คำนำ
คู่มือ การปฏิ บั ติ งานเล่ มนี้ เป็ นคู่มื อการปฏิบั ติงานการเงิน ของส านักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑
ได้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการจ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e – Payment) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ทางราชการ กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ หวั ง เป็ น อย่ างยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ
การปฏิบัติงาน เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและผู้เกี่ยวข้องในปฏิบัติงานและ
พัฒนางานต่อไป
นางกนกวรรณ วงค์นาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
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ส่วนที่ ๑
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หลักกำรและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ซึ่งมีโ ครงสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการรับ จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลั งจึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ส่วนราชการถือปฏิบัติ และเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการในการจ่ายเงิน รับคืนเงินงบประมาณ
จากบุคลากรในสังกัดหรือรับเงินประเภทอื่นๆจากบุคคลภายนอก ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของส่วนราชการในการจัดการเงินสด เช็ค และลดช่องทางในการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เริ่มดาเนินการจ่ายเงินโดย
ใช้ระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร Online Real Time ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาการให้บริการเบิก
จ่ายเงิน ให้ กับ ผู้ มีสิ ทธิรั บ เงิน ของทางราชการและบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ถูกต้อง รวดเร็ว
ทันสมัยและปลอดภัย และได้ดาเนินการควบคุมการจ่ายเงินและการตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินของผู้มีสิทธิ
รับเงินของทางราชการ และบุคคลภายนอกมาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบสถานการณ์การโอนเงินของผู้มี
สิทธิรับเงิน พร้อมทั้งจัดทารายงานแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจาวัน ซึ่งเป็นการสร้างระบบการควบคุม
ของการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานมี ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และสามารถเข้าใช้งานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อสามารถวิเคราะห์กระบวนงานในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate
Online)
๓. เพื่อให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และใช้ใน
การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตและข้อจำกัด
คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online จัดทาขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ด้านการจ่ายเงินของหน่วยงานตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในระบบ KTB Corporate Online โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จ่ายเงินและการเรียกรายงานเพื่อนามาเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ประหยัดเวลาในการจัดทาเช็ค ไม่ต้องเขียนใบนาฝาก
(Pay-in) ทางานได้ทุกที่ทุกเวลา

๒. ผู้รับผิดชอบมีหลักฐานการจ่ายเงินที่น่าเชื่อถือและสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลที่สะดวก
ในการค้นหา
๓. ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ มีการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ผ่านระบบ SMS และ e-mail
๔. มีความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

ส่วนที่ ๒
ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
๑. ศึก ษาท าความเข้ าใจระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ ว ยการเบิ กเงิน จากคลั ง การรับ เงิ น
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๐๒.๒/ว๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและ
การนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ โดยถือปฏิบัติดังนี้
๒.๑ การจ่ายเงิน
๒.๑.๑ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาซน) สาหรับรับเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้วกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อการจ่ายเงินที่เบิกจากคลัง
๒.๑.๒ การขอเบิกเงินจากคลังเพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส่วนราชการ ผู้รับบานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก ให้จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒.๑.๓ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้จ่ายในกรณีดังนี้
(๑) การจ่ายเงินเพื่อเป็นเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด หรือกรณีที่
กระทรวงการคลังกาหนด
(๒) การจ่ายเงินของส่วนราชการสาหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่า
ทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ (๒)
(๓) การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ
(๔) การจ่ายเงินยืม
(๕) การจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
(๖) การจ่ายเงินเพื่อชาระหนี้บุคคลที่สามที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้
๒.๑.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
(๑) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สาหรับรับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น
ของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต
(๒)
การเป็ น ผู้ รั บ บ านาญ ผู้ รั บ เบี้ ย หวั ด บุ ค ลากรต่ า งสั ง กั ด หรื อ กรณี
บุคคลภายนอกที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้ง
ความประสงค์ไว้
๒.๑.๕ ในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้ง
แรกให้ ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate
Online และนารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบมาจัดทาเป็น
ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการโอนเงิน
ครั้งต่อไป

๒.๑.๖ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ดาเนินการโอนเงินเต็มจานวนตามสิทธิเข้าบัญชี
เงินฝาก ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินสาเร็จ ระบบจะมี
การส่ง ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์
หรื อ e-mail address ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ได้ แ จ้ ง ไว้ กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น แจ้ ง ขอรั บ เงิ น ตามแบบ
คาขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือสัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วน
ราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงิน ในแบบคาขอเบิกเงินดังกล่าวอีก
๒.๑.๗ ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report /
Transaction History) ที่ได้รับจากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และต้องเก็บรักษา
ไว้ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบต่อไป
๒.๑.๘ ทุกสิ้นวันทาการ ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ ละรายการจากรายงาน
สรุปผล การโอนเงิน (Detail Re[ort และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความ
เคลื่อนไหว ทางบัญชี (e-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
และข้อมูล ในทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดทาไว้แล้วให้ถูกต้องตรงกัน

กระบวนกำรด้ำนจ่ำยเงิน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1
ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online
เริ่มกระบวนการ
ดาเนิ น การเบิ ก จ่ า ยในระบบ GFMIS และได้รั บ การโอนเงิ น
จากกรมบั ญ ชี ก ลาง เข้ า บั ญ ชี เ งิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ ของ
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น (User Maker) ด้ า นจ่ า ย จั ด ทาข้ อ มู ล การจ่ า ย
ผ่ า นโปรแกรม KTB Universal Data Entry เพื่ อ Upload Text File นาเข้ า
ข้ อ มู ล สู่ ร ะบบ KTB Corporate Online และนาเอกสาร/หลั ก ฐานการจ่ า ยเสนอให้
User Authorizer อนุ มั ติ

User Authorizer ตรวจสอบเอกกกสารกั บ ข้ อ มู ล ในระบบ
ข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง User Authorizer ดาเนิ น การ
Reject พร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ล
ในระบบ พร้ อ มส่ งเอกสารคื น User Maker
ดาเนิ น การแก้ ไ ข้

ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง User Authorizer ดาเนิ น การ
อนุ มั ติ ใ นระบบ และส่ งเอกสารให้ User
Maker ดาเนิ น การต่ อ

User Maker เรี ย กรายงาน Payment Detail Compulete
Transaction Report และ Payment Summary
Complete Transaction Report ส่ งงานบั ญ ชี ไ ว้ เ ป็ น
หลั ก ฐานและเก็ บ ไว้ ใ ห้ สานั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตรวจสอบ

สิ้ น สุ ด กระบวนการ

๓. รวบรวมข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อจัด ทาเป็นฐานข้อมูลการโอนเงิน ในการโอนเงินผ่านระบบ
KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรกให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบ แจ้งข้อมูล
การรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังภาพที่ ๑ และนารายละเอียดทั้งหมดของผู้มิสิทธิรับเงิน
รวมทั้งเลขบัญชีเงินฝากธนาคารในแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบKTB Corporate Online มาจัดเป็น
ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการโอนเงิน
ครั้งต่อไป

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบKTB Corporate Online

เลขที่.................
แบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ
KTB Corporate Online
วันที่ .......... เดือน...................... พ.ศ. .............
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้าพเจ้า...........................................................................ตาแหน่ง................................... ........................
เลขประจาตัวประชาชน
โรงเรียน.........................................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขที่....................ซอย................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.........................................
ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาเพื่อ
เป็นหลักฐานด้วยแล้ว
กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนราชการผู้จ่าย
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สาหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน
บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................สาขา....................................................
ประเภท.................................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร................................................
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น
บัญชีเงินฝากธนาคาร.....................................สาขา..........................................................
ประเภท...............................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร..................................................
กรณีเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................................................
สาขา..........................ประเภท.....................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร...................................
และเมื่อสานักงานเลขานุการกรมโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงิน
ผ่านช่องทาง
ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์.................................................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ตาม e–mail address……………………………………............
ลงชื่อ.......................................................ผู้มีสิทธิรับเงิน
(......................................................)
หมายเหตุ : เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลข
กากับเรียงกันไปทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการจัดทาทะเบียนคุมการโอนเงิน
ภาพที่ ๑

๔. บั น ทึกรายการขอเบิ กเงิน ให้ กับผู้ มีสิ ทธิรับ เงิน ตามแบบฟอร์มที่ธ นาคารกรุงไทยกาหนด
การจ่ายเงิน ผู้ทารายการขอโอนเงิน เมื่อได้รับเอกสารใบสั่งจ่าย ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
การเบิกจ่าย ตรวจสอบจานวนเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณถูกต้อง
๔.๑ ด าเนิ น การบั น ทึ ก รายการขอเบิ ก ให้ กั บ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ตามจะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มไฟล์
Excel iPay เพื่อเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry เตรียมข้อมูลในโปรแกรม
Execl ในหัวข้อที่มีสีแดง โดยระบุข้อมูล ดังภาพที่ ๒
๑. Receiving Bank code รหัสธนาคารผู้รับเงิน (แต่ละธนาคารจะมีรหัสต่างกัน)
เช่น ธนาคารกรุงไทย รหัส ๐๐๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ รหัส ๐๑๔
๒. Receiving A/C No. เลขที่บัญชีผู้รับเงิน
๓. Receiver Name
ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
๔. Transfer Amount
จานวนเงินที่โอนจ่าย
๕. หากต้องการให้ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนให้เพิ่มข้อมูลในช่อง
- E-mail : ระบุ E-mail Address
- Mobile No. : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ
หมายเหตุ ในทุกช่องจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Text (ข้อความ) ยกเว้นช่อง Transfer Amount ที่อยู่ใน
รูปแบบของ Number (ตัวเลข) ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง สาหรับช่องข้อมูลที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลให้ลบตัวอักษรออก

ภาพที่ 2
ภาพที่ ๒

๔.๒ เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูล Excer File เรียบร้อยแล้วให้บันทึกชื่อไฟล์ในการนามาใช้งาน
ให้เข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการสับสนในการเลือกไฟล์ (File)
๔.๓ หลังจากเตรียมไฟล์ข้อมูล Excel เรียบร้อยแล้วต้องทาการแปลงไฟล์ เพื่อใช้ในการ
Upload ในเว็บไซด์KTB Corporate Online โดยเข้าไปที่ โปรแกรม KTB Universal Data Entry ใส่
User name : admin และ Password : 9999 จากนั้น คลิกเลือก OK ดังภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓
๔.๔ เมื่อเข้า Login เข้าสู่ระบบ ให้คลิกเลือก Form at KTB iPay เลือก KTB iPay
Standard/Express เป็นบัญชีต่างธนาคาร หรือ เลือก KTB iPay Direct เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย คลิกเลือก
Select ระบุ Company ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ กาหนดขึ้น
พร้อมกับระบุ Service ตามที่ธนาคารกรุงไทยกาหนด การโอนจ่ายคู่ค้า เลือก รายการชาระค่าสินค้าและ
บริการ คลิกเลือก OK ดังภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔

๔.๕ คลิกเลือก Effective Date เป็นวันที่ ที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน ดังภาพที่ ๕

ภาพที่ ๕
๔.๖ คลิกเลือก Import เลือก From Excel File เพื่อแปลงไฟล์ คลิกเลือกไฟล์ Excel File ที่ได้
เตรียมไว้คลิกเลือก Open ดังภาพที่ ๖

ภาพที่ ๖

๔.๗ ปรากฏหน้าจอแสดงรายการผู้ รับเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนทาการ
แปลงไฟล์ข้อมูล ถ้าพบข้อผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลดังภาพที่ ๗ ในไฟล์ Excel ก่อนแล้วจึง ทาการ Import
รายการเข้ามาใหม่

ภาพที่ ๗
๔.๘ คลิกเลือก Report เลือก iPay Report ดังภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

๔.๙ เมื่อคลิกเลือก Extract จะปรากฏหน้าจอ ให้ระบุ File name พร้อมกับเลือกประเภทของ
File ให้ระบุเป็น TEXT file และคลิกเลือก Save ดังภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
๔.๑๐ เมื่ อด าเนิ นการแปลงไฟล์ เรี ยบร้ อยแล้ ว น าไปอั บโหลด Upload ในระบบ KTB
Corporate Online ตามขั้นตอนต่อไป รายงานข้อมูลการจ่ายเงิน นาไปแนบเอกสารตั้งเบิกจ่ายและใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลในหน้าจอ KTB Corporate Online ดังภาพที่ ๑๐

ภาพที่ ๑๐

๕. โอนรายการจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online
๕.๑ เข้า https://www.newcb.ktb.co.th/ คลิกเลือก KTB Corporate Online (รูปแบบใหม่)
เข้าสู่ระบบ (สีฟ้า) ดังภาพที่ ๑๑

คลิก Menu

ภาพที่ ๑๑
๕.๒ ผู้บันทึก User Maker ด้านจ่าย เพื่อ login เข้าใช้งานในระบบ โดยระบุ Company ID ,
User ID, Password แล้วคลิกเลือก login ดังภาพที่ ๑๒

ภาพที่ ๑๒

๕.๓ ปรากฏหน้าจอ คลิกเลือก ตาราง ๙ ช่อง ดังภาพที่ ๑๓

ภาพที่ ๑๓
๕.๔ คลิกที่ลูกศรด้านซ้ายเพื่อไปหน้าถัดไป ดังภาพที่ ๑๔

ภาพที่ ๑๔

๕.๕ คลิกเลือก Government Upload เลือก Upload ดังภาพที่ ๑๕

ภาพที่ ๑๕
๕.๖ คลิกเลือก Service Name ดังภาพที่ ๑๖
เลือก KTB iPay Direct ๐๓ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินธนาคารกรุงไทย
เลือก KTB iPay Standard ๐๓ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินต่างธนาคาร

ภาพที่ ๑๖

๕.๗ คลิก Browse เพื่อค้นหา TEXT File ที่เตรียมไว้ Upload เลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิกเลือก
Open ดังภาพที่ ๑๗

0

ภาพที่ ๑๗
๕.๘ ปรากฏไฟล์ที่เลือกไว้ คลิกเลือก Upload ดังภาพที่ ๑๘

0

ภาพที่ ๑๘

๕.๙ คลิก Refresh จน... ขึ้น Complete ดังภาพที่ ๑๙

0

รอจนขึน้ Complete

ภาพที่ ๑๙
๕.๑๐ เมื่อขึ้น Complete คลิกเลือก Complete ดังภาพที่ ๒๐ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการโอนเงิน

0

ภาพที่ ๒๐

๕.๑๑ คลิกเลือก View ดังภาพที่ ๒๑ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละรายการ

0

ภาพที่ ๒๑
๕.๒๒ ปรากฏรายการให้ตรวจสอบของแต่ละรายการ หากถูกต้องแล้ว คลิกเลือก
Submit ดังภาพที่ ๒๒

0

ภาพที่ ๒๒
**ข้อสังเกต
กรณีเลือก Service name : KTB iPay Direct เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ในช่อง Account
Name และช่อง Actral Accont Name จะปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารทั้ง ๒ ช่อง
กรณีเลือก Service name : KTB iPay Standard/Express เป็นการโอนเข้าบัญชีต่างธนาคาร จะปรากฏชื่อ
เจ้าของบัญชีธนาคาร ในช่อง Account Name เพียง ๑ ช่อง

๕.๑๓ คลิกเลือก Confirm ดังภาพที่ ๒๓

0

ภาพที่ ๒๓
๕.๑๔ คลิกเลือก Print และคลิกเลือก Finish ดังภาพที่ ๒๔ นาเอกสารและหลักฐานการ
ขอเบิกเสนอผู้อนุมัติ (User Authorizer) อนุมัติในระบบ KTB Corporate Online

0

0

ภาพที่ ๒๔

๖. ตรวจสอบเอกสารขอเบิกกับรายการโอน เพื่อยืนยันยอด
๗. อนุมัติรายการจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง
- User Authorizer ตรวจสอบเอกกกสารกับข้อมูลในระบบ
- เมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อมูลไม่ถูกต้อง User Authorizer ดาเนินการ Reject พร้อมระบุ
เหตุผลในระบบ พร้อมส่งเอกสารคืน User Maker ดาเนินการแก้ไข้
- เมื่อตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง User Authorizer ดาเนินการอนุมัติในระบบ และส่ง
เอกสารให้ User Maker ดาเนินการต่อ
- User Maker เรียกรายงาน Payment Detail Complete Transaction Report และ
Payment Summary Complete Transaction Report ส่งงานบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บไว้ให้สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
๘. แจ้งรายการโอนเงินผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- แจ้งการโอนผ่านหน้าเว็บไซด์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

- แจ้งกำรโอนเงินผ่ำน application line กลุ่มกำรเงินอยุธยำ เขต ๑

