
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครพนม เขต 2 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

ชี้แจงขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำรน ำฝำกเงินประกันสัญญำและกำรขอถอนเงินประกันสัญญำ  

   ด้วย ตรวจสอบภายใน สพฐ.ได้เข้าตรวจแนะน า สพป.นพ. 2 มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญา  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงขอเรียนชี้แจงขั้นตอน
การปฏิบัติเกี่ยวกับ  การน าฝากเงินประกันสัญญา  และการถอนเงินประกันสัญญา กรณีที่โรงเรียนได้ท าการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง  และได้รับเงินประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (เป็นเงินสด)  ซึ่งเงินประกันสัญญาดังกล่าว 
โรงเรียนมีอ านาจเก็บไว้ไม่เกิน 5 วันท าการ  หลังจากนั้น โรงเรียนจะต้องน าฝาก สพป.นครพนม เขต 2  ซึ่งมี
ขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  กำรรับเงินประกันสัญญำ   
    เมื่อโรงเรียนได้รับเงินสด ให้โรงเรียนบันทึกรับเงินในสมุดเงินสด  พร้อมกับออก

ใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ แล้วบันทึกรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินประกันสัญญา  

2.  กำรน ำฝำกเงินประกันสัญญำ  มีข้ันตอนการจัดท า ดังนี้ 
 บันทึกการฝากในใบน าฝาก  (เอกสำรหมำยเลข 2)  และสมุดคู่ฝาก  (เอกสำรหมำยเลข 1)    

แล้วยื่นเอกสารต่อ สพป.นครพนม เขต 2  ดังนี้ 
 หนังสือน าส่งของโรงเรียน พร้อมเงินสด 
 ใบน าฝาก (เอกสำรหมำยเลข 2)   จ านวน  2  ฉบับ 
 สมุดคู่ฝาก  (ฉบับจริงท าเป็นเล่ม) (เอกสำรหมำยเลข 1)     
 ส าเนาสัญญา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด 

 *  สพป.นครพนม เขต 2  จะออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมคืน ใบน าฝาก 1 ฉบับ พร้อมสมุดคู่
ฝาก                  ให้โรงเรียน เพ่ือน าไปบันทึกบัญชี  ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินพร้อมถ่ายส าเนา
ไว้เพ่ือใช้ประกอบการขอเบิกถอนเงินประกันสัญญา ต่อไป 

 *  ในการจัดท าบัญชี  ใบน าฝาก เสมือนเป็นเอกสารแทนตัวเงินอย่างหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
บันทึก  ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ด้วย  และ  จะบันทึกจ่ายเงินออกจากสมุดเงินสดไม่ได้  จนกว่า จะ
มีการถอนเงินคืนเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้วเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรหมำยเลข 2 

ใบน ำฝำก 
ส่วนรำชกำรผู้รับฝำก             ทีผู้่รับฝำก   

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
   

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

ส่วนรำชกำรผู้น ำฝำก 
      

ทีผู้่น ำฝำก   

โรงเรียน..............................................................................       ที ่บฝ .................................. 

ขำ้พเจำ้ขอน ำฝำกเงินตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

ประเภท รำยกำร จ ำนวนเงิน 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

  รวมเงิน     

(ตวัอกัษร)   

วนัท่ี 
..................................... 

ลำยมือช่ือผูน้ ำฝำก
................................................ 

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

 (.......................................................) 

ใบรับเงิน 

ไดรั้บเงินตำมจ ำนวนขำ้งตน้ไวถู้กตอ้งแลว้ 
ลำยมือช่ือผูรั้บ
เงิน         

ลำยมือช่ือหวัหนำ้ส่วนรำชกำร ผูรั้บ
ฝำก     

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

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

  (..........................................................) 
 

  (..........................................................)   
วนัท่ี
....................................................................... 

 

วนัท่ี
.......................................................................   

                        



      

เอกสำรหมำยเลข 1 
 สมุดคู่ฝำก 

วนั เดือน ปี ท่ีเอกสำร 
จ ำนวนเงิน 

ลำยมือช่ือผูรั้บฝำก 
ลำยมือช่ือผูน้ ำฝำก 

หมำยเหตุ 
ฝำก ถอน คงเหลือ หรือผูเ้บิกถอน 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



3. กำรขอถอนเงินประกันสัญญำ 
   เมื่อครบก าหนดข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบภาระข้อผูกพันตามสัญญา 
หากไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ  ให้โรงเรียนจัดท าหนังสือแจ้ง สพป.นครพนม เขต 2 เพ่ือขอถอนหลักประกันสัญญา   
แล้วยื่นเอกสารต่อ สพป.นครพนม เขต 2  ดังนี้ 

 หนังสือแจ้งขอถอนเงินประกันสัญญาจากผู้อ านวยการโรงเรียน  (เอกสำรหมำยเลข 4 ) 
 ใบเบิกเงินฝาก  (เอกสำรหมำยเลข 3) จ านวน  2  ฉบับ 
 สมุดคู่ฝาก  (เอกสำรหมำยเลข 1)     
 หนังสือแจ้งขอถอนเงินประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
 แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร  (เอกสำรหมำยเลข 5) โดยให้ผู้รับจ้างยื่นค าขอ    
 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  จ านวน  1  ฉบับ 
 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ที่ สพป.นพ.2 ออกให้ในวันที่น าเงินฝากท่ี สพป.นพ.2 
 ส าเนาสัญญา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน  1  ชุด 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของงาน (เอกสำรหมำยเลข 6) 
 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบสภาพการช ารุดบกพร่อง (เอกสำรหมำยเลข 7) 

  *สพป.นครพนม เขต 2  จะวางฏีกาเบิกถอนเงินประกันสัญญาจากคลังจังหวัดและจะโอนเงินจ่ายตรง   
แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และ สพป.นครพนม เขต 2 จะส่งคืนสมุดคู่ฝากพร้อมส าเนาใบเบิกถอน ให้แก่โรงเรียนเพ่ือ
น าไปบันทึกบัญชีต่อไป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรหมำยเลข 4 

                                                                            
ท่ี  ศธ  04061/                     โรงเรียน............................................... 
                       อ ำเภอ .........................จงัหวดั................ 

        ........................................................ 
เร่ือง     ขอถอนหลกัประกนัสัญญำ 
เรียน     ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย    1. สมุดคู่ฝำก             จ  ำนวน 1 เล่ม 
  2. ใบเบิกเงินฝำก             จ  ำนวน 2 ฉบบั 
  3. หนงัสือแจง้ขอถอนเงินประกนัสัญญำจำกผูข้ำย/ผูรั้บจำ้ง        จ  ำนวน 1 ฉบบั 
  4. แบบค ำขอรับเงินผำ่นธนำคำรจำกผูข้ำย/ผูรั้บจำ้ง         จ  ำนวน 1 ฉบบั 
  5. ส ำเนำหนำ้สมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูข้ำย/ผูรั้บจำ้ง        จ  ำนวน 1 ฉบบั 
          6. ส ำเนำใบเสร็จรับเงินท่ีสพป.นพ.2ออกใหใ้นวนัท่ีน ำเงินฝำกท่ีสพป.นพ.2 จ  ำนวน 1 ฉบบั 
  7. ส ำเนำสัญญำซ้ือขำย/จำ้ง            จ  ำนวน  1ฉบบั 
  8. ค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมช ำรุดบกพร่องของงำน        จ  ำนวน 1 ฉบบั 
  9. บนัทึกรำยงำนผลกำรตรวจสอบสภำพกำรช ำรุดบกพร่อง         จ  ำนวน 1 ฉบบั 

ตำมท่ีโรงเรียน..............................................ไดต้กลง (   ) ซ้ือ (   ) จำ้ง.............................. 
........................................................ตำมสัญญำเลขท่ี ..........................ลงวนัท่ี..............................................
กบัร้ำน....................................................... ซ่ึงตำมสัญญำดงักล่ำวไดพ้น้ขอ้ผกูพนั วนัท่ี.............................. 
และโรงเรียนไดน้ ำหลกัประกนัสัญญำฝำกไวก้บั ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม 
 เขต 2 เป็นจ ำนวนเงิน................................บำท ดงัเอกสำรท่ีส่งมำพร้อมน้ี 

  บดัน้ี ผูข้ำย/ ผูรั้บจำ้ง มีควำมประสงคจ์ะขอคืนเงินประกนัสัญญำ เน่ืองจำกไดพ้น้ขอ้ผกูพนั
ตำมสัญญำ และโรงเรียน........................................ไดต้รวจสอบแลไ้ม่พบควำมเสียหำยแต่อยำ่งใด จึงขอ
ถอนคืนเงินประกนัสัญญำให้กบัร้ำน................................................จ  ำนวน ................................บำท 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

                        ขอแสดงควำมนบัถือ 
     …………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

เอกสำรหมำยเลข 1 
 สมุดคู่ฝำก 

วนั เดือน ปี ท่ีเอกสำร 
จ ำนวนเงิน 

ลำยมือช่ือผูรั้บฝำก 
ลำยมือช่ือผูน้ ำฝำก 

หมำยเหตุ 
ฝำก ถอน คงเหลือ หรือผูเ้บิกถอน 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



     
แบบค ำขอรับเงินผ่ำนธนำคำร 

(กรณีไม่เป็นข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำง หรือผู้รับบ ำนำญของทำงรำชกำร) 
 

วันที่..............เดือน........................พ.ศ...............  
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนมเขต 2 
 
  บุคคลธรรมดำ 
  ข้าพเจ้า......................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต..................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์...................................
โทรสาร.........................................บัตรประจ าตัว...............................................เลขที่.................................... ......
วันที่ออกบัตร.............................วันที่หมดอายุ...........................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร............................. 
 
  นิติบุคคล  
  ข้าพเจ้า.................................................ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ...................................
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่...........................ถนน...........................................ต าบล/แขวง......................................
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. ...รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์.............................โทรสาร............................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร.............................................
โดย..........................................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน,บริษัท...................................................................................................................
ลงวันที่.............................................................และมีหนังสือมอบอ านาจลงวันที่..................................................  
  มีความประสงค์ให้   สพป.นครพนม เขต 2     โอนเงินค่า.......................................................
จ านวนเงิน.........................................บาท  (.......................................................................................................)
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ,สั่งจ้าง  เลขที่...................................................ลงวันที่.. ......................................................
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................................................สาขา........................................ ..........................
ชื่อบัญชี....................................................................................เลขที่บัญชี............................................................ 
  ทั้งนี้  หากมีค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิน
ดังกล่าวจากเงินที่จะได้รับจากทางราชการ  และพร้อมที่จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  
                 ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นขอค า 
                      (..........................................) 
  
  (หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.1/ว.143 ลว. 22 ธ.ค. 43  เรื่อง  กำรจ่ำยเงิน
ให้เจ้ำหนี้โดยผ่ำนธนำคำร) 

     
 

เอกสารหมายเลข 5 



แบบค ำขอรับเงินผ่ำนธนำคำร 
(กรณีไม่เป็นข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำง หรือผู้รับบ ำนำญของทำงรำชกำร) 

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

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนมเขต 2 
 
  บุคคลธรรมดำ 
  ข้าพเจ้า......................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต..................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์............ .....................................โทรศัพท์............................
โทรสาร............................................บัตรประจ าตัว............................................เลขที่..........................................
วันที่ออกบัตร............................วันที่หมดอายุ............................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร............................. 
 
  นิติบุคคล  
  ข้าพเจ้า...................................................ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ.................................
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่...............................ถนน.......................................ต าบล/แขวง......................................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย์............................. ......
โทรศัพท์.............................โทรสาร............................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร.............................................
โดย..........................................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน,บริษัท...................................................................................................................
ลงวันที่.............................................................และมีหนังสือมอบอ านาจลงวันที่..................................................  
  มีความประสงค์ให้   สพป.นครพนม เขต 2     โอนเงินค่า.......................................................
จ านวนเงิน.......................................บาท  (.................................................................................. .......................)
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ,สั่งจ้าง  เลขที่...............................................ลงวันที่............................................................
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................................................สาขา..................................................................
ชื่อบัญชี...................................................................................เลขที่บัญชี............................................................  
  ทั้งนี้  หากมีค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิน
ดังกล่าวจากเงินที่จะได้รับจากทางราชการ  และพร้อมที่จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  
                 ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นขอค า 
                      (..........................................) 
  
  (หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.1/ว.143 ลว. 22 ธ.ค. 43  เรื่อง  กำรจ่ำยเงินให้
เจ้ำหนี้โดยผ่ำนธนำคำร) 
 
 
 



 
   

 
 
 

 
      ค าสั่งโรงเรียน........................................................... 
                                             ที่................/..................... 
                     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง............... 
                         ..................................................................................................  

 ด้วยโรงเรียน..............................................ด าเนินการ........................................ตามสัญญาเลขที่
............................ลงวันที่..............................................กับร้าน/หจก...............................................ซึ่ง ตาม
สัญญาดังกล่าว ได้พ้นข้อผูกพัน เมื่อวันที่ .......................................................................ซึ่งโรงเรียนไดน้ า
หลักประกันสัญญาฝากไว้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นจ านวนเงิน
..................................................บาท 

 บัดนี้ ได้ครบก าหนดเวลาค้ าประกัน ตามสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องของงาม ดังต่อไปนี้ 

 1..............................................................................................  ประธานกรรมการ 
 2. ..............................................................................................กรรมการ  
 3. .............................................................................................กรรมการและเลขานุการ  

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ อันจะเกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่................................................................ 

  สั่ง ณ วันที่ ........................................................................ 

 

      ................................................................. 
      (..................................................................) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... 
 

 
 

 
 

 

เอกสำรหมำยเลข 6 



                                                                                           (เอกสำรหมำยเลข 7) 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนราชการ .........................................................................................................................  
ที่  ........................................................................... วันที่  ................................................................... 
เรื่อง  แจ้งผลการตรวจสอบสภาพความช ารุดบกพร่องของงาน................................................................. 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน ................................................ 

 ตามท่ี (ชื่อร้าน) ..................................................  ได้ส่งมอบงาน.................................. ตามสัญญา 
....................................... ลงวนัที่ ..........................................  จ านวนเงิน ...................... ........... 

 บัดนี้ ผู้รับจ้าง  มีความประสงค์ขอถอนหลักประกันสัญญาคืน  เนื่องจากได้พ้นข้อผูกพันตามสัญญา  
และโรงเรียนได้ตรวจสอบ (ชื่องาน/รายการซื้อ) .......................  มีสภาพปกติใช้งานได้ดี  และครบระยะ
ประกัน  จึงถอนคืนเงินประกันสัญญาให้กับ (ชื่อผู้รับจ้าง) ................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

     ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการตรวจรับ 
      (.....................................) 
     ลงชื่อ ............................................. กรรมการ 
      (........................................) 
     ลงชื่อ ...........................................  กรรมการ 
      (........................................) 
 
ความเห็นผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................  
 
     ลงชื่อ ...................................................... 
                ผู้บริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 


