fi n:

oc-eord

i4

U

,)

au{;d

'fr

I

'ru rr{'rutlF]lrluvt at'l:Fl itlsttl:yCIilfi rrrgrulflffi t1f]

iCI

q-ly{oala:: r"dodo
airtnunotu
tt

I

I o')
AI

-l

t:0

i

tru?vn.r

riuu

,^-.

flr:!flu

-j

a tn u? atu

t.luLliy nuaili6u1

ditirux
uilril:{Lirrulu#rfrprr,i
tu9

,ir

fl:nfl1n:.r bdbsn

n

uvir

v

r
^-^i
Htfrriurrpr:a
uu?yn{n't:!fr1-Buflurn1r:uiurl:vfiu#rgrgr

siruru

yo-&;.

a':urir:inrrrt?nfiufrflr:fiauril:vnrfinrgrslao: rra

te

o, qrl

tfrq-nr,{ruur}1r.inr:1frfifr
d

rfiarnhrturl:vniu#41rrlr rfi01fi1:.ru€rulld'rrYn rfior,r:rrfiri6nr:r.lirifrfinnfro.r
r{Juttlen:Luru?}r'r{LLnu
--;ql-!
4dd,

:ut1,tu1l

"'1

yttfl

u?10{

i{r#n.rruttn,flufinr:finrgr!:vnxfinu'ru1a0:
A q,

;.

r"um

b drrolril:ruiru"Lu#rfior rJgrifrnr:r

i

ttl;?il1{frrit'/tupl tfro'tl.trr:nrruufl'r:rflu?firlr3ul:y,{u#rueurr{Jut"Jnr:r:yrr'ul
Fl0

r

rraufll;yAilBrr't1^{

t!
t

ddJ.

Q{

t:uu:.t1

11,\0yl

:'tu

ua y ft'l

tuufl 1:

t0

U4

LLaa{f]?'t}.11t11fl0

(urur::flr?vrd dtn:rv)
{ri, u:unr:dT rTncrunmdudnr:finutJ:un:rflfl uru1do: t{ts;F

vl

fl

fr 1.11l

:1rl :.tIufl r: t.lu ttfi srfi 1_Jvt:1

tliT. o dds-r,< e(ook;

u

แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินประกันสัญญา (เงินสด)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2

แนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันสัญญำ
กำรนำฝำก – กำรถอนคืน เงินประกันสัญญำ (เงินสด)
1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา เป็นไปตามระเบียบ ฯ และการ
บริหารเงินประกันสัญญาของโรงเรียนถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตของงำน เป็นการดาเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562
3. คำจำกัดควำม หลักประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับ
ส่วนราชการ นามาวางขณะทาสัญญา เพื่อประกันความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามข้อกาหนดในสัญญา ใช้
เป็นหลักประกันจนกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา เป็นจานวนเต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินที่ทาสัญญา
จ้างหรือทาสัญญาซื้อขาย และคู่สัญญาขอรับคืนได้ เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
4.1 กำรนำฝำกเงินประกันสัญญำ (เงินสด)
- โรงเรียน
1) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง วาง (เงินสด) ร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญาให้กับทางโรงเรียน
2) เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
3) โรงเรียนทาหนังสือนาส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) หนังสือนาส่งของโรงเรียน
3.2) เงินสด
3.3) สาเนาสัญญาซื้อ/จ้าง
จานวน
1 ชุด
3.4) ใบนาฝาก
จานวน
2 ฉบับ
3.5) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก
จานวน
1 เล่ม
4) รับใบเสร็จรับเงิน ใบนาฝาก และสมุดคู่ฝาก จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) บั น ทึกรายการในทะเบียนคุมเงิ นประกันสั ญ ญา และทะเบียนคุมเงิ นฝาก (เงิ น
ประกันสัญญา)
6) แสดงยอดเงินประกันสัญญาในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน แบ่งออกเป็น 2 กรณี
- กรณีที่รับเงินสดแล้ว ยังไม่ได้นาฝากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้บันทึก
เงินประกันสัญญา ในช่องรายการ “เงินสด”
- กรณีที่นาฝากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้บันทึกเงินประกันสัญญา ในช่อง
รายการ “เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก”
- สานักงาน ...

-2- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) รับหลักฐานจากโรงเรียน
2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐาน
3) ลงนามรับเงิน บันทึก เสนอผู้มีอานาจ (ใบนาฝาก, สมุดคู่ฝาก)
4) รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียน
5) คืนใบนาฝาก จานวน 1 ฉบับ และสมุดคู่ฝากให้โรงเรียน
6) นาเงินประกันสัญญาส่งคลัง
7) บันทึกรายการนาฝากเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)
4.2 กำรถอนคืนเงินประกันสัญญำ (เงินสด)
- โรงเรียน
1) รับหนังสือแจ้งขอถอนหลักประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
2) ผู้อานวยการโรงเรียน มอบให้งานพัสดุตรวจสอบความชารุดบกพร่องของงาน
3) งานพัสดุเสนอผลการตรวจสอบ ฯ เพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณา/อนุมัติ
4) โรงเรียนแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB
Corporate Online จานวน 1 ฉบับ
5) สถานศึกษาทาหนังสือนาส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1) หนังสือนาส่งของสถานศึกษา
5.2) ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกให้
5.3) หนังสือขอถอนหลักประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
5.4) สาเนาสัญญาซื้อ/จ้าง และสาเนาใบตรวจรับ/ใบส่งมอบงาน
5.5) บันทึกการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของโรงเรียน
5.6) ใบเบิกถอนเงิ นประกันสัญญา จานวน 2 ฉบับ (ลงชื่อโรงเรียนในช่อง
“ชื่อหน่วยงานย่อย” จานวนเงิน ตัวเลข – ตัวหนังสือ และผู้อานวยการโรงเรียนลงนามในช่อง “ลายมือชื่อผู้เบิก”)
5.7) แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จานวน 1 ฉบับ
5.8) สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
5.9) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามการ
ขอถอนเงินในช่อง “ลายมือชื่อผู้รับฝาก” พร้อมส่งกลับคืนให้โรงเรียน
5.10) บันทึกการถอนคืนเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงิน ประกันสัญญา
และทะเบียนคุมเงินฝาก (เงินประกันสัญญา)
6) กรณีเอกสารใดสูญหาย ต้องแจ้งความต่อสถานีตารวจ และนาใบแจ้งความนั้นมา
แสดงด้วย
- สานักงาน ...

-3- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) รับหลักฐานจากโรงเรียน
2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐาน (ตรวจสอบว่า ผู้อานวยการโรงเรียน
อนุมัติให้ถอนหรือยัง ตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสิ้นสุดในสัญญาซื้อ/จ้างหรือยัง และตรวจสอบใน
ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาว่ามีการถอนคืนแล้วหรือยัง)
3) บันทึกเสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม อนุมัติ
4) รวบรวมวางเบิกเงินในระบบ GFMIS
5) โอนคืนเงินประกันสัญญา ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผ่านระบบ KTB Corporate Online
6) บันทึกลดยอดในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)
7) ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
********************

แบบฟอร์ม

ใบนำฝำก
ส่วนราชการผู้รับฝาก : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ที่ผู้รับฝาก ...............................
ส่วนราชการผู้รับฝาก : โรงเรียน......................................................................... ที่ผู้นาฝาก ................................
ข้ำพเจ้ำขอนำฝำกเงินตำมรำยละเอียด ดังนี้
ประเภทเงิน

รำยกำร

จำนวนเงิน

รวมเงิน
(ตัวอักษร) .............................................................................................................................................................
วันที่ .........../.........../.......

ลายมือชื่อผู้นาฝาก .............................................

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

ใบรับเงิน
ได้รับเงินตำมจำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก
………………………………………………………..
(.............................................................)

………………………………………………………..
(.............................................................)

วันที่ ........../.................................. / .................

วันที่ ........../............................... / .................

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ใบนำฝำก
เลขที่ สพป.

ส่วนราชการผู้รับฝาก : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ที่ผู้รับฝาก ...............................
เลขที่ บฝ. รร.

ชื่อโรงเรียน

ส่วนราชการผู้รับฝาก : โรงเรียน......................................................................... ที่ผู้นาฝาก ................................
ข้ำพเจ้ำขอนำฝำกเงินตำมรำยละเอียด ดังนี้
ประเภทเงิน
เงินประกันสัญญา

รำยกำร
เงินประกันสัญญาค่าซ่อมแซมอาคารเรียน สัญญาจ้างเลขที่
1/63 ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเจ้าก่อสร้าง
ครบกาหนดแล้วเสร็จ 10 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาประกันงาน 2 ปี

รวมเงิน

จำนวนเงิน
10,000 00

10,000 00

(ตัวอักษร) .....หนึ่งหมื่นบำทถ้วน.......................................................................................
ลายมือชื่อ ผอ.รร.

วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ลายมือชื่อผู้นาฝาก .............................................

ตาแหน่ง ..ผอ.รร.บ้านเขต 2

ใบรับเงิน
ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต

ได้รับเงินตำมจำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อผู้รับเงิน จนท.การเงิน สพป.
ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก
………………………………………………………..
(.............................................................)

………………………………………………………..
(.............................................................)

วันที่ ........../.................................. / .................

วันที่ ........../............................... / .................

สมุดคู่ฝำก
โรงเรียน ...................................................................................... อำเภอ .......................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. .............................
พ.ศ. ...........
เดือน วันที่

เลขที่ใบนำฝำก
หรือที่ใบเบิกถอน

รับ

จำนวนเงิน
จ่ำย

คงเหลือ

ลำยมือชื่อผู้รับฝำก
(สพป.)

ลำยมือชื่อผู้นำฝำก
หรือผู้เบิกถอน (โรงเรียน)

หมำยเหตุ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

สมุดคู่ฝำก
โรงเรียน .......บ้ำนเขต 2................................................................................. อำเภอ ...กุดชุม.....................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. ............
เดือน วันที่

เลขที่ใบนำฝำก
หรือที่ใบเบิกถอน

รับ

2563
ก.ค. 10

บฝ.1/63

10,000 -

จำนวนเงิน
จ่ำย

คงเหลือ

ลำยมือชื่อผู้รับฝำก
(สพป.)

10,000 ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต

2565
ต.ค. 30

บถ.1/66

ลำยมือชื่อผู้นำฝำก
หรือผู้เบิกถอน (โรงเรียน)

10,000 -

ผอ.รร.

หมำยเหตุ

ทะเบียนคุมเงินนอกประมำณ
โรงเรียน.................................................................
ประเภท เงินประกันสัญญำ
วัน เดือน ปี

ที่เอกสำร

รำยกำร

รับ

จ่ำย
เงินสด

คงเหลือ
เงินฝำก
ธนำคำร

หมำยเหตุ
เงินฝำก
ส่วนรำชกำรผู้เบิก

ทะเบียนคุมเงินนอกประมำณ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

โรงเรียน.......บ้ำนเขต 2..........................................................
ประเภท เงินประกันสัญญำ
วัน เดือน ปี

ที่เอกสำร

รำยกำร

รับ

จ่ำย
เงินสด

10 ก.ค. 2563

บร.15/63

รับเงินประกันสัญญาค่าซ่อมแซม

10,000.00

ไว้ ในรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
จนกว่ำจะมีกำรขอถอนคืนเงิน

ครบกาหนดแล้วเสร็จ 10 ต.ค. 63

ประกันสัญญำ

ระยะเวลาประกันงาน 2 ปี
นาฝากเงินประกันสัญญา

เงินฝำก
ส่วนรำชกำรผู้เบิก

นำยอดเงินประกันสัญญำไปแสดง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเจ้าก่อสร้าง

บจ.25/63

หมำยเหตุ

10,000.00

อาคารเรียน สัญญาจ้างเลขที่ 1/63

10 ก.ค. 2563

คงเหลือ
เงินฝำก
ธนำคำร

10,000.00

10,000.00

10,000.00

-

สพป.ยโสธร เขต 2
30 ต.ค. 2565 บถ.1/66

คืนเงินประกันสัญญา
ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเจ้าก่อสร้าง

หมำยเหตุ : ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ ขึ้นเล่มใหม่ทุกปี แต่ถ้ำมียอดคงเหลือ ให้นำยอดคงเหลือแสดงยอดยกมำในวันที่ 1 ต.ค. ทุกครั้ง

ทะเบียนคุมเงินนอกประมำณ
โรงเรียน.................................................................
ประเภท เงินฝำก (เงินประกันสัญญำ)
ที่

รำยกำร

ประเภท

รับ
วัน เดือน ปี ที่เอกสำร

จำนวน
เงิน

ฝำก
วัน เดือน ปี ที่เอกสำร

จำนวน
เงิน

วันครบ
กำหนด

วันที่เบิก
จ่ำยเงินคืนผู้
มีสิทธิ์

หมำยเหตุ

- ถ้ำรับเป็นเงินสดให้
นำฝำกที่ สพป.ยส.2
แต่รบั ฝำกเป็น
หนังสือค้ำประกัน
ให้เก็บไว้ที่โรงเรียน
และลงทะเบียน
ช่อง "รับ" และ
ช่อง "วันครบกำหนด"

ทะเบียนคุมเงินนอกประมำณ
โรงเรียน.......บ้ำนเขต 2..........................................................

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ประเภท เงินฝำก (เงินประกันสัญญำ)
ที่

รำยกำร

1 หจก.เทพเจ้า

ประเภท

เงินประกันสัญญา

รับ
วัน เดือน ปี ที่เอกสำร
10 ก.ค. 63

บร.15/63

จำนวน
เงิน

ฝำก
วัน เดือน ปี ที่เอกสำร

10,000.- 10 ก.ค. 63 บจ.25/63

จำนวน
เงิน

วันครบ
กำหนด

วันที่เบิก
จ่ำยเงินคืนผู้
มีสิทธิ์

หมำยเหตุ

30 ต.ค. 65

- ถ้ำรับเป็นเงินสดให้

10,000.- 10 ต.ค. 63

ก่อสร้าง

นำฝำกที่ สพป.ยส.2

วัน เดือน ปี เดียวกับวันที่สง่

แต่รบั ฝำกเป็น

หนังสือถึง สพป.ยโสธร เขต 2

หนังสือค้ำประกัน
ให้เก็บไว้ที่โรงเรียน
และลงทะเบียน
ช่อง "รับ" และ
ช่อง "วันครบกำหนด"

ใบเบิกถอน
คำขอถอนเงิน
ที่ผู้เบิก .......................................
หน่วยงำนย่อย : โรงเรียน ........................................................................
ที่ผู้รับฝำก ..................................
ข้ำพเจ้ำขอถอนเงินฝำกประเภท ...เงินประกันสัญญา ...
จำนวนเงินขอถอน

 เงินสด

 KTB Corporate Online ………………………………….บำท

(ตัวอักษร) ........................................................................................................................................................
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ………………………………………………. ลำยมือชื่อผู้เบิก ……………………………………………….
ลำยมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ .......................................... ตำแหน่ง ....................................................................
ตำแหน่ง .................................................................... วันที่ .........../..................................../.....................

คำอนุมัติ
จ่ำยให้เป็น

 เงินสด

 เช็คเลขที่ ...........................................

 KTB Corporate Online

วันที่ .........../..................................../.....................
ลำยมือชื่อผู้อนุมัติ ..........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง .........................................................................
วันที่ .........../............................................/.....................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินตำมจำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว
 เช็ค

 โอนเข้ำบัญชี .....ดังแนบ.... เลขที่ ................... ธนำคำร ...........................สำขำ .................

ลำยมือชื่อผู้รับเงิน ..................................................... ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน ...................................................
วันที่ .........../..................................../.....................

วันที่ .........../..................................../.....................

ใบเบิกถอน

เลขที่ บถ.ของ รร.

คำขอถอนเงิน
ชื่อโรงเรียน

เลขที่ ของ สพป.ยส.2
ที่ผู้เบิก .......................................

หน่วยงำนย่อย : โรงเรียน .....บ้ำนเขต 2...................................................
ที่ผู้รับฝำก ..................................
ข้ำพเจ้ำขอถอนเงินฝำกประเภท ...เงินประกันสัญญา ...
จำนวนเงินขอถอน

 เงินสด

 KTB Corporate Online …………10,000.-…….บำท
ลายมือชื่อ ผอ.รร.

(ตัวอักษร) .......หนึ่งหมื่นบำทถ้วน ...................................................................................................................
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ………………………………………………. ลำยมือชื่อผู้เบิก ……………………………………………….
ลำยมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ .......................................... ตำแหน่ง ....................................................................
ตำแหน่ง .................................................................... วันที่ .........../..................................../.....................

คำอนุมัติ
จ่ำยให้เป็น

 เงินสด

 เช็คเลขที่ ...........................................

 KTB Corporate Online

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต

วันที่ .........../..................................../.....................
ลงนามอนุมัติ

ลำยมือชื่อผู้อนุมัติ ..........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง .........................................................................
วันที่ .........../............................................/.....................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินตำมจำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว
 เช็ค

 โอนเข้ำบัญชี .....ดังแนบ.... เลขที่ ................... ธนำคำร ...........................สำขำ .................

ลำยมือชื่อผู้รับเงิน ..................................................... ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน ...................................................
วันที่ .........../..................................../.....................

วันที่ .........../..................................../.....................

ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐
มีนาคม ๒๕๖3

เรื่อง ขอนาส่งเงินประกันสัญญา
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงินสด
2. สาเนาสัญญาซื้อ/จ้าง
3. ใบนาฝากเงินประกันสัญญา
4. ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

บาท
1 ชุด
2 ฉบับ
1 เล่ม

ด้ว ยโรงเรี ย น ..............................................................ได้ต กลง ( ) ซื้อ ( ) จ้า ง
....................................................................................... ตามสัญญาเลขที่ .........................ลงวันที่
...................................................กับ ...................................................................ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวได้มีการ
วางเงินสด จานวน .....................บาท (...........................................................) เพื่อเป็นหลักประกันความ
เสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามข้อกาหนดในสัญญา เป็นระยะเวลา .......ปีในวันที่ ..............................................
นับถัดจากวันที่ตรวจรับ
โรงเรี ยน ......................................................... จึงขอนาส่งเงิน ประกันสั ญญาดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

โรงเรียน .........................
โทร. ................................

ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐
มีนาคม ๒๕๖3

เรื่อง ขอถอนหลักประกันสัญญา
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบเสร็จรับเงิน
2. หนังสือแจ้งขอถอนประกันสัญญา
3. สาเนาสัญญาซื้อ/จ้าง
4. สาเนาใบตรวจรับ/ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน
5. บันทึกการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง
6. ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา
7. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB
8. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
9. ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
2
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ชุด
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
เล่ม

ตามที่โ รงเรี ยน ..............................................................ได้ตกลง ( ) ซื้อ ( ) จ้าง
....................................................................................... ตามสัญญาเลขที่ ...................... ...ลงวันที่
...................................................กับ ...................................................................ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวได้พ้นข้อ
ผูกพันวันที่ .............................................. และโรงเรียนได้นาหลักประกันสัญญาฝากไว้กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นเงินจานวน ....................... บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ ผู้ ขาย/ผู้ รับจ้าง มีความประสงค์จะขอถอนคืนหลักประกันสั ญญาเนื่องจากได้พ้นข้อ
ผูกพันตามสัญญาและโรงเรียน ......................................... ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหายแต่อย่างใด จึง
ขอถอนคืนเงินประกันสัญญาให้กับ........................................................ จานวน........................บาท รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

โรงเรียน .........................
โทร. ................................

- ตัวอย่ำง -

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร................................................................................. โทร ....................................................
ที่.............................................................
วันที.่ .............................................
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบความชารุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน ................................................
ตามทีง่ านพัสดุโรงเรียน ..............................................ได้สารวจความชารุดบกพร่องรายการ
........(ระบุตามสัญญา)......... คู่สัญญา...(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด/ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) ตามสัญญาเลขที่
.............(เลขที่สัญญา)........... ลงวันที่ .............(วัน/เดือน/ปี)............. โดยการรับประกันความชารุดบกพร่อง
สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันสัญญา ในวันที่ ......(วัน/เดือน/ปี)....... นั้น ผลการสารวจปรากฏ ดังนี้


มีความชารุดบกพร่อง ดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว



ไม่มีความชารุดบกพร่อง สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้

บัดนี้ ภาระผูกพันดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว งานพัสดุโรงเรียน .......................................................
จึงขอแจ้งให้งานการเงิน ดาเนินการเรื่องคืนเงินหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2) ข้อ 184 และข้อ 185 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ....................................... ผู้ตรวจสอบ/
(.....................................)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน................................

แผนผังการนาฝากเงินประกันสัญญา (สาหรับโรงเรียน)
ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง วำงเงินสดร้อยละ 5

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโรงเรียนออก

โรงเรียนทำหนังสือนำส่งถึง สพป.

ของมูลค่ำตำมสัญญำให้กับโรงเรียน

ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขำย

ยโสธร เขต 2 พร้อมแนบเอกสำร

/ผู้รับจ้ำง

ประกอบ ดังนี้

1) หนังสือนำส่งของสถำนศึกษำ
รับใบเสร็จรับเงินจำก สพป.ยโสธร
บันทึกบัญชีรำยกำรในทะเบียนคุม
ดังนี้

2) เงินสด

เขต 2 เพื่อนำไปเก็บรักษำไว้ในที่
ปลอดภัยที่โรงเรียน

3) สำเนำสัญญำซื้อ/จ้ำง จำนวน 1 ชุด
4) ใบนำฝำก จำนวน 2 ฉบับ
5) ทะเบียนคุม “สมุดคู่ฝำก”

1) ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ
2) ทะเบียนคุมเงินฝำก (เงินประกัน
สัญญำ)
3) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝำก

แสดงยอดเงินประกันสัญญำใน
รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน แบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) รับเงินสด โรงเรียนนำฝำก สพป.ยโสธร เขต 2
ภำยในวันที่รับเงิน ให้บันทึกเงินประกันสัญญำในช่อง
รำยกำร “เงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก”
2) รับเงินสด โรงเรียนแต่ยังไม่นำฝำก สพป.ยโสธร
เขต 2 ภำยในวันที่รับเงิน ให้บันทึกเงินประกันสัญญำ
ในช่องรำยกำร “เงินสด” เมื่อนำฝำก สพป.ยโสธร เขต
แล้วให้บันทึกตำมข้อ 1)

แผนผังการนาฝากเงินประกันสัญญา (สาหรับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา)
รับหลักฐำนจำกโรงเรียน

ลงนำมรับเงิน บันทึก เสนอผู้มี

รับเงินสดและออกใบเสร็จรับเงินให้

พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้อง

อำนำจในใบนำฝำก และสมุดคู่ฝำก

โรงเรียน พร้อมคืนใบนำฝำก

ครบถ้วนของหลักฐำน

บันทึกรำยกำรเงินประกันสัญญำ
เงินฝำกคลัง ในทะเบียนคุมเงิน

1 ฉบับ และสมุดคู่ฝำกให้โรงเรียน

จัดทำบันทึกรับ ในระบบ GFMIS

นำเงินสดฝำกคลัง

แผนผังการขอถอนเงินประกันสัญญา (สาหรับโรงเรียน)
1) หนังสือนำส่งของโรงเรียน
รับหนังสือแจ้งขอถอนหลักประกัน
สัญญำจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง

โรงเรียนทำหนังสือนำส่ง พร้อมแนบ
เอกสำรประกอบ ดังนี้

2) ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ที่ สพป. ยโสธร เขต 2 เป็นผู้ออกให้
3) หนังสือแจ้งขอถอนหลักประกันสัญญำจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง
4) สำเนำสัญญำซื้อ/จ้ำง และสำเนำใบตรวจรับ/ใบส่งมอบงำน
5) บันทึกกำรตรวจสอบควำมชำรุดบกพร่อง ผอ.รร. ลงนำมอนุมตั ิ
6) แบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online

โรงเรียนแจ้งงำนพัสดุตรวจสอบ
ควำมชำรุดบกพร่องของงำน และ

รับใบเบิกถอนและสมุดคู่ฝำกคืนจำก

รำยงำนผลให้ ผอ.รร. พิจำรณำ/อนุมัติ

สพป.ยโสธร เขต 2 เก็บไว้เป็น
หลักฐำน

7) ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญำ จำนวน 2 ฉบับ
8) สำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง
9) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝำก

โรงเรียนแจ้งให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง

บันทึกกำรถอนคืนเงินประกันสัญญำ

จัดส่งแบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินผ่ำนระบบ

ในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ และ

KTB Corporate Online 1 ฉบับ

ทะเบียนคุมเงินฝำก (เงินประกันสัญญำ)

แผนผังการขอถอนเงินประกันสัญญา (สาหรับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา)

รับเอกสำรขอคืนเงินประกันสัญญำ
จำกโรงเรียน

คืนใบเบิกถอน 1 ฉบับ และสมุดคู่ฝำกให้
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโอนเงินจ่ำยตรงแก่

โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเก็บไว้เป็น

ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ผ่ำนระบบ

หลักฐำนและบันทึกในทะเบียนคุม

KTB Corporate Online

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน สพป. ยโสธร เขต 2

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินวำงเบิกจ่ำยใน

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ระบบ GFMIS

นำใบเบิกถอนและสมุดคู่ฝำก เสนอ
ผู้บังคับบัญชำ ลงลำยมือชื่อในช่อง
รำยกำร “หัวหน้ำส่วนรำชกำร”

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินทำบันทึกเสนอ
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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