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สัมฤทธิ์ผล ซึ่งการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี ที่เรียกว่า การบริหารงานคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
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เพื่อให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นต่อการดําเนินงานของระบบราชการ คู่มือการปฏิบัติงานรับและ
นําส่ง จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานได้
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12
สิงหาคม 2563

สารบัญ
บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรายได้แผ่นดิน
- ความหมาย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การนําส่งคลังตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนําส่ง
- ข้อกําหนดที่ผ่อนผันไม่ต้องนําเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
- ประเภทของเงินรายได้แผ่นดิน
บทที่ 2
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเงินรายได้แผ่นดิน
- กระบวนงานในระบบรับและนําส่งเงิน
- ขั้นตอนที่ 1 การรับเงินรายได้
- ขั้นตอนที่ 2 การออกใบเสร็จรับเงิน
- ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกรับเงินรายได้
- คู่มือวิธีการใช้งานเครื่อง EDC VX520C
- คู่มือวิธีการใช้งาน QR Code เครื่อง EDC
บทที่ 3
- การบันทึกและนําส่งในระบบ KTB Corporate Online
- การบันทึกนําส่งเงิน
- การอนุมัติรายการนําส่งและไม่อนุมัติการนําส่ง
- การตรวจสอบผล A อนุมัติรายการ และไม่อนุมัติรายการ
- การเรียกรายงาน
- กระบวนการรับและนําส่งเงิน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หน้า
1
1
1
1
3
5
5
6
7
12
14

15
17
18
19
20

1

บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน
ความหมาย
เงินรายได้แผ่นดิน หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุ และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วน ราชการนั้นๆ นําไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใดๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เงินรายได้แผ่นดินมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ดังนี้
1. พ.ร.บ. เงินคงคลัง ม.4 คํานิยาม ภายใต้บังคับ ม.13 บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชําระให้แก่
รัฐบาลไม่ว่าเป็นภาษีอากรค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้ หรือเงินอื่นใดหัวหน้าส่วนราชการที่ได้จัดเก็บหรือรับ
เงินนั้นมีหน้าที่ควบคุมให้ส่งเข้าบัญชีที่ 1 หรือส่งคลังจังหวัด คลังอําเภอ ตามากําหนดเวลา และข้อบังคับ ที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยไม่หักไว้เพื่อการใดเลย บทบัญญัติในส่วนนี้ไม่ใช้บังคับกับองค์กรต่างๆ และบรรดาทุน
หรือทุนหมุนเวียนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดข้อบังคับไว้เป็นส่วนต่างหากได้
2. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ม. 24 วรรคแรก คํานิยาม
บรรดาเงินที่ส่วนราชการ
ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือได้รับชําระตามอํานาจหน้าที่หรือ
สัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการให้ส่วนราชการนั้นนําส่ง
คลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกําหนดเว้นแต่รัฐ จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น
การนําส่งคลังตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำส่ง
ข้อ 65 เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการทั้งที่เป็นเงินสด และหรือเช็คให้
นําส่งหรือนําฝากคลังภายในกําหนด ดังนี้
1. เช็ค ให้นําส่งหรือนําฝากในวันที่ได้รับเช็ค หรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
2. เงินรายได้แผ่นดิน ให้นําส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงิน
รายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกิน 10,000 บาท ก็ให้นําเงินส่งโดยด่วน แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันทํา
การถัดไป
ข้อกําหนดที่ผ่อนผันไม่ต้องนาเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
มีกฎหมายผ่อนผันให้หักเงินรายได้แผ่นดิน โดยไม่ต้องนําส่ง คือ พ.ร.บ. เงินคงคลัง ม.4
วรรค 2รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดข้อบังคับ อนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการใดๆ หักรายจ่ายจากเงินที่ต้องส่ง
เข้าบัญชีเงินคงคลัง บัญชีที่ 1 หรือส่งคลังจังหวัดและคลังอําเภอในกรณี ดังนี้
1. รายจ่ า ยที่ หั ก นั้ น เป็ น รายจ่ า ยที่ มี ก ฎหมายอนุ ญ าตให้ จ่ า ยได้ เ ช่ น มี ก ฎหมายจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางและให้นําเงินที่เก็บไว้ไปบูรณะถนนหรือสะพาน หรือเก็บค่าธรรมเนียมตรวจโรคสัตว์
แล้วให้หักเงินบางส่วนไว้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด่านกักกันสัตว์กรณีดังกล่าวถือว่ากฎหมายอนุญาตให้นําเงิน
จ่ ายไปใช้ได้ แล้ ว ดั งนั้ น เมื่ อส่ ว นราชการที่ เกี่ย วข้ องได้ รั บเงิ นมาก็ย่ อมหั กเอาไว้ สํ า หรับ ใช้จ่ ายตามที่
กฎหมายกําหนดได้ไม่ต้องนําส่งคลังส่งแต่เพียงหรือบางส่วนที่เหลือจากหักไว้
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2. รายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย ตามระเบียบที่ได้รับความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อเป็น
ค่าสินบนรางวัลหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มาซึ่งอันพึงต้องชําระให้แก่รัฐบาล เช่น จับไม้ของกลาง เมื่อคดี
สิ้นสุดและได้จําหน่ายไม้ได้เงินมา ถ้ามีระเบียบให้จ่ายเป็นค่าสินบนแก่ผู้จับ ก็ หักเงิน รับจ่ายไปได้ ส่วนที่
เหลือนําส่งคลัง หรือ อยู่นอกเวลาตามปกติกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองเก็บค่าธรรมเนียมไว้ ก็ให้จ่ายเป็นค่า
ล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่ได้ตามที่ได้รับความตกลงกับกระทรวงการคลัง
3. รายจ่ายที่ต้องจ่ายคืนให้แก่บุคคลใดๆ เพราะเป็นเงินอันไม่พึงต้องชําระให้แก่รัฐบาล เช่น
กรณีเก็บเงินมาเกิน ผิดหรือซ้ํา หรือบุคคลไม่มีหน้าที่ต้องชําระทั้ง 3 ข้อ เป็นเรื่อง ทั้งที่กฎหมายบัญญัติเป็น
แม่บทไว้ โดยให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะขอตกลงต้องแจ้ง รายละเอียดให้ทราบ เช่น
ประเภทรายรับ จํานวนเงิน สําเนาใบนําส่ง เหตุผลต้องคืน
มีข้อยกเว้นไม่ต้องนาเงินรายได้ส่งคลัง คือ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ม. 24 ดังนี้
ม. 24 วรรคแรก เงินที่กฎหมายอื่นกําหนดไว้ไม่ต้องนําส่งคลัง เช่นเงินทุนหมุนเวียน
ม. 24 วรรค 2 ให้ส่วนราชการนั้นจ่ายหรือก่อหนี้ในวงเงินที่ได้รับได้ และไม่ต้องนําส่ง
คลังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ได้รับบริจาคจากสถาบันหรือบุคคล มี 2 กรณี ดังนี้
1. มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ไปใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการนั้น
2. รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการ
นั้ น เช่ น มอบที่ดิ น ให้ เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการเก็ บ ค่ า เช่ า ไปส่ ง เสริ มกิ จ การอื่ น ๆ ย่ อ มนํ าดอกผลไปใช้ จ่า ยตาม
วัตถุประสงค์ของผู้มอบให้
ม. 24 วรรค 3 รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน
ที่ส่วนราชการได้รับจากการช่วยเหลือร่วมมือกับต่างประเทศ หรือบุคคลใดก็ได้มี 2 กรณี
1. เป็นเงินที่ได้รับจากโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการให้กู้หรือให้เปล่า
2. เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ สื บ เนื่ อ งจากโครงการช่ ว ยเหลื อ หรื อ ร่ ว มมื อ การที่ ก ฎหมายให้ อํ า นาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กําหนด ตาม ม.24 วรรค ม3 นี้หมายความว่าส่วนราชการใดที่มีกรณี
ดังกล่าว ก็จะต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนจึงจะนําไปใช้จ่ายได้
ม. 24 รัฐมนตรีจะอนุญาต ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช้จ่าย
โดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
1. เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ในลั ก ษณะค่า ชดใช้ ค วามเสี ย หายหรื อสิ้ น เปลื อ งแห่ ง ทรั พ ย์ สิ น และ
จําเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมาการที่จะนําเงินไปใช้จ่ายได้ ต้องได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีคลังก่อน ซึ่งส่วนราชการใดจะได้รับอนุญาตหรือไม่นั้น ก็ย่อมแล้วแต่เหตุผล และความจําเป็น
เป็นกรณีไปหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(1) ทําหนังสือขออนุมัติรัฐมนตรีคลัง
(2) รัฐมนตรีคลังอนุมัติแล้ว และให้เก็บไว้ได้แล้ว
(3) ส่วนราชการที่ได้รับเงินในลักษณะดังกล่าว ต้องรีบนําเงินเข้าบัญชีโดยมิ
ชักช้า
(4) เมื่อเข้าบัญชีแล้วต้องเร่งดําเนินการให้มีการจ่ายตามวัตถุประสงค์โดยเร็วให้
เสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นําเงินเข้าบัญชี
(5) ครบกําหนดเวลา ถ้ามิได้จ่ายหรือจ่ายไม่ หมดและไม่ได้รับอนุญาตขยาย
เวลากรมบัญชี จะดําเนินการปิดบัญชี โดยเบิกหักผลักส่งจํานวนเงินที่เหลือเป็นรายได้ประเภทเงินเบ็ดเตล็ด
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2. เงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่
อํานวยบริการอันเป็นประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์
3. เงิน ที่ได้รั บ ในลั กษณะผลพลอยได้จากการปฏิ บัติงานตามอํานาจหน้าที่ รายได้
แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับและจะต้องนําส่งคลัง หน่วยงานไม่สามารถนําเงินรายได้ดังกล่าวมาใช้
จ่ายในการดําเนินงานได้ หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินเมื่อเกิดรายการ
ประเภทของเงินรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินประกอบด้วย
1. รายได้แผ่นดินประเภทภาษีอากร
1.1 รายได้แผ่นดินประเภทภาษีอากร รายได้แผ่นดินประเภทภาษีอากร หมายถึง เงิน
ภาษีอากรที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุ
โดยกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ บัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นๆ นําไปใช้จ่ายและจะต้องนําหรือหักไว้
เงินที่ได้รับนั้นส่งคลัง
1.2 รายได้แผ่นดินประเภทภาษีอากรจัดแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. รายได้ภาษีทางตรง คือ รายได้แผ่นดินที่เกิดขึ้นจากภาษีเงินได้ประเภทที่มีผู้ มี
หน้าที่เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระ ภาษีไปให้แก่ผู้อื่นได้ หรือผลักภาระภาษีไปให้แก่ผู้อื่นได้ยาก เช่น เงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และภาษีทางตรงประเภทอื่น เช่น ภาษีเงินได้
ที่เรียกเก็บจากสินทรัพย์ซึ่งนับเป็นรายได้ภาษีทางตรงตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง
2. รายได้ภาษีการขายทั่วไป คือ รายได้แผ่นดินที่เกิดขึ้นจากภาษีที่จัดเก็บจากการ
ขายสินค้า หรือให้บริการ และการนําเข้าส่งออก เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะอากรแสตมป์ เป็นต้น
ซึ่งนับเป็นรายได้ภาษีการขายทั่วไปตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง
3. รายได้ภาษีการขายเฉพาะ คือ รายได้แผ่นดินที่เกิดขึ้นจากภาษีที่จัดเก็บจากการ
ผลิตและ ขายสินค้า และการให้บริการบางประเภทเป็นการเฉพาะ รวมทั้งค่าเช่าที่รัฐจัดเก็บจากกิจการที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ภาษีโภคภัณฑ์ ภายใน ภาษีบริการเฉพาะ และภาษีทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งนับเป็นรายได้ภาษีการขายเฉพาะตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง
4. รายได้ภาษีสินค้าเข้าออก คือ รายได้ภาษีอากรที่จัดเก็บจากสินค้าหรือบริการที่
นําเข้ามาในประเทศ เนื่องจากเป็นการนําเข้ามาโดยบุคคลที่มีถิ่ นพํานักภายนอกประเทศให้แก่บุคคลที่มีถิ่น
พํานักภายในประเทศ และรายได้จากภาษีอากรที่จัดเก็บจากสินค้าที่ได้ถูกขนส่งออกนอกประเทศ หรือ
บริการที่ส่งออกไปให้แก่บุ คคลที่มีถิ่นพํานักภายนอกประเทศโดยบุคคลที่มีถิ่นพํานักภายในประเทศ ซึ่ง
นับเป็นรายได้ภาษีสินค้าเข้าออกตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง
5. รายได้ภาษีลักษณะการอนุญาต คือ รายได้จากค่าใบอนุญาตให้ดําเนินการ และ
ประกอบกิจการบางประเภท ตัวอย่างเช่น ค่าใบอนุญาตประมูลสุรา ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ ค่าใบอนุญาต
วิทยุ คมนาคม เป็นต้น ซึ่งนับเป็นรายได้ค่าภาษีลักษณะการอนุญาตตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของ
กรมบัญชีกลาง
6. รายได้ภาษีลักษณะอื่น คือ รายได้ที่หน่วยงานใช้อํานาจรัฐจัดเก็บในลักษณะภาษี
และต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รัฐไม่ต้องจัดบริการหรือดําเนินการใด ๆ เป็นการตอบแทนแก่ผู้ชําระ
เงินโดยตรง ซึ่งไม่เข้าลักษณะภาษีประเภทต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ข้างต้น และนับเป็นรายได้ภาษีลักษณะอื่น
ตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง

4

2. รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีอากร
รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีอากร หมายถึง รายได้อื่นที่นอกเหนือจากรายได้ประเภท
ภาษีอากรซึ่งหน่วยงานได้รับและจะต้องนําส่งคลัง รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีอากรประกอบด้วย
(1) รายได้แผ่นดินจากการขายสินทรัพย์และบริการ คือ รายได้ที่เกิดจากการขาย
สิ น ทรั พ ย์ แ ละ การให้ บ ริ ก ารที่ ห น่ ว ยงานไม่ ส ามารถเก็ บ ไว้ ใ ช้ ไ ด้ ต้ อ งนํ า ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
ตัวอย่างเช่น รายได้จากการขายที่ดินและอาคารที่ราชพัสดุ รายได้จากการจําหน่ายเงินทุนและหลักทรัพย์
ของ รัฐบาล รายได้จากการขายของกลาง รายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ดินและค่ าจด
ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่าที่ราชพัสดุ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นรายได้จากการขาย ทรัพย์สิน
และบริการตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง
(2) รายได้แผ่นดินจากรัฐพาณิชย์ คือ รายได้ที่เป็นผลตอบแทนให้แก่เจ้าของจากเงิน
ลงทุนที่หน่วยงานถือไว้ในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ และต้องนําส่งเงินรายได้ที่ได้รับให้แก่รัฐบาลเป็นรายได้
แผ่ น ดิ น เช่ น เงิ น ปั น ผล ซึ่ ง นั บ เป็ น รายได้ จ ากรั ฐ พาณิ ช ย์ ต ามการจั ด ประเภทรายได้ แ ผ่ น ดิ น ของ
กรมบัญชีกลาง
(3) รายได้แผ่นดินอื่น คือ รายได้ที่หน่วยงานได้รับและต้องนําส่งเงินรายได้ที่ได้รับ
ให้แก่รัฐบาลนอกเหนือจากประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งนับเป็นรายได้อื่นตามการจัดประเภทรายได้
แผ่นดินของกรมบัญชีกลางตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมและค่าปรับเกี่ ยวกับกระบวนยุติธรรม ค่าปรับ ภาษี
อากร เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด เป็นต้น
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บทที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเงินรายได้แผ่นดิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเงินรายได้แผ่นดิน
การจัดเก็บรายได้แผ่นดินของหน่วยงานราชการ มีทั้งการจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นของส่วน
ราชการเอง และส่วนราชการจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการนั้นแบบเอกสารที่ใช้ในระบบรับและนําส่งเงิน
1. แบบเอกสารใบจัดเก็บรายได้ (แบบ นส.01) ใช้สําหรับบันทึกการรับเงินของหน่วยงาน
เพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
2. แบบเอกสารใบนําส่งรายได้ (แบบ นส.02-1) ใช้บันทึกการนําส่งเงินรายได้แผ่นดินและ
การนําเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ทั้งกรณีการส่งเงินของหน่วยงานตนเองและการนําส่งเงินรายได้หน่วยงาน
อื่น (ข้ามกรม) ถ้าเป็นการจัดเก็บรายได้แผ่นแทนส่วนราชการอื่น ให้ใช้แบบเอกสาร (แบบ นส.03) และการ
นําส่งรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ให้ใช้แบบเอกสารใบนําส่งรายได้ (แบบ นส.02-2)
3. แบบเอกสารใบนําส่งเงิน จากระบบ KTB Corporate Online (R6)
กระบวนงานในระบบรับและนาส่งเงิน
เมื่อ มีผู้ ม าติด ต่อขอใช้ บริก ารกั บหน่ ว ยงาน เจ้า หน้า ที่การเงิ นหรื อผู้ ที่ ได้รั บมอบหมายจะ
ดําเนินการ ดังนี้
1. ชําระเงิน ด้วยเงินสด หรือ เช็ค ดารฟ์ท ตั๋วแลกเงิน ตราสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นใดที่
ปฏิบัติตามกระทรวงการคลังกําหนด
2. ชําระเงิน ด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต โดยชําระเงินผ่านเครื่อง EDC
ขั้นตอนที่ 1 การรับเงินรายได้
1. การรับเงิน กรณีรับเงินเป็น เงินสด/เช็ค
หน่วยงานจะนําเงินรายได้ที่ได้รับนําส่งที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเปิดเพื่อรับเงิน โดยหน่วยงานจะต้องจัดทําใบฝากเงิน (Pay –
in Slip) ตามรูปแบบที่กําหนด ซึ่งเมื่อธนาคารได้รับเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงิน (Deposit Slip) ให้
หน่วยงานใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกข้อมูลการนําส่งเงิน
ประเภทใบนําฝากเงิน(Pay-in Slip) ประกอบด้วย 2 ส่วน คืน ส่วนบนและส่วนล่าง โดยจะมีรูปแบบ
ที่เหมือนกัน
1.1 ส่ ว นบน ส่ ว นผู้ ชําระเงิน หน่ว ยงานที่นําส่ งจะเป็นผู้เก็บไว้ พร้อมใบรับเงินจาก
ธนาคาร (Deposit Slip) และยังใช้เป็นหลักฐานประกอบการนําส่งเงินเข้าสู่ระบบ GFMIS และใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการที่บันทึก
1.2 ส่วนล่าง ส่วนของธนาคาร ธนาคารจะเป็นผู้เก็บไว้
2. การรับเงิน กรณีรับเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตด้วยเครื่อง EDC
2.1 หน่วยงานจะต้องได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มีชื่อตรงกับผู้ถือบัตรเท่านั้น เมื่อ
ได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตแล้ว เจ้าหน้าที่การเงิน จะดําเนินการรูดบัตรตามจํานวนเงินที่ทํารายการ เมื่อทํา
รายการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้สลิป ให้ผู้ถือบัตรเซ็นชื่อรับรอง และเจ้าหน้าที่เก็บสลิปส่วนนี้ไว้เป็นหลักฐาน
แล้วพิมพ์สําเนาสลิปในส่วนของผู้ถือบัตรอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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2.2 เมื่อสิ้นวันทําการ หน่วยงานจะสรุปยอดเงินประจําวันโดยจะโอนยอดเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี “ชื่อส่วนราชการ.......เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” และพิมพ์รายงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่ง
ยอดเงินจํานวนดังกล่าวจะไม่แสดงยอดเงินในบัญชีในวันนั้น แต่จะแสดงยอดเงินในวันถัดไป
3. เมื่อหน่วยงานรับเงินเรียบร้อยแล้ว จะสรุปยอดและบันทึกลงสมุดเงินสดประจําวัน และ
ดําเนินการขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การออกใบเสร็จรับเงิน
เมื่อผู้ที่ชําระเงิน ได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้
ออกใบเสร็จรับเงิน โดยผู้ชําระเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ส่วนสําเนาใบเสร็จรับเงิน หน่วยงานจะเก็บไว้
เป็นหลักฐานการบันทึกรายการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
1. ตราครุฑ ที่เป็นของส่วนราชการ
2. เลขที่ เล่มที่ ของใบเสร็จรับเงิน
3. ชื่อส่วนราชการที่ออกใบเสร็จรับเงิน
4. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
5. ชื่อ – สกุล ของผู้ชําระเงิน
6. ข้อความหรือรายการที่ระบุว่าเป็นค่าอะไร
7. จํานวนเงินที่รับชําระเป็นตัวเลขและตัวอักษร
8. ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
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ขัน้ ตอนที่ 3 การบันทึกรับเงินรายได้
1. เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินด้าน GFMIS จะต้อง
บันทึกการรับเงินและนําส่งในระบบ GFMIS โดยแยกตามหมวดของรายได้ ดังนี้
เงินรายได้แผ่นดิน
รหัสบัญชีแยกประเภท
4202030105
4205010104
4205010110
4206010102
4206010199
4201020199
4202010199
4313010199

ชื่อบัญชี

รหัสรายได้

บัญชีรายได้ค่าขายของเบ็ตเตล็ต
บัญชีรายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
บัญชีจากการขายครุภัณฑ์
บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า
บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น
บัญชีรายได้ค่าปรับอื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น
รายได้อื่น

642
602
649
811
830
810
670
770

รหัสแหล่งของเงิน
XX19200
XX19200
XX19200
XX19400
XX19400
XX19200
XX26000
XX26000

เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)
รหัสบัญชีแยกประเภท
2111020199

ชื่อบัญชี
เงินรับฝาก

รหัส
แหล่งของ
คําอธิบาย
รายได้
เงิน
658 XX26000 เงินประกันสัญญาจ้าง

2.การบันทึกในรายการเอกสาร จะได้รับเอกสารจากระบบ 10 หลัก เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนการบันทึก เพื่อป้องกันความผิดพลาด
3. พิมพ์รายงานการรับเงินรายได้ในระบบ GFMIS พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้บันทึกและจัดเอกสารเสนอ
ให้ผู้มีอํานาจลงนามเป็นผู้อนุมัติในรายงาน
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การบันทึกในระบบ GFMIS
การเข้าใช้งานผ่านเครื่อง GFMIS ผ่านระบบ Web Online มี 2 กรณี คือ
1. เข้าใช้งานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal โดยเข้าเว็ปไซด์ http://webonline
2. เข้าใช้งานผ่านระบบ Internet โดยใช้อุปกรณ์ Token Key โดยเข้าเว็ปไซด์
http://webonline.gfmis.go.th
การเข้าใช้งาน Login จะต้องกรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัส Password ของแต่ละหน่วยงาน หน้าจอ
จะแสดงหน้าจอหลัก และเมนูการใช้งานต่างๆ ให้เลือก ระบบรับและนําส่งเงิน ตามรูปภาพ
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1. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนหัว ประกอบด้วย
รหัสหน่วยงาน
: ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
วันที่
: ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่
: ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
การอ้างอิง
: ใส่เลขการอ้างอิง 10 หลัก เช่น R630000001
ประเภทการรับเงิน
RA คือ เงินรายได้แผ่นดิน
RB
คือ เงินฝากคลัง
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
ประเภทเงิน : ช่องทางการรับเงิน
- เงินฝากธนาคารเพื่อนําส่งคลัง หรือ
- เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนําส่งคลัง
แหล่งของเงิน : ระบุแหล่งที่มา 7 หลัก เช่น YY XX XXX
- YY คือ ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
- XX คือ ประเภทของรายได้
- XXX คือ รหัสของรายได้
จํานวนเงิน
: จํานวนเงินที่จัดเก็บ
รหัสหน่วยงานผู้จัดเก็บ : ระบุรหัสหน่วยงาน 10 หลัก
รหัสรายได้
: ระบุรหัสรายได้ 3 หลัก
คําอธิบาย
: ระบุคําอธิบายรายการ
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ส่วนที่ 3 รายการจัดเก็บ ประกอบด้วย
รหัสแยกประเภท : รหัสแยกประเภท 10 หลัก
จํานวนเงิน
: จํานวนเงินที่จัดเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม
: ระบุคําอธิบายรายการ

เมื่อกรอกรายละเอียดรายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง แล้ว กดปุ่ม
จําลองการบันทึกแล้วพิมพ์เอกสารบัญชีพร้อมทั้ง SAP/R3 เพื่อให้ผู้อนุมัติลงนาม
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คู่มือวิธกี ารใช้งานเครื่อง EDC
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บทที่ 3
การบันทึกนาส่งเงินในระบบ KTB Corporate Online
การบันทึกนาส่งเงิน
1. การบันทึกนาส่งเงิน ผู้บันทึกจะเข้าเว็ปไซด์ http://www.bizgrowing.ktb.co.th เพื่อ Login เข้าใช้งาน
โดยระบุ
- Company ID
- User Name
- Password แล้ว Login
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เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก ให้เลือกเมนู GFMIS แล้วเลือกเมนู Pay In

ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานบางส่วนโดยอัตโนมัติ และบางส่วนเจ้าหน้าที่การเงินจะเป็นผู้กรอก
ข้อมูล ระบบแสดงหน้าจอรายงาน 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อมูล
หมายเลขการอ้างอิงลูกค้า
: ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ
วันที่ทํารายการ
: ระบบจะขึ้นตามวันที่นําส่งเงิน
ชื่อแทนบัญชี
: ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด
: ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ
ชําระจากบัญชี
: ระบุบัญชีที่เราต้องการนําส่งเงิน
รหัสศูนย์ต้นทุน
: ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน 10 หลัก
ประเภทเอกสารนําส่ง
: ระบุประเภทเอกสารการนําส่ง
 รายได้แผ่นดิน
 เงินฝากคลัง
จํานวนเงิน
: ระบุจํานวนเงินที่นําส่ง
หมายเหตุ (ถ้ามี)
: ระบุคําอธิบายรายการ
ส่วนที่ 2 ยืนยัน (confirmation) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลรายการนําส่ง
ถ้าข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม Confirm เพื่อยืนยันการส่งข้อมูลในระบบ
ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม Cancel เพื่อกลับไปแก้ไขรายการนําส่งถูกต้อง
ส่วนที่ 3 สําเร็จ เมื่อระบบแสดงหน้าจอทํารายการสําเร็จ ซึ่งระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
“หมายเลขการอ้างอิงลูกค้า CB000000237420 ได้ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”ให้กดปุ่ม Successfully หรือ
กรณีทีมีการนําส่งหลายๆ รายการ ให้กดปุ่ม More Transaction เพื่อเข้าไปบันทึกรายการนําส่งรายการถัดไป
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2. การอนุมัติรายการนาส่งและไม่อนุมัติการนาส่ง
กรณี การอนุมัติการนําส่ง
เมื่อเลือกเมนู Inbox ระบบจะแสดงรายการที่ผู้บันทึก (Company Maker) บันทึก
รายการเข้ามาในระบบ โดยจะแสดงรายการทั้งหมด
สามารถตรวจสอบรายการนําส่ง และรายละเอียดแต่ละรายการได้ โดยคลิ๊กเลือกบรรทัด
รายการที่ต้องการดูข้อมูลการนําส่ง
ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดข้อมูล เมื่อตรวจสอบรายละเอียดรายการเรียบร้อยแล้วให้กด
ปุ่ม Appove ข้อมูลจะบันทึกในระบบของธนาคาร
ระบบแสดงหน้าจอ ยืนยัน (Confirmation) ถ้าใช่ กดปุ่ม Confirm
ระบบแสดงหน้าจอ สําเร็จ(Successfully) ถ้าใช่ กดปุ่ม Successfully เสร็จแล้ว กดปุ่ม
Finish เพื่อสิ้นสุดการอนุมัติรายการ
กรณี การไม่อนุมัติการนําส่ง
เมื่อตรวจสอบรายการนําส่ งเงินแล้ ว เห็ น ว่ารายการไม่ถูกต้องสามารถเลื อกไม่อนุมั ติ
รายการได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Reject ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน (Confirmation) ให้ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ
รายการดังกล่าว ในช่อง Reject Reason
ระบบจะแสดงข้อความ ให้กดปุ่ม Confirm
ระบบแสดงหน้าจอ สําเร็จ(Successfully) ถ้าใช่ กดปุ่ม Successfully เสร็จแล้วกดปุ่ม
Finish
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3. การตรวจสอบผล A อนุมัติรายการ และไม่อนุมัติรายการ
ผู้บันทึก (Company Maker) เมื่อ Login เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว เลือก GFMIS แล้วเลือก
Transaction History

ขั้นตอนการตรวจสอบผล กรณี Authorizer อนุมัติรายการ
การตรวจสอบผลการอนุมัติรายการ กรณี ค้นหาจาก “หมายเลขอ้างอิงลูกค้า”
- ระบุ “วันที่รายการมีผล”โดยบันทึกวันที่บันทึกรายการ
- ระบุ หมายเลขอ้างอิงลูกค้า แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา (Serch)
การตรวจสอบผลการอนุมัติรายการ กรณี ค้นหาจาก “จากบัญชี”
- ค้นหาเลขที่บัญชีธนาคาร โดยเลือก บัญชีธนาคารที่นําส่ง แล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา (Serch)
- ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานรายละเอียดการนําส่งเงิน ซึ่งสามารถพิมพ์รายงานออกมาได้
ตัวอย่างรายละเอียดการนาส่งเงิน
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ขั้นตอนการตรวจสอบผล กรณี Authorizer ไม่อนุมัติรายการ
เลือกเมนู Inbox ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน ซึ่งระบบจะแสดงจํานวนรายการที่ไม่ผ่าน
การอนุมัติพร้อมเหตุผลที่ไม่ผ่านการอนุมัติ โดยสังเกตจาก
- ช่องสถานะเอกสาร ขึ้นข้อความปฏิเสธรายการ
- ช่องหมายเหตุ Remark เหตุผลการปฏิเสธรายการ
4. การเรียกรายงาน
การเรียกรายงานในระบบ GMIS มี 2 กรณี คือ
-Terminal
-Web Online
4.1 กรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง KTB Corporate Online ในTerminal
- รายงานนําส่งเงินผ่านระบบ โดยใช้คําสั่ง ZRP_KCB_002
- ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานโดยให้กรอก รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย ปีบัญชี วันที่ผ่าน
รายการ และประเภทของเอกสาร
- ระบบแสดงหน้าจอรายงาน ซึ่งแสดงข้อมูลจํานวนรายการที่ผ่านรายการ และ จํานวนรายการที่เกิด
ข้อผิดพลาด ซึ่งหน่วยงานสามารถ Dill Down เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลแต่ละรายการได้
- กรณี รายการที่ไม่ผ่านการอนุมัติระบบจะแสดงข้อความ และเหตุผลกรณีที่ไม่อนุมัติรายการในช่อง
ข้อผิดพลาด
- รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด โดยระบบจะ
แสดงหน้าจอรายงาน โดยให้กรอก เลขที่บัญชีธนาคาร วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย การอ้างอิง
- ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานรายละเอียดข้อมูลรายการนําส่งเงินผ่านระบบ โดยให้สังเกตช่อง Print
Code เช่น KCB ส่งโดยระบบ KTB Corporate Online
4.2 กรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง KTB Corporate Online ใน web Online
การเรียกข้อมูลผ่านระบบ มี 2 กรณี คือ
- การเรียกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal โดยเข้าเวปไซด์ http://webonline
- การเรียกข้อมูลผ่าน ระบบ Internet โดยใช้อุปกรณ์ GFMIS Token key โดยเข้าเวปไซด์
https://webonline.gfmis.go.th
ตัวอย่าง การเรียกรายงานโดยเข้าเวปไซด์ http://webonline
การเรียกรายงานนําส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online เพื่อตรวจสอบรายการนําส่งในระบบ ซึ่งแบ่ง
รายงานงานออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. รายงานสรุปการนําส่งเงิน KTB Corporate Online เป็นรายงานแสดงจํานวนรายการทั้งหมด
2. รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ กรณีที่หน่วยงานอยากทราบรายละเอียด
ว่ามีรายการอะไรบ้าง
3.รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่เกิดข้อผิดพลาด สําหรับดูรายการที่ไม่อนุมัติในระบบว่ามี
อะไรบ้าง และเหตุผลที่ไม่ผ่านการอนุมัติเนื่องจากสาเหตุใด
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กระบวนการรับและนาส่งเงิน

ผู้มาติดต่อขอใช้บริการ
(ผู้ชาระเงิน)

ชาระด้วยบัตรเดบิต/เครดิต

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน
ใบ 1

รอ 1 วันถัดไป เพื่อรอเงินโอน
เข้ าบัญชี EDC ของหน่วยงาน
พร้ อมทังบั
้ นทึกรายการใน
สมุดเงินสดประจาวัน

เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบ
ยอดเงินโอนในบัญชี เมื่อ

ใบ 2

ชาระด้วยเงินสด/เช็ค

เจ้าหน้าที่การเงินออก
ใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้มาชําระ
เจ้าหน้าที่
การเงินจัดเก็บ
ณ สิ้นวัน แล้ว
นําไปบันทึกใน
ระบบ GFMIS
และเก็บไว้เป็น
หลักฐานการ
ตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าที่การเงินผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
สรุปหลังสาเนาใบเสร็ จรับเงิน พร้ อม
ส่งมอบเงินสด/เช็ค ให้ หวั หน้ าการเงิน
ตรวจสอบตัวเงินกับสาเนา

ใบเสร็ จรับเงิน และสรุปบันทึก
รายการในสมุดเงินสดประจาวัน

ตรวจสอบแล้ วจึงสามารถจึง

เงินสด/เช็ค พร้ อมใบนาส่งเงิน และใบฝาก

จะบันทึกรายการต่อไป

เงินส่ง ธนาคารกรุงไทย

บันทึกรายการรับและนาส่งเงิน

บันทึกรายการรับและนาส่งเงินใน

ในระบบ GFMIS

ระบบ GFMIS

บันทึกการนาส่งเงินในระบบ

บันทึกการนาส่งเงินในระบบ
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Managemant : KM) เรื่อง การรับและนําส่งเงิน ของกรมเจ้าท่า
2. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Managemant : KM) เรื่อง การรับและนําส่งเงิน ของกรมบังคับคดี
3. คู่มือการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online สําหรับส่วนราชการของ สํานักงานคลังจังหวัด
พิษณุโลก กรกฎาคม 2560
4. แนวปฏิบัติการตรวจสอบระบบรับและนําส่งเงินรายได้แผ่น กรมบัญชีกลาง
5. ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
6. http://webonline
7. http://webonline.gfmis.go.th
8. https://www.bizgrowing.ktb.co.th

