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ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในด้านการเบิกเงินหลักประกันสัญญาคืนผู้รับจ้าง  และการรับและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
KTB Corporate Online  และการรับเงินด้วยเครื่อง EDC  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลังและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB 
Corporate Online ขึ้น  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15  ได้ด าเนินการ   
ในปี 2562  เป็นต้นไป  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้
ง่ายต่อการท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว  ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ    
ผู้มารับบริหารเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน  และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ  เป็นแนวทางหนึ่ง   
ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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1.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ KTBCorporateOnline ด้านรับและน าส่งเงิน 
2.เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  3.เพื่อให้ทราบว่าการรับ  จ่าย  การเก็บรักษา  และการคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามท่ีระเบียบ 
ก าหนดหรือไม่ 

2.ขอบเขต 
  1.ขอบเขตของการรับและน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online เริ่มจากให้ส่วน 
ราชการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร, สมัครขอเปิดบริการ KTB Corporate Online, ขอเปิดใช้บริการ BillPayment
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร, ขอวางอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่อง EDC 
การรับ-น าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
      2.ขอบเขตของการคืนหลักประกันสัญญา  การตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของงานประกัน,  บัญชีย่อย
หลักประกันสัญญา,  รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง  ณ  วันตัดยอด,  บัญชีแยกประเภททั้งที่จัดท าด้วยมือ
และในระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงาน  : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มงาน    : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ระบวนงาน : การรับและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate 
Online 
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3.ความรับผิดชอบ 
  3.1. การรับและน าส่งเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.การคืนหลักประกันสัญญา 

กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
การขอคืนหลักประกันสัญญา 

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่การเงิน 

บันทึกรายการในระบบ GFMIS บันทึกรายการถูกต้องตามระเบียบ
พัสดุ 2560  และแนวทางการปฏิบัติ
ของกรมบัญชีกลาง 

เจ้าหน้าที่การเงิน/หัวหน้ากลุ่ม 

 
 
 
 

ความรับผิดชอบ 

กิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบรายการรับโอน
เงินจากบัญชีส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์เพ่ือ
การรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่การเงิน 

บันทึกรายการในระบบ 
GFMIS 

เจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกรายการถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามคู่มือ 

GFMIS 

บันทึกรายการในระบบ 
KTB Corporate 

Online 

บันทึกรายการถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติในการบันทึกรายการ
น าเงินส่งคลังของส่วน
ราชการผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 

เจ้าหน้าทีก่ารเงิน/
หัวหน้ากลุ่ม 
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4.ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1.ก่อนการด าเนินการในระบบ KTB Corporate Online  กระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วนราชการ

ต้องด าเนินการสมัครเข้าใช้บริการในระบบฯ กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วน
ที่สุด  ที่กค0402.2/ว 108  ลงวันที่ 7 กันยายน 2559  เรื่องการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าหนังสือขอเปิดใช้บริการ GFMIS Package ผ่านระบบ KTB Corporate Online.  
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ส าหรับกลุ่มภาครัฐและ

ก าหนดสิทธิบุคคลเข้าใช้งานในระบบ 
3. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการช าระเงิน (Bill Payment)ส าหรับกลุ่มภาครัฐ 
4. .หน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน จ านวน 2 บัญชี ได้แก่ ชื่อบัญชี 

“สพม.15 เพ่ือการับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” และ “สพม.15เพ่ือการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” กับ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

5. เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบสมัครและเอกสารต่างๆ 
6. จัดส่งให้  สพฐ. เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน 

 
การก าหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ 
หน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.2/ว109 ลงวันที่ 9  

กันยายน 2559 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.2/ว178 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 ดังนี้ 

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพ่ือ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ(Company 
User) 

1.ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ประกอบด้วย 
1.1. Company Administrator Maker เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าหรือ 

พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี หรือการงบประมาณ  ซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ  ระดับ
ปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีท่ี
บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จ านวน 1 คน โดยมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้งานในระบบ  
(Company User) ก าหนดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล  ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานการเงิน  กองบริหารการคลัง เป็นผู้ท าหน้าที่ 
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ช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ 
เทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและอนุมัติการเพ่ิมหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของ
ผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบและ 
ปลดล็อคกรณีผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เข้าระบบไม่ได้ หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน (Password) กรณีผู้ใช้งานใน 
ระบบ (Company User) ลืมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีค าสั่ง 
แต่งตั้งให้หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง เป็นผู้ท าหน้าที่ 

2.ผู้ใช้งานระบบ (Company User) (หน่วยงานส่วนกลาง – หน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) จะต้องมีค าสั่งแต่งตั้งทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย 

 2.1.Company User Maker ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่า  
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงาน มีหน้าที่ในการจ่ายเงิน  การรับเงินและการน า
เงินส่งคลังหรือ ฝากคลัง ประกอบด้วย 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน 1 คน และผู้แทน 1 คน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง 1 คน และผู้แทน 1 คน 
- กรณีท่ีมีเจา้หน้าที่ไม่เพียงพอ ให้ก าหนดผู้ท าหนา้ที่ตาม 1) และ 2) เป็นคนเดียวกันได้ เมื่อ 

Company User Maker ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินและบันทึกข้อมูลการโอนเงินเข้า
ระบบ KTB Corporate Online เรียบร้อยแล้ว จะส่งต่อรายการไปให้ผู้อนุมัติ การโอนเงิน และผู้อนุมัติการโอนเงินจะ
ตรวจสอบรายการและอนุมัติการโอนเงิน จากนั้น เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินเรียบร้อยแล้วธนาคาร 
จะส่งข้อความมาให้ Company User Maker ทางโทรศัพท์ที่ได้แจ้งเลขหมายไว้กับทางธนาคาร 

2.2.Company User Authorizer เป็นข้าชการ หรือลูกจ้างประจ า  หรือพนักงาน 
ราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินด ารงต าแหน่งวิชาการ  ระดับช านาญการ  หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  และเจ้าพนักงานการและบัญชีช านาญงาน (หัวหน้าตามที่ Company User Maker ส่งให้อนุมัติ
การโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝาก
คลังให้ Company User Maker ทราบ และเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเรียบร้อยแล้วธนาคารจะส่งข้อความมาให้ Company 
User Authorizer ทางโทรศัพท์ที่ได้แจ้งหมายเลขไว้กับทางธนาคาร 

2.3.ผู้มีสิทธิรับเงินได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลภายนอก ในการรับโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB 
Corporate Online พร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยื่นแก่หน่วยงานเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารให้ตรวจสอบจ านวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านข้อความ (SMS) แจ้งเตือนจากธนาคารหรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร 
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ผังกระบวนการ (เขียน Work Flow) 
ด้านการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนการ 

พิมพ์แบบแจ้งการช าระเงินผ่าน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัดให้กับผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการสามารถน าไป 
ช าระได้ทุกหลายช่องทาง 

ช่องทางการชาระเงิน 
1.เคาน์เตอร์ธนาคาร 
2. Teller Payment 
3.ATM Payment 
4. Internet Banking 

ได้รับเอกสารหลังจากการทางธุรกรรมช าระ
เงินผ่านช่องทางต่างๆ เป็นหลักฐาน 

ไม่ต้องการ
ใบเสร็จรับเงินให้เก็บ
เอกสารที่ช าระไว้เป็น
หลักฐาน 

ต้องการใบเสร็จรับเงิน 

สิ้นสุดกระบวนการ 

แจ้งความประสงค์ ที่กลุ่มงานการเงิน
เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 

Company User Maker ด้านรับเงิน
ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับ 

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS 

บันทึกการน าส่งเงินในระบบ KTBCorporate 
Online 
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ผังกระบวนการขอคืนหลักประกันสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

1.จดัท าบนัทกึเพื่อขอเบิกเงินประกนัสญัญา 

2.วางฏีกา  แลขอเบกิเงินในระบบ GFMIS ขบ .03 

บนัทกึเบิกเงินประกนัฯ ขบ03 

เสนอบนัทกึเพื่อให้อนมุตัิฏีการ การ

วางเบิกเงินประกนัฯ 

-รอ 3  วนัเงินจะเข้าบญัชีผู้ รับจ้างโดยตรง 

-กลุม่บริหารงานการเงินฯ  แจ้งโอนเงินประกนัสญัญาหน้าเว็บไซต์ 

เสร็จสิน้กระบวนการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติรับและน าส่งเงิน  ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
1.การรับเงิน  
1.1.การปฏิบัติงานในการรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  Ktb Corporate Online/การ
รับเงินผ่านเครื่อง EDC 

1.เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจ านวน  2  บัญชี
กับธนาคารกรุงไทย เพ่ือรับเงินโดยใช้ชื่อ  “สพม.15  เพื่อการรับเงิน
ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์” และบัญชี “สพม.15 เพ่ือการรับเงินผ่าน
เครื่อง EDC” 
2.ขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน Bill Paumentผ่าน  Ktb Corporate 
Online 
3.ก าหนดแบบใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือให้ผู้ช าระเงินใช้ในการรับช าระ
เงนิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว  โดยจะต้องมีข้อมูล
ประกอบด้วย 
  - ชื่อส่วนราชการผู้รับช าระเงิน 
  - วันที่ช าระเงิน 
  - ชื่อผู้ช าระเงิน 
  - รายการหรือประเภทของรายได้ท่ีรับช าระ 
  - จ านวนเงินที่รับช าระ 
โดยรูปแบบของรหัส  Company Code/ product Code  และ
ข้อมูลอ้างอิง Reference Code  ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการช าระ
เงินจะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ 

1.2.ช่องทางการช าระเงิน 1.ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขา
ธนาคารกรุงไทย  ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง  เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก  
“สพม.15  เพ่ือการรับเงินผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์” 
2.ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านผ่านเครื่อง EDC 

1.3.หลักฐานการช าระเงิน เอกสารที่ได้รับจากการท าธุรกรรมช าระเงินกับธนาคารกรุงไทย  โดย
ส่วนราชการไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน   
เว้นแต่  กรณีท่ีผู้ช าระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน  ให้แจ้งความ
ประสงค์เพ่ืออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ช าระเงิน 

1.4.ให้มีการตรวจสอบทุกสิ้นท าการ - ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับช าระ
เงินระหว่างกันกับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
- ตรวจสอบความถูกต้องจากรายการสรุปรายละเอียดการรับเงินของ
ส่วนราชการจากระบบ  Ktb Corporate Online 
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1.5.จัดเก็บเอกสาร เก็บหลักฐานไว้ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

1.รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน  เพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงิน 
2.ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

 
2.การน าเงินส่งคลัง  
2.1.ก่อนเริ่มด าเนินการน าส่ง ตรวจสอบความถูกต้องจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินที่เรียก

จากระบบ  Ktb Corporate Online (GFMIS) 
2.2.ประเภทการน าส่งคลังหรือฝากคลังผ่าน
ระบบ Ktb Corporate Online 

1.การน าเงินส่งรายได้แผ่นดิน 
2.การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
3.การน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 

2.3.การด าเนินการน าเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง
ผ่าน  Ktb Corporate Online 

ส่วนราชการท ารายการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่าน  Ktb 
Corporate Online 
1.เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากของส่วนราชการ 
2.ระบุประเภทเงินสดหรือเงินฝากคลัง 
3.ระบุจ านวนเงินที่จะน าส่งหรือฝากคลัง 
4.โอนเงินจากบัญชีดังกล่าวผ่าน Ktb Corporate Online  เพ่ือเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดเพ่ือรับ
เงินของหน่วยงานภาครัฐแล้วแต่กรณี 
5.เมื่อท ารายการแล้วเสร็จให้พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจาก
ระบบ Ktb Corporate Online  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการน าเงินส่ง
คลังหรือฝากคลังแล้วแต่กรณี 

2.4.หลักฐานในการน าเงินส่งคลัง เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ  Ktb 
Corporate Online 

2.5.การตรวจสอบทุกสิ้นวันท าการ ให้มีการตรวจสอบการส าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง Ktb Corporate 
Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จกับ
รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-statement/Accornt 
Information)  ที่เรียนจากระบบ Ktb Corporate Online 
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2.6.การจัดเก็บเอกสาร เก็บรักษาหลักฐานในการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  และรายการ

สรุปรายการเคลื่อนไหวทาง (e-statement/Accornt Information)  
ที่เรียนจากระบบ Ktb Corporate Online 

2.7.ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GFMIS  
Package  และ  Bill  Payment ผ่านระบบ
Ktb Corporate Online  ที่ธนาคารกรุงไทย 
เรียกเก็บ 

เป็นค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง 

2.8.วิธีปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS  และการ
บันทึกรายการ 

ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 362  ลงวันที่  13  
กันยายน  2559 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติของการคืนหลักประกันสัญญา  ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
การปฏิบัติของการคืนหลักประกันสัญญา เมื่อได้รับหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญาจากโรงเรียนต้องตรวจ

หลักฐานให้ครบตามที่ สพม.15 ได้แจ้งแนวปฏิบัติให้โรงเรียน
ด าเนินการดังนี้ 
- จัดท าหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญาพร้อมแนบหลักฐานการขอ
คืนหลักประกันสัญญาคือ 
  1. ส าเนาสัญญาจ้าง 
  2. บันทึกข้อควมขอคืนหลักประกันสัญญาของโรงเรียนและของผู้
รับจ้าง 
  3. ใบส่งมอบงานจ้างหรือใบตรวจรับงาน 
  4.ส าเนาเลขผู้เสียภาษีของผู้รับจ้าง 
  5.ส าเนาบัญชีเคลื่อนไหวล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน 
  6.บันทึกตรวจสภาพงานจ้าง (กรณีท่ีสัญญา 2 ปี แต่ครบ 1 ปีมาขอ
คืนตาม มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
  7. สมุดคูฝ่าก (ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาของโรงเรียน) 
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บันทึกการขอเบิกเงินประกันสัญญา ในระบบ  
GFMIS 

1.วางฏีกาเพ่ือขอเบิกเงินประกันสัญญาจาก ระบบ GFMIS ขบ03 
- ใส่รายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
หน้าแรกที่ต้องบันทึกรายละเอียดมีดังนี้ 
   - วัน เดือน ปี 
   - เลขฎีกา 
   - แหล่งของเงิน 
    - เลขผู้เสียภาษี 
    - เลขที่บัญชีที่ผูกไว้กับระบบ GFMIS 
หน้าที่สองที่ต้องบันทึกรายละเอียดมีดังนี้ 

- รหัสศูนย์ต้นทุน 
- เลขบัญชีแยกประเภท 
- รหัสกิจกรรม 
- เลขงบประมาณ 
- รหัสเงินฝากคลัง 
- รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของบัญชี 
- จ านวนเงิน 

2.พิมพ์รายงานการเบิกหลักประกันสัญญา  เพ่ือเสนออนุมัติฎีกา 
   

การจัดเก็บเอกสาร เก็บรักษาหลักฐานการเบิกเงินประกันสัญญา  และจัดท างบกระทบ
ยอดเงินฝากคลังเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทะเบียนคุมมือกับ
รายงานในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกัน 
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วิธีการบันทึกรายการบัญชีในการรับเงินและน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังของหน่วยงานผ่านKtb Corporate Online  

การรับเงินและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  Ktb Corporate Online  แบ่งเป็น  2  กรณีดังนี้ 
1.การรับเงินและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง 
2.การรับเงินและน าส่งเงินฝากคลังของตนเอง 
3.การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน 
  1.การรับเงินและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง 
ล าดับ รายการ ค าสั่งงาน/GFMIS 

Web online 
ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 
ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 

1.1 เมื่อรับเงินรายได้แผ่นดินให้บันทึก
รับเงินรายได้แผ่นดินตามประเภท
รายได้ 

ZRP_RA/ นส 01  
ประเภทเอกสาร 
RA 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 
 
เครดิต  รายได้แผ่นดิน  
                  (ระบุประเภท) 

1101020601 
 
41xxxxxxxx 
42xxxxxxxx 

  

1.2 เมื่อน าส่งเงินผ่าน  Ktb 
Corporate Online  จะได้
ประเภทเอกสาร CJ 
 
 
 
และระบบบันทึกการน าเงินส่งคลัง
ให้อัตโนมัติจะได้ประเภทเอกสาร 
R1 

 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน         
โดนเงินรายได้แผ่นดินให้ 
กรมบัญชีกลาง 

 
เครดิต  พักเงินน าส่ง   
 
เดบิต   พักเงินน าส่ง   
         เครดิต  เงินฝากธนาคารเพ่ือ
น าส่งคลัง 

5210010103 
 
 
 
1101010112 
 
1101010112 
1101020601 
 

เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 
(ระบุจังหวัด) 

 
เครดิต  กรมบัญชีกลางรับ  เงิน
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน 

11010203x 
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2.การรับเงินและน าส่งเงินฝากคลังของตนเอง 
ล าดับ รายการ ค าสั่งงาน/GFMIS 

Web online 
ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 
ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 

2.1 เมื่อรับเงินรายได้ของตนเอง ZRP_RB/ นส 01  
ประเภทเอกสาร 
RB 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 
 
เครดิต  รายได้ (ระบุประเภท) 
                     เงินประกันอื่น 

1101020601 
 
43xxxxxxxx 
2110101019
9 

  

2.2 เมื่อน าส่งเงินผ่าน  Ktb 
Corporate Online  จะได้
ประเภทเอกสาร CJ 
 
 
และระบบบันทึกการน าเงินส่งคลัง
ให้อัตโนมัติจะได้ประเภทเอกสาร 
R2 
 
และประเภทเอกสาร RX 

 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน         
โดนเงินรายได้แผ่นดินให้ 
กรมบัญชีกลาง 

       เครดิต  พักเงินน าส่ง   
 
เดบิต พักเงินน าส่ง   
       เครดิต  เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่ง
คลัง 
 
เดบิต เงินฝากคลัง  

         เครดิต  รายได้ระหว่าง 
หน่วยงาน-ปรับเงินฝาก
คลัง 

5210010103 
 
 
1101010112 
 
 
 
 
 
1101010112 
1101020601 
 

เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 
(ระบุจังหวัด) 

 
        เครดิต  กรมบัญชีกลางรับ  
เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน         

11010203xx 
 
 
 
4308010102 
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3.การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน 

ล าดับ รายการ ค าสั่งงาน/GFMIS 
Web online 

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 
ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 

3. 1.บันทึกรับเงินเหลือจ่ายภายใน
ปีงบประมาณท่ีขอเบิกเงิน
งบประมาณ 
 
และบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง  หรือบัญชี
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่ง
คลัง  คู่กับบัญชีเงินสดในมือ 

ZGL_BD/ บช 01  
ประเภทเอกสาร 
BD 
 
ZGL_JR/บช 01  
ประเภทเอกสาร JR 

เดบิต เงินสดในมือ 
 
เครดิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
 
เดบิต  เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 
หรือเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่ง
คลัง 
เครดิต  เงินสดในมือ 
 

1101010101 
 
2116010104 
 
1101020601 
1101020606 
 
1101010101 

  

 2.น าเงินส่งภายในปีงบประมาณท่ี
ขอเบิกท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
จะได้ประเภทเอกสาร  CJ 
 
 
และระบบบันทึกการน าเงินส่งคลัง
ให้อัตโนมัติ  จะได้ประเภทเอกสาร 
R6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 
         หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้ 
         กรมบัญชีกลาง 
         เครดิต  พักเงินน าส่ง 
 
เดบิต  พักเงินน าส่ง 
เดรดิต  เงินสดในมือ 

5209010112 
 
 
1101010112 
 
1101010112 
1101010101 
 

เดบิต  เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด (ระบุ
จังหวัด) 
         เครดิต  รายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงิน
เบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน 

11010203xx 
 
 
4307010112 
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 และบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินสดใน
มือคู่กับบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือ
น าส่งคลัง หรือบัญชีฝากธนาคาร
รายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง 

ZGL_JR/บช 01  
ประเภทเอกสาร JR 

เดบิต  เงินสดในมือ 
         เครดิต  เงินฝากธนาคารเพ่ือ
น าส่งคลัง หรือเงินฝากธนาคารรายบัญชี
เพ่ือน าส่งคลัง 

1101010101 
1101020601 
1101020606 

  

 3.บันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอ
น าส่งกับบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การขอเบิก 

ZGL_BE/ บช 01  
ประเภทเอกสาร 
BE 

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
เครดิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

2116010104 
 
5xxxxxxxxxx 
12xxxxxxxx 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


