
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใินการจ่ายเงนิ รับเงนิ  
และน าเงนิส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  

และหน่วยงานส่วนกลางท่ีตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาค 

โดย กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองบริหารการคลัง  
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

08-12-63 
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หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบกิเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562/ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
3. หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0402.2/ว140 ลว.19 ส.ค. 63 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงนิ การรับเงิน  
และการน าส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
4. ที่ กค 0410.3/ว486 ลว 5 ต.ค.63 แนวปฏิบัติทางบัญชใีนการจ่ายเงิน  
การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
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 เงินงบประมาณ 

 เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง เช่น เงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืน ๆ 
เงินทุนวิจัย ฯลฯ 

 เงินทดรองราชการ 

การจ่ายเงิน รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(KTB Corporate Online)  



บญัชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน 

1.บัญชีกระแสรายวัน 
     (ด้านจ่าย) 
 1.1 เงินงบประมาณ ส าหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง 

 1.2 เงินนอกงบประมาณ ส าหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง  
      เช่น เงินทุนหมุนเวียนฯ , ทุนวิจัย ฯลฯ 

 1.3 เงินทดรองราชการ ส าหรับจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 

 1.4 เงินส ารองจ่าย ส าหรับจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 

4 
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    (ด้านรับ)  
 1.5 รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับรับเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง ผ่านช่องทาง Bill Payment (Teller Payment , ATM 
Payment , Internet Banking , Mobile Banking ) 
 1.6 รับเงินผ่านเคร่ือง EDC ส าหรับรับเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ผ่านเคร่ือง EDC 
  

บญัชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน (ต่อ) 
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บญัชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน (ต่อ) 

2.บัญชีออมทรัพย์ 

2.1 เงินทดรองราชการ – ส าหรับรับเงินทดรองราชการที่เบิกเงินงบประมาณชดใช้  
2.2 เงินส ารองจ่าย – ส าหรับรับเงินส ารองจ่ายท่ีเบิกเงินนอกงบประมาณชดใช้  
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การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ใหจ่้ายไดก้รณีดงัน้ี 

1. การจ่ายเงินเพ่ือเป็นเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด  
หรือกรณีที่กระทรวงการคลังก าหนด 
2. การจ่ายเงินของส่วนราชการส าหรับการซ้ือทรัพย์สิน จ้างท าของ  
หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 28 (2) 
3. การจ่ายเงินเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ 
4. การจ่ายเงินยืม 
5. การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา 
6. การจ่ายเงินเพ่ือช าระหนี้บุคคลที่สามที่มีกฎหมายอนญุาตให้จ่ายได้ 
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ช่องทางการรบัเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

1. การรับเงินผ่านบริการรับช าระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online สามารถช าระเงินผ่าน เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Teller Payment , 
ATM Payment , Internet Banking , Mobile Banking ) 

2. การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) และ QR Code ผ่านเคร่ือง  

EDC   



ช่องทางการรบัเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์Bill payment 

โดยใชแ้บบใบแจง้ การช าระเงิน 

(Pay in)   

xxxxxx 

xxxxxx 

เงินนอกงบประมาณ และเงินทุนฯ  (Print จาก KTB) 
 

ภาพ Pay in ส าหรับเบิกเกินส่งคืน เงินงบประมาณ , 

Ref.1 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
Ref.2 กรอกข้อมูลตามใบ Pay in  
*กรณี รับเงินรายได้แผ่นดิน 
3 หลักแรก ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 
2 หลักถัดไป ระบุ รหัสหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ระดับอ าเภอ 
11 หลักสุดท้าย ระบุ รหัสรายได้อิเล็กทรอนิกส์ 
*กรณี เงินนอกงบประมาณ/เงินทุนฯ 
3 หลักแรก ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 
5 หลักถัดไป ระบุ 00000 
5 หลักถัดไป ระบุ รหัสเงินฝากคลัง เช่น 10968,11968 
3 หลักสุดท้าย ประกอบด้วย 
เงินนอกงบประมาณ             เงินทุนฯ 
001  เงินทุนวิจัย                   001  รายได้ขายพันธุ์สัตว์น้ า 
002  เงินบูรณะทรัพย์สิน          002  รายได้ดอกเบ้ีย 
003  เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ   003  รายได้เบ็ดเตล็ด 
004  เงินประกันสัญญาและอ่ืนๆ 

ภาพ Pay in ส าหรับรับเงินรายได้แผ่นดิน , เงินนอกงบประมาณ, 
เงินทุนฯ 

อัตโนมัติ 

อัตโนมัติ 

ใช ้Comp Code เดียวกับ 
เงินงบประมาณ 

9 



10 

การช าระเงินผ่าน Mobile Banking (ธนาคารกรุงไทยเท่านัน้)  
1 

1. เข้าสู่หน้า Application กรุงไทย 
เลือกเมนู “จ่ายเงิน” 

2. เข้าสู่หน้าจ่ายเงิน  
เลือกเมนู “หมวดหมู่” 
จากนั้นเลือก  
“หน่วยงานราชการ” 

1 

2 

3. หน้าหน่วยงานราชการ 
ค้นหา เลข “Comp Code”  
ส ารวจเงินงบประมาณ 
ของหน่วยงาน 

2 
3 

x,xxx.xx 

xxxxx 

ชื่อหน่วยงานท่ีค้นหา (Comp Code) 
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การช าระเงินผ่าน Mobile Banking (ธนาคารกรุงไทยเท่านัน้) (ต่อ)  

xxx-x-xxxxx-x 

x,xxx.xx 

ช่ือหน่วยงานท่ีโอน 

(xxxxx) 

4 
xxx-x-xxxxx-x 

x,xxx.xx 

ช่ือหน่วยงานท่ีโอน 

(xxxxx) 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

x,xxx.xx 

5 

4.เมื่อเลือกหน่วยงานแลว้ 
จะเข้าสู่หน้าจ่ายเงิน 

5.กรอกข้อมูล 
Ref.1 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
Ref.2 กรอกข้อมูลตามใบ Pay in  
*กรณี รับเงินรายได้แผ่นดิน 
3 หลักแรก ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 
2 หลักถัดไป ระบุ รหัสหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ระดับอ าเภอ 
11 หลักสุดท้าย ระบุ รหัสรายได้อิเล็กทรอนิกส์ 
*กรณี เงินนอกงบประมาณ/เงินทุนฯ 
3 หลักแรก ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 
5 หลักถัดไป ระบุ 00000 
5 หลักถัดไป ระบุ รหัสเงินฝากคลัง เช่น 10968,11968 
3 หลักสุดท้าย ประกอบด้วย 
เงินนอกงบประมาณ             เงินทุนฯ 
001  เงินทุนวิจัย                   001  รายได้ขายพันธ์ุสัตว์น้ า 
002  เงินบูรณะทรัพย์สิน          002  รายได้ดอกเบี้ย 
003  เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ   003  รายได้เบ็ดเตล็ด 
004  เงินประกันสัญญาและอ่ืนๆ 

อัตโนมัติ 
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การช าระเงินดว้ยบตัรอิเล็กทรอนิกส ์(เดบิต/เครดิต) และ QR Code  

(ใช ้Application ไดทุ้กธนาคาร) 

ภาพเครื่อง EDC  ที่ปรากฏ QR code  
xxxxxx 

xxxxxx 

เงินนอกงบประมาณ เงินทุนฯ ที่มี Barcode / QR code 
ภาพ Pay in ส าหรับเบิกเกินส่งคืน เงินงบประมาณ/ 
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INFO อนัใหม่ 
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การเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
 

- กรณีต้องการเพิ่ม/ลด /เปลี่ยนแปลง Company User Maker/Authorizer 
 1. ท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าท่ีในระบบ KTB Corporate Online ตามท่ีต้องการเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนแปลง 
 2. แนบแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ของคนท่ียังไม่เคยได้รับรหัส 
 3. ท าหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงโดยระบุให้ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนหน้าท่ีใดจากใครเป็นใครเพิ่มใครแทนใคร 
 4. กองบริหารคลังจะด าเนินการก าหนดสิทธิ และส่งรหัสให้พร้อมล๊อคสิทธิผู้ไม่มีช่ือในค าสั่งไม่ให้ผู้ท่ีเคยมีสิทธิ
เข้าใช้งานได้ 

- กรณีผู้ใช้งานต้องการให้ผู้ดูแลระบบปลดล๊อค (Unlock) หรือก าหนดรหัสผ่านใหม่ (Reset) 
 1. Company User Maker และ Company User Authorizer ระบุรหัส ผิดเกิน 3 คร้ัง รหัส Lock 
 2. กรอกแบบ แบบขอยกเลิกการระงับเข้าใช้งานและก าหนดรหัสผ่านใหม่ในระบบ KTB Corporate Online 
ส่งมาที่กองบริหารการคลัง 
 3. กองบริหารการคลังแจ้งกลับทางโทรศัพท์ รหัสผ่าน (Password) ส่งผ่านทาง E-mail  

- กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ปฏิบตัิหน้าที่ เช่น เบอร์โทรศัพท์, E-mail ให้หนังสือแจ้งกองบริหารการคลัง 
  

 
 
 
 

  
 



16  ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าท่ี  
และ แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผ่านระบบ KTB Corporate Online  

แบบขอยกเลิกการระงับเข้าใช้งานและก าหนดรหัสผ่านใหม่ 
ในระบบ KTB Corporate Online  

แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าท่ี Company User Maker  
และ Company User Authorizer  
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ปัญหา 

การจ่ายเงิน รบัเงิน 

และน าเงินส่งคลงั 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

(KTB Corporate Online)  

- ค าสั่งแต่งตั้งผูป้ฏิบัตหินา้ที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามที่กตน.มีข้อ
ทักท้วงว่า ค าสั่งมิได้อ้างอิงอ านาจที่เกีย่วข้องในการลงนาม เนื่องจากอ านาจการ
แต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เป็นของอธิบดกีรมประมง
หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
 
กองบริหารการคลังได้ปรับปรุงตัวอย่างค าสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในระบบ KTB 
Corporate Online โดยอ้างอิงอ านาจในการลงนามตามหนังสือกองบริหารการคลัง 
ท่ี กษ.0503.3/1947 กรมประมงเห็นชอบ มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) 
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ปัญหา 

การจ่ายเงิน รบัเงิน 

และน าเงินส่งคลงั 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

(KTB Corporate Online)  

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ปฏิบตัหินา้ที่ในระบบ KTB  Corporate Online เช่น 
อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นตน้ 
 
ให้หน่วยงานท าบันทึกข้อความถึงกองบริหารการคลัง ระบุข้อมูลท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
เช่น อีเมล์เดิม.....................................ขอเปลี่ยนเป็นอีเมล์ใหม่...............................
เบอร์โทรศัพท์เดิม.......................ขอเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์ใหม่......................... 
 

 

 

 

 



19 

ปัญหา 

การจ่ายเงิน รบัเงิน 

และน าเงินส่งคลงั 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

(KTB Corporate Online)  

- จ่ายเงินผิดบัญชี เช่น จะจ่ายเงินในงบประมาณแตเ่ลือกบญัชีผิดเปน็เงินนอก
งบประมาณ หรือ จะจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่เลือกบญัชีผิดเปน็เงิน
งบประมาณ 
 
ท าเบิกเกินส่งคืน โดยให้หน่วยงานเรียกเงินคืนเพื่อท าเบิกเกินส่งคืนของเงินท่ีจ่ายผิด  
แล้วท าจ่ายใหม่จากบัญชีท่ีถูกต้อง จากน้ันท าขอเบิกใหม่  
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เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

Line  
ด้านจ่าย : KTB – EDC กค.กปม. 
ด้านรับ : รับและน าส่งผ่าน KTB 

โทร : 02-579-8686 , 02-561-4454 

 
 

เงินทุนหมุนเวียนฯ 

Line : KTB เงินทุนฯ 
โทร : 02-562-0566 
   02-561-4453 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน รับเงิน และน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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Thank you 


