บริการทั่วไปคูมือสําหรับประชาชน: คืนหลักประกันสัญญา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : คืนหลักประกันสัญญา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูกระบวนงาน : อนุญาต
5. กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด'วยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูใน
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 6 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
8
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
24
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
2
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือประชาชน) คืนหลักประกันสัญญา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด/ติดตอด'วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป;ดใหบริการ เป<ดให'บริการวันจันทร= ถึง วันศุกร= (ยกเว'นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ2) สถานที่ใหบริการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1- 18 / ติดตอด'วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป;ดใหบริการ เป<ดให'บริการวันจันทร= ถึง วันศุกร= (ยกเว'นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ3. สถานที่ใหบริการ ศูนย=บริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Servise
Centet

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย= เขตบางเขน กรุงเทพฯ ติดตอด'วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป;ดใหบริการ เป<ดให'บริการวันจันทร= ถึง วันศุกร= (ยกเว'นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุชองทางการให'บริการ
ที่

สถานที่ / ชองทางการใหบริการ

ระยะเวลาเป;ดใหบริการ

1

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= เลขที่ 162/1 หมู 1 ต.
นครสวรรค=ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค= 60000/โทรศัพท= 056802720-22/โทรสาร 056-802720-22 / ติดตอด'วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เป<ดให'บริการวัน จันทร= ถึง วันศุกร=
(ยกเว'นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

2

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 / ติดตอด'วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เป<ดให'บริการวัน จันทร= ถึง วันศุกร=
(ยกเว'นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

3

ติดตอด'วยตนเอง ณ ศูนย=บริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท
Rural Roads One Stop Service Center เลขที่ 9 ถนน
พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย= เขตบางเขน กรุงเทพฯ / ติดตอด'วย
ตนเอง ณ หนวยงาน

เป<ดให'บริการวัน จันทร= ถึง วันศุกร=
(ยกเว'นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพัก
เที่ยง)

หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ'ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป\นคูสัญญา
2. การคืนหลักประกันสัญญาจะคืนให'เมื่อคูสัญญาพ'นจากวันผูกพันตามสัญญา จึงเริ่มเข'าสูกระบวนงาน
3. เจ'าหน'าที่ตรวจสอบสัญญาจ'างที่อยูในระหวางค้ําประกันสัญญาที่จะพ'นภาระผูกพันกับกรมใน
แตละเดือน แล'วทําการแจ'งให'สํานักเจ'าของโครงการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของงานภายใน 30
วัน กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรอง
4. สํานักเจ'าของโครงการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของงานภายใน 30 วัน กอนสิ้นสุดระยะเวลาของ
การประกันความชํารุดบกพรอง
กรณีไมพบความชํารุดบกพรอง
1. สํานัก/กองเจ'าของโครงการ ทําหนังสือแจ'งสํานักบริหารกลาง กลุมพัสดุ และแจ'งให'
ผู'รับจ'างมารับค้ําสัญญา
2. กลุมพัสดุทําหนังสือขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาเสนอผู'มีอํานาจอนุมัติ เมื่อผู'มีอํานาจอนุมัติคืน
หลักประกันสัญญาแล'ว จะทําการแจ'งให'ผู'รับจ'างมารับหลักประกันสัญญาคืน หากผู'รับจ'างไมมารับ
หลักประกันสัญญาคืนภายใน 10 วัน จะจัดสงหลักประกันสัญญาคืนผู'รับจ'าง/ผู'ค้ําประกันทางไปรษณีย=
ลงทะเบียนโดยเร็ว

กรณีพบความชํารุดบกพรอง
1. สํานัก/กองเจ'าของโครงการแจ'งผู'รับจ'างทําการซอมแซมทันทีภายในระยะเวลาที่กําหนดพร'อมแจ'งผู'ค้ํา
ประกันทราบ
2. เมื่อผู'รับจ'างซอมแซมงานเสร็จเรียบร'อยแล'วอยูภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู'รับจ'างทําการแจ'งผลการ
ซอมแซมให'สํานัก/กองเจ'าของโครงการทราบ
3. เจ'าหน'าที่ของสํานัก/กองเจ'าของโครงการจะทําการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของงานที่มีการซอมแซม
แล'วอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏวางานดังกลาวยังมีความชํารุดบกพรองอยูให'แจ'งผู'รับจ'างดําเนินการซอมแซม
ให'เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดพร'อมกับแจ'งให'ผู'ค้ําประกันทราบด'วย
4. ถ'าเจ'าหน'าที่ตรวจสอบแล'วเห็นวางานดังกลาวผู'รับจ'างได'ดําเนินการซอมแซมเสร็จเรียบร'อยอยูภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สํานัก/กองเจ'าของโครงการจะทําการแจ'งเรื่องให'สํานักบริหารกลาง กลุมพัสดุ คืน
หลักประกันสัญญาให'แก'ผู'รับจ'างตอไป
5. กลุมพัสดุทําหนังสือขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาเสนอผู'มีอํานาจอนุมัติ เมื่อผู'มีอํานาจอนุมัติคืน
หลักประกันสัญญาแล'ว จะทําการแจ'งให'ผู'รับจ'างมารับหลักประกันสัญญาคืน หากผู'รับจ'างไมมารับ
หลักประกันสัญญาคืนภายใน 10 วัน จะจัดสงหลักประกันสัญญาคืนผู'รับจ'าง/ผู'ค้ําประกันทางไปรษณีย=
ลงทะเบียน
โดยเร็ว
"ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ'าหน'าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ'วนตามที่
ระบุไว'ในคูมือสําหรับประชาชนเรียบร'อยแล'ว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ'วนและ/
หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ=เป\นเหตุให'ไมสามารถพิจารณาได'เจ'าหน'าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรอง
ของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต'องยื่นเพิ่มเติมโดยผู'ยื่นคําขอจะต'องดําเนินการแก'ไขและ/หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจ'าหน'าที่และผู'ยื่นคําขอหรือผู'ได'รับ
มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวให'ผู'ยื่นคําขอหรือผู'ได'รับ
มอบอํานาจไว'เป\นหลักฐาน หากผู'ยื่นคําขอไมดําเนินการแก'ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจ'าหน'าที่จะคืนคําขอพร'อมทั้งแจ'งเป\นหนังสือให'ทราบเหตุแหงการ
คืนคําขอ ผู'ยื่นคําขอจะอุทธรณ=คําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได'"

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1.1 บริษัท/ห'างร'านสงหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา 1.2
สวนอํานวยการ สํานักบริหารกลาง สงเรื่องให'สํานัก/กองเจ'าของ
โครงการ

1 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรม
ทางหลวงชนบท กรมทาง
หลวงชนบท

2

ประเภท การพิจารณา
สํานัก/กองเจ'าของโครงการตรวจสอบความชํารุดบกพรอง และ
ทําบันทึกให'สํานักบริหารกลางคืนหลักประกันสัญญา ให'แก'ผรู' ับ
จ'าง

2 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรม
ทางหลวงชนบท กรมทาง
หลวงชนบท

3

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3.1 เจ'าหน'าที่งานพัสดุจัดทําหนังสือขออนุมัติคืนหลักประกัน
สัญญา 3.2 เจ'าหน'าที่งานพัสดุแจ'งคูสัญญามารับคืน
หลักประกันสัญญา 3.3 เจ'าหน'าทีง่ านพัสดุคืนหลักประกัน
สัญญาให'แก คูสัญญา

3 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรม
ทางหลวงชนบท กรมทาง
หลวงชนบท

ระยะเวลาดําเนินการรวม
6 วันทําการ
การลดขั้นตอน
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล'ว 6 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ที่

ชื่อเอกสาร

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1

หนังสือแจ'งให'ถอนค้ําประกันสัญญา (ฉบับจริง 1
ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท

2

หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ)เอกสารยืนยันตัวตน
( เซ็นรับรองความถูกตอง )

กระทรวงพาณิชย= กรมพัฒนาธุรกิจ
การค'า กรมพัฒนาธุรกิจการค'า

3

หนังสือมอบอํานาจ (ถ'ามี) (ฉบับจริง 1 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( (ผูมอบอํานาจเปนผูออกเอกสาร) )

4

บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง 2 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ)เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง ของผูมอบอํานาจ จํานวน
2 ฉบับ และผูรับมอบ จํานวน 2 ฉบับ )

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

ขนาดไฟล@
เอกสาร

คาธรรมเนียม
ที่
1

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
0 บาท

ชองทางการร'องเรียน
ที่

ชองทางการรองเรียน

1

ผู'บังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
( รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย) ณ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค) เลขที่ 162/1 หมู0 1 ต.นครสวรรค)ออก อ.
เมือง จ.นครสวรรค) 60000/โทรศัพท) 056-802720-22/โทรสาร 056-802720-22 )

2

ผู'บัญชาการศูนย=ประสานการแก'ไขปcญหาตามข'อร'องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบทหมายเลข
โทรศัพท= สายดวน 1146, 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5 (เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย= เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10220)
( (รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย)) )

3

ศูนย=บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด0วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร=ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ที่

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล@เอกสาร

ไมมีข'อมูลแบบฟอร=ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
หนังสือปกติของบริษัทและห'างร'าน
สร'างโดยสมาชิก
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= กรมทางหลวงชนบท
วันที่สร'างข'อมูล
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:04 น.
แก'ไขโดยสมาชิก
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= กรมทางหลวงชนบท
วันที่แก'ไขข'อมูลลาสุด
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:11 น.

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
วัน/เวลา

สถานะ

ผูดําเนินการ

23/07/2558 15:11 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= กรมทาง
หลวงชนบท

23/07/2558 13:05 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน'าหนวยงาน
(Reviewer)

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= กรมทางหลวง
ชนบท

เหตุผล

