คู่มือการปฏิบัติงาน

ของ
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

การขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้อการจ้าง ( เงินสด )
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด เบิกเงินประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้าง และ ผู้รับจ้างได้รับเงินประกันสัญญาที่นามา
คาประกันไว้กับผู้ว่าจ้างคืน เมื่อครบกาหนดการรับประกันความชารุดบกพร่องหรือพ้นภาระผูกพันตามสัญญา ตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ
2. ขอบเขตของงาน
เงินประกันสัญญาจะถูกถอนคืน ให้กับผู้รับจ้าง เมื่อระยะเวลาในการรับประกันความชารุดบกพร่องสินสุด
ลงตามสัญญา โดยไม่มีสิ่งใดชารุด เสียหาย
3 คาจากัดความ
เงินประกันสัญญา คือ หลักประกันที่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทาสัญญากับหน่วยงานราชการ นามาเพื่อเป็น
ประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ส่วนราชการจะคืนให้เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว (เมื่อพ้นระยะเวลา
ประกันความชารุดบกพร่องแล้ว)
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขันตอน ( โรงเรียนดาเนินการ )
1. บริษัท ห้างร้าน ผู้รับจ้าง ทาหนังสือขอคืนเงินประกันสัญญาที่โรงเรียนได้หักไว้จากสัญญา
2. ตรวจสอบว่า หั กเงิน ประกันสั ญญาเป็นเงินสด และนาฝากคลั งไว้กับส านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือไม่ มีการตรวจรับงานถูกต้องแล้ว ระยะเวลาครบกาหนด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา
( นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย ) กรณีเป็นรายการก่อสร้าง (สิ่งปลูกสร้างต้องมีการรับประกันอย่างน้อย 2 ปี )
เป็นรายการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สิ่งก่อสร้างประกอบ ต้องประกันความบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี )
3. เมื่อดาเนินการข้อ 2 แล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน บันทึกเสนอให้กรรมการตรวจรับงาน ตรวจสอบความ
ชารุดบกพร่องของงานที่ทา
- หากมีข้อบกพร่องให้ทาหนังสือแจ้งบริษัท ห้างร้าน ดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้อยู่ในสภาพดี
- หากไม่มีข้อบกพร่อง กรรมการเสนอความเห็นขอเบิกเงินประกันสัญญาคืน ( กรรมการเป็นกรรมการ
ชุดเดียวกับกรรมการตรวจรับงานนัน ๆ )
4.ทาหนังสือขอถอนคืนเงินประกันสัญญาส่งสานักงานเขตพืนที่ เอกสารประกอบด้วย
4.1 หนังสือนาส่ง
4.2 สาเนาสัญญา ( รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้บริหาร )
4.3 สาเนาใบเสร็จรับเงิน ( ที่ได้รับเมื่อครังนาเงินประกันสัญญาฝากสานักงานเขตพืนที่ )
4.4 สมุดคู่ฝาก ( ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ) มีการระบุจานวนเงินที่ต้องการถอนคืน พร้อมลงลายมือ
ชื่อผู้เบิกถอน โดยผู้บริหารโรงเรียน
4.5 แบบใบเบิกถอน ( เงินประกันสัญญา ) ลงนามผู้เบิกถอนโดยผู้บริหารโรงเรียน
4.6 หนังสือขอถอนคืนเงินประกันสัญญาจากบริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง ที่ผ่านการตรวจสอบความชารุด
บกพร่องจากกรรมการแล้ว
4.7 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อบริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง ได้
-

- 2 ขันตอน ( สานักงานเขตพืนที่ )
1. ตรวจสอบเอกสารที่จัดส่ง ครบถ้วน ถูกต้อง
2. ความถูกต้องของกาหนดคืนเงินประกันสัญญา จากสาเนาสัญญาที่แนบ หรือตามเกณฑ์ข้างต้น
มีการนาเงินประกันสัญญาฝากสานักงานเขตพืนที่จริง ( ตรวจสอบจากทะเบียนคุมเงินฝากคลังของสานักงานเขต
พืนที่ )
3. เสนอขออนุมัติถอนเงินประกันสัญญาคืนให้กับผู้มีสิทธิ
4. เมือ่ ได้รับการอนุมัติ วางฏีกาเพื่อเบิกเงินที่นาฝากคลังไว้
5. ระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิจะได้รับเงิน อย่างช้าประมาณ 3 วันทาการ หลังจากวางฎีกา
6. ติดต่อผู้มีสิทธินาใบเสร็จของบริษัท ห้างร้าน มาเพื่อขอรับเงินจากสานักงานเขตพืนที่
5. Flow Chart
การขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้ อการจ้าง ( เงินสด )

โรงเรี ยน

แก้ไขแล้ว
กรณี เอกสารไม่ถูกต้องส่งโรงเรี ยนแก้ไข

ตามระยะเวลาประกัน

กรรมการตรวจสอบความชารุ ด
บกพร่ อง

บริ ษทั ห้างร้าน ผูร้ ับจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่

หนังสื อขอถอนคืนเงิน ส่งสานักงาน
เขตพื้นที่

ตรวจสอบ
3 นาที
10 นาที
กรณีผู้มีอานาจสั่งจ่าย
อยู่ปฏิบัติราชการ

ขออนุมตั ิ
วางฎีกา
2 วัน
นับจากวางฎีกา

ขออนุมตั ิจ่าย
จ่ายเงิน
บริ ษทั ห้างร้านส่ งใบเสร็ จรับเงิน

ระยะเวลาในการดาเนินการ ประมาณ 3 วัน

บริ ษทั ห้างร้าน ผูร้ ับจ้าง

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบกาหนด

- 3 6. แบบพิมพ์ที่ใช้
6.1 ใบเบิกถอน
ใบเบิกถอน

ชื่อหน่วยงานย่อย

คาขอเบิกถอน
ที่ผู้เบิก
ที่ผู้รับฝาก

ข้าพเจ้าขอถอนเงินฝากประเภท
จานวนเงินที่ขอถอน

เงินสด
เช็ค

(ตัวอักษร)
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ตาแหน่ง

ลายมือชื่อผู้เบิก
ตาแหน่ง
วันที่

จ่ายให้เป็น

คาอนุมัติ
เงินสด
เช็ค เลขที่……………………………

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

ตาแหน่ง
ใบรับเงิน
ได้รับเงินตามจานวน

ข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว

ลายมือชื่อผู้รับเงิน
วันที่

ลายมือชื่อผู้จา่ ยเงิน
วันที่

- 4 6.2 สมุดคู่ฝาก
สมุดคู่ฝาก
พ.ศ.
เดือน วันที่

ที่ใบนำฝำก

จำนวนเงิน
รับ จ่ำย

คงเหลือ

ลำยมือชื่อ

ลำยมือชื่อ

ผู้รับฝำก

ผู้นำฝำกหรื อผู้เบิกถอน

หมำยเหตุ
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6.3 บันทึกกรรมการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ……….. .......................................................
ที่ .............................................. วันที่ .................................................................................................................................
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบ.ความชารุดบกพร่อง.......

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน................................................
คณะกรรมการตรวจสอบความชารุดบกพร่องตามคาสั่งที่ ......................ลงวันที่ .................................. ได้
ดาเนินการตรวจสอบ รายการ......................................................................................................... ของ บริษัท/ห้างร้าน
.............................. ตามสัญญาที่ ................................. ลงวันที่ ............................ พบว่า ไม่มีขอ้ ชารุดบกพร่องใด หรือเสียหาย
แต่อย่างใด เห็นควรถอนคืนเงินประกันสัญญาให้กับ บริษัท / ห้างร้าน............................................ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ข้อเสนอ
ลงชื่อ............................................
(..................................... )
ตาแหน่ง…………………....…………….
ลงชื่อ............................................
(...................................... )
ตาแหน่ง…………………….....………….
ลงชื่อ............................................
(........................................)
ตาแหน่ง…………………........…………….
ความเหนของผู้บรหิ าร
.- อนุมัติให้ถอนคืนเงินประกันสัญญา
-

เสนอสานักงานเขตพืนที่การศึกษาดาเนินการ.
ลงชื่อ............................................
(..........................................)
ตาแหน่ง…………………………....…….

- 6 7 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
- พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.
8. มาตรฐานงาน
ผู้รับจ้างได้รับเงินประกันสัญญาคืนอย่างน้อยภายใน 3 วันทาการ
9. เงื่อนไข : เอกสารในการเสนอขออนุมัติถูกต้องครบถ้วน

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

การขอถอนคืนเงินประกันสัญญา

โรงเรี ยน

บริ ษทั ห้างร้าน ผูร้ ับจ้าง

แก้ไขแล้ว

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบ
กาหนดตามระยะเวลาประกัน

กรณี เอกสารไม่ถูกต้องส่งโรงเรี ยนแก้ไข

กรรมการตรวจสอบความ

บริ ษทั ห้างร้าน ผูร้ ับจ้าง

ชารุ ด บกพร่ อง
สานักงานเขตพื้นที่

หนังสื อขอถอนคืนเงิน ส่ ง
สานักงานเขตพื้นที่

3 นาที

ขออนุมตั ิ
10 นาที
กรณีผู้มีอานาจสั่งจ่าย
อยู่ปฏิบัติราชการ

วางฎีกา

2 วัน

ขออนุมตั ิจ่าย

นับจากวางฎีกา

จ่ายเช็ค

บริ ษทั ห้างร้านส่ ง
ใบเสร็ จรับเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการดาเนินการ ประมาณ 3 วัน

ตรวจสอบ

การขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้ อการจ้าง ( เงินสด )

โรงเรี ยน

แก้ไขแล้ว
กรณี เอกสารไม่ถูกต้องส่งโรงเรี ยนแก้ไข

ตามระยะเวลาประกัน

กรรมการตรวจสอบความชารุ ด
บกพร่ อง

บริ ษทั ห้างร้าน ผูร้ ับจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่

หนังสื อขอถอนคืนเงิน ส่งสานักงาน
เขตพื้นที่

ตรวจสอบ
3 นาที
10 นาที
กรณีผู้มีอานาจสั่งจ่าย
อยู่ปฏิบัติราชการ

ขออนุมตั ิ
วางฎีกา
2 วัน
นับจากวางฎีกา

ขออนุมตั ิจ่าย
จ่ายเงิน
บริ ษทั ห้างร้านส่ งใบเสร็ จรับเงิน

ระยะเวลาในการดาเนินการ ประมาณ 3 วัน

บริ ษทั ห้างร้าน ผูร้ ับจ้าง

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบกาหนด

คู่มือการปฏิบัติงาน

ของ
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

คำนำ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2560 กาหนดวิธีการ
นาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาคจัดทาใบนาฝากเงิน พร้อมทั้งนาเงิน
สด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสานักงานคลังจังหวัด
แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด มีเงินฝากคลังที่ต้องนา
ฝากสานักงานเขตพื้นที่ คือ เงินประกันสัญญา ที่รับจากการห่อหนี้ผูกพันทาสัญญา เพื่อประกันความชารุดบกพร่อง
ของสิ่งของ / งาน ตามระยะเวลา ซึ่งเมื่อโรงเรียนนาเงินดังกล่าวฝากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว จักต้องนา
ฝากคลังตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ผู้จัดทาหวังว่าเอกสารชุดนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ค้นคว้า
หรือปฏิบัติงานแทน ไม่มากก็น้อย
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำรบัญ
เรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.

การนาเงินฝากคลัง กรณีเป็นเงินสด
การนาฝากเงินประกันสัญญา ผ่านระบบ GFMIS
การตรวจสอบเงินประกันสัญญา
การขอถอนคืนเงินประกันสัญญา
ขั้นตอนการวางฎีกาเบิกเงินประกันสัญญา

หน้า
1
5
7
8
14

แนวทำงปฏิบัติในกำรนำเงินประกันสัญญำฝำกคลัง
แนวทางปฏิบัติสาหรับโรงเรียน
1. กรณีก่อหนี้ผูกพันทาสัญญา
เมื่อโรงเรียนทาสัญญากับบริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง ในสัญญาระบุเงินประกันสัญญำเป็นเงินสด และ
การประกันความชารุดบกพร่อง ให้โรงเรียนรับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างในวันที่ ทาสัญญา โดย
ดาเนินการ
1.1 เขียนใบเสร็จรับเงิน เมื่อรับเงินประกันสัญญา
1.2 จัดทาทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ( สมุดคู่ฝาก )
1.3 นาเงินประกันสัญญาที่ได้รับนาฝากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.4 เอกสารประกอบการนาฝากเงิน ประกอบด้วย
- หนังสือนาส่ง
- สาเนาสัญญา
- ใบนาฝาก ( เงินประกันสัญญา )
- สมุดคู่ฝาก
- เงินประกันสัญญา
1.5 โรงเรียนใดที่นาส่งเงินประกันสัญญาภายในวันเดียวกันกับที่รับเงินประกันสัญญา การบันทึกบัญชี
จะไม่เงินสดในมือคงค้าง
1.6 หากโรงเรียนใดรับเงินประกันสัญญาในวันที่ทาสัญญาแล้ว ไม่สามารถนาส่งภายในวันเดียวกันได้
ให้นาส่งในวันรุ่งขึ้นโดยเร็ว สาหรับการบันทึกบัญชีจะมีเงินสดในมือคงค้าง จนกว่าจะนาเงินฝาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนาใบเสร็จรับเงินที่ได้จากสานักงานเขตพื้นที่บันทึกหักล้างบัญชี
เงินสด
2. กรณีระบุเงินประกันสัญญา เป็นหนังสือคำประกันสัญญำ
โรงเรียนจะต้องเป็นผู้เก็บรักษาหนังสือค้าประกันสัญญาไว้ในที่ปลอดภัย จัดทาทะเบียนคุม เพื่อตรวจสอบ
ไม่ต้องนาฝากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทำงปฏิบัติของสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
ในส่วนของโรงเรียน
1. เมื่อโรงเรียนนาเงินประกันสัญญาฝากสานักงานเขตพื้นที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 หนังสือนาส่ง
1.2 ใบนาฝาก
1.3 สาเนาสัญญา
1.4 สมุดคู่ฝาก
1.5 เงินประกันสัญญา
2. ตรวจสอบสัญญาในรายละเอียดวงเงินสัญญา สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับเงินประกันสัญญาหรือไม่ ( ปกติจะ
กาหนดเงินประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของวงเงินที่ก่อหนี้ผูกพันสัญญา )
3. เมื่อตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง เจ้าหน้าที่การเงินเขียนใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึก
บัญชีเงินสด
4. เจ้าหน้าที่นาเงินประกันสัญญาที่ได้รับนาฝากคลัง โดยระบุในใบ Pay In Slip เป็นเงินฝากคลัง
5. เจ้าหน้าที่บันทึกการนาเงินฝากคลัง ผ่านระบบ GFMIS โดย
5.1 บันทึกการรับรู้เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา โดยใช้ Transaction Code : ZRP_RB
เดบิต บัญชีเงินสด 1101010101
XXXX.เครดิต บัญชีเงินประกันสัญญา
XXXX.5.2 บันทึกการนาส่งเงินฝากคลัง โดยใช้ Transaction Code : ZRP_R2 ( ขั้นตอนนี้ต้องบันทึกผ่าน
Web Online )
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง 1102010112
XXXX.เครดิต บัญชีเงินสด 11010101
XXXX.5.3 บันทึกการรับเงินฝากคลัง โดยใช้ Transaction Code : ZRP_RX ( ขั้นตอนนี้ เดิมต้องบันทึก แต่
ในปัจจุบัน เมื่อมีการบันทึกนาเงินฝากคลัง ในขั้นตอนที่ 5.2 แล้ว ระบบ จะปรับ RX ให้โดยอัตโนมัติ
สามารตรวจสอบเลขที่เอกสารได้จาก รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 )
6. บันทึกทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ของสานักงานเขตพื้นที่ในภาพรวม เพื่อตรวจสอบและติดตามคืนเงิน
ประกันสัญญา ให้กับผู้ที่ครบกาหนดรับประกันความชารุดบกพร่อง

กรณีนำฝำกเป็นเงินสด
ขันตอน ( โรงเรียนดำเนินกำร )
1. บริษัท ห้างร้าน ผู้รับจ้าง ทาหนังสือขอคืนเงินประกันสัญญาที่โรงเรียนได้หักไว้จากสัญญา
2. ตรวจสอบ

-

หักเงินประกันสัญญาเป็นเงินสด และนาฝากคลังไว้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือไม่

-

มีการตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

-

ถ้าเป็นรายการก่อสร้าง ( สิ่งปลูกสร้าง ต้องมีการรับประกันอย่างน้อย 2 ปี )

ระยะเวลาครบกาหนด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ( นับจากวัน
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ) หรือ

ถ้าเป็นรายการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สิ่งก่อสร้างประกอบ ต้องประกันความบกพร่อง ไม่
น้อยกว่า 1 ปี )
3. เมื่อดาเนินการข้อ 2 แล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน บันทึกเสนอกรรมการตรวจรับงาน ตรวจสอบความชารุด
บกพร่องของงานที่ทา

3.1

หากมีข้อบกพร่องให้ทาหนังสือแจ้งบริษัท ห้างร้าน ดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง
เพื่อให้อยู่ในสภาพดี

3.2

หากไม่มีข้อบกพร่อง กรรมการเสนอความเห็นขอเบิกเงินประกันสัญญาคืน
( กรรมการเป็นกรรมการชุดเดียวกับกรรมการตรวจรับงานนั้น ๆ )
4. ทาหนังสือขอถอนคืนเงินประกันสัญญาส่งสานักงานเขตพื้นที่ เอกสารประกอบด้วย
4.1 หนังสือนาส่ง
4.2 สาเนาสัญญา ( รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้บริหาร )
4.3 สาเนาใบเสร็จรับเงิน ( ที่ได้รับเมื่อครั้งนาเงินประกันสัญญาฝากสานักงานเขตพื้นที่ )
4.4 สมุดคู่ฝาก ( ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ) มีการระบุจานวนเงินที่ต้องการถอนคืน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้เบิกถอน โดยผู้บริหารโรงเรียน
4.5 แบบใบเบิกถอน ( เงินประกันสัญญา ) ลงนามผู้เบิกถอนโดยผู้บริหารโรงเรียน
4.6 หนังสือขอถอนคืนเงินประกันสัญญาจากบริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ชารุดบกพร่องจากกรรมการตรวจรับแล้ว
4.7 เบอร์โทรศพท์ที่สามารถติดต่อบริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง ได้

ขันตอน ( สำนักงำนเขตพืนที่ )
1. ตรวจสอบ

2.
3.
4.
5.

เอกสารที่จัดส่ง ครบถ้วน ถูกต้อง
ความถูกต้องของกาหนดคืนเงินประกันสัญญา จากสาเนาสัญญาที่แนบ หรือตามเกณฑ์ข้างต้น

มีการนาเงินประกันสัญญาฝากสานักงานเขตพื้นที่จริง ( ตรวจสอบจากทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
ของสานักงานเขตพื้นที่ )
เสนอขออนุมัติถอนเงินประกันสัญญาคืนให้กับผู้มีสิทธิ
เมื่อได้รับการอนุมัติ วางฏีกาเพื่อเบิกเงินที่นาฝากคลังไว้
ระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิจะได้รับเช็ค อย่างช้าประมาณ 3 วันทาการ หลังจากวางฎีกา
ติดต่อผู้มีสิทธินาใบเสร็จของบริษัท ห้างร้าน มาเพื่อขอรับเช็คจากสานักงานเขตพื้นที่

กรณีนำฝำกเป็น Bank คำ
ขั้นตอน ( โรงเรียนดาเนินการ )
1. บริษัท ห้างร้าน ผู้รับจ้าง ทาหนังสือขอคืนเงินประกันสัญญาที่โรงเรียนได้หักไว้จากสัญญา
2. ตรวจสอบ

-

หักเงินประกันสัญญาเป็นเงินสด และนาฝากคลังไว้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือไม่

-

มีการตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

-

ถ้าเป็นรายการก่อสร้าง ( สิ่งปลูกสร้าง ต้องมีการรับประกันอย่างน้อย 2 ปี )

ระยะเวลาครบกาหนด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ( นับจากวัน
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ) หรือ

ถ้าเป็นรายการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สิ่งก่อสร้างประกอบ ต้องประกันความบกพร่อง ไม่
น้อยกว่า 1 ปี )
3. เมื่อดาเนินการข้อ 2 แล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน บันทึกเสนอกรรมการตรวจรับงาน ตรวจสอบความชารุด
บกพร่องของงานที่ทา

3.1

หากมีข้อบกพร่องให้ทาหนังสือแจ้งบริษัท ห้างร้าน ดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง
เพื่อให้อยู่ในสภาพดี

3.2

หากไม่มีข้อบกพร่อง กรรมการเสนอความเห็นขอเบิกเงินประกันสัญญาคืน
( กรรมการเป็นกรรมการชุดเดียวกับกรรมการตรวจรับงานนั้น ๆ )

4. ทาหนังสือขอถอนคืนเงินประกันสัญญาส่งสานักงานเขตพื้นที่ เอกสารประกอบด้วย
4.1 หนังสือนาส่ง
4.2 สาเนาสัญญา ( รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้บริหาร )
4.3 สาเนาใบเสร็จรับเงิน ( ที่ได้รับเมื่อครั้งนาเงินประกันสัญญาฝากสานักงานเขตพื้นที่ )
4.4 สมุดคู่ฝาก ( ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ) มีการระบุจานวนเงินที่ต้องการถอนคืน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้เบิกถอน โดยผู้บริหารโรงเรียน
4.5 แบบใบเบิกถอน ( เงินประกันสัญญา ) ลงนามผู้เบิกถอนโดยผู้บริหารโรงเรียน
4.6 หนังสือขอถอนคืนเงินประกันสัญญาจากบริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ชารุดบกพร่องจากกรรมการตรวจรับแล้ว
4.7 เบอร์โทรศพท์ที่สามารถติดต่อบริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง ได้
ขันตอน ( สำนักงำนเขตพืนที่ )
1. ตรวจสอบ

-

เอกสารที่จัดส่ง ครบถ้วน ถูกต้อง
ความถูกต้องของกาหนดคืนเงินประกันสัญญา จากสาเนาสัญญาที่แนบ หรือตามเกณฑ์ข้างต้น

มีการนาเงินประกันสัญญาฝากสานักงานเขตพื้นที่จริง ( ตรวจสอบจากทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
ของสานักงานเขตพื้นที่ )
2. เสนอขออนุมัติถอนเงินประกันสัญญาคืนให้กับผู้มีสิทธิ
3. เมื่อได้รับการอนุมัติ ติดต่อบริษัท ห้างร้าน หรือผู้มีสิทธิมาเพื่อขอรับ BABK ค้า คืนจากสานักงานเขต
พื้นที่ ฯ
.......................

