
ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลงั
การรบัเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รกัษาเงิน
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พระราชบัญญตัิวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2561

นโยบาย National e-payment Master Plan
ในโครงการ e-Payment ภาครัฐ
.

การปรับปรุงระบบ New GFMIS Thai
.



การเบิกเงินของส่วนราชการ

หน้ีต้องถึง
ก าหนดช าระหรือ
ใกล้จะถึงก าหนด

ช าระ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ใน
ปีงบประมาณใด

ให้เบิกจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของปีนัน้



โดยปกติค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในปีใดให้เบิกจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายของปีนัน้ไปจ่าย

เงินยืม
คาบเก่ียว

ค่าใช้จ่ายท่ีให้ถือ
เป็นรายจ่ายเม่ือ
ได้รบัแจ้งให้ช าระ

หน้ี

ค่าใช้จ่าย
ค้างเบิกข้าม

ปี

กนัเงินไว้
เบิกเหล่ือมปี

เวน้แต่



การขอเบิกเงินของส่วนราชการกรณีซ้ือ/จ้าง/เช่า

ส่วนราชการต้อง
จดัท าใบสัง่ซ้ือ / 

ใบสัง่จ้าง เพ่ือจอง
งบประมาณใน
ระบบ GFMIS

เพ่ือจ่ายตรงให้แก่
เจ้าหน้ีหรือผูมี้
สิทธิรบัเงิน

2

ไม่มีใบสัง่ซ้ือ / 

จ้าง /สญัญา
หรือมีใบสัง่ซ้ือ
/ สัง่จ้าง หรอื
สญัญาแต่
วงเงินไม่ถึง
5,000 บาท

ส่วนราชการไม่
ต้องจดัท าใบสัง่
ซ้ือ / ใบสัง่จ้าง ใน
ระบบ GFMIS

โดยจะจ่ายตรง
หรือจะจ่ายเข้า
ส่วนราชการเพ่ือ
จ่ายให้แก่เจ้าหน้ี
หรือผูมี้สิทธิรบั

เงิน กไ็ด้

1

มีใบสัง่ซ้ือ / 

สัง่จ้าง
สญัญา หรือ
ข้อตกลง

วงเงินตัง้แต่
5,000 บาท

ขึน้ไป



การขอเบิกเงินของส่วนราชการกรณีท่ีไมใ่ช่ซ้ือ/จ้าง/เช่า

2. เงินสวสัดิการ
ค่าตอบแทน หรือกรณี
อ่ืนใดท่ี กค. ก าหนด
ให้ส่วนราชการจ่าย
ผา่นระบบ e-Payment

(KTB Corporate

Online)

ให้จ่ายเงินเข้าบญัชีให้กบัเจ้าหน้ีหรอืผูมี้สิทธิรบัเงินของส่วนราชการโดยตรง

ยกเว้น
1. ค่าไฟฟ้า ประปา
โทรศพัท์ ค่าบริการ
ส่ือสารโทรคมนาคม
ท่ีส่วนราชการได้รบั
เงินสมทบ



การเบิกจ่ายเงินยืม

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

• หา้มใหย้ืมครัง้ใหม่ หากยงัไม่ลา้งครัง้เกา่

• การจ่ายเงินยมืเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรไม่เกิน 90 วนั เวน้แต่ขอตกลงกบั ก.ค.



การจ่ายเงินยืม (ต่อ) 

4. การจ่ายเงินยมืใหจ่้ายผ่านระบบ 

e-Payment โดยผ ูย้มื

ไม่ตอ้งลงลายมือช่ือรบัเงินในสญัญาการยมืเงิน

5. วิธีการคืนเงินยืมเหลือจ่าย ใหคื้นผ่านระบบ 

e-Payment



ชดใชเ้งินยืม

•  รบัคืนเงินยืมใหอ้อกใบรบัใบส าคญั/พิมพ์

หลกัฐานการรบัคืนเงินจากระบบ e-Payment

และบนัทึกการรบัคืน

•  เก็บรกัษาสญัญายืมท่ียงัไม่ช าระเงินคืนให้

ปลอดภยั

•  เรง่รดัชดใชเ้งินยืม



การจ่ายเงิน



วิธีปฏิบติัในการจ่ายเงิน

ข้อยกเว้นหลกั

การจ่ายเงินให้จ่าย
ผ่านระบบ 

e-Payment

การจ่ายเงนิเป็นเช็ค หรือเงิน
สด ให้กระท าได้เฉพาะกรณทีีม่ี
เหตุขดัข้องหรือมคีวามจ าเป็น
เร่งด่วนซ่ึงไม่สามารถ
ด าเนินการจ่ายผ่านระบบ
e-Payment ได้



ขา้ราชการ/
ผูม้สีทิธ ิ

GFMIS

Indirect

หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการจา่ยเงนิของสว่นราชการ
ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

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

บญัชเีงนิฝาก
ธนาคาร

ของสว่นราชการ

KTB
Corporate

Online

สมคัรขอใช้

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



หลกัฐานการจ่าย

หมายความถึง หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มี
การจ่ายเงนิให้แก่เจ้าหนีห้รือผู้รับตามข้อ
ผูกพนัโดยถูกต้องแล้ว



รายงานการจ่ายเงนิจากระบบ 

e-Payment
ใหใ้ชร้ายงานสรปุผลการโอนเงนิ (Detail Report และ Summary 

Report / Transaction History) 

ที่ไดจ้ากระบบ KTB Corporate Online (ว.103)



การรบัเงิน



วิธีปฏิบติัในการรบัเงิน

ข้อยกเว้นหลกั

การรับเงนิให้รับ
ผ่านระบบ 

e-Payment

การรับเงนิเป็นเช็ค หรือเงนิสด 
หรือเอกสารแทนตวัเงนิอ่ืน ให้รับ
ได้เฉพาะกรณทีี่มีเหตุขัดข้องหรือ
มีความจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงไม่ 
สามารถรับผ่านระบบ
e-Payment ได้



เครื่องมือส ำหรับกำรรับเงินผ่ำนระบบ 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

1ใบแจง้การ
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 ำเงนิสง่คลงั



ตวัอยา่งแบบใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment)



ตวัอยา่งแบบใบแจง้การช าระเงิน (Pay-in) เบิกเกินสง่คืน
ว.100 ลว 28 ก.ย. 61



หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการรบัเงินดว้ยบตัร

อิเล็กทรอนิกส ์(บตัรเดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC

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



ระหวำ่งวนั
-สถำนะบตัรไมถ่กูตอ้ง/

ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ
-ใหป้ฏเิสธกำรรบัช ำระเงนิ
-คนืบตัร

-สถำนะบตัรถกูตอ้ง/
ยอดเงนิเพยีงพอ
-ใหร้ับช ำระเงนิ
-EDC จะหกัเงนิในบตัร/
บญัชผีูถ้อืบตัร
-พมิพ ์Payment Slip
-Merchant Slip (ผูช้ ำระเงนิลงชือ่รับรอง)

-Customer Slip

-ออกใบเสร็จรับเงนิ 2 ฉบบั
-มอบ Customer Slip และ

ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ ำระเงนิ

-มขีอ้ผดิพลำดกอ่นท ำ

รำยงำนสรปุยอดช ำระเงนิสิน้วนั
(Settlement)

-ใหย้กเลกิ  (Void Payment)
-ใหท้ ำรำยกำรช ำระเงนิใหม่

สิน้วนั
-สรปุยอดกำรรบัช ำระเงนิผำ่น

EDC (Settlement)
และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช ำระเงนิ
(Settlement Report Slip)จำก
เครือ่ง EDC

-ตรวจสอบหลกัฐำนกำรรบั
ช ำระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนั
Merchant Slip (ผูช้ ำระเงนิลงชือ่รับรอง)

และส ำเนำใบเสร็จรับเงนิ
ตรงกบัใบสรุปยอดช ำระเงนิ

-เมือ่ท ำสรปุยอดรบัชะระเงนิใน

เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ 
ธนำคำรจะโอนเงนิเขำ้บญัชี

ในวนัท ำกำรเดยีวกนั

-กรณีเป็นบญัชี

ใหโ้อนเงนิจำกบญัชนีีผ้ำ่นระบบ Internet 
Banking
ของธนำคำรนัน้
ตอ่เขำ้บญัช…ี……
ในวนัท ำกำรถดัไป

วนัท ำกำรถัดไป
-เขำ้ระบบ

ท ำกำรโอนเงนิ
จำกบญัชี

เขำ้บญัชี

KTB TR  เพือ่น ำสง่เงนิฝำกใน
บญัชดีงักลำ่วเป็นรำยไดแ้ผน่ดนิ 
/เงนิฝำกคลงั

-สรปุยอดกำรโอนเงนิ
และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ
(Settlement Report Slip)จำก
ระบบ KTB Corporate Online

-ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง

ผกูบญัชเีขำ้กบัระบบ

ผูกบัญชี

เขำ้กับระบบ
โอน Auto

-มขีอ้ผดิพลำดหลงัท ำ

รำยงำนสรปุยอดช ำระเงนิสิน้วนั
-ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรำยกำรตำม
คูม่อืกำรใชเ้ครือ่ง EDC

A B C D

1 2 3

รับเงนิ น ำเงนิสง่คลงั



หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการรบัช าระเงิน

ของสว่นราชการดว้ย QR Code

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

- ให้ใช้บัญชีเงนิฝากที่ได้เปิดไว้ตาม ว 116 ชื่อบัญชี 
“...ชื่อส่วนราชการ... 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

หน่วยงำน
รำชกำร

Agency ID/
e-wallet ID
Cross Bank

Bank Account

ผูช้ ำระเงนิ

Front Back 

หนว่ยงานราชการ



การเก็บรกัษาเงินของสว่นราชการ





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 ำสง่เงนิเขำ้ GFMIS

ว.103 ลว. 1 กนัยายน 2559

การน าเงนิสง่คลงัหรอืฝากคลงัผา่นระบบ KTB Corporate Online

KTB
Corporate

Online

บญัชเีงนิฝาก
ธนาคาร

สว่นราชการ
ทีเ่ปิดใหม/่เดมิ
ทีใ่ชส้ าหรบั
รบัเงนิรายได้
เพือ่น าสง่คลงั กระทบยอด

บญัชเีงนิคงคลงั
ที ่ธปท.

สมคัรขอใชบ้รกิาร

KTB  Corporate Online : GFMIS

บญัชเีงนิฝาก
KTB

เพือ่น าเงนิสง่คลงั
ของกรมบญัชกีลาง 

คลงัจงัหวดั





www.cgd.go.th

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพ ิม่เตมิ

Call Center : 0 2270 7000 ต่อ 4435 (กองกฎหมาย)

จดัท าโดย สถาบนัพฒันาบคุลากรดา้นการคลงัและบญัชภีาครฐั Facebook : สถาบันพฒันาบคุลากรดา้นการคลงัและบญัชภีาครฐั


