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คํานํา 
 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  22  ธันวาคม  2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ซ่ึงมี
แผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เปนโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยในสวนของ
กรมบัญชีกลาง และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ใหปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือผลักดันการรับจายเงินระหวาง
หนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยภาครัฐกับภาคเอกชนใหเปนการรับ-จายเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยได
กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสข้ึนสําหรับสวนราชการท่ีทํา
ธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการรับและนําเงินสงคลังระบบ KTB Corporate Online เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานระบบ  KTB Corporate Online ดานรับและนําเงินสงคลังปฏิบัติงานไดถูกตอง   
 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานการรับและนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online  
เพ่ือเปนคูมือในการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงาน  หวังวาจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีจะใชเปนแนวทางปฏิบัติงานตอไป 
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คูมือการปฏิบัตงิาน 
การรับและนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online 

  
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  22  ธันวาคม  2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ซ่ึงมี

แผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เปนโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยในสวนของ

กรมบัญชีกลาง และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของใหปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือผลักดันการรับจายเงินระหวาง

หนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยภาครัฐกับภาคเอกชนใหเปนการรับจายเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยไดกําหนด

หลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสข้ึนสําหรับสวนราชการท่ีทําธุรกรรม

กับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) และเพ่ือใหสวนราชการสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง     ดังนั้นสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ  KTB Corporate Online ดานรับและนําเงินสงคลัง  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ดานรับและนําเงินสงคลัง 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจการปฏิบัติงานดานรับและ   

 นําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online  

3. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของกรมบัญชีกลาง 

4. เพ่ือเปนมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

 

ขอบเขตและขอจํากัด 

 ขอบเขตของการรับและนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online  เริ่มจากใหสวนราชการ

เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร, สมัครขอเปดบริการ KTB Corporate Online, ขอเปดใชบริการ Bill Payment,

จัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคลผูปฏิบัติหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร, ขอวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(เครื่อง EDC), การรับ-นําสงเงินผานระบบ KTB Corporate Online 

 การปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online เม่ือเกิดขอผิดพลาดหรือการทํารายการไมสมบูรณ

จะไมมีขอความแจงเตือนเพ่ือกลับไปแกไขใหถูกตอง 

 รหัสการเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online จะมีอายุการใชงาน 3 เดือน ทําใหตองมีการ

กําหนดรหัสการใชงานทุก ๆ 3 เดือน 

 

คําจํากัดความ 

 ความหมายของการรับ – จายเงินผานระบบ KTB Corporate Online  

 กระทรวงการคลัง (www.epayment.go.th) ใหความหมายของการรับ – จายเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสวา  ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีระบบรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีได
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มาตรฐาน   สอดคลองกับการใชงานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือท่ีขยายวงกวางข้ึนและ

มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจโดยรวม 

 ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) ใหความหมายของการรับ – จายเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสวา การสงมอบหรือโอนเงินเพ่ือชําระราคาโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 สรุปไดวา “การรับ – จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online หมายถึงการรับ

เงินหรือการจายเงินของสวนราชการโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือท่ีทันสมัย เชน อินเทอรเน็ต 

คอมพิวเตอร สมารทโฟน เปนตน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินขององคกรใหมี

ความถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส บริหารจัดการบริการดานการเงิน

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 

 

เจาหนาท่ีการเงิน 

 

ตรวจสอบรายการรับโอนเงินจากบัญชีเพ่ือการรับ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส และ การรับเงินผานเครื่อง 

EDC 

 

ขอมูลถูกตองครบถวน เจาหนาท่ีการเงิน 

บันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS บันทึกรายการถูกตอง ครบถวน 
เปนไปตาม คูมือการปฏิบัติงาน 
ระบบ GFMIS 

 

เจาหนาท่ีการเงิน 

บันทึกรายการนําสงเงินในระบบ KTB Corporate 
Online 

 

บันทึกรายการถูกตอง ครบถวน
เปนไปตามแนวปฏิบัติ ในการ
บันทึกรายการนําเงินสงคลังของ
สวนราชการผานระบบ KTB 
Corporate Online 

 

เจาหนาท่ีการเงิน/ 

หัวหนากลุมงาน

การเงิน 

  

ระเบียบ / ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การสมัครเขาใชบริการ KTB Corporate Online 

 หนวยงานเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน จํานวน ๒ บัญช ี ไดแก ชื่อบัญชี  “ชื่อ
สวนราชการ....เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส” และ  “ชื่อสวนราชการ....เพ่ือการรับเงินผาน เครื่อง EDC” 
กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับเงินผานชองทางการใหบริการตางๆ ของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) พรอมขอเปดใชบริการรับชําระเงิน (Bill Payment) ผานระบบ KTB Corporate Online  
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การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online 

 หนวยงานปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๙ ลงวันท่ี 9 
กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๗๘ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน 
๒๕๖๐ ดังนี้ 

 หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรแตงตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีผูดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีเปนผูใชงานในระบบ (Company 
User) 

ผูใชงานระบบ (Company User)  

ผูใชงานในระบบ (Company User) จะตองมีคําสั่งแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใชงานในระบบ KTB Corporate 
Online ประกอบดวย 

 (๑) Company User Maker ขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ หรือ พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีการเงินประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเทา พนักงานราชการ ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีของหนวยงาน มีหนาท่ี
ในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังหรือ ฝากคลัง ประกอบดวย 
 - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการจายเงิน ๑ คน และผูแทน ๑ คน  

- เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการรับเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ๑ คน และผูแทน ๑ คน 

 - กรณีท่ีมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอ ใหกําหนดผูทําหนาท่ีตาม ๑) และ ๒) เปนคนเดียวกันได เม่ือ 
Company User Maker ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการจายเงินและบันทึกขอมูลการโอนเงิน 
เขาระบบ KTB Corporate Online เรียบรอยแลว จะสงตอรายการไปใหผูอนุมัติ การโอนเงิน และผูอนุมัติการ 
โอนเงินจะตรวจสอบรายการและอนุมัติการโอนเงิน จากนั้น เม่ือผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินเรียบรอยแลวธนาคาร 
จะสงขอความมาให Company User Maker ทางโทรศัพทท่ีไดแจงเลขหมายไวกับทางธนาคาร 

 (๒) Company User Authorizer เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีการเงินดํารงตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือ
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเทาข้ึนไป และเจาพนักงานการและบัญชีชํานาญงาน(หัวหนาฝายบริหาร) 
มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายการโอนเงิน และรายการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ตามท่ี 
Company User Maker สงใหอนุมัติการโอนเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ตลอดจนแจงผลการอนุมัติ
การโอนเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังให Company User Maker ทราบ และเม่ือผูมีสิทธิไดรับเงิน
เรียบรอยแลวธนาคารจะสงขอความมาให Company User Authorizer ทางโทรศัพทท่ีไดแจงหมายเลขไวกับ
ทางธนาคาร 

 ผูมีสิทธิรับเงิน ไดแก ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และบุคคลภายนอก-ใน การรับโอนเงิน
ผานระบบ KTB Corporate Online ผูมีสิทธิรับเงินจะตองกรอกขอมูลในแบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผาน
ระบบ KTB Corporate Online พรอมแนบสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยื่นแกหนวยงาน เม่ือมีเงินโอน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหตรวจสอบจํานวนเงินท่ีโอนเขาบัญชีผานขอความ (SMS) แจงเตือนจากธนาคารหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ท่ีไดแจงไวกับธนาคาร 
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    ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                      การรับเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพแบบแจงการชําระเงินผาน

ธนาคารกรุงไทย จาํกัดใหกับผูรับบริการ 

ผูรับบริการสามารถนําไปชําระไดหลาย

ชองทาง 

เจาหนาท่ีการเงินออกใบเสร็จรับเงิน และ

รับเอกสารหลังจากการทําธุรกรรมชําระเงิน

ผานชองทางตาง ๆ เปนหลักฐาน 

1.เคานเตอรธนาคาร 

2.Teller Payment 

3.ATM Payment 

4.Internet Banking 

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS 

Company User Maker ดานรบัเงิน 

ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีไดรับ 

บันทึกการนําสงเงินในระบบ  

KTB Corporate Online 

โรงเรียนนําเอกสารทาง

ธุรกรรมจากธนาคารสง

กลุมการเงินฯ เพ่ือรับ

ใบเสร็จรับเงิน 

พิมพรายงานการรับและนําสงเงินจากระบบ 

GFMIS และ 

ระบบ KTB Corporate Online 

 

บันทึกเสนอเอกสารการรับและนําสงเงิน

จากระบบ GFMIS และระบบ KTB 

Corporate Online แกผูมีอํานาจรับทราบ 

จัดเก็บเอกสาร

หลักฐาน 
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การรับเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ๑) พิมพแบบแจงการรับชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงแบบแจงการรับชําระเงิน 

ผาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 กําหนด
ไว มีขอมูลประกอบดวย 

 ๑.๑)  ชื่อสวนราชการผูรับชําระเงิน  
 1.๒)  วันท่ีรับชําระเงิน  
 1.3) ชื่อผูชําระเงิน 
 ๑.4)  Ref.1  เลขรหัสพ้ืนฐานโรงเรียน รหัส 10 หลัก (กําหนดโดยอางอิงรหัส สพฐ.)   
 ๑.5)  Ref.2 เลขสามตัวทายศูนยตนทุน+เบอรโทรศัพท 
 ๑.6)  จํานวนเงิน 
ในรูปแบบของรหสั (Company Code/Product Code) และขอมูลอางอิง (Reference Code) ท่ีจะระบุใน 
แบบแจงการชําระเงินจะตองมีความสอดคลองและสามารถแสดงขอมูลดังกลาวได 
 

 
 

 ๒)  ผูชําระเงินสามารถชําระเงินผานชองทาง การใหบริการของสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ไดทุกแหงและทุกชองทาง ไดแก เคานเตอรธนาคาร Teller Payment ATM Payment Internet 
Banking และ Mobile Banking เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีสวนราชการไดเปดรองรับไวแลว 

 ๓)   เม่ือผูชําระเงินไดชําระเงินผานชองทางตางๆเรียบรอยแลวจะไดเอกสารหลังจากการทําธุรกรรม
ชําระเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในชองทางตางๆ ขางตน เปนหลักฐานการรับเงิน 
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 ๔)   ออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเปนหลักฐานในการรับเงินและแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกรรมท่ี
โรงเรียนนําสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

 

 
 

 ๕)   ทุกสิ้นวันทําการใหตรวจสอบขอมูลการรับเงินแตละรายการจาก รายงานการรับเงินชําระเงิน 
ระหวางวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
(eStatement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถูกตองครบถวนและใน
วันทําการถัดไปใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของสวนราชการ 
(Receivable Information Download) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online และเก็บรักษารายงาน 
สรุปรายละเอียดการรับเงินของสวนราชการ (Receivable Information Download) เพ่ือเปนหลักฐานในการ 
รับเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถามี) ไวใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 
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    ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                  การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต/เครดิต) ผานเครื่อง EDC 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รับบัตรจากผูชําระเงิน 

ทํารายการผานเครื่อง EDC 

จัดเก็บเอกสาร

หลักฐาน 

ระบบทําการตรวจสอบ 

สถานะบัตร 
เงินไมพอจาย 

ชําระดวยวิธีอ่ืน 

เงินพอจาย 

ระบบทําการหักเงิน 

จากบัญชี 

Customer Copy 

ผูชําระเงินเก็บเปนหลักฐาน 
พิมพ Sale Slip 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

Merchant  Copy 

หนวยรับเงินเก็บเปนหลักฐาน 
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การรับเงินดวยดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต/เครดิต) ผานเครื่อง EDC 

 ๑.  ผูชําระเงินแจงความประสงคจะชําระเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานรับเงินรับชําระเงิน
ดวยบัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยทํารายการผานเครื่องรับบัตร EDC ท่ีธนาคารติดตั้งให ตามข้ันตอนใน คูมือ
การใชเครื่อง EDC ของธนาคาร 

 ๒. เครื่องรับบัตร EDC ของธนาคารทําการตรวจสอบสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกสของผูชําระเงิน โดย 
แสดงผลเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

  ๒.๑.  กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองหรือยอดเงินในบัญชีของผูชําระเงินไมพอจาย 
ระบบจะปฏิเสธการทํารายการทันที กรณีนี้ใหหนวยงานรับเงินคืนบัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหแกผูชําระเงิน 
และเรียกรับชําระเงินดวยวิธีอ่ืน ตามท่ีระเบียบกําหนด 

  ๒.๒. กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส ถูกตองและยอดเงินในบัญชีของผูชําระเงินมีเพียงพอจาย 
ระบบจะทําการหักบัญชีของผูชําระเงิน และพิมพหลักฐานการชําระเงิน (Sales Slip) ท่ีแสดงรายละเอียดและ 
ยืนยันการชําระเงิน จํานน ๒ ฉบับ คือ หลักฐานการชําระเงินท่ีหนวยรับเงินใหผูชําระเงินลงลายมือชื่อ 
(Merchant Copy) ๑ ฉบับ และหลักฐานการชําระเงินเก็บไวเปนหลักฐานโดยไมตองลงลายมือชื่อ (Customer 
Copy) ๑ ฉบับ 

 ๓. กรณีท่ีบัตรอิเล็กทรอนิกสผานการหักบัญชีของผูรับชําระเงินแลว ใหหนวยงานออกใบเสร็จรับเงิน
และมอบใบเสร็จรับเงินพรอมหลักฐานการชําระเงินฯ (Customer Copy) ใหแกผูชําระเงินเก็บไว เปนหลักฐาน
จํานวน ๑ ชุด และหนวยรับเงินเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินพรอมหลักฐานการชําระเงินฯ (Merchant Copy) 
จํานวน ๑ ชุด ไวเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบความถูกตองของการรับเงินตอไป 

** กรณีรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต โดยกําหนดเง่ือนไขใหผูชําระเงินเปนผูรับคาธรรมเนียมการใชบัตร เครดิต 
ใหหนวยรับเงินออกใบเสร็จรับเงินโดยแสดงรายการคาสินคา/บริการ และคาธรรมเนียมการใช บัตรเครดิตแยก
ตางหากจากกันโดยชัดเจน 
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ข้ันตอนการบันทึกรับเงินระบบ GFMIS 

การเขาสูระบบระบบรับและนําสงในระบบ GFMIS 

1. เปดการเขาสูระบบงาน ท่ีเครื่อง   GFMIS Terminal  

2. ผูใชทําการ Login  เพ่ือเขาสูระบบงาน  โดยกดคลิ๊กเมาส 2 ครั้งติดกันหรือดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีรูปไอคอน 

 

                   
 

 

                 

 
 

 

3. ผูใชเขาสูระบบงาน ปอนรหัสผาน ตามท่ีไดกําหนดไวในระบบงาน 
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4. โปรแกรมจะแสดงรูประบบงานดงัรูป 

             

 
 

5. จากนั้น ผูใชระบบงาน ดําเนินการตามคําสั่งงานตามระบบ GFMIS โดยพิมพคําสั่งงานท่ีตอง

ดําเนินการในรูปไอคอน           แลวกดเครื่องหมายถูก เพ่ือเขาสูหนาจอ

ระบบงานของคําสั่งนั้น 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

รับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารจํานวนเงิน 2,849.24  บาท 

 

คําส่ังงาน  ZRP_RA  บันทึกรับดอกเบ้ีย ร.ร.วัดหนองปลิง จํานวนเงิน 2,849.24 บาท 

 

1. พิมพคําส่ังงาน  ZRP_RA   กด Enter เพ่ือบันทึกรับรายไดดอกเบี้ย 

    
 



12 
 

 

2. บันทึกขอความสวนหัวรายการ 

 ชองรายการ : กรอกขอมูล 

 วันท่ีเอกสาร  : วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 04.03.2020 

 วันผานรายการ  : วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 04.03.2020 

 การอางอิง  : เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 22ก 73233/49 

 ขอความสวนหัว : รายการท่ีนําสง ดอกเบี้ย ร.ร. 

 Pstky(บรรทัดรายการ) : 40(เดบิต) บัญชีแยกประเภท  1101020601   

 กด Enter  ไปบรรทัดรายการตอไป 
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3. บันทึกขอมูลดานเดบิต (40) เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง บัญชี  1101020601 

 ชองรายการ : กรอกขอมูล 

 ศูนยตนทุน : ศูนยตนทุนท่ีนําสง 2000400315 

 แหลงของเงิน : พ.ศ.+รหัสรายได 6319400 

 กิจกรรมหลัก : รหัสพ้ืนท่ี P7100 

 รหัสงบประมาณ : 5 ตัวแรกศูนยตนทุน 20004 

 การกําหนด : ศูนยตนทุนท่ีนําสง 2000400315 

 ขอความ : อธิบายรายการ 22 ก 43233/49 ดอกเบ้ีย ร.ร.วัดหนองปลิง 

                     

 
 



14 
 

 

4. บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม กดไอคอน       ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือบันทึกรหัสรายได 

 ชองรายการ : กรอกขอมูล 

 คียอางอิง 1 : 821     (ระบุรหัสรายได 3 หลัก ซ่ึงตองสอดคลองกับรหัสบัญชี

แยกประเภทของรายได เชน รายไดดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 4203010101 

รหัสรายได คือ  821 

 Pstky(บรรทัดรายการ) : 50(เครดิต บัญชีแยกประเภท  4203010101  

 กด Enter  ไปบรรทัดรายการตอไป 

 

 
 

5. บันทึกขอมูลดานเครดิต (50) รับรายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4203010101 

 ชองรายการ : กรอกขอมูล 

 ศูนยตนทุน : ศูนยตนทุนท่ีนําสง 2000400315 

 แหลงของเงิน : พ.ศ.+19400 6319400 

 กิจกรรมหลัก : รหัสพ้ืนท่ี P7100    

 รหัสงบประมาณ : 5 ตัวแรกศูนยตนทุน 20004 

 การกําหนด : ศูนยตนทุนท่ีนําสง 2000400315 

 ขอความ : อธิบายรายการ 22 ก 43233/49 ดอกเบ้ีย ร.ร.วัดหนองปลิง 
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6. บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม กดไอคอน       ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือบันทึกรหัสรายได 

 คียอางอิง 1 : 821     (ระบุรหัสรายได 3 หลัก ซ่ึงตองสอดคลองกับรหัสบัญชี

แยกประเภทของรายได  เชน รายไดดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 

4203010101 รหัสรายได คือ  821 
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7. กดจําลองการบันทึกขอมูล กดรูปไอคอน     แสดงขอมูลหนาจอดังรูป 

 
                     

 

8. กดเซฟขอมูล กดรูปไอคอน      แสดงขอมูลหนาจอดังรูป 

 

 9. ไดเลขท่ีเอกสารจากคําสั่งงาน ZRP_RA         
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ข้ันตอนการบันทึกนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online 

ข้ันตอนการทํารายการนําเงินสงคลังของสวนราชการ สําหรับ Company Maker 

1. การเขาสูระบบ 

- เขาสูระบบ KTB Corporate Online โดย http://www.bizgowing.ktb.co.th 

- ระบุรหัส  Company ID  รหัส  User ID  รหัส  Password ตามท่ีไดรับจากธนาคาร 

- กดปุม Login  เพ่ือเขาระบบ  

 

 
 

2. เลือก Pay – in 

 

http://www.bizgowing.ktb.co.th/
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ระบบจะแสดงหนาจอรายงาน  3  สวน คือ 

•  รายละเอียดขอมูล (Full in information), ขอมูลเพ่ิมเติม (Additional Information) 

•  ยืนยัน (confirmation) 

•  สําเร็จ (Successfully) ระบบจะแสดงหนาท่ีจอใหกรอกขอมูลรายละเอียดการนําสงเงิน 
สวนท่ี 1  รายละเอียดขอมูล  (Full in information)  ประกอบดวย 

• หมายเลขการอางอิงลูกคา#  :  ระบบจะแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ 

• วันท่ีทํารายการ, วันท่ีรายการมีผล  :  ระบบจะข้ึนตามวันท่ีท่ีมีการนําสงเงินไม
สามารถแกไขขอมูล 

• ชื่อแทนบัญชี  :  ระบบจะแสดงขอมูลอัตโนมัติ 

• รหัสเงินฝากคลังจังหวัด  :  ระบบจะแสดงขอมูลอัตโนมัติ 

• ชําระจากบัญชี  :  ระบุบัญชีท่ีเราตองการจะนําสงเงิน 

• รหัสศูนยตนทุน  :  ระบุรหัสศูนยตนทุน  10  หลัก 

• ประเภทเอกสารนําสง  :  ระบุประเภทเอกสารการนําสง 
 - รายไดแผน 
 - เงินฝากคลัง  
 -  เงินเบิกเกินสงคืน 

• จํานวนเงิน  :  ระบุจํานวนเงินท่ีนําสง 

• หมายเหตุ (ถามี)  :  ระบุคําอธิบายรายการ ซ่ึงสามารถบันทึกรายละเอียดขอมูลได
ประมาณ  50  ตัวอักษรเทานั้น 
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 สวนท่ี 1  ขอมูลเพ่ิมเติม (Additional Information)  ประกอบดวย 
  ประเภทเอกสารการนําสงเงิน  :  ระบบจะแสดงประเภทเอกสารการนําสง ซ่ึงจะสอดคลองกับท่ีระบบ
ในรายละเอียดขอมูลท่ีเลือกไวตอนแรก 
  การอางอิง  :  ระบุการอางอิงการนําสง  10  หลัก เปน RYYxxxxxxx โดยท่ี 
   R คือ คาคงท่ี 
   Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ (พ.ศ.) 
   X คือ Running Number 7 หลัก (ตามลําดับการนําสงเงินของหนวยงาน 
  รหัสบัญชีแยกประเภท  :  ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของเงิน 
   1101020601  คือ  เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
   1101020606  คือ  เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือนําสงคลัง 
  รหัสรายได  :  ระบุรหัสรายได  จํานวน  3  หลัก 
 
 

 
 
 เม่ือกรอกรายละเอียดขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม Submit ระบบจะแสดงหนาจอถัดไป 
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 สวนท่ี 2  ยืนยัน (Confirmation) ระบบจะแสดงหนาจอยืนยันขอมูลรายการนําสงเงิน ซ่ึงระบบจะ
แสดงขอความแจงเตือน “คุณแนใจไมวาตองการสงรายการอางอิงลูกคา CB000025568421” ถาใชให กด
ปุม Confirm เพ่ือยืนยันการสงขอมูลในระบบ ถาไมใชใหกดปุม Cancel เพ่ือกลับไปแกไขรายการนําสงให
ถูกตอง 
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 สวนท่ี 3  สําเร็จ (Successfully) ระบบจะแสดงหนาจอทํารายการสําเร็จ ซ่ึงระบบจะแสดงขอความ
แจงเตือน “หมายเลขอางอิงลูกคา CB000025568421 ไดสงขอมูลเรียบรอยแลว ” หรือ กรณีท่ีมีการนําสงง
เงินหลาย ๆ รายการ ใหกดปุม More Transaction เพ่ือเขาไปบันทึกรายการนําสงรายการถัดไป 
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เอกสารอางอิง 
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 103  ลงวันท่ี  1  กันยายน  2559 

เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 108  ลงวันท่ี  7  กันยายน  2559 
เรื่อง การสมัครเขาใชบริการระบบ KTB Corporate Online 

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 109  ลงวันท่ี  9  กันยายน  2559 
เรื่อง การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ KTB Corporate Online 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414.3/ว 362  ลงวันท่ี  13  กันยายน  2559 เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการบันทึกรายการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบ KTB Corporate Online 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414.3/ว 399  ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2559  
เรื่อง แนวปฏิบตัิทางบัญชใีนการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

6. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 74  ลงวันท่ี  9  มีนาคม  2560 
เรื่อง การวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0404.2/ว 106  ลงวันท่ี  30  มีนาคม  2560  
เรื่อง คาธรรมเนียมการรับชําระเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต/เครดิต) 

8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0404.2/ว 116  ลงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2560  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) 
ผานอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 

9. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 178  ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ KTB Corporate Online เพ่ิมเติม 

10. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 5  ลงวันท่ี  11  มกราคม  2561 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการรับชําระเงินของสวนราชการดวย QR Code และการนํา
เงินสงคลัง 

11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 65  ลงวันท่ี  6  กุมภาพันธ 2561 
เรื่อง ซอมความเขาใจในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 146  ลงวันท่ี  19  มีนาคม  2561 
เรื่อง การจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

13. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 100  ลงวันท่ี  28  กันยายน  2561 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืนของ
สวนราชการ 

14. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414.3/ว 456  ลงวันท่ี  5  ตุลาคม  2561 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เก่ียวกับการนําสงเงินงบประมาณ กรณี
เบิกเกินสงคืนผาน KTB Corporate Online  
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แบบฟอรมท่ีใช 

1. ใบเสร็จรับเงิน 
2. แบบฟอรมใบแจงการชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย “สพป.กาญจนบุรีเขต 2 เพ่ือรับเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส” 
3. ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ (Deposit Slip) จากธนาคารกรุงไทย จาํกัด 


