


คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามระเบียบของทาง
ราชการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
และผู้เกี่ยวข้องในปฏิบัติงานและพัฒนางานต่อไป 
 
 

นางปริญดา สัตตบริพันธ์ 
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
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ส่วนที่ ๑ บทนำ           ๑ 
ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
                - การรับและการนำส่งเงิน        ๒ 
ส่วนที่ ๓ ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล         ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน  
และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ส่วนราชการในการรับคืนเงินงบประมาณจากบุคลากรในสังกัดหรือรับเง ินประเภทอื ่นๆ  จาก
บุคคลภายนอก ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของส่วน
ราชการในการจัดการเงินสด เช็ค และลดช่องทางในการทุจริต  

การรับเงินประเภทต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี  
อยุธยา เขต ๑ วิธีการเดิมดำเนินการรับเงินด้วยเงินสดและออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่
การเงินนำเงินเข้าบัญชีเงินคงคลังผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อมาจึงบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินใน
ระบบ GFMIS เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้ดำเนินการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการรับ และนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online และให้โรงเรียนเริ่ม
ดำเนินการฝากเงินประเภทต่างๆ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการเงินของโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน 
นำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  

๒. เพื่อให้มีคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในฐานะ Maker ในการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและ 
นำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  
ขอบเขตและข้อจำกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต ๑ กำหนดแบบการรับเงิน 
ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ให้สอดคล้องกับการนำฝากรายได้ประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อให้ 
สพป.อย.๑ นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง โดยแบ่งออกเป็น ๓ แบบ ดังน้ี 
    ๑. แบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำฝากรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยเงิน
อุดหนุน เงินเหลือจ่าย และขายพัสดุชำรุด  
    ๒. แบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำฝากเงินฝากคลัง ประกอบด้วย เงินประกันสัญญา รายได้
สถานศึกษาที่เกินกว่าอำนาจ  
    ๓. แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay – in) เบิกเกินส่งคืน เพื่อนำฝากเงินเบิกเกินส่งคืน 

   กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการนำฝากรายได้ ผู้ปฏิบัติงานการเงินของโรงเรียนต้องทำการแก้ไข 
ณ เคาน์เตอร์ธนาคารภายในวันที่ทำการฝากเงิน 

 



 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
  ๑. เพื่อให้ผู้ปฏบิัติงานการเงินของโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ Maker ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 

ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e – Payment) 
ชื่องาน : การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
 
๑. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e – Payment) ถูกต้องตาม 
ประเภทรายได้ 
๒.ขอบเขตของงาน 

รับเงินรายได้ประเภทต่างๆของโรงเรียน เช่น รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง และเงินเบิกเกิน 
ส่งคืน ผ่านบรกิารรับชำระเงิน (Bill Payment) ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา และนำเงินส่งคลัง
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
๓. คำจำกัดความ 
      ๓.๑ ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e – Payment) หมายถึง การรบัเงินผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill 
Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
   ๓.๒ เงินรายได้แผ่นดิน หมายความว่า เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้  
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐบัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้นนำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ         

๓.๓ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจาก 
คลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลัง สิ้น
ปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

 
 
 

๒ 



 
   ๓.๔ เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือ 
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ ต้อง
นำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง 
   ๓.๕ เงินเบิกเกินส่งคืน หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลัง 
ไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือ
ก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
 
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        ๔.๑ ทุกวันสิ้นวันทำการ พิมพ์รายงานการรับชำระเงินระหว่าง (Receivable Information 
Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e – Statement/Account Information) จากระบบ 
KTB Corporate Online 
       ๔.๒ ตรวจสอบการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่าง (Receivable 
Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e – Statement/Account Information)  
        ๔.๓ ตรวจสอบรายการในข้อ ๔.๒ กับกลุ่มไลน์ฯที่ให้โรงเรียนรายงานการนำฝากเงินที่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  
        ๔.๔ ในวันทำการถัดจากวันที่มีการรับเงินก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. ทำการนำเงินส่งคลังหรือฝาก
คลัง หรือนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยเลือก
เงินฝากธนาคารที่เปิดไว้เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   
๕. แบบฟอร์มที่ใช ้

๑. แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)  
๒. แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) 

๖. เอกสารหลักฐานอ้างอิง/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)  

๒. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของ  
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)  

 
 
 
 
 

๓ 



ส่วนที่ ๓ 
ตัวอย่างการบนัทึกข้อมูล 

 
        ๑. ผู้ปฏบิัติงานเข้าระบบ KTB Corporate Online ผ่านเว็บไซต ์

 
 

๒. เข้าระบบเพ่ือทำการตรวจสอบเงินที่ได้รับในแต่และวัน และตรวจสอบกับโรงเรียนผู้นำฝากเงินว่า

ถูกต้อง ตรงกันหรือไม่ 

 

๔ 



๓. ทำการตรวจสอบแต่ละรายการที่รับเงินเมนู Receivable Online และเปรียบเทียบจำนวนเงินรวม

ในเมนู Account Summary 

 

 

 เมนู e – Statement/Account Information 

 

 

 

๕ 



เมนู Receivable Information Online 

 

 

๔.นำเงินส่งคลัง ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการรับเงินก่อนเวลา 10.00 น. 

              (เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ---->submit ---->confirm) 

 

 

๖ 



              ๕. ผู้อนุมัติลำดับที่  1 และ 2 ทำการอนุมัติในระบบ 

 

๖. จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพร้อมจัดเก็บ และส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพ่ือบันทึก

บัญช ี

 

๗ 


