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ฐานอ านาจ 

 พระราชบญัญัตวินัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

 มาตรา 39 การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเกบ็รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลงั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 61 วรรคสาม เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอยา่งอ่ืน เงินนอกงบประมาณเม่ือไดใ้ชจ่้ายในการปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือการด าเนินงานตามวตัถุประสงคจ์นบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ห่งการนั้นแลว้ มีเงินคงเหลือใหน้ าส่งคลงั       
โดยมิชกัชา้ ทั้งน้ี การน าเงินส่งคลงัใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



หมวด 3 การเบิกเงนิ 

หมวด 2 การใช้งานในระบบ 

       หมวด 1 ความทั่วไป 

หมวด 4 การจ่ายเงนิของส่วนราชการ 

    หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยมืของส่วนราชการ 

 

ภาพรวม 

       หมวด 6 การรับเงนิของส่วนราชการ 

หมวด 7 การเกบ็รักษาเงินของส่วนราชการ 

หมวด 8 การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลงั 

หมวด 9 การกนัเงนิไว้เบิกเหลือ่มปี 

หมวด 10 หน่วยงานย่อย 

       หมวด 11 การควบคุมและตรวจสอบของหน่วยงาน
ผู้เบิกทีเ่ป็นส่วนราชการ 



ส่วน
ราชการ 

รัฐวสิาหกจิ 
หน่วยงาน
ของรัฐสภา  

ศาลยุตธิรรม  

ศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนูญ  

องค์กรอสิระตาม
รัฐธรรมนูญ  

และองค์กรอัยการ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐสภา ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ องคก์รอยัการ องคก์าร
มหาชน ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็น
นิ ติ บุ ค ค ล  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หมายความถงึ 
  

หน่วยงานของรัฐ 

องค์การ
มหาชน 

ทุนหมุนเวยีน
ทีม่ฐีานะเป็น
นิติบุคคล อปท. 

หน่วยงานอื่นของ
รัฐตามที่กฎหมาย

ก าหนด 



หน่วยงานผู้เบกิ หมายความถึง 

  
• หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจดัสรรงบประมาณ
รายจ่าย 

• เบิกเงินจากกรมบญัชีกลาง/ส านกังานคลงั
จงัหวดั 



หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเบกิเงนิ 

1 2 

 

4 5 3 

การจ่ายเงนิหรือ 
ก่อหนีผู้กพนั  ได้แต่
เฉพาะที่มกีฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคบั 
ค าส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี หรือ
ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงั 

การเบิกเงนิเพือ่การ
ใดจะต้องน าไปจ่าย
เพือ่การน้ัน  
การขอเบิกเงนิทุก
กรณีต้องระบุ
วตัถุประสงค์ท่ีจะ
น าไปจ่าย  

การขอเบิกเงนิทุก
กรณี หน่วยงานผู้
เบิกมีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย  

หน่วยงานผู้เบกิเปิด
บญัชีกบัธนาคาร
รัฐวสิาหกจิเพือ่รับ
เงนิงบประมาณ 1 

บญัชี  
เงนินอกงบประมาณ 
1 บัญชี 

• สร้างข้อมูลหลกั
ผู้ขายในระบบ 
GFMIS 

•  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ค าขอเบกิเงนิ 

• ตรวจสอบการ
จ่ายเงนิของ
กรมบญัชีกลาง 

 



หน่วยงานผู้เบกิที่ไม่ใช่ส่วนราชการ 

ต้องจัดให้มกีารวางหลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิเงนิ การรับเงนิ  
การจ่ายเงนิ และการเกบ็รักษาเงนิ ตามทีก่ฎหมายว่าด้วยการน้ันบญัญตัิไว้  

โดยต้องเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ให้ส่งค าขอเบิกเงนิตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 

ส าหรับ อปท. ที่ได้รับจัดสรรเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ  

ให้เบกิเงนิจากคลังโดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงนินัน้ไปจ่าย  

และให้ขอเบกิเงนิได้เม่ือหนีถ้งึก าหนด หรือใกล้จะถงึก าหนดช าระ 



การเบกิเงนิของส่วนราชการ 

หนีต้้องถงึก าหนด
ช าระหรือใกล้จะ
ถงึก าหนดช าระ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ใน
ปีงบประมาณใด  

ให้เบกิจากเงนิงบประมาณ
รายจ่ายของปีนัน้ 



โดยปกตค่ิาใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในปีใดให้เบกิจากเงนิ
งบประมาณรายจ่ายของปีนัน้ไปจ่าย 

เงนิยืมคาบ
เกี่ยว 

ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือ
เป็นรายจ่ายเม่ือ
ได้รับแจ้งให้ช าระ

หนี ้

ค่าใช้จ่ายค้าง
เบกิข้ามปี 

 

กันเงนิไว้เบกิ
เหล่ือมปี 

 

เวน้แต่ 



การกันเงนิไว้เบกิเหล่ือมปี 

 

1. ก่อหนีผู้กพนัก่อนส้ินปีงบประมาณ 

2. วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึน้ไป 

3. เบิกจ่ายช าระหนีไ้ม่ทันส้ินปีงบประมาณ 

 



พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

มาตรา 43 วรรคสอง ในกรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงินจากคลงัไดภ้ายใน

ปีงบประมาณ ใหข้ยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีหน่วยรบั

งบประมาณไดก้อ่หน้ีผกูพนัไวก้อ่นสิ้นปีงบประมาณ และไดมี้การกนัเงินไวต้าม

ระเบียบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินจากคลงัแลว้ 

วรรคสาม การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัตามวรรคสอง ใหข้ยายออกไปได้

อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถดัไป เวน้แต่มีความจ าเป็นตอ้งขอเบิกเงิน

จากคลงัภายหลงัเวลาดงักลา่ว ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเพ่ือ

ขอขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินหกเดือน 



พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 55 เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 56 และมาตรา 54 ในกรณี

ท่ีหน่วยรบังบประมาณไดมี้การกอ่หน้ีผกูพนัไวต้ามพระราชบญัญติัวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และไดมี้การกนัเงินไวต้าม

ระเบียบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินจากคลงัแลว้ ใหด้ าเนินการตาม

พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปได ้

ทัง้น้ี ใหด้ าเนินการเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 56 ใหง้บประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลาง 

รายการค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการเสด็จพระราชด าเนินและตอ้นรบัประมขุต่างประเทศ 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ค่าใชจ้่ายชดใชเ้งินทดรอง

ราชการเพ่ือช่วยเหลือผ ูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน และเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉกุเฉินหรอืจ าเป็น ท่ียงัมิไดมี้การกอ่หน้ีผกูพนั แต่ไดมี้การกนัเงินและขอขยายเวลา

ขอเบิกเงินจากคลงัไวต้ามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม ใหด้ าเนินการเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 57 ในกรณีท่ีมีการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ประเภทงบกลาง ใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยใหก้อ่หน้ีผกูพนัใหแ้ลว้

เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และด าเนินการเบิกจ่ายใหแ้ลว้

เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



ค่าใชจ้่ายคา้งเบิกขา้มปี 

ค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเบิกจ่ายไดท้นั 

 * ในปีงบประมาณท่ีเกิดค่าใชจ้่าย หรือ 

 * ภายในปีงบประมาณท่ีไดก้อ่หน้ี 
 



หลกัเกณฑก์ารเบิกคา่ใชจ้่ายคา้งเบิกขา้มปี 

 

1. ค่าใชจ่้ายนัน้จะตอ้งไมเ่ป็นการกอ่หน้ีผกูพนัเกินงบประมาณ

ท่ีไดร้บัอนมุติั 

2. น ามาเบิกจากงบประมาณของปีปัจจบุนั 

3. หวัหนา้สว่นราชการรบัรองเงินงบประมาณของปีท่ีเกิด

ค่าใชจ่้ายตามแบบท่ี กค. ก าหนด 

4. ใหเ้บิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณท่ี

เบิก 

หนงัสือ กค 0409.3/ว.14 ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2548 
 



รายการต่อไปน้ี ถา้คา้งเบิกใหน้ ามาเบิกจาก 

งบกลางในปีต่อ ๆ ไป 

 

•  เบ้ียหวดั  บ าเหน็จ  บ านาญ 

•  เงินช่วยเหลือขา้ราชการ  ลกูจา้ง   พนกังานรฐั 

•  เงินส ารอง  เงินสมทบ  เงินชดเชยของขา้ราชการ 

•  ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ 

    ลกูจา้งประจ า 
 



ค่าใชจ้่ายท่ีใหถื้อว่าเป็นรายจ่ายเม่ือไดร้บั

แจง้ใหช้ าระหน้ี (ว.178, ว.75) 

 

1.  รายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าเดือนใด 

     1.1  ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 

     1.2  ค่าบอกรบัสิ่งพิมพ ์

     1.3  ค่าบญัชีพลโดยสารรถไฟ 

     1.4  ค่าขนสง่ 
 



ค่าใชจ้่ายท่ีใหถื้อว่าเป็นรายจ่ายเม่ือไดร้บัแจง้ให้

ช าระหน้ี (ต่อ) 

2.  รายการค่าใชจ่้ายเฉพาะเดือนกนัยายน 

     2.1  ค่าเบ้ียเลี้ยงผ ูต้อ้งหา 

     2.2  ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 

     2.3  ค่าเครือ่งบรโิภค อนัประกอบดว้ย ค่าขา้ว               

ค่ากบัขา้ว และค่าเช้ือเพลิง ของผ ูต้อ้งขงั 

     2.4  ค่าเครือ่งบรโิภค อนัประกอบดว้ย ค่าขา้ว                  

ค่ากบัขา้ว และค่าเช้ือเพลิงของคนไขน้กัเรยีน             

พยาบาล และนกัเรยีนผ ูช้่วยพยาบาล 



ค่าใชจ่้ายท่ีใหถื้อว่าเป็นรายจ่ายเม่ือไดร้บัแจง้ใหช้ าระ

หน้ี (ต่อ) 

3.  รายการค่าใชจ่้ายเฉพาะเดือนสิงหา-กนัยา 

     3.1 ค่าก าจดัขยะมลูฝอย 

         3.2 ค่าน ้า 

         3.3 ค่าไฟฟ้า 

         3.4 ค่าโทรศพัท ์

         3.5 ค่าเช่าพดูโทรศพัทท์างไกล 

         3.6 ค่าเช่าค ู่สายโทรศพัท ์

         3.7 ค่าติดตัง้โทรศพัท ์

         3.8 ค่าฝากสง่ไปรษณียภณัฑแ์ละพสัดไุปรษณียท่ี์ช าระคา่ฝากสง่เป็นรายเดือน 

         3.9 ค่าเช่าวิทยโุทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

         3.10 ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการใชเ้ครือ่งโทรสารท่ีข้ึนทะเบียนเป็นครภุณัฑข์องทางราชการ 

         3.11 ค่าใชจ่้ายในการเช่าใชบ้รกิารวิทยติุดตามตวั เพ่ือใชใ้นการปฏิบติัราชการส าคญักรณีเรง่ด่วน 

         3.12 ค่าเช่าบรกิารสญัญาณเคเบิลทีวี 



เงินยืมคาบเกี่ยว 

การยืมเงินคาบเกี่ยว  คือ  การยืมเงิน

งบประมาณปีปัจจบุนั เพ่ือไปใชจ่้ายใน

ปีงบประมาณถดัไป 

 

หลกั  ตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการในปี 

ปัจจบุนัคาบเก่ียวไปในปีงบประมาณถดัไป 
 



ระยะเวลาการยมืเงินคาบเกี่ยว 

 90 วนั กรณีเดนิทางไปราชการ 

 30 วนั  กรณีปฏิบตัริาชการอ่ืน 

     (นบัตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม ของ

ปีงบประมาณถัดไป) 



การขอเบกิเงนิของส่วนราชการกรณีซือ้/จ้าง/เช่า 

ส่วนราชการต้อง
จัดท าใบส่ังซือ้ / 

ใบส่ังจ้าง เพื่อจอง
งบประมาณใน
ระบบ GFMIS 

เพื่อจ่ายตรงให้แก่
เจ้าหนีห้รือผู้มี
สิทธิรับเงนิ 

2 

ไม่มีใบส่ังซือ้ / 

จ้าง /สัญญา 

หรือมีใบส่ังซือ้ 

/ ส่ังจ้าง หรือ
สัญญาแต่
วงเงนิไม่ถงึ 
5,000 บาท 

ส่วนราชการไม่
ต้องจัดท าใบส่ัง
ซือ้ / ใบส่ังจ้าง ใน
ระบบ GFMIS 

โดยจะจ่ายตรง
หรือจะจ่ายเข้า
ส่วนราชการเพื่อ
จ่ายให้แก่เจ้าหนี ้
หรือผู้มีสิทธิรับ

เงนิ ก็ได้ 

1 

มีใบส่ังซือ้ / 

ส่ังจ้าง 
สัญญา หรือ
ข้อตกลง  

วงเงนิตัง้แต่ 

5,000 บาท
ขึน้ไป  



การขอเบกิเงนิของส่วนราชการกรณีที่ไม่ใช่ซือ้/จ้าง/เช่า 

2. เงนิสวัสดกิาร 

ค่าตอบแทน หรือกรณี
อื่นใดที่ กค. ก าหนด 

ให้ส่วนราชการจ่ายผ่าน
ระบบ e-Payment 

(KTB Corporate 

Online) 

ให้จ่ายเงนิเข้าบญัชีให้กับเจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิรับเงนิของส่วนราชการโดยตรง 

ยกเว้น 

1. ค่าไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์ ค่าบริการ
ส่ือสารโทรคมนาคม 

ที่ส่วนราชการได้รับ
เงนิสมทบ 



การเบิกจ่ายเงินยืม 
เงินยืม  หมายความว่า เงินท่ีสว่นราชการจ่ายใหแ้ก ่

บคุคลใดยืมเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการหรือปฏิบติัราชการอ่ืน 

ประเภทของเงินยืม 

 • เงินงบประมาณ 

 • เงินนอกงบประมาณ 



เงินงบประมาณ 

 
1. รายการค่าจา้งชัว่คราว ส าหรบัค่าจา้งซ่ึงไม่มีก าหนด

จ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่จ าเป็นตอ้งจ่ายให้

ลกูจา้งแต่ละวนัหรอืแต่ละคราวเม่ือเสรจ็งานท่ีจา้ง 

2. รายการค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ

3. งบกลาง เฉพาะท่ีจ่ายเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั 

การศึกษาบตุร เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว 

4. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายในลกัษณะเกี่ยวกบั (1) หรอื (2) 
 



เงินทดรองราชการ 

 
1. งบบคุลากรเฉพาะค่าจา้งซ่ึงไมมี่ก าหนดจ่ายเป็น

งวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็นตอ้งจ่ายใหล้กูจา้ง

แต่ละวนัหรอืแต่ละคราวเม่ือเสรจ็งานท่ีจา้ง 

2. งบด าเนินงานยกเวน้ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา 

3. งบกลางเฉพาะท่ีจ่ายเป็นเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั

การศึกษาบตุรและค่ารกัษาพยาบาล 

4. งบอ่ืนท่ีจ่ายในลกัษณะเช่นเดียวกบั (1) และ (2) 
 



เงินนอกงบประมาณ 

ยมืไดต้ามวตัถปุระสงคข์องเงินนอกงบประมาณ

ประเภทนัน้ หรอืกรณีอ่ืนซ่ึงมีความจ าเป็น

เรง่ด่วนแกร่าชการโดยจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจาก

หวัหนา้สว่นราชการผ ูใ้หย้มื 
 



การจ่ายเงินยืม 
1. ท าสญัญายืมตามท่ี ก.ค. ก าหนดและรบัรองว่าจะปฏิบติัตาม

ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของทางราชการและผ ูมี้อ านาจไดอ้นมุติั 

2. สญัญายืมท า 2 ฉบบั 

    • ผ ูย้ืมเก็บ 1 ฉบบั 

    • สว่นราชการเก็บ 1 ฉบบั 

3. เง่ือนไขการจ่ายเงินยมื 

    • ใหย้ืมเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น 

    • หา้มใหย้ืมครัง้ใหม ่หากยงัไม่ลา้งครัง้เกา่ 

    • การจ่ายเงินยมืเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรไม่เกิน 90 วนั เวน้แต่ขอตกลงกบั ก.ค. 



ผ ูมี้อ านาจอนมุติัการจ่ายเงินยมื 
1. ส่วนราชการในราชการบริหาร 
   ส่วนกลาง 
 
 
 
 

2. ส่วนราชการในราชการบริหาร 
   ส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ใน 
   ภมิูภาคหรือแยกต่างหากจาก 
   กระทรวง ทบวง กรม  
3. ส่วนราชการในภมิูภาค 

 

หวัหน้าส่วนราชการระดบักรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ 

ประเภทวชิาการระดบัช านาญการ  ประเภททั่วไประดบั 

อาวุโส หรือเทยีบเท่าขึน้ไป หรือผู้มียศตัง้แต่พนัโท  

นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพนัต ารวจโทขึน้ไป 

   
หวัหน้าส่วนราชการระดับกรมจะ 

มอบหมายให้หวัหน้าหน่วยงานเป็น 

ผู้อนุมัตจ่ิายเงนิกไ็ด้ 

หวัหน้าส่วนราชการในภมิูภาค 

 

 



การจ่ายเงินยืม (ต่อ)  
 
4. การจ่ายเงินยมืใหจ่้ายผ่านระบบ  

e-Payment โดยผ ูย้มื 

ไม่ตอ้งลงลายมือช่ือรบัเงินในสญัญาการยืมเงิน 

5. วิธีการคืนเงินยืมเหลือจ่าย ใหคื้นผ่านระบบ  

e-Payment 



ก าหนดสง่ใบส าคญั 
1. เดินทางไปประจ าต่างส านกังาน : สง่ทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนหรือธนาณติั ภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัไดร้บัเงิน 

2. เดินทางไปราชการอ่ืน : สง่ภายใน 15 วนั นบั

จากวนักลบัมาถึง 

3. ปฏิบติัราชการอ่ืนนอกจาก (1) – (2 ) :สง่

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัไดร้บัเงิน 
 



ชดใชเ้งินยืม 

 
•  รบัคืนเงินยืมใหอ้อกใบรบัใบส าคญั/พิมพ์

หลกัฐานการรบัคืนเงินจากระบบ e-Payment 

และบนัทึกการรบัคืน 

•  เก็บรกัษาสญัญายืมท่ียงัไม่ช าระเงินคืนให้

ปลอดภยั 

•  เรง่รดัชดใชเ้งินยืม 
 



การจ่ายเงิน 



หลกัฐานการจ่าย 

 หมายความถงึ หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มี
การจ่ายเงนิให้แก่เจ้าหนีห้รือผู้รับตามข้อ
ผูกพนัโดยถูกต้องแล้ว 
   



ใบเสรจ็รบัเงิน 
 

ซึ่งเป็นหลักฐานการจ่าย 
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี ้

 1. ช่ือ สถานท่ีอย ู ่หรอืท่ีท าการของผ ูร้บัเงิน 

 2. วนั เดือน ปี ท่ีรบัเงิน 

 3. รายการแสดงการรบัเงินระบวุ่าเป็นค่าอะไร 

 4. จ านวนเงินทัง้ตวัเลขและอกัษร 

 5. ลายมือช่ือของผ ูร้บัเงิน 



บิลเงินสด 

 

              บรษิทั ปากกาไทย จ ากดั 

          พญาไท กทม. 10400 

    วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

เป็นค่า ปากกาลกูลื่น 

จ านวนเงิน 500 บาท ‟ สตางค ์ (หา้รอ้ยบาทถว้น) 
 

                                

                                                                   (ลงช่ือ) @ ผ ูข้าย  



                                                                                  ท่ี ................................... 

                                                                           (สว่นราชการเป็นผ ูใ้ห)้ 

ใบส าคญัรบัเงิน 

     วนัท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ............ 

  ขา้พเจา้ .................................................... ..........................................อย ูบ่า้นเลขท่ี ......................................... 

ต าบล ............................................ อ าเภอ ................................................ จงัหวดั ......................................................... 

ไดร้บัเงินจากแผนกการ ...........................................................................จงัหวดั ............................................................ 

ดงัรายการต่อไปน้ี 

รายการ จ านวนเงนิ 

    บาท 

                                            จ านวนเงนิ....................................................... 

             ลงช่ือ ................................................ 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 
ส่วนราชการ ............................................. 

วนั เดอืน ปี รายละเอยีดรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

รวมทั้งส้ิน 

รวมทัง้สิน้ (ตัวอักษร ) .........................................................................................................  
 ข้าพเจ้า ........................................... ต าแหน่ง ................................................... 
กอง .................................. ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนีไ้ม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงนิจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในนามของราชการ
โดยแท้ 
 
    (ลงช่ือ)....................................…………....... 
              วันที่ ...................................................... 



ใบเบิกเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล 
โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จ าเป็น 

 

• 1. ข้าพเจ้า..............................................................................................ต าแหน่ง..................................................................................... 
•  สังกดั..................................................................................................................................................................................................... 
• 2. ขอเบิกเงินค่ารักษาของ 
•       ตนเอง 
•       คู่สมรส   ช่ือ........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน....................................................... 
•       บิดา        ช่ือ........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................................ 
•       มารดา    ช่ือ........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................................ 
•       บุตร       ช่ือ........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................................ 
•                           เกดิเมื่อ.................................................................เป็นบุตรล าดับที.่.................... 
•                           ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ    เป็นบุตรไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
• ป่วยเป็นโรค...................................................................................................................................................................................................... 
• และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก(ช่ือสถานพยาบาล)........................................................................................................................... 
• ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลของ    ทางราชการ    เอกชน  ตั้งแต่วนัที.่.................................................................................................ถึงวนัที ่
• .....................................................................เป็นเงินรวมทั้งส้ิน.................................................................................................................บาท 
• (............................................................................................................................................)ตามใบเสร็จรับเงินทีแ่นบ  จ านวน..............ฉบับ 



 
• 3. ข้าพเจ้ามสิีทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎกีาเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล 

•    ตามสิทธิ            เฉพาะส่วนทีข่าดอยู่จากสิทธิทีไ่ด้รับจากหน่วยงานอืน่ 

•               เฉพาะส่วนทีข่าดอยู่จากสัญญาประกนัภยั 
• เป็นเงิน..........................................................บาท (................................................................................................................)และ 

•  (1) ข้าพเจ้า               ไม่มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน่                                      
  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน่แต่เลอืกใช้สิทธิจากทางราชการ 

•               มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกนัภัย 

•               เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรแต่เพยีงฝ่ายเดียว 

•  (2) ..........ข้าพเจ้า         ไม่มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน่ 

•               มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน่  แต่ค่ารักษาพยาบาลทีไ่ด้รับต ่ากว่า 
•     สิทธิตามพระราชกฤษฎกีาฯ 

•               มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกนัภัย 

•               มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน่ในฐานะเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อืน่ 



 
• 4.   เสนอ........................................................................... 

•  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 

• ตามจ านวนที่ขอเบิก  ซ่ึงก าหนดไว้ในกฎหมาย  และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

•          (ลงช่ือ)............................................................................................ผู้ขอรับเงนิสวสัดกิาร 

•                       (.......................................................................................) 

•   วนัที่..................เดอืน......................................................พ.ศ................. 

• 5. ค าอนุมัต ิ

•   อนุมัตใิห้เบิกได้ 

•    (ลงช่ือ).................................................................... 

•                (.................................................................) 

•    ต าแหน่ง................................................................. 



• 6. ใบรับเงนิ 

•        

•                    ได้รับเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล  จ านวน...........................................บาท 

(.......................................................................................................................)  ไว้ถูกต้องแล้ว 

•    (ลงช่ือ)...............................................................ผู้รับเงนิ 

•              (...............................................................) 

•    (ลงช่ือ)...............................................................ผู้จ่ายเงนิ 

•                               (...............................................................) 

•    วนัที.่..........เดอืน.....................................พ.ศ............. 

•                    (ลงช่ือต่อเมือ่ได้รับเงนิแล้วเท่าน้ัน) 



รายงานการจ่ายในระบบ 

GFMIS 



รายงานการจ่ายเงนิจากระบบ  

e-Payment 
ใหใ้ชร้ายงานสรปุผลการโอนเงนิ (Detail Report และ Summary 

Report / Transaction History)  

ที่ไดจ้ากระบบ KTB Corporate Online (ว.103) 



การจ่ายเงิน 

4. มีหลกัฐานการจ่าย 

5. ห้ามเรียกใบเสร็จหรือ 
ให้ผู้รับเงนิลงช่ือรับเงนิโดยยงั
มิได้จ่ายเงนิ 

6. ไม่มารับเงนิให้ท าใบ
มอบฉันทะ / มอบอ านาจ 

1. มกีฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั 
ค าส่ัง มติ ค.ร.ม. หรือได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลงั 

2. เป็นรายจ่ายในการ
ด าเนินงานตามปกต ิ

3. ผู้มีอ านาจได้อนุมัต ิ



ผ ูมี้อ านาจอนมุติัการจ่ายเงิน 
1. ส่วนราชการในราชการบริหาร 
   ส่วนกลาง 
 
 
 
 

2. ส่วนราชการในราชการบริหาร 
   ส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ใน 
   ภมิูภาคหรือแยกต่างหากจาก 
   กระทรวง ทบวง กรม  
3. ส่วนราชการในภมิูภาค 

 

หวัหน้าส่วนราชการระดบักรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ 

ประเภทวชิาการระดบัช านาญการ  ประเภททั่วไประดบั 

อาวุโส หรือเทยีบเท่าขึน้ไป หรือผู้มียศตัง้แต่พนัโท  

นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพนัต ารวจโทขึน้ไป 

   
หวัหน้าส่วนราชการระดับกรมจะ 

มอบหมายให้หวัหน้าหน่วยงานเป็น 

ผู้อนุมัตจ่ิายเงนิกไ็ด้ 

หวัหน้าส่วนราชการในภมิูภาค 

 

 



ผ ูมี้อ านาจอนมุติัการจ่ายเงิน 

มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการใช้

จ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมายหรือกฎ หรอืตามท่ีไดร้บั

อนญุาตใหจ่้าย 



การจ่ายเงิน 

4. มีหลกัฐานการจ่าย 

5. ห้ามเรียกใบเสร็จหรือ 
ให้ผู้รับเงนิลงช่ือรับเงนิโดยยงั
มิได้จ่ายเงนิ 

6. ไม่มารับเงนิให้ท าใบ
มอบฉันทะ / มอบอ านาจ 

1. มกีฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั 
ค าส่ัง มติ ค.ร.ม. หรือได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลงั 

2. เป็นรายจ่ายในการ
ด าเนินงานตามปกต ิ

3. ผู้มีอ านาจได้อนุมัต ิ



1. ขา้ราชการ ลกูจา้ง ผ ูร้บับ านาญ เบ้ียหวดั 

ใบมอบฉันทะ จ่าย เงนิสด 
เช็ค 

ส่ังจ่าย 
ผู้มอบฉันทะ 

ผู้รับมอบฉันทะ 

2. นอกจากบคุคล 1.  

ใชใ้บมอบอ านาจ 

จ่าย 

เช็ค 

ส่ังจ่ายผู้มอบอ านาจ 

              

    



การจ่ายเงิน (ต่อ) 

7.การโอนสิทธิเรียกร้องให้ 

ปฏิบัตติามที ่กค. ก าหนด 
 

8. บันทกึการจ่ายเงนิ 

ในวนัทีจ่่าย 

9.ส้ินวนัตรวจสอบ 

 



วิธีปฏิบติัในการจ่ายเงิน 

ข้อยกเว้น หลัก 

การจ่ายเงินให้จ่าย
ผ่านระบบ  

e-Payment  

การจ่ายเงนิเป็นเช็ค หรือเงนิ
สด ให้กระท าได้เฉพาะกรณทีีม่ี
เหตุขดัข้องหรือมคีวามจ าเป็น
เร่งด่วนซ่ึงไม่สามารถ
ด าเนินการจ่ายผ่านระบบ  
  e-Payment ได ้



ขา้ราชการ/ 
ผูม้สีทิธ ิ

GFMIS 

Indirect  

หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการจา่ยเงนิของสว่นราชการ 
ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

ว.103 ลว. 1 กนัยายน 59 และ ว.3 ลว. 30 มกราคม 62 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

ของสว่นราชการ 
 

 
 

KTB 
 Corporate 

 Online 
 

 

สมคัรขอใช ้
บรกิาร 
KTB   

Corporate Online 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

ของขา้ราชการ 

1 เงนิสวสัดกิาร คา่ตอบแทน  
    คา่เลา่เรยีนบตุร 
     คา่เบีย้ประชุม  คา่เชา่บา้น  
     OT   คา่ตอบแทน คกก.  
     คา่ตอบแทนการสอน 
     คา่สมนาคณุวทิยากร  เป็นตน้ 
2 เงนิยมืราชการ  
3 ซือ้/จา้ง/เชา่ ต า่กวา่ 5,000 บาท 
4 คา่จา้งเหมาตามสญัญาจา้งเหมาบรกิาร 
    บคุคลธรรมดา  
5 การจา่ยช าระหนีบ้คุคลที ่3 
6 การจา่ยเงนิจากเงนินอกงบประมาณ  

เต็มจ านวน 

ไมต่อ้งลงลายมอืชือ่รบัเงนิ 
ในแบบค าขอเบกิเงนิใดๆ 

รายงานสรปุ 
การโอนเงนิ 

เป็นหลกัฐานการจา่ยเงนิ 

ทะเบยีนคมุการโอนเงนิ 
ในระบบ Computer 
เพือ่ใชต้รวจสอบ 
ความถกูตอ้ง 

สิน้วนัท าการ 
ทีโ่อนเงนิ 

E-Statement 

ตรวจสอบ 

1 

2 

3 

ใชบ้ญัชสี าหรบัรบั 
เงนิเดอืน 
 คา่จา้ง 

 คา่ตอบแทน/ 
ตามทีผู่ม้สีทิธแิจง้ 

 



การจ่ายเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online 
• ใหส้ว่นราชการท่ีมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารกรงุไทยฯ ท่ีใชส้ าหรบัรบัเงินงบประมาณ/เงิน

นอกงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลงั/เงินนอกอ่ืนๆไม่รวมทนุหมนุเวียน ขอเปิดใชบ้รกิารดา้น

การโอนเงิน (Bulk Payment) ผา่นระบบ KTB Corporate Online  

• บญัชีเงินฝากน้ี ใชใ้นการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผ ูมี้สิทธิรบัเงินท่ีเป็น

ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนกังานราชการ หรอืบคุคลภายนอก ในกรณีต่อไปน้ี 

• การจ่ายเงินสวสัดิการ ค่าตอบแทน หรอืกรณีอ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

• การจ่ายเงินยมืราชการตามสญัญาการยืมเงิน 

• การจ่ายเงินค่าซ้ือทรพัยส์ิน จา้งท าของหรอืเช่าทรพัยส์ินท่ีมีวงเงินต ่ากว่า 5,000 บาท 

• ค่าจา้งเหมาตามสญัญาจา้งเหมาบรกิารบคุคลธรรมดา  

• การจ่ายช าระหน้ีบคุคลท่ี 3 ตามท่ีมีกฎหมายอนญุาตใหจ่้ายได ้

• การจ่ายเงินจากเงินนอกงบประมาณ  

 

 

 

 



การจ่ายเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ) 

• บญัชีเงินฝากธนาคารของผ ูมี้สิทธิรบัเงิน  

• กรณีเป็นขา้ราชการ ลกูจา้ง พนกังานราชการในหน่วยงาน 

• บญัชีเงินฝากธนาคารส าหรบัเงินเดือน ค่าจา้ง หรือค่าตอบแทน  

     แลว้แต่กรณี หรอื 

• บญัชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผ ูมี้สิทธิรบัเงิน ตามท่ีหวัหนา้สว่นราชการ  

ผ ูเ้บิกอนญุาต 

• กรณีเป็นบคุลากรต่างสงักดัหรือบคุคลภายนอก  

• บญัชีเงินฝากธนาคารตามท่ีผ ูมี้สิทธิรบัเงินแจง้ความประสงคไ์ว ้

 

 

 



แบบแจง้ขอ้มลูการรบัเงินโอนผา่นระบบ KTB Corporate Online 



การจ่ายเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ) 

• ทกุสิ้นวนัท าการ  

• ใหส้ว่นราชการจดัใหมี้การตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผา่นระบบ 

KTB Corporate Online แต่ละรายการจาก 

• รายงานสรปุผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary 

Report/Transaction History)  

• รายการสรปุความเคลื่อนไหวทางบญัชี 

   (E-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ 

    KTB Corporate Online และ 

• ขอ้มลูในทะเบียนคมุการโอนเงินใหถ้กูตอ้งตรงกนั 

 



การเขียนเช็ค 

1. ซ้ือ / จ้าง/ เช่า 
„ ส่ังจ่ายในนามเจ้าหนี ้
„ ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถอื” 
ออก 
„ ขีดคร่อมเช็ค 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=supojjj&month=09-2011&date=04&group=2&gblog=12&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjp2sPWjr3UAhUMu48KHa_5B1UQwW4IJzAJ&sig2=eKQR8E5HYMGlcIQx_zzwJA&usg=AFQjCNF_y17h2zVcgIIoJANflqoBttV99A


การเขียนเช็ค (ต่อ) 

2.  นอกจาก  1. 

„  สัง่จ่ายในนามเจา้หน้ี 

„  ขีดฆา่ค าว่า “หรอืผ ูถื้อ” 
ออก 

„  ขีดครอ่มหรอืไมก่็ได ้



การเขียนเช็ค (ต่อ) 

3. รบัเงินสดมาจ่าย 

   „  สัง่จ่ายในนามเจา้หนา้ท่ีของ
สว่นราชการ 

    „  ขีดฆา่ค าว่า“หรอืผ ูถื้อ” ออก 

    „  หา้มออกเช็คสัง่จ่ายเงินสด 



การรบัเงิน 



ใบเสร็จรับเงิน 

1. ใชต้ามแบบ กค หรอืท่ีไดร้บัความตกลง 

2. จดัท าทะเบียนคมุ 

3. ใชเ้ฉพาะภายในปีงบประมาณ 

4. รายงานภายในวนัท่ี 31 ตลุาคมของ 

    ปีงบประมาณถดัไป 

5. เก็บรกัษาไวใ้นท่ีปลอดภยั 







วิธีปฏิบติัในการรบัเงิน 

ข้อยกเว้น หลัก 

การรับเงนิให้รับ 
ผ่านระบบ  

e-Payment  

การรับเงนิเป็นเช็ค หรือเงนิสด  
หรือเอกสารแทนตวัเงนิอืน่ ให้รับ
ได้เฉพาะกรณทีี่มีเหตุขัดข้องหรือ
มีความจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงไม่  
    สามารถรับผ่านระบบ  
   e-Payment ได ้





เครื่องมือส าหรับการรับเงินผ่านระบบ e-Payment 



ผูป้ระกอบการ 

ธนาคาร 
ของสว่นราชการ 

สว่นราชการ 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

สว่นราชการ 
 

 ใบเสร็จรบัเงนิ 
(ถา้ตอ้งการ) 

Internet Banking 
ATM 

Mobilel Payment 
e-payment 

2 

4 

เอกสารธนาคาร 
แทนใบเสร็จรบัเงนิ 

3 
รายงานสรปุ 
การโอนเงนิ 

1  ใบแจง้การ 
ช าระเงนิ 

code 

-ชือ่ สรก. ทีร่บัช าระเงนิ 
-ชือ่ผูช้ าระเงนิ 
-รายการ/ประเภทรายไดท้ีร่บัช าระเงนิ 
-จ านวนเงนิทีร่บัช าระ 
-วนัทีร่บัช าระ 
  Company code / Reference code 

หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัใินการรบัเงนิของสว่นราชการ 

ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ 
ว.103 ลว. 1 กนัยายน 59 

KTB 
 Corporate 

 Online 

สิน้วนัท าการทีโ่อนงนิ 
และวนัท าการถดัไป 

เปิดบญัชใีหม/่บญัชเีดมิ(ถา้ม)ี และสมคัรขอใชบ้รกิาร 
KTB  Corporate Online : Bill Payment 

5 

น าเงนิสง่คลงั 



การรบัเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online 
• เปิดบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัจ านวน 1 บญัชีกบัธนาคารกรงุไทยฯ 

โดยใชช่ื้อบญัชี “...ช่ือสว่นราชการ... เพ่ือการรบัเงินทางอิเล็กทรอนิกส”์ พรอ้มทัง้ 

ขอเปิดใชบ้รกิารรบัช าระเงิน (Bill Payment) ผา่นระบบ KTB Corporate Online  

• จดัท าแบบใบแจง้การช าระเงินเพ่ือใหผ้ ูช้ าระเงินใชใ้นการรบัช าระเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารขา้งตน้ 

ซ่ึงจะตอ้งมีขอ้มลูประกอบดว้ย  

• ช่ือสว่นราชการผ ูร้บัช าระเงิน  

• วนัท่ีรบัช าระ  

• ช่ือผ ูช้ าระเงิน  

• รายการหรอืประเภทของรายไดท่ี้รบัช าระ  

• จ านวนเงินท่ีรบัช าระ โดยรปูแบบของรหสั (Company Code/Product Code)  

    และขอ้มลูอา้งอิง (Reference Code) 

 

 

 



ตวัอยา่งแบบใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment) 



การรบัเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ) 
• ผ ูช้ าระเงินสามารถช าระเงินผา่นช่องทางการใหบ้รกิารของสาขาธนาคารกรงุไทยฯ ไดท้กุแห่งและ

ทกุช่องทาง ไดแ้ก ่เคานเ์ตอรธ์นาคาร Teller, ATM , Internet Banking และ 

Mobile Banking  
• ใหส้ว่นราชการตรวจสอบขอ้มลูการรบัเงินแต่ละรายการจากรายงานการรบัช าระเงินระหว่างวนั 

(Receivable Information Online) กบัรายการสรปุความเคล่ือนไหวทางบญัชี 

(e-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate 

Online  

• ในวนัท าการถดัไป ใหส้ว่นราชการตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้จากรายงานสรปุรายละเอียดการ

รบัเงินของสว่นราชการ (Receivable Information Download) และเก็บรกัษาไว้

เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรบัเงินพรอ้มทัง้ส าเนาใบเสรจ็รบัเงิน (ถา้มี) ไวใ้หส้ านกังานการตรวจเงิน

แผน่ดินตรวจสอบ 

 

 

 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการรบัเงินดว้ยบตัร

อิเล็กทรอนิกส ์(บตัรเดบิต) ผ่านเครือ่ง EDC 
 

หนงัสือ กค ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว 116 ลว 31 กรกฎาคม 2560 

ธนาคารผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางเครื่อง EDC 



หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัใินการรบัเงนิของสว่นราชการ 
ดว้ยบตัร (บตัรเดบติ/บตัรเครดติ) 

สว่นราชการ 
ว.116 ลว31 ก.ค.60 

ผูร้บับรกิาร 
ผูช้ าระเงนิ 

สว่นราชการ 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

สว่นราชการ 
 

ธนาคาร 
บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

ของผูถ้อืบตัร 
ธนาคาร 

บตัร 
เดบติ เครดติ 

EDC 

บรกิาร 

ใบเสร็จรบัเงนิ 

Slip 

บตัร 

1 

2 
2 
3 

4   
 
เพิม่ความสะดวกรวดเร็ว 
   ออก e-ใบเสร็จรบัเงนิ 
หรอืใบแทนใบเสร็จรบัเงนิ 
      ปรบัปรงุแนวทาง 
    การตรวจสอบสิน้วนั 
 
 
  

 
2 โครงการ 
ขยายการใชบ้ตัร 
 

EDC 

หน่วยงาน
ราชการ 



หลักเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการรับเงนิของสว่นราชการดว้ยบตัรอเิล็กทรอนกิส ์(บตัรเดบติ) 

ระหวา่งวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ 
  ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ 
 -ใหป้ฏเิสธการรบัช าระเงนิ 
 -คนืบตัร 

-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ 
 ยอดเงนิเพยีงพอ 
-ใหร้ับช าระเงนิ 
-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ 
 บญัชผีูถ้อืบตัร 
-พมิพ ์Payment Slip 
   -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง) 

   -Customer Slip 

-ออกใบเสร็จรับเงนิ 2 ฉบบั 
-มอบ Customer Slip และ 

 ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ 

 -มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า 
  รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั 
  (Settlement) 
-ใหย้กเลกิ  (Void Payment) 
-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม ่

สิน้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สรปุยอดการรบัช าระเงนิผา่น 

   EDC (Settlement) 
   และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ 
   (Settlement Report Slip)จาก 
   เครือ่ง EDC 
-ตรวจสอบหลกัฐานการรบั 
 ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนั 
 Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง) 

 และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ 
 ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ 
  

 -เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน 

  เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้  
  ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัช ี
 
 
 
 
  ในวนัท าการเดยีวกนั 

 -กรณีเป็นบญัช ี

 
 
   ใหแ้จง้ธนาคารพาณชิยนั์น้ๆ 
   (ขอเป็นหลกัการ)โอนเงนิ 
   แบบ Auto 
   ตอ่เขา้บญัช ี
 
  ในวนัท าการถดัไป 

วนัท าการถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -เขา้ระบบ 

 
 
   ท าการโอนเงนิ 
   จากบญัช ี
 
 
 
 
  เขา้บญัช ี
  KTB TR  เพือ่น าสง่เงนิฝากใน 
  บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ  
   /เงนิฝากคลงั 

-สรปุยอดการโอนเงนิ 
   และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ 
   (Settlement Report Slip)จาก 
   ระบบ KTB Corporate Online 
-ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ 

ผูกบัญช ี
เขา้กับระบบ 

โอน Auto 

 -มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า 
  รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั 
 -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม 
  คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC 

A B C D 

1 2 3 



ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ 

ผูกบัญช ี
เขา้กับระบบ 

โอน Auto 

A B C D 



ระหวา่งวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ 
  ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ 
 -ใหป้ฏเิสธการรบัช าระเงนิ 
 -คนืบตัร 

-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ 
 ยอดเงนิเพยีงพอ 
-ใหร้ับช าระเงนิ 
-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ 
 บญัชผีูถ้อืบตัร 
-พมิพ ์Payment Slip 
   -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง) 

   -Customer Slip 

-ออกใบเสร็จรับเงนิ 2 ฉบบั 
-มอบ Customer Slip และ 

 ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ 

 -มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า 
  รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั 
  (Settlement) 
-ใหย้กเลกิ  (Void Payment) 
-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม ่

สิน้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สรปุยอดการรบัช าระเงนิผา่น 

   EDC (Settlement) 
   และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ 
   (Settlement Report Slip)จาก 
   เครือ่ง EDC 
-ตรวจสอบหลกัฐานการรบั 
 ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนั 
 Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง) 

 และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ 
 ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ 
  

 -เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน 

  เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้  
  ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัช ี
 
 
 
 
  ในวนัท าการเดยีวกนั 

 -กรณีเป็นบญัช ี

 
 
ใหโ้อนเงนิจากบญัชนีีผ้า่นระบบ  Internet 
Banking 
ของธนาคารนัน้ 
ตอ่เขา้บญัช…ี…… 
ในวนัท าการถดัไป 

วนัท าการถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -เขา้ระบบ 

 
 
   ท าการโอนเงนิ 
   จากบญัช ี
 
 
 
 
  เขา้บญัช ี
  KTB TR  เพือ่น าสง่เงนิฝากใน 
  บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ  
   /เงนิฝากคลงั 

-สรปุยอดการโอนเงนิ 
   และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ 
   (Settlement Report Slip)จาก 
   ระบบ KTB Corporate Online 
-ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ 

ผูกบัญช ี
เขา้กับระบบ 

โอน Auto 

 -มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า 
  รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั 
 -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม 
  คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC 

A B C D 

1 2 3 



ระหวา่งวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ 
  ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ 
 -ใหป้ฏเิสธการรบัช าระเงนิ 
 -คนืบตัร 

-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ 
 ยอดเงนิเพยีงพอ 
-ใหร้ับช าระเงนิ 
-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ 
 บญัชผีูถ้อืบตัร 
-พมิพ ์Payment Slip 
   -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง) 

   -Customer Slip 

-ออกใบเสร็จรับเงนิ 2 ฉบบั 
-มอบ Customer Slip และ 

 ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ 

 -มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า 
  รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั 
  (Settlement) 
-ใหย้กเลกิ  (Void Payment) 
-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม ่

สิน้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สรปุยอดการรบัช าระเงนิผา่น 

   EDC (Settlement) 
   และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ 
   (Settlement Report Slip)จาก 
   เครือ่ง EDC 
-ตรวจสอบหลกัฐานการรบั 
 ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนั 
 Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง) 

 และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ 
 ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ 
  

 -เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน 

  เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้  
  ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัช ี
 
 
 
 
  ในวนัท าการเดยีวกนั 

 -กรณีเป็นบญัช ี

 
 
ใหโ้อนเงนิจากบญัชนีีผ้า่นระบบ  Internet 
Banking 
ของธนาคารนัน้ 
ตอ่เขา้บญัช…ี…… 
ในวนัท าการถดัไป 

วนัท าการถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -เขา้ระบบ 

 
 
   ท าการโอนเงนิ 
   จากบญัช ี
 
 
 
 
  เขา้บญัช ี
  KTB TR  เพือ่น าสง่เงนิฝากใน 
  บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ  
   /เงนิฝากคลงั 

-สรปุยอดการโอนเงนิ 
   และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ 
   (Settlement Report Slip)จาก 
   ระบบ KTB Corporate Online 
-ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ 

ผูกบัญช ี
เขา้กับระบบ 

โอน Auto 

 -มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า 
  รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั 
 -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม 
  คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC 

A B C D 

1 2 3 

รับเงนิ น าเงนิสง่คลงั 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการรบัช าระเงิน 

ของสว่นราชการดว้ย QR Code 

หนงัสือ กค ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว 5 ลว 11 มกราคม 2561 

-  ให้ใช้บัญชีเงนิฝากที่ได้เปิดไว้ตาม ว 116 ชื่อบัญชี  
       “...ช่ือส่วนราชการ... เพื่อการรับเงนิผ่านเคร่ือง EDC” ส าหรับรับช าระ

เงนิด้วย QR Code เพิ่มเตมิด้วย 
     -  สมัครใช้บริการ Prompt Pay โดยใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
        (Tax ID) 
     -  สมัครใช้มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการช าระเงนิ 
        (Thai QR Code Payment Standard)   
เพื่อใช้ในการรับช าระเงนิซึ่งจะปรากฏ QR Code บนหน้าจอเคร่ือง EDC  



QR Code 
Reader 

Main Gateway Sub Gateway 

 

Read 

Bank Account 

 

หน่วยงาน 
ราชการ 

 

Agency ID/ 
e-wallet ID 
Cross Bank 

Bank Account 

 

ผูช้ าระเงนิ 
 

Front  
 

Back  

 

หนว่ยงานราชการ 





หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการรบัคืนเงินเบิกเกินสง่คืน 

และเงินเหลือจ่ายปีเกา่สง่คืนของสว่นราชการผา่นระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์ ว. 100 ลว 28 กนัยายน 2561  

 อ้างถงึ 

1. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103                  
ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2559 (KTB Corporate Online/Bill Payment ) 

2. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116                     
ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 (เคร่ือง EDC รับเฉพาะบัตรเดบิต) 

3. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5                       
ลงวนัที่ 11 มกราคม 2561 (QR Code) 



การรบัเงิน 

4. ต้องมกีารตรวจสอบทุกส้ินวนั  

1.ออกใบเสร็จรับเงนิ หรือพมิพ์รายงานจากระบบ e-Payment ตามที ่กค. ก าหนด 

  
 2.ใบเสร็จเล่มเดยีวรับเงนิทุกประเภท 

3.บันทกึการรับเงนิภายในวนัทีรั่บเงนิ 



กรณีใบเสรจ็รบัเงินท่ียงัมิไดใ้ชส้ญูหาย 

1.แจง้ความนบัแตท่ราบว่าหาย 

2.ตดิประกาศยกเลิกไวใ้นที่พบเห็นและตรวจสอบไดง้า่ย 

3.ท าหนงัสือแจง้เวียนการยกเลิกใหส้ว่นราชการตา่งๆทราบ 



การเก็บรกัษาเงินของสว่นราชการ 



1. ต ูเ้หล็กอนัมัน่คง 

2. ตอ้งมีลกูกญุแจอยา่งนอ้ย 2 ดอก แต่ละดอกมี

ลกัษณะต่างกนั 

3. ลกูกญุแจต ูนิ้รภยัหน่ึงๆ อยา่งนอ้ยตอ้งมี 2 ส ารบั 

มอบใหก้รรมการถือกญุแจ 1 ส ารบั อีกส ารบัฝากเก็บใน

ลกัษณะหีบห่อ 

 - สว่นกลาง ส านกับรหิารเงินตรา กรมธนารกัษ ์

 - สว่นภมิูภาค ใหเ้ก็บรกัษาในสถานท่ีปลอดภยั 

4. ตัง้ไวใ้นท่ีปลอดภยัในส านกังาน 

ต ูนิ้รภยั 



กรรมการเก็บรกัษาเงิน 
„ แต่งตัง้ขา้ราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดบั
ปฏิบติัการ /ประเภททัว่ไประดบัปฏิบติังาน หรอืเทียบเท่า

ข้ึนไปอยา่งนอ้ย 2 คน 

„ กรณีกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี 

     - แต่งตัง้กรรมการชัว่คราว 

     - มอบกญุแจ ตรวจนบัตวัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงิน        

ใหถ้กูตอ้งตามรายงานฯ เม่ือกญุแจหาย หรอืสงสยัว่าจะมี

การปลอมแปลงใหร้บีรายงานหวัหนา้สว่นราชการเพ่ือ         

สัง่การโดยด่วน 





รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน 

ให้ท าทุกวันที่มีการรับเงนิสด/เช็ค/

เอกสารแทนตัวเงนิอื่น 



การน าเงินสง่คลงั

หรอืฝากคลงั 



ก าหนดเวลาน าเงินสง่คลงัหรอืฝากคลงัของสว่นราชการ 

1. เช็ค/เอกสารแทนตวัเงินอ่ืน 

    - วนัท่ีไดร้บั หรอือยา่งชา้ภายในวนัท าการถดัไป 

2. เงินรายไดแ้ผน่ดินท่ีรบัเป็นเงินสด 

    - อยา่งนอ้ยเดือนละครัง้ ถา้เกินหม่ืนบาทน าสง่โดยด่วน 

       ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

3. เงินรายไดแ้ผน่ดินท่ีรบัดว้ยระบบ e-Payment  

     - วนัท าการถดัไปหรอืตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 



ก าหนดเวลาน าเงินสง่คลงัหรอืฝากคลงัของสว่นราชการ (ต่อ) 

4. เงินเบิกเกินสง่คืน/เงินเหลือจ่ายปีเกา่สง่คืนท่ีรบัเป็น 

    เงินสดหรือเช็ค 

     - ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัไดร้บัเงินจากคลงั 

        หรอืไดร้บัเงินคืน 

5. เงินเบิกเกินสง่คืน/เงินเหลือจ่ายปีเกา่สง่คืนท่ีรบัผา่นระบบ  

    e-Payment 

     - วนัท าการถดัไปหรอืตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

 



ก าหนดเวลาน าเงินสง่คลงัหรอืฝากคลงัของสว่นราชการ (ต่อ) 

6. เงินนอกงบประมาณท่ีรบัเป็นเงินสด 

     - อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 

7. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลงัเพ่ือรอการจ่าย 

     - ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัรบัเงินจากคลงั 



GFMIS 

Transfer 
money 

Transfer 
money 

Data 

Data 

 บนัทกึขอ้มลู  ตรวจสอบ  กระทบยอด 
สง่ขอ้มลูโอนเงนิและขอ้มลูน าสง่เงนิเขา้ GFMIS 

  
ว.103 ลว. 1 กนัยายน 2559 

การน าเงนิสง่คลงัหรอืฝากคลงัผา่นระบบ KTB Corporate Online 

 
 
 

KTB 
 Corporate 

 Online 
 

 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

สว่นราชการ 
ทีเ่ปิดใหม/่เดมิ 
ทีใ่ชส้ าหรบั 
รบัเงนิรายได ้
เพือ่น าสง่คลงั กระทบยอด 

บญัชเีงนิคงคลงั 
ที ่ธปท. 

สมคัรขอใชบ้รกิาร 

KTB  Corporate Online : GFMIS (Single) 

 

บญัชเีงนิฝาก 
 KTB 

เพือ่น าเงนิสง่คลงั 
ของกรมบญัชกีลาง  

คลงัจงัหวดั 



การน าเงินสง่คลงัหรอืฝากคลงัผา่นระบบ 

KTB Corporate Online 
• บญัชีท่ีขอเปิดใชบ้รกิารน าเงินสง่คลงั ผา่นระบบ KTB Corporate Online 

(GFMIS) 
• บญัชีท่ีเปิดส าหรบัรบัช าระเงิน (Bill Payment)  

• บญัชีเงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีสว่นราชการใชใ้นการรบัเงินตามท่ีกระทรวงการคลงั

ก าหนดหรอืท่ีไดร้บัอนมุติัจากกระทรวงการคลงั  

• ประเภทการน าเงินสง่คลงัหรอืฝากคลงัผา่นระบบ KTB Corporate Online  

• การน าสง่เงินรายไดแ้ผน่ดิน  

• การน าสง่เงินรายไดแ้ผน่ดินแทนกนั  

• การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงัและ 

• การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงัแทนกนั 



• การด าเนินการน าเงินสง่คลงัหรอืฝากคลงัผา่นระบบ KTB Corporate Online  

• เลือกหมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร 

• ระบปุระเภทและจ านวนเงินท่ีจะน าสง่คลงัหรอืฝากคลงั 

• เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลางหรอืส านกังานคลงัจงัหวดั เพ่ือรบัเงินของ

หน่วยงานภาครฐั 

• พิมพห์นา้จอการท ารายการส าเรจ็จากระบบ KTB Corporate Online 

• ทกุสิ้นวนัท าการใหต้รวจสอบการน าเงินสง่คลงัหรอืฝากคลงัจาก 

• เอกสารท่ีพิมพจ์ากหนา้จอการท ารายการส าเรจ็ และ  

• รายการสรปุความเคลื่อนไหวทางบญัชี (e-Statement/Account 

Information)  

การน าเงินสง่คลงัหรอืฝากคลงัผา่นระบบ 

KTB Corporate Online (ต่อ) 





Thank you 


