
 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ 

(e-Payment ภาครัฐ) 
 



• รับทราบขอ้เสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพื่อป้องกนัการทุจริต 
เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติัราชการตามมาตรการระยะยาว โดย
รัฐบาลควรใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณในการน าระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ โดยเฉพาะ             
ในระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e - Payment) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ และเพิ่ม ความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ี
รับบริการ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดตามตรวจสอบให้
สามารถท าไดง่้ายข้ึน และลดความเส่ียงต่อการเกิดทุจริต 
 

มติ ครม. 21 ก.ค. 2558 



• แต่งตั้งคณะท างานพฒันาระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-payment) เพื่อศึกษาและจดัท าแนว
ทางการพฒันาระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย
ใหค้รอบคลุมการท าธุรกรรมของภาคธุรกิจและภาคเอกชน เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการท าธุรกิจ ลดตน้ทุนในการใชเ้งินสดของประเทศ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจดัเกบ็ภาษี โดยเนน้การบูรณาการ
ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

ค าส่ังกระทรวงการคลงัที่ 1155/2558 ลว 3 ก.ย. 2558 



1. ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-
Payment Master Plan) และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
แต่ละโครงการเร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ งให้แต่ละ
โครงการด าเนินการขออนุมติังบประมาณในแต่ละโครงการโดยตรง และ
ด าเนินการแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตามแผนยทุธศาสตร์ดว้ย 
 

 

 

 
มติ ครม. 22 ธันวาคม 2558 
 



2. ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรีดา้นเศรษฐกิจเป็น
ประธานเพื่อผลักดันการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแผน
ยุทธศาสตร์ให้ เ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
วตัถุประสงค ์กรอบเวลา และตวัช้ีวดัท่ีก าหนด รวมทั้งแต่งตั้งอนุกรรมการ ( 
Working Committee ) เป็นคณะท างานยอ่ยท่ีรับผดิชอบแต่ละ
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 
3. ให้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ฯในระยะต่อไป 
 

 

 

 
มติ ครม. 22 ธันวาคม 2558 (ต่อ)  
 



National e-Payment  
Master Plan 

                 มจีดุมุง่หมายเพือ่พัฒนาระบบการช าระเงนิของประเทศไทยใหเ้ขา้สู ่ 
ระบบการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-payment ) อยา่งครบวงจร บรูณาการ และยั่งยนื  
สามารถรองรับธรุกรรมทางการเงนิและกจิกรรมทางเศรษฐกจิตา่งๆใหด้ าเนนิไปอยา่งสะดวก 
และรวดเร็วยิง่ข ึน้ อนัเป็นกลไกส าคญัในการยกระดับศักยภาพในการแขง่ขนัของภาคธรุกจิ 
ของประเทศไทย ชว่ยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน และสรา้งความมั่นคงใหก้บั 
ระบบบรหิารจัดการการเงนิการคลงัโดยพัฒนาระบบการรับจา่ยเงนิงบประมาณแผน่ดนิ 
และบรูณาการระบบบรหิารจัดเก็บภาษี อนัจะน ามาสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพโครงสรา้งพืน้ฐาน 
การช าระเงนิ(Payment Infrastructure Development) การเพิม่ประสทิธภิาพระบบภาษี 
อเิล็กทรอนกิส ์(e-Tax System) การลงทะเบยีนผูม้รีายไดน้อ้ย รวมทัง้บรูณาการระบบ 
สวัสดกิารสงัคม (Social Welfare) การสง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ  
(Financial Inclusion) และการสง่เสรมิ e-payment ในทกุภาคสว่น (Cashless Society) 



1 โครงการระบบการช าระเงนิ แบบ Any ID 

2 โครงการการขยายการใชบ้ตัร 

3 โครงการระบบภาษีและเอกสารธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

5 โครงการสง่เสรมิการใชธ้รุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

4 โครงการ e-payment ภาครัฐ 

4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวัสดกิารสังคม 
4.2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรับจ่ายเงนิภาครัฐทางอเิล็กทรอนกิส ์

 



1. โครงการการช าระเงินแบบ Any ID 

• เป็นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินกลางของประเทศ
ไทย ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั สามารถรองรับการโอนเงิน
ระหวา่งสถาบนัการเงิน  
– โดยใช้เลขบตัรประชาชน 

–  หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

 

 



Media-Briefing-พร้อมเพย์-12072559.pdf


2.โครงการขยายการใชบ้ตัร 

เป็นการส่งเสริมการใชบ้ตัรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีค่าธรรมเนียมต ่า แทนการใชเ้งินสด
เพ่ือส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วนและและส่งเสริมการเขา้ถึง
บริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล อีกทั้งยงั
เป็นการเพ่ิมความสะดวกในภาคธุรกิจและเป็นช่องทางในการส่งขอ้มูลภาษีให้
กรมสรรพากร ผา่นทางการกระจายเคร่ืองรับบตัรหรือจุดรับช าระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ 



การรับบัตร 
ร้านค้า & หน่วยงานภาครัฐ 

การออกบัตร 
ธนาคาร 

การกระจายอุปกรณ์ 
ผู้ให้บริการ 

โครงการที่ 2 : การขยายการใช้บัตร 
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กรอบการด าเนินงาน (Key Success Factors) 

- ผลักดันการกระจายอุปกรณ์ให้ทั่วถึง 

- รองรับการจ่ายสวัสดิการ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล 

   การช าระเงินกับภาครัฐ 

 
 

- ธนาคารออกบัตรชิปการ์ดที่มีความ 

  ปลอดภัย  

- ต้นทุนลดลง (Local Card Brand  

และการออกเกณฑ์ Local Switching) 

      การขับเคลื่อนภาคธุรกิจ 

การขับเคลื่อนภาคประชาชน 
การให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการ มาตรการกระตุ้นและจูงใจให้ใช้บัตรแทนการใช้เงินสด (เช่น การชิงโชค)  
และการมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม (เชื่อมโยงกับโครงการที่ 5: การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

         การขับเคลื่อนภาครัฐ 
• ก าหนดให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนิติบุคคลและหน่วยงานภาครัฐ ติดตั้งอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

• ให้แรงจูงใจกับประชาชนและร้านค้า รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้วางอุปกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล 

• ผลักดันการใช้ e-Payment ผ่านบัตร ในระบบการรับ/จ่ายเงินภาครัฐและการส่งเงินสวัสดิการของรัฐบาล 

1 

- ติดตั้งอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- มีค่าธรรมเนียมที่หมาะสม 
- มีมาตรการจูงใจ 

2 

3 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment  ครั้งที่ 2/2559 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK72ucz_vMgCFUQZjgod_v4Dzg&url=http://www.iconsplace.com/orange-icons/shop-icon&bvm=bv.104819420,d.c2E&psig=AFQjCNFsVzTmusB_GMezjCBwao3M7CbYFQ&ust=1444741437258616
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ความคืบหน้าการด าเนินงาน  

• การก าหนดกลุม่เป้าหมายที่จะติดตัง้อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

• กรอบเงื่อนไขส าหรับผู้ให้บริการติดตัง้อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

(ร้านค้า/หน่วยงานภาครัฐ 
ที่รับเงินสดจากประชาชน) แนวทางการออกประกาศก าหนด 

1. นิติบุคคล - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศภายใต้ พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 

2. หน่วยงานภาครัฐ 
   - ส่วนกลาง, ท้องถิ่น 
   - รัฐวิสาหกิจ 

 

- กรมบัญชีกลางเสนอพิจารณาออกหลักเกณฑ์ภายใต้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ และจะประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ (เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สคร., และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น กทม. พัทยา)  
เพื่อปรับระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเช่ือมโยงกับโครงการ 4 (e-Payment ภาครัฐ) 

3. บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของ
กิจการ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมบัญชีกลาง และกรมสรรพากร) เห็นว่ายังไม่มีอ านาจกฎหมายใน
ปัจจุบันท่ีใช้สั่งการ อาจต้องพิจารณาใช้มาตรการสนับสนุนส่งเสรมิ และให้แรงจูงใจ รวมทั้งหาช่องทางในการก าหนด
หลักเกณฑ์เพิ่มเติม 

โครงการที่ 2 : การขยายการใช้บัตร 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment  ครั้งที่ 2/2559 



3.โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ 

• เป็นการบรูณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจดัท าและน าสง่
ข้อมลูใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอน
ในการจดัท าธุรกรรมการทางการเงินและน าสง่ภาษีเม่ือมีการช าระเงิน
ผา่นระบบ e-Payment อนัประกอบด้วย ข้อมลูธุรกรรม ข้อมลู
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และข้อมลูการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายซึง่จะท าให้การท า
ธุรกรรมการทางการเงินและการสง่ข้อมลูภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปอยา่งสมบรูณ์ครบวงจร 



4. โครงการ e-Payment ภาครัฐ 

• ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย 

 4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดกิารสังคม ซึง่เป็นการ
สง่เสริมให้มีฐานข้อมลูกลางเก่ียวกบัสวสัดิการภาครัฐ ควบคูก่บัการ
จ่ายเงินให้แก่ประชาชน โดยผ่านระบบ Any ID โดยใช้เลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน รวมทัง้ให้สถาบนัการเงินเป็นช่องทางการจ่ายเงินและเก็บข้อมลู
จากประชาชน 

  



GFMIS 

e-Social  
Welfare 

 

Social Welfare 

Database 
 

บตัร 
ประชาชน หลกัฐาน 

อืน่ๆ 

บคุคลทีรั่ฐตอ้งการใหค้วามชว่ยเหลอื 
 

ขึน้บญัช ี

Social  
Welfare 

Data 

Bank 
 account 

Bank 
 account 

Bank 
 account 

Bank 
 account 

เลขบตัร 
ประชาชน 

เลขบตัร 
ประชาชน 

เลขบตัร 
ประชาชน 

เลขบตัร 
ประชาชน 

 ขอ้มลูผูม้สีทิธติาม 
นโยบายรัฐบาล 

ประเมนิผลการจา่ยเงนิสวส้ดกิาร 

นโยบายรัฐบาล 
ทีจ่ะใหส้วสัดกิารสงัคมแกป่ระชาชนผูใ้ด 

ฐานขอ้มลู 
ทะเบยีนกลาง 

1 2 3 

หน่วยงานเจา้ของสทิธ ิ
สวสัดกิารตา่งๆ 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

กรมบญัชกีลาง 
กระทรวงการคลัง 

กพร. 
บญัชเีงนิฝาก 

ธนาคารของผูม้สีทิธ ิ

PromptPay 

ประชาชน 
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ภาพรวมๆ 

ตรวจสอบ 
ขอ้มลูบคุคล 
และสทิธใินสวัสดกิาร 
ของบคุคลตาม 
หลักเกณฑท์ีก่ าหนด 
กอ่นสง่ให ้
กรมบญัชกีลาง 
จา่ยเงนิใหผู้ม้สีทิธ ิ

ส านักบรหิาร 
การทะเบยีน 

ขอ้มลู 
สวสัดกิารสงัคม 



ระยะเวลาดน้อ้ย 

ฐานขอ้มลูกลางสวสัดกิารสงัคม 

และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย 

สวสัดิการ 

สวสัดิการ 

สวสัดิการ สวสัดิการ 

สวสัดิการ 

จ านวนเงนิ 



 4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสง่เสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพลดความผิดพลาด
และปัญหาทางการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็ค       
ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐอยา่งครบวงจร 
 
 

4. โครงการ e-Payment ภาครัฐ (ต่อ) 



5. การใหค้วามรู้และส่งเสริม 
การใชธุ้รกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

 เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้สอดคล้องกับโครงการในแผน
ยุทธศาสตร์ และการให้ความรู้เก่ียวกับการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง
ต่อเน่ือง และเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนรวมถึงการลด
ต้นทนุค่าใช้จ่ายของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง พร้อมก าหนดมาตรฐาน
การจงูใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มปริมาณการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้ประกอบการับช าระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์เพิ่มขึน้ 



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment  ครั้งที่ 2/2559 

 มีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จึงให้ความ
ช่วยเหลือได้ตรงเป าหมาย ไม่รั่วไหล

 การรับจ่ายเงนิภาครัฐมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ลดโอกาสทุจริต

 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี ขยายฐาน
ภาษี

ร่างแผนงานโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment “รู้ ใช้ วางใจ”

สร้างความรู้ความเข้าใจภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
ความรู้ทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง และชี้ให้สาธารณะชนเห็นประโยชน์รู้

วางใจ

ใช้

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ให้สามารถวางใจในการใช้งาน

สร้างแรงจูงใจการใชบ้ริการทางการเงินแบบอิเลก็ทรอนิกสใ์นกลุม่เป าหมาย
ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ

 ผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการถูกต้อง รวดเร็ว 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

 เข้าถึงบริการทางการเงินข้ันพื้นฐาน ได้สะดวก 
ค่าใช้จ่ายต่ า ทั่วถึงพื้นที่ห่างไกล

 ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด พื้นที่ห่างไกลใช้บัตร
ได้ไม่ต่างจากคนเมือง

 รับจ่ายเงินได้สะดวก ต้นทุนต่ า
 เพิ่มความสะดวกในการท าธุรกิจและ

บริการลูกค้า
 ลดภาระการจัดเกบ็เอกสารภาษี

ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ



▪  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 

▪  เพิ่มช่องทางการใหบ้ริการ 

 เม็ดเงินเขา้คลงัเร็วข้ึน 

▪  ลด Human Error 

▪  ลดตน้ทุนการบริหารการคลงั  

          

 

   ▪ ลดตน้ทุนในการบริหาร    
     จดัการเงินสดและเช็ค 

  ▪ ลดภาระงบประมาณ 

     

   

▪ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

▪ ลดปัญหาการทุจริตคอรรปัชัน่ 

▪ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

 สนบัสนุนนโยบาย digital 

economy  

▪ มีขอ้มลูการรบัจา่ยเงินภาครฐัท่ีถูกตอ้ง   
   ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั    

▪ การจา่ยเงินสวสัดิการสงัคม/ผูม้ีรายได ้ 
   น้อย ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย ตรงตวั        

   เต็มจ านวน ตรงเวลา  
▪ GDP ของประเทศเพิ่มข้ึน 

Short Term Long Term 

D
ir

e
c
t 

In
d

ir
e

c
t 

ประโยชนท่ี์ไดร้บั 

1 2 

3 4 



4. โครงการ e-payment ภาครัฐ 
 4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม 
 4.2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรับจา่ยเงนิภาครัฐทาง 
       อเิล็กทรอนกิส ์

 



 

ดา้นรบัและน าส่งเงิน 

     เช่น  ภาษี  อากร   ค่าธรรมเนียม      

              ค่าปรบั  ฯลฯ  

        

ดา้นจา่ยเงิน 
Direct & Indirect payment 

48% 52% 

electronic 
• เงนิเดือน   
• บ านาญ  
• ค่ารักษาพยาบาล 
• ซือ้/จ้าง > 5,000 บาท 

การรบั-จา่ยเงินภาครฐั(ขอ้มูลปี 2558) 

       75% 25% 
(เงนิสด/เช็ค) (electronic) (เงนิสด/เช็ค) 

 
• คา่เลา่เรยีนบตุร 
• คา่ตอบแทน  
     คา่เบีย้ประชุม  คา่เชา่บา้น  
     OT   คา่ตอบแทน คกก.      
     คา่สมนาคณุวทิยากร  

• เงนิยมืราชการ 

• ซือ้/จา้ง ‹ 5,000 บ. 
 



ดา้นจา่ย 



สว่นราชการ 1 
 เงนิประเภท 

อืน่ๆ 
 

 
เงนิรายไดแ้ผน่ดนิ 
ประเภทคา่ปรบั 
ทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิ

ใหถ้อนคนื 

เจา้หนี ้
บคุลภายนอก 

 
บคุคลภายนอก 

ผูไ้ดร้บัการคนืคา่ปรบั 
 

กรณีไดร้ับอนุมตัใิหถ้อนคนืขา้มปีงบประมาณ  
ใหจ้า่ยตรงจาก GFMIS  เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร 

 ของผูไ้ดร้ับคนืคา่ปรับ ( Vender ใน GFMIS ) 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

สว่นราชการ 
 

Indirect payment GFMIS 
 

ธนาคาร ธนาคาร 

รายงานสรปุ 
การโอนเงนิ 

2 

เป็นหลกัฐานการจา่ยเงนิ 

3 

 
 

KTB 
 Corporate 

 Online 
 

 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคารของ 
บคุลภายนอก เต็มจ านวน 

แบบแจง้ขอ้มูล 
การรบัโอนเงนิ 
ผา่นระบบ 

KTB Corporate 
 Online 

 
ขอ้มูลผูม้สีทิธ ิ

และบญัชเีงนิฝาก 

 

ทะเบยีนคมุการโอนเงนิ 
ในระบบ Computer 
เพือ่ใชต้รวจสอบ 
ความถกูตอ้ง 

ไมต่อ้งลงลายมอืชือ่รบัเงนิ 
ในแบบค าขอเบกิเงนิใดๆ 

SMS 
e-mail 

สิน้วนัท าการทีโ่อนง้นิ 

กรณีไดรั้บอนุมัตใิหถ้อนคนื 
ทันภายในปีงบประมาณ  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการจา่ยเงนิผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
กรณีถอนคนืเงนิรายไดแ้ผน่ดนิประเภทคา่ปรบั   

ว.75 ลว. 6 กรกฎาคม 59 เร ิม่ปฏบิตัติ ัง้แต ่ 1 ตลุาคม 59 เป็นตน้ไป 

สมคัรขอใช ้
บรกิาร 
KTB   

Corporate Online 

Bulk Payment 

PromptPay 

คา่ธรรมเนยีม 
ไมม่/ีลดลง 

คา่ธรรมเนยีม 



ขา้ราชการ/ 
ผูม้สีทิธ ิ

GFMIS 

Indirect  

หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการจา่ยเงนิของสว่นราชการ 
ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

ว.103 ลว. 1 กนัยายน 59  
เร ิม่ปฏบิตัติ ัง้แต ่ 1 ตลุาคม 59 เป็นตน้ไป 

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  

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 

 



ด้านการจ่ายเงิน 
 ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรับเงินงบประมาณที่

ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ 
KTB Corporate Online  

 ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
หรือบุคคลภายนอก  
 การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนดตามระเบียบการเบิก

จ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 26 
 การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
 การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

 ที่มีวงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 24  



ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ) 
• บัญชเีงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน  

– กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน 
• บัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือ 

• บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต 

– กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 

 

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate 

 

New Folder (2)/ใหม่ รับ จ่าย นำส่ง/แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ kcop.pdf
New Folder (2)/ใหม่ รับ จ่าย นำส่ง/แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ kcop.pdf


ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ) 
 หลักฐานการจ่ายเงิน  

 ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History)  
ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online  

 ทุกสิ้นวันท าการ  
 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 

เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน 
(Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหว
ทางบัญชี (E-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 
และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินตามข้อ 1.4 ให้ถูกต้องตรงกัน 



ดา้นรับ 



หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัใินการรบัเงนิของสว่นราชการ 
ดว้ยบตัร (บตัรเดบติ/บตัรเครดติ) 

สว่นราชการ 
ว.91 ลว16 สค.56 

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 



 

 มต ิครม. 28 มยิ. 59 
  เห็นชอบในหลกัการใหห้น่วยงานภาครัฐทีม่กีารรับเงนิจาก
ประชาชน เชน่ สว่นราชการ  รัฐวสิาหกจิ และองคก์รปกครอง 
ทอ้งถิน่ เป็นตน้ ตดิตัง้อปุกรณ์ช าระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์ 
ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการใหบ้รกิารประชาชน  โดยเริม่

ด าเนนิการตดิต ัง้ภายในเดอืนกนัยายน  2559  และตดิต ัง้ให้
แลว้เสร็จภายในเดอืนกนัยายน 2560   ทัง้นีใ้หห้น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งปรับปรงุระเบยีบและหลกัเกณฑเ์พือ่รองรับการช าระเงนิ
ทางอเิล็กทรอนกิสโ์ดยเร็ว และใหด้ าเนนิการตามแนวทางที่

คณะกรรมการขบัเคลือ่นตามแผนยทุธศาสตร ์                
National e-Payment ก าหนด 

 



บตัร 

 
2 โครงการ 
ขยายการใชบ้ตัร 
 

EDC 

หน่วยงาน
ราชการ 

คณะกรรมการ 
 National e-Payment  

มอบหมาย 
ปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานคัดเลือก 

ผู้ให้บริการ 

กรมบญัชีกลาง 
ส่ังการให้ส่วนราชการทราบ 
แนวทางการวางเคร่ือง EDC 
เพื่อเตรียมการแต่เน่ินๆ 

และประสานกระทรวงมหาดไทย
ส่ังการท้องถิ่นในท านองเดียวกัน 



บตัร 

 
2 โครงการ 
ขยายการใชบ้ตัร 
 

EDC 

หน่วยงาน
ราชการ 

 
ผูใ้หบ้รกิารทีผ่า่นการคดัเลอืกจะน า EDC 
มาวางใหห้น่วยงานของรัฐ ทีม่กีารรับเงนิ
จากประชาชน หน่วยงานละ 1 เครือ่ง หรอื
มากกวา่ก็ได ้ โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 
เริม่วางเครือ่งตัง้แต ่สงิหาคม 2559 ถงึ 
มถินุายน 2560 

 
เมือ่มกีารน าบตัรมารดูทีเ่ครือ่ง EDC  
จะมคีา่ธรรมเนยีม ซึง่ตกลงกบั ธปท. 
ใหไ้ปเจรจากบัผูใ้หบ้รกิารใหค้ดิ
คา่ธรรมเนยีมเป็นราย Transaction  
ในอตัราต า่เป็นพเิศษ  
แตห่นว่ยงานรฐัไมต่อ้งเสยี มหีนา้ทีใ่ช ้

เทา่นัน้  กรมบญัชกีลางจะตัง้งบประมาณ
จา่ยแทนให ้ และจะจา่ยแบบเหมาจา่ยใน
ท านองเดยีวกบัจา่ยคา่ธรรมเนยีม 
Indirect payment GFMIS 
 



หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัใินการรบัเงนิของสว่นราชการผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

 

ผูป้ระกอบการ 

ธนาคาร 

สว่นราชการ 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

สว่นราชการ 
 

Internet Banking 
ATM 

 Mobile Payment 
e-payment 

2 

4 

5 

เอกสารธนาคาร 
แทนใบเสร็จรบัเงนิ 

3 

e ใบอนญุาต 
  ใบรบัรอง 

code 
 Agency 

  e-Service 

KTB 
 Corporate 

 Online 

รายงานสรปุ 
การโอนเงนิ 

สิน้วนัท าการทีโ่อนงนิ 
และวนัท าการถดัไป 

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

1 

กรณีสว่นราชการมรีะบบ e-Service   
ว.103 ลว. 1 กนัยายน 59 เร ิม่ปฏบิตัติ ัง้แต ่ 1 ตลุาคม 59 เป็นตน้ไป 

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

6 



ผูป้ระกอบการ 

ธนาคาร 

สว่นราชการ 

บญัชเีงนิฝาก 
ธนาคาร 

สว่นราชการ 
 

 ใบอนญุาต 
  ใบรบัรอง 

Internet Banking 
ATM 

Mobilel Payment 
e-payment 

2 

4 

5 

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 

กรณีสว่นราชการไมม่รีะบบ e-Service 

หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัใินการรบัเงนิของสว่นราชการผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

   
ว.103 ลว. 1 กนัยายน 59 เร ิม่ปฏบิตัติ ัง้แต ่ 1 ตลุาคม 59 เป็นตน้ไป 

KTB 
 Corporate 

 Online 

สิน้วนัท าการทีโ่อนงนิ 
และวนัท าการถดัไป 

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

6 



ด้านการรับเงิน 
 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจ านวน 1 บัญชีกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดย

ใ ช้ ชื่ อ บั ญ ชี  “ . . . ชื่ อ ส่ ว น ร า ช ก า ร . . .  เ พื่ อ ก า ร รั บ เ งิ น ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ”  พ ร้ อ ม ทั้ ง 
ขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online  

 แบบใบแจ้งการช าระเงินเพื่อให้ผู้ช าระเงินใช้ในการรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่ง
จะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย  
 ชื่อส่วนราชการผู้รับช าระเงิน  

 วันที่รับช าระ  

 ชื่อผู้ช าระเงิน  

 รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับช าระ  

 จ านวนเงินที่ รับช าระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้ างอิ ง 
(Reference Code) 

 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ 

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ.pdf


ด้านการรับเงิน (ต่อ) 
 ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่ง 

และทุกช่องทาง ได้แก่  เคาน์ เตอร์ธนาคาร Teller.Payment..ATM.Payment..Internet.Banking  
และ Mobile Banking  

 ให้ ส่ วนราชการตรวจสอบข้ อมู ลการรั บ เ งิ นแต่ ละรายการจากรายงานการรั บช า ระ เ งิ น 
ระหว่ า ง วัน  (Receivable Information Online) กั บรายการสรุปความ เคลื่ อน ไหวทางบัญชี 
 (e-Statement/Account Information) ที่ เ รี ย ก จ า ก ร ะ บ บ KTB0Corporate0Online 
ในวันท าการถัดไป 

 ในวันท าการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน
ของส่วนราชการ (Receivable Information Download)  

 รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download)  
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ 



น าสง่ 



การน าเงินส่งคลงัด้วยวธีิโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของกรมบัญชีกลาง/ส านักงานคลงัจังหวดั ผ่าน

ระบบการโอนเงินของธนาคาร 

• ปัจจุบันส่วนราชการน าเงินสด เช็ค ดราฟท์หรือตั๋วแลกเงิน 
ส่งคลงั/ฝากคลงัที่สาขาของ KTB  

• ออกหลกัเกณฑ์ตาม ว. 103 ลงวนัที ่1 กนัยายน 2559 และ
พฒันาระบบให้รองรับการน าเงนิส่งคลงัโดยวธีิการโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online แทนการ
เดนิทางไปน าส่งเงินที่สาขาธนาคาร และ KTB จะส่งข้อมูล
การน าส่งเงินของ สรก. เข้าสู่ระบบ GFMIS  



การน าเงินส่งคลัง 
 บัญชีที่ขอเปิดใช้บริการน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) 

 บัญชีท่ีเปิดส าหรับรับเงินรายได้ 

 บัญชีรับเงินนอกงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลัง 

 บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ๆ ท่ีส่วนราชการใช้ในการรับเงินตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดหรือท่ี
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

 ประเภทรายได้การน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online  
 การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  

 การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน  

 การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังและ 

 การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน 



การน าเงินส่งคลัง (ต่อ) 
 การด าเนินการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 

 เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ระบุประเภทและจ านวนเงินท่ีจะน าส่งคลังหรือฝากคลัง 

 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

 พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online 

 ทุกสิ้นวันท าการให้ตรวจสอบการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง   
 เอกสารท่ีพิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จ  

 รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)  



GFMIS 

Transfer 
money 

Transfer 
money 

Data 

Data 
 บนัทกึขอ้มลู  ตรวจสอบ  กระทบยอด 

สง่ขอ้มลูโอนเงนิและขอ้มลูน าสง่เงนิเขา้ GFMIS 

 
 
 

 Corporate 
 Online 

 
 

 อบรมวธิใีชง้าน กรกฎาคม 59 
เร ิม่น าไปปฏบิตั ิตลุาคม59 เป็นตน้ไป  



หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ 
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เป็นข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี หรือการงบประมาณ  

 Company Administrator Maker ท าหน้าที่เป็นผู้บันทึก
รายละเอียดผู้เข้าใช้งานในระบบ โดยก าหนดสิทธิและหน้าที่ใน
การท ารายการของผู้ใช้งานในระบบ 
 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน 



หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ 
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 Company Administrator Authorizer ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการ 
ท ารายการของผู้ใช้งานในระบบ 
 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับ

อาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน 



หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ 
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ผู้ใช้งานระบบ (Company User) เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน 
ในหน่วยงานผู้เบิกนั้น ๆ  

 Company User Maker ท าหน้าบันทึกข้อมูลด้านการจ่าย 1 
คน การรับ และการน าเงินส่งคลัง 1 คน 
 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างละ 1 คน 



หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ 
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ผู้ใช้งานระบบ (Company User) เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน 
ในหน่วยงานผู้เบิกนั้น ๆ  

 Company User Authorizer ท าหน้าตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง 
 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  

หรือเทียบเท่าขึ้นไป 


