
การปฏิบัติงานในระบบGFMIS ผ่าน
KTB Corporate Online



เน้ือหาการบรรยาย
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1. ด้านการจ่ายเงนิ
2. ด้านการรับเงนิ
3. ด้านการน าส่งเงนิ 



หนังสือส่ังการเกีย่วกบั KTB Corporate Online
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- ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว103 ลงวนัที ่1 กนัยายน 2559

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัตใินการจ่ายเงนิ การรับเงนิและการน าเงนิส่งคลงั 
ของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

- ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว108 ลงวนัที ่7 กนัยายน 2559

เร่ือง  การสมคัรเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 

- ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว109 ลงวนัที ่9 กนัยายน 2559

เร่ือง การก าหนดตวับุคคลผู้มสิีทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

- ที ่กค 0414.3/ว362 ลงวนัที ่13 กนัยายน 2559

เร่ือง แนวปฏิบัตใินการบันทกึรายการน าเงนิส่งคลงัของส่วนราชการ  ผ่าน 
KTB Corporate Online

หนังสือส่ังการที่เกีย่วข้อง
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- ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0410.3/ว399 ลงวนัที ่10 ตุลาคม 2559

เร่ือง แนวปฏิบัตทิางบัญชีในการจ่ายเงนิ การรับเงนิและการน าเงนิส่งคลงั
ของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (KTB Corporate Online)

- ที ่กค 0414.3/ว405 ลงวนัที ่17 ตุลาคม 2559

เร่ือง วธีิการเรียกรายงานน าส่งเงนิผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS 

- ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว116 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2560
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏบิัตใินการรับเงนิด้วยบัตรอเิลก็ทรอนิกส์  (บัตรเดบิต) 

ผ่านอุปกรณ์รับช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ (เคร่ือง Electronic Data Capture : EDC)

- ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว178 ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน 2560
เร่ือง การก าหนดตวับุคคลผู้มสิีทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิม่เตมิ

หนังสือส่ังการที่เกีย่วข้อง
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- ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว5 ลงวนัที ่11 มกราคม 2561

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏบิัตใินการรับช าระเงนิของส่วนราชการด้วย
QR Code และการน าเงนิส่งคลงั 

- ด่วนทีสุ่ด ทีก่ค 0402.2/ว100 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏบิัตใินการรับคืนเงนิเบกิเกนิส่งคืน และเงนิเหลือจ่าย
ปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการ

- ที ่กค 0414.3/ว456 ลงวนัที ่5 ตุลาคม 2561

เร่ือง แนวปฏิบัตใินการบันทกึรายการในระบบ GFMIS เกีย่วกบัการน าส่งเงนิ   
งบประมาณ กรณีเบิกเกนิส่งคืนผ่าน KTB Corporate Online

หนังสือส่ังการที่เกีย่วข้อง
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- ที ่กค 0410.3/ว471 ลงวนัที ่22 ตุลาคม 2561 

เร่ือง แนวปฏิบัตทิางบัญชีในการรับเงนิเบิกเกนิส่งคืนและเงนิเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์

- ที ่ด่วนทีสุ่ด กค 0410.3/ว3 ลงวนัที ่30 มกราคม 2562

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏบิัตใินการจ่ายเงนิ การรับเงนิและการน าเงนิส่งคลงัของ   
ส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิม่เตมิ

หนังสือส่ังการที่เกีย่วข้อง
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Admin
➢ Admin Maker  (Admin 1)
✓ ตัวจริง 1 คน
✓ตัวส ารอง 1 คน

➢ Admin Authorizer (Admin 2)
✓ ตัวจริง 1 คน
✓ตัวส ารอง 1 คน

ข้าราชการ

User
➢ User Maker 
✓ ด้านจ่าย 1 คน
✓ด้านรับ น าส่ง 1 คน
✓ตัวส ารอง 1 คน

➢ User Authorizer 
✓ ตัวจริง อย่างน้อย 1 คน

เป็นข้าราชการ+พนักงานราชการ

กค 0402.2/ว 109 ลว. 9 กันยายน 2559
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ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถก าหนดตัวบุคคล 
ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ  KTB Corporate Online โดยให้พิจารณา
แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไดโ้ดยความจ าเป็นเหมาะสม ต้องค านึงถึง  
ความปลอดภัย และการก ากับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 

กค 0402.2/ว 178 ลว. 15 พฤศจิกายน 60
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ด้านการจ่ายเงิน
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ด้านการจ่ายเงนิ
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ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว103 ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2559

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบตัิในการจ่ายเงนิ 
การรับเงนิและการน าเงนิส่งคลงัของส่วนราชการ
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)



การจ่ายเงิน
ใหส่้วนราชการท่ีมีบญัชีเงินฝากธนาคารกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับรับเงินงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลงั ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 ขอเปิดใชบ้ริการดา้นการโอนเงิน 
(Bulk Payment) กบัธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ในการโอนเงิน
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูมี้สิทธิรับเงินท่ีเป็นขา้ราชการ ลูกจ้าง พนกังานราชการ 
หรือบุคคลภายนอก 

– การจ่ายเงินสวัสดกิาร ค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดตามระเบียบ   
การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 26 ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ      
ค่าเช่าบา้น ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใชจ่้ายเดินทาง
ไปราชการ

– การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน
– การจ่ายเงินค่าซ้ือทรัพยสิ์น จา้งท าของหรือเช่าทรัพยสิ์นตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี

วา่ดว้ยการพสัดุท่ีมีวงเงินต ่ากวา่ 5,000 บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ ขอ้ 24 
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การจ่ายเงิน

บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มสิีทธิรับเงิน
➢ กรณีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานราชการในหน่วยงาน

• บญัชีเงินฝากธนาคารส าหรับเงินเดือน ค่าจา้ง หรือค่าตอบแทน 
แลว้แต่กรณี หรือ

• บญัชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผูมี้สิทธิรับเงิน ตามท่ีหวัหน้าส่วนราชการ
ผูเ้บิกอนุญาต

➢ กรณีเป็นบุคลากรต่างสงักดัหรือบุคคลภายนอก ใหโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก  
ธนาคารตามท่ีผูมี้สิทธิรับเงินแจง้ความประสงคไ์ว้
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การจ่ายเงิน

• หลกัฐานการจ่ายเงิน
➢ ให้ใชร้ายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) 

ท่ีไดจ้ากระบบ KTB Corporate Online 

• ทุกส้ินวนัท าการ
➢ ให้ส่วนราชการจดัให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผา่นระบบ KTB Corporate Online

เพ่ือเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูมี้สิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน 
(Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความเคล่ือนไหวทาง
บญัชี (E-Statement / Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online และขอ้มูล
ในทะเบียนคุมการโอนเงินตามขอ้ 1.4 ให้ถูกตอ้งตรงกนั
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ด้านการจ่ายเงนิ
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ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว3 ลงวนัที่ 30 มกราคม 2562

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบตัิในการจ่ายเงนิ 
การรับเงนิและการน าเงนิส่งคลงัของส่วนราชการ
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
เพิม่เติม



การจ่ายเงิน

1. ให้ส่วนราชการจ่ายเงิน รับเงิน และน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงัผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยไม่รวมทุนหมุนเวยีน

2. ส าหรับการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ให้ส่วนราชการท่ีมีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับรับเงินงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลงัตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ.2551 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงไดเ้ปิดใชบ้ริการดา้น
การโอนเงิน (Bulk Payment) กบัธนาคารกรุงไทยฯ ไวแ้ลว้ ด าเนินการจ่ายให้แก่ผูมี้สิทธิ
รับเงินในรายการเพ่ิมเติม ดงัน้ี

(1) การจ่ายเงินค่าจา้งตามสญัญาจา้งเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
(2) การจ่ายเงินเพ่ือช าระหน้ีบุคคลท่ีสามตามท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหจ่้ายได้
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การจ่ายช าระเงนิโดยส่วนราชการ

ส่วนราชการบนัทึกรายการขอเบิก
แบบจ่ายผา่นหน่วยงาน

ส่วนราชการตรวจสอบและอนุมติั
รายการขอเบิกเงินขั้นท่ี 1 และ 2

กรมบญัชีกลางอนุมตัิรายการขอเบิก 
จาก B เป็น “วา่ง”

ประมวลผลจ่ายเงิน
และโอนเขา้บญัชี
ของส่วนราชการ

ตรวจสอบรายการขอเบิกตามวนัท่ีสั่ง
โอนเงินและตรวจสอบ Statement 
วา่ไดรั้บเงินเขา้บญัชีถูกตอ้งหรือไม่

จ่ายเงินให้กบัผูมี้สิทธิรับเงิน 
โดยเช็ค/เงินสด

บนัทึกจ่ายช าระเงินโดย
ส่วนราชการ 

ZF_53_PM หรือ ขจ.05
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การจ่ายช าระเงินโดยวธีิการโอนเงิน KTB Corporate Online

ตรวจสอบรายการขอเบิกตามวนัท่ีสั่ง
โอนเงินและตรวจสอบ Statement 
ว่าไดรั้บเงินเขา้บญัชีถูกตอ้งหรือไม่

จ่ายเงินให้กบั
ผูมี้สิทธิรับเงิน

บนัทึกจ่ายช าระเงินโดย          
ส่วนราชการ 

ZF_53_PM หรือ ขจ.05

ใชวิ้ธีการ  
โอนเงินทาง
ธนาคาร 

มี Makers 
มี Authorizers

เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของ
ผูมี้สิทธิรับเงิน ทนัที

มีการรับรู้วา่เงินเขา้
บญัชี ทาง e-mail 

SMS
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การเปลี่ยนแปลงด้านการจ่ายเงิน

❖ ในระบบ GFMIS ส่วนราชการยงัตอ้งด าเนินการตามปกติ

❖ นอกระบบ GFMIS เปล่ียนจากการใช ้เช็ค เป็นใชก้ารโอนเงินผา่น    
ระบบ KTB Corporate Online
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การปฏิบัติงาน ด้านจ่ายเงิน
KTB Corporate Online 
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1. กรอก รายละเอียด ในfile Excel 
File Excel ตามที่ธนาคารก าหนด 

2. Click Icon KTB Universal Data Entry             
KTB Universal Data Entry สามารถเข้าไป  
ดาวน์โหลดได้ที่ www.cgd.go.th (กรมบัญชีกลาง) 
E-payment 

21

iPay.xls
http://www.cgd.go.th/
E-payment.docx


Universal Data 
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ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอ่ืนๆ

Click
ระบุขอ้มูล
กด OK
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ระบุขอ้มูล

เมื่อกด Report

กด Extract แล้ว ท าให้เป็น File Text Save ไว้ท่ี Desktop

24



ระบบ KTB Corporate Online 
ด้านการจ่าย
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การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online

กรอกข้อมูลในส่วนของ
Company Maker

https://www.bizgrowing.ktb.co.th 
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User Maker

Text 
File
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กด View กด submit กด confirm 
กด Print เก็บไว้เป็นหลักฐาน

User Maker 28



User Authorizer 29



User Authorizer 30



User Authorizer

ตรวจสอบความถูกตอ้ง

31



User Authorizer 32



User Authorizer 33



User Authorizer 34



ด้านการรับเงนิ
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ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว103 ลงวนัที ่1 กนัยายน 2559

เอกสาร 3

บญัชี ช่ือส่วนราชการ
เพ่ือการรับเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

( ว 103)

Receivable information Online
รายงานรับช าระเงินระหว่างวนั

36

E-statement / Account Information
รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี

ส้ินวนัท าการ

Receivable Information Download
รายการสรุปรายละเอียดการรับเงินของ

ส่วนราชการ

วนัท าการถดัไป

ช าระท่ี เคาน์เตอร์ธนาคาร
Teller Payment ATM Payment

Internet Banking และ Mobile Banking

ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 3.pdf


ตัวอย่างแบบใบแจ้งการช าระเงนิ
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KTB
บญัชี ช่ือส่วนราชการ
เพ่ือการรับเงินผ่าน

เคร่ือง  EDC

KTB

บญัชีคลงั

Other Bank Other Bank 

บญัชี เคร่ืองEDC

บญัชี เคร่ืองEDC

บญัชี เคร่ืองEDC

บญัชี ช่ือส่วนราชการ
เพ่ือน าเงินส่งคลงัหรือ

ฝากคลงั

KTB

น าส่งผา่น 
KTB Corporate Online

น าส่งผา่น 
KTB Corporate Online

วนัท าการถดัไป ก่อน 10.00 น.

วนัท าการถดัไป ก่อน 10.00 น.

กค 0402.2/ว 116 ลว. 31 กรกฎาคม 60  รับเงนิผ่านเคร่ือง EDC
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KTB
บญัชี ช่ือส่วนราชการ
เพ่ือการรับเงินผ่าน

เคร่ือง  EDC

KTB

บญัชีคลงั

Other Bank Other Bank 

บญัชี เคร่ืองEDC

บญัชี เคร่ืองEDC

บญัชี เคร่ืองEDC

บญัชี ช่ือส่วนราชการ
เพ่ือน าเงินส่งคลงัหรือ

ฝากคลงั

KTB

น าส่งผา่น 
KTB Corporate Online

น าส่งผา่น 
KTB Corporate Online

วนัท าการถดัไป ก่อน 10.00 น.

วนัท าการถดัไป ก่อน 10.00 น.

กค 0402.2/ว 5 ลว. 11 มกราคม 61  รับเงินผ่าน QR  Code

39



ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว100 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561
40

รับคืนเงิน ด้วยแบบใบแจ้งการช าระเงิน (Pay-in) เบิกเกนิส่งคืน

รับคืนเงิน ด้วยบัตรเดบิตผ่านเคร่ือง EDC

รับคืนเงิน ด้วย  QR CODE ผ่านเคร่ือง EDC 

การน าเงินส่งคลงั 



ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว100 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561

Maker Download 
Pay-in 

เอกสาร 3
บญัชี ช่ือส่วนราชการ
เพ่ือการรับเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

( ว 103)

Receivable information Online
รายงานรับช าระเงินระหว่างวนั

41

E-statement / Account Information
รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี

ส้ินวนัท าการ

Receivable Information Download
รายการสรุปรายละเอียดการรับเงินของ

ส่วนราชการ

วนัท าการถดัไป

รับคืนเงิน ด้วยแบบใบแจ้งการช าระเงิน (Pay-in) เบิกเกนิส่งคืน

เอกสาร 1

ช าระท่ี เคาน์เตอร์ธนาคาร
Teller Payment ATM Payment

Internet Banking และ Mobile Banking

Admin เพ่ิมสิทธิ 
ให ้Maker ดูรายงาน

เอกสาร 2

ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 3.pdf
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 1.pdf
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf
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ท ารายการ           
เบิกเกินส่งคืน (BR)

บญัชี ช่ือส่วนราชการ
เพ่ือการรับเงิน
ผ่านเคร่ือง  EDC

( ว 116)

EDC Receivable information Online
รายงานรับช าระเงินระหว่างวนั

42

E-statement / Account Information
รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี

ส้ินวนัท าการ

EDC Receivable Information Download
รายการสรุปรายละเอียดการรับเงินของ

ส่วนราชการ

วนัท าการถดัไป

เอกสาร 4

ช าระดว้ย
บตัร เดบิต 

รับคืนเงิน ด้วยบัตรเดบิตผ่านเคร่ือง EDC

KTB

ลงลายมือช่ือ ไม่ลงลายมือช่ือ

Merchant 
Copy

Customer 
Copy

กด Settlement 

Settlement 
Report

ตรวจสอบ

เอกสาร 5

ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 4.pdf
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 5.pdf
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ท ารายการ           
เบิกเกินส่งคืน (BR) บญัชี ช่ือส่วนราชการ

เพ่ือการรับเงิน
ผ่านเคร่ือง  EDC

( ว 116)

EDC Receivable information Online
รายงานรับช าระเงินระหว่างวนั
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E-statement / Account Information
รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี

ส้ินวนัท าการ

EDC Receivable Information Download
รายการสรุปรายละเอียดการรับเงินของ

ส่วนราชการ

วนัท าการถดัไป

เอกสาร 4

KTB

กด Settlement 

Payment 
Slip

เอกสาร 5

รับคืนเงิน ด้วย  QR CODE ผ่านเคร่ือง EDC 

หลกัฐานของผูช้  าระเงิน

Settlement 
Report

ส่วนราชการ
พิมพไ์วเ้ป็นหลกัฐาน

ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 4.pdf
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 5.pdf


ด้านการรับเงนิ
44

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว3 ลงวนัที่ 30 มกราคม 2562

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลงั
ของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิม่เตมิ

ให้ส่วนราชการจ่ายเงิน รับเงิน และน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงัผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยไม่รวมทุนหมุนเวียน



การเปล่ียนแปลงดา้นการรับเงิน
• ในระบบ GFMIS ส่วนราชการตอ้งบนัทึกรายการเช่นเดิมคือ 

- บนัทึกจดัเก็บรายไดแ้ผน่ดินของตนเอง / แทนหน่วยงานอ่ืน ( RA / RC )
- บนัทึกจดัเก็บเงินฝากคลงัของตนเอง  / แทนหน่วยงานอ่ืน ( RB / RD )

เดิม ระบุ เงินสด/เช็คผลประโยชน์  
ใหม่ ระบุ เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั / เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงัรายบญัชี
- บนัทึกรับเงินเหลือจ่าย (BD) และบนัทึกลา้งบญัชีเบิกเกินส่งคืน (BE)  เช่นเดิม 

• นอกระบบ GFMIS เดิม   รับเป็นเงินสด / เช็ค
ใหม่   ไม่จบัเงินสด/เช็ค 

45



ด้านการน าส่งเงิน
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• บญัชีท่ีขอเปิดใชบ้ริการน าเงินส่งคลงั ผา่นระบบ KTB Corporate Online
(GFMIS)
– บญัชีท่ีเปิดส าหรับรับเงินรายได้
– บญัชีเงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีส่วนราชการใชใ้นการรับเงินตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดหรือ       

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั

• ประเภทรายไดก้ารน าเงินส่งคลงัหรือฝากคลงัผา่นระบบ
KTB Corporate Online 
– การน าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดิน (R1)
– การน าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินแทนกนั (R3) 
– การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงั (R2)
– การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงัแทนกนั (R4) 

47

ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว103 ลงวนัที ่1 กนัยายน 2559



การน าส่งเงิน
• การด าเนินการน าเงินส่งคลงัหรือฝากคลงัผา่นระบบ KTB Corporate Online

– เลือกหมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร
– ระบุประเภทและจ านวนเงินท่ีจะน าส่งคลงัหรือฝากคลงั
– เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลางหรือส านกังานคลงัจงัหวดั เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ
– พิมพห์นา้จอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online

• ทุกส้ินวนัท าการใหต้รวจสอบการน าเงินส่งคลงัหรือฝากคลงั 
– เอกสารท่ีพิมพจ์ากหนา้จอการท ารายการส าเร็จ 
– รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี (e-Statement/Account Information) 
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วนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการรับคืนเงิน ก่อนเวลา 10.00 น. ให้ส่วนราชการ
ตรวจสอบยอดเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีไดเ้ปิดไว ้แลว้แต่กรณี กบั
รายงานการรับช าระเงินท่ีเรียกจากระบบ  KTB Corporate Online เม่ือ
ถูกตอ้งตรงกนัแลว้ ให้ส่วนราชการโอนเงินจาก บญัชีเงินฝากดงักล่าว 
ผา่นระบบ KTB Corporate Online เพื่อน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

 กรณีท่ีหน่วยงานมีเงินค้างอยู่ในบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ท่ีใช้
ส าหรับรับเงินงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลงั ให้ Admin เพิ่มสิทธิดา้นรับ
และน าส่งเพื่อใหส้ามารถน าส่งเบิกเกินส่งคืน (เอกสารแนบ 6)

49

ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.2/ว100 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561

ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 6.pdf


การน าส่งเงิน
ใหส่้วนราชการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร ท่ีรับเงินเบิกเกินส่งคืน 

แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งระบุประเภทและจ านวนเงินท่ีจะน าส่ง เพื่อเข้า
บญัชีเงินฝากธนาคารกรมบญัชีกลางหรือส านกังานคลงัจงัหวัด และเม่ือ
ท ารายการเสร็จ ให้พิมพ์หน้าจอการท ารายการส า เร็จจากระบบ 
KTB Corporate Online เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการน าส่งเงิน 

ทุกส้ินวนัท าการ ให้ส่วนราชการจดัให้มีการตรวจสอบการน าส่งเงิน
เบิกเกินส่งคืน จากระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารท่ีพิมพจ์าก
หน้าจอการท ารายการส าเร็จ กบัรายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี 
ใหถู้กตอ้งตรงกนั และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

50



ด้านการน าส่งเงนิ
51

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว3 ลงวนัที่ 30 มกราคม 2562

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลงั
ของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิม่เติม

ให้ส่วนราชการจ่ายเงิน รับเงิน และน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงัผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยไม่รวมทุนหมุนเวียน



การเปล่ียนแปลงดา้นการน าส่งเงิน

• ในระบบ GFMIS ไม่ต้องบนัทึกรายการน าส่งเงิน

• นอกระบบ GFMIS ไม่ต้องใชใ้บ Pay-In 
และไม่ต้องไปน าส่งเงินท่ีธนาคารกรุงไทย

52



สรุป การน าส่ง
53

ส่วนราชการน าส่ง
ในระบบ  KTB Corporate 

Online 

วนัท าการ วนัท าการถัดไป

ส่วนราชการตรวจสอบรายงานในระบบ GFMIS
- Terminal   =====    รายงาน ZRP_KCB_002
- Web Online ====    รายงาน น าส่งเงินผา่น 

KTB Corporate Online

เอกสาร CJ และเอกสารน าส่ง
บนัทึกในระบบ  GFMIS



54

ก่อนการน าส่งเงินในระบบ KTB ทุกครั้ง 
ต้องบันทึกรายการจัดเก็บ ในระบบ GFMIS ก่อน

โดยเรียกรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน 
Receivable Information 



55

รับเงินตาม ว 103

รับเงินตาม ว 100

บนัทึกรับเงินในระบบ GFMIS
( RA RB RC RD และ BD )
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ก่อนการน าส่งเงินในระบบ KTB ทุกครั้ง 
ต้องตรวจสอบ e-statement ก่อน ทุกครั้ง
กรณี น าส่งเงิน แล้วเกิดขัดข้อง ทุกกรณี 
ต้องตรวจสอบ e-statement อีกครั้ง

ถ้าพบว่ายังไม่มีการตัดเงินจากบัญชีส่วนราชการ 
ถึงจะด าเนินการน าส่งใหม่



57
การเรียก Statement จากระบบ KTB Corporate Online 



58
การเรียก Statement จากระบบ KTB Corporate Online 



59
การเรียก Statement จากระบบ KTB Corporate Online 



60
การเรียก Statement จากระบบ KTB Corporate Online 



61
การเรียก Statement จากระบบ KTB Corporate Online 



62
การเรียก Statement จากระบบ KTB Corporate Online 



63
การเรียก Statement จากระบบ KTB Corporate Online 



การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
และเงินฝากคลัง

ผ่านระบบ KTB Corporate Online
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ภาพรวมระบบรับและน าเงนิส่งคลงั
65



66

กองคลัง ธนาคารกรุงไทยน ำส่งเงิน

บนัทึกข้อมูลกำรน ำส่งเงิน
ส่งข้อมูลการรับเงนิ (Statement)

เข้าสู่ระบบ GFMISระบบ GFMIS

กระทบยอดตัวเงนิท่ีน าส่ง(Statement) กับ
ข้อมูลการน าส่ง  (ท่ี สรก. บันทกึ)

แบบเดิม

แบบใหม่

กองคลัง บนัทึกน ำส่งเงิน

KTB Corporate Online

ระบบ GFMISส่งข้อมลู

1

2

กระบวนการน าสง่เงิน



67

ขั้นตอนการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ
KTB Corporate Online
ส าหรับ Company Maker



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 68



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 69



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 70

กรอกข้อมูลในส่วนของ
Company Maker

https://www.bizgrowing.ktb.co.th 



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 71



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
รายได้แผ่นดินของตนเอง-R1

72

ระบุจ านวนเงินทีต่้องการน าส่ง



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
รายได้แผ่นดินของตนเอง-R1

73

ระบุเลขอ้างอิง RYYXXXXXXX

ระบุรหัสรายได ้3 หลัก



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
รายได้แผ่นดินของตนเอง-R1
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การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
รายได้แผ่นดินของตนเอง-R1

75

ท ารายการ
ต่อไป



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
รายได้แผ่นดินของตนเอง-R1

76



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
เงินฝากคลังของตนเอง-R2

77

ระบุจ านวนเงินทีต่้องการน าส่ง



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
เงินฝากคลังของตนเอง-R2

78

ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลงั 5 หลัก

ระบุเลขอ้างอิง RYYXXXXXXX

ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
เงินฝากคลังของตนเอง-R2
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การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
เงินฝากคลังของตนเอง-R2

80

ท ารายการ
ต่อไป



การน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
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