


การฝาก-คืนเงินประกันสัญญา 
 

เงินประกันสัญญา คือ หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ที่คู่สัญญา
กับทางราชการ นำมาค้ำประกันการเข้าเป็นคู่สัญญากับทางราชการ เพื่อดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา เช่น ขายพัสดุให้ส่วนราชการ รับจ้างก่อสร้างอาคารให้ส่วนราชการ เป็นต้น 

 

ส่วนราชการจะต้องเกบ็รักษาเงินประกนัสัญญาไวต้ามระเบยีบการเก็บรกัษาเงิน และการนำ
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2520 และเมื่อคู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ส่วนราชการจะต้องคืนเงินประกัน
สัญญาให้แก่คู่สัญญาอย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาพ้นข้อผู้พันตามสัญญา 

 

เอกสารประกอบการนำฝากเงินประกันสญัญา 
1. หนงัสือนำสง่จากโรงเรียน 
2. ใบนำฝาก จำนวน 2 ฉบบั 
3. เงินสดนำส่งธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์บญัชีของ สพม.ชย (KTB Corporate Online) 
4. สำเนาสญัญา พร้อมรับรองสำเนา 
5. สมุดคู่ฝาก 
6. สำเนาใบชำระค่าบริการ (Pay in slip) จากธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา 

 

เอกสารประกอบการคืนเงินประกนัสัญญา 
1. หนงัสือนำสง่จากโรงเรียน 
2. ใบเบิกถอน จำนวน 2 ฉบับ 
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ถ้าม)ี 
4. หนงัสือขอถอนเงนิประกนัสัญญาจากผูร้ับจ้าง 
5. ใบตรวจการจ้างและรับรองผลผลการปฏิบตัิงานขอผูร้ับจ้าง 
6. สำเนาสญัญาจ้าง 
7. สมุดคู่ฝาก 
8. เอกสารผู้รับจา้ง 
9. แบบคำขอรับเงินผา่นธนาคาร 
 
 



แผนผังการน าฝากเงินประกันสัญญา 
 

 

 

                                                     ประกอบด้วย 

 

 

 

                                             ไม่ถูกต้อง 

                                               

 

 

 

 

 

 

                             ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสง่เอกสาร 

การน าฝากเงินประกันสญัญา 

หนังสอืน าสง่จากโรงเรียน 

ใบน าฝาก จ านวน 2 ฉบับ 

ส าเนา Pay in slip น าเงินเข้าระบบ KTB Corp. Online  

ส าเนาสญัญา  

สมุดคู่ฝาก  
เจ้าหนา้ที ่

การเงิน 

ตรวจสอบ 

น าใบน าฝากและสมดุคู่ฝากเสนอผู้บังคับบญัชา 

ลงลายมือชื่อในหวัหน้าส่วนราชการ 

คืนใบน าฝาก จ านวน 1 ฉบบั 

และสมดุคู่ฝากใหโ้รงเรียน 



แผนผังการคืนเงินประกันสัญญา 

การคนืเงนิประกนัสัญญา ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่ันทีพ้่นข้อผูกพันตามสญัญา 

 

 

 

 

 

 

                    ไม่ถกูต้อง 

เมื่อครบกำหนดให้โรงเรียน 

ทำหนังสือแจ้ง สพม.ชย 

เพ่ือขอถอนเงินประกันสัญญา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จ่ายตรงผู้ขาย 

(เสนอเพ่ืออนุมัติ) 

คลังจังหวัดอนุมัติจ่ายเงิน นำส่งข้อมูลให้ธนาคาร 

ธนาคารโอนเงินให้ผู้รับจ้าง 

ส่งคืน เพ่ือแก้ไข 



ใบนำฝาก 
ส่วนราชการผู้รับส่ง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ผู้รับส่ง 
ส่วนราชการผู้นำส่ง ที่ผู้นำส่ง 

ข้าพเจ้าขอนำส่งเงินตามรายละเอียด ดังนี้ 
ประเภทเงิน รายการ จำนวนเงิน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 รวมเงิน  
(ตัวอักษร) 
 
วันที่ ลายมือชื่อผู้นำฝาก ตำแหน่ง 
 
 

 
 
(                                                      ) 

 
 
………………………………. 

ใบรับเงิน 
ได้รับเงินตามจำนวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 

ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 
 
วันที่             เดือน                         พ.ศ. 

ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก 
 
 
วันที่             เดือน                         พ.ศ. 

 

 



ใบเบิกถอน 
คำขอเบิกถอน 

ชื่อหน่วยงานย่อย 
โรงเรียน................................................................ ..................................... 

ที่ผู้เบิก 
ที่ผู้รับฝาก 

ข้าพเจ้าขอถอนเงินฝาก ประเภท …………………………………………………………………………….……………………… 
                                                                   เงินสด 
จำนวนเงินที่ขอถอน ...................................... บาท       เช็ค 
                                                                   โอนเข้าบัญชีเลขท่ี .......................................... 
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

ลายมือชื่อผู้เบิก 

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง วันที่             เดือน                 พ.ศ. 

 

คำอนุมัต ิ

                     เงินสด 
จ่ายเป็น           เช็คเลขที่ 
                     โอนเข้าบัญชี ธนาคาร............................ เลขท่ี....................................................  
           
                  วันที่........................ เดือน.............................. พ.ศ. ...............................  

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ 
 
 

ตำแหน่ง 

หัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก 

 

ใบรับเงิน 

ได้รับเงินข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 
 

ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
 

วันที่ วันที่ 

 



แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ..................  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
  บุคคลธรรมดา 
  ข้าพเจ้า......................................................... ..................................อยู่บ้านเลขที่........................... ..........
ถนน...................................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต...... ....................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์....................................................โทรศัพท์...................................
โทรสาร............................................บัตรประจำตัว........................................ .......เลขที่.......................................... ............
วันที่ออกบัตร...............................วันทีห่มดอายุ...............................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร........................................... 
 
  นิติบุคคล  
  ข้าพเจ้า........................................................ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ.................... ............................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขท่ี...............................ถนน...........................................ตำบล/แขวง............ ..........................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์............................... .....
โทรศัพท์..............................โทรสาร................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร............................................................
โดย..................................................................... ...................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน,บริษัท..............................................................................................................................................
ลงวันที่.................................................................และมีหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.................................................................. 
  มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ให้   ส ำ นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ ชั ย ภู มิ   โ อ น เงิ น ค่ า
............................................................................................... .............................จำนวนเงิน...............................................บาท  
ตัวอักษร (.........................................................................................................)  
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ,สั่งจ้าง  เลขที่...................................................ลงวันที่.............................................................................
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................................................สาขา................................................................................
ชื่อบัญชี....................................................................................เลขที่บัญชี................................................................................ 
  ทั้งนี้  หากมีค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว    
จากเงินที่จะได้รับจากทางราชการ  และพร้อมที่จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี        
เงินฝากธนาคาร 
  
                                        ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นขอคำ 
                                    (..........................................) 
 
 
  (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0530.1/ว.143 ลว. 22 ธ.ค. 43  เรื่อง  การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยผ่านธนาคาร) 
  หมายเหตุ      1. แนบบัญชีเงินฝากธนาคาร 
                    2. สำเนาจดทะเบียนการค้า 
 
 
 
 
 
 




