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กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

รท้ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ข้อหารือกรณีการคืนเงินประกันสัญญา
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม
อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลหนองพยอม ท่ี พจ ๕๔๔๐๒/๔๕ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และ ท่ี พจ ๕๔๔๐๒/๖๗๑ 

ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แจ้งว่า 

เทศบาลฯ มีเงินรับฝาก -  ประเภทเงินประกันสัญญา ซึ่งครบกำหนดชำระคืนให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๓ สัญญา 
รวมเป็นเงินจำนวน ๑๕๖,๗๐๐ บาท ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓ 
บ ้านห ้วยจ้อย ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจ ิตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอสการโยธา 
ใน วงเง ิน จำน วน  ๑ ,๗ ๔ ๘ ,๐ ๐ ๐  บาท ตาม ส ัญ ญ าเลข ท ี่ ๑๒/๒๕๕๓ ลงวันท ี่ ๓๐ ม ีนาคม ๒๕๕๓ 
ห ล ักป ระก ัน ส ัญ ญ าเป ็น เง ิน จำน วน  ๘๗,๔๐๐ บาท ๒) โครงการก ่อส ร ้างถน น คอน กร ีต เส ร ิม เห ล ็ก  
บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ถนนหลังวัดหนองพงษ์ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทรัพย์เพิ่มพูนมั่งมี ในวงเงินจำนวน ๙๙๗,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
หลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๔๙,๘๕๐ บาท และ ๓) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทรัพย์เพิ่มพูนมั่งมี ในวงเงินจำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
หลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๙,๔๕๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างที่มีสิทธิขอรับเงินประกันสัญญาคืนได้ 
อยู่ระหว่างเทศบาลฯ ส่งเรื่องให้จ ังหวัดพิจิตรพิจารณาให้เป ็นผู้ท ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ (๓) ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
ซึ่งปิจจุบ ันยังไม่ได้ข ้อสรุปในการที่จะดำเนินการกับเงินประกันสัญญาจำนวนดังกล่าว บ ีจจุบ ันเทศบาลฯ 
ได้ดำเนินการตรวจรับงานก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว ท้ัง ๓ โครงการ เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า 
สามารถดำเนินการคืนเงินประกันสัญญาให้แก่ผู้ร ับจ้างทั้ง ๓ ราย ได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระ 
ในทางบัญชีของเทศบาลฯ ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยบิญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ 
บ ัญญ ัต ิว ่า “ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างห ร ือการบ ร ิห ารพ ัส ด ุท ี่ได ้ดำเน ิน การตามระเบ ียบ ส ำน ักน ายกร ัฐมน ตร ี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ หรือระเบ ียบสำน ักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยการพ ัสด ุด ้วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส  ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใด  ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง

/ห ร ือ ...



- ๒-

หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักมายกรัฐมมตธีจ่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ก่อนวันที่พระราฃบัญญัตินี้ใซ้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบ 
สำน ักนายกว ัร ัมนตร ีว ่าด ้วยการพ ัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หร ือระเบ ียบสำน ักนายกรัธมนตร ีว ่าด ้วยการพ ัสด ุ 
ด ้วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบ ียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใด  ๆ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง 
ห ร ือ ก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุด ังก ล ่าวย ังไม ่ได ้ป ระก าศ ใน ระบ บ เค ร ือ ข ่ายส ารส น เท ศ ข อ งก รม บ ัญ ข ีก ล าง 
หรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ หรือในกรณีที่มีการยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น หรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุครั้งใหม่แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการตามพระราขบัญญัตินี้”

๒. เม ื่อข ้อเท ็จจร ิงปรากฏว ่า เทศบาลตำบลหนองพยอมได้ทำส ัญญาจำนวน ๓ สัญญา 
คือ ๑ )โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยจ้อย ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอสการโยธา ในวงเงินจำนวน ๑ , ๗๔๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ 
๑๒/๒๕๕๓ ลงวันท ี่ ๓๐ ม ีนาคม ๒๕๕๓ ๒) โครงการก ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล ็ก หมู่ที่ ๑๐ 
ถนนหลังวัดหนองพงษ์ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูนมั่งมี 
ใน วงเง ิน จำน วน  ๙ ๙ ๗ ,๐ ๐ ๐  บาท ตามส ัญ ญ าเลขท ี่ ๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
และ ๓) โครงการก ่อสร้างท ่อระบายน ํ้าคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑  ตำบลหนองพยอม 
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูนมั่งมี ในวงเงินจำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท 
ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ซ่ึงท้ัง ๓ โครงการดังกล่าว เทศบาลา ได้ดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับและได้ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 
จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องนำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาพิจารณาตามนัยมาตรา ๑๒๘ ข้างต้น ดังนั้น ในกรณ ีน ี้จ ึงต ้องนำระเบ ียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ในการพิจารณา

๓. ตามระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา 
หรือผู้ค ํ้าประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้คํ้าประกัน'โดยเร็ว 
และอย่างข้าต้องไม่เก ิน ๑๕ วัน น ับถัดจากวันท ี่ค ู่ส ัญญาพ ันจากข้อผูกพ ันตามสัญญาแล้ว” ประกอบกับ 
คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบิญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม 
เก ี่ยวก ับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันส ัญญา เทศบาลฯ จึงต้องถือปฏิบ ัต ิ 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยดังกล่าวต่อไป หากเทศบาลฯ 
ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมหรือแก่ไขให้อยู่ในสภาพที่ใซ้การได้ดีดังเดิม 
ก่อนสิ้นสุดการรับประกันความชำรุดบกพร่อง กรณีนี้เทศบาลฯ ย่อมมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร้อง 
จากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันเต็มจำนวนได้ ตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๘ ความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง 
ของงานจ้าง ที่กำหนดว่า “เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง 
รายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ 
ภายในกำหนดสองป ีน ับก ัดจากว ันท ี่ได ้ร ับมอบงานด ังกล ่าว ซ ึ่งความชำร ุดบกพร ่องห ร ือ เส ียหายน ั้น

/เก ิดจาก  ...



เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไวไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องรีบทำการแกไขให ้เป ็นท ี่เร ียบร้อยโดยไม ่ซ ักช ้าโดยผ ู้ว ่าจ ้าง 
ไม่ต ้องออกเงินใด  ๆ ในการนี้ท ั้งสิ้น หากผ ู้ร ับจ ้างบ ิดพล ิ้วไม ่กระทำการด ังกล ่าวภายในกำหนดเจ ็ดว ัน  
น ับ แต ่ว ัน ท ี่ได ้ร ับ แจ ้งเป ็น ห น ังส ือจากผ ู้ว ่าจ ้าง ห ร ือไม ่ท ำการแก ้ไขให ้ถ ูกต ้อ งเร ียบ ร ้อยภ ายใน เวลา 
ท ี่ผ ู้'ว ่าจ ้างก ำห น ด  ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิท ี่จ ะ ท ำก ารน ั้น เอ ง  ห ร ือ จ ้างผ ู้อ ื่น ให ้ท ำงาน น ั้น โด ยผ ู้ร ับ จ ้าง  
ต ้องเป ็นผู้ออกค่าใช้จ ่าย” ซึ่งหากภายหลังเทศบาลฯ ไดด้ำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้ว ยังมีจำนวนเงิน 
ตาม ห ล ักป ระก ัน ส ัญ ญ าคงเห ล ืออย ู่ ให ้ค ืน จำน วน เง ิน ด ังก ล ่าวแก ่ค ู่ส ัญ ญ าด ้วย แต ่ห ากจำน วน เง ิน  
ตามหลักประกันสัญญาไม่เพียงพอ เทศบาลฯ ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้คู่สัญญาซดใช้เพิ่มเติมให้อีกจนครบจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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