การดํา เนิ น การ

เพื อจั ด การความเสี ยงการทุ จ ริ ต

สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ กษามั ธ ยมศึ กษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระ นอง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อ ให้ เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ประจาปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเขาทอย สานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง โดยก าหนดความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
จานวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
2. การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจรับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดาเนินการจัดการความเสี่ยง
ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พฤติกรรมความเสี่ยงที่วิเคราะห์ข้างตันลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ การสรุปในครั้งนี้ เป็นการสรุปการทากิจกรรมช่วง ๓ ไตรมาส (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔)
เพื่ อใช้เ ป็ น ฐานข้อ มูล ในการพัฒ นา ปรั บ ปรุง การทางาน ของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
กรกฎาคม 2564

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 จัดทาแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

หน้า
1
3

ส่วนที่ 3 การดาเนินการจัดการความสี่ยงตามแผนแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ ในเรื่อง หลักประกันสัญญา
4
- การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ
5
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- คู่มือการบริหารเงินประกันสัญญาของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย
พ.ศ. 2515

ส่วนที่ 1
บทนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ย งที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่ว นรวม
ประจาปี งบประมาณ 2564 เมื่อวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้ องประชุม เขาทอย ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง ก าหนดความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
2. การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจรับ
เมื่ อ พิ จ ารณาโอกาส/ความถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ (Likelihood) และความรุ น แรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
1
2

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ

5
5

5
5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

5

(1,2)

4
3
2
1
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

5

ระดับ
ความเสี่ยง
25
25

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)

2

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก= 25 คะแนน)
ลาดับ 1 (สูงมาก= 25 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ สูงมาก โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง

-

ปัจจัยความเสี่ยง
- การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับ
ตรวจ
- การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับ
ตรวจ
-
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ส่วนที่ 2
จัดทาแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
แผนจัดการความเสีย่ งป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

4

ส่วนที่ 3
การดาเนินการจัดการความสี่ยงตามแผนแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ ในเรื่อง หลักประกันสัญญา
การดาเนินการ
1. ร่างคู่มือ การบริหารเงินประกันสัญญาของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 มกราคม 2564
2. สอบทานคู่มือ กรกฎาคม 2564
3. ทาคู่มือ สิงหาคม 2564

4. ประชุมชี้แจงหน่วยรับตรวจ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23
สิงหาคม 2564 ซึง่ กาลังดาเนินการ
5. ส่งคู่มือให้หน่วยรับตรวจ สิงหาคม 2564
6. หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามคู่มือ กันยายน 2564
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2. การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ
การดาเนินการ
1. เสริมสร้างจรรยาบรรณในการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. สรรหาต าแหน่ ง ให้ ค รบตามโครงสร้ า ง เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบและมี ก ารสอบทาน
ดาเนินการ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตามการ
ประชุมผู้บริการการศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้ง
ที่2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
14
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3.แต่งตั้งคณะทางานร่ ว มดาเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ มีความโปร่งใสในการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ร่วมตรวจสอบ
เอกสาร และสอบทานโดยนักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

4.รายงานผลการตรวจสอบโดยวาจา และลายลักษณ์อักษรแก่แก่ผู้รับตรวจ พร้อมทั้ง รายงาน
ผลการตรวจสอบแก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบ My-office ทันทีหลังเสร็จสิ้นการ
ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้รับตรวจ
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ภาคผนวก

คู ม
่ ือการบริหารเงินประกันสัญญา
ของสถานศึกษา
ที่ปฏิบต
ั ิตามคู ม
่ ือการบัญชี
หน่ วยงานย่อย พ.ศ. 2515

สำนัก ง าำนัขตพื้น นั ี่ก ง ำรศึ งษำมก ธ ยมศึ งษำืก า าำ ภู ข ง็ พ ระนัอา

1

คานา
หน่วยตรวจสอบภายใน มีบทบาทภารกิจในการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุก
หน่ ว ยรั บ ตรวจในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึก ษาพั ง งา ภูเ ก็ ต ระนอง ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ความถูกต้องเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ตลอดจนการให้คาปรึกษา แนะนา ข้อ
ปฏิบัติงาน ข้อหารือในด้านต่าง ๆ และสืบเนื่องจากผลการตรวจสอบเกี่ยวกับหลัก ประกันสัญญาของหน่วยรับ
ตรวจซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานตามคู่มือบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25612563 ทาให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลั กประกันสัญญาที่ผู้รับจ้าง หรือผู้ขาย ได้นามาค้าประกันเพื่อประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บางแห่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จัดทาคู่มือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติง าน ในขั้นตอนรายละเอียดของการปฏิบัติงานให้
เป็ นไปตามแนวทางทีร ะเบี ยบและหนั งสื อสั่งการกาหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล ในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาของคู่มือนี้ ประกอบด้วย การรับหลักประกันสัญญา การกาหนดมูลค่าของหลักประกันสัญญา
การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ สมุดคู่ฝาก การตรวจสอบ
ความชารุดบกพร่องก่อนคืนประกันสัญญา และการคืนหลักประกันสัญญา โดยได้รวบรวมแนวทางและจัดทา
ตัวอย่าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ระเบียบ และหนังสือสั่งการกาหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ดาเนินงานที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และการตรวจสอบของผู้ บ ริ ห าร และสามารถน าไปใช้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ อ ไป หากมี ข้ อ เสนอแนะหรื อ
ข้อผิดพลาดประการใด หน่วยตรวจสอบภายในขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะนาไปปรับ ปรุงแก้ไขใน
โอกาสต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.ความเป็นมา
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ตรวจสอบ
วิเคราะห์ ป ระเมิ น ผลการปฏิบั ติง านของหน่ ว ยงานย่อย ภายในส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธ ยมศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
การบั ญชี ต ลอดจนให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ข้ อปฏิ บั ติง าน ข้ อ หารื อ ในด้ า นต่ าง ๆ และสื บ เนื่ องจากผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการรับหลักประกันสัญญาของหน่วยรับตรวจซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี
สาหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จานวน 22 หน่วยรับตรวจ ทาให้
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักประกันสัญญา ที่ผู้รับจ้าง หรือผู้ขาย ได้นามาค้าประกันสัญญาเพื่อประกันความ
เสี ย หายที่อาจเกิดขึ้น บางแห่ งปฏิบั ติไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื อสั่ งการที่เกี่ยวข้อ ง ข้ อ
ตรวจสอบพบพอสรุปได้ ดังนี้
1. รับเงินประกันสัญญาแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
2. ไม่รับเงินประกันสัญญาในวันที่ทาสัญญา
3. ไม่เก็บรักษาเงินประกันสัญญาในที่ปลอดภัย
4. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับเงิน
5. นาฝากเงินประกันสัญญาเลยระยะเวลาที่กาหนด
6. คืนเงินประกันสัญญาล่าช้า
7. ไม่ตรวจสอบความชารุดบกพร่องก่อนการคืนเงินประกันสัญญา
8. ไม่บันทึกบัญชีในสมุดบัญชี
9. สมุดคู่ฝากกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันไม่ตรงกัน
10. ไม่จัดทาทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
11. รับเงินประกันสัญญาเป็นเศษสตางค์ ไม่เป็นจานวนเต็ม ตามระเบียบกาหนด
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน การเงิน บัญชี และพั สดุ ของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
2.เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ในการควบคุมหลักประกันสัญญาและขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมและตรวจสอบ
3.ขอบเขต
คู่มือหลักประกันสัญญานี้ อธิบายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เช่น การกาหนดมูลค่าของหลักประกันสัญญา
การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ สมุดคู่ฝาก การตรวจสอบ
ก่อนคืนหลักประกันสัญญา และการคืนหลักประกันสัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพัสดุ โดยจัดทา

รูปแบบ และตัวอย่างประกอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่กาหนด
4.ระเบียบ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
“การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่าการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้างเช่า แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ ” หมายความว่าสิน ค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ออัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 5 การทาสัญญาและหลักประกันสัญญา
ส่วนที่ 2 หลักประกัน
หลักประกันสัญญา
ข้อ 167 หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดโดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศสาหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้
หนังสือค้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดีและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน
สัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ 168 หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นแล้วแต่กรณีเว้นแต่การจัดซื้อจัด
จ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสาคัญเป็นพิเศษจะกาหนดอัตราสูงกว่าร้อ ยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละ
สิบก็ได้
ในการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชารุดบกพร่องเช่นพัสดุใช้สิ้นเปลืองให้กาหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคา
พัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญาโดยให้ถือว่าหลั กประกันนี้เป็นการค้าประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปี
ต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกันสัญญาตามอัตราส่วนที่

เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปีในกรณีที่หลักประกันสัญญาต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นา
หลักประกันมาเพิ่มให้ครบจานวนภายใน 15 วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้หน่วยงานของ
รัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การกาหนดหลักประกันสัญญาตามวรรคหนึ่งจะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้
เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประดันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กาหนด
ไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวนหรือสัญญาให้อนุโลมรับได้
ข้อ 169 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ 170 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้วเว้น
แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 รายให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน
15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างที่ไ ม่ต้ องมีก ารประกั นเพื่อ ความช ารุด บกพร่ องให้ คืน หลั กประกัน ให้ แ ก่
คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้วแต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
การคืน หลั กประกั น ที่ เป็น หนัง สื อ ค้ าประกั นของธนาคารบริษัท เงิน ทุน หรือ บริษั ทเงิ นทุ น
หลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกาหนดเวลาข้างต้นให้รี บส่งต้นฉบับหรือหนังสือ
ค้าประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งธนาคารบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้าประกันทราบด้วยสาหรับหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ 171 ในการท าสั ญ ญาหากมี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาและมี ผ ลท าให้ ว งเงิ น ตามสั ญ ญานั้ น
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้นคู่สัญญาต้องนาหลั กประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลั กประกัน
สัญญาที่ได้เพิ่มนั้น
ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาไม่ ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามรวมถึงส่งมอบงาน
ล่ า ช้ า เป็ น เหตุ ใ ห้ ร ะยะเวลาแล้ ว เสร็ จ หรื อ วั น ครบก าหนดความรั บ ผิ ด ในความช ารุ ด บกพร่ อ งตามสั ญ ญา
เปลี่ ยนแปลงไปคู่สั ญญาต้องหาหลั กประกันใหม่ห รือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจานวนครบถ้ว นตามมูล ค่าที่
กาหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกาหนด

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ.
2520
ข้อ 16 การรั บ ช าระเงิ น ให้ ส่ ว นราชการซึ่ ง มีห น้ าที่ จั ดเก็ บ หรื อ รับ ช าระเงิ น นั้น ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่การรับเงินค่าธรรมเนียมที่มีเอกสารของทางราชการระบุ
จานวนเงินที่ชาระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจานวนเงิน
ที่รับจ่ายทานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาการเบิกเงินจากคลัง
ข้อ 59 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินประจาวัน ให้หัวหน้าส่วนราชการนาเงินที่จะเก็บรักษาและ
นารายงานเงินคงเหลือประจาวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบถูกต้อง
แล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการนาเงินบรรจุลงหีบห่อ ต่อหน้าคณะกรรมการ แล้วให้ใส่ลูกกุญแจประจาตรา
ครั่งที่เชือกผูกมัดหีบห่อ ในลักษณะที่ตราครั่งจะต้องถูกทาลายเมื่อมีการเปิดหีบห่อนั้น เมื่อกรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อ ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันแล้ว ให้นาหีบห่อเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยต่อไป
ข้อ 64 เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการทั้งที่เป็นเงินสดและหรือเช็คให้
นาส่งหรือนาฝากคลังจังหวัดและแต่กรณี ตามกาหนดดังนี้
(2) เงินนอกงบประมาณ ให้นาฝากคลังจังหวัด หรือนาฝากส่วนราชการเจ้าสังกัด อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่เป็นเงินงวดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายในเดือนถัดไป

บทที่ 2
หลักประกันสัญญา
หลักประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ นามา
วางขณะทาสัญญา เพื่อประกันความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามข้อกาหนดในสัญญา ใช้เป็นหลักประกัน
จนกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา เป็นจานวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินที่ทาสัญญาจ้างหรือทาสัญญา
ซื้อขาย และคู่สัญญาขอรับคืนได้ เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
1. การรับหลักประกันสัญญา ในการดาเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการจะต้องวาง
หลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
การรับหลักประกันสัญญาส่วนใหญ่จะรับเป็นเงินสด หรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ในคู่มือเล่มนี้จึงขอกล่าวเฉพาะหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด และหนังสือค้าประกันธนาคาร
เท่านั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้
การรับเงินสด
1. ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่คู่สัญญาทุกครั้งที่มีการรับเงิน
2. ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
3. ลงทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
4. นาเงินฝากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีเอกสารประกอบการนาฝากได้แก่ หนังสือ
ส่งเงินสด ใบนาฝาก และสมุดคู่ฝาก
การนาฝากเงินประกันสัญญามีขั้นตอนดังนี้
1. จัดทาหนังสือนาส่งถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทาใบนาฝาก(ตัวอย่างตาม ภาคผนวก 1)
3. บันทึกรายการนาฝากในสมุดคู่ฝาก
การรับหนังสือค้าประกันสัญญา
1. ตรวจสอบรูปแบบของหนังสือค้าประกันสัญญาต้องเป็นไปตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
2. ตรวจสอบจานวนเงินค้าประกัน
3. เมื่อได้รับหนังสือค้าประกันสัญญาของธนาคารให้ตรวจสอบกับธนาคารผู้ออก
หนังสือค้าประกันดังกล่าว เพื่อให้ทราบว่าหนังสือค้าระกันออกให้โดยธนาคารผู้ออกหนังสือจริงและมีกาภาระ
ค้าประกันตามหนังสือจริง(ตัวอย่างตาม ภาคผนวก 2)

4. ลงทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา (แยกหนังสือค้าประกันออกจากเงินสด)
2. การกาหนดมูลค่าของหลักประกันสัญญา ตามระเบียบข้อ 168 กาหนดว่าหลักประกันการเสนอ
ราคาและหลักประกันสัญญาให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคา
พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณีเว้นแต่การจั ดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าทีความสาคัญ
เป็นพิเศษจะกาหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
การกาหนดหลักประกันสัญญาตามวรรคหนึ่งจะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิ ญชวนให้เข้ายื่น
ข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่ สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบเอกสารเชิญชวนหรือสัญญาให้อนุโลมรับได้
จากการตรวจสอบพบว่า บางแห่งรับเงินประกันสัญญาไม่เต็มจานวน สาเหตุเกิดจากเมื่อลงระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะคานวณเงินประกันสัญญาร้อยละ 5 จากวงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้ าง ผลการคานวณ
บางครั้งมียอดเป็นเศษสตางค์ แต่ระเบียบกาหนดว่า มูลค่าหลักประกันสัญญาให้กาหนดเป็นจานวนเต็มตาม
ระเบียบข้อ 168 ดังนั้น ต้องกาหนดโดยเปลี่ยนมูลค่าของหลักประกันสัญญาในระบบให้เป็นจานวนเต็ม ตามที่
ระเบียบกาหนด
3.การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา เป็นการบันทึกรับ -จ่ายหลักประกันสัญญา เพื่อ
การควบคุมและสอบทานความถูกต้อง ควรแยกคุมตามประเภทของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และแยก
ชนิดของหลักประกันสัญญา เช่น เงินสด หนังสือค้าประกันสัญญา เพื่อสะดวกในการควบคุมตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักประกัน การบันทึกรายการควรมีสาระสาคัญให้ครบถ้วนดังนี้ (ตัวอย่างตาม ภาคผนวก 3,4)
1. วัน เดือน ปี ที่ทาสัญญา
2. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ที่ออกเป็นหลักฐาน ในการรับเงินสดค้าประกันสัญญา
3. เลขที่หนังสือค้าประกันสัญญาและชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือค้า กรณีที่รับหลักประกันเป็นหนังสือ
ค้าประกันสัญญา
4.ชื่อโครงการและรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ชื่อผู้รับจ้าง
6. เลขที่สัญญา
7.จานวนเงินตามสัญญาจ้าง/ สัญญาซื้อ
8. จานวนเงินค้าประกันตามสัญญา
9. วันเริ่มดาเนินการตามสัญญา
10. วันครบกาหนดสัญญา
11. วันส่งมอบงาน
12. วันตรวจรับงาน
13. ระยะเวลารับผิดชอบในความชารุดบกพร่องตามสัญญา
4.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ใช้สาหรับบันทึกการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปิดแยก
ตามประเภทของเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ
ขั้นตอนการบันทึกรายการเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินประกันสัญญา

เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ ต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของเงินประกันสัญญา ณ วันทาการสุดท้าย
ของเดือนกันยายน ของปีงบประมาณก่อนที่แสดงยอดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจาวันกับเงินฝาก
ธนาคาร เงินสด และเงินฝากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่แสดงยอดคงเหลือของเงินประกันสัญญาจะต้อง
ถูกต้องตรงกัน ก่อนจะเริมบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และบันทึกรายการในช่องต่าง ๆ
ให้ปฏิบัติดังนี้ (ตัวอย่างตามภาคผนวก 5)
ช่องที่ 1 “วัน เดือน ปี”
สาหรับบันทึก วัน เดือน ปีที่เกิดรายการรับ-จ่ายเงิน เช่น
ได้รับเงินสด หรือเช็ค ให้บันทึกรับในวันที่เกิดรายการ
หากมีการจ่ายเงินสด เช็ค ให้บันทึกรายการจ่ายในวันที่
เกิดรายการ
ช่องที่ 2 “ที่รายการ”
สาหรับบันทึกเลขที่เอกสารประกอบรายการ เช่น เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบสาคัญคู่จ่าย เลขที่เช็ค หรือเลขที่
หนังสือขอเบิกเงิน
ช่องที่ 3 “รายการ”
สาหรับบันทึกคาอธิบายรายการรับหรือจ่ายเงินโดยย่อว่า
รับเงินจากใคร เป็นค่าอะไร จ่ายเงินให้ใคร เป็นค่าอะไร
ช่องที่ 4 “รับ”
สาหรับบันทึกจานวนเงินที่ได้รับ
ช่องที่ 5”จ่าย”
สาหรับบันทึกจานวนเงินที่จ่าย
ช่องที่ 6 “เงินสด”
สาหรับบันทึกจานวนเงินคงเหลือที่เป็นเงินสดในมือ
ช่องที่ 7 “เงินฝากธนาคาร”
สาหรับบันทึกจานวนเงินคงเหลือที่อยู่ในบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
ช่องที่ 8 “เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก”
สาหรับบันทึกจานวนเงินที่นาฝากส่วนราชการผู้เบิก
ช่องที่ 9 “หมายเหตุ”
สาหรับบันทึกข้อความอื่นที่จาเป็น
5.สมุดคู่ฝาก ใช้สาหรับบันทึกรายการฝาก และถอนเงินนอกงบประมาณกับส่วนราชการผู้เบิก
เช่น เงินประกันสัญญาที่นาฝากคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบ การนาฝาก การถอน และยอดคงเหลือ
การบันทึกรายการในช่องต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ (ตัวอย่างตาม ภาคผนวก 6)
ช่องที่ 1 “ วัน เดือน ปี”
สาหรับบันทึกวัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ช่องที่ 2 “ที่เอกสาร”
สาหรับบันทึกเลขที่ใบนาฝากหรือหนังสือเพื่อนาส่งเงินให้
ส่วนราชการผู้เบิก และใบเบิกเงินฝาก
ช่องที 3 “ฝาก”
สาหรับบันทึกจานวนเงินที่ฝากส่วนราชการผู้เบิก
ช่องที่ 4 “ถอน”
สาหรับบันทึกจานวนเงินที่ขอถอนจากส่วนราชการผู้เบิก
ซึ่งอาจเกิดจากการแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกจ่ายคืนเงินให้
ผู้มีสิทธิโดยตรง หรือการขอรับเงินจากส่วนราชการผู้เบิก
มาจ่ายที่หน่วยงานย่อย
ช่องที่ 5 “คงเหลือ”
สาหรับบันทึกจานวนเงินคงเหลือ
ช่องที่ 6 “ลายมือชื่อผู้รับฝาก”
สาหรับให้ผู้เบิกหรือผู้เบิกมอบหมายลงลายมือชื่อการรับ

ฝากหรือถอนเงินฝาก
ช่องที่ 7 “ลายมือชื่อผู้นาฝาก
สาหรับให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงาน
ย่อยมอบหมายให้นาเงินฝากหรือถอนเงินจากส่วน
ราชการผู้เบิกลงลายมือชื่อ
ช่องที่ 8 “หมายเหตุ”
สาหรับบันทึกข้อความอื่นที่จาเป็น
6. การตรวจสอบความช ารุ ดบกพร่องก่อนคืนหลั กประกันสัญญา การดาเนินงานคืนหลั กประกัน
สัญญาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะต้องตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุที่อยู่ในระหว่างการรับประกัน
ก่อนคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว42 ลงวันที่ 15 กันยายน
2532 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ได้
กาหนดไว้ดังนี้
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลบารุงรักษา
และตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุนั้น
2.ในกรณีที่ปรากฏความชารุดบกพร่องของสิ่งของหรืองานจ้างภายในระยะเวลาของการประกันความ
ชารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อ 1 รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้าประกัน(ถ้ามี) ทราบด้วย
3.ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชารุดบกพร่องภายใน 15 วัน สาหรับหลักประกันสัญญา
ที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของ
การประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ และหัวหน้า
ส่วนราชการทราบอีกครั้งหนึ่งหากปรากฏว่ามีความชารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าส่วนราชการรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้
รั บ จ้ างมาดาเนิ น การแก้ ไ ข หรื อ ซ่อ มแซมก่ อ นสิ้ น สุ ดระยะเวลาของการประกั น ความช ารุ ด บกพร่ องตาม
หลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้าประกัน(ถ้ามี) ทราบด้วย
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ แจ้งกาหนดระยะเวลาการประกันความชารุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญาให้
หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทราบพร้อมกับการส่งมอบพัสดุทุกครั้ง
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้
1.เมื่อครบกาหนดข้อผูกพันตามสัญญา ต้องตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุตามสัญญาซื้อขาย
หรือสัญญาจ้าง ซึ่งจะต้องดาเนินการภายในระยะเวลา เช่น ภายใน 15 วัน สาหรับหลักประกันสัญญา ที่มี
ระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการ
ประกันตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
2.หากไม่มีความชารุดบกพร่อง ให้ดาเนินการขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
3.กรณีมีความชารุดบกพร่อง ให้แจ้งผู้ขาย หรือผู้รับจ้างให้ทราบก่อนสัญญาจะสิ้นสุดภาระผูกพัน เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว เมื่อดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
จัดทาบัน ทึกรายงานผลการดาเนิ นงานซ่อมแซม และเสนอผู้ มีอานาจทราบพร้อมดาเนินการขออนุมัติคืน
หลักประกันสัญญาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

7.การคืนหลักประกันสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กาหนดไว้ดังนี้
ข้ อ 170 ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ คื น หลั ก ประกั น ให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอคู่ สั ญ ญาหรื อ ผู้ ค้ าประกั น ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(2)หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วันนับถัด
จากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การคื น หลั ก ประกั น สั ญ ญาที่ เ ป็ น หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของธนาคารบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น
หลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกาหนดเวลาข้างต้นให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้า
ประกันให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับ แจ้งธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้าประกันทราบด้วยสาหรับหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืน
แก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้
การถอนเงินประกันสัญญาที่ฝากไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.จัดทาหนังสือนาส่งถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทาใบเบิกถอน (ตัวอย่างตาม ภาคผนวก7)
3. บันทึกรายการถอนเงินในสมุดคู่ฝาก
การคืนหนังสือค้าประกันสัญญา
1. จัดทาหนังสือเพื่อขออนุมัติถอนคืนหลักประกันสัญญา
2. แจ้งให้คู่สัญญามารับหลักประกันคืน
3. ตรวจสอบความถูกต้องในทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาว่าหลักฐานและรายละเอียด
ถูกต้องตรงกันหรือไม่
กรณีหนังสือค้าประกันพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว หากให้ผู้ประกอบการมาขอรับ
คื น หนั ง สื อ ค้ าประกั น ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า หรื อ หากต้ อ งใช้ เ วลาในการค้ น หาหนั ง สื อ ค้ าประกั น ท าให้
ผู้ประกอบการ ไม่สามารถนาหนังสือค้าประกันไปคืนให้แก่ผู้ค้าประกัน ซึ่งอาจจะมีผลทาให้ผู้ประกอบการต้อง
เสียค่าธรรมเนียมอายุหนังสือค้าประกันโดยไม่เป็นธรรม สานักนายกรัฐมนตรี จึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตาม
หนังสือ นร (กวพ) 1305/ว 8608 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืน
หลักประกันสัญญา เพื่อทราบและถือปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันสัญญานั้น
ให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ ฯ ข้อ 144 (2) โดยไม่ต้องมีการร้องขอคืนจากคู่สัญญาก่อน และใน
กรณีที่หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และคู่สัญญาไม่มารับภายในกาหนดเวลาตามระเบียบ ฯ ข้อ 144 (2) ให้
ส่วนราชการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ ฯ ข้อ 144 วรรคท้ายต่อไป พร้อมกับให้มีหนังสือรับรอง
ต่อธนาคาร บริ ษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ ค้า
ประกันกากับไปด้วยว่า หลักประกันสัญญาดังกล่าวหมดระยะเวลาค้าประกันเมื่อวัน เดือน ปี ใด ทั้งนี้ เพื่อมิให้

คู่สัญญาต้องเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือค้าประกันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
จนถึงวันที่นาหนังสือค้าประกันไปคืนธนาคาร บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุ น หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ โดยไม่จาเป็น
2. เมื่อคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว และปรากฏว่าส่วนราชการค้นหาต้นฉบับ
หนั งสื อ ค้าประกัน ธนาคาร บริ ษัทเงิน ทุนอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริษั ทเงิน ทุน หรื อบริษัท เงินทุ น
หลักทรัพย์ ที่คู่สัญญานามาวางเป็นหลักประกันสัญญานั้นไม่พบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด เป็นเหตุให้ส่วนราชการไม่
สามารถคืนหนังสือค้าประกันสัญญาดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ ฯ ข้อ 144 (2) ได้
กรณีนี้ให้ส่วนราชการแจ้งให้คู่สัญญา และธนาคาร บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ ผู้ค้าประกันทราบว่าหนังสือค้าประกันสัญญาดังกล่าวหมดระยะเวลาการค้า
ประกันสัญญาแล้วเมือ่ วัน เดือน ปี ใด พร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือค้าประกันดังกล่าว (ถ้ามี) ไปด้วย

บทที่ 3
สรุปข้อตรวจสอบพบของหลักประกันสัญญา
ข้อบกพร่องที่พบ

ระเบียบ

ข้อเสนอแนะ

1.สถานศึกษารับเงินประกันสัญญาแล้ว ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนา
เงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่ง
ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
อาเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 16

ให้ผู้รับผิดชอบในการรับเงินประกัน
สัญญา ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้
ชาระเงินประกันสัญญาทุกครั้ง

2.สถานศึกษาไม่รับเงินประกันสัญญาใน ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับงาน
วันที่ลงนามในสัญญา
พัสดุ

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้ง
คู่สัญญาให้นาหลักประกันสัญญา
มาวางในวันที่ทาสัญญาตาม
ข้อกาหนดของสัญญา

3.สถานศึกษาไม่เก็บรักษาเงินประกัน
สัญญาในที่ปลอดภัย

ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนา
เงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่ง
อาเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 59

ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเงิน
จัดเก็บเงินประกันสัญญาในตู้นิรภัย
ของสถานศึกษา

4.“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” รับเงิน และ เก็บ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
รักษาเงินประกันสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
กาหนด
ดังนั้น “หัวหน้าเจ้าหน้าที่”จึง
ไม่มีสิทธิรับเงิน และเก็บรักษาเงิน

5.สถานศึกษานาส่งเงินประกันสัญญา
เลยระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด

ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนา เงินประกันสัญญา เป็นเงินนอก
เงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่ง งบประมาณประเภทหนึ่ง ให้
อาเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 64 (2) สถานศึกษานาฝากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง

ข้อบกพร่องที่พบ

ระเบียบ

ข้อเสนอแนะ

6.สถานศึกษาคืนเงินประกันสัญญาให้
คู่สัญญาล่าช้าเกินระเบียบกาหนด

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๒)

ให้สถานศึกษาคืนเงินประกัน
สัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้า
ประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่
เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

7.สถานศึกษาไม่ได้ตรวจสอบความ
ชารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน
สัญญา

หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร
ให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตาม
(กวพ) 1002/ว42 ลงวันที่ 15
ระเบียบและหนังสือสั่งการกาหนด
กันยายน 2532 เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความ
ชารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน
สัญญา

8.สถานศึกษาไม่ได้บันทึกบัญชีเงิน
ประกันสัญญา

คู่มือการบัญชีสาหรับหน่วยงานย่อย
พ.ศ. 2515

ให้สถานศึกษาบันทึกบัญชีเงิน
ประกันสัญญา ใน สมุดเงินสด
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
และรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

9.เงินประกันสัญญา ในสมุดคู่ฝากส่วน
ราชการผู้เบิกของสถานศึกษา ไม่ตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจาวันของ
สถานศึกษา

คู่มือการบัญชีสาหรับหน่วยงานย่อย
พ.ศ. 2515คู่มือการบัญชีสาหรับ

เมื่อสถานศึกษารับเงิน – นาส่งเงิน
ประกันสัญญา สถานศึกษาต้อง
บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดทะเบียน
เงินนอกงบประมาณ และรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน

10.สถานศึกษาไม่จัดทาทะเบียนคุมเงิน
ประกันสัญญา

ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ

สถานศึกษาจัดทาทะเบียนคุมเงิน
ประกันสัญญา เป็นรายสัญญา เพื่อ
ตรวจสอบวันครบกาหนดสัญญา

งานพัสดุ

11.สถานศึกษากาหนดอัตราเงินประกัน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
สัญญาไม่ถูกต้องตามระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ข้อ ๑๖๘

หลักประกันสัญญา ให้กาหนด
มูลค่าเป็นจานวนเต็ม ในอัตราร้อย
ละห้าของวงเงินงบประมาณหรือ
ราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

ภาคผนวก

( ภาคผนวก 1 )

ใบนาฝากเงิน
ส่วนราชการผู้รับส่ง
.................................................................................................
ส่วนราชการผู้นาส่ง
.................................................................................................

ที่ผู้นาส่ง/นาฝาก............./.............
ที่ผู้รับส่ง/รับฝาก............./............

ข้าพเจ้า ขอนาส่งเงิน ตามรายละเอียดดังนี้.
ประเภทเงิน

รายการ

จานวนเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น
จานวนเงิน (ตัวอักษร) (.................................................................................................)
วันที่………………….....

ลายมือชื่อผู้นาส่ง/นาฝาก.......................................

ตาแหน่ง……………………………….

ใบรับเงิน
ได้รับเงินตามจานวนข้างต้นไว้ถูกต้อง
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
…………………………………..............
ตาม บร. เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่.........................

ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
………………………....
วันที่...........................................

