
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกนัสัญญา 

การน าฝาก - การถอนคนื เงินประกันสัญญา (เงินสด) 

  1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา เป็นไปตามระเบียบ ๆ 

และการบริหารเงนิประกันสัญญาโรงเรียนถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

  2. ขอบเขตของงาน เป็นการด าเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ

น าเงินสง่คลัง พ.ศ. 2562 

  3. ค าจ ากัดข้อความ หลักประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง    

ที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ น ามาวางขณะท าสัญญา เพื่อประกันความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขตาม

ข้อก าหนดในสัญญา ใช้เป็นหลักประกันจนกว่าจะสินสุดข้อผูกพันตามสัญญา เป็นจ านวนเต็มในอัตรา 

ร้อยละหา้ของวงเงนิที่ท าสัญญาจา้งหรอืท าสัญญาซื้อขาย และคู่สัญญาขอรับคืนได้ เมื่อพ้นข้อผูกพันตาม

สัญญาแล้ว 

  4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   4.1 การน าฝากเงนิประกันสัญญา (เงนิสด) 

    - โรงเรยีน 

    1)  ผูข้าย/ผูร้ับจา้ง วาง (เงนิสด) ร้อยละ 5 ของข้อมูลค่าตามสัญญาใหก้ับโรงเรียน 

    2) เจา้หนา้ที่การเงินของโรงเรียน ออกใบเสร็จรับเงนิให้กับผูข้าย/ผูร้ับจ้าง 

    3) โรงเรียนท าหนังสือน าส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     3.1) หนังสอืน าส่ง 

     3.2) เงนิสด 

     3.3) ส าเนาสัญญาซื้อ/จา้ง จ านวน  1 ชุด 

     3.4) ใบน าฝาก   จ านวน  2 ฉบับ 

     3.5) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก จ านวน  1 เล่ม 

    4)  ใบรับเสร็จรับเงนิ ใบน าฝาก และสมุดคู่ฝาก จากส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

    5) บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และทะเบียนคุมเงินฝาก       

(เงินประกันสัญญา) 

    6) แสดงยอดเงินประกันสัญญาในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน แบ่ง

ออกเป็น 2 กรณี 



     - กรณีที่รับเงินสดแล้ว ยังไม่ได้น าฝากส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ให้บันทึกเงินประกันสัญญา ในช่องรายการ “เงินสด” 

     - กรณีที่น าฝากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้บันทึกเงิน

ประกันสัญญา ในช่องรายการ “เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก” 

    - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    1) รับหลักฐานจากโรงเรยีน 

    2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐาน 

    3) ลงนามรับเงนิ บันทึก เสนอผู้มอี านาจ (ใบน าฝาก,สมุดคู่ฝาก) 

    4) รับเงนิ และออกใบเสร็จรับเงนิให้โรงเรียน 

    5) คนืใบน าฝาก จ านวน 1 ฉบับ และสมุดคูฝ่ากใหโ้รงเรียน 

    6) น าเงินประกันสัญญาสง่คลัง 

    7) บันทึกรายการน าฝากเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง     

(เงนิประกันสัญญา)  

   4.2 การถอนคนืเงนิประกันสัญญา (เงนิสด) 

    -โรงเรยีน 

    1) รับหนังสอืแจง้ขอถอนหลักประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

    2) ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบให้งานพัสดุตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง

ของงาน 

    3) งานพัสดุเสนอผลการตรวจสอบ ฯ เพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียน

พิจารณา/อนุมัต ิ

    4) โรงเรียนแจง้ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนเงิน

ผา่นระบบ KTB Corporate Online จ านวน 1 ฉบับ 

    5) โรงเรียนท าหนังสือน าส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     5.1) หนังสอืน าส่ง 

     5.2) ใบเสร็จรับเงนิ (ตัวจริง) ที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาออกให้ 

     5.3) หนังสอืขอถอนหลักประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

     5.4) ส าเนาสัญญาซือ้/จา้ง และส าเนาใบตรวจรับ/ใบส่งมอบงาน 

     5.5) บันทึกการกตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของโรงเรียน 



     5 . 6 )  ใ บ เ บิ กถอน เ งิ นปร ะกั นสัญญา  จ า น วน  2  ฉบั บ              

(ลงช่ือโรงเรยีนในช่อง “ชื่อหน่วยงานย่อย” จ านวน ตัวเลข-ตัวหนังสือ และผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามใน

ช่อง “ลายมอืชื่อผู้เบิก”) 

     5.7) แบบแจ้งข้อมูลการับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online 

ของผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง จ านวน 1 ฉบับ 

     5.8) ส าเนาหนา้สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารของผูข้าย/ผูร้ับจ้าง 

     5.9) ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ลงนามการขอถอนเงินในช่อง “ลายมอืชื่อผู้รับฝาก” พร้อมสง่กลับคืนใหโ้รงเรียน 

     5.10) บันทึกการถอนคืนเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงิน

ประกันสัญญาและทะเบียนคุมเงนิฝาก (เงินประกันสัญญา) 

    6) กรณีเอกสารใดสูญหายต้องแจ้งความต่อสถานีต ารวจ และน าใบแจ้ง

ความนัน้มาแสดงดว้ย 

    - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    1)  รับหลักฐานจากโรงเรยีน 

    2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของหลักฐาน (ตรวจสอบว่า 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติให้ถอนหรือยัง ตรวจสอบระยะการรับประกันสิ้นสุดในสัญญาซื้อ/จ้างหรือยัง 

และตรวจสอบในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาว่ามีการถอนคืนแลว้หรอืยัง) 

    3) บันทึกเสนอผูม้ีอ านาจพิจารณาลงนาม อนุมัติ 

    4) รวบรวมวางเบิกในระบบ GFMIS  

    5)  โอนคืนเงินประกันสัญญา ให้กับผู้ขาย /ผู้ รับจ้ าง ผ่านระบบ            

KTB Corporate Online 

    6) บันทึกลดยอดในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) 

    7) ติดตามใบเสร็จรับเงนิจากผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง 

     ****************************** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 

 

 

 



ใบน าฝาก 

ส่วนราชการผูร้ับฝาก : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาตาก ที่ผู้รับฝาก........................ 

ส่วนราชการผูร้ับฝาก : โรงเรยีน................................................... ที่ผู้น าฝาก........................ 

ข้าพเจ้าขอน าฝากเงินตามรายละเอียด ดังน้ี 

ประเภทเงนิ รายการ จ านวนเงนิ 

   

   

   

   

   

   

   

รวมเงนิ  

 

(ตัวอักษร)............................................................................................................................. 

 

วันที่............/............/.............. ลายมอืชื่อผูร้ับฝาก....................... ต าแหน่ง..................................... 

ใบรับเงนิ 

ได้รับเงนิตามจ านวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 

ลายมอืชื่อผูร้ับเงนิ 

 

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

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

         วันที่.............../................./................... 

ลายมอืชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก 

 

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

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

วันที่.............../................./............... 

 

 



ใบน าฝาก 

ส่วนราชการผูร้ับฝาก : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาตาก ที่ผู้รับฝาก........................... 

 

ส่วนราชการผูร้ับฝาก : โรงเรยีน............................................. ที่ผู้น าฝาก........................... 

 

                                        ข้าพเจ้าขอน าฝากเงินด้วยตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทเงนิ รายการ จ านวนเงนิ 

เงินประกันสัญญา เงินประกันสัญญาค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน สัญญาจา้ง

เลขที ่

  10,000 00 

 1/63 หา้งหุ่นสว่นจ ากัด อ านวยพรก่อสร้าง   

 ครบก าหนดแล้วเสร็จ 10 ตุลาคม 2563   

 ระยะเวลาประกัน 2 ปี   

    

    

    

รวมเงนิ   10,000 00 

(ตัวอักษร) ......หน่ึงหมื่นบาทถ้วน........................................................................................ 

วันที่ 10 /ก.ค./ 2563 ลายมอืชื่อผูน้ าฝาก................................... ต าแหน่ง....ผอ.รร.......... 

ใบรับเงนิ 

ได้รับเงนิตามจ านวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 

ลายมอืชื่อผูร้ับเงนิ 

 

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

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

         วันที่.............../................./................... 

ลายมอืชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก 

 

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

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

           วันที่.............../................./............... 

 

ชื่อโรงเรียน 

เลขที่ สพม. 

เลขที่ บฝ.รร. 

ลายมือช่ือ ผอ.รร. 

จนท.การเงิน สพม 
ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 



สมุดคู่ฝาก 

โรงเรยีน .......................................................................................... อ าเภอ ............................................................ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาตาก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................. 

พ.ศ. ............ เลขที่ใบน าฝาก 

หรอืที่ใบเบิกถอน 

จ านวนเงนิ ลายมือชื่อผู้รับฝาก 

(สพม.) 

ลายมือชื่อผู้น าฝาก 

หรอืผู้เบิกถอน

(โรงเรยีน) 

หมายเหตุ 

เดือน วันท่ี รับ จ่าย คงเหลือ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



สมุดคู่ฝาก 

                           โรงเรียน..................................................................................................................   อ าเภอ ...............................................  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาตาก 

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

พ.ศ. .............. เลขที่ใบน าฝาก 

หรือทีใ่บเบิกถอน 

จ านวนเงิน ลายมือชื่อผู้รับปาก 

(สพม.) 

ลายมือชื่อผู้น าฝาก 

หรือผู้เบิกถอน 

(โรงเรียน) 

หมายเหต ุ

เดือน วันที ่ รับ จ่าย คงเหลือ 

2563         

ก.ค. 10 บฝ.1/63 10,000 -   10,000 -    

            

            

2565            

ต.ค. 30 บถ.1/66   10,000 -      

            

            

 

 

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ผอ.รร 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 



ทะเบียนคุมเงินออกประมาณ 

โรงเรียน............................................................................ 

ประเภท เงินประกันสญัญา 

วัน เดือน ปี ที่

เอกสาร 

 

รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

เงนิสด เงนิฝาก 

ธนาคาร 

เงนิฝาก 

ส่วนราชการผู้เบิก 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

ทะเบียนคุมเงินออกประมาณ 

โรงเรียน.................................................................................. 

ประเภท เงินประกันสญัญา 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

เงนิสด เงนิฝาก 

ธนาคาร 

เงนิฝาก 

ส่วนราชการผู้เบิก 

10 ก.ค.2563 บร.15/63 รับเงนิประกันสัญญาค่าซ่อมแซม 

อาคารเรยีน สัญญาจา้งเลขที่1/63 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อ านวยพรก่อสร้าง  

ครบก าหนดแล้วเสร็จ 10 ต.ค. 63 

ระยะเวลาประกันงาน 2 ปี 

10,000.00  10,000.00    

10 ก.ค. 2563 บจ.25/63 น าฝากเงนิประกันสัญญา 

สพม.ตาก 

 10,000.00   10,000.00  

30 ต.ค. 2565 บถ.1/66 คืนเงนิประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วน 

จ ากัด อ านวยพรก่อสร้าง 

 10,000.00     

         

         

 

หมายเหตุ : ทะเบียนคุมเงนิประกันสัญญา ขึ้นเล่มใหม่ทุกปี แต่ถ้ามียอดคงเหลือ ให้น ายอดคงเหลือแสดงยอดยกมาในวันที่ 1 ต.ค. ทุกคร้ัง 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

น ายอดเงินประกันสญัญาไปแสดง 

ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันจนกว่าจะม ี

การขอถอนคืนเงินประกนัสญัญา 



ทะเบียนคุมเงินนอกประมาณ 

โรงเรียน...................................................................... 

ประเภท เงินฝาก (เงนิประกันสัญญา) 

ที่ รายการ ประเภท รับ ฝาก วันครบ

ก าหนด 

วันท่ี

เบิกจ่ายผู้ 

มีสิทธ์ 

หมายเหตุ 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร จ านวนเงนิ วัน เดือน ปี ที่เอกสาร จ านวนเงนิ 

           -ถ้าเป็นเงินสดให้ 

           น าฝากที่ สพม.ตาก 

           แตถ่้ารับฝากเป็น 

           หนังสือค้ าประกัน 

           ให้เก็บไว้ที่โรงเรียน 

           และลงทะเบียน 

           ช่อง “รับ”และ 

           ช่อง “วันครบก าหนด” 

            

            

            

            

 



 

ทะเบียนคุมเงินนอกประมาณ 

โรงเรียน........................................................................ 

ประเภท เงินฝาก (เงนิประกันสัญญา) 

ที่ รายการ ประเภท รับ ฝาก วันครบ

ก าหนด 

วันท่ี

เบิกจ่ายผู้ 

มีสิทธ์ 

หมายเหตุ 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร จ านวน

เงนิ 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร จ านวน

เงนิ 

1 หจก.อ านวยพร

ก่อสร้าง 

เงินประกันสัญญา 10 ก.ค.63 บร.15/63 10,000.- 10 ก.ค.63 บจ.25/63 10,000.- 10 ต.ค.63 30 ต.ค.65 -ถ้าเป็นเงินสดให้ 

           น าฝากที่ สพม.ตาก 

           แต่รับฝาก 

           หนังสือค้ าประกัน 

           ให้เก็บไว้ที่โรงเรียน 

           และลงทะเบียน 

           ช่อง “รับ”และ 

           ช่อง “วันครบก าหนด” 

            

            

            

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

วัน เดอืน ปี เดียวกับวันท่ีสง่ 

หนังสือ สพม.ตาก 



 

ใบเบิกถอน 

ค าขอถอนเงิน 

 

หน่วยงานย่อย : โรงเรยีน.................................................. 

ที่ผู้เบิก................................. 

ที่ผู้รับปาก............................. 

ข้าพเจ้าขอถอนเงนิฝากประเภท .... เงินประกันสัญญา.... 

จ านวนเงนิขอถอน            เงนิสด             KTB Corporate Online ……………………………………. บาท 

(ตัวอักษร)......................................................................................................................... 

 

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ......................................... 

 

ลายมือชื่อผู้เบิก....................................... 

 

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันหะ............................... 

 

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ต าแหน่ง....................................................... 

 

วันท่ี ............/ ................/ .............. 

     ค าอนุมัติ 

จ่ายให้เป็น                เงนิสด            เช็คเลขที่.....................           KTB Corporate Online 

วันท่ี ............../....................../.......... 

                               ลายมือชื่อผู้อนุมัติ ............................ 

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

                                ต าแหน่ง ........................................................ 

                                วนัที่ ............../.................................../............ 

ใบรับเงนิ 

ได้รับเงนิตามจ านวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 

      เช็ค      โอนเข้าบัญชี ....ดังแนบ....เลขที่...................ธนาคาร................สาขา................. 

 

ลายมือชื่อผู้รับเงนิ........................................ 

วันท่ี ............../.........................../............... 

 

ลายมือชื่อผู้จ่ายเงนิ.................................... 

วันท่ี ............../......................../............... 

 

 



ใบเบิกถอน 

ค าขอถอนเงิน 

 

หน่วยงานย่อย : โรงเรยีน.................................................. 

ที่ผู้เบิก................................. 

ที่ผู้รับปาก............................. 

ข้าพเจ้าขอถอนเงนิฝากประเภท .... เงินประกันสัญญา.... 

จ านวนเงนิขอถอน            เงนิสด             KTB Corporate Online ……………………………………. บาท 

(ตัวอักษร)......................................................................................................................... 

 

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ......................................... 

 

ลายมือชื่อผู้เบิก....................................... 

 

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันหะ............................... 

 

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ต าแหน่ง....................................................... 

 

วันท่ี ............/ ................/ .............. 

     ค าอนุมัติ 

จ่ายให้เป็น                เงนิสด            เช็คเลขที่.....................           KTB Corporate Online 

วันท่ี ............../....................../.......... 

                               ลายมือชื่อผู้อนุมัติ ............................ 

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

                                ต าแหน่ง ........................................................ 

                                วนัที่ ............../.................................../............ 

ใบรับเงนิ 

ได้รับเงนิตามจ านวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 

      เช็ค      โอนเข้าบัญชี ....ดังแนบ....เลขที่...................ธนาคาร................สาขา................. 

 

ลายมือชื่อผู้รับเงนิ........................................ 

วันท่ี ............../.........................../............... 

 

ลายมือชื่อผู้จ่ายเงนิ.................................... 

วันท่ี ............../......................../............... 

 

 

ช่ือโรงเรยีน 

เลขที่ บถ.ของ รร. 

เลขที่ ของ สพม.ตาก 

ลายมือช่ือ ผอ. รร. 

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต 

ลงนามอนมุตัิ 



   
    

 

ที่  ศธ 04303..... /........... 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน.....................................................   

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

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

เรื่อง    ขอน าส่งเงนิประกันสัญญา 

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาตาก  

สิ่งที่สง่มาด้วย   1.  เงินสด/ใบน าฝาก   จ านวน   บาท 

   2.  ส าเนาสัญญาซือ้/จา้ง  จ านวน  1 ชุด 

  3.  ใบน าฝากเงนิประกันสัญญา  จ านวน  2  ฉบับ 

  4.  ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก  จ านวน  1  เล่ม 

  ด้วยโรงเรยีน .....................................................................ได้ตกลง  (  ) ซือ้ (  )  จา้ง 

......................................................................................................... ตามสัญญาเลขที่ ..................... 

ลงวันที่................................ กับ .................................................................................. ซึ่งตามสัญญา

ดังกล่าวได้มกีารวางเงนิสด  จ านวน ...................บาท (.......................................................................)     

เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายจาการผดิเงื่อนไขตามข้อก าหนดในสัญญา  เป็นระยะเวลา ......... ปี

ในวันที่ ............................ นับถัดจากวันที่ตรวจรับ 

  โรงเรียน........................................................... จงึขอน าส่งเงินประกันสัญญาดังกล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

งาน…….......................…. 

โทร………...................….. 

 



   
   

 

ที่  ศธ 04303..... /........... 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน.....................................................   

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

       ………………………….. 

เรื่อง ขอถอนหลักประกันสัญญา 

เรียน ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาตาก 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1.ใบเสร็จรับเงนิ      จ านวน  1 ฉบับ 

  2.หนังสือแจง้ขอถอนประกันสัญญา   จ านวน  1 ฉบับ 

  3.ส าเนาสัญญาซือ้/จา้ง     จ านวน  1 ชุด 

  4.ส าเนาใบตรวจรับ/ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน  จ านวน  1 ชุด 

  5.บันทึกการตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง  จ านวน  1 ชุด 

  6.ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา    จ านวน  2 ฉบับ 

  7.แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนผ่านระบบ KTB   จ านวน  1 ฉบับ 

  8.ส าเนาหน้าสมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร   จ านวน  1 ฉบับ 

  9.ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก     จ านวน  1 เล่ม 

  ตามที่โรงเรียน ................................................................ได้ตกลง (  ) ซือ้ (  ) จ้าง 

............................................................................ตามสัญญาเลขที่ ............... ลงวันที่…………………. 

กับ ........................................................................ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวได้พ้นข้อผูกพัน            

วันที่ ........................... และโรงเรียนได้น าหลักประกันสัญญาฝากไว้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาตาก  เป็นเงินจ านวน .................................. บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนัน้ 

  บัดนี้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีความประสงค์จะขอถอนคืนหลักประกันสัญญาเนื่องจากได้พ้น

ข้อผูกพันตามสัญญาและโรงเรียน .............................. ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหายแต่อย่าง

ใด จึงขอถอนคืนเงินประกันสัญญาให้กับ................................................... จ านวน ............ บาท 

รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

โรงเรียน ........................... 

โทร. ................................... 

 



 

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ.....................................................................................โทร ........................................... 

ที่............................................................................... วันท่ี............................................................. 

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนคนืหลักประกันสัญญา 

เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรียน........................................................... 

  ตามที่งานพัสดุโรงเรยีน .....................................ได้ส ารวจความช ารุดบกพร่องรายการ 

.............(ระบุตามสัญญา)..............คู่สัญญา......(บริษัท/ห้างหุ่นส่วยจ ากัด/ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)ตาม

สัญญาเลขที่.......................(เลขที่สัญญา).............ลงวันที่ .................(วัน/เดือน/ปี) .................. โดย

การรับประกันความช ารุดบกพร่องสิน้สุดระยะเวลาการรับประกันสัญญา ในวันที่ ...(วัน/เดือน/ปี).....นั้น 

ผลการส ารวจปรากฏ ดังนี้ 

 มีความช ารุดบกพร่อง ด าเนนิการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 ไม่มีความช ารุดบกพร่อง สามารถคืนหลักหระกันสัญญาได้ 

  บัดนี ้ ภาระผูกพันดังกล่าวเสร็จสิน้ งานพัสดุโรงเรียน ................................................. 

จึงขอแจ้งให้งานการเงิน ด าเนินการเรื่องคืนเงินหลักกนสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซือ้จัดจา้งและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2) ขอ้ 184 และข้อ 185 ต่อไป 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

    ลงช่ือ.......................................... ผูต้รวจสอบ/เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

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

         

- เห็นชอบ 

- อนุมัต ิ

 

 

ลงช่ือ....................................................... 

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

                                                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………….



แผนผังการน าฝากเงนิประกันสัญญา (ส าหรับโรงเรยีน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iผู้ขาย/ผู้รับจ้าง วางเงนิ

สดร้อยละ5 ของมูลค่า

ตามสัญญาใหก้ับ

โรงเรียน 

เจ้าหน้าทีก่ารเงินของ

โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงนิ

ใหกั้บผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

โรงเรียนท าหนังสือน าสง่

ถึง สพม. ตาก พร้อม

แนบเอกสารประกอบ 

ดังนี ้

1) หนงัสอืน าสง่ของสถานศกึษา 

2) เงินสด 

3) ส าเนาสญัญาซือ้/จา้ง จ านวน 1 ชดุ 

4) ใบน าฝาก จ านวน 2ฉบบั 

5) ทะเบยีนคมุ ”สมดุคูฝ่าก” 

1) รับเงนิสด โรงเรียนน าฝาก สพม.ตาก ภายในวันที่

รับเงนิ ใหบ้นัทกึเงนิประกันสญัญาในช่องรายการ 

“เงนิฝากส่วนราชการผู้เบกิ” 

2) รับเงนิสด โรงเรียนแตย่ังไม่น าฝาก สพม.ตาก 

ภายในวันทีรั่บเงนิ ใหบ้นัทกึเงนิประกันสัญญาใน

ช่องรายการ “เงนิสด” เม่ือน าฝาก สพม.ตาก แล้ว

บนัทกึตามข้อ 1 ) 

บันทกึบัญชีรายการใน

ทะเบียนคุม ดังนี ้

1)ทะเบียนคมุเงินประกนัสญัญา 

2)ทะเบียนคมุเงินฝาก (ประกนัสญัญา) 

3)ทะเบียนคมุสมดุคูฝ่าก 

รับใบเสร็จรับเงนิจาก 

สพม.ตาก เพือ่น าไปเก็บ

รักษาไว้ในทีป่ลอดภัยที่

โรงเรียน 

แสดงยอดเงนิประกันสัญญาใน

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน 

แบ่ง ออกเป็น 2 กรณี  



แผนผังการน าฝากเงนิประกันสัญญา (ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหลักฐานจากโรงเรียน 

พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของหลักฐาน 

ลงนามรับเงนิ บันทกึ เสรอผู้

มีอ านาจในใบน าฝาก และ

สมุดคู่ฝาก 

รับเงนิสดและออก

ใบเสร็จรับเงนิใหโ้รงเรียน 

พร้อมคืนใบน าฝาก 1 ฉบับ 

และสมุดคู่ฝากใหโ้รงเรียน 

บันทกึรายการเงนิประกัน

สัญญาเงนิฝากคลัง ใน

ทะเบียนคุมเงนิ 

จัดท าบันทึก ในระบบGFMIS น าเงนิสดฝากคลงั 



แผนผังการขอถอนเงนิประกันสัญญา (ส าหรับโรงเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสอืแจ้งขอถอน

หลักประกันสัญญาจาก

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

โรงเรียนท าหนังสือน าส่ง 

พร้อมแนบเอกสารประกอบ 

ดังนี ้

1)หนงัสอืน าสง่ของโรงเรยีน 

2)ใบเสรจ็รบัเงิน (ตวัจรงิ) ท่ี สพม.ตาก เป็นผูอ้อกให ้

3)หนงัสือแจง้ขอถอนหลกัประกนัสญัญาจากผูข้าย/รบัจา้ง 

4)ส  าเนาสญัญาซือ้/จา้ง และส าเนาใบตรวจรบั/ใบสง่มอบงาน 

5)บนัทกึการตรวจสอบความช ารุดบกพรอ่ง ผอ.รร ลงนามอนมุตัิ

ติ 
6)แบบแจง้ขอ้มลูการรบัเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online  

7)ใบเบิกถอนเงินประกนัสญัญา จ านวน 2ฉบบั 

8)ส าเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากธนาคารของผูข้าย/ผูร้บัจา้ง 

9)ทะเบียนคมุสมดุคูฝ่าก 

โรงเรียนแจ้งงานพัสดุตรวจสอบ

ความช ารุดบกพร่องของงาน และ

รายงานผลให ้ผอ.รร.  

พิจารณา/อนุมัติ 

โรงเรียนแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่ง

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงนิผ่านระบบ 

KTB Corporate Online  

1 ฉบับ 

รับใบเบิกถอนและสมุดคู่ฝาก

คืนจาก สพม.ตาก เก็บไว้เป็น

หลักฐาน 

บันทกึการถอนคนืเงนิประกันสัญญาใน

ทะเบียนคุมเงนิประกันสัญญา และ

ทะเบียนคุมเงนิฝาก 

 (เงนิประกันสัญญา) 



แผนผังการขอถอนเงนิประกันสัญญา (ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

รับเอกสารขอคนืเงนิประกัน

สัญญาจากโรงเรียน 

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิโอนเงนิจ่าย

ตรงแก่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผ่าน

ระบบ KTB Corporate Online 

คืนใบเบกิถอน 1 ฉบบั และ

สมุดคู่ฝากให้โรงเรียนเก็บไว้

เป็นหลักฐานและบันทึกใน

ทะเบียนคุม 

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ สพม.ตาก 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

น าใบเบกิถอนและสมุดคู่ฝาก 

เสนอผู้บังคับบัญชา ลงลายมือ

ชื่อในช่องรายการ “หัวหน้าส่วน

ราชการ” 

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิวางเบิกจ่าย

ในระบบ GFMIS 

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิท าบนัทึกเสนอ 

ผอ.สพม.ตาก เพื่อพิจารณา

อนุมตั ิ



               เลขที.่.............. 

   แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 

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

เรียน ................................................................................... 

ข้าพเจ้า ................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง ............................................................................................................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                           

ส านัก/กอง/ศูนย์ ....................................................... สังกัดกรม ......................................................... 

กระทรวง .............................................................................. 

อยู่บ้านเลขที่........................ ซอย .......................................................... หมู่ที่ ................................... 

ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง.................................................................. 

อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์................... 

เบอร์โทรศัพท์(มอืถือ) .............................................................................. 

 ขอรับเงนิผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

มาเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว 

       กรณีเป็นราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนราชการผู้จา่ย 

      เพื่อเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารที่ใชส้ าหรับเงินเดือน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทน 

       บัญชเีงินฝากธนาคาร.................................... สาขา..............................................

           ประเภท............................. เลขที่บัญชเีงนิฝากธนาคาร........................................ 

       เพื่อเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารอื่น ตามที่ (หัวหน้าส่วนราชการผูเ้บิก) อนุญาต 

       บัญชเีงินฝากธนาคาร............................................... สาขา................................. 

        ประเภท........................................เลขที่บัญชีเงนิฝากธนาคาร ............................ 

        กรณีเป็นบุคคลภายนอกเพื่อเข้าบัญชเีงินฝากธนาคาร......................... สาขา.............. 

         ประเภท......................................เลขที่บัญชีเงนิฝากธนาคาร............................. 

และเมื่อ ................................................. โอนเงินผ่านระบบ  KTB Corporate Online  แล้ว ให้ส่งขอ้มูล 

การโอนเงินผา่นช่องทาง 

       ข้อความแจง้เตอืนผ่านโทรศัพท์มอืถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์.......................................... 

       จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mail address.................................................... 

     ลงช่ือ...........................................................ผู้มสีิทธิ์รับเงิน 

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

หมายเหตุ : เลขท่ีของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลขก ากับเรียง 
      กันไปทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการจัดท าทะเบยีนคุมการโอนเงนิ 


