
 



คํานํา 

  กระทรวงการคลัง ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายเงิน การนําเงินส่งคลัง 
และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ขึ้น เพ่ือให้ส่วนราชการดําเนินการในปี 2560 
และกําหนดแนวการตรวจสอบภายในสําหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หัวหน้า      
ส่วนราชการสามารถควบคุม และกํากับดูแลการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนดได้อย่างถูกต้อง 

  ดังน้ัน เพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
จึงได้สรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติ และการตรวจสอบ การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนําเงินส่งคลังของส่วน
ราชการ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
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บทท่ี 1 
แนวทางการปฏิบัติการเก่ียวกับการจ่ายเงนิ การรับเงนิและการนําเงนิส่งคลงัผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่องสมัคร
เข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) ซึ่งส่วนราชการต้องสมัครเข้าใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย
ก่อนดําเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ซึ่งกระทรวงการคลังกําหนดให้ส่วนราชการเริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอสรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังน้ี 
1.1 การเปิดใช้บรกิาร  

ก่อนการดําเนินการในระบบ KTB Corporate Onlineกระทรวงการคลังกําหนดให้ส่วนราชการต้อง
ดําเนินการสมัครเข้าใช้บริการในระบบฯ กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่องการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Onlineสรุปได้
ดังน้ี 

ลําดับ ผู้ดําเนนิการ ขั้นตอนการดําเนนิการ แบบฟอร์มที่ใช้
ดําเนนิการ 

1 กองคลัง (ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ/
หน่วยเบิกจ่าย
ส่วนกลาง) 

1. จัดทําหนังสือขอเปิดใช้บริการ GFMIS Package 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online. 
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการระบบ KTB 
Corporate Online สําหรับกลุ่มภาครัฐ 
3. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการชําระเงิน (Bill 
Payment)สําหรับกลุ่มภาครัฐ 
4. รวบรวมข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ 
ของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดที่จะให้ธนาคารกรุงไทยฯ 
นําเข้าระบบ KTB Corporate Online ตามแบบ
แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร 
5. เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในใบสมัครและเอกสารต่างๆ  
6. จัดส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ สํานักงานใหญ่ 

1. หนังสือขอเปิดใช้บริการ 
GFMIS Packageผ่าน
ระบบ KTB Corporate 
Online 
2. ใบสมัครขอใช้บริการ
ระบบ KTB Corporate 
Online สําหรับกลุ่ม
ภาครัฐ 
3. ใบสมัครขอใช้บริการ
ชําระเงิน (Bill Payment) 
สําหรับกลุ่มภาครัฐ 
4. แบบแจ้งบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 
5. คู่มือการสมัครใช้บริการ
GFMISon KTB 
Corporate Online 
6. คู่มือการสมัครใช้บริการ
Bill Paymenton KTB 
Corporate Online 
7 .  ตั วอ ย่างการ บันทึ ก
ข้อมูลรูปแบบ Excel File 

2 สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดและศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ (หน่วย
เบิกจ่ายในราชการส่วน
ภูมิภาค) 

1.กรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการระบบ KTB 
Corporate Online สําหรับกลุ่มภาครัฐ ดังน้ี 

(1) ข้อมูลหน่วยงาน 
(2) รายละเอียดบัญชีผู้ใช้บริการ (ส่วนที่ 2) 
(3) รายละเอียดข้อมูลบัญชีนําส่ง GFMIS 

ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ส่วนที่ 3) 
(4) รายละเอียดข้อมูลบริการด้านการโอนเงิน  

Bulk payment (KTB iPay Stand, KTB iPay 



2 

ลําดับ ผู้ดําเนนิการ ขั้นตอนการดําเนนิการ แบบฟอร์มที่ใช้
ดําเนนิการ 

Direct Credit) (ส่วนที่ 4) 
2. สําหรับส่วนราชการที่ประสงค์จะมีบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อรับการชําระเงินในภูมิภาคเป็นการ
เฉพาะ ให้กรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการชําระ
เงิน (Bill Payment) สําหรับกลุ่มภาครัฐ 
3. ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (สหกรณ์จังหวัด /
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์) 
ลงนามในใบสมัคร 
4. จัดส่งใบสมัครให้สาขาธนาคารกรุงไทยฯ ที่ได้เปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารไว้ 

3 สาขาธนาคารกรุงไทยฯ  
ที่ ห น่ ว ย ง าน ไ ด้ เ ปิ ด
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ไว้ 

รวบรวมใบสมัคร และจัดส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ 
สํานักงานใหญ่ พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่สมัครใช้บริการส่งให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ 

 

 
1.2 การกําหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ 

การดําเนินงานผ่านระบบ KTB Corporate Onlineส่วนราชการต้องสมัครเข้าใช้บริการและแจ้ง
รายช่ือบุคคลผู้เข้าใช้งานในระบบให้ธนาคารกรุงไทยฯ ทราบ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการของส่วนราชการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ กระทรวงการคลังจึงให้กําหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ
KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment)ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนําเงินส่งคลัง 
(GFMIS) ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่องการกําหนดตัว
บุคคลผู้มีสิทธิข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Onlineดังน้ี 

1.2.1 การมอบอํานาจเก่ียวกับการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company 
Adminnistrator)และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ดังน้ี 

ผู้รับมอบ
อํานาจ 

จากอธิบดีกรม 
ส่งเสริม
สหกรณ ์

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของ 
ผู้รับมอบอํานาจ 

คุณสมบัติของผู้รับ 
การแต่งต้ัง 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของผู้รับ 
การแต่งต้ัง 

ผู้อํานวยการ
กองคลัง 

มีอํานาจแต่งต้ังผู้ดูแลระบบ 
(Company Adminnistrator) 
ประกอบด้วย 
1.Company 
AdminnistratorMaker  

 
 
 
1.เป็นข้าราชการส่วนกลาง 
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน

 
 
 
1. เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้
งานในระบบ (Company User) 
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ผู้รับมอบ
อํานาจ 

จากอธิบดีกรม 
ส่งเสริม
สหกรณ ์

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของ 
ผู้รับมอบอํานาจ 

คุณสมบัติของผู้รับ 
การแต่งต้ัง 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของผู้รับ 
การแต่งต้ัง 

จํานวน 1 คน และผู้ปฏิบัติ
หน้าทีแ่ทน จํานวน 1 คน 

การบัญชี หรือ
การงบประมาณ 
3. ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ 
หรือประเภทท่ัวไประดับ
ปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 
 

2. กําหนดสิทธิและหน้าที่ในการทํา
ร า ยก า ร ขอ ง ผู้ ใ ช้ ง า น ใ น ร ะบบ
รายบุคคล 

2.Company 
AdminnistratorAuthorizer 
จํานวน 1 คน และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน จํานวน 1 คน 
 
 

1. เป็นข้าราชการส่วนกลาง 
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน 
การบัญชี หรือ
การงบประมาณ 
3. ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ 
หรือประเภทท่ัวไประดับ
อาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ
การเพ่ิมหรือลดสิทธิหน้าที่ในการทํา
ร า ยก า ร ขอ ง ผู้ ใ ช้ ง า น ใ น ร ะบบ
รายบุคคลตามข้อมูลที่ Company 
Adminnistrator Makerบันทึกเข้าสู่
ระบบ 

1.ผู้อํานวยการ
กองคลัง 
สําหรับหน่วย
เบิกจ่าย
ส่วนกลาง 
2. สหกรณ์
จังหวัด 
3. ผู้อํานวยการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
สหกรณ์  

มีอํานาจแต่งต้ังผู้ใช้งานใน
ระบบ (Company User) 
ประกอบด้วย 
1.Company UserMarker 
สําหรับหน่วยเบิกจ่าย 
    (1) ด้านการจ่ายเงิน  
        จํานวน 1 คน 
    (2) ด้านการรับเงิน และ 
        นําเงินสง่คลังหรือ 
        ฝากคลงั จํานวน  
        1 คน 
    (3) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
จํานวน 1 คน 

 
 
 
1. เป็นข้าราชการท่ีปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการเงิน  
2.ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ 
หรือประเภทท่ัวไประดับ
ปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 

ด้านการจ่ายเงิน 
1. ทํารายการขอโอนเงิน  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ 
ขอโอนเงิน 
3. นําส่งรายการขอโอนเงินให้กับ  
Company User Authorizer 
เพ่ืออนุมัติการโอนเงิน 
4. พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน 
5. พิมพ์รายการความเคลื่อนไหวทาง 
บัญชี เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานการตรวจสอบ
ต่อไป 
ด้านการรับเงนิ 
1. เรียกดูรายงานต่างๆ จากบัญชีเงิน
ฝากธนาคารท่ีเปิดไว้สําหรับรับเงิน 
ได้แก่ 
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ผู้รับมอบ
อํานาจ 

จากอธิบดีกรม 
ส่งเสริม
สหกรณ ์

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของ 
ผู้รับมอบอํานาจ 

คุณสมบัติของผู้รับ 
การแต่งต้ัง 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของผู้รับ 
การแต่งต้ัง 

  - รายงานการรับชําระเงินระหว่างกัน 
   - รายงานสรุปรายละเอียดการรับ
เงินของส่วนราชการ 
   - รายการสรุปความเคลื่อนไหว
ทางบัญชี  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการ 
รับเงินจากรายงานดังกล่าว 
การนําเงินส่งคลังหรือฝากคลัง 
1. ทํารายการนําเงินส่งคลังหรือฝาก
คลัง 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการทํา
รายการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลัง 
3. นําส่งรายการนําส่งเ งินให้ กับ 
Company User Authorizer 
เพ่ืออนุมัติการโอนเงินเพ่ือนําเงินส่ง
คลังหรือฝากคลัง 
4. พิมพ์หน้าจอการทํารายการสําเร็จ 
และรายการสรุปความเคล่ือนไหว
ทางบัญชีเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการนํา
เงินส่งคลังหรือฝากคลัง และเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

2.Company User 
Authorizerสําหรับหน่วย
เบิกจ่าย 

1. เป็นข้าราชการท่ีปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการเงิน 
2. ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ 
หรือประเภทท่ัวไประดับ
อาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รายการโอนเงิน และรายการนําเงิน
ส่งคลัง หรือฝากคลัง ที่ Company 
User Marker ส่งให้ 
2. อนุมัติการโอนเงิน และรายการนํา
เงินส่งคลัง หรือฝากคลัง 
3. แจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและ
รายการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้ 
Company User Marker 
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1.2.2 การดําเนินงานหลังจากมีคําสั่งแต่งต้ังผู้เก่ียวข้อง 
ลําดับ ผู้ดําเนนิการ หน้าที ่

1 Company User 1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User 
Markerและ Company User Authorizerส่งให้ผู้ดูแลระบบ Company 
Adminnistrator ดําเนินการกําหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ 

2 ธนาคารกรุงไทยฯ 1.แจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบประจําหน่วยเบิก-จ่าย (CompanyID) ที่ธนาคาร
กําหนดให้ทุกหน่วยเบิก-จ่ายในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทราบ 

2. แจ้งรหสัผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับผู้ดูแล
ระบบ Company Adminnistrator เพ่ือ Login เข้าระบบ KTB 
Corporate Online 

3 Company 
Adminnistrator 

1.ดําเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)ทันทีเมื่อเริ่มต้นการเข้าใช้งาน 
ก่อนเริ่มดําเนินการกําหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ (Company User) 

2. ดําเนินการกําหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ (Company User) 
3. แจ้งรหสัเข้าใช้งานในระบบประจําหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID) และ
รหัสผ่าน (Password) ให้ Company User ทราบ ตามแบบฟอร์มแบบแจ้ง
รหัสเข้าใช้งานระบบประจําหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID)และรหสัผ่าน 
(Password) โดยจัดส่งในลักษณะใสซ่องปิดผนึก เน่ืองจากเป็นเรื่องสําคัญ
และต้องการความปลอดภัยสูง 

4 Company User เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ 3 เดือน เพ่ือความปลอดภัยในการเข้าใช้
งานในระบบKTB Corporate Online 

5 อธิบดี หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย 

กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลง ต้องมีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งต้ัง
บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งผู้ดูแลระบบ Company Adminnistrator ที่มีการ
โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้รับการแต่งต้ังใหม่ต้องดําเนินการเหมือนผู้
ดํารงตําแหน่งเดิมทุกขั้นตอน 

6 ผู้ได้รับการแต่งต้ังทุกคน
ของส่วนราชการ 

ปฏิบัติงานในระบบKTB Corporate Onlineปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ Download จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
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1.3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน การนําเงินส่งคลัง และการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ประเภทค่าปรับ 

ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online) โดยให้ส่วนราชการเริ่มดําเนินต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จึงสรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สรุปได้ดังน้ี 

หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
1)การจ่ายเงิน 
1.1)ส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์น้ี 

ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทยฯ สําหรับเงิน
งบประมาณที่เบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

    1.2) การเริม่ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) 

ให้ส่วนราชการขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment)กับ
ธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online 

    1.3)ประเภทของผู้มีสิทธิรบัเงินตาม
เกณฑ์น้ี 

1. ข้าราชการ 
2. ลูกจ้าง 
3. พนักงานราชการ 
4. บุคคลภายนอก 

    1.4)ประเภทของเงินที่จะโอนเงินให้ผู้
มีสิทธิรับเงินตามหลักเกณฑ์น้ี 

1. เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดที่กระทรวงการคลังกําหนด
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551ข้อ 26 ได้แก่ 
    - ค่าเล่าเรียน 
    - ค่ารักษาพยาบาล 
    - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
    - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
    - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    - ค่าตอบแทนการสอบ 
    - ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
3. การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สนิ จําหน่ายของ หรือเช่าทรัพย์สินตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุที่มีวงเงินตํ่ากว่า 5,000 บาท 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 24 (2) 
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หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
    1.5) บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มี
สิทธิรับเงินที่ใช้ในการรับโอนเงิน 
    (1)  กรณีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง 
พนักงานราชการในหน่วยงาน 
(2) กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือ
บุคคลภายนอก 

1. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สําหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน
แล้วแต่กรณ ี
2. บัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผู้มีสิทธิรับเงินตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้
เบิกอนุญาต 
3. บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสทิธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 

    1.6) การเริม่ดําเนินการโอนเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้
มีสิทธิรับเงินคร้ังแรก 

ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังน้ี 
1. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB 

Corporate Online ตามแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ 
KTB Corporate Online (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ของหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 
กันยายน 2559 

2. จัดทําทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ โดยนํารายละเอียด
ทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารในแบบ
ดังกล่าวมาจัดทําด้วย เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สําหรับการโอนเงินต่อไป 

    1.7) การโอนเงิน 1. ผู้มสีิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากส่วนราชการตามสิทธิกรณีต่างๆ 
2. ส่วนราชการดําเนินการตามข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ

ที่เก่ียวข้องและนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 
3. ส่วนราชการขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วน

ราชการ 
4. โอนเงินเต็มจํานวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน

ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
5 .  เมื่ อ โอนเ งินสํ า เร็ จระบบจะมีการส่ งข้ อความแจ้ ง เรื่ อ งผ่ าน

โทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม
เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้ 

6. บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน 
7. ผู้มีสิทธิไม่ต้องลงช่ือรับเงินในแบบคําขอเบิกเงินดังกล่าวอีก 

    1.8) หลักฐานการจ่าย 1. รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary 
Report/ Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate 
Online เป็นหลักฐานการจ่าย 

2. เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบต่อไป 
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หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
    1.9)ให้มีการตรวจสอบทุกสิ้นวันทําการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ 

KTB Corporate Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
แต่ละรายการจากเอกสารรายงานต่างๆ ที่เรียกจากระบบ KTB 
Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน ดังน้ี 
1. รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary 

Report/ Transaction History) 
2. รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/ Account 

Information) 
3. ข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน 

    1.10) กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิด
ราย โอนเงินไปเกินกว่าจํานวนที่ผู้มีสิทธิ
รับเงินได้รับ 

1. ใหส้่วนราชการดําเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ส่วนราชการ 

2. นําเงินส่งคลัง 
- กรณีถ้านําส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการนําส่งเป็นเบิกเกิน
ส่งคืน 

- กรณีถ้านําส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้นําส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

2) การรับเงิน 
    2.1)การปฏิบัติงานในการรับเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online 

ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังน้ี 
1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจํานวน 1 บัญชี กับ

ธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของ
ธนาคารกรุงไทยฯ โดยใช้ช่ือบัญชี “ช่ือส่วนราชการ....เพ่ือรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส”์ 

2. ขอเปิดใช้บริการรับชําระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 

3. กําหนดแบบใบแจ้งการชําระเงินเพ่ือให้ผู้ชําระเงินใช้ในการรับชําระเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย 
-ช่ือส่วนราชการผู้รับชําระเงิน 
- วันที่รับชําระเงิน 
- ช่ือผู้ชําระเงิน 
- รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับชําระ 
- จํานวนเงินที่รับชําระ 
โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/ product Code) และ
ข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการชําระ
เงินจะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ 
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หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 แบบใบแจ้งการชําระเงิน ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 
กันยายน 2559 
 

    2.2)ช่องทางการชําระเงิน ผู้ ชําระเงินสามารถชําระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขา
ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร “ช่ือส่วนราชการ....เพ่ือรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ได้แก่ 

- เคาน์เตอร์ธนาคาร 
- Teller Payment 
- ATM Payment 
- Internet Banking 
- Mobile Banking 

    2.3)หลักฐานการรับชําระเงิน เอกสารที่ได้รับจากการทําธุรกรรมชําระเงินกับธนาคารกรุงไทยฯ โดยส่วน
ราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน 
เว้นแต่ กรณีที่ผู้ชําระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายัง
ส่วนราชการเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ชําระเงิน 

    2.4)ใหม้ีการตรวจสอบทุกสิ้นวันทํา
การ 

ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการ
รับชําระเงินระหว่างกัน (Receivable InformationOnline) กับรายการ
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) 

    2.5) ให้มีการตรวจสอบในวันทําการ
ถัดไป 

ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องจากรายงานสรุปรายละเอียดการ
รับเงินของส่วนราชการ (Receivable InformationDownload) ที่เรียก
จากระบบ KTB Corporate Online 

    2.6) การจัดเก็บเอกสาร ให้ส่วนราชการเก็บหลักฐานไว้ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ ดังน้ี 
1.รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable 

Information Download) เพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงิน 
2. สําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

3) การนําเงินส่งคลัง 
    3.1) ก่อนเริ่มดําเนินการนําส่ง ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องจากรายงานสรุปรายละเอียดการ

รับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) ที่เรียก
จากระบบ KTB Corporate Online(GFMIS) สําหรับบัญชีต่างๆ ดังน้ี 
1. บัญชีเพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ช่ือบัญชี “ช่ือส่วนราชการ....

เพ่ือรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”) 
2. บัญชีรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังตามระเบียบการเบิก

จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
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3. บัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนๆ ที่ส่วนราชการใช้ในการรับชําระเงินตามที่

กระทรวงการคลังกําหนดหรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
    3.2) ประเภทของเงินที่นําส่งคลังหรือ
ฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate 
Online 

1. การนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
2. การนําส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน 
3. การนําส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
4. การนําส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน 

    3.4) การดําเนินการนําเงินส่งคลัง
หรือฝากคลังผา่นระบบ KTB 
Corporate Online 

ส่วนราชการทํารายการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 
1. เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 
2. ระบุประเภทเงินที่นําส่งหรือฝากคลัง 
3. ระบุจํานวนเงินที่จะนําส่งหรือฝากคลัง 
4. โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ผ่านระบบ KTB Corporate 

Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรมบัญชีกลางหรือสํานักงาน
คลังจังหวัดเพ่ือรับเงินของหน่วยงานภาครัฐแล้วแต่กรณี 

5. เมื่อทํารายการแล้วเสร็จให้พิมพ์หน้าจอการทํารายการสําเร็จจากระบบ 
KTB Corporate Online เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการนําเงินส่งคลัง
หรือฝากคลังแล้วแต่กรณี 

    3.5) หลักฐานในการนําเงินส่งคลัง เอกสารที่ พิมพ์จากหน้าจอการทํารายการสําเร็จจากระบบ  KTB 
Corporate Online 

    3.6) การตรวจสอบทุกสิ้นวันทําการ ให้มีการตรวจสอบการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB 
Corporate Online จากเอกสารท่ีพิมพ์จากหน้าจอการทํารายการสําเร็จกับ
รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) 
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 

    3.7) การจัดเก็บเอกสาร เก็บรักษาหลักฐานในการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลัง และรายการสรุป
รายการความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ไว้ให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

    3.8) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
GFMIS Package และBill Payment
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่
ธนาคารกรุงไทยฯ เรียกเก็บ 

เป็นค่าใช่จ่ายของกรมบัญชีกลาง 

    3.9) วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
และการบันทึกรายการ 

ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 
กันยายน 2559 

    3.10) กรณไีม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติน้ีได้  

ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
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4) การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 75 ลงวันที่ 6กรกฎาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับโดยให้
ส่วนราชการเร่ิมดําเนินต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงสรุปหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินกรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับสรุปได้ดังน้ี 

หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
    4.1) กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการตามสัญญาซื้อ
ทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน 

ให้ส่วนราชการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับได้ 

    4.2) ได้รับอนุมัติจากกระทรวง 
การคลังให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ประเภทค่าปรบัตามมติคณะรัฐมนตรทีี่
เก่ียวข้อง 

1. กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่ขอทําความตกลงและได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังภายในปีงบประมาณที่ได้นําเงินส่งคลัง 

    1)ให้ส่วนราชการขอเบิกเงินจากคลังตามจํานวนที่กระทรวงการคลังได้
อนุมั ติ ใ ห้ถอนคืนเ งินรายได้แผ่นดิน  เ พ่ือเข้าบัญชีเ งินฝาก
ธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online 

    2) ดําเนินการโอนเงินที่ขอเบิกจากคลังจากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของคู่สัญญา ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่คู่สัญญาได้แจ้งไว้
สําหรับรับเงินตามสัญญาซื้อทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่า
ทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี 

2. กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่ขอทําความตกลงและได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังเมื่อพ้นปีงบประมาณที่ได้นําเงินส่งคลัง โดยต้อง
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายในปีที่ได้รับอนุมัติให้ส่วนราชการ
ขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของคู่สัญญา ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่คู่สัญญาได้แจ้งไว้สําหรับ
รับเงินตามสัญญาซื้อทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน แล้วแต่
กรณี 

    4.3 หลักฐานการจ่าย 1. รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ 
Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online หรือ
รายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานการจ่าย

2. เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบต่อไป 

    4.4ให้มีการตรวจสอบทุกสิ้นวันทําการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ 
KTB Corporate Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน 
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถกูต้องตรงกัน ดังน้ี 
1. รายการสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary 



12 

หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
Report/ Transaction History)กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทาง
บัญชี (e-Statement/ Account Information)สําหรับกรณีถอนคืน
เ งินรายไ ด้แผ่น ดินที่ ขอทํ าความตกลงและไ ด้รับอ นุมั ติ จาก
กระทรวงการคลังภายในปีงบประมาณที่ได้นําเงินส่งคลัง 

3. รายการท่ีมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ GFMIS กับรายงานการ
จ่ายเงินจากระบบ GFMIS สําหรับกรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่ขอ
ทําความตกลงและได้รับอนุมั ติจากกระทรวงการคลังเมื่อพ้น
ปีงบประมาณที่ได้นําเงินส่งคลัง 

    4.5 ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ แจ้งคู่สัญญาให้ทราบก่อนว่าการจ่ายคืนเงินค่าปรับคู่สัญญาต้องเป็นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ ทั้งกรณีการจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate 
Online และการจ่ายตรงผ่านระบบ GFMIS 

    4.6 วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
และการบันทึกบัญชี 

ปฏิบัติตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

    4.7 วิธีปฏิบัติอ่ืนที่มิได้กําหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
    4.8 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
    4.9 ระยะเวลาที่ใช้ถือปฏิบัติ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

 



บทท่ี 2 
แนวการตรวจสอบการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 374 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่องแนวการ
ตรวจสอบภายในสําหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0409.3/ว 338 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่องแนวการตรวจสอบภายในสําหรับการรับเงินและนําเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวการตรวจสอบภายในสําหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ได้กําหนดแนวการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการนําไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ สรุปได้ดังน้ี 

2.1 การตรวจสอบการเปิดใช้บริการ 
-ด้านการจ่ายเงิน ตรวจสอบว่ามีการขอเปิดใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online    อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่โดยตรวจสอบหลักฐานการขอเปิดใช้บริการ เช่น ใบคําขอใช้บริการ หลักฐานการเสนอ/ขอ
อนุมัติผู้มีอํานาจเก่ียวกับการขอเปิดใช้บริการเป็นต้น 

- ด้านการรับเงินและนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   1) ตรวจสอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการสมัครขอใช้บริการรับและนําเงินส่งคลัง (Bill 

Payment และ GFMIS) ว่ามีหลักฐานถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ เช่นประเภทบัญชี ช่ือบัญชี 
หลักฐานการเสนอ/ขออนุมัติผู้มีอํานาจดําเนินการ เป็นต้น 

   2) สอบทานเอกสารคําสั่งแต่งต้ังและการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบ เช่น ผู้ทํารายการ (User) 
ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) ว่าเหมาะสมและการกําหนดสิทธิการเข้าใช้ใน
ระบบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด (หนังสือ ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559) 

2.2 การตรวจสอบการควบคุมการใช้ระบบ 
1)ตรวจสอบว่ามีการควบคุมการใช้ระบบอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดที่เก่ียวข้องหรือไม่ เช่น การกําหนดตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน การกําหนด
และการทบทวนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลหรือใช้งานระบบ การกําหนดสิทธิสอดคล้องกับการอนุญาตหรือการมอบ
อํานาจการกําหนดรหัสและการเก็บรักษารหัส 

2) สอบทานกระบวนการ/วิธีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสิทธิของผู้ที่เก่ียวข้องกับรายการ (ผู้ทํา
รายการ ผู้อนุมัติรายการ และผู้ดูแลระบบ) ซึ่งมีการโยกย้าย เกษียณอายุราชการ หรือลาออก โดยสอบทานว่ามี
กระบวนการ/วิธีการที่ชัดเจนและดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว และหรือทดสอบว่ามีการยกเลิกสิทธิบุคคลดังกล่าว
จริงตามกระบวนการ/วิธีการที่กําหนดน้ัน 

2.3 การตรวจสอบการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับเงิน โดยทดสอบรายการรับเงินที่ปรากฏในรายงานท่ีได้จากระบบ  

(เช่น รายงานการรับชําระเงินระหว่างวัน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ เป็นต้น) ว่าถูกต้อง
ตามเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ใบแจ้งค่าปรับ แบบย่ืนชําระค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
สําเนาใบแจ้งการชําระเงิน (ถ้ามี) เป็นต้น 
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2) ตรวจสอบการนําส่งเงินว่ามีการนําส่งเงินครบถ้วน ถูกต้อง เช่น 
 (1) ตรวจสอบเอกสารหน้าจอการทํารายการสําเร็จจากระบบ KTB Corporate Online ที่ใช้

ประกอบเป็นหลักฐานในการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลัง กับเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
สําเนาสลิปการรับเงินที่ออกจากเคร่ือง EDC เป็นต้น กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี(e – 
Statement/Account Information) ว่าจํานวนเงินรับมีการนําส่งเงินถูกต้อง ครบถ้วนตรงกัน 

(2) ตรวจสอบการนําส่งเงินในระบบ GFMIS ว่าถูกประเภทของรายได้หรือไม่ เช่น เงินรายได้
แผ่นดิน เงินฝากคลัง เป็นต้น โดยตรวจสอบรายงานนําส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS 
(ZRP_KCB_002) ตามหนังสือ ที่ กค0410.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานนําส่งเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS กับเอกสารใบแจ้งการชําระเงิน สําเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

 (3) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการนําเงินส่งคลังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือ ที่ กค0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีใน
การจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
เป็นต้น 
2.4 การตรวจสอบการจ่ายเงิน 

1) หน่วยรับตรวจได้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จาก
รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary / Transaction History ) รายการสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (E-statement / Account Information ) ในทุกสิ้นวันทําการหรือไม่ 
 2) ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ตรวจสอบตามข้อ 1) ต้องไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้โอนเงิน 
 3) หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา/ผู้ควบคุมงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานจ่ายเงิน(ถ้ามี) ได้มีการกํากับดูแล
หรือสอบทานการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้จัดทําเอกสารหลักฐานการจ่าย ผู้ทําหน้าที่โอนเงินและผู้ตรวจสอบ
รายงานสรุปต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างสมํ่าเสมอหรือไม่ 
 4).กรณีเกิดความคลาดเคล่ือนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ตรวจสอบว่า
การโอนเงินคลาดเคลื่อนทุกรายการดังกล่าว ได้ดําเนินการเรียกเงินคืนและนําส่งคลังโดยถูกต้องครบถ้วน มีการ
นําส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน หรือนําส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินแล้วแต่กรณีตามกลัดเกณฑ์ฯ ที่กําหนดหรือไม่ ทั้งน้ี
หากความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง ให้สอบสวนหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงป้องกัน หรือหากหน่วยรับตรวจ
มีมาตรการปรับปรุง ให้ติดตามความคืบหน้าและผลการปรับปรุงป้องกันว่า ได้ผลดีหรือไม่ อย่างไร 



ภาคผนวก 

- ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่าน 
  ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ 

- ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน  
  การรับเงิน  และการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง การสมคัรเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate  
  Online 

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การกําหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ  
  KTB Corporate Online 

- ที ่กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนําเงินส่งคลังของ          
  ส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 

- ที ่กค 0409.3/ว 374 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในสาํหรับการจ่ายเงินของ 
  ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

- ด่วนที่สุด ที ่กค 0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน 
  และการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

- ที ่กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานนําส่งเงินผ่าน KTB Corporate  
  Online ในระบบ GFMIS 
- ที ่กค 0409.3/ว 338 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในสําหรับการรับเงินและนําเงินส่ง
คลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวการตรวจสอบภายในสําหรับการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสก์รณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ 
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