
การวางเงินประกนัตาํแหนง



หลักเกณฑการวางเงินประกันตําแหนง

1.ระเบยีบ กปภ. วาดวยเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหาย และการค้ําประกัน พ.ศ.2555

ระเบยีบ  กปภ. กาํหนดใหผูปฏิบตัิงานและผูบงัคับบญัชาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบตัิห นาที่ที่

เกี่ยวของกบัการรับเงิน  นาํสงเงิน  และตรวจสอบการเกบ็เงินหรือเกบ็รั กษาใบเสร็จรับเงิน/หรือ

ควบคุมคลังพสัดุ หรือรับจายพสัดุจากคลังพสัดุ  รวมถงึเจาหนาที่ขับรถยนต และเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยตองเรงดําเนนิการวางเงินประกนัใหถกูตองภายใน  30 วนั นบัแตวนัที่ไดรับทราบ

คําสั่งแตงตั้ง หรือ มีบนัทกึมอบหมายงานจากผูบงัคับบญัชาโดยจะตองวางเงินประกนัใหครบถวน

ตามวงเงินประกันตามที่กาํหนดในทายระเบยีบ ดังนี้

หลักเกณฑการวางเงินประกันตําแหนง

1.ระเบยีบ กปภ. วาดวยเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหาย และการค้ําประกัน พ.ศ.2555

ระเบยีบ  กปภ. กาํหนดใหผูปฏิบตัิงานและผูบงัคับบญัชาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบตัิห นาที่ที่

เกี่ยวของกบัการรับเงิน  นาํสงเงิน  และตรวจสอบการเกบ็เงินหรือเกบ็รั กษาใบเสร็จรับเงิน/หรือ

ควบคุมคลังพสัดุ หรือรับจายพสัดุจากคลังพสัดุ  รวมถงึเจาหนาที่ขับรถยนต และเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยตองเรงดําเนนิการวางเงินประกนัใหถกูตองภายใน  30 วนั นบัแตวนัที่ไดรับทราบ

คําสั่งแตงตั้ง หรือ มีบนัทกึมอบหมายงานจากผูบงัคับบญัชาโดยจะตองวางเงินประกนัใหครบถวน

ตามวงเงินประกันตามที่กาํหนดในทายระเบยีบ ดังนี้



ตําแหนงหรือหนาที่ จํานวนเงินประกัน

1.หัวหนางานบริหารการเงิน 20,000

2.หัวหนางานตัวแทนเก็บเงิน 20,000

3.หัวหนางานเรงรัดติดตามหนี้ 20,000

4.หัวหนางานจัดเก็บรายได/หัวหนางานอํานวยการ ซึ่งเปนหัวหนารับเงิน 

นําสงเงิน และ ตรวจสอบการเก็บเงินหรือเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
20,000

5.หัวหนางานพัสดุและบัญชีทรัพยสิน ผูเปนหัวหนางานควบคุมคลังพัสดุ 20,000

6.นักบัญช/ีพนักงานการเงินและบัญช ีซึ่งทําหนาที่รับเงินนําสงเงินและ

ตรวจสอบการเก็บเงิน 10,000

7.พนักงานบัญช/ีพนักงานเก็บเงิน/พนักงานบัญชี และเขียนบิล/พนักงาน

อานมาตรและเก็บเงินซึ่งทําหนาที่รับหรือจายหรือเก็บเงิน นําสงเงินหรือเก็บ

รักษาใบเสร็จรับเงิน
5,000

8.พนักงานพัสดุ เปนหัวหนารับจายพัสดุจากคลังพัสดุ 5,000

9.พนักงานพัสดุ ทําหนาที่รับจายพัสดุจากคลังพัสดุ 3,000

10.พนักงานขับรถ 2,000

11.พนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานสถานที่ 2,000



การชําระเงนิประกนัสามารถทาํได 2 วิธี คอื 

ชําระเปนเงินสด หรือ โดยการผอนชําระเปนรายเดือน 

ซึ่งการผอนชําระตองผอนผนัเปนงวดๆ ใหเสร็จสิ้นภายใน 36 เดอืน และจะตองมผีูค้ํา

ประกนัภายในวงเงินที่ตองวางเตม็จาํนวนตลอดเวลา

ที่ยังวางเงินประกนัไมครบจํานวนที่กาํหนดไวในบัญชีทายระเบียบนี้ 

การชําระเงนิประกนัสามารถทาํได 2 วิธี คอื 

ชําระเปนเงินสด หรือ โดยการผอนชําระเปนรายเดือน 

ซึ่งการผอนชําระตองผอนผนัเปนงวดๆ ใหเสร็จสิ้นภายใน 36 เดอืน และจะตองมผีูค้ํา

ประกนัภายในวงเงินที่ตองวางเตม็จาํนวนตลอดเวลา

ที่ยังวางเงินประกนัไมครบจํานวนที่กาํหนดไวในบัญชีทายระเบียบนี้ 



การเกบ็และการคนืเงินประกนัตําแหนง

กปภ. จะนําเงนิประกนัตาํแหนงของผูปฏิบัตงิานฝากไวในธนาคาร  โดยแยกบัญชีไว

สําหรับเงนิประกนันี้โดยเฉพาะเปนรายบุคคล ซึ่งหากผูปฏิบัตงิานพนจากตาํแหนงหรือ

หนาที่ที่ตองวางเงนิประกนัใหยื่นแบบขอรับเงนิประกนัตาํแหนงคนื  (แบบฟอรมตาม

ทายระเบียบ)ผานผูบังคบับัญชา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดาํเนินการตรวจสอบ

และยืนยันการขอถอนเงนิประกนั ซึ่งผูปฏิบัตงิานจะไดรับเงนิประกนัตาํแหนงคนืพรอม

ดอกเบี้ยที่ไดรับจากการฝากเงนิไวกบัธนาคาร

การเกบ็และการคนืเงินประกนัตําแหนง

กปภ. จะนําเงนิประกนัตาํแหนงของผูปฏิบัตงิานฝากไวในธนาคาร  โดยแยกบัญชีไว

สําหรับเงนิประกนันี้โดยเฉพาะเปนรายบุคคล ซึ่งหากผูปฏิบัตงิานพนจากตาํแหนงหรือ

หนาที่ที่ตองวางเงนิประกนัใหยื่นแบบขอรับเงนิประกนัตาํแหนงคนื  (แบบฟอรมตาม

ทายระเบียบ)ผานผูบังคบับัญชา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดาํเนินการตรวจสอบ

และยืนยันการขอถอนเงนิประกนั ซึ่งผูปฏิบัตงิานจะไดรับเงนิประกนัตาํแหนงคนืพรอม

ดอกเบี้ยที่ไดรับจากการฝากเงนิไวกบัธนาคาร



การวางเงินประกนัเพิ่มเตมิ

กรณีที่ผูปฏิบตังิานไดวางเงนิประกนัในตาํแหนงหรือหนาที่ที่ตอง

วางเงนิครบถวนตามวงเงนิประกนัแลวและตอมาหากไดรับหนาที่ให

ปฏบิตังิานอื่นที่ตองวางเงินประกนัดวย ผูปฏบิตังิานนั้นไมตองวางเงิน

ประกนัอีก เวนแตกรณีที่ผูปฏิบตังิานไดวางเงนิประกนัเดมิไวต่ําก วา

วงเงนิประกนัใหม

การวางเงินประกนัเพิ่มเตมิ

กรณีที่ผูปฏิบตังิานไดวางเงนิประกนัในตาํแหนงหรือหนาที่ที่ตอง

วางเงนิครบถวนตามวงเงนิประกนัแลวและตอมาหากไดรับหนาที่ให

ปฏบิตังิานอื่นที่ตองวางเงินประกนัดวย ผูปฏบิตังิานนั้นไมตองวางเงิน

ประกนัอีก เวนแตกรณีที่ผูปฏิบตังิานไดวางเงนิประกนัเดมิไวต่ําก วา

วงเงนิประกนัใหม



2.ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ  

เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวสิาหกจิ

หมวด 1 บททั่วไป 

ขอ 6 หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกนัการทาํงานหรือเงินประกนัความ เสียหายในการ

ทาํงานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทาํนั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน

หรือทรัพยสินของนายจางซึ่งอาจกอใหเกดิความเสียหายแกนายจางได  ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพ

ของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนและวธิกีารเกบ็รักษาเงินประกัน 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันหรือทาํสัญญาประกันกบัลูกจาง เพื่อชดใชความเสียหายที่

ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจาง

คืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนบัแตวนัที่นายจางเลิกจาง หรือวนัที่

ลูกจางลาออก หรือวนัที่สัญญาประกันสิ้นอาย ุแลวแตกรณี

2.ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ  

เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวสิาหกจิ

หมวด 1 บททั่วไป 

ขอ 6 หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกนัการทาํงานหรือเงินประกนัความ เสียหายในการ

ทาํงานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทาํนั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน

หรือทรัพยสินของนายจางซึ่งอาจกอใหเกดิความเสียหายแกนายจางได  ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพ

ของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนและวธิกีารเกบ็รักษาเงินประกัน 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันหรือทาํสัญญาประกันกบัลูกจาง เพื่อชดใชความเสียหายที่

ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจาง

คืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนบัแตวนัที่นายจางเลิกจาง หรือวนัที่

ลูกจางลาออก หรือวนัที่สัญญาประกันสิ้นอาย ุแลวแตกรณี



3 . บัน ทกึ  ฝ บ ท .  ที่  ม ท  5 5 6 0 2 / 1 0 6 5  ล ว .  1 4  กนั ย า ย น  2 5 5 3 

เรื่อง การวางเงินประกนัหรือหลักประกนั ความเสียหายและการค้ําประกนั

บันทกึ ฝบท. กาํหนดใหหนวยงานตรวจสอบพนักงานในสังกดัวารายใดมคีณุสมบัติ

เปนไปตามทายระเบียบ กปภ.วาดวยเงนิประกนัหรือหลักประกนัความเสียหาย และ 

ค้ําประกนัฯ ใหแจงพนกังานใหดาํเนินการวางเงนิประกนัตาํแหนงตามที่กาํหนดไวทาย

ระเบียบฯ โดยใหดาํเนินการกรอกแบบฟอรมใบนําสงเงนิประกนัตาํแหนง  ซึ่งสามารถ

วางเงินประกนัได 2 วิธี คอื

 1. วางเงินเปนเงินสดเต็มจาํนวนตามที่กาํหนด

 2 .  ผอน ชําระ เปนราย เดอืน  โดยการหัก เ งนิผานบัญชีเ งนิ เดอืนพนักงาน

เดอืนละไมต่ํากวา  1,000 บาท ในระหวางผอนชําระยังไมครบจํานวนจะตอง ม ี        

ผูค้ําประกนัรวมดวย

3 . บัน ทกึ  ฝ บ ท .  ที่  ม ท  5 5 6 0 2 / 1 0 6 5  ล ว .  1 4  กนั ย า ย น  2 5 5 3 

เรื่อง การวางเงินประกนัหรือหลักประกนั ความเสียหายและการค้ําประกนั

บันทกึ ฝบท. กาํหนดใหหนวยงานตรวจสอบพนักงานในสังกดัวารายใดมคีณุสมบัติ

เปนไปตามทายระเบียบ กปภ.วาดวยเงนิประกนัหรือหลักประกนัความเสียหาย และ 

ค้ําประกนัฯ ใหแจงพนกังานใหดาํเนินการวางเงนิประกนัตาํแหนงตามที่กาํหนดไวทาย

ระเบียบฯ โดยใหดาํเนินการกรอกแบบฟอรมใบนําสงเงนิประกนัตาํแหนง  ซึ่งสามารถ

วางเงินประกนัได 2 วิธี คอื

 1. วางเงินเปนเงินสดเต็มจาํนวนตามที่กาํหนด

 2 .  ผอน ชําระ เปนราย เดอืน  โดยการหัก เ งนิผานบัญชีเ งนิ เดอืนพนักงาน

เดอืนละไมต่ํากวา  1,000 บาท ในระหวางผอนชําระยังไมครบจํานวนจะตอง ม ี        

ผูค้ําประกนัรวมดวย



เมื่อดําเนนิการกรอบแบบฟอรมใบนาํสงเงินประกันเรียบรอยแลวใหนาํเสนอผานสายงาน

ระดับ สํานกั/ฝาย/กปภ.ข. สงไปยังฝายบริหารทรัพยากรบคุคลเพื่อแจงกองบริหารคาตอบแทน

ดําเนนิการตอไป

กรณีผูวางเงินประกนัตําแหนงไวกอนแลวและยังคงดํารงตําแหนงเดิมตามระเบี ยบฯ 

ดังกลาว กไ็มตองดําเนนิการวางเงินประกันตําแหนงอกี

เวนแตไดรับการเปลี่ยนตําแหนงหรือแตงตั้งในระดับตําแหนง ที่ไม เกี่ยวของกบัทาย

ระเบยีบฯ ดังกลาว ใหดําเนนิการขอถอนเงินประกันฯ ดังกลาวไดโดยกรอกแบบฟอรมใบขอรับเงิน

ประกนัตําแหนงคืน  พรอมเอกสารการชําระเงินประกนั  เสนอผานสายงานระดับสํานกั/ฝาย/

กปภ.ข. สงไปยังฝายบริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อแจงกองบริหารคาตอบแทนดาํเนนิการตอไป

เมื่อดําเนนิการกรอบแบบฟอรมใบนาํสงเงินประกันเรียบรอยแลวใหนาํเสนอผานสายงาน

ระดับ สํานกั/ฝาย/กปภ.ข. สงไปยังฝายบริหารทรัพยากรบคุคลเพื่อแจงกองบริหารคาตอบแทน

ดําเนนิการตอไป

กรณีผูวางเงินประกนัตําแหนงไวกอนแลวและยังคงดํารงตําแหนงเดิมตามระเบี ยบฯ 

ดังกลาว กไ็มตองดําเนนิการวางเงินประกันตําแหนงอกี

เวนแตไดรับการเปลี่ยนตําแหนงหรือแตงตั้งในระดับตําแหนง ที่ไม เกี่ยวของกบัทาย

ระเบยีบฯ ดังกลาว ใหดําเนนิการขอถอนเงินประกันฯ ดังกลาวไดโดยกรอกแบบฟอรมใบขอรับเงิน

ประกนัตําแหนงคืน  พรอมเอกสารการชําระเงินประกนั  เสนอผานสายงานระดับสํานกั/ฝาย/

กปภ.ข. สงไปยังฝายบริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อแจงกองบริหารคาตอบแทนดาํเนนิการตอไป



ทั้งนี ้หากพบในภายหลังวามคีวามเสียหายเกดิขึ้นจากการที่ผูปฏิบัตงิานไมไ ด

วางเงนิประกนัตาํแหนงไว  ผูบังคบับัญชาของผูปฏิบัตงิานนั้นๆ  จะตองรับผิดชอบใน

ความเสียหายนั้น

หมายเหตุ การหักเงนิผานบัญชีเงนิเดอืนพนักงานเดอืนละไมต่ํากวา  1,000 บาท 

เปนขอกาํหนดของธนาคารกรงุไทยฯ หากนาํฝากบัญชีประจําของผูปฏิบัตงิานนั้นๆ

ทั้งนี ้หากพบในภายหลังวามคีวามเสียหายเกดิขึ้นจากการที่ผูปฏิบัตงิานไมไ ด

วางเงนิประกนัตาํแหนงไว  ผูบังคบับัญชาของผูปฏิบัตงิานนั้นๆ  จะตองรับผิดชอบใน

ความเสียหายนั้น

หมายเหตุ การหักเงนิผานบัญชีเงนิเดอืนพนักงานเดอืนละไมต่ํากวา  1,000 บาท 

เปนขอกาํหนดของธนาคารกรงุไทยฯ หากนาํฝากบัญชีประจําของผูปฏิบัตงิานนั้นๆ



4.ขอแนะนํา/ขอสงัเกต ของ สตง. และ ฝตก.

ในป 2554 สตง. ไดตรวจสอบการดาํเนินงานของ กปภ. แลวพบวา พนักงาน 

กปภ. วางเงนิประกนัตาํแหนงไมครบตามระเบียบกาํหนด  จึงมหีนังสือสอบถามขอมูล

เกี่ยวกบัจํานวนพนักงานและจํานวนเงนิที่ กปภ. ยังไมไดเรียกเกบ็ และสาเหตทุี่ไมได

ดาํเนินการตามระเบียบวาดวยเงินประกนัฯ 

ซึ่ง กทบ. ไดชี้แจงตามแนวทางปฏิบัตจิริง  และ สตง. ไดมขีอเสนอแนะวา  

กปภ. ควรสํารวจขอมลูพนักงานที่เขาหลักเกณฑเพื่อปฏิบัตใิหเปนไปตามระเ บียบ

กาํหนดและบันทกึขอมลูใหครบถวนเปนปจจุบัน 

4.ขอแนะนํา/ขอสงัเกต ของ สตง. และ ฝตก.

ในป 2554 สตง. ไดตรวจสอบการดาํเนินงานของ กปภ. แลวพบวา พนักงาน 

กปภ. วางเงนิประกนัตาํแหนงไมครบตามระเบียบกาํหนด  จึงมหีนังสือสอบถามขอมูล

เกี่ยวกบัจํานวนพนักงานและจํานวนเงนิที่ กปภ. ยังไมไดเรียกเกบ็ และสาเหตทุี่ไมได

ดาํเนินการตามระเบียบวาดวยเงินประกนัฯ 

ซึ่ง กทบ. ไดชี้แจงตามแนวทางปฏิบัตจิริง  และ สตง. ไดมขีอเสนอแนะวา  

กปภ. ควรสํารวจขอมลูพนักงานที่เขาหลักเกณฑเพื่อปฏิบัตใิหเปนไปตามระเ บียบ

กาํหนดและบันทกึขอมลูใหครบถวนเปนปจจุบัน 



ตอมาในป 2557 ฝตก. ไดเขาตรวจสอบการทาํงานของ  กทบ. ในเรื่องการวางเงนิ

ประกนัตําแหนง แลวพบวา

1) พนักงานที่ดาํรงตาํแหนงหรือปฏิบัตหินาที่ที่เกี่ยวของกบัเงนิหรือทรัพยสิ น ไมได

วางเงินประกนัตําแหนงตามระเบียบฯ กปภ.จํานวน 53 ราย

 

2) พนักงานที่วางเงนิประกนัตาํแหนงวางเงนิประกนัไมครบตาม อตัราที่ กาํหนด 

จํานวน 126 ราย

3) พนักงานยังไมไดรับเงนิประกนัตาํแหนงคนืเมื่อมคีาํสั่งแตงตั้งโยกยายใหดาํ รง

ตาํแหนงทางบรหิารอื่นที่ไมตองมเีงนิประกนัตาํแหนงจํานวน 1 ราย

ตอมาในป 2557 ฝตก. ไดเขาตรวจสอบการทาํงานของ  กทบ. ในเรื่องการวางเงนิ

ประกนัตําแหนง แลวพบวา

1) พนักงานที่ดาํรงตาํแหนงหรือปฏิบัตหินาที่ที่เกี่ยวของกบัเงนิหรือทรัพยสิ น ไมได

วางเงินประกนัตําแหนงตามระเบียบฯ กปภ.จํานวน 53 ราย

 

2) พนักงานที่วางเงนิประกนัตาํแหนงวางเงนิประกนัไมครบตาม อตัราที่ กาํหนด 

จํานวน 126 ราย

3) พนักงานยังไมไดรับเงนิประกนัตาํแหนงคนืเมื่อมคีาํสั่งแตงตั้งโยกยายใหดาํ รง

ตาํแหนงทางบรหิารอื่นที่ไมตองมเีงนิประกนัตาํแหนงจํานวน 1 ราย



และมีขอเสนอแนะ ดงันี้

1) กองทรพัยากรบุคคล ควรหารอืรวมกับ กองบรหิารคาตอบแทน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลพนักงานที่วางเงินประกันตาํแหนงไมครบถวนกอนประสานงานกับหน วยงานที่เกี่ยวของใหสาํรวจขอมูล

พนักงานที่ตองวางเงินประกันฯ  ตามระเบียบฯ และทําการเรยีกเก็บเงินประกันหรอืหลั กประกันความเสยีหาย    

และการค้ําประกันใหครบถวน ถูกตอง

2) กองบรหิารคาตอบแทน ควรตรวจสอบขอมูลการบันทึกเงินประกันตาํแหนงในระบบ  SAP และ       

ทําการแกไขใหถูกตองตอไป

3) กองทรพัยากรบุคคล ควรดาํเนินการแจงเวียน  บันทึกฝายบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทรพัยากร

บุคคล ที่ มท 55602/1065 ลว.14 กันยายน 2553 เรื่อง การวางเงินประกันหรอืหลกัประกันความเสยีหายและ  

การค้ําประกัน และระเบียบ กปภ. วาดวยเงินประกันหรือหลักประกันความเสยีหาย และการค้ําประกัน พ.ศ.2555 

เพื่อใหพนักงานไดรบัทราบ

และมีขอเสนอแนะ ดงันี้

1) กองทรพัยากรบุคคล ควรหารอืรวมกับ กองบรหิารคาตอบแทน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลพนักงานที่วางเงินประกันตาํแหนงไมครบถวนกอนประสานงานกับหน วยงานที่เกี่ยวของใหสาํรวจขอมูล

พนักงานที่ตองวางเงินประกันฯ  ตามระเบียบฯ และทําการเรยีกเก็บเงินประกันหรอืหลั กประกันความเสยีหาย    

และการค้ําประกันใหครบถวน ถูกตอง

2) กองบรหิารคาตอบแทน ควรตรวจสอบขอมูลการบันทึกเงินประกันตาํแหนงในระบบ  SAP และ       

ทําการแกไขใหถูกตองตอไป

3) กองทรพัยากรบุคคล ควรดาํเนินการแจงเวียน  บันทึกฝายบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทรพัยากร

บุคคล ที่ มท 55602/1065 ลว.14 กันยายน 2553 เรื่อง การวางเงินประกันหรอืหลกัประกันความเสยีหายและ  

การค้ําประกัน และระเบียบ กปภ. วาดวยเงินประกันหรือหลักประกันความเสยีหาย และการค้ําประกัน พ.ศ.2555 

เพื่อใหพนักงานไดรบัทราบ



9 ขอควรระวัง

เรื่อง การวางเงิน/การคืนเงินประกันตําแหนง



 

ใชแบบฟอรมใบนําสง/คนืเงินประกนัฯ          

              ฉบบัปจจุบัน 

DOWNLOAD จาก HTTP://HR.PWA.CO.TH           

ในหัวขอ “แบบฟอรมตางๆ”

   ตรวจสอบความครบถวน/ถกูตองของการกรอกขอมลู

           - แบบฟอรมใบนําสงเงนิประกนัตําแหนง

           - แบบฟอรมใบขอรบัเงนิประกนัตําแหนงคนื

           - สัญญาค้ําประกนั 

1

2



 
ตรวจสอบความครบถวน/ถูกตองของเอกสารแนบ

เชน  - เอกสารแนบครบ 

         - มีการลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอง

         - เบอรโทรศพัทที่สามารถตดิตอได 

           (กรณขีอรบัเงนิประกันตําแหนงคนื)

3





กรณีชําระเงินโดยการผ่อนชําระ

กรณีชําระเงินโดยเงินสด



9 มกราคม 2559

นายฐานทัพ  ไทยแลนด์ 50 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาตาก

กปภ.ข.10
50,000 9/1 

ถ. เทศบาล 1 หนองหลวง เมอืง
ตาก

0-5551-1016

น.ส.สฟ้ีา  ประปารวมใจ

10,000
หนึ�งหมื�นบาทถ้วน

น.ส.สฟ้ีา  ประปารวมใจ

(นายฐานทัพ  ไทยแลนด)์

(นางสุคนธ์   จักรวาน)

(น.ส.รดา  พิมพ์อักษรทัศน์)

เลขที� 001/2559



นายฐานทัพ  ไทยแลนด์

นางอําพรรณ  ไทยแลนด์

นางสุคนธ์   จักรวาน

น.ส.รดา  พิมพ์อักษรทัศน์



3)  สฟ้ีา   ประปารวมใจ

1) 100/2559

2) 12/12/2559

4)  99999

5)  พนักงานการเงินและบัญชี 6)  4 7)  งานอํานวยการ

8)  ตาก 9)  10

10)  รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1

11)  10,099.-

ü ü

12)  เดือน ก.พ. 2559 - พ.ย. 2559 

13)  สาํเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ, สาํเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ

14)  นางสาวสฟ้ีา   ประปารวมใจ

15)  พนักงานการเงินและบัญชี 4



1)  นายษร  ภักดีสฟ้ีา  

2)  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมภิาคสาขาตาก 3) 12/12/2559



 ชองกรอกขอมลูที่ระบุใหลงลายมอืชื่อ

ในแบบฟอรมใบนาํสง/คนืเงินประกนัฯ 

และสัญญาค้ําประกนั 

 ใหเขยีนชื่อ-สกลุ ดวย

 

(ตัวบรรจงในวงเล็บ) 

กาํกบัไวดวย

4



กรณพีนักงานชําระเงินโดยวิธีการผอนชําระ

และชวงระยะเวลาที่พนักงานประสงคใหหักเงิน

 

(ขอมูลสวนที ่1 ในแบบฟอรมใบนําสงเงินประกันฯ)

ไมสอดคลองกับชวงระยะเวลาที่หักเงินตามจริง

(ขอมูลสวนที ่2 ในแบบฟอรมใบนําสงเงินประกันฯ)

 

ใหเจาหนาที่ปฏิบัตงิานบันทึกเพิ่มเตมิในแบบฟอรม

ใบนําสงเงินประกันฯ วา...

“สามารถเริ่มหักเงินประกันไดจริง วันที่... ถึง วันที่...” 

โดยลงชื่อกํากับและแจงขอมูลใหพนักงานที่วางเงินฯ รบัทราบ

5



หมายเหต ุ

สามารถเริ�มหกัเงินประกันตําแหน่งได้จริง  

วนัท�ี 1 ม.ีค.-31 ธ.ค. 2559



 การแจงกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เปด CONFIG ใน

ระบบ SAP 

ใหแจงเปดเต็มจํานวนในตําแหนงปจจุบัน

กรณีพนกังานชําระเงินโดยการผอนชําระ
ใหบนัทกึขอมลูวันที่ค้ําประกนัในระบบ SAP

ตรงกบัขอมลูวันที่วางเงินประกนัฯ

 เมื่อเจาหนาที่ปฏิบัติงานบันทกึขอมลู

การวางเงินในระบบ SAP แลวใหเรงนําสงบันทกึแจง กบค.      

กอนวันที่ 10 ของเดือน

6

7

8



การบันทึกขอมลูวันสิ้นสดุของการวางเงินในระบบ SAP

RECORD 1 เรื่อง การวางเงิน 

ไมตองกาํหนดวันที่สิ้นสดุ ใหใส 31.12.9999

RECORD 2 เรื่อง การค้ําประกัน

ใหกาํหนดวันที่สิ้นสดุ ใหใส วันสดุทายของการหกัเงินเดือน

9



ไมตองกาํหนด

วนัที่สิ้นสุด

ระบวุนัที่สิ้นสุด

การคํ้าประกันฯ



รายงานเงินประกนัตําแหนง

ในระบบ SAP

(เริ่มใชงานไดเมื่อขึ้นระบบใหมแลว)

รายงานเงินประกนัตําแหนง

ในระบบ SAP

(เริ่มใชงานไดเมื่อขึ้นระบบใหมแลว)



หวัขอที่ตองบันทึกเพิ่มเติม




































