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แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัเงินประกนัสญัญา (เงนิสด) 
 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 

 



แนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันสัญญำ  
กำรน ำฝำก – กำรถอนคืน เงินประกันสัญญำ (เงนิสด) 

 1. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา เป็นไปตามระเบียบ ฯ และการ
บริหารเงินประกันสัญญาของโรงเรียนถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 2. ขอบเขตของงำน  เป็นการด าเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 

 3. ค ำจ ำกัดควำม  หลักประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับ
ส่วนราชการ น ามาวางขณะท าสัญญา เพื่อประกันความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามข้อก าหนดในสัญญา ใช้
เป็นหลักประกันจนกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา เป็นจ านวนเต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินที่ท าสัญญา
จ้างหรือท าสัญญาซื้อขาย และคู่สัญญาขอรับคืนได้ เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

 4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  4.1 กำรน ำฝำกเงินประกันสัญญำ (เงินสด) 
   - โรงเรียน 
   1) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง วาง (เงินสด) ร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญาให้กับทางโรงเรียน 

   2) เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

   3) โรงเรียนท าหนังสือน าส่ง เอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    3.1) หนังสือน าส่งของโรงเรียน 

    3.2) เงินสด 

    3.3) ส าเนาสัญญาซื้อ/จ้าง  จ านวน  1 ชุด 

    3.4) ใบน าฝาก  จ านวน  2 ฉบับ 

    3.5) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก  จ านวน  1 เล่ม  
   4) รับใบเสร็จรับเงิน ใบน าฝาก และสมุดคู่ฝาก จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   5) บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และทะเบียนคุมเงินฝาก (เงิน
ประกันสัญญา) 
   6) แสดงยอดเงินประกันสัญญาในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
    - กรณีที่รับเงินสดแล้ว ยังไม่ได้น าฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้บันทึก
เงินประกันสัญญา ในช่องรายการ “เงินสด” 

    - กรณีท่ีน าฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้บันทึกเงินประกันสัญญา ในช่อง
รายการ “เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก” 

   - ส านักงาน ... 
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   - ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   1) รับหลักฐานจากโรงเรียน 

   2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐาน 

   3) ลงนามรับเงิน บันทึก เสนอผู้มีอ านาจ (ใบน าฝาก, สมุดคู่ฝาก) 
   4) รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียน 

   5) คืนใบน าฝาก จ านวน 1 ฉบับ และสมุดคู่ฝากให้โรงเรียน 

   6) น าเงินประกันสัญญาส่งคลัง 

   7) บันทึกรายการน าฝากเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) 

 4.2 กำรถอนคืนเงินประกันสัญญำ (เงินสด) 
  - โรงเรียน 

  1) รับหนังสือแจ้งขอถอนหลักประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

  2) ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบให้งานพัสดุตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของงาน 

  3) งานพัสดุเสนอผลการตรวจสอบ ฯ เพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณา/อนุมัติ 
  4) โรงเรียนแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB 
Corporate Online จ านวน 1 ฉบับ  
   5) สถานศึกษาท าหนังสือน าส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    5.1) หนังสือน าส่งของสถานศึกษา 

    5.2) ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกให้  
    5.3) หนังสือขอถอนหลักประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

    5.4) ส าเนาสัญญาซื้อ/จ้าง และส าเนาใบตรวจรับ/ใบส่งมอบงาน 

    5.5) บันทึกการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของโรงเรียน 
    5.6) ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา  จ านวน  2  ฉบับ (ลงชื่อโรงเรียนในช่อง 
“ชื่อหน่วยงานย่อย” จ านวนเงิน ตัวเลข – ตัวหนังสือ และผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามในช่อง “ลายมือชื่อผู้เบิก”) 
    5.7) แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จ านวน 1 ฉบับ 

    5.8) ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
    5.9) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงนามการ
ขอถอนเงินในช่อง “ลายมือชื่อผู้รับฝาก” พร้อมส่งกลับคืนให้โรงเรียน 

    5.10) บันทึกการถอนคืนเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
และทะเบียนคุมเงินฝาก (เงินประกันสัญญา) 
   6) กรณีเอกสารใดสูญหาย ต้องแจ้งความต่อสถานีต ารวจ และน าใบแจ้งความนั้นมา
แสดงด้วย 

- ส านักงาน ... 
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   - ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

   1) รับหลักฐานจากโรงเรียน  
   2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐาน (ตรวจสอบว่า ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อนุมัติให้ถอนหรือยัง ตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสิ้นสุดในสัญญาซื้อ/จ้างหรือยัง และตรวจสอบใน
ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาว่ามีการถอนคืนแล้วหรือยัง)  

   3) บันทึกเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม อนุมัติ 
   4) รวบรวมวางเบิกเงินในระบบ GFMIS 

   5) โอนคืนเงินประกันสัญญา ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผ่านระบบ KTB Corporate Online 

   6) บันทึกลดยอดในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) 
   7) ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

แบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 



ใบน ำฝำก 
 
ส่วนราชการผู้รับฝาก : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 

 
ที่ผู้รับฝาก ............................... 

ส่วนราชการผู้รับฝาก : โรงเรียน......................................................................... 
 

ที่ผู้น าฝาก ................................ 

 
ข้ำพเจ้ำขอน ำฝำกเงินตำมรำยละเอียด  ดังนี้ 

 
ประเภทเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 

    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน   
 
(ตัวอักษร) ............................................................................................................................................................. 
 

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

ลายมือชื่อผู้น าฝาก ............................................. 
 

ต าแหน่ง .............................. 
 

ใบรับเงิน 
 

ได้รับเงินตำมจ ำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

 

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

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

ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก 
 

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

 

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

 
 



ใบน ำฝำก 
 
ส่วนราชการผู้รับฝาก : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 

 
ที่ผู้รับฝาก ............................... 

ส่วนราชการผู้รับฝาก : โรงเรียน......................................................................... 
 

ที่ผู้น าฝาก ................................ 

 
ข้ำพเจ้ำขอน ำฝำกเงินตำมรำยละเอียด  ดังนี้ 

 
ประเภทเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 

เงินประกันสัญญา เงินประกันสัญญาค่าซ่อมแซมอาคารเรียน สัญญาจ้างเลขที่ 10,000 00 
 1/63  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเจ้าก่อสร้าง   
 ครบก าหนดแล้วเสร็จ  10  ตุลาคม 2563   
 ระยะเวลาประกันงาน  2  ปี   
    
    
    

รวมเงิน 10,000 00 
 
(ตัวอักษร) .....หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน....................................................................................... 
 

วันที่  10  / ก.ค. / 2563 
 

ลายมือชื่อผู้น าฝาก ............................................. 
 

ต าแหน่ง ..ผอ.รร.บ้านเขต 2 
 

ใบรับเงิน 
 

ได้รับเงินตำมจ ำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

 

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

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

ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก 
 

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

 

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

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

เลขท่ี สพป. 

เลขท่ี บฝ. รร. 
ช่ือโรงเรียน 

จนท.การเงิน สพป. 

ลายมือช่ือ ผอ.รร. 

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต 



สมุดคู่ฝำก 
 

โรงเรียน ...................................................................................... อ ำเภอ ....................................................... 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ............................. 

พ.ศ. ........... เลขที่ใบน ำฝำก
หรือที่ใบเบิกถอน 

จ ำนวนเงิน ลำยมือชื่อผู้รับฝำก 
(สพป.) 

ลำยมือชื่อผู้น ำฝำก 
หรือผู้เบิกถอน (โรงเรียน) 

หมำยเหตุ 
เดือน วันที่ รับ จ่ำย คงเหลือ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

 



 

สมุดคู่ฝำก 
 

โรงเรียน .......บ้ำนเขต 2................................................................................. อ ำเภอ ...กุดชุม..................................................... 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

พ.ศ. ............ เลขที่ใบน ำฝำก
หรือที่ใบเบิกถอน 

จ ำนวนเงิน ลำยมือชื่อผู้รับฝำก 
(สพป.) 

ลำยมือชื่อผู้น ำฝำก 
หรือผู้เบิกถอน (โรงเรียน) 

หมำยเหตุ 
เดือน วันที่ รับ จ่ำย คงเหลือ 

2563         
ก.ค. 10 บฝ.1/63 10,000 -   10,000 -    

            
            

2565            
ต.ค. 30 บถ.1/66   10,000 -      

            
            

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ผอ.รร. 



ทะเบียนคุมเงินนอกประมำณ 

โรงเรียน................................................................. 

ประเภท เงินประกันสัญญำ 
วัน เดือน ปี ที่เอกสำร รำยกำร รับ จ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

เงินสด เงินฝำก
ธนำคำร 

เงินฝำก 
ส่วนรำชกำรผู้เบิก 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



ทะเบียนคุมเงินนอกประมำณ 

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

ประเภท เงินประกันสัญญำ 
วัน เดือน ปี ที่เอกสำร รำยกำร รับ จ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

เงินสด เงินฝำก
ธนำคำร 

เงินฝำก 
ส่วนรำชกำรผู้เบิก 

 10 ก.ค. 2563 บร.15/63 รับเงินประกันสัญญาค่าซ่อมแซม  10,000.00    10,000.00       

    อาคารเรียน สัญญาจ้างเลขที่ 1/63             

    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเจ้าก่อสร้าง             

    ครบก าหนดแล้วเสร็จ 10 ต.ค. 63             

    ระยะเวลาประกันงาน 2 ปี             

 10 ก.ค. 2563 บจ.25/63 น าฝากเงินประกันสัญญา    10,000.00      10,000.00   

  
สพป.ยโสธร เขต 2 

      30 ต.ค. 2565 บถ.1/66 คืนเงินประกันสัญญา  
 

10,000.00 
  

- 
 

  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเจ้าก่อสร้าง 

                        

                  

                  

 
หมำยเหตุ : ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ ขึ้นเล่มใหม่ทุกปี แต่ถ้ำมียอดคงเหลือ ให้น ำยอดคงเหลือแสดงยอดยกมำในวันที่ 1 ต.ค. ทุกครั้ง 

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

น ำยอดเงินประกนัสญัญำไปแสดง

ไว้ในรำยงำนเงินคงเหลอืประจ ำวนั 

จนกวำ่จะมีกำรขอถอนคืนเงิน

ประกนัสญัญำ 



ทะเบียนคุมเงินนอกประมำณ 

โรงเรียน................................................................. 

ประเภท เงินฝำก  (เงินประกันสัญญำ) 
ที ่ รำยกำร ประเภท รับ ฝำก วันครบ

ก ำหนด 
วันที่เบิก

จ่ำยเงินคืนผู้
มีสิทธิ์ 

หมำยเหตุ 

วัน เดือน ปี ที่เอกสำร จ ำนวน
เงิน 

วัน เดือน ปี ที่เอกสำร จ ำนวน
เงิน 

           
 - ถ้ำรับเป็นเงินสดให ้

  
 

                  น ำฝำกที่ สพป.ยส.2 

                      แต่รบัฝำกเป็น 

                      หนังสือค้ ำประกัน 

                      ให้เก็บไว้ที่โรงเรยีน 

                      และลงทะเบียน 

                      ช่อง "รับ" และ 

                      ช่อง "วันครบก ำหนด" 

                      
                       
                         

                        

                        

                        

 



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

ประเภท เงินฝำก  (เงินประกันสัญญำ) 
ที ่ รำยกำร ประเภท รับ ฝำก วันครบ

ก ำหนด 
วันที่เบิก

จ่ำยเงินคืนผู้
มีสิทธิ์ 

หมำยเหตุ 

วัน เดือน ปี ที่เอกสำร จ ำนวน
เงิน 

วัน เดือน ปี ที่เอกสำร จ ำนวน
เงิน 

 1 หจก.เทพเจ้า  เงินประกันสญัญา  10 ก.ค. 63  บร.15/63 10,000.-  10 ก.ค. 63 บจ.25/63 10,000.-  10 ต.ค. 63  30 ต.ค. 65  - ถ้ำรับเป็นเงินสดให ้

  ก่อสร้าง                   น ำฝำกที่ สพป.ยส.2 

                      แต่รบัฝำกเป็น 

                      หนังสือค้ ำประกัน 

                      ให้เก็บไว้ที่โรงเรยีน 

                      และลงทะเบียน 

                      ช่อง "รับ" และ 

                      ช่อง "วันครบก ำหนด" 

                      
                       
                         

                        

                        

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

วนั เดือน ปี เดยีวกบัวนัท่ีสง่

หนงัสอืถึง สพป.ยโสธร เขต 2 



ใบเบิกถอน 
 

ค ำขอถอนเงิน 
 

 

 
หน่วยงำนย่อย : โรงเรียน ........................................................................ 

 

ที่ผู้เบิก ....................................... 
 
 

ที่ผู้รับฝำก .................................. 
 

 

ข้ำพเจ้ำขอถอนเงินฝำกประเภท ...เงินประกันสัญญา ... 
 
 

จ ำนวนเงินขอถอน            เงินสด           KTB Corporate Online ………………………………….บำท 
 
 

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

 
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ………………………………………………. 
 

 
ลำยมือชื่อผู้เบิก ………………………………………………. 
 

 
ลำยมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ .......................................... 
 

 
ต ำแหน่ง .................................................................... 
 

 

ต ำแหน่ง .................................................................... 
 

 

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

 

ค ำอนุมัต ิ
 

 

จ่ำยให้เป็น      เงินสด       เช็คเลขที่ ...........................................      KTB Corporate Online 
 

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

 
ลำยมือชื่อผู้อนุมัติ .......................................................... 

                       (.........................................................) 
ต ำแหน่ง ......................................................................... 
วันที่ .........../............................................/..................... 

 
 

ใบรับเงิน 
 

ได้รับเงินตำมจ ำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
 

 เช็ค      โอนเข้ำบัญชี .....ดังแนบ.... เลขที่ ................... ธนำคำร ...........................สำขำ .................  
 
ลำยมือชื่อผู้รับเงิน ..................................................... 
 

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

 
ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน ................................................... 
 

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

 



ใบเบิกถอน 
 

ค ำขอถอนเงิน 
 

 

 
หน่วยงำนย่อย : โรงเรียน .....บ้ำนเขต 2................................................... 

 

ที่ผู้เบิก ....................................... 
 
 

ที่ผู้รับฝำก .................................. 
 

 

ข้ำพเจ้ำขอถอนเงินฝำกประเภท ...เงินประกันสัญญา ... 
 
 

จ ำนวนเงินขอถอน            เงินสด           KTB Corporate Online …………10,000.-…….บำท 
 
 

(ตัวอักษร) .......หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน ................................................................................................................... 
 

 
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ………………………………………………. 
 

 
ลำยมือชื่อผู้เบิก ………………………………………………. 
 

 
ลำยมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ .......................................... 
 

 
ต ำแหน่ง .................................................................... 
 

 

ต ำแหน่ง .................................................................... 
 

 

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

 

ค ำอนุมัต ิ
 

 

จ่ำยให้เป็น      เงินสด       เช็คเลขที่ ...........................................      KTB Corporate Online 
 

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

 
ลำยมือชื่อผู้อนุมัติ .......................................................... 

                       (.........................................................) 
ต ำแหน่ง ......................................................................... 
วันที่ .........../............................................/..................... 

 
 

ใบรับเงิน 
 

ได้รับเงินตำมจ ำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
 

 เช็ค      โอนเข้ำบัญชี .....ดังแนบ.... เลขที่ ................... ธนำคำร ...........................สำขำ .................  
 
ลำยมือชื่อผู้รับเงิน ..................................................... 
 

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

 
ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน ................................................... 
 

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

 

เลขท่ี บถ.ของ รร. 

เลขท่ี ของ สพป.ยส.2 

ช่ือโรงเรียน 

ลายมือช่ือ ผอ.รร. 

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต 

ลงนามอนุมัต ิ



 

 

ที่  ศธ  ๐๔๑๑๘/     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
       อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๔๐ 

                   มีนาคม ๒๕๖3 

เรื่อง  ขอน าส่งเงินประกันสัญญา 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. เงินสด      จ านวน       บาท 
  2. ส าเนาสัญญาซื้อ/จ้าง      จ านวน   1  ชุด 
  3. ใบน าฝากเงินประกันสัญญา    จ านวน  2  ฉบับ 
  4. ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก      จ านวน  1  เล่ม 

  ด้วยโรงเรียน ..............................................................ได้ตกลง (   ) ซื้อ  (   ) จ้าง 
...................................................... ................................. ตามสัญญาเลขที่ .........................ลงวันที่ 
...................................................กับ ...................................................................ซ่ึงตามสัญญาดังกล่าวได้มีการ
วางเงินสด จ านวน .....................บาท (...........................................................) เพ่ือเป็นหลักประกันความ
เสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามข้อก าหนดในสัญญา เป็นระยะเวลา .......ปีในวันที่ .............................................. 
นับถัดจากวันที่ตรวจรับ  

  โรงเรียน ......................................................... จึงขอน าส่งเงิน ประกันสัญญาดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

ที่  ศธ  ๐๔๑๑๘/     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
       อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๔๐ 

                   มีนาคม ๒๕๖3 

เรื่อง  ขอถอนหลักประกันสัญญา 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ใบเสร็จรับเงิน      จ านวน   1  ฉบับ 
  2. หนังสือแจ้งขอถอนประกันสัญญา   จ านวน   1  ฉบับ 
  3. ส าเนาสัญญาซื้อ/จ้าง      จ านวน   1  ชุด 
  4. ส าเนาใบตรวจรับ/ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน  จ านวน  1  ชุด 
  5. บันทึกการตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง   จ านวน  1  ชุด 
  6. ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา    จ านวน  2  ฉบับ 
  7. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB  จ านวน  1  ฉบับ 
  8. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   จ านวน  1  ฉบับ 
  9. ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก      จ านวน  1  เล่ม 

  ตามที่โรงเรียน ..............................................................ได้ตกลง (   ) ซื้อ  (   ) จ้าง 
....................................................................................... ตามสัญญาเลขที่ ...................... ...ลงวันที่ 
...................................................กับ ...................................................................ซ่ึงตามสัญญาดังกล่าวได้พ้นข้อ
ผูกพันวันที่ .............................................. และโรงเรียนได้น าหลักประกันสัญญาฝากไว้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นเงินจ านวน ....................... บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น   

  บัดนี้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีความประสงค์จะขอถอนคืนหลักประกันสัญญาเนื่องจากได้พ้นข้อ
ผูกพันตามสัญญาและโรงเรียน ......................................... ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหายแต่อย่างใด จึง
ขอถอนคืนเงินประกันสัญญาให้กับ........................................................ จ านวน........................บาท รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

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

 



 
 บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร................................................................................. โทร .................................................... 

ที่.............................................................            วันที.่............................................. 

เร่ือง  แจ้งผลการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน ................................................    

  ตามท่ีงานพัสดุโรงเรียน .............................................. ได้ส ารวจความช ารุดบกพร่องรายการ
........(ระบุตามสัญญา)......... คู่สัญญา...(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) ตามสัญญาเลขที่ 
.............(เลขท่ีสัญญา)........... ลงวันท่ี .............(วัน/เดือน/ปี)............. โดยการรับประกันความช ารุดบกพร่อง
สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันสัญญา ในวันที่ ......(วัน/เดือน/ปี)....... นั้น ผลการส ารวจปรากฏ ดังนี้ 

   มีความช ารุดบกพร่อง ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

   ไม่มีความช ารุดบกพร่อง สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ 

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ     

 

 ลงชื่อ..............................................                    
       (.............................................)  

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน................................ 

 
  

- ตัวอย่ำง - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/90/Tra-Khrut.gif


แผนผงัการน าฝากเงนิประกนัสญัญา (ส าหรบัโรงเรยีน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง วำงเงินสดร้อยละ 5 

ของมูลค่ำตำมสญัญำให้กับโรงเรียน 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโรงเรียนออก

ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขำย 

/ผู้รับจ้ำง 

โรงเรียนท ำหนังสือน ำส่งถึง สพป. 

ยโสธร เขต 2 พร้อมแนบเอกสำร

ประกอบ ดังนี้ 

1) หนังสือน ำส่งของสถำนศึกษำ 

2) เงินสด 

3) ส ำเนำสัญญำซ้ือ/จ้ำง  จ ำนวน  1  ชุด 

4) ใบน ำฝำก  จ ำนวน  2  ฉบับ 

5) ทะเบียนคุม “สมุดคู่ฝำก” 

 

บันทึกบัญชีรำยกำรในทะเบียนคุม 

ดังนี้ 

รับใบเสร็จรับเงินจำก สพป.ยโสธร 

เขต 2 เพ่ือน ำไปเก็บรักษำไว้ในที่

ปลอดภัยท่ีโรงเรียน 

1) ทะเบียนคุมเงินประกนัสัญญำ 

2) ทะเบียนคุมเงินฝำก (เงินประกัน

สัญญำ) 

แสดงยอดเงินประกันสัญญำใน

รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน แบ่ง

ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
3) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝำก  

1) รับเงินสด โรงเรียนน ำฝำก สพป.ยโสธร เขต 2 

ภำยในวันที่รับเงิน ให้บันทึกเงินประกันสัญญำในช่อง

รำยกำร “เงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก” 

2) รับเงินสด โรงเรียนแต่ยังไม่น ำฝำก สพป.ยโสธร 

เขต 2 ภำยในวันที่รับเงิน ให้บันทึกเงินประกันสัญญำ

ในช่องรำยกำร “เงินสด” เมื่อน ำฝำก สพป.ยโสธร เขต 

แล้วให้บันทึกตำมข้อ 1) 



แผนผงัการน าฝากเงนิประกนัสญัญา (ส าหรบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหลักฐำนจำกโรงเรียน  

พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ครบถ้วนของหลกัฐำน 

ลงนำมรับเงิน บันทึก เสนอผู้มี

อ ำนำจในใบน ำฝำก และสมุดคู่ฝำก 

รับเงินสดและออกใบเสร็จรับเงินให้

โรงเรียน พร้อมคืนใบน ำฝำก        

1 ฉบับ และสมุดคู่ฝำกให้โรงเรียน 

 

น ำเงินสดฝำกคลัง 

 

จัดท ำบันทึกรับ ในระบบ GFMIS 

 

บันทึกรำยกำรเงินประกันสญัญำ 

เงินฝำกคลัง ในทะเบียนคุมเงิน 



แผนผงัการขอถอนเงนิประกันสญัญา (ส าหรบัโรงเรยีน) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

  

  

 

 

รับหนังสือแจ้งขอถอนหลักประกนั

สัญญำจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 

โรงเรียนแจ้งงำนพัสดตุรวจสอบ

ควำมช ำรุดบกพร่องของงำน และ

รำยงำนผลให้ ผอ.รร. พิจำรณำ/อนุมัติ 

โรงเรียนแจ้งให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 

จัดส่งแบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงนิผ่ำนระบบ 

KTB Corporate Online  1 ฉบับ 

 

โรงเรียนท ำหนังสือน ำส่ง พร้อมแนบ

เอกสำรประกอบ ดังนี้ 

1) หนังสือน ำส่งของโรงเรียน 

2) ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ท่ี สพป. ยโสธร เขต 2 เป็นผู้ออกให้ 

3) หนังสือแจ้งขอถอนหลักประกนัสัญญำจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 

4) ส ำเนำสัญญำซ้ือ/จ้ำง และส ำเนำใบตรวจรับ/ใบส่งมอบงำน 

5) บันทึกกำรตรวจสอบควำมช ำรุดบกพร่อง ผอ.รร. ลงนำมอนุมติั 

6) แบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online   

7) ใบเบิกถอนเงินประกนัสัญญำ จ ำนวน 2 ฉบับ  

8) ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง  

9) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝำก  

 

รับใบเบิกถอนและสมุดคู่ฝำกคืนจำก 

สพป.ยโสธร เขต 2 เก็บไว้เป็น

หลักฐำน 

บันทึกกำรถอนคืนเงินประกันสญัญำ

ในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ และ

ทะเบียนคุมเงินฝำก (เงินประกันสัญญำ) 



แผนผงัการขอถอนเงนิประกันสญัญา (ส าหรบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 
 

 

รับเอกสำรขอคืนเงินประกนัสัญญำ

จำกโรงเรียน 

 

เจ้ำหนำ้ที่กำรเงนิ สพป. ยโสธร เขต 2 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 

น ำใบเบิกถอนและสมุดคู่ฝำก เสนอ

ผู้บังคับบัญชำ ลงลำยมือชื่อในชอ่ง

รำยกำร “หัวหน้ำส่วนรำชกำร”  

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินท ำบันทึกเสนอ 

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  

เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินวำงเบิกจ่ำยใน

ระบบ GFMIS 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโอนเงินจ่ำยตรงแก่

ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ผ่ำนระบบ  

KTB Corporate Online   

คืนใบเบกิถอน 1 ฉบบั และสมดุคู่ฝำกให้

โรงเรียน  เพ่ือให้โรงเรียนเกบ็ไว้เป็น

หลักฐำนและบนัทึกในทะเบยีนคมุ 
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