แนวการปฏิบัตใิ นการนาฝากเงินประกันสัญญาและการถอนเงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการนามาวาง
ขณะทาสัญญา เพื่อประกันความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามข้อกาหนดในสัญญา ใช้เป็นหลักประกันจนกว่า
จะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา

1. การนาฝากเงินประกันสัญญา
เอกสารหลักฐานประกอบการนาฝากเงินประกันสัญญา
เมื่อโรงเรี ย นได้รั บ เงิน สด ให้ โ รงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบของ
ทางราชการ แล้ว บันทึกรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินประกันสัญญา และนาเงิน
ฝากคลังผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยจัดส่งเอกสารขอฝากเงิน ดังนี้
1. หนังสือนาส่ง พร้อมเงินสด
2. ใบนาฝาก (ตามเอกสารแนบท้าย 1) จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาสัญญา (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ชุด
4. สมุดคู่ฝาก (ตามเอกสารแนบท้าย 3) ลงรายการฝากในช่อง “ฝาก” พร้อมผู้อานวยการ
โรงเรียนลงลายมือชื่อในช่อง “ลายมือชื่อผู้นาฝาก”)

ขัน้ ตอนการนาฝากเงินประกันสัญญา
1. โรงเรียนนาเงินสดพร้อมเอกสารประกอบ ส่งเจ้าหน้าที่ สพป.
2. เจ้าหน้าที่การเงิน สพป. ออกใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียนและลงลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อ
ผู้รับเงินในใบนาฝาก จานวน 2 ฉบับ
3. ผู้อานวยการเขตฯ/รองผู้อานวยการเขตฯ ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อ
หัวหน้าส่วนราชการและลงลายมือชื่อในสมุดคู่ฝากในช่องลายมือชื่อผู้รับฝาก
4. เจ้าหน้าที่การเงิน สพป.คืนใบนาฝากให้โรงเรียนจานวน 1 ฉบับ พร้อมสมุดคู่ฝาก เพื่อให้
โรงเรียนบันทึกบัญชีต่อไป

2. การถอนเงินประกันสัญญา
ก่อ นถอนคืน เงิ น ประกั น สั ญ ญาให้ แ ก่ผู้ ข ายหรื อผู้ รั บจ้ า ง ให้ โ รงเรีย นมอบหมายให้ ผู้ มีห น้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบ ตรวจสอบความช ารุ ด บกพร่อ งของพัส ดุ และรายงานผู้ อ านวยการโรงเรี ย นทราบอี กครั้ งหนึ่ ง
โดยตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
1. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชารุดบกพร่องภายใน 15 วันสาหรับหลักประกัน
สัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือน
2. ภายใน 30 วัน สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
หากปรากฏว่ามีความชารุดให้รีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชารุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญา (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 184 และ ข้อ 185 และหนังสือคณะกรรมการ
วินิ จฉัยปั ญหาการจั ดซื้อจั ดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่
12 มีนาคม 2562)
/เมื่อครบกาหนด...

-2เมื่อครบกาหนดข้อผู กพันตามสั ญญา และโรงเรียนตรวจสอบภาระข้อผูกพันตามสั ญญาแล้ ว
ไม่ มี ข้ อ บกพร่ อ งใดๆ ให้ โ รงเรี ย นจั ด ท าหนั ง สื อ ขอถอนเงิ น ประกั น สั ญ ญาเพื่ อ น าเงิ น ประกั น สั ญ ญาคื น
แก่คู่สัญญาอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ต่อ สพป.
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170(2))
โดยจัดส่งเอกสารขอถอนเงิน ดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินประกันสัญญา
1. หนังสือนาส่งของโรงเรียน
2. ใบเบิกเงินฝาก (ตามเอกสารแนบท้าย 2) จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือขอคืนเงินประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน
1 ฉบับ
4. สาเนาสัญญาจ้าง (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ชุด
5. สาเนาใบตรวจรับการจ้าง/ใบส่งมอบงาน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบสิ่งที่ตรวจรับว่าไม่มีความบกพร่องหรือเสียหาย
(รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
8. สมุดคู่ฝาก (ลงรายการถอนในช่อง “ถอน” พร้อมผู้อานวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อในช่อง
“ลายมือชื่อผู้เบิกถอน”)

ขัน้ ตอนการถอนเงินประกันสัญญา
1. โรงเรียนนาเอกสารขอถอนเงินประกันสัญญา ส่งเจ้าหน้าที่ สพป.
2. เจ้าหน้าที่ สพป.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานการขอถอน
เงินประกันสัญญา
3. กรณีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ สพป.จะทาบันทึกขออนุมัติถอนเงินประกันสัญญา
เสนอผู้อานวยการเขตฯ/รองผู้อานวยการเขตฯ ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ และลงลายมือชื่อในสมุดคู่ฝากในช่อง
ลายมือชื่อผู้รับฝาก
4. เจ้าหน้าที่ สพป. จะรวบรวมเอกสารเพื่อวางเบิกในระบบ GFMIS และเสนอ
ผู้อานวยการเขตฯ/รองผู้อานวยการเขตฯ ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMIS
5. เจ้าหน้าที่การเงิน สพป.จะทาการจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน
6. เจ้าหน้าที่ สพป.คืนใบเบิกเงินฝากให้โรงเรียนจานวน 1 ฉบับ พร้อมสมุดคู่ฝากเพื่อให้
โรงเรียนนาไปบันทึกบัญชีต่อไป
เมื่อโรงเรียนได้รับเงินประกันสัญญาแล้ว ให้โรงเรียนดาเนินการดังนี้
1. ออกใบเสร็จรับเงิน และนาส่งใบเสร็จตัวจริงให้ สพป.
2. ดาเนินการคืนเงินประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา โดยขอใบเสร็จรับเงิน จากคู่สัญญา เพื่อเป็น
หลักฐานการจ่ายเงิน และนาไปบันทึกบัญชีต่อไป
……………………………………………………………………………………….

เอกสารแนบ 1
ใบนาฝาก

ที่ผรู้ ับฝาก
....................

ส่ วนราชการผูร้ ับฝาก สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 3 ที่ผนู้ าฝาก
.....................
ส่ วนราชการผูน้ าฝาก .................................................................................................

ข้าพเจ้าขอนาฝากเงินตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทเงิน

รายการ

จานวนเงิน

(ตัวอักษร)
วันที่ ...........................................

ลายมือชื่อผูน้ าฝาก ............................ ตาแหน่ง ............................................

ใบรับเงิน
ได้ รับเงินตามจานวนข้ างต้ นไว้ ถูกต้ องแล้ ว
ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน

ลายมือชื่อหัวหน้าส่ วนราชการผูร้ ับฝาก

วันที่ ...................................................

วันที่ .................................................................

-ตัวอย่างการกรอกใบนาฝากเลขที่ สพป.

ใบนาฝาก

ที่ผู้รับฝาก ....................
เลขที่ บฝ.ร.ร.

ส่วนราชการผู้รับฝาก

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ทีผ่ ู้นาฝาก บฝ 1/2562

ส่วนราชการผู้นาฝาก .....โรงเรียนรักสุจริต...............................................................

ข้าพเจ้าขอนาฝากเงินตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทเงิน
เงินประกันสัญญา

(ตัวอักษร)

รายการ

จานวนเงิน

เงินประกันสัญญาค่าซ่อมแซมอาคารเรียน สัญญาที่ 1/19
หจก.เอ บี ซี ก่อสร้าง
ครบกาหนดแล้วเสร็จวันที่ 25 มีนาคม 2562
ระยะเวลาประกันงาน 1 ปี

10,000.-

รวมเงิน

10,000.-

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลายมือชื่อและตาแหน่ง ผอ.ร.ร.

วันที่ ..1 มกราคม 2562... ลายมือชื่อผู้นาฝาก .................................... ตาแหน่ง ............................................

ใบรับเงิน
ได้รบั เงินตามจานวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อผู้รับเงิน

จนท.การเงิน สพป.
ลงลายมือชื่อรับเงิน

วันที่ ...................................................

ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก
ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต
ลงลายมือชื่อ

วันที่ ..................................................

เอกสารแนบ 2
เลขที่ ......................................

ใบเบิกเงินฝาก

ที่ส่วนราชการผูเ้ บิก ..................

คาขอถอนเงิน
หน่วยงานย่อย .............................................

ถอนเงินฝากประเภท ............................................................

จานวน ............................................... บาท (ตัวอักษร) .................................................................
ชื่อผูม้ อบฉันทะ ..................................................

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานย่อย ..........................................

ลายมือชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ ..................................

ตาแหน่ง .................................................................................

ตาแหน่ง .............................................................

วันที่ ......................................................................................

คาอนุมตั ิ
ลายมือชื่อผูอ้ นุมตั ิ

ตาแหน่ง .................................................................

....................................................

วันที่ ......................................................................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินตามจานวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว
( ) เช็ค ( )โอนเข้าบัญชี .......................................................................................

ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน.................................................. ลายมือชื่อผูจ้ ่ายเงิน ...............................................
วันที่ ...................................................................... วันที่ ......................................................................

-ตัวอย่างการกรอกใบเบิกเงินฝากเลขที่ บถ.ของ ร.ร.

เลขที่ .....บถ 1/2563.................

ใบเบิกเงินฝาก

เลขที่ สพป.

ที่ส่วนราชการผู้เบิก ....................................

คาขอถอนเงิน
หน่วยงานย่อย ......โรงเรียนรักสุจริต......................... ถอนเงินฝากประเภท .....เงินประกันสัญญา..................
จานวน ........10,000.-....... บาท (ตัวอักษร) ...................-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน- .......................................................
ลายมือชื่อ ผอ.ร.ร.

ชื่อผู้มอบฉันทะ ................................................................

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานย่อย .......................................................

ลายมือชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ ...............................................

ตาแหน่ง .............ผู้อานวยการโรงเรียน..............................................

ตาแหน่ง ..........................................................................

วันที่ ..........8 เมษายน 2563............................................................

คาอนุมัติ
ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต
ลงลายมือชื่อ

ตาแหน่ง .................................................................

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ....................................................
วันที่ ......................................................................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินตามจานวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว
( ) เช็ค ( )โอนเข้าบัญชี .............................................................................................................................................................

ลายมือชื่อผู้รับเงิน..................................................

ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน ...............................................

วันที่ ......................................................................

วันที่ ......................................................................

เอกสารแนบ 3

สมุดคู่ฝาก
พ.ศ..................
เดือน วันที่

ที่ใบนาฝาก/
ใบเบิกถอน

จานวนเงิน
ลายมือชื่อผู้รับฝาก
ฝาก

ถอน

คงเหลือ

ลายมือชื่อผู้นาฝาก/
ผู้เบิกถอน

หมายเหตุ

-ตัวอย่างการบันทึกสมุดคูฝ่ าก -

สมุดคู่ฝาก
พ.ศ....................
เดือน
2562
ม.ค.
2563
เม.ย.

วันที่

จานวนเงิน

ที่ใบนาฝาก/
ใบเบิกถอน
ฝาก

1

บฝ. 1/2562

8

บถ. 1/2563

ลายมือชื่อผู้นาฝาก
ลายมือชื่อผู้รับฝาก หรือผู้เบิกถอน

ถอน

10,000.00

คงเหลือ

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต
ลงลายมือชื่อ

10,000.00
10,000.00

-

ลายมือชื่อ ผอ.ร.ร.

หมายเหตุ

-ตัวอย่างหนังสือขอนาฝากเงินประกันสัญญา-

ที่ ศธ ....................

โรงเรียน............................................
อาเภอ............................
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
..................................................

เรื่อง ขอนาฝากเงินประกันสัญญา
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบนาฝาก
2. สมุดคู่ฝาก
3. สาเนาสัญญา

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 เล่ม
จานวน 1 ชุด

ตามที่โรงเรียน..................................ได้ตกลง ( ) ซื้อ ( ) จ้าง............................................
ตามสัญญาเลขที่.......................ลงวันที่...............................กับ........................................ โดยผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
ได้นาเงินสด จานวน.......................บาท เป็น หลักประกันสัญญา นั้น
โรงเรียน..............................................ขอนาฝากเงินประกันสัญญา จานวน......................บาท
เพื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นาฝากคลังต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.............................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(..............................................)

-ตัวอย่างหนังสือขอถอนหลักประกันสัญญา-

ที่ ศธ ....................

โรงเรียน............................................
อาเภอ............................
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
..................................................

เรื่อง ขอถอนหลักประกันสัญญา
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบเบิกถอน
จานวน 2 ฉบับ
2. สมุดคู่ฝาก
จานวน 1 เล่ม
3. สาเนาหนังสือขอคืนเงินประกันสัญญา (จากผู้รับจ้าง)
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบตรวจรับงานจ้าง / ใบส่งมอบงาน
จานวน 1 ฉบับ
6. บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบสิ่งที่ตรวจรับว่าไม่มีความบกพร่องหรือเสียหาย จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนโรงเรียน
จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาสัญญา
จานวน 1 ชุด
ตามที่โรงเรียน............................ได้ตกลง ( ) ซื้อ ( ) จ้าง...................................................
ตามสัญญาเลขที่.......................ลงวันที่...............................กับ...............................ซึ่งตามสัญญาดัง กล่าวได้
พ้น ข้อผู กพัน วัน ที่. .......................... และโรงเรียนได้นาหลั กประกันสั ญญาฝ ากไว้กับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นจานวนเงิน....................บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง มีความประสงค์จะขอถอนคืนหลักประกันสัญญา เนื่องจากได้พ้น ข้อ
ผูกพันตามสัญญาและโรงเรียน..........................ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหายแต่อย่างใด จึงขอถอนคืน
เงินประกันสัญญาให้กับ..................................... จานวน..........................บาท ดังเอกสารหลักฐานที่แนบมา
พร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.............................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(..............................................)

