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คู่มือการให้บริการ :  กระบวนงานจัดท าหลักประกันสัญญา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา 
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : กระบวนงานจัดท าหลักประกันสัญญา 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : จ านวนบริษัททีย่ื่นหลักประกันสัญญา 10 ราย/เดือน 
 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : กระบวนงานจัดท าหลักประกันสัญญา 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ :  
 5.1 ประเภทช่องทาง :  
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา 
สถาบันโรคทรวงอก อาคาร 7 ชั้น 5 
ที่อยู่ เลขท่ี 74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
2) รูปแบบการให้บริการ : ในเวลาราชการ 
3) เว็บไซต์ www.ccit.go.th 
4) โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30913, 30914 
5) อีเมล์ : ccit5068@gmail.com  

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 
 วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 
    วันเสาร์       วันอาทิตย์ 
    วันหยุดราชการ 

5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง    
    08.30 -12.00 น.     08.30 – 16.30 น.    
    พักเท่ียง 12.00 – 13.00 น.      
    16.30 – 20.00 น.      

 หมายเหตุ :      

 

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
- เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญาจากสถาบันโรคทรวงอก 

 

7.ระดับการให้บริการ  (ส่วนที่เพ่ิมเติม) 
1. ระยะเวลา    

1) คู่สัญญาได้รับหลักประกันสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ไปท าสัญญา  
2. คุณภาพ 

1) คู่สัญญาได้รับหลักประกันสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ไปท าสัญญา > 90% 
2) ร้อยละความพึงพอใจของคู่สัญญาต่อกระบวนการท าหลักประกันสัญญา > 80% 

http://www.ccit.go.th/
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8. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยเวลา 

(นาที/ช่ัวโมง/วัน/ 
วันท าการ/เดือน/ปี) 

ส่วนงาน/หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. แจ้งให้ไปท าสัญญา 1. จัดท าหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาท า
สัญญากับหน่วยงาน 

2. เลขที่สัญญา/วันที่ท าสัญญา (ถ้ามี) 
3. เอกสารประกอบการลงนามในสัญญา 

1 วัน กลุ่มงานพัสดุและ
บ ารุงรักษา 

 

2. ลงนามในสัญญา 1. เอกสารประกอบการลงนามในสัญญาและ
หลักค้ าประกัน 

30 นาที กลุ่มงานพัสดุและ
บ ารุงรักษา 

กรณีได้เลขที่สัญญา/วันที่ท าสัญญา ณ 
วันลงนามในสัญญา ต้องน าหลักประกัน
สัญญาไปด าเนินการใส่เลขที่สัญญา/วันที่
ท าสัญญาให้ครบถ้วน 

3. จัดส่งส าเนาสัญญา 1. จัดส่งส าเนาสัญญาที่ผ่านการตรวจสอบ
หนังสือค้ าประกันกับธนาคารแล้วส่งให้คู่สัญญา 

3 - 7 วัน กลุ่มงานพัสดุและ
บ ารุงรักษา 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม : 5-7 
 

วัน  นับแต่คู่สัญญาได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท า
สัญญา 

 

9. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
     (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย, ถ้าเป็นงานใหม่ข้ามข้อนี้ไป) 

 

10. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
10.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน ส่วนงานรับผิดชอบ 

จ านวน 
เอกสารฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร 
(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหตุ 

1 หนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
 

กลุ่มงานพัสดุและ
บ ารุงรักษา 

1 1 ฉบับ  

2 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  
1. ใบเสนอราคาและคุณลักษณะ 
2. หลักค้ าประกันสัญญา 5 % (อย่างหนึ่งอย่างใด) 
   2.1 เงินสด 
   2.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
   2.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
ก็ได้ 
   2.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
   2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
3. หนังสือมอบอ านาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์) 
4. หนังสือรับรองบริษัท 
5. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/แบบ พค.. 0401 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
6. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภ.พ. 20 กรมสรรพากร 
7. หนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) 
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหม่ 
9. บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 

กลุ่มงานพัสดุและ
บ ารุงรักษา 

 1 ชุด ลงชื่อและ
ประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) 
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10. ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร 
11. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
12. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
13. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
14. เอกสารอื่นๆ 

       

10.2 เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงานรับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสารฉบับ

จริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร 
(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหตุ 

       

 
11. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่..........) 
รายละเอียดค่าบริการ : - 
ค่าบริการ : - 
หมายเหตุ :  

 

12. ช่องทางรับช าระค่าบริการ 
1.  - 

 

13. ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน 
1. กล่องรับความคิดเห็น สถาบันโรคทรวงอก 
2. ช่องทางแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Scan QR Code ที่กล่องรับความคิดเห็น) 
3. สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 02 547 0999 ต่อ 30048 

 

14. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร : แบบหนังสือค้ าประกัน ดังนี้ 

1. หลักประกันสัญญาซื้อ (กรณีปกติ) 
2. หลักประกันสัญญาซื้อ (กรณีสัญญาซื้อมีผลย้อนหลัง) 
3. หลักประกันสัญญาจ้าง (กรณีปกติ) 
4. หลักประกันสัญญาจ้าง (กรณีสัญญาจ้างมีผลย้อนหลัง) 
5. หลักประกันการเสนอราคาการซื้อ 
6. หลักประกันการเสนอราคาการจ้าง 
7. หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
8. หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
9. หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า 
10. หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง 
11. หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ 
12. หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ 
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ขอรับเอกสาร : กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา 
 

15. หมายเหตุ 
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว290 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน 
-กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 

 

 

 


