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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง โทร o ๒๒๔๑ ๔๑๓๔SZkZSZZ_II' วุ้นท พร■ 9ฅ*ไ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

เรือง การจ่ายเงินค่าตรบแทนพนักงานราขการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

เรียน ผ้อำนวยการสำนัก และผ้อำ'นวยการกอง
T u l W

ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ท่ี กค 0๔0๒.๒/ว ๑0๓ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๔๔๙ 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ไว้แล้วน้ัน

ดังน้ัน เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเปีนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด กองการเงินและบัญชีจึงขอเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ จาก 
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เบ็)นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online) ต้ังแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยขอให้สำนัก กอง ดำเนินการ ดังน้ี

๑. แจ้งให้พนักงานราชการในสังกัด ดำเนินการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามแบบที่แนบ พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
และสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ขุด

๒. ตรวจสอบและรวบรวมแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) พร้อมเอกสารประกอบ ตามข้อ ๑ ส่งให้ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงิน 
และบัญชี ภายในวันที ่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๖๒

ทั้งนี้ เม่ือสำนัก กอง ส่งเอกสารหลักฐานของพนักงานราขการ เพ่ือดำเนินการเบิกจ่ายท่ีส่วนกลาง 
ให้แนบแบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ิมเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ใบลังกัดดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดโดย
เคร่งครัด

(นางสุนทรี ใหญ่สว่าง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง รักษาราซการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
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เลขที

เรียน

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ 

KTB Corporate Online

ว ันท ี่........... เด ือน......................................พ.ศ.

ข้าพเจ้า........................................................... ตำแหน่ง...............................................

เลขประจำตัวประชาชน .................................................................................................

สำนัก/กอง/ศูนย์....................................สังกัดกรม.................................กระทรวง......

อยู่บ้านเลขที.่.............ซอย.....................ถนน........................................ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..........................................จ ังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์....................................................

ขอรับเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน และเงินยืมราขการผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสำเนา 

หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาเพื่อเบ้นหลักฐานด้วยแล้ว

□  กรณีเป็นข้าราฃการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของหน่วยงาน เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ที่ใข้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน

บัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา............................. ประเภท..........................

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................................................................................

□  กรณีเป็นบุคคลภายนอกเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร......................... สาขา........................

ประเภท............................... เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร...................................................

และเม ื่อ .....................................................................โอนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน และเงินยืมราฃการผ่านระบบ

KTBCorporate Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านซ่องทาง

[— ] ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์..............................................

อ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mailaddress

ลงซื่อ................................................................ผู้มีสิทธิรับเงิน

( .......................................................................... )

หมายเหตุ : เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลขกำกับ 

เรียงกันไปทุกฉบับ เพื่อประโยขนในการจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน



r

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐0
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เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การร้นงินและการนำเงินส่งfลังของส่วนราขการผ่านระนบอิเล็กทรอนิกส์ 

(KTB Coroorate Online)

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๖ ลงวันท่ี ๘ เมนายน ๒๔๔๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๗๖ ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๔๔๙
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๔๔๙
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๔๙

ส่งท่ีส่งมาด้วย ๑. แบนแจ้งข้อมูลการร้นเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online 

๒. ตัวอย่างแนบใบแจ้งการขำระเงิน

ดามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกันการจ่ายเงิน 
การนำเงินส่งคลังและการร้นเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ข้ึน โดยให้ส่วนราขการ 
เรื่มดำเนินการดั้งแด่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๙ เนินด้นไป และได้มการประชุมชีแจงเพื่อรันฟ้งความคิดเห็นของ 
ส่วนราชการเกี่ยวกันแนวทางในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวแล้ว เมอวับพฤหัสบดีที่ 
๖๑ กรกฎาคม ๒๔๔๙ น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน ร้นเงินและนำเงิน 
ส่งคลัง โดยใช้นรีการผ่านระบบรนาคาร อินเตอร์เนิพ แนงค์ก้ิง (KTB Corporate Online) ลำหร้บกลุ่มภาครู้;) 
(GFMIS) เนินไปด้วยความชัดเจน.รวดเรีว และเหมาะสมก ับการปฏ ิบ ัต ิงานของส่วนราชการ จ ีงยกเล็ก 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสีอที่อ้างถึง ๑ -  ๔ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวขึ้นใหม่ 
โดยให้ส่วนราชการถึค1 เฎบัติดังบี้ 

๑. การจ่ายเงิน
๑.๑ ให ้ล 'วน ราช ก ารท ีม ีน ้'ญ ช ีเง ิน ฝ าก ธน าค ารก ับ ธน าค ารก ร ุงไท ย  จำกัด 

(มหาชน) ลำหรับร้นเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบิยนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การนำเงินส่งคลัง พ.ค. ๒๔๔๑ ขอเบิดใข้บรีการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยๆ 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ ใช้เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารชอง 

ผู้บีสืทธิรับเงินท่ีเนินข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรีอบุคคลภายนอก ในกรณีดังน้ี
(๑) การจ่ายเงินลวัสดีการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังๆ ข้อ ๒๖ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เนินด้น

(๒) การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน
(en) ...
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(๓) การจ่ายเงินค่าชื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเข่าทรัพย์สินตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ท่ีมีวงเงินต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังๆ ข้อ ๒๔ (๒)

๑.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ด้งน้ี 
(๑) กรผีเป็นข้าราขการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชี 

เงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเด้อน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรผี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น 
ของผู้มสิทธิรับเงิน ตามท่ีหัวหนัาส่วนราชการผู้เบีกอนุญาต

(๒) กรผีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเช้าบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ใว้

๑.๔ ในการเรมตำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิ 
รับเงินคร้ังแรก ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ตามท่ีกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิงที่ส่งมาด้วย ๑ และน่ารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน 
รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในแบบด้งกล่าวมาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพ้วเตอร์ 
เพ่ือใช้ในการตรวจลอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป

๑.๕ เมอผู้มีสิราธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากส่วนราชการ ให้ขอเบิกเงินจากคลังเพื่อเช้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ และให้ตำเนินาารโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ 
รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือน 
ผ่านโทรสัพทํมีอล้อ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์'โทรสัพทํ หรือ e-mail address 
ท่ีผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้

กรผีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือ 
สัญญาการยมเงิน เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงซื่อ 
รับเงินในแบบคำขอเบิกเงินด้งกล่าวอีก

๑.๖ ให ้ใช ้รายงานสร ุปผลการโอนเง ิน  (Detail Report และ Summary Report /  
Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจ?อบต่อไป

๑.๗ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอน 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพ ื่อเข ้าบัญชีเง ินฝากธนาคารของผู้ม ีส ิทธิร ับเงินแต่ละรายการ 
จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report /  Transaction History) รายการ 
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement /  Account Information) ที่เรืยกจากระบบ KTB Corporate 
Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอบเงินตามข้อ ๑.๔ ให้ถูกต้องตรงกับ

๑.๘ ทรผีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน 
เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจำนวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ เป็นต้น ให้ส่วนราชการตำเนินการ 
เรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ และนำเงินส่งคลัง ถ้าน่าส่งก่อนสิ้นบิงบประมาณให้ 
ส่วนราชการน่าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืบ แต่ถ้าน่าส่งภายหลังสิ้นบิงบประมาณให้น่าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ประเภทเงินเหลอจ่ายบิเก่าส่งคืน ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้น่าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๒. การรับเงิน ...



-  ๓

๒. f m r นฬน
๒.๑ ให้ส่วนราชการเป็ดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแลรายวันจำบวบ ๑ บัญชี 

กันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) เพื่อรันเงินผ่านช่องทางการให้'บริการด่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทยๆ 
โดยใข้ชีอนัญชี “ ...ชอีส่วนราฃการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์’' พร้อมทั้งขอเป็ดใช้บริการรับชำระเงิน 
(Bill Payment) ผ่านระนบ KTB Corporate Online

ทั้งนี้ ส่วนราชการท่ีไต้เป็ดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือใช้ใบการรับเงินตามท่ีกระทรวงการคลัง 
กำหนดหริอท่ีไต้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังไว้แล้ว และยังไมใต้เป็ดใขับริการระบบ KTB Corporate Online 
ให้ขอเป็ดใขันริการรับขำร ะเงิน (Bill Payment) ผ่านระนบ KTB Corporate Online สำหรับบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารดังกล่าวด้วย

๒.๒ การรันเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๒.๑ ให้ส่วนราซการกำหนดแบบในแจ้ง 
การขำระเงินเพื่อให้ผู้ขำระเงินใช้ในการรันขำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซื่งจะต้องมีข้อมูล 
ประกอบต้วย ซ่ือส่วนราชการผู้รับขำระเงิน วันที่รับขำระ ซ่ือผู้ขำระเงิน รายการหริอประเภทชองรายไต้ที่รับขำระ 
และจำนวนเง ินท ี่ร ันขำระ โดยร ูปแบนของรห ัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง 
(Reference Code) ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการขำระเงินจะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูล 
ดังกล่าวไต้ รายละเอียดปรากฎตามสงที่ส่งมาต้วย ๒

๒.๓ ผู้ขำระเงินสามารถขำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยๆ 
ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง ไต้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller Payment ATM Payment Internet Banking 
และ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๒.๑ และจะไต้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรม 
ขำระเงินกับธนาคารกรุงไทยๆ ในช่องทางด่าง ๆ ข้างดัน เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ 
โดยส่วนราชการผู้ร ับเงินไม่ต ้องออกใบเสร็จรันเง ิน เว ้นแด่กรผ ีท ี่ผ ู้ชำระเง ินต ้องการในเสร็จร ับเง ิน 
ให้แจ้งความประสงค์มายังส่วนราชการเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและส่งใหัผู้ชำระเงินต่อไป

๒.๔ ทุกสันวันทำการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแด่ละรายการจากรายงาน 
การรันชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
(e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน 
และในวันทำการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครงจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน 
ของส่วนราฃการ (Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online

๒.๕ ให้ส่วนราชการเล็บรัก,บารายงาบสรุปรายละเอียดการรับเงินชองส่วนราชการ 
(Receivable Information Download) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาในเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 
ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นตนตรวจสอบต่อไป 

๓. การนำเงินส่งคลัง
๓.๑ ให้ส่วนราชการขอเป็ดใช้บริการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online 

(GFMIS) สำหรับบัญชีเพื่อการรันเงินทางอีเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๒.๑) บัญชีรับเงินนอกงบประมาผที่ขอเบิกจากคลัง 
ตามระเบิยนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเล็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕:๑ และบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารลื่น  ๆ ท ี่ส ่วนราชการใช ้ไนการร ับเง ินตามท ี่กระทรวงการคล ังกำหนดหรีอท ี่ไต ้ร ิ,‘บอมุม ัต ่

จากกระทรวงการคลัง

๓.๒ ...



๓.๒ การนำเงินส่งคลังหรอฝากคล'งผ่านระบบ KTB Corporate Online ในระยะแรก 
ให้ไซ้สำหรับการนำส่งเงินรายได้แผ่นดัน การนำส่งเงินรายได้แผ่นดันแทนกัน การนำเงินนอกงบประมาณ 
ฝากคลังและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน

๓.๓ ให้ส่วนรา,ชการทำรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate 
Online โดยเลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร•ชองส่วนราชการตามข้อ ๓.๑ พร้อมทั้งระบุประเภทและ 
จำนวนเง ินท ี'จะนำส ่งคล ังหรือฝากคลัง และโอนเง ินจากบ ัญช ีเง ินฝากธนาคารต ังกล ่าวผ ่านระบบ 
KTB Corporate Online เพี่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร,บองกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 
เพ่ีอรับเงิน•ยองหน่วยงานภาครัฐ แล้วแต่กรณี และเมื่อทำรายการแล้วเลร็จ ให้พิมพ์หน้าออการทำรายการสำเร็จ 
จากระบบ KTB Corporate Online เพี่อใข้เปีนหลักฐานในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง แล้วแต่กรณี

๓.๔ ทุกลิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารพี่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จ กับรายการสรุป 
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) พี่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 
ให้ถูกต้องตรงกัน

๓.๔ ให้เก็บรักษาหลักฐานในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังพ่ีเรืยกจากระบบ KTB Corporate 
Online ตามข้อ ๓.๔ ไวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดันตรวจสอบต่อไป

๔. ค ่าธรรมเน ียมการใข้บรืการ GFMIS Package และ Bill Payment ผ ่านระบบ KTB 
Corporate Online พ่ีธนาคารกรุงไทยๆ เรียกเก็บ ให้เป็นค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง

๔. วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทีกบัญชีให้ลือปฏิบัติตามพี่กรมบัญชีกลาง
กำหนดต่อไไ!

๖. ในกรณีพี่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ไต้ ให้ขอทำความตกลงกับ 
กระทรวงการคลัง

๗. ให้ส่วนราชการลือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันพี่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๙
เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่พี่เกี่ยวข้องเพี่อทราบและลือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโขต)
รอฟกัคกระทรวงการกทร 

ร่̂ ทๆก้าทคุ่ทการก"ก้1กรากง่าอ11กะกกพ*
กรมบัญชีกลาง 
กองกฎหมาย 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๔๖ 
เทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๔0



เลขที

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ว ันท ี........ เด ือน............พ.ศ.........
เร ียน (ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หรือตำแหน่งอ่ืนใด) 

ข้าพเจ้า......... ..... ..... .................... ............... .....  .... ตำแหน่ง........................
เลขประจำตัวประขาขน I II II I B I 8 _  II
สำนัก/กอง/คูนย์....................................... สังกัดกรม................................ กระทรวง...........
อยู่,น้า,นเลข'ท่ี...............ซอย............................. ถนน.............................. ตำบล/แขวง..........
อำเภอ/เขต...................................................... จังหวัด..................................รหัลไปรษณีย์.
เบอร์โทรสัพทํ...............................................

ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาพอเป็น 
หลักฐานด้วยแล้ว

กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราขการ ท่ีสังกัดส่วนราขการผู้จ่าย 

[~~| เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีใข้สำหรับรับเงินเตือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน

บัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา.................................................

ประ๓ ท...........................เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................

I I เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน ตามที่........(หัวหน้าส่วนราชการผู้เบก).............. อนุญาต

บัญชีเงินฝากธนาคาร................................... สาขา.................................................

ประเภท........................... เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร ............................................

1 1 กรณีเป็นบุคคลภายนอกเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.................................สาขา.....................
ประ๓ ท.......................เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร..............................................................

และเม ื่อ....... (ระบุข่ือส่วนราขการ)............. .โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงิน

ผ่านช่องทาง

□
□

ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรสัพทํมีอถอ (SMS) ท่ีเบอร์โทรสัพทํ 

จดหมายอเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mail address......

ลงข่ือ..................................... ผู้มีสิทธิรับเงิน
ZZZZZZZZ............. )

หมายเหตุ ะ เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบ'บ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลขกำกับ 
เรียงกันไปทุกฉบับ เพ่ือประโยขน์ในการจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน
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