


 
 

แนวทางการรับเงินและการนําเงินสงคลังของกรมสงเสริมการเกษตรผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

แนบทายหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1003/ว 1061 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

 ตามท่ีกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑและวธิีปฏิบัติในการรับเงินและการนําเงินสงคลงัผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานอุปกรณรับชําระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) และการรับชําระเงินของสวนราชการดวย QR Code 

รายละเอียดตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 116 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 5 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2561 นั้น 

 กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดแนวทางการรับเงินและการนําเงินสงคลังของกรมสงเสริมการเกษตร

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินการรับเงินและการนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลัง 

กําหนดไดอยางถูกตอง ดังนี้  

 1. การรับเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  1.1 ใหหนวยงานเปดบัญชเีงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจํานวน 1 บัญช ีกับธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับเงินผานชองทางการใหบริการตางๆ ของธนาคารกรุงไทยฯ โดยใชชื่อบัญชี “...ชื่อสวนราชการ... 

เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส” พรอมท้ังขอเปดใชบริการรับชําระเงิน (Bill Payment) ผานระบบ KTB Corporate Online 

  1.2 ใหหนวยงานกําหนดแบบใบแจงการชําระเงินเพ่ือใหผูชําระเงินใชในการรับชําระเงินเขาบัญชี

เงินฝากธนาคารดังกลาว ซ่ึงจะตองมีขอมูลประกอบดวย ชื่อหนวยงาน วันท่ีรับชําระ ชื่อผูชําระเงิน รายการหรือประเภท

ของรายไดท่ีรับชําระ และจํานวนเงินท่ีรับชําระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และขอมูลอางอิง 

(Reference Code) ท่ีจะระบุในแบบใบแจงการชําระเงินจะตองมีความสอดคลองและสามารถแสดงขอมูลดังกลาวได 

  1.3 ใหหนวยงานแจงใหผูชําระเงินสามารถชําระเงินผานชองทางการใหบริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ 

ไดทุกแหงและทุกชองทาง ไดแก เคานเตอรธนาคาร Teller Payment ATM Payment Internet Banking และ Mobile 

Banking โดยใชแบบใบแจงการชําระเงินตามขอ 1.2 ซ่ึงผูชําระเงินจะไดเอกสารหลังจากการทําธุรกรรมชําระเงิน

กับธนาคารกรุงไทยฯ ในชองทางตางๆ ขางตน เปนหลักฐานในการรับเงิน โดยหนวยงานไมตองออกใบเสร็จรับเงิน เวนแต

กรณีท่ีผูชําระเงินตองการใบเสร็จรับเงินใหแจงความประสงคมายังหนวยงานเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและสงใหผูชําระเงินตอไป 

  1.4 ทุกสิ้นวันทําการ ใหหนวยงานตรวจสอบขอมูลการรับเงินแตละรายการจากรายงานการรับ

ชําระเงินระหวางวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญช ี(e-Statement/ 

Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถูกตองครบถวน และในวันทําการถัดไป 

ใหหนวยงานตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของหนวยงาน (Receivable 

Information Download) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online และใหเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียด

การรับเงินของหนวยงาน (Receivable Information Download) เพ่ือเปนหลักฐานในการรับเงินและสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน (ถามี) ไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 

 

 

1.5 ใหหนวยงาน...
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 1.5 ใหหนวยงานนําเงินสงคลังหรือฝากคลังผานระบบ KTB Corporate Online โดยเลือกหมายเลข

บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานตามขอ 1.1 พรอมท้ังระบุประเภทและจํานวนเงินท่ีจะนําสงคลังหรือฝากคลัง 

และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวผานระบบ KTB Corporate Online เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดเพ่ือรับเงินของหนวยงานภาครัฐ แลวแตกรณี และเม่ือทํารายการแลวเสร็จ 

ใหพิมพหนาจอการทํารายการสําเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพ่ือใชเปนหลักฐานในการนําเงินสงคลัง

หรือฝากคลัง แลวแตกรณี 

  1.6 ทุกสิ้นวันทําการ ใหหนวยงานตรวจสอบการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังผานระบบ KTB 

Corporate Online จากเอกสารท่ีพิมพจากหนาจอการทํารายการสําเร็จ กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญช ี

(e-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถูกตองตรงกัน และให

เก็บรักษาหลักฐานในการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 

 2. การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 

   2.1 ใหหนวยงานเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันกับธนาคารท่ีวางเครื่อง EDC 

1 บัญชี โดยใชชื่อบัญชี “...ชื่อสวนราชการ... เพ่ือการรับเงินผานเครื่อง EDC” เพ่ือใชรับเงินท่ีชําระดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส 

และสมัครใชบริการ  

   2.1.1 Internet Banking  

   2.1.2 พรอมเพย (Prompt Pay) โดยใชเลขประจําตัวผูเสียภาษี (Tax ID) ของหนวยงาน 

   2.1.3 มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการชําระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) 

โดยใหธนาคารสราง QR Code ใหหนวยงานใชในการรับชําระเงินผานอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ซ่ึงปรากฏ QR Code บนหนาจอเครือ่ง EDC 

  2.2 เม่ือผูชําระเงินแจงความประสงคจะชําระเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ใหหนวยงาน

รับชําระเงินโดยทํารายการผานอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 

ท่ีธนาคารติดตั้งให ตามข้ันตอนในคูมือการใชเครื่อง EDC ของธนาคาร 

  2.3 เม่ือเครื่อง EDC ของธนาคารทําการตรวจสอบสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ของผูชําระเงิน

จะแสดงผลเปน 2 กรณี ดังนี้ 

   2.3.1 กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ไมถูกตองหรือยอดเงินในบัญชีของ              

ผูชําระเงินไมพอจาย ระบบจะปฏิเสธการทํารายการทันที กรณีนี้ใหหนวยงานคืนบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) 

ใหแกผูชําระเงิน และเรียกรับชําระเงินดวยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตอไป 

   2.3.2 กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ถูกตองและยอดเงินในบัญชีของผูชาํระเงิน

มีเพียงพอจาย ระบบจะทําการหักบัญชีของผูชําระเงินและพิมพหลักฐานการชําระเงิน (Payment Slip) ท่ีแสดง

รายละเอียด และยืนยันการชําระเงิน จํานวน 2 ฉบับ คือ หลักฐานการชําระเงินท่ีสวนราชการใหผูชาํระเงิน         

ลงลายมือชื่อ (Merchant Copy) 1 ฉบับ และหลักฐานการชําระเงินท่ีผูชําระเงินเก็บไวเปนหลักฐานโดยไมตอง         

ลงลายมือชื่อ (Customer Copy) 1 ฉบับ 

 

2.4 กรณี...
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  2.4 กรณีท่ีบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานการหักบัญชีของผูชําระเงินแลว ใหหนวยงาน

ออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพรอมหลักฐานการชําระเงิน (Customer Copy) ใหแกผูชําระเงินเก็บไว

เปนหลักฐาน จํานวน 1 ชุด และหนวยงานเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินพรอมหลักฐานการชําระเงิน (Merchant Copy) 

จํานวน 1 ชุด ไวเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบความถูกตองของการรับเงินตอไป 

  2.5 หากรายการรับชําระเงินผานเครื่อง EDC เรียบรอยแลว แตไดรับแจงจากผูชําระเงิน      

หรือหนวยงานพบวา การชําระเงินมีขอผิดพลาด เชน จํานวนเงิน หรือรายการท่ีรับชําระไมถูกตอง กอนท่ีจะมีการ

ทํารายการสรุปยอดรับชําระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวัน ใหหนวยงานยกเลิกรายการรับชําระ (Void Payment) 

จากเครื่อง EDC โดยดําเนินการตามข้ันตอนในคูมือการใชเครื่อง EDC ของธนาคาร และใหหนวยงานทํารายการ 

รับชําระเงินใหม ท้ังนี้ หากหนวยงานไดออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินไปแลวกอนมีการยกเลิกรายการรับชําระ 

(Void Payment) ใหหนวยงานเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผูชําระเงินและขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นท้ังฉบับ 

แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหมใหแกผูชําระเงิน โดยใหนําใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

   กรณีไดรับแจงจากผูชําระเงินหรือหนวยงานพบวา การชําระเงินมีขอผิดพลาดหลังจาก         

ท่ีมีการทํารายการสรุปยอดรับชาํระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวัน ใหหนวยงานแจงขอปรบัปรุงรายการ EDC ตามข้ันตอน

ในคูมือการใชเครื่อง EDC ของธนาคาร โดยใหดําเนินการดังนี้ 

   1) กรอกขอมูลการขอปรับปรุงรายการ EDC ตามแบบฟอรมท่ีธนาคารกําหนดและแจงไปยัง

ธนาคารเพ่ือขอปรับปรุงรายการรับชําระเงินท่ีผิดพลาด 

   2) เม่ือไดรับแจงเปนหนังสือจากธนาคารวาไดดําเนินการปรับปรุงรายการรับชําระเงิน       

ใหถูกตองแลว ใหหนวยงานเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผูชําระเงินและขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินท่ีออกไปแลวท้ังฉบับ

แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหมใหแกผูชําระเงิน โดยใหนําใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

4. กรณีรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเครดิต) ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส 

(บัตรเดบิต) 

  2.6 ทุกสิ้นวัน ใหหนวยงานสรปุยอดรายการรับชําระเงินผานเครื่อง EDC ในแตละวัน (Settlement) 

เพ่ือประมวลผลการรับชําระเงินระหวางวัน แลวสั่งพิมพใบสรุปยอดรับชําระเงิน (Settlement Report Slip)          

จากเครื่อง EDC เพ่ือนํามาตรวจสอบกับหลักฐานการชําระเงิน (Merchant Copy) และสําเนาใบเสร็จรับเงิน               

ใหถูกตองตรงกัน 

  2.7 เม่ือหนวยงานทําการสรุปยอดรายการรับเงินท่ีรับชําระในแตละวัน (Settlement) แลว 

ธนาคารจะทําการโอนยอดเงินเต็มจํานวนตามใบสรุปยอดรับชําระเงิน (Settlement Report Slip) ไปเขาบัญชี 

เงินฝากธนาคารท่ีไดเปดไวสําหรับรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกสภายในวันทําการเดียวกัน 

  2.8 วันทําการถัดไป กอนเวลา 10.00 น. ใหหนวยงานตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ท่ีไดเปดไวสําหรับรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกสกับรายงานการรับชําระเงินผานระบบงานของธนาคารตามคูมือ 

การใชเครื่อง EDC ของธนาคาร เม่ือถูกตองตรงกันแลวใหโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาว ผานระบบ 

Internet Banking (KTB Corporate Online) เพ่ือนําสงคลังเปนเงินรายไดแผนดินหรือฝากคลัง แลวแตกรณี 

 

 

การทํา...
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   การทํารายการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังผานระบบ KTB Corporate Online ใหหนวยงาน

โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาว พรอมท้ังระบุประเภทและจํานวนเงินท่ีจะนําสงคลังหรือฝากคลัง เพ่ือเขาบัญชี

เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดเพ่ือรับเงินของหนวยงานภาครัฐ แลวแตกรณี             

และเม่ือทํารายการแลวเสร็จ ใหพิมพหนาจอการทํารายการสําเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพ่ือใช  

เปนหลักฐานในการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง 

  2.9 ทุกสิ้นวันทําการ ใหหนวยงานตรวจสอบการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังผานระบบ KTB 

Corporate Online จากเอกสารท่ีพิมพจากหนาจอการทํารายการสําเร็จกับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(e-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถูกตองตรงกัน และให

เก็บรักษาหลักฐานในการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 

  2.10 กรณีรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเครดิต) ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการรับเงิน 

ดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) แตคาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนผูชําระเงินเปนผูรับภาระคาธรรมเนียม 

  2.11 กรณีเกิดขอขัดของในสวนของการรับชําระเงินใหหนวยงานติดตอโดยตรงกับธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ท่ีวางเครื่อง EDC 

 3. การรับเงิน QR Code 

  3.1 ใหหนวยงานใชบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันท่ีไดเปดใชบริการตามขอ 2 

เพ่ือรับชําระเงินดวย QR Code 

  3.2 ใหหนวยงานแจงรายการและจํานวนเงินท่ีผูชําระเงินตองชําระ โดยผูชําระเงินตองใช Smartphone 

ท่ีไดดาวนโหลด Application QR Code ของธนาคารท่ีผูชําระเงินใชบริการ เพ่ือใชสําหรับชําระเงินเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของหนวยงานตามขอ 3.1 Scan QR Code ท่ีอยูในเครื่อง EDC และกรอกจํานวนเงินท่ีตองชําระกอนกดยืนยัน

การชําระเงิน จากนั้นผูชําระเงินจะไดรับหลักฐานการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Slip) ซ่ึงบันทึกอยูใน Smartphone 

ของผูชําระเงิน 

  3.3 เม่ือผูชําระเงินไดทํารายการชําระเงินดวย QR Code เรียบรอยแลว ใหหนวยงานปฏิบัติ 

ตามข้ันตอนในคูมือการรับเงินดวย QR Code ผานเครื่อง EDC ของธนาคาร โดยระบบจะทําการหักบัญชีของผูชําระเงิน

และพิมพหลักฐานการชําระเงิน (Payment Slip) ท่ีแสดงรายละเอียดและยืนยันการชําระเงิน จํานวน 2 ฉบับ         

คือ หลักฐานการชําระเงินท่ีหนวยงานใหผูชําระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy) 1 ฉบับ และหลักฐานการชําระเงิน

ท่ีผูชําระเงินเก็บไวเปนหลักฐานโดยไมตองลงลายมือชื่อ (Customer Copy) 1 ฉบับ 

  3.4 ใหหนวยงานออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพรอมหลักฐานการชําระเงิน 

(Customer Copy) ใหแกผูชําระเงินเก็บไวเปนหลักฐาน จํานวน 1 ชุด และสวนราชการเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงิน

พรอมหลักฐานการชําระเงินฯ (Merchant Copy) จํานวน 1 ชุด ไวเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบความถูกตอง    

ของการรับเงินและเก็บไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 

  3.5 หากรายการรับชําระเงินดวย QR Code ผานเครื่อง EDC เรียบรอยแลว แตไดรับแจง     

จากผูชําระเงินหรือหนวยงานพบวา การชําระเงินมีขอผิดพลาด เชน จํานวนเงิน หรือรายการท่ีรับชําระไมถูกตอง 

กอนท่ีจะมีการทํารายการสรุปยอดรับชําระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวัน ใหหนวยงานยกเลิกรายการรับชําระ 

(Void Payment) จากเครื่อง EDC โดยดําเนินการตามข้ันตอนในคูมือการรับเงินดวย QR Code ผานเครื่อง EDC 

 

ของ...
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ของธนาคาร และใหหนวยงานทํารายการรับชําระเงินใหม ท้ังนี้ หากหนวยงานไดออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน

ไปแลวกอนมีการยกเลิกรายการรับชําระ (Void Payment) ใหหนวยงานเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผูชําระเงิน 

และขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นท้ังฉบับ แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหมใหแกผูชําระเงิน โดยใหนําใบเสร็จรับเงิน 

ท่ีขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

   กรณีไดรับแจงจากผูชําระเงินหรือหนวยงานพบวา การชําระเงินมีขอผิดพลาดหลังจากท่ีมี

การทํารายการสรุปยอดรับชําระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวันแลว ใหหนวยงานแจงขอปรับปรุงรายการตามข้ันตอน

ในคูมือการรับเงินดวย QR Code ผานเครื่อง EDC โดยใหดําเนินการดังนี้ 

   1) กรอกขอมูลการขอปรับปรุงรายการรับชําระเงิน ตามแบบฟอรมท่ีธนาคารกําหนด       

และแจงไปยังธนาคารเพ่ือขอปรับปรุงรายการรับชําระเงินท่ีผิดพลาด 

   2) เม่ือไดรับแจงเปนหนังสือจากธนาคารวาไดดําเนินการปรับปรุงรายการรับชําระเงิน   

ใหถูกตองแลว ใหสวนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผูชําระเงินและขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินท่ีออกไปแลวท้ังฉบับ 

แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหมใหแกผูชําระเงิน โดยใหนําใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

  3.6 ทุกสิ้นวัน ใหสวนราชการสรุปยอดรายการรับชําระเงินดวย QR Code ผานเครื่อง EDC  

ในแตละวัน (Settlement) เพ่ือประมวลผลการรับชําระเงินระหวางวัน แลวสั่งพิมพใบสรุปยอดรับชําระเงิน 

(Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC เพ่ือนํามาตรวจสอบกับหลักฐานการชําระเงิน (Merchant Copy) 

และสําเนาใบเสร็จรับเงินใหถูกตองตรงกัน 

  3.7 เม่ือหนวยงานทําการสรุปยอดรายการรับเงินท่ีรับชําระในแตละวัน (Settlement) แลว 

ธนาคารจะทําการโอนยอดเงินเต็มจํานวนตามใบสรุปยอดรับชําระเงิน (Settlement Report Slip) ไปเขาบัญชี 

เงินฝากธนาคารภายในวันทําการเดียวกัน 

  3.8 วันทําการถัดไป กอนเวลา 10.00 น. ใหหนวยงานตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกับรายการรับชําระเงินผานระบบงานของธนาคารตามคูมือการรับเงินดวย QR Code ผานเครื่อง EDC 

ของธนาคาร เม่ือถูกตองตรงกันแลวใหหนวยงานโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาว ผานระบบ Internet 

Banking (KTB Corporate Online) เพ่ือนําสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 

   การทํารายการนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online ใหหนวยงานโอนเงิน

จากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาว พรอมท้ังระบุประเภทและจํานวนเงินท่ีจะนําสงคลัง เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดเพ่ือรับเงินของหนวยงานภาครัฐ แลวแตกรณี และเม่ือทํารายการแลวเสร็จ 

ใหพิมพหนาจอการทํารายการสําเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพ่ือใชเปนหลักฐานในการนําเงินสงคลัง 

  3.9 ทุกสิ้นวันทําการ ใหหนวยงานตรวจสอบการนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate 

Online จากเอกสารท่ีพิมพจากหนาจอการทํารายการสําเร็จ กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/ 

Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถูกตองตรงกัน และใหเก็บรักษาหลักฐาน

ในการนําเงินสงคลังไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 

  3.10 กรณีเกิดขอขัดของในสวนของการรับชําระเงินใหหนวยงานติดตอโดยตรงกับธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ท่ีวางเครื่อง EDC 
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ตัวอยางแบบใบแจงการชําระเงิน 

 

 หมายเหตุ : 1. ประเภทรายได้ตามตวัอย่างแบบใบแจ้งการชําระเงนิ คือ ประเภทรายได้ทีก่องคลงัมกีารรับชําระเงนิ 
หมายเหตุ : 2. ให้หน่วยงานกาํหนดประเภทรายได้ตามทีห่น่วยงานมกีารรับชําระเงนิ 
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คําอธิบาย 

  

 (1) Company Code หมายถึง  รหัสหนวยงานท่ีไดรับจากธนาคาร 

 (2) ชื่อผูชําระเงิน  หมายถึง  ชื่อผูชําระเงินใหกับหนวยงาน 

 (3) อางอิง (Ref 1) หมายถึง  เลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชน 

       ของผูชําระเงิน 

 (4) อางอิง (Ref 2)   

  ชองท่ี 1-3   หมายถึง  รหัสศูนยตนทุน 3 ตัวสุดทายของหนวยงาน 

       เชน กองคลัง 0701100005 

  ชองท่ี 4-7  หมายถึง  ประเภทรายได  

       ชองท่ี 4 คือ 1=รายไดแผนดิน หรือ 2=เงินฝากคลัง 

       ชองท่ี 5-7 คือ รหัสรายได หรอื เลขท่ีบัญชีเงินฝากคลัง 

    ชองท่ี 8-17  หมายถึง  หมายเลขโทรศัพทของผูชําระเงิน 

 (5) ประเภทรายได หมายถึง  ประเภทรายไดตามท่ีหนวยงานมีการรับชําระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การรับเงินรายไดของกรมสงเสริมการเกษตรผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสรายไดในการ 

รับเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบาย รหัสแหลง
ของเงิน 

4 2 01 02 01 05 รายไดจากการ 
ริบทรัพย 
และการชดเชย
คาเสียหาย 

x x x 1 8 1 5 หมายถึง รายไดจากเงินท่ีเรียก
เก็บจากขาราชการ ลูกจาง หรือ
บุคคลภายนอกท่ีทําทรัพยสิน 
ของทางราชการเสียหาย 
หรือสูญหาย ตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ เชน เงินรับคืน 
จากการรับผิดทางแพง เปนตน 
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนรายไดแผนดิน  
(รหัสรายได 815) 
 

xx19200 

4 2 01 02 01 99 รายไดคาปรับอ่ืน x x x 1 8 1 0 หมายถึง รายไดจากคาปรับ 
ผิดสัญญารับจางหรือการซ้ือ
ขาย และอ่ืนๆ นอกจากท่ีระบุ
ไวขางตน ตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ เชน เบี้ยปรับ 
ผิดชําระคืนเงินใหกูตอ คาปรับ
ผิดสัญญาการทําของหรือการ
ซ้ือขาย คาปรับผิดระเบียบ 
คาปรับผิดสัญญาประกัน 
คาปรับอ่ืนๆ เปนตน  
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนรายไดแผนดิน 
(รหัสรายได 810) 
 

xx19200 

4 2 02 01 01 99 รายได
คาธรรมเนียม 
การบริการอ่ืน 

x x x 1 6 7 0 หมายถึง รายไดของแผนดิน 
จากคาธรรมเนียมและการ
ใหบริการอ่ืนๆ นอกจากท่ีระบุ
ไวขางตน เชน คาธรรมเนียม
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เปนตน 
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนรายไดแผนดิน  
(รหัสรายได 670)  

xx19200 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสรายไดในการ 
รับเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบาย รหัสแหลง
ของเงิน 

4 2 02 02 01 02 รายไดคาเชา
อสังหาริมทรัพย - 
บุคคลภายนอก 

x x x 1 6 7 1 หมายถึง รายไดของแผนดิน
จากการใหเชาอสังหาริมทรัพย 
รวมถึงการใหเชาสิทธิ 
ตามใบอนุญาตตางๆ  
แกบุคคลภายนอก 
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนรายไดแผนดิน  
(รหัสรายได 671) 

xx19200 

4 2 02 03 01 05 รายไดคาขายของ
เบ็ดเตล็ด 

x x x 1 6 4 2 หมายถึง รายไดของแผนดิน 
จากคาขายของเกาชํารุดท่ีทาง
ราชการเลิกใช คาขายแบบ
แปลนการกอสรางและตอเติม
อาคารสถานท่ีของทาง 
ราชการ และคาขายสินคา 
และสิ่งของอยางอ่ืน นอกจาก
สินทรัพยถาวร เชน คาขาย
สิ่งของเกาชํารุดท่ีทางราชการ
เลิกใช คาขายแบบแปลน  
คาขายสิ่งของอ่ืน คาขายเชื้อ 
ไรโซเบียม เปนตน  
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนรายไดแผนดิน  
(รหัสรายได 642) 
 

xx19200 

4 2 05 01 01 10 รายรับจากการขาย
ครุภณัฑ 

x x x 1 6 4 9 หมายถึง รายรับจากการขาย
ครุภณัฑทุกประเภท    
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนรายไดแผนดิน  
(รหัสรายได 649) 

xx19200 

4 2 06 01 01 02 รายไดเงินเหลือ
จายปเกา 

x x x 1 8 1 1 หมายถึง เงินงบประมาณท่ี
หนวยงานเบิกจากคลังไปแลว 
ในปกอน และไมไดจายหรือจาย
ไมหมดใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
รับเงินในปปจจุบนัจนพน
ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือจาย
แลวไดรับคืนกลับมา 

xx19400 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสรายไดในการ 
รับเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบาย รหัสแหลง
ของเงิน 

         เนื่องจากผูรับเงินไมมีสิทธิ 
หรือมีสิทธิไมครบและไมมีหนี้
ผูกพันท่ีพึงตองชําระจากเงิน 
ท่ีเบิกมานั้นอีก จึงตองนําเงิน 
ท่ีเหลือนั้นสงคืนคลังในป
ปจจุบัน  
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนรายไดแผนดิน  
(รหัสรายได 811) 

 

4 2 06 01 01 99 รายไดท่ีไมใช 
ภาษีอ่ืน 

x x x 1 8 3 0 หมายถึง รายไดเบ็ดเตล็ด 
ของแผนดินจากผลประโยชน
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ นอกจากท่ีระบุ
ไวขางตน เชน สาธารณูปโภค 
เปนตน    
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนรายไดแผนดิน  
(รหัสรายได 830) 

xx19400 

4 3 01 01 01 02 บัญชีรายไดจาก
การขายสินคา
บุคคลภายนอก 

x x x 2 9 3 3 หมายถึง รายไดท่ีหนวยงาน 
ไดรับจากการขายสินคา 
แกบุคคลภายนอก ซ่ึงหนวยงาน
ไดรับอนุญาตใหเก็บรายได
ดังกลาวไวเพ่ือใชจายในการ
ดําเนินงาน 
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนเงินฝากคลัง  
(เลขท่ีบัญชีเงินฝากคลัง 933) 

xx26000 

4 3 01 02 01 02 บัญชีรายไดจาก
การใหบริการ
บุคคลภายนอก 

x x x 2 7 7 0 หมายถึง รายไดท่ีหนวยงาน 
ไดรับจากการใหบริการแก
บุคคลภายนอก ซ่ึงหนวยงาน
ไดรับอนุญาตใหเก็บรายได
ดังกลาวไวเพ่ือใชจายในการ
ดําเนินงาน 
ซ่ึงเงินรายไดนําสงคลัง 
เปนเงินฝากคลัง  
(เลขท่ีบัญชีเงินฝากคลัง 770) 

Xx26000 

หมายเหตุ : x x x x x x x  

1 = รายไดแผนดิน 
2 = เงินฝากคลัง รหัสศูนยตนทุน 

รหัสรายได หรือ 
เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง 
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วิธีการบันทึกรายการบัญชีในการรับเงินและนําเงินสงคลังของหนวยงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

การรับเงินและนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) แบงเปน 4 กรณี ดังนี้ 

1. การรับและนําสงเงินรายไดแผนดินของตนเอง 

2. การรับและนําสงเงินรายไดแผนดินแทนหนวยงานอ่ืน 

3. การรับและนําสงเงินฝากคลังของตนเอง 

4. การรับและนําสงเงินฝากคลังแทนหนวยงานอ่ืน 

 

1. การรับและนําสงเงินรายไดแผนดินของตนเอง 

ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

1.1 เมื่อหนวยงานรับเงินรายไดแผนดนิของตนเอง 

ใหบันทึกรับเงินรายไดแผนดินตามประเภทรายได 

ZRP_RA/ 

นส 01 

ประเภทเอกสาร RA 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง   

        หรือ เงินฝากธนาคารรายบัญชี   

              เพ่ือนําสงคลัง 

        เครดิต รายไดแผนดิน 

                 (ระบุประเภท) 

 

1101020601 

1101020606 

 

41xxxxxxxx 

42xxxxxxxx 

  

1.2 เมื่อหนวยงานนําสงเงินผานระบบ KTB 

Corporate Online จะไดประเภทเอกสาร CJ 

 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน - 

           หนวยงานโอนเงินรายได 

           แผนดินใหกรมบัญชีกลาง 

        เครดิต พักเงินนําสง 

5210010103 

 

 

1101010112 

เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 

           คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด) 

        เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - 

                    กรมบัญชีกลางรบัเงินรายได 

                    แผนดินจากหนวยงาน  

11010203xx 

 

 

4308010103 

หมายเหตุ  ช่ือบัญชี และรหสับัญชี หมายถึง ช่ือบัญชีและรหสับัญชีแยกประเภทท่ีหนวยงานจะตองบันทึกในระบบเอง 
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ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

 และระบบบันทึกการนําเงินสงคลัง 

ใหอัตโนมัตจิะไดประเภทเอกสาร R1 

 เดบิต พักเงินนําสง 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร  

                    เพ่ือนําสงคลัง หรือ  

                 เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

                    เพ่ือนําสงคลัง 

1101010112 

1101020601 

 

1101020606 

 

  

 

2. การรับและนําสงเงินรายไดแผนดินแทนหนวยงานอ่ืน 

ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

2.1 เมื่อหนวยงานผูจดัเก็บแทนรับเงินรายไดแผนดิน

แทนหนวยงานอ่ืน ใหบันทึกรับเงินรายไดแผนดิน

แทนกันตามประเภทรายได  

(เอกสารมสีถานะพักรายการ) 

 

 

เมื่อกรมบัญชีกลางผานรายการเอกสาร 

จะไดประเภทเอกสาร RC 

ZRP_RC/ 

นส 03 

ประเภทเอกสาร RC 

 

 

 

 

หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 

        หรือ เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

              เพ่ือนําสงคลัง 

        เครดิต รายไดแผนดิน  

                 (ระบุประเภท) 

หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 

        หรือ เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

              เพ่ือนําสงคลัง 

        เครดิต เจาหน้ีสวนราชการ -  

                 รายไดรับแทนกัน 

 

1101020601 

1101020606 

 

41xxxxxxxx 

42xxxxxxxx 

 

 

1101020601 

1101020606 

 

2101020106 
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ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

 

 

 

 

 

2.2 

  หนวยงานเจาของรายได 

เดบิต ลูกหน้ีสวนราชการ -  

           รายไดรับแทนกัน 

        เครดิต รายไดแผนดิน  

                 (ระบุประเภท) 

 

1102050125 

 

41xxxxxxxx 

42xxxxxxxx 

  

เมื่อหนวยงานผูจดัเก็บแทนนําเงินสงผานระบบ 

KTB Corporate Online  

จะไดประเภทเอกสาร CJ 

 

 

 

 

และระบบบันทึกการนําเงินสงคลังใหอัตโนมัติ 

(เอกสารมสีถานะพักรายการ) 

 

 หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน -  

           หนวยงานโอนเงินรายได 

           แผนดินใหกรมบัญชีกลาง 

        เครดิต พักเงินนําสง 

 

 

หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต พักเงินนําสง 

        เจาหนาท่ีสวนราชการ - 

           รายไดรับแทนกัน 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร 

                    เพ่ือนําสงคลัง หรือ 

                 เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

                   เพ่ือนําสงคลัง 

                 ลูกหน้ีสวนราชการ - 

                    รายไดรับแทนกัน 

 

5210010103 

 

 

1101010112 

 

 

 

1101010112 

2101020106 

 

1101020601 

 

1101020606 

 

1102050125 

 

 

เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 

           คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด) 

        เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - 

                    กรมบัญชีกลางรบัเงิน 

                    รายไดแผนดินจาก 

                    หนวยงาน 

 

11010203xx 

 

4308010103 
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ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

 เมื่อกรมบัญชีกลางผานรายการเอกสาร 

จะไดประเภทเอกสาร R3 

 หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต พักเงินนําสง 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร 

                    เพ่ือนําสงคลัง หรือ 

                 เงินฝากธนาคาร 

                    รายบัญชีเพ่ือนําสงคลัง 

 

 

 

เดบิต เจาหน้ีสวนราชการ -  

           รายไดรับแทนกัน 

        เครดิต คาใชจายระหวาง 

                    หนวยงาน - หนวยงาน 

                    โอนเงินรายไดแผนดิน 

                    ใหกรมบัญชีกลาง 

 

หนวยงานเจาของรายได 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน -  

           หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดิน 

           ใหกรมบัญชีกลาง 

        เครดิต ลูกหน้ีสวนราชการ -  

                    รายไดรับแทนกัน 

 

1101010112 

1101020601 

 

1101020606 

 

 

 

 

2101020106 

 

5210010103 

 

 

 

 

 

5210010103 

 

 

1102050125 

 

 

 

เดบิต รายไดระหวางหนวยงาน - 

           กรมบัญชีกลางรับเงินรายไดแผนดิน 

           จากหนวยงาน  

           (สวนราชการผูจัดเก็บแทน) 

        เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - 

                    กรมบัญชีกลางรบัเงินรายได 

                    แผนดินจากหนวยงาน 

                    (สวนราชการเจาของรายได) 

 

4308010103 

 

 

 

4308010103 
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3. การรับและนําสงเงินฝากคลังของตนเอง 

ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

3.1 เมื่อหนวยงานรับเงินรายไดของตนเอง ZRP_RB/ 

นส 01 

ประเภทเอกสาร RB 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 

        หรือ เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

              เพ่ือนําสงคลัง 

        เครดิต รายได (ระบุประเภท)  

1101020601 

1101020606 

 

43xxxxxxxx 

 

  

3.2 

 

เมื่อหนวยงานนําสงเงินผานระบบ  

KTB Corporate Online  

จะไดประเภทเอกสาร CJ 

 

 

 

และระบบบันทึกรายการนําสงคลงัอัตโนมัติจะได

ประเภทเอกสาร R2 

 

 

 

 

และประเภทเอกสาร RX 

 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน - 

           หนวยงานโอนเงินนอก 

           งบประมาณใหกรมบัญชีกลาง 

        เครดิต พักเงินนําสง 

 

 

เดบิต พักเงินนําสง 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร 

                    เพ่ือนําสงคลัง หรือ 

                 เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

                    เพ่ือนําสงคลัง 

 

เดบิต เงินฝากคลัง 

        เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - 

                    ปรับเงินฝากคลัง 

 

 

5210010102 

 

 

1101010112 

 

 

1101010112 

1101020601 

 

1101020606 

 

 

1101020501 

4308010105 

 

 

เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 

           คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด) 

        เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - 

                    กรมบัญชีกลางรบัเงินนอก 

                    งบประมาณจากหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน - 

           ปรับเงินฝากคลัง 

        เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 

11010203xx 

 

4308010102 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5210010105 

 

2111020101 
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4. การรับและนําสงเงินฝากคลังแทนหนวยงานอ่ืน 

ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

4.1 เมื่อหนวยงานผูจดัเก็บแทนรับเงินรายไดแทน

หนวยงานอ่ืน  

(เอกสารมสีถานะพักรายการ) 

 

 

 

เมื่อกรมบัญชีกลางผานรายการเอกสาร 

จะไดประเภทเอกสาร RD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZRP_RD/ 

นส 03 

ประเภทเอกสาร RD 

หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง  

       หรือ เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

                เพ่ือนําสงคลัง 

        เครดิต รายได (ระบุประเภท) 

 

หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง  

       หรือ เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

                เพ่ือนําสงคลัง 

        เครดิต เจาหน้ีสวนราชการ -  

                    รายไดรับแทนกัน 

 

หนวยงานเจาของรายได 

เดบิต ลูกหน้ีสวนราชการ -  

           รายไดรับแทนกัน 

        เครดิต รายได (ระบุประเภท) 

 

1101020601 

1101020606 

 

43xxxxxxxx 

 

 

1101020601 

1101020606 

 

2101020106 

 

 

 

1102050125 

 

43xxxxxxxx 
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ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

4.2 เมื่อหนวยงานผูจดัเก็บแทนนําสงเงินผานระบบ 

KTB Corporate Online  

จะไดประเภทเอกสาร CJ 

 

 

 

และระบบบันทึกการนําเงินสงคลังใหอัตโนมัติ 

(เอกสารมสีถานะพักรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน - 

           หนวยงานโอนเงินนอก 

           งบประมาณใหกรมบัญชีกลาง 

        เครดิต พักเงินนําสง 

 

หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต พักเงินนําสง 

        เจาหน้ีสวนราชการ - รายได 

           รับแทนกัน 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร 

                    เพ่ือนําสงคลัง หรือ 

                 เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

                    เพ่ือนําเงินสงคลัง 

                 ลูกหน้ีสวนราชการ -  

                    รายไดรับแทนกัน 

 

เดบิต เงินฝากคลัง 

        เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 

 

5210010102 

 

 

1101010112 

 

 

1101010112 

2101020106 

 

1101020601 

 

1101020606 

 

1102050125 

 

 

1101020501 

2111020101 

 

 

 

 

เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 

           คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด) 

       เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - 

                   กรมบัญชีกลางรับเงินนอก 

                   งบประมาณจากหนวยงาน 

 

11010203xx 

 

4308010102 
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ลําดับ รายการ คําส่ังงาน/ 

GFMIS Web 

online 

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี ช่ือบัญชี รหัสบัญชี 

 เมื่อกรมบัญชีกลางผานรายการเอกสาร 

จะไดประเภทเอกสาร R4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และประเภทเอกสาร RY 

 

 

 หนวยงานผูจัดเก็บแทน 

เดบิต พักเงินนําสง 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร 

                    เพ่ือนําสงคลัง หรือ 

                 เงินฝากธนาคารรายบัญช ี

                    เพ่ือนําสงคลัง 

 

เดบิต เจาหนาสวนราชการ - รายได 

           รับแทนกัน 

         เครดิต คาใชจายระหวาง 

                     หนวยงาน - หนวยงาน 

                     โอนเงินนอกงบประมาณ 

                     ใหกรมบัญชีกลาง 

หนวยงานเจาของรายได 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน -  

           หนวยงานโอนเงินนอก 

           งบประมาณใหกรมบัญชีกลาง 

        เครดิต ลูกหน้ีสวนราชการ - 

                    รายไดรับแทนกัน 

เดบิต เงินฝากคลัง 

        เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - 

                    ปรับเงินฝากคลัง 

 

1101010112 

1101020601 

 

1101020606 

 

 

2101020106 

 

5210010102 

 

 

 

 

5210010102 

 

1102050125 

 

 

1101020501 

4308010105 

 

เดบิต รายไดระหวางหนวยงาน -  

           กรมบัญชีกลางรับเงินนอก 

           งบประมาณจากหนวยงาน 

           (สวนราชการผูจัดเก็บแทน) 

        เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน -  

                    กรมบัญชีกลางรบัเงินนอก 

                    งบประมาณจากหนวยงาน 

                    (สวนราชการเจาของรายได) 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน -   

           ปรับเงินฝากคลัง   

        เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล    

 

4308010102 

 

 

 

4308010102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5210010105 

2111020101 

 


	ว 1061 แนวทาง KTB 001
	เสนอเรื่อง-แนวทางการรับเงินและการนำเงินส

