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หลักประกันสัญญา

1

ขอ้บกพรอ่ง หลกัประกนัสญัญา

1. ผูร้บัจา้งไม่สามารถเขา้ดาํเนินการแกไ้ขความชํารุดบกพร่องได ้

2. เงนิประกนัสญัญาครบกาํหนดและหมดภาระผูกพนัตาม

   สญัญายงัไม่ไดจ้า่ยคนืใหก้บัผูว้างเงนิประกนั

3. ไม่ไดต้รวจสอบความชํารุดบกพร่องกอ่นคนืหลกัประกนัสญัญา

2

4. เงนิประกนัซองครบกาํหนดจา่ยคนื แต่ไม่ไดจ้า่ยคนื
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ระเบยีบและหนงัสอืส ัง่การ หลกัประกนัสญัญา

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดขุอง อปท. พ.ศ. 2535  

   และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1961 ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 

    2541 เรื่อง วธิีปฏบิตัเิกี่ยวกบัการขอหนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคาร

3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 760 ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 

   2533 เรื่อง วธิีปฏบิตัเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบความชํารดบกพรอ่ง
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   2533 เรอง วธปฏบตเพมเตมเกยวกบการตรวจสอบความชารุดบกพรอง

   กอ่นการคนืหลกัประกนัสญัญา

 

4. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่น 

   พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ 137 (2) กาํหนดให ้หลกัประกนัสญัญาใหค้นืแก่

   ค่สญัญาหรอืผค้ํ้าประกนัโดยเรว็และอย่างชา้ตอ้งไม่เกนิ 15 วนั นบัแต่วนัที่ค่สญัญา

ระเบยีบและหนงัสอืส ัง่การ หลกัประกนัสญัญา

   คูสญญาหรอผูคาประกนโดยเรวและอยางชาตองไมเกน 15 วน นบแตวนทคูสญญา

   พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาแลว้

5. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0412/ว 1075 ลงวนัที่ 22 กนัยายน  2530 

   เรื่อง แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการคนืเงนิประกนัสญัญา กาํหนดใหข้อคนืภายใน 15 วนั 

   ถา้ไม่สามารถตดิต่อผูว้างเงนิประกนัได ้หรอืตดิต่อไดแ้ตไ่ม่มาขอรบั ใหป้ระกาศ

ํ ้ ใ ้ ้ ิ ป ั ั ิ ใ ํ ไ ่ ั ื   กาํหนดเวลาแจง้ใหผู้ว้างเงนิประกนัมารบัเงนิภายในกาํหนด หากไม่มาขอรบัคนื 

   ใหนํ้าเงนิประกนัสญัญาเขา้เป็นรายไดข้อง อปท. และใหก้าํหนดระยะเวลาคนืเงนิประกนั

   เป็นเงือ่นไขไวใ้นสญัญาจา้งไม่ตํา่กว่า 15 วนั นบัต ัง้แต่พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญา
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ข้อบกพร่อง หลักประกันสัญญา 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างฝาย

นํ้าล้น มีการแจ้งผู้จ้างเข้าซ่อมแซมความชํารุด
ของงานจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้า
ดําเนินการแก้ไขได้ เน่ืองจากฝายน้ํามีนํ้าขังอยู่
เป็นจํานวนมาก และให้เทศบาลดําเนินการหาตัว
ผู้รับจ้างเอง โดยให้ยึดหลักประกันสัญญา และ
เทศบาลได้ยึดหลักประกันดังกล่าวแล้ว  

ขอให้ดําเนินการซ่อมแซมฝายนํ้าล้นที่ชํารุด 
โดยใช้หลักประกันที่ริบไว้ หากค่าใช้จ่ายมากกว่า
หลักประกันดังกล่าวให้ เรียกค่าเสียหายกับ
ผู้รับจ้าง และให้แจ้งเวียนผู้รับจ้างเป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 
ข้อ 138 (3) 

2. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา มีเงิน
ประกันสัญญาที่ครบกําหนดและหมดภาระผูกพัน
ตามสัญญากับ อบต. แล้ว แต่ยังมิได้จ่ายคืนให้กับ
ผู้วางเงินประกัน 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541 ข้อ 137 (2) 
ท่ีกําหนดให้คืนเงินประกันสัญญาแก่คู่สัญญา
โดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

ขอให้ กําชับเจ้าหน้า ท่ีใ ห้ถือปฏิบั ติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด

      3. เทศบาลไม่ได้ตรวจสอบความชํารุด
บกพร่องของพัสดุก่อนคืนหลักประกันสัญญา  

    การปฏิบั ติดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 137 (2) ซ่ึงกําหนดว่า 
หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ํา
ประกันโดยเร็วอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่
วันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 
760 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2533 เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เ พ่ิมเ ติมเกี่ ยวกับการตรวจสอบความชํารุด
บกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 
    ขอ ใ ห้ สั่ ง ก า ร ใ ห้ เ จ้ าห น้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้ค้ําประกันสัญญารายที่พ้น
ภาระผูกพันสัญญา ติดต่อขอถอนเงินมัดจํา
ประกันสัญญาให้ เสร็จ ส้ินไป  โดยมีหนังสือ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนกําหนดเวลารับคืนและมี
เงื่อนไขว่าหากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวเทศบาล
จะนําเงินเข้าเป็นรายได้ต่อไป  



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     สั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ
ตามนัยระเบียบและหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

        4. มีเงินประกันซองท่ีครบกําหนดจ่ายคืน
แก่คู่สัญญาหรือผู้วางเงินประกันซอง และมีเงิน
ประกันสัญญาท่ีครบกําหนดจ่ายคืนแค่คู่สัญญา
หรือผู้วางเงินประกันสัญญา แต่ไม่ได้จ่ายคืนอย่าง
ช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันได้พิจารณาใน
เบ่ืองต้นหรือวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้ว 
 

        เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 137 (1) (2) ทั้ง น้ีใ ห้ถือปฏิบัติ
โดยเทียบเคียงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0412/ว 1075 ลงวันที่ 22 กันยายน 2530 
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินประกัน
สัญญาเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบขาดการ
เอาใจใส่และเร่งรัดติดตามให้ผู้วางเงินประกัน
ติดต่อเพ่ือรับเงินคืนภายในกําหนด มีผลให้เงิน
ประกันสัญญาคงค้างซ่ึงเป็นภาระทางบัญชี 
      ใ ห้ สั่ ง ก า ร ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ 
ดําเนินการติดต่อผู้วางเงินประกันให้มารับคืน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้วางเงินประกันพ้น
จากข้อผูกพัน หากไม่สามารถติดต่อได้หรือติดต่อ
ได้ แต่ผู้วางเงินประกันไม่มารับเงินคืน และพ้น
กําหนดเวลา 15 วัน ควรใช้วิธีประกาศแจ้งให้ผู้
วางเงินประกันทราบ โดยกําหนดระยะเวลาอัน
สมควรพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าหากไม่มาขอรับคืนใน
เวลาท่ีกําหนด จะนําเงินประกันซองและเงิน
ประกันสัญญาดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ของ
เทศบาล และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตาม
ประกาศ หากผู้วางเงินไม่มาขอรับเงินคืน ให้นํา
เงินประกันซองและเงินประกันสัญญาดังกล่าวเข้า
เป็นรายได้ตามประเภทของเงินให้เสร็จสิ้นไป 
       ให้กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเ บียบและหนั ง สือกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่ าวโดยเค ร่งครัด  หากเ กิด
ข้อผิดพลาดกรณีเช่นน้ีอีก ให้พิจารณาดําเนินการ
ตามกรณี 

 


