
 
 

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
เรื่อง  ริบเงินประกันสัญญา(เงินสด) เป็นรายได้แผ่นดิน 

---------------------------- 
 

ตามท่ี  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  ได้ท าสัญญาจ้าง  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู   
รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท    
โดยผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด กษยาพัฒ ได้น าหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละห้าเป็นเงินสด จ านวนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ก าหนดให้ติดต่อขอรับคืนภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือ นั้น  

บัดนีพ้้นระยะก าหนดขอรับคืนเงินแล้ว โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  จึงต้องน าส่งเงิน 
ประกันสัญญาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืนเมื่อพ้นก าหนดภาระผูกพันตามสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือ
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือ
สัญญา หรือได้รับจากการใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ ให้น าส่งคลังตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

จึงขอประกาศมาให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๘  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

    (นายสายันต์  คงสุข) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
เรื่อง  ริบเงินประกันสัญญา(เงินสด) เป็นรายได้แผ่นดิน 

---------------------------- 
 

ตามท่ี  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  ได้ท าสัญญาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล   
รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวนเงิน ๑๒๒,๒๐๐ บาท  
โดยผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด กษยาพัฒ ได้น าหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละห้าเป็นเงินสด จ านวนเงิน 
๖,๑๑๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)  ก าหนดให้ติดต่อขอรับคืนภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือ นั้น  

บัดนี้พ้นระยะก าหนดขอรับคืนเงินแล้ว โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  จึงต้องน าส่งเงิน 
ประกันสัญญาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืนเมื่อพ้นก าหนดภาระผูกพันตามสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือ
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือ
สัญญา หรือได้รับจากการใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ ให้น าส่งคลังตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

จึงขอประกาศมาให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๘  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

    (นายสายันต์  คงสุข) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
เรื่อง  ริบเงินประกันสัญญา(เงินสด) เป็นรายได้แผ่นดิน 

---------------------------- 
 

ตามท่ี  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  ได้ท าสัญญาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู   
รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวนเงิน ๒๘๐,๕๐๐ บาท โดย
ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด กษยาพัฒ ได้น าหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละห้าเป็นเงินสด จ านวนเงิน 
๑๔,๐๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ก าหนดให้ติดต่อขอรับคืนภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือ นั้น  

บัดนี้พ้นระยะก าหนดขอรับคืนเงินแล้ว โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  จึงต้องน าส่งเงิน 
ประกันสัญญาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืนเมื่อพ้นก าหนดภาระผูกพันตามสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือ
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือ
สัญญา หรือได้รับจากการใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ ให้น าส่งคลังตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

จึงขอประกาศมาให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๘  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

    (นายสายันต์  คงสุข) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
เรื่อง  ริบเงินประกันสัญญา(เงินสด) เป็นรายได้แผ่นดิน 

---------------------------- 
 

ตามท่ี  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  ได้ท าสัญญาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน
เงิน ๒๐๕,๗๐๐ บาท โดยผู้รบัจ้างบริษัท หจก.เค เอ็น อินฟินิตี้ ได้น าหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละห้าเป็น
เงินสด จ านวนเงิน ๑๐,๒๘๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  ก าหนดให้ติดต่อขอรับคืนภายใน 
๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ นั้น  

บัดนี้พ้นระยะก าหนดขอรับคืนเงินแล้ว โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  จึงต้องน าส่งเงิน 
ประกันสัญญาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืนเมื่อพ้นก าหนดภาระผูกพันตามสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือ
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือ
สัญญา หรือได้รับจากการใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ ให้น าส่งคลังตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

จึงขอประกาศมาให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๘  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

    (นายสายันต์  คงสุข) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 


