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แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

             ในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการรับคืน
เงินงบประมาณจากบุคลากรในสังกัดหรือจากบุคคลภายนอกประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้เป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  ตลอดจนช่วยลดภาระของส่วนราชการในการจัดการเงินสด เช็ค ดราฟท์ และลด
ช่องทางในการทุจริต 

             การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

             ให้บุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอกช าระคืนเงินเบิกเกินส่งคืน  หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ด้วยแบบใบแจ้งการ
ช าระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online  บัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC หรือ  QR Code ผา่นเครื่อง 
EDC  โดยเงินที่ช าระคืนจะเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ผู้ช าระเงินจะได้เอกสารหลังจากการท าธุรกรรมช าระเงิน  
กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  หลักฐานการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ช าระเงินแล้วแต่
กรณี  เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ  โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน 

             การน าเงินส่งคลัง 

             ให้ส่วนราชการท ารายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้
ส าหรับรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หรือเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่
ใช้ส าหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ.2551  โดยให้ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ
ส านักงานคลังจังหวัด  เพ่ือรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

             ขอบเขตและข้อจ ากัด 

             แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการบันทึกรายการ
บัญชีภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 



เอกสารหลักฐาน 

1. การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
 

รายการ เอกสารหลักฐาน 
1. แบบใบแจ้งการช าระเงิน (Pay-in) เบิกเกิน

ส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ  เพื่อการรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์” 

1. รายงานสรุปราละเอียดการรับเงินของส่วน
ราชการ (Receivable Information 
Download และ Download 
Miscellaneous) 

2. บัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC  
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง 
EDC” 

1. ใบสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement Report 
Slip) จากเครื่อง EDC 

2. หลักฐานการช าระเงิน (Merchant Copy) 
3. รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (EDC 

Receivable Information Online) 
4. รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี        

(e-Statement/Account Information) 
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 

5. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วน
ราชการ (EDC Receivable Information 
Download และ Download 
Miscellaneous) 

3. QR Code ผ่านเครื่อง EDC  
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง 
EDC” 

1. ใบสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement Report 
Slip) จากเครื่อง EDC 

2. หลักฐานการช าระเงิน (Payment Slip) 
3. รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (EDC 

Receivable Information Online) 
4. รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-

Statement/Account Information) ที่เรียก
จากระบบ KTB Corporate Online 

5. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของ 
ส่วนราชการ  (EDC Receivable 
Information Download  และ Download 
Miscellaneous) 

 
2. การน าเงินส่งคลัง 

ให้ส่วนราชการพิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จเป็นหลักฐานในการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่า
ส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online  ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป 
 



3. วิธีการตรวจสอบ 
3.1 การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

รายการ การตรวจสอบ 
1. แบบใบแจ้งการช าระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน ผ่าน

ระบบ KTB Corporate Online 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ  เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” 

ทุกสิ้นวันท าการ 
1. ตรวจสอบรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน  

(Receivable Information Online) กับรายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account 
Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate 
Online 

วันท าการถัดไป 
1. ตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน

ของส่วนราชการ (Receivable Information 
Download Miscellaneous) 

2. บัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ  เพื่อการรับเงิน ผ่านเครื่อง 
EDC” 

ทุกสิ้นวันท าการ 
1. ตรวจสอบใยสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement 

Report Slip) จากเครื่อง EDC กับหลักฐานการ
ช าระเงิน (Merchant Copy) 

2. ตรวจสอบรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (EDC 
Receivable Information Online) กับรายการ
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-
Statement/Account Information) ที่เรียกจาก
ระบบ KTB Corporate Online 

วันท าการถัดไป 
 

1. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 
(EDC Receivable Information Download และ 
Download Miscellaneous) 

3. QR Code  ผ่านเครื่อง EDC 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ  เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” 

ทุกสิ้นวันท าการ 
1. ตรวจสอบใบสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement 

Report Slip) จากเครื่อง EDC กับหลักฐานการช าระ
เงิน (Payment Slip) 

2. ตรวจสอบรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (EDC 
Receivable Information Online) กับรายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account 
Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate 
Online 

 
 



 

       

รายการ การตรวจสอบ 
 วันท าการถัดไป 

1. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 
(EDC Receivable Information Download และ 
Download Miscellaneous) 

 

3.2 การน าเงินส่งคลัง 

      ทุกสิ้นวันท าการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จผ่านระบบ KTB Corporate Online 
กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงิน และการน าส่งคลังของส่วนราชการ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB corporate Online) 

         เพ่ือเป็นการผลักดันให้มีการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนเป็นการรับ
จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร บูรณาการและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  และไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National  e-Payment Master Plan) โดยให้ส่วนราชการรับเงินและ
น าเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  

1. การรับเงินและการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
1.1 การรับเงิน 

                    เมื่อผู้ช าระเงินน าแบบใบแจ้งการช าระเงินของส่วนราชการ ส าหรับการรับเงิน เพื่อการน าเงินนอกงบประมาณ
ฝากคลัง   ผ่านระบบ KTB Corporate Online  โดยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ผู้ช าระเงินจะได้เอกสารหลังจาก
ท าธุรกรรมช าระเงินกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และเอกสารดังกล่าวให้ถือเป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ  โดยส่วน
ราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ช าระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์มายังส่วนราชการ 
                    ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการทุกสิ้นวันท าการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน 
(Receivable Information Download) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) 
จากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งในวันท าการถัดไป 
จากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) จากระบบ KTB Corporate 
Online 

1.2 การน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
                    ให้ส่วนราชการด าเนินการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online  โดยให้ส่วน
ราชการระบุประเภทและจ านวนเงินที่จะน าฝากคลัง  เพ่ือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ส าหรับการรับเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐแล้วแต่
กรณี 
                    ให้ส่วนราชการตรวจสอบการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online  ให้ถูกต้อง
ตรงกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชี 

1. เอกสารประกอบรายงานการบัญชี 
1.1 การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

รายการ เอกสารประกอบรายการบัญชี 
1. แบบใบแจ้งการช าระเงิน (Pay – in) ผ่านช่อง

ทางการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ได้แก่ Teller Payment , ATM Payment , 
Internet Banking และ Mobile Banking 
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ  เพื่อการรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์” 

ระบบ KTB Corporate Online 
- รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน 

(Receivable Information Online) 
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-Statement/Account Information) 
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 

(Receivable Information Download และ 
Download Miscellaneous) 

อ่ืน ๆ  
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

2. บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง EDC 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ  เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง 
EDC” 

เครื่อง EDC 
- ใบสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement Report 

Slip) 
- หลักฐานการช าระเงิน (Merchant Copy) 

ระบบ  KTB Corporate Online 
- รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน 

(EDC Receivable Information Online) 
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-Statement/Account Information) 
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วน

ราชการ 
(EDC Receivable Information Download 
และ Download Miscellaneous) 

อ่ืน ๆ 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายการ เอกสารประกอบรายการบัญชี 
3. QR Code ผ่านเครื่อง EDC  

บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ  เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง 
EDC” 

เครื่อง EDC 
- ใบสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement Report 

Slip) 
- หลักฐานการช าระเงิน (Payment Slip) 
ระบบ KTB Corporate Online 
- รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน 

(EDC Receivable Information Online) 
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-Statement/Account Information) 
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 

(EDC Receivable Information Download และ 
Download Miscellaneous) 

อ่ืน ๆ 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

 
 
 
1.2 การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
 

รายการ เอกสารประกอบรายการบัญชี 
ระบบ KTB Corporate 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
“ชื่อส่วนราชการ  เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” 
หรือ  “ชื่อส่วนราชการ  เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง 
EDC” แล้วแต่กรณี 

ระบบ KTB Corporate Online 
- เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการที่ส าเร็จ 
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-Statement/Account Information) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              1.3 การจ่ายเงิน 

รายการ เอกสารประกอบรายการบัญชี 
ระบบ KTB Corporate 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 
ส าหรับ “รับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง” หรือ 
ส าหรับ “รับเงินนอกงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลัง” 
แล้วแต่กรณี 

ระบบ KTB Corporate Online 
- หน้าจอการท ารายการที่ส าเร็จที่พิมพ์จากระบบ KTB 

Corporate Online 
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-Statement/Account Information) 
อ่ืน ๆ  
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผังกระบวนการ 
1. การรับเงิน และน าส่งเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนการ 

พิมพ์แบบแจ้งการช าระเงินผ่าน 
ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด 

ผู้รับบริการน าไปช าระได้ทุกช่องทาง 

 

 

ช่องทางการช าระเงิน 

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

Company User Maker ด้านรับเงิน 

ตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีไดร้ับ 

เรียกรายงานผ่านระบบ 

KTB Corporate Online 

ได้รับเอกสารหลังจากการช าระเงิน 

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS 

บนัทกึการน าสง่เงินในระบบ 

KTB Corporate Online 

 

Authorizer 

อนมุตัิรายการน าสง่เงิน 

เรียกรายงานในระบบ 

KTB Corporate Online 

 
บนัทกึเสนอขออนมุตัิรายงาน 

 

 

 

เรียกรายงานในระบบ 

GFMIS 



 
2. การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC    

                                        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รับบตัรจากผู้ช าระเงิน 

 

 

 

ท ารายการผา่นเคร่ือง EDC 

ระบบท าการ 

ตรวจสอบสถานะบตัร เงินไมพ่อจา่ย ช าระด้วยวิธีอื่น 

เงินพอจา่ย 

ระบบท าการหกัเงินจากบญัชี 

พิมพ์ Sakes Slip Merchant Copy 

(หนว่ยรับเงินเก็บเป็นหลกัฐาน) 

Customer Copy 

(ผู้ช าระเงินเก็บเป็นหลกัฐาน) 

เรียกรายงานในระบบ 

KTB Corporate Online 

 

 

 

 

ท ารายการรับเงิน 

ในระบบ GFMIS 

ท ารายการจา่ยเงินในระบบ 

KTB Corporate Online 

 

 

 

Authorizer 

อนมุตัิรายการน าสง่เงิน 

 
เรียกรายงานในระบบ 

KTB Corporate Online 

 

เรียกรายงานในระบบ 

GFMIS 

 

บนัทกึเสนอขออนมุตัิรายงาน 

 



 


