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คู่มือการจัดการความรู้ 
เร่ือง แนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
 
หลักการและเหตุผล  
 

ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและ การน าเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ  ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-payment Master Plan) และเพื่อให้มีการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก
ขึ้น ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ทราบวิธีการปฏิบัติงาน
ในระบบ KTB Corporate Online ได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทราบแนว
ทางแก้ไขการปฏิบัติงานกรณีท่ีเกิด ข้อผิดพลาดหรือการท ารายการไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก e-payment เป็น
ระบบการช าระเงินท่ีรัฐได้พัฒนาขึ้น โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกภาคส่วนท้ังภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ่งในการจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลมีหลายประเภท อาทิ การใช้
ระบบการบริหารเงินการคลังภาครัฐด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) โดยจ่ายเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ 
ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนและเงินอื่นๆ ตรงเข้าไปบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ และจ่ายค่ารักษาพยาบาล การจ่ายเงินให้กับผู้ค้าภาครัฐด้วยการโอนเงินค่าจ้าง ค่าซื้อ
ทรัพย์สิน เข้าบัญชีให้แก่ผู้ค้าโดยตรง เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ให้รวดเร็วและได้
ปริมาณมากขึ้น โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้อยู่ในบริบท
ของส่วนราชการท่ีต้องรับช าระเงินด้วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้
แนวทางการตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มตรวจสอบภายใน กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร จึงได้จัดท า คู่มือแนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้ทราบว่าระบบการจ่ายเงิน โดยผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในฯได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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บทที่ 1 

แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการรับ-จ่ายเงินด้วย e-Payment 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง 

สมัครเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยให้ส่วนราชการต้องสมัครเข้าใช้งาน 
บริการระบบ KTB Corporate Online ด้วยตนเองกับธนาคารกรุงไทยท้ังด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
การน าส่งคลัง โดยการเปิดบัญชี มี ๒ บัญชี บัญชีรับ และบัญชีจ่าย เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสะดวกในการ
เข้าใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online หน่วยงานท้ัง
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยเบิกจ่ายต้องมีการสมัครเข้าใช้บริการ กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ก่อนการด าเนินการท้ังด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และ
การน าเงินส่งคลัง (GFMIS) โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการตามแบบฟอร์มของ  ธนาคารและให้
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ ท่ีไ ด้รับมอบหมายลงนามในใบสมัคร ตามหนัง สือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การสมัครเข้าใช้ 
บริการระบบ KTB Corporate Online โดยสรุปข้ันตอนการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้  

ก. ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ  
๑. จัดท าหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สมัครขอเปิดใช้บริการระบบ KTB 

Corporate Online  
๒. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ตามแบบฟอร์ม ของ

ธนาคาร  
๓. กรอกใบสมัครขอใช้บริการด้านการรับเงิน Bill Payment, ด้านการโอนเงิน/จ่ายเงิน Bulk 

payment  
๔. รวบรวมข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกองอ านวยการรักษาความ

มั่นคงภายใน ให้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อนน าเข้าระบบ KTB Corporate Online ตามแบบแจ้งบัญชี เงิน
ฝากธนาคาร  

๕. เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง หน่วยเบิกจ่ายในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค 
๑. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ตามแบบฟอร์มของ

ธนาคาร ประกอบด้วย  

- ข้อมูลหน่วยงาน  
- รายละเอียดบัญชีผู้ใช้บริการ  
– รายละเอียดข้อมูลบัญชีน าส่ง GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online  
- รายละเอียดข้อมูลบริการด้านการรับเงิน Bill Payment ด้านการโอนเงิน/จ่ายเงิน  

Bulk payment  
 ๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย ลงนามในใบสมัคร 

๓. ด าเนินการจัดส่งใบสมัครให้สาขาธนาคารกรุงไทยฯ ท่ีหน่วยเบิกจ่ายได้เปิดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารไว้ สาขาธนาคารกรุงไทยฯ ท่ีหน่วยงานได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ รวบรวมใบสมัคร และจัดส่งให้ 

ธนาคารกรุงไทยฯ ส านักงานใหญ่ พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลบัญชี เงินฝากธนาคารท่ีสมัครใช้บริการส่ง
ให ้สปง.กอ.รมน. 
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ข. การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  
ในการใช้งานระบบ KTB Corporate Online หน่วยงานต้องแจ้งรายช่ือบุคคลเข้าใช้งานใน ระบบให้

ธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อก าหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ท้ังด้านการรับเงิน Bill 
Payment, ด้านการโอนเงิน/จ่ายเงิน Bulk payment และการน าเงินส่งคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๘ ลง
วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน ดังนี้  

๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ได้รับมอบหมายมีค าส่ังเป็นลายลักษณ์ อักษร
แต่งต้ังบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลท่ีต้องปฏิบัติ หน้าท่ี
เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งของส่วนราชการเจ้าสังกัด การแบ่งหน้าท่ี
ดังนี้  

๑.๑ ผู้ดูแลระบบ Company Administrator ประกอบด้วย  
๑) Company Administrator Maker จ านวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนในกรณีท่ี 

บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ จ านวน ๑ คน  
- ต้องเป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  
- ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงิน การบัญชี หรือการงบประมาณ  
– ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป 
๒) Company Administrator Authorizer จ านวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ใน

กรณีท่ีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ จ านวน ๑ คน  
- ต้องเป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  
- ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงิน การบัญชี หรือการงบประมาณ 
 - ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ช านาญการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโสหรือ  

เทียบเท่าขึ้นไป 
๑.๒  ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย 

๑) Company User Maker ส าหรับหน่วยเบิกจ่าย ด้านการจ่ายเงิน จ านวน ๑ คน ด้าน
การรับเงินและน าเงินส่งคลัง จ านวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนในกรณี ท่ีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ จ านวน ๑ คน  

- ต้องเป็นข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงิน  
- ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป 
ท้ังนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ส่วนราชการสามารถใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  

ได้โดยเร็วจึงก าหนดเพิ่มเติมให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ 
งานในระบบ KTB Corporate Online โดยให้พิจารณาแต่งต้ังจากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงาน
ราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค  ๐๔๐๒.๒/ 
ว ๑๗๘ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน  

๑. ท ารายการโอนเงิน 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอโอนเงิน  
๓. น าส่งรายการขอโอนเงินให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน  
๔. พิมพ์รายการสรุปผลการโอนเงิน  
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๕. พิมพ์รายการความเคล่ือนไหวทางบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบต่อไป 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน  

๑. เรียกดูรายงานต่าง ๆ จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้ส าหรับการรับเงิน ได้แก่ 
 – รายงานการรับช าระเงินระหว่างกัน 
 - รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ  
- รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชี 

หน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการน าเงินส่งคลัง  
๑. ท ารายการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของการท ารายการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  
๓. น าส่งรายการน าส่งเงินให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงินเพื่อน า

เงินส่งคลังหรือฝากคลัง  
๔. พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จและรายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชีเพื่อใช้เป็น

หลักฐานการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 
๒) Company User Authorizer ส าหรับหน่วยเบิกจ่าย  

- เป็นข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงิน  
- ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ช านาญการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโสหรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายการโอนเงิน และรายการน าเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง 
ท่ี Company User Maker ส่งให้  

๒. อนุมัติการโอนเงิน และรายการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  
๓. แจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและรายการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้Company User 

Marker  
*ต้องเปล่ียนรหัสเข้าใช้งานทุก 3 เดือน และกรณีมีการเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต้องท าเป็น ค าส่ัง

ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
ค. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน การน าเงินส่งคลัง  การจ่ายเงิน (Bulk 

Payment) 
๑. การจ่ายเงินส าหรับเงินงบประมาณท่ีเบิกจากคลัง โดยปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  

จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ผู้มีสิทธิรับเงินได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บุคคลภายนอก  
๓. ประเภทของเงินท่ีจะโอนให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้แก่  

- เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดท่ีกระทรวงการคลังก าหนดตามระเบียบการ  
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร  

- การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน  
- การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ าหน่ายของ หรือเช่าทรัพย์สินท่ีมีวงเงินต ากว่า ๕,๐๐๐.- บาท 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ  
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๔. บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินท่ีใช้ในการรับเงินโอน ได้แก่  

- บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ส าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน  
- บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นท่ีผู้มีสิทธิรับเงินท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต  
- บัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 

๕. ในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรกให้ส่วน 
ราชการด าเนินการ ดังนี้  

๕.๑ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Corporate Online 
ตามแบบแจ้งข้อมูลของธนาคารกรุงไทย ๕.๒ ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมการโอนเงิน โดยน ารายละเอียด
ท้ังหมดของผู้มีสิทธิ รับเงิน เช่น เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อไว้ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ส าหรับการโอนเงิน 

๖. การโอนเงิน มีข้ันตอนดังนี้  
๖.๑ ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินต่อส่วนราชการตามสิทธิกรณีต่าง ๆ  
๖.๒ ส่วนราชการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  
๖.๓ ส่วนราชการจัดท า ขบ. เพื่อขอเบิกเงินจากคลังเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วน

ราชการ  
๖.๔ โอนเงินเต็มจ านวนตามจ านวนสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate 

Online  
๖.๕ เมื่อโอนเสร็จระบบจะส่งข้อความแจ้งเรื่องผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail address 

ท่ีผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้  
๖.๖ ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน  
๖.๗ ผู้มิสิทธิไม่ต้องลงช่ือรับเงินในแบบค าขอเงินดังกล่าว 

๗ หลักฐานการจ่ายเงิน  
๗.๑ รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) 

ท่ีได้สามารถพิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย  
๗.๒ เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

๘. การตรวจสอบทุกส้ินวันท าการ  
๘.๑ ให้หน่วยงานมีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate 

Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินของแต่ละรายการจากเอกสารรายงานต่างๆ ท่ีเรียก 
จากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน ได้แก่  

- รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และSummary Report/ Transaction 
History)  

- รายงานสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชี(e-Statement/ Account Information) 
- ข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน  

๙. หากเกิดความคลาดเคล่ือนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงิน  
เข้าผิดบัญชี โอนเงินเกินกว่าจ านวนท่ีผู้มีสิทธิควรจะได้รับ ให้ด าเนินการดังนี้  

๙.๑ ให้ส่วนราชการด าเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ  
๙.๒ น าเงินส่งคลัง  

– กรณีถ้าน าส่งก่อนส้ินปีงบประมาณให้ส่วนราชการน าส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน  
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-กรณีถ้าน าส่งภายหลังส้ินปีงบประมาณให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือ

จ่าย ปีเก่าส่งคืน ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
การรับเงิน (Bill Payment)  

๑. ให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้  
๑.๑ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจ านวน ๑. บัญชีกับธนาคารกรุงไทยฯ 

เพื่อรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคารกรุงไทยฯ โดยใช้ช่ือบัญชี “ช่ือส่วนราชการเพื่อรับ เงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์”  

๑.๒ ขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online  
2. ก าหนดแบบใบแจ้งการช าระเงินเพื่อให้ผู้ช าระเงินใช้ในการรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารดังกล่าว โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย  
– ช่ือส่วนราชการผู้รับช าระเงิน  
– วันท่ีรับช าระเงิน  
– ช่ือผู้ช าระเงิน  
- รายการหรือประเภทของรายได้ท่ีรับช าระ  
- จ านวนเงินท่ีรับช าระ โดยรูปแบบของรหัส(Company Code/ product Code) และ

ข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ท่ีจะระบุในแบบใบแจ้งการช าระเงินจะต้องมีความสอดคล้องและสามารถ
แสดงข้อมูลดังกล่าวได้  

๓. การช าระเงินการช าระเงินผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่งและทุกสาขา บัญชี
เงินฝาก “ช่ือส่วนราชการเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร, Teller Payment, ATM 
Payment, Internet Banking, Mobile Banking โดยท่ีส่วนราชการไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่ ผู้ช าระ
เงินร้องขอและจึงส่งให้ผู้ช าระเงิน  

4. การตรวจสอบทุกส้ินวันท าการ โดยเรียกรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างกัน  
(Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชี(e-Statement/Account 
Information)  

๕. การตรวจสอบในวันท าการถัดไป ให้ตรวจสอบจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของ  
ส่วนราชการ (Receivable Information Download) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online  

๖. การจัดเก็บเอกสารไว้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ได้แก่  
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information 

Download) เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน  
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้าม)ี 

การน าเงินส่งคลัง (GFMIS (single)  
๑. ก่อนท่ีจะน าเงินส่งคลัง ให้ส่วนราชการให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องจากรายงาน 

สรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) ท่ีเรียกจากระบบ KTB 
Corporate Online(GFMIS) ส าหรับบัญชีต่างๆ ดังนี้ ๑.๑ บัญชีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(ช่ือบัญชี“ช่ือ
ส่วนราชการ.เพื่อรับเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์”)  

๑.๒ บัญชีรับเงินนอกงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลังตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ ท่ีส่วนราชการใช้ในการรับช าระเงินตามท่ีกระทรวงการคลัง 
ก าหนดหรือท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง  
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๑.๔ ประเภทของเงินท่ีน าส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้แก่  

- การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
- การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน  
- การน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง  
- การน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน  

๑.๕ การด าเนินการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate ให้ด าเนินการ
ดังนี้  

- เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ  
- ระบุประเภทเงินท่ีน าส่งหรือฝากคลัง  
- ระบุจ านวนเงินท่ีจะน าส่งหรือฝากคลัง  
- โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อ

เข้าบัญชเีงินฝากธนาคารกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐแล้วแต่กรณี  
- เมื่อท ารายการแล้วเสร็จให้พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB 

Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังแล้วแต่กรณี  
๑.๖ หลักฐานในการน าเงินส่งคลัง ได้แก่ เอกสารท่ีพิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จ 

จากระบบ KTB Corporate Online  
๑.๗ การจัดเก็บเอกสาร ให้เก็บรักษาหลักฐานในการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง และ 

รายการสรุปรายการความเคล่ือนไหวทางบัญชี(e-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB 
Corporate Online ไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป  

๑.๘ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GFMIS Package และBill Payment ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online ท่ีธนาคารกรุงไทยฯ เรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง 
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บทที่ ๒ 
แนวการตรวจสอบการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
กรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  

น าไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ดังนี้  
ก. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๔ ลง ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวการ

ตรวจสอบภายในส าหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ข. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๘ ลง ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนว การตรวจสอบ

ภายในส าหรับการรับเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวการตรวจสอบ
ภายในส าหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ  



เร่ืองทีต่รวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง
๑. การตรวจสอบการเปดิ ๑.๑ ด้านการจ่ายเงิน ตรวจสอบว่ามีการขอเปดิใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ ๑.ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบกิเงินจากคลัง 
ใช้บริการ KTB Corporate Online อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ โดยตรวจสอบหลักฐาน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน

การขอเปดิใช้บริการ เช่น ใบค าขอใช้บริการ หลักฐานการเสนอ/ขออนุมัติ ส่งคลัง พ.ศ. 2562
ผู้มีอ านาจเกี่ยวกับการขอเปดิใช้บริการเปน็ต้น ๒. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว 
๑.๒ ด้านการรับเงินและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใหต้รวจสอบดังนี้ ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เร่ือง สมัครเข้าใช้บริการ
      ๑) ตรวจสอบการเปดิบญัชีเงินฝากธนาคารและการสมัครขอใช้บริการรับและ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
น าเงินส่งคลัง (Bill Payment และ GFMIS) ว่ามีหลักฐานถูกต้องเหมาะสม ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ เช่นประเภทบญัชี ชื่อบญัชีหลักฐาน ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
การเสนอ/ขออนุมัติผู้มีอ านาจด าเนินการ เปน็ต้น เร่ือง การก าหนดตัวบคุคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน
    ๒) ใหส้อบทานเอกสารค าส่ังแต่งต้ังและการแบง่แยกหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ๔. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 
เช่น ผู้ท ารายการ (User) ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) และผู้ดูแล ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ระบบ (Administrator) ว่าเหมาะสมและการก าหนดสิทธิการเข้าใช้ในระบบ เร่ืองก าหนดตัวบคุคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน(เพิ่มเติม)
ว่าเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ ว ๑๐๙ ๕. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๔  
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ ว ๑๗๘ ลง ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เร่ือง แนวการ
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ตรวจสอบภายในส าหรับการจ่ายเงินของ

๒. การตรวจสอบการควบคุม ๑) ตรวจสอบว่ามีการควบคุมการใช้ระบบอย่างเหมาะสมและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การใช้ระบบ วิธีปฏิบติักฎระเบยีบ ข้อบงัคับ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น  ๖. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๘ 

การก าหนดตัวบคุคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มี สิทธิเข้าใช้งาน การก าหนด และ ลง ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เร่ือง แนว การตรวจสอบ
การทบทวนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลหรือใช้งานระบบ การก าหนดสิทธิสอดคล้อง ภายในส าหรับการรับเงินและน าเงินส่งคลัง
 กับการอนุญาตหรือการมอบอ านาจการก าหนดรหสัและการเก็บรักษารหสั ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
๒) สอบทานกระบวนการ/วิธีการควบคุมการเปล่ียนแปลง/ยกเลิกสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง แนวการตรวจสอบภายในส าหรับการจ่ายเงิน
กับรายการ (ผู้ท ารายการ ผู้อนุมัติรายการ และผู้ดูแลระบบ) ซ่ึงมีการโยกย้าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้
เกษียณอายุราชการ หรือลาออก โดยสอบทานว่ามีกระบวนการ/วิธีการที่ชัดเจน แผ่นดินประเภทค่าปรับ
และด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และหรือทดสอบว่ามีการยกเลิก  ๗. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๐๕ 
สิทธิบคุคลดังกล่าวจริงตามกระบวนการ/วิธีการที่ก าหนดนั้น ลง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  เร่ือง วิธีการเรียกรายงาน 

แนวทางการตรวจสอบ



เร่ืองทีต่รวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง
แนวทางการตรวจสอบ

๓. การตรวจสอบการโอนเงิน ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับเงิน โดยทดสอบรายการรับเงินที่ปรากฏ น าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
ใหผู้้มีสิทธิรับเงิน ในรายงาน ที่ได้จากระบบ (เช่น รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน รายงาน ในระบบ GFMIS 

สรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ เปน็ต้น) ว่าถูกต้องตามเอกสาร ๘. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่กค๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งค่าปรับ แบบย่ืนช าระค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ลง  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง แนวปฏิบติัทาง
 ส าเนาใบเสร็จรับเงินส าเนาใบแจ้งการช าระเงิน (ถ้าม)ี เปน็ต้น บญัชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงิน
๒) ตรวจสอบการน าส่งเงินว่ามีการน าส่งเงินครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ตรวจสอบเอกสารหน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ (KTB Corporate Online)
 KTB Corporate Onlineที่ใช้ประกอบเปน็หลักฐานในการน าเงินส่งคลัง
หรือฝากคลัง กับเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
ส าเนาสลิปการรับเงินที่ออกจากเคร่ือง EDC เปน็ต้น กับรายการสรุป
ความเคล่ือนไหวทางบญัชี (e – Statement/Account Information) 
ว่าจ านวนเงินรับมีการน าส่งเงินถูกต้อง ครบถ้วนตรงกัน
 - ตรวจสอบการน าส่งเงินในระบบ GFMIS ว่าถูกประเภทของรายได้หรือไม่ 
เช่น เงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เปน็ต้น โดยตรวจสอบรายงานน าส่งเงิน
ผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS (ZRP_KCB_002) ตามหนังสือ 
ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๐๕ ลง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  เร่ือง วิธีการเรียกรายงาน 
น าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS กับเอกสาร
ใบแจ้งการช าระเงิน ส าเนา ใบเสร็จรับเงิน เปน็ต้น 
 - ตรวจสอบการบนัทกึบญัชีการน าเงินส่งคลังเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ  
และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ ที่กค๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลง 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง แนวปฏิบติัทางบญัชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและ
การน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate 
Online) เปน็ต้น



เร่ืองทีต่รวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง
แนวทางการตรวจสอบ

๔. การตรวจสอบการจ่ายเงิน ๑) หน่วยรับตรวจได้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ  
KTB Corporate Online จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report 
และ Summary / Transaction History ) รายการ สรุปความเคล่ือนไหว
ทางบญัช(ีE-statement / Account Information ) ในทกุส้ินวันท าการหรือไม่
๒) ผู้ได้รับมอบหมายใหม้ีหน้าที่ตรวจสอบตามข้อ ๑) ต้องไม่ใช่เปน็บคุคลเดียวกัน
กับผู้โอนเงิน 
๓) หวัหน้า/ผู้บงัคับบญัชา/ผู้ควบคุมงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานจ่ายเงิน  
(ถ้าม)ี ได้มี การก ากับดูแลหรือสอบทานการปฏิบติังานของบคุลากรผู้จัดท า
เอกสารหลักฐานการจ่าย ผู้ท าหน้าที่โอนเงิน และผู้ตรวจสอบรายงาน
สรุปต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอหรือไม่
๔) กรณีเกิดความคลาดเคล่ือนในการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้มีสิทธิรับเงิน ใหต้รวจสอบว่าการโอนเงินคลาดเคล่ือนทกุรายการดังกล่าว
ได้ด าเนินการเรียกเงินคืนและน าส่งคลังโดยถูกต้อง ครบถ้วน มีการน าส่ง
เปน็เงินเบกิเกินส่งคืน หรือน าส่งเงินเปน็รายได้แผ่นดินแล้วแต่กรณีตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด หรือไม่



หน่วยรบัตรวจ

เรือ่งที่ตรวจสอบ     กิจกรรมการเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อใหเ้ชื่อมั่นได้ว่า การรับและน าส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วนเปน็ไปตมหลักเกณฑ์และ
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อใหเ้ชื่อมันได้ว่า การรับและน าส่งคลัง ผ่าน KTB Corporate Online มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ
3. เพื่อใหท้ราบปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนในการปรับปรุงเกี่ยวกับการจ่ายเงิน รับเงิน และน าส่งคลังผ่าน 
ระบบ KTB Corporate Online
ขอบเขต
1. ตรวจสอบหลักฐานการเปดิบญัชี การขอใช้บริการ และสมัครบริการครบถ้วนหรือไม่
2. ตรวจสอบการรับเงิน มีการควบคุมภายในในการรับเงิน และได้ปฏิบติัตามกฏ ระเบยีบ ข้อบงัคับหรือไม่
3. ตรวจสอบการจ่ายเงิน มีการควบคุมภายในในการจ่ายเงิน และได้ปฏิบติัตามกฏ ระเบยีบ ข้อบงัคับหรือไม่
4. ตรวจสอบการน างินส่งคลัง มีการควบคุมภายในในการจ่ายเงิน และได้ปฏิบติัตามกฏ ระเบยีบ ข้อบงัคับหรือไม่
5. ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน การจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลัง ครบถ้วนหรือไม่

กระดาษ
พบ ไม่พบ ท าการ คะแนนเต็มคะแนนตัด คงเหลือ

 เงนิสดเงนิฝากธนาคาร
   1.1 การเปิดใช้บรกิาร P D1.1
        - มีการเปดิใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
อย่างถูกต้องเหมาะสม
    1.2 การควบคุมการใช้ระบบ D1.2
         - มีการควบคุมการใช้ระบบอย่างเหมาะสมและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์
 วิธีปฏิบติั กฎ ระเบยีบข้อบงัคับ หรือข้อก าหนดที่เกีย่วข้องหรือไม่ 
         - สอบทานเอกสารค าส่ังแต่งต้ังและการแบง่แยกหนา้ที่ผู้ที่เกีย่วข้อง 
กับระบบ
    1.3 การจ่ายเงิน / ( e - Payment ) D1.3
         - ตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate 
Online จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน 
        - ชือ่ เลขที่บญัชี และจ านวนเงินที่ได้รับโอนเงินถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลในเอกสารหลักฐาน
    1.4 การรับเงิน D1.4
         - การรับเงินใหรั้บผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ ( e - Payment ) เว้น
กรณีที่รับเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอืน่ที่ กค.ก าหนด
หนว่ยได้ออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่

การตรวจสอบทางการเงิน
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 63 และประจ าปี

การตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ ผลการประเมิน



กระดาษ
พบ ไม่พบ ท าการ คะแนนเต็มคะแนนตัด คงเหลือ

         - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับเงิน โดยทดสอบราย
การรับเงินที่ปรากฏในรายงานที่ได้จากระบบ 
         - ตรวจสอบการรับคืนเงินว่ามีการน าส่งเงินครบถ้วน ถูกต้อง 

กระดาษ
พบ ไม่พบ ท าการ คะแนนเต็มคะแนนตัด คงเหลือ

    1.5 การน าส่งคลัง D1.5
         - สอบทานความถูกต้องของข้อมูลการน าเงินส่งคลัง และรายการ
สรุปตามความเคล่ือนไหวทางบญัชี (e - Statement/Account

Information Online) ในทกุส้ินวันท าการ

รวม

สรปุผลการตรวจ

.............................................................ผู้ตรวจสอบ

.............................................................ผู้สอบทาน

การตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ ผลการประเมิน

วันที.่........................................

วันที.่........................................

การตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ ผลการประเมิน



สายตรวจ กตน.กอ.รมน. รหัสกระดาษท าการ ...... 
กระดาษท าการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ( e-payment )

หน่วยรบัตรวจ....................................... ผู้จัดท ำ/ว/ด/ป/ที่จัดท ำ................................./..................................
ระยะเวลา............................................................. ผู้สอบทำน/ว/ด/ป/ที่สอบทำน...................../..................................

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อใหเ้ชื่อมันได้ว่ำ กำรรับและน ำส่งคลัง ผ่ำน KTB Corporate Online มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ
3. เพื่อใหท้รำบปญัหำอุปสรรคและข้อเสนอแนในกำรปรับปรุงเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน รับเงิน และน ำส่งคลังผ่ำน 
ระบบ KTB Corporate Online

เทคนิคในการตรวจสอบ 1. กำรสอบทำน
2.กำรตรวจสอบทำงเอกสำร

ขอบเขต ระยะเวลำ.............................................................
แหล่งที่มาของข้อมลู กำรเปดิใช้บริกำร

1. หลักฐำนกำรเปดิบญัชี
2. หนังสือขอใช้บริกำร
3. ใบสมัครขอใช้บริกำรช ำระเงิน
กำรรับเงิน
1. ค ำส่ังกำรแต่งต้ังบคุลำกรปฏิบติัหน้ำที่
2. ส ำเนำใบแจ้งกำรช ำระเงิน (ถ้ำม)ี
3. ส ำเนำใบเสร้จรับเงิน
4. รำยงำนกำรรับช ำระเงินระว่ำงวัน
5. รำยกำรสรุปควำมเคล่ือนไหวทำงบญัชี
6. รำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงินของส่วนรำชกำร
กำรน ำเงินส่งคลัง
1. เอกสำรกำรท ำรำยกำรส ำเร็จจำกระบบ
2. เอกสำรรำยกำรสรุปควำมเคล่ือนไหวทำงบญัชี
3. เอกสำรประกอบ เช่น ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน ส ำเนำสลิปกำรรรับเงินที่ออกจำกเคร่ือง EDC 
รำยงำนสรุปกำรจัดเก็บรำยได้ และทะเบยีนคุมรับเงินประจ ำวัน (ถ้ำม)ี

วิธีการตรวจสอบ  1. ตรวจสอบหลักฐำนกำรเปดิบญัชี กำรขอใช้บริกำร และสมัครบริกำรครบถ้วนหรือไม่

ข้อบงัคับหรือไม่

ข้อบงัคับหรือไม่
5. ตรวจเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง ครบถ้วนหรือไม่

4. ตรวจสอบกำรน ำงินส่งคลัง มีกำรควบคุมภำยในในกำรจ่ำยเงิน และได้ปฏิบติัตำมกฏ ระเบยีบ 

1. เพื่อใหเ้ชื่อมั่นได้ว่ำ กำรรับและน ำส่งคลัง ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วนเปน็ไปตมหลักเกณฑ์

2. ตรวจสอบกำรรับเงิน มีกำรควบคุมภำยในในกำรรับเงิน และได้ปฏิบติัตำมกฏ ระเบยีบ 
ข้อบงัคับหรือไม่

3. ตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน มีกำรควบคุมภำยในในกำรจ่ำยเงิน และได้ปฏิบติัตำมกฏ ระเบยีบ 



สรปุผลการตรวจ
1. เงนิสด

 1.1 กำรเปดิบญัชีและกำรสมัครขอใช้บริกำรเปน็ไปตำมหลักเกณฑ์และเปน็ไปตำมที่ระเบยีบก ำหนดหรือไม่
 - กำรเปดิบญัชีธนำคำรกรุงไทย ประเภทกระแสรำยวันถูกต้องตำมหลักเกณฑ์หรือไม ่ตามกระดาษท าการ D1.1

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง

 - กำรสมัครขอใช้บริกำรรับและน ำส่งคลังมีกำรอนุมัติตำมที่ระเบยีบก ำหนดหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D1.2
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง

1.2 กำรก ำหนดตัวบคุคลผู้มีสิทธิใช้งำนในระบบ KTB Corporate Online
 - มีกำรออกค ำส่ังเปน็ลำยลักษณ์อักษรตำมที่ระเบยีบก ำหนดหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D1.2

 มีค ำส่ังเปน็ลำยลักษณ์อักษร
 ไม่มีกำรออกค ำส่ังเปน็ลำยลักษณ์อักษร

 - มีกำรแบง่แยกหน้ำที่ตำมที่ระเบยีบก ำหนดหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D1.2
 มีกำรแบง่แยกหน้ำที่
 ไม่มีกำรแบง่แยกหน้ำที่

 - Company User เปล่ียนรหสัผ่ำน ( password ) ทกุ ๆ 3 เดือน
 มีกำรเปล่ียนรหสั ( password ) ทกุ ๆ 3 เดือน
 ไม่มีมีกำรเปล่ียนรหสั ( password ) ทกุ ๆ 3 เดือน

 - มีกำรออกค ำส่ังเปน็ลำยลักษณ์อักษรกรณีมีกำรโยกย้ำยหรือเปล่ียนแปลงผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ดูแลระบบ ( Company 
Administrator ) หรือผู้ใช้งำน ( Company User ) หรือไม่ ตามกระดาษท าการ D

 มีค ำส่ังเปน็ลำยลักษณ์อักษร
 ไม่มีกำรออกค ำส่ังเปน็ลำยลักษณ์อักษร

 - ส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณมีกำรแจ้งไปยัง ธ.กรุงไทย ฯ เพื่อขอรหสัผู้ใช้งำน ( User ID ) และรหสัผ่ำน ( Password )
 กรณีผู้ดูแลระบบ ( Company Administrator ) โยกย้ำยหรือเปล่ียนต ำแหน่งหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D

 มีกำรแจ้งไปยัง ธ.กรุงไทย ฯ เพื่อขอรหสัผู้ใช้งำน ( User ID ) และรหสัผ่ำน ( Password )
 ไม่มีกำรแจ้งไปยัง ธ.กรุงไทย ฯ เพื่อขอรหสัผู้ใช้งำน ( User ID ) และรหสัผ่ำน ( Password )

1.3 กำรรับเงิน
 - มีกำรจัดท ำทะเบยีนคุมกำรรับเงินหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D

 มี
 ไม่มี

 - กำรรับเงินมีกำรออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D
 มี
 ไม่มี



1.4 กำรรับเงินในระบบ e-payment
 - กำรเรียกรำยงำนกำรช ำระเงินระหว่ำงวัน ( Receivble information Online ) กับรำยกำรสรุปควำมเคล่ือนไหวทำงบญัชี 
( e - statement/Account information ) ทกุส้ินวันท ำกำรหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D…..

 มี
 ไม่มี

 - ข้อมูลในรำยงำนกำรช ำระเงินระหว่ำงวัน ( Receivble information Online ) กับรำยกำรสรุปควำมเคล่ือนไหวทำงบญัชี 
( e - statement/Account information ) มีควำมถูกต้องหรือไม่

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง

 - ข้อมูลในรำยงำนกำรช ำระเงินระหว่ำงวัน ( Receivble information Online ) กับรำยกำรสรุปควำมเคล่ือนไหวทำงบญัชี 
( e - statement/Account information ) ครบถ้วนหรือไม่

 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน

 - ตรวจสอบรำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงินของส่วนรำชกำร ( Receivble information Download ) ว่ำถูกต้อง
หรือไม่

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง

 - มีกำรเก็บรักษำรำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงินของส่วนรำชกำร ( Receivble information Download ) เพื่อ
เปน็หลักฐำนกำรรับเงินและส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำม)ี ไว้เพื่อให ้สตง.ตรวจสอบ ครบถ้วนหรือไม่

 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน

1.5 กำรจ่ำยเงิน
 - มีกำรจัดท ำทะเบยีนคุมกำรจ่ำยเงินหรือไม ่ตามกระดาษท าการ D…..

 มี
 ไม่มี

 - กำรจ่ำยเงินเปน็ไปตำมสิทธิ และที่ระเบยีบก ำหนดหรือไม่
 เปน็ไปตำมสิทธิ
 ไม่เปน็ไปตำมสิทธิ

 - จ ำนวนเงินที่ได้รับเปน็ไปตำมสิทธิของผู้มีสิทธิมียอดถูกต้องตำมที่สิทธิจะได้รับหรือไม่
 ถูกต้องเปน็ไปตำมสิทธิ
 ไม่ถูกต้องตำมสิทธิ

 - มีหลักฐำนกำรจ่ำย ( รำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน ( Detail Report และ Summary Repot / Transaction History ) 
ครบถ้วนหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D…..

 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน



 - มีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินโดยแต่ละรำยกำรจำกรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน ( Detail Report และ Summary Repot / 
Transaction History ) ทกุส้ินวันท ำกำรหรือไม่ ตามกระดาษท าการ D…..

 มี
 ไม่มี

 - มีกำรโอนเข้ำบญัชีเกินกว่ำจ ำนวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ หรือไม่
 มี
 ไม่มี

 - กรณีที่มีกำรเบกิเกินสิทธิมีกำรน ำส่งเปน็ไปตำมที่ระเบยีบก ำหนดหรือไม่
 เปน็ไปที่ระเบยีบก ำหนด
 ไม่เปน็ไปที่ระเบยีบก ำหนด

1.6 กำรน ำเงินส่งคลัง
 - มีกำรขอเปดิใช้บริกำรน ำเงินส่งคลังตำมที่ระเบยีบก ำหนดหรือไม่

 เปน็ไปที่ระเบยีบก ำหนด
 ไม่เปน็ไปที่ระเบยีบก ำหนด

 - หน่วยมีหลักฐำนกำรน ำส่ง ( พิมพ์จำกหน้ำจอกำรท ำรำยกำรส ำเร็จ ) ครบถ้วนหรือไม่
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน

 - มีตรวจสอบเอกสำรที่พิมพ์จำกหน้ำจอกำรท ำรำยกำรกับรำยงำนสรุปควำมเคล่ือนไหวทำงบญัชี ( e - statement/
Account information ) ทกุส้ินวันท ำกำรหรือไม่ 

 มี
 ไม่มี

 - ตรวจสอบเอกสำรที่พิมพ์จำกหน้ำจอกำรท ำรำยกำรกับรำยงำนสรุปควำมเคล่ือนไหวทำงบญัชี ( e - statement/
Account information ) ถูกต้องหรือไม่ 

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง

 - มีกำรเก็บหลักฐำนที่พิมพ์จำกหน้ำจอกำรท ำรำยกำรกับรำยงำนสรุปควำมเคล่ือนไหวทำงบญัชี ( e - statement/
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in2) ^(Admin2) ^-3iiluwl'^^nuli4TtiJiJ KTB Corporate Online liJt^ e-mail

nntiiu 10 ^u(iinmj) i^s-3'sinnShii'isu'i^)'i?njtBnsnTrTiJSwnji

* mray)^^w^iim?lu\mij User ID mz Password mtiiui^iyin^u^^ 10:VU(mmt)

User ID u^z Password

atj

6.

Excel luiBn84n?iJT^nBum?ifl j*i5.

Excel4/^^oun'BrnyuriiBnfi'i?1iJjJf!iri

3.

2.

2. ^QUTiiirnjriyfln^i^^^iBEi^iR-oiutiJ^iLnT^ Excel (unwifin^nTuuii 2)
lJUTinTOWR nivi CD-R, CD-RW, CD-DVD .Thumb Drive ^?B Flash Drive l^jiJlllllJ Save As —> Excel 97 - 2003

workbook m^un^mwXvl^" tui^buiI y|^^'BTj'u^JJtlf]{'

d1. "rui^^utl vi^liBiJ'U^nTiB^RB 1 ^wmu 2559 - 010859

i^'otJ lanvi= _0123456789

Excel= 0108590123456789
Excel i^k

- "nsimen ^B^^^.u^jRj^iiaL^iJ^rnj  GFMIS  Package

ua^ TfBy^nn?HiJTmT ^\iw 4 ^ '̂w (pnwiBnnn^iJ 1) ^ya^wwa

PDF Fill-able Fi

^ ntui.

i iysas^.iiv^vii^r.^is^:.;,^^;^

KRUNQTHALBANK



Page 4 of 14

FAHSAI@mailrid.go.th

u.   1100800525333               ^i^vviii.yV  089-999-1414

u.1100800459484lyrTpfiTO^o'081-666-5252

SOMJAI@CGD.go.th

Tffijl^  S^JP15

E;EHi^i||^is^!^^sf|^^Jf|t4Ti^^iif^^

EMAIL*

imUH^#).i~t

^B-irs'   u1^f!

EMAIL*

?^.^nw mo si

llEfeiiSi^^ilEi

admin2

admin 1
igfllE!

0 Autho^ize r
Company Admin

0 Maker
Company Admin

^^'i^ii 1 nafibL^^^^^i-^^^u (Company Admin) ^^*Gi^^^^fjfi^^7;whij Password 7U^W Bnait Address tJ^^ Company Admin ^^v

pany^'i^d^^

0 ^-i.in'j^i'jj^^ipVJr;i-.i.u •.iis'jf.

0 )M^Ri2U'^-)m-rL."J:^R

IZ! STtUT^lJlSlinT^iuK.'Vtt.̂ i

^^^r^j^ii^|^g|s^^f^^

*1iJ*iSB.....tQ400

tvisan?- ..02-222999?email-       P.PRJA[@CGD.GO.TH

1234567891011

rtwwn jt'jno^rj mtfitns (TH)?!?.iTn.>!TiJ.i.a.!UTH!)T^O!!S
(EN)Sepretariat.pf the Department

HyJiiJ KTB Corpo; suinisnsoina
KffUNBTHAI El^)

KTB Corporate Online

^.i>J^;^k^^^s^^ î^^^^^^^-^^air^^^if^^Bt^j^.-.Iv.

1. v!ihMnu(fl'iu?i^^rmviu'QmiJn-4ha)

>
^

~sr-

suwsnssjlna
KRUHSTHAI BANK
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001-01234567 00

0  0  1    0  1  2'3 4  5  6  5   B  9

0  0  1.0 12-   3  4- 557 S9

0  0  1.01234567 B  9

6)   G

5)   G

3)    G 9

2)    G 9

1)  G9?vTi^utJinf:i^^-a'^3W^'^ (Company Code) - ^^^afj^JEi^V^U
^tm KT3 G/̂ ^ot^rxi Oniin

2 - T^

068-0-33333-4

068-0-22222-3

068-0-51111-4

068-0-51111-3

068-0-51111-2

068-0-51111-1

. -.61" ^'KVM^.'-- ^•   I'CJ-bl <^-*> CJXJ ^^l'J^ bU-JJoJJ;IJ'y;*N^li'Q \^B-3J.i^Tj[ .i^)^? .: *•' t

Password L^fn?^uiJ-nuEmail -

wi^BBn

Admini

13 via'n

1 - ?nj?itjeo?)EJ(WtK Admin 1 (

Function ^in>J")I^E) - Company Admin Maker) mt Admin2

Admin2 ^^yis^^^-auw^ (Approve) rmrm vf?B

1/Isf Admin 1 urdruenpif^ mfl^Wf^^tijjin

iifl-5 User wlTM'ivi'lviy^iJij'lfWJEJ - Company Admin Authorizer)

stnmsnsoins
KRUNCafHA! BANK
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KTB

(User(Company ID) ^M?nJi;s^Tc5'nw'J^o-iu (User ID) t

(User

y
(Corr^any ID) ^^^rflJ^s^"ipnMi^5d"iu (User

nu (Company ID) ^vfad^tflff
J

2.2lumtlcUrn^cFhiJi w'lU^^Uuoiuvinnfo wuaiou'rn'rfwcioo
ID) itas^\Tw^uLlTi;^in^'i (User Password) Iwrmcfoo vnnwtJ
(User ID) ur^ ^U'fi^uiJ^^^'i^n OJser Password) "iLjnn^^oot
^^u^c^^uijJi ^cauwtJQ^€u^n"'^scSD0U^iQt^Di^E^^TtJO0BUnFn^H1Eatiodvi
m ^ Ju n-rjfmj^ no ^^^o fT*m

2.3tunTtu^NuoT^^vj^m^^u^vTsMUTuoTU (Company ID) HRs/M^a^iTfnJ'i^^itrny'tTJo'iu (User ID) ii
(User Password) HUDl6Tj^mTf^nuTsnuumnfi-i^tjQ0QmM^Mi(nujiu (Company ID) ii^^A^tf
ID) unsAi^O^MFrHuU^c^T^n (User Password) n^^
riiwuQ

2A ytJoi-^mm^^nu
Password) lauu^

ser Password)
-Su^m^T^iiriH^ioT^^u^n^m
^^n (User Password) tviuriwtja'ltJuTm^ -^jymu^uoiu (Company ID) 5MfT\J^'icny'l^jTu (User ID) hew

(User ID) iiUTUOTU (Company 10) •rw

iJui^umi "cu^wnf"euujiu" muiu^o u^m^vi uu^.KTB Corporate Online -^iKTioiLjLfi^u
iirii^nph ^fodaiiJm^umi "y^JD'i^vj
uN ^TucnuiooHTU7?uuvnu ^oiJ5^n

2. vi^^i'^n^[^^os^Tj?ij?'a'^'S''a}j^'l.iuiBn?in'3T,ij?l}j'R?fln'iiaiil^il'iBmn'ii' i

Corporate Online ^ivi^iin?i}jmR^%

10

4 - T^

4 u

v^n-i^ ^^'̂ un^^1'B\JL^u Bulk Payment
4.1nfmlrv?nfii4fu^4t! 0 KTB IPay Standard (^-iUdUt^uimnu 2,000.000 unvi BBSion-i^ivl-iutj) 0 KTB IPay Direct Credit
4.2usutotilB^tytyi wi-annn) "jajt^^urmmffumTE 2 KTB (Pay Slandard  0 KTB iPey Direct Credit

—'r^J^ffnTrrt'iT'iernTrftwrivrrf'uF.Dij/fl'a-irnutnj SWS us- e-War/ HrE^luiTewRn-iTrsuNuvfsm^^^lyufl'Bssf^?
—dfflyiffhcfTWtupwrfTWfl/L'ymr KTB Ca-porare Orriirrs rfttiTljnSH/nfl^f iL'uIliflnw^BsnnjfiHd'dJsuirnymjnyfMf')jmj'flR^

najRiiS^ii'la^iLi^VB'usBiJiiviy n5iiiTi\j^na^o
nDjRS/̂ iv(B^iui^ua^t)Sm^ n^iii^tyflfiaTO

••:•:---;v] ••::•-:• *~.Z^:^? -J- -...a -t ,-f •!v:a--.va.;i^^>-;L^^^.;;:.i^ "4 •,f ^I'l-iv^^r.a  ^^^a^-v.:-^•• •a-^^a^-ri.v.-rai^
... (/•;-";:-o*5^^jE;...f-5.<.t.ai.;.!;;,::..p^i;^.4i5:i:i::K:,;^,^-:,:1i..1Jli.,. ..;,:•.i^^i.^fi^^^-::':^\}^ii-i-y.i^.''t:^^,i

068-0-33333-4

068-0-22222-3

:.4',st :J^^toEii^^utit^i^s|^5^^

6

5

4

3

2

1

raiSEtSsoi'fcW.loU'irrrK jfrumstem^^ BuE-. Payment (KT3 (Pay Slandard. KTB iPay Direct Crsdil)

10 ^^n r'vi 1

10 ^^n r'yi 2-6 (rhd)

^t:'l}J^n^mriYhrifjrn?lR

GFMISi

5 w^n +

5 w^n +

3 -

smmsn^lna
KRUNQTHAIBANK
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2)4. vni'3^i-5Tun^^Tie5:aw?J3j'R^Wmrn'3<iLu1'W9 Excel yin^ia-]

r       CD-R, CD-RW, CD-DVD .Thumb Drive wifa Flash Drive

3.

fNfl-IU WiWD H ^BU lI'ibMUMVI (IT1S)

(rh

KRUNSTHAI 8AMK
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6 ^^n)

(User ID ptuivi Admini us^ Admin2

(Iu^u^^ej GMISnran Company ID

. nran User ID

2. rn^iiriV^<n'ti<^iia'a- User F^ole: Single /Company Maker / Company Authorizer

Privacy  Cop-yri^ht • 200^ Krurijr ~ti6i Bank: P=^L, All RnjJhs

KTB Corpo^ale Online

^FAPassword

Password

JJsarJD

Company ID

Login

stnmsns^na
KRUNSTHAI BANK

•  n?an User ID yi^fe-3rn?mH-nu (admini mjb admin2)

n^^an Password vH^njwnuvn-5 email (i'avii^n'iTi'!hj^UiJ^^ui5if5U?n)

Password 1viJj'Bnn u^^ Password Yi^lyu-h^iflu Password

6 via'n)^^(^u^u^qej gmis

hu URL https://www.newcb.ktb,co.th/Company Admin

•  nran Company id vi

y

•Admini (Company Admin Maker) uHvi^pi^fnfJm? l^W/a^l/llJflf]UlllJfl-3

•Admin2 (Company Admin Authorizer) lll'UWP;i?T:ififllJU^fl'U}jiT'ltJrnT 3"ltim3'L<^JJ/R(?iAiJEJUlLiJ<a

.4^..:- '̂ .^   ..--V-.̂ .-":;'.V*i. ^• V ' :^ .'--

^iJUK^rB Corporate Oniirie .:,.^ ..,.; „^.^.,^..,^.•,,.•,^...:;,-.,,^..
••'•' I   " '•   i !• ''''. -"!'•        : -, i   •'     f •  ' i - :^     i'i-~V- -'-: ^.".:;.'...' : -•.^ !... ...!. •; ••"."...-.; '̂J -' • ^-^-'j^-^^iivt.:^••"-. :"~ "- [',.'r.f i . i......; '..4^..:- '̂ .^

1. rn^ml'!d^n^i^i'a>3 Company Admin

Company Admin ^^i^ivilunnru^vn?^nn?wH-n'U il^^^ji-j^I^tu (User)

(User) 1Ui^iJjn?ti'nris?n?T}Jvn-3rnTMu1pl T^iei

KRUNGTHAI BANK
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(Customer)"

Password

I  If
uss PasswordiJjflt^ir^uu-3n.Uf!i^iiJn?^iJU'^^1vfi!N  Password

•  n?Bn Password "v^^ User ID yuwrmiTi'lim (Password nmwvi Admini ^t Admin2

sinfnsnssnnEi
KRUNSTHAI BANK
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Q7. ^TUTitirn^wl^-n^l'UT^lJlJ KTB Corporate Online IsjI^ju User ID lia^ Password 1IB-3 Company Admin Maker

(Admini) ua^ Company Admin Authorizer (Admin2) mtll^innvlmwu^i (10 Tmn

User ID lia^ Password ^^^isth-jV?;

A7. ^QUn'dniTwl^m^l'U^^ji.i KTB Corporate Online

^ Company AdminQ6. ^^1u?'iiirn?HH'J'iuTiJ?siJlJ KTB Corporate Online iib-3 Company Admin Maker (Admini)

Authorizer (Admin2) ^^l^flJ User ID lias Password eth-jl??

A6. fi^^i^ih^-ii User ID u^^ Password iwfH^^'i'u'lujiflJiJNYn-J e-mail

10 Tu(vi'in'if)fy

(Company ID) i5nnn?3J^H1iiaHij'ln'i?tT-ifi'i?i

KTB Corporate Online (B^URiTli User ID li^^ Password

Q5. ^^^umirm^ti'l^^nj Company ID

A5. wH-nuiuy^uu KTB Corporate Online ^^

(Log-In)

Excel neffu Excel 97 - 2003 workbook (.xls)

ExcelQ4.

A4.

Save As —> Excel 97-2003 workbook

^'u CD-R, CD-RW, CD-DVD .Thumb Drive M?a Flash Drive

GFMIS Package3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3 Excel File

Q3.

A3.

PackageQ2. ^uniimTui?iflsvii^tJi2n-s''iJ tib?iJuiiij Excel File

A2. ^^i^inwWli^^nmiij^^ni'SJimjfn^n-i www.cgo'.go.th

ili GFMIS

www.cgd.go.th1.2

KTB Corporate Online

A1. 1.1

Q1.

stnmsn5>51na
KRUNGTHA1BANK
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^t*^™: <Fihi...<'

fsSSLi^^Tfii^i..--!

i—-^5^ti?^

A9. ^^niranir-i/U^nnnTi 6

KTB Corporate Online: Tab Link Own A/C" Un^T^nman^^Vd^^niia3l^iu!MihJ?n'iri

Q9.

Admin2 {Company Admin Authorizer)^

Company Admin Maker s^^iihwi t^^tl Company Admin Authorizer S^vifivl^^a^WR (Approve) n^mi? w jb until

(Reject) rmnij wn^nnyu^^^^riflnnj^B^i^iwfSjWRmae^^n^u^iJTw Company Admin Maker unluanpi^ ^

^^i w?BiJa^^BRrvfHnu wt^niil^^iJiJ vijb BBnTvf^^H'iul^i^ na^ User

Q8. nnfnfanifin^iTl^^3Ti!i^lu^'3u^i(j'i^^^^^^wi^jU^ij^iJU) ul^nuiuf^imiuMunvi Admini ua^ Admin2

' A8. Admini {Company Admin Maker) w^^ck U^annfTia^M^ti-jnuwilfl^fiwalpi^mJvinjnti

untilN'HM'mviVhwu'lvi Company User Ufl^rhvm^^^vifi'l'urmH'nu Function pru*|^^j Company admin maker

it ifewflvimiMni!i?iJriTULLi1liJ^ Company Admin Authorizer i^alvf^TT^^^nj^rawpi'qIiI iuc

sinmsrtsomei
KRUNGTKAi BANK
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juaK'S''Bifina4rn^1^ii?rn^ KTB Corporate Online"

14.2^Tu?mm?i ^^iriB<t)QiBn^'imuiivl'afjj(i!ii'iW'ifBi

14.3^^rmnn^n^nlu^TTO'i^idrira 14.1)

Q14. n^t^Vls(0t4J1<ilmja^^^'Mii0lllUn-'5inil WRTl}JlJT^?l-3RrllJ9EJ^4UlJ^^-^1"lB^l:aB^^lfi3?j^lJfU^'U'lU^J?l<lh^^-5   (GFMIS)

A14. 14.1

A13. wwBnuis-9pi"l'urn?a^3U'ijj ^iBwTujj'aijaTu^^iwa'jvin^i^isn ^rwinu 1 ^iim : vinuyi

aat'tiBRn^4n'i?HiJ?nn? KTB Corporate Online ^^

Q13.

finsTTUiutwvfrnThu^u Bulk Payment iltzumm^iv "n®wu^^ufivU'ucJUFiu

^^nilnj hhri ^hifouuu i^
rinsfmiutJiJ^nfi'Y) hvswifi^r^itiTn^dfmiuti îmluwtmiviuri^hihuLlu ^^^qjqjn /^i ^nn^urifau

ri^uni^hui.lui,iiifaj^vd-.m

2 Hi^euuvi^d'uisinicjtJiJ^t'^nit3jm? , ri

(=inH'si'nEjlunn5'twin<iliJf'iiin'i?, fl

3

Q12. ^^t4r^srnT^B'3i^i(!iniJ?rn?1ijn4iMiirisuif8nj lumjTiB3JfR?Hu?mT GFMIS Package^

A12. ^viwnnjft^ftnmnnfmj^uri^in'i? LUB-i^nnfiun^nTi^^ninijnnij^nnf GFMIS Package ^nMtunajj/riPifj nu

T^  ivhuu pnjJTO^n94?^M0l'i4Bunfii'i?nijnJtvi?^4rn?4

A11. njj^?nHuty^?^iijntjfu (Current Account) wtfl uty^BBWVifwEJ' (Saving Account)

tuvi

A10.
•O^I lyi'tuu

Q10. m?nT'ant'an^3'lij?)3Tisi?'lu^iTu^ 4

suvnsns^ln^
KRUNQTKAiBANK
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A17.

Q17. 'w?nnnn?iusiflWomiJn-''htJ tib "iann^iivnJTTaJJaii^JJifiw KTB Corporate Online: Tab Link Own A/C"

^ew3Jili^^J4Jnnni 6 if^ 1y^^uv2

Q16. n?tdflTU?h'iim?iJm?wn'UinEJi^^^irnj^'l^mj?^iJiJ'^hU KTB Corporate online /ioejI^ Company ID i^jj vi^uu

H'jnu'B^j a^o '̂du?'i'dn'iT'it^ein}J'tTriilnvi5J'iEJi^<iiLfriJ^i^i'-5nfih^wiwnn'iJf^iJiJ<ihUKTB Corporate online

n n pi f^i^vif^a I^ ?

A16. ^

i^rwibmiiri '̂n^J ^B-3^^3J>itL3^iljrn?GFMIS Package TJ-UT^uu-^^u KTB Corporate Online Imi

Company I

Cash Management uwsinj-nu KTB Corporate Online ilr^jj Company ID

? ilfln^hTnnniiUfll^^^nuW^i]U(Admin1/Admin2/User)

A15.

Q15.

smmsn^olna
KRUNGTHAf BANK
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Manual Version 1,0

(Customer)

^/    q SJ  ^

sinmsns^na
KRLJNGTHAI BANK
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Bill Payment3

4

(Q&A)'.:7

0/

CLS

KRUNGTHA1 BANK
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6.

5.

(Company ID) luraJU KTB Corporate Online ^nnsutm? ^'=it;i^ifl-5<U'iwnHl\4nn?aa^^fl'U (Log-In) LTin^y^;iJU KTB

Corporate Online n^u^nil User ID ua^ Password

4.

3.

niu2. ^ti^mirnTi>iTT^RfluiflnR^5Tn?R3jpi?

v

T3uTMa(iiilL/af/fly;'Iufi/iyi; PDF Fill-able File

|].^^^ ^^.
^MliuUhii^^ ^ ^^^iiiiNl^

j^ sinmsnssnna
KRUNGTHAI BANK
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Teller Payment
0vk;-5f. (Cash.)    0\f\i!i'A (Transfer)D ife*K'j5iSin^t.((

rnffuTTSiiTU Payment (DR0B2)
(ZTlKhu KTB Corporate Online (Service ^ownload Miscellaneous:  •

rmsu Payment Outpui File (Text'File)
0 fuiiiiyswill KTB Co-po;a:e Oniine0 Service: Receivable Online   0 Service: Receivable Download

niniTt^i^ipjnaLfi'uin^i^nnfvrn^nanTT (Reference 1-3)

[/nyn-a^nnu)Cj.tiz.^n.JD.No,;(Tjnrru lavtah)
Reference t (mmfvis)!.UB^^iT^vifas!lSE)r3.V!..lQ..M^^^lliiinu 18 wsMn!

(n-nn^-sntiu)Ieiephone.;Np.,.-;fliiiJt-u is v.sh)
Reference 3c (nnynlriu);(tiitn^ 18 v.a"ni

(rn^n-a^nq^)lililtnvi is itni

' wRnoiMia BT.irjrnr'rn^-i^r.-irxhriTlv-i.Yns ATM Faynrflni^r-i-.T^VifL'tc^ny Releionce 1

tJ •̂ rtssa^R"^.\nfl-if !CU

0 3. Inlemel Payment

D Oarer

CZT   ".Teiie.'Payrr.oni

0 2. ATM Payment

vi1 • <̂a^in?)^rn'^ii'Eil'^'iJ^rn^liJ^T3^i^iu (Bill Payment)

^Liiu ^^nl^^iJiKnu Company ID

GMIS , TvfiJT^myinj^nj"wu (Product Code 5un^n?i9uwnnviUi^ilvi) (v

rottuc!Dame):.

4iw\s Company ID- GMIS...;.9.9.9.9.?.l  ProPuclCoPs •0 I

HAll_.    PORJAI@CGD.GO.T;H

•uryuri rtuntj-nu nnunlne (TH)....f^^t^n.-J^^
n-iH-if-inqu (EN)•iSecreteriat of tee Depsrtmeni

u (Bill Payment#f^ sinrosnsolna
\0J KBUNBTHAI BANK

1. •wiJQj-nu(n'sW^) n^/an1iJRT!ia}j'Rf1'Bii?rn^ Bill Payment

.^^:Li^r^L^^Ly^^J:S^^:;^!:-^i•   ^-^^sp^i^t.^i; Cxi .^1:^

smmsns^na
KRUNSTHAIBANK
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10

2 Tt;

maH>nuiJ?m? Bill Payment <

D au-j iivUD

^Aty T^^AO.<*i.  ^ Bit ...^ ^'l.:...:_wr.wik^^M

,.JR....111222333444555'

igu^immrni^niiini^i^^

eller)

PDF File (DR082)

iaianniniJ?ifJ^Tufil'B'lT^W'UTllaiJlJ Output File (Text File)

?^iJ^ffijJ9Wjj'iEJiflTian>3fl-3rn?1M^ri^m? (Reference 1.-3)

^^nj Referencel (ie

^^i^nHflLflEifl^^fl^^^^B^^nswrn?ii'aHimm Bill Payment

KRUNGTHA! BANK
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Bill

^in 3 in^ 3

n-iu ria ^

v 1

u^D 9.1' tinBifo 9.2 -Oi-lTill rtfl9.3TlnriiMU^uR^i^Buiu'lHnniLlnitiuu&B.'ii^o'tfJ'jDiinltliJum
uinnT^Mimiitjiia-.uiiB^Virin^iuOuuiuuuaiUBnijtifattuiT^
DTa^ii'aa'hiu^nn'

2. MUQ^^n^iiiiaQ^^iilLi^^^'^''a^^'T,'uians|j'i?'lL)f3TFi5^n'1u/aitl^l'B'ijln'i'?'li

Payment ihimin}j;riflfjo

^le 7. nt(v.r5naT"7^invil^f[iJiiutuidQ-nfli^.irjri:t3i^^l-i-iKiiulvi-^^\!^^rl7i^K-,H
^iT,j^^D-?vnn^ni1iT^^fLr^.ni'!-^i!luit',djr,^rl^^D'-! ,̂"ijTiil^^utji^jvlf3r^-iLi-'J'l'i^Li^rfl[L)BLi
^^D B. (^^oT^^JinTinnn-iuuuou'lrfm^iiB'.n.'vi-ia^iOlfutiniJr^i smEi.'VTBi^v.'i^w^uUriiai
BilIPaymentni!fuiiT^y3tnn-i.i5t!f!(i^lv1(ii^jan;nuf,^rr^(Lif[Liuu'Jt^ffNnri-iia-nvntiTwvt^UrriT 30 iu
-tio B. rniiftu^rart^u^i[Dv^-i*ujfu

!\wrr.iviil3innniliiCu^DiiTlr,niL^B^tioi,t)-)Eir,F,mTvturiwv3T"iluimi Mi^^liinni in&s-air,nu rnDomhi iaint:ifiiiflu^^t,iutisB^ifluy.B!^^utfiil!n ^l
^DTL'il^^i'ftJnntjritrn "•ll'iu.iiuwi-DT^LSrmRi'ijli iHT-iT-oijODi'DJlHTj^io-^Entm ^~,tJ.nw Tj-titfiiiDiin ^nmi^^mEif ^nn^^flne^ un^'iliDt'-ltlJll-Jljln^ liHiTna
^1 dim ^d^i DDnw of lin^ T ^^iioTUui!i;i^[jmi 'TDUniitOmmi-iivij1 t^u,;UD'ii3'dir,nj,nB^Sui.'Di.'Hiii;inuinli"j^t,ur,ii)ii3itnnirau1i1mu'l^-rartiu-T,iin!;i-i^iiTi;?nui(

*

El Teller Payment^jLHST^i'hsjTjj'jj'jiJEl sn^n      CD uuw,u

vj .50,000^j^^^ ^(^^*^,^^ ...P;J..,.,,.,. %• .^t^fiptVJt^u,....99.Q....usy,

-.    ^n nnn     ..    n -t      .       •-   1 nnrvwu ...py.'.V.V.y.inn SQUinuPi ....rr.-.!% S4i<i5!iJinuu^.y.y.'jt^
• '̂uvtiiirjTnTf (Effective Date)-.l.^:P.-.?3.v.^•fy?.?,-ti^,^mr:ii?i!rm7 (End Date)^

(Z ATM Paymenttjfj.'r.r^^iisTj^tOunZ ^nsi    D whsMtu

.10^ i^^vCu. .5.0,000ij^i ^uifiuS^ ... P.-.l^ ^(S^Wtnu .....J.,Q.QO^^

^ijwffuwi'rf (Effective Date)1...'ft.i|:|.-2559^unSus^mTWurmi (End Datei 

l^^^T:^O.^^. •^ir-fpl'KUlJ''J1V1 ^Mifiyfili "_ % ^RItilJinU.".^..'J1'r1
1E^..-*^•-usrr.^^i!.r._... uivs ^inn^swu"trsc-wjuiRUR^.7..,% ^ttnminu"ui^

•i'li^if jjLirm; (Effective Date).I..^!:?:^.9.5!?,•.,...,.. 'TuTJay^^^niT^li^rnT.(End Dale)...,...

sinmsns^nna
KRUNGTHAI BANK
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Company Code M?B Product Code) 7.1lB34aB'^B41lB3aB'

( Reference Code) (

'̂ ^u 6.WWJlfBn

A4.

A3.

Q2. rnTnii^i4i>TWJjn^JiatiBi-3e^3ni^t^'iT'iEJrn?(Reference 1-3)

A2. mTninu^iifi^^viw'iEJiSTiBT'^a-^mr^iJnEjjn? (Reference 1-3)

Referencel ^^mumu) t^iyfl^tJi^LBtJ-iu

•     •H'iii^uiuw''i'ueB'a'^vn-3^linnB1unFn'3Ti1vis) (Teller) uat Internet Banking (KTB Netbank):

(Referencel) = ntMU^'l^liJi.n'U 18 ^an

(Reference2) = ni^U^i^Clwtnu 18 ^an

(Reference3) = nn^ui^il^luLnu 18

ATM/ADM :
(Referencel) = nnvtu^^iwLnu 18

(Reference2) = ni^^l^t^inu 18 vi^'n

, ATM, Internet) Vffllu?Q1.

. 3.

sinmsns^lna
KRUNGTHAl BANK
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anu^u a fiu
(Company User) mvi'u^avi5Li>^8Vi'

(to)  Company Administrator Authorizer

.aTunan-9 viil^ij^ivnjnvi^nufniii.l'u fmt

vi^atJ^sifivivh'liJ "a^^uai^la "^iaivmmvi'wulTl i^uvu a nu

^ tutu aj
litJ^natJ^^^^a^n^a3javi Company

Administrator Maker tfuvinwh^tasj'mj

a.to ...

viiatviauiviTuiilil aninu a pi*u

©.

1ii(Company Administrator)

ompany User)

®.® ^^ua^sfuu (Company Administrator)

• (a) Company Administrator Maker ill

a-3ivi<upninnviiu^^n^Pi^^awuavi5i,Tnl^^-^Tul'U'3sii'U KTB Corporate Online

(Bulk Payment) ^^TUfmfu^'u (Bill Payment) uasnT^tlnw'ua^Pia^ (GFM1S) ^\i

KTB Corporate Online ?i

vtanu

fniif<uwuu^sfn^i'uni^<uei'api^-3<^a'^eiTU^Twni^wlTU'5'u\j KTB Corporate Online ivi

S^n^n^lvia .^nn^ (jjvnea<u)

e-Payment ^n^tf^ ^l^

(National e-Payment Master Plan) v,v,

^. u'uuu^aij^w'Ll^'iJWVi'unvi Company User Maker a^^ Company User Authorizer

to. u\J\JU^Wi^H'3'iui!JiJ'LiiJ^8'ao'ivru^^i^n-^na (Company ID) ua^ivfawfu (Password)

to. VI<U-3aafT3Vl'3'3^3ni'3fsi^-^ ^TUYi?j^l Vl DPI os^^te.to/^ s>ocn

cruuv^^nsj to nviu. aostoo

nUEIiaU toci^'

n^innviu^wTUPiPiawCi^viB^H-^Tuiu^^iitJ KTB Corporate Online

^mBrm wanu^^m? wmywnnT5

VI fin ofi^otoW^ ml< ^-3TUVI to

vl

I   J



on.
Jia!Vi'3TU<3tw?ii,'li'iH'^iu^s^<uD\J^sianvi<iiiai€n-ana (Company ID)

^nvituvjnvru^ieju^n^^cjiu^^n^ ^la^ja-^^vi'fi^L^TU (User ID) aa^TMfiWTu (Password) ^fnvifiiwaa^isi

(Company Administrator) ^^aaTUiinKl'umi Login m^i^ti^ KTB Corporate Online

(Company Administrator) ^m,^1uni^i<iJ^atJ"5^eiW'iu (Password)

(Company User)
U'U (Company User) u^^

\J^5j^nvruiaL\jn-^na (Company ID) ufrs^iwiwTU' (Password) H^n^^^ngimvi'^i

a^aama^a © ma^^^waua'^^'U'U (Company Administrator)

Company User Maker e^^tvf annanTjIan^nua^m^ni^n^i^a^viia^Jina?!^ aaaaan

am^lanwnu^sfn^nnwn^-^a^viiapJnna^H Company User Maker

h. • malafnan?f^i,ta^a^a-3n?iT3it^^ Hw^^inin^^nn (Company User)

(b) Company User Authorizer ^iln^fn^TonTsvi'il^ij a vinnvi Liln

viaT3'3nu,vin-3iJi5Lnvi^infni ^^an'wnmcyfn^ vtiathsu^vivnli) ^^anamjei vria
^m

(©.6n)

^^ia-an

thd-^iathehn riatmna^nam^WfVU Company User Authorizer

alafm^m^a^^1iu,ehtv^i^vi<uiaan'

(e-Statement / Account Information)

(©.©) mianawn iiln^vinnam^'uatanwn

^nfi'n ^i5^'uaimn^nain'Ll^t:mvi'5nam'5a'i^ana nannifi-3<3iam'aHn'u Company User

Authorizer ivIaann^miTanwn u.a

(Detail Report t^^ Summary Report / Transaction History)

(e-Statement / Account Information)   i^^

(ffl.te) fiT^fn^n Wi.1ana'5'ia-3inni'5fiJe^i^5i^ni5SiVi'i'i-37n (Receivable

information online) 'jia^nn^i'jil^iaa^i.aaanT^fn^n^ua^ci^n'jTanTj (Receivable information

download) u^sj^afnia^ilatnjJia^anivnvn-^'u^j^ (e-Statement / Account Information)^

© an uas^w^J^na^n'imivinT.nni^n^naa^a^n^'i'^l.jiffnnn^a'iJ^navinn^la anmn © an

^al\J

^avhvahvTtufmantJi.i'u 4"\mim © ^^ aTUfmfuwn u.a^

^(Company User) th^

(©) Company User Maker



<u^i!U'u KTB Corporate Online

www.cgd.go.th u

vi ^i^ei<u<uei'u<uu1rn^^^m'5vn-3m^u<u Call Center

o hsiteei

o

b.

vi Download

ii't^a s:
h •^a en

(Company User)

(User ID)
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