
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เร่ือง   การน าเงินประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ของเทศบาลต าบลนาสาร 

----------------------------------------- 
  ตามท่ีกองคลังเทศบาลต าบลนาสาร ได้รับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง เป็นเงินสด จ านวน 
3 ราย ประกอบด้วย  

1. นายเอกชัย จิตค านึง  ผู้รับจ้างโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของครับครัวสมาชิกสายใยรัก  
ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ านวน 1 โครงการ ตามบันทึกตกลงการจ้าง เลขท่ี 11/2551 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2551  จ านวนเงินค  าประกัน 915.00 บาท (เก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน      
เล่มที่ 025 เลขท่ี 069 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 พ้นภาระผูกพันตามสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 

2. ร้านโฮม พี.ซี. ผู้รับจ้างโครงการติดตั งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ตัว 
ตามบันทึกตกลงการจ้าง เลขที่  71/2551 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2551 จ านวนเงินค  าประกัน          
2,425.00 บาท (สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 027 เลขที่ 048 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2551 พ้นภาระผูกพันตามสัญญาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 

3. บริษัท สยามวุฒิพันธุ์ จ ากัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย   
พรหมสถาน 2 หมู่ที่ 7 ต าบลนาสาร ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 9/2550 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550 จ านวน
เงินค  าประกัน 9,100.00 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 03 เลขท่ี 070 ลงวันที่ 
16 กันยายน 2556 พ้นภาระผูกพันตามสัญญาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 (เปลี่ยนจากหนังสือค  าประกัน
สัญญา ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ที่ ค 00019/200801/0207/50 ลงวันที่ 27 กันยายน 
2550)  
  กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมารับคืนเงินประกันสัญญาแล้ว ดังนี  
  1. นายเอกชัย จิตค านึง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมารับคืนหลักประกัน ตามหนังสือ                        ที่ 
นศ 56402.1/1246 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยแจ้งให้มารับคืนเงินประกันสัญญา จ านวน 915.00 
บาท ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลต าบล  นาสารจะ
น าเงินประกันนี เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลนาสารต่อไป 
  2. ร้านโฮม พี.ซี. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมารับคืนหลักประกัน ตามหนังสือ ที่ นศ 56402/113 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และตามหนังสือ ที่ นศ 56402/247 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยแจ้งให้
ไปติดต่อขอคืนเงินประกันสัญญา จ านวนเงิน 2,425.00 บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร ภายใน    
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี  
  3. บริษัท สยามวุฒิพันธุ์ จ ากัด ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าท าการซ่อมแซมแก้ไขงานจ้ างก่อนคืน
หลักประกันสัญญา ตามหนังสือ ที่ นศ 78402/004 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 และทางบริษัทฯ มีหนังสือ
แจ้งมายังเทศบาลต าบลนาสาร ตามหนังสือรับ เลขที่ 1548 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 ซึ่งระบุว่าทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมงานที่ช ารุดดังกล่าวได้ เนื่องจากได้ เปลี่ยนกิจการ และทางบริษัท
ยินยอมให้ทางเทศบาลต าบลนาสารเข้าซ่อมแซมงานที่ช ารุดแทน โดยใช้เงินประกันสัญญาดังกล่าว  
 
          2/หากผู้รับจ้าง...... 
 



 
 
 

-2- 
 
 

  หากผู้รับจ้างรายใดตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นประสงค์จะขอรับเงินประกันสัญญาคืนให้เข้ามา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ต าบลนาสาร อ าเภอ    
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ 0 -7576-3265 ต่อ 107, 
108 ในวันและเวลาราชการ  โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้า
มี) ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และน าหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ ในกรณี
เป็นนิติบุคคล  มาขอรับเงินประกันสัญญาคืนได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561  

เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/14444 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2527 เรื่อง คู่สัญญาไม่มารับเงินประกันสัญญาคืน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 35  ในกรณีที่ไม่
มีผู้รับจ้างมาขอรับคืนเงินประกันสัญญา ตาม ข้อ 1 – 3  กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร จักน าเงินประกัน
สัญญาดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลต าบลนาสารต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

                                             พยงค์  สงวนถ้อย 

    (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 


