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แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการรับคืน
เงินงบประมาณจากบุคลากรในสังกัดหรือจากบุคคลภายนอกประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้เป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของส่วนราชการในการจัดการเงินสด เช็ค ดราฟท์ และลด
ช่องทางในการทุจริต
การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ให้บุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอกชาระคืนเงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ด้วยแบบใบแจ้งการ
ชาระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online บัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC หรือ QR Code ผ่านเครื่อง
EDC โดยเงินที่ชาระคืนจะเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ผู้ชาระเงินจะได้เอกสารหลังจากการทาธุรกรรมชาระเงิน
กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หลักฐานการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ชาระเงินแล้วแต่
กรณี เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน
การนาเงินส่งคลัง
ให้ส่วนราชการทารายการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้
สาหรับรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หรือเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่
ใช้สาหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551 โดยให้ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ
สานักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ
ขอบเขตและข้อจากัด
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการบันทึกรายการ
บัญชีภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารหลักฐาน
1. การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
รายการ
1. แบบใบแจ้งการชาระเงิน (Pay-in) เบิกเกิน
ส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online
บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์”
2. บัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC
บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง
EDC”

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

เอกสารหลักฐาน
1. รายงานสรุปราละเอียดการรับเงินของส่วน
ราชการ (Receivable Information
Download และ Download
Miscellaneous)
1. ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report
Slip) จากเครื่อง EDC
2. หลักฐานการชาระเงิน (Merchant Copy)
3. รายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (EDC
Receivable Information Online)
4. รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(e-Statement/Account Information)
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
5. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วน
ราชการ (EDC Receivable Information
Download และ Download
Miscellaneous)
1. ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report
Slip) จากเครื่อง EDC
2. หลักฐานการชาระเงิน (Payment Slip)
3. รายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (EDC
Receivable Information Online)
4. รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (eStatement/Account Information) ที่เรียก
จากระบบ KTB Corporate Online
5. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของ
ส่วนราชการ (EDC Receivable
Information Download และ Download
Miscellaneous)

2. การนาเงินส่งคลัง
ให้ส่วนราชการพิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จเป็นหลักฐานในการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่า
ส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

3. วิธีการตรวจสอบ
3.1 การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
รายการ
การตรวจสอบ
1. แบบใบแจ้งการชาระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน ผ่าน ทุกสิ้นวันทาการ
ระบบ KTB Corporate Online
1. ตรวจสอบรายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน
บัญชีเงินฝากธนาคาร
(Receivable Information Online) กับรายการสรุป
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account
Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate
Online
วันทาการถัดไป
1. ตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน
ของส่วนราชการ (Receivable Information
Download Miscellaneous)
2. บัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC
ทุกสิ้นวันทาการ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
1. ตรวจสอบใยสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงิน ผ่านเครื่อง
Report Slip) จากเครื่อง EDC กับหลักฐานการ
EDC”
ชาระเงิน (Merchant Copy)
2. ตรวจสอบรายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (EDC
Receivable Information Online) กับรายการ
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (eStatement/Account Information) ที่เรียกจาก
ระบบ KTB Corporate Online
วันทาการถัดไป
1. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ
(EDC Receivable Information Download และ
Download Miscellaneous)
3. QR Code ผ่านเครื่อง EDC
ทุกสิ้นวันทาการ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
1. ตรวจสอบใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC”
Report Slip) จากเครื่อง EDC กับหลักฐานการชาระ
เงิน (Payment Slip)
2. ตรวจสอบรายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (EDC
Receivable Information Online) กับรายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account
Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate
Online

รายการ

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

3.2 การนาเงินส่งคลัง
ทุกสิ้นวันทาการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จผ่านระบบ KTB Corporate Online
กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงิน และการนาส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB corporate Online)
เพื่อเป็นการผลักดันให้มีการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนเป็นการรับ
จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร บูรณาการและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยให้ส่วนราชการรับเงินและ
นาเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
1. การรับเงินและการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
1.1 การรับเงิน
เมื่อผู้ชาระเงินนาแบบใบแจ้งการชาระเงินของส่วนราชการ สาหรับการรับเงิน เพื่อการนาเงินนอกงบประมาณ
ฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ผู้ชาระเงินจะได้เอกสารหลังจาก
ทาธุรกรรมชาระเงินกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และเอกสารดังกล่าวให้ถือเป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วน
ราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ชาระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์มายังส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการทุกสิ้นวันทาการจากรายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน
(Receivable Information Download) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)
จากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งในวันทาการถัดไป
จากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) จากระบบ KTB Corporate
Online
1.2 การนาส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ให้ส่วนราชการดาเนินการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยให้ส่วน
ราชการระบุประเภทและจานวนเงินที่จะนาฝากคลัง เพื่อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ สาหรับการรับเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐแล้วแต่
กรณี
ให้ส่วนราชการตรวจสอบการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้อง
ตรงกัน

การบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชี
1. เอกสารประกอบรายงานการบัญชี
1.1 การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
รายการ
1. แบบใบแจ้งการชาระเงิน (Pay – in) ผ่านช่อง
ทางการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ได้แก่ Teller Payment , ATM Payment ,
Internet Banking และ Mobile Banking
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์”

2. บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง EDC
บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง
EDC”

เอกสารประกอบรายการบัญชี
ระบบ KTB Corporate Online
- รายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน
(Receivable Information Online)
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(E-Statement/Account Information)
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ
(Receivable Information Download และ
Download Miscellaneous)
อื่น ๆ
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
เครื่อง EDC
- ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report
Slip)
- หลักฐานการชาระเงิน (Merchant Copy)
ระบบ KTB Corporate Online
- รายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน
(EDC Receivable Information Online)
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(E-Statement/Account Information)
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วน
ราชการ
(EDC Receivable Information Download
และ Download Miscellaneous)
อื่น ๆ
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

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

เอกสารประกอบรายการบัญชี
เครื่อง EDC
- ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report
Slip)
- หลักฐานการชาระเงิน (Payment Slip)
ระบบ KTB Corporate Online
- รายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน
(EDC Receivable Information Online)
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(E-Statement/Account Information)
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ
(EDC Receivable Information Download และ
Download Miscellaneous)
อื่น ๆ
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

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

เอกสารประกอบรายการบัญชี
ระบบ KTB Corporate Online
- เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทารายการที่สาเร็จ
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(E-Statement/Account Information)

1.3 การจ่ายเงิน
รายการ
ระบบ KTB Corporate
บัญชีเงินฝากธนาคาร
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
สาหรับ “รับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง” หรือ
สาหรับ “รับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง”
แล้วแต่กรณี

เอกสารประกอบรายการบัญชี
ระบบ KTB Corporate Online
- หน้าจอการทารายการที่สาเร็จที่พิมพ์จากระบบ KTB
Corporate Online
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(E-Statement/Account Information)
อื่น ๆ
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ผังกระบวนการ
1. การรับเงิน และนาส่งเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
เริ่มกระบวนการ

ช่องทางการชาระเงิน
1.
2.
3.
4.

เคาน์เตอร์ธนาคาร
Teller Payment
ATM Payment
Internet Banking

พิมพ์แบบแจ้งการชาระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด
ผู้รับบริการนาไปชาระได้ทุกช่องทาง

Company User Maker ด้านรับเงิน

ได้รับเอกสารหลังจากการชาระเงิน

ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับ
เรียกรายงานผ่านระบบ
KTB Corporate Online

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS

เรี ยกรายงานในระบบ
GFMIS

บันทึกการนาส่งเงินในระบบ
KTB Corporate Online

Authorizer

อนุมตั ิรายการนาส่งเงิน
เรี ยกรายงานในระบบ
KTB Corporate Online

บันทึกเสนอขออนุมตั ิรายงาน

2. การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC
รับบัตรจากผู้ชาระเงิน

ทารายการผ่านเครื่ อง EDC

ระบบทาการ
ตรวจสอบสถานะบัตร

เงินไม่พอจ่าย

ชาระด้ วยวิธีอื่น

เงินพอจ่าย
ระบบทาการหักเงินจากบัญชี

Merchant Copy

พิมพ์ Sakes Slip

(หน่วยรับเงินเก็บเป็ นหลักฐาน)

Customer Copy

(ผู้ชาระเงินเก็บเป็ นหลักฐาน)
เรี ยกรายงานในระบบ
KTB Corporate Online

ทารายการรับเงิน
ในระบบ GFMIS

เรี ยกรายงานในระบบ
GFMIS

ทารายการจ่ายเงินในระบบ
KTB Corporate Online
Authorizer

อนุมตั ิรายการนาส่งเงิน
เรี ยกรายงานในระบบ
KTB Corporate Online

บันทึกเสนอขออนุมตั ิรายงาน

