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ระบบจา่ยตรงเงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 
 
 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เป็นระบบที่จัดท าขึ้นมาเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
รายการขอเบิกจ่ายเงินในระดับของศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมหลักในการเบิกจ่ายและลงบัญชีในระบบ  
GFMIS โดยให้ส่วนราชการใช้งานร่วมกันในมาตรฐานเดียวกันในการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/
ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนให้กับข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจ่ายเงินเดือน..เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
โดยตรงจากกรมบัญชีกลาง อีกทั้ง ช่วยอ านวยความสะดวกกับส่วนราชการในงานการเบิกจ่ายเงินราย
เดือนและงานสิ้นปี และที่ส าคัญที่สุด คือ กรมบัญชีกลางยังสามารถท าการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ในการท างานให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้งาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับส่วนราชการและตอบสนองการใช้งานให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า โดยไม่เสียการควบคุม เป็นระบบที่มีการท างานแบบ Web Application ท างาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบจึงมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบบจ่ายตรง
เงินเดือนฯ ได้น าเอาอุปกรณ์ CGD Direct Payment Token key เป็นกุญแจไขพิสูจน์ตัวตน และมีการ
ก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละคน  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 1. ด าเนินการเตรียมข้อมูลดังนี้ 
 1.1 การจัดท าร่างบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบในลักษณะ
เดียวกับเงินเดือน เช่น เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน เงินพ้ืนที่พิเศษ เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) เงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่ง   นิติกร (พ.ต.ก.) และเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นต้น 
 1.2 การจัดท ารายละเอียด กบข. กสจ. 
 1.3 การสรุปรายละเอียดการรับเงินประจ าเดือน 
 1.4 การจัดท าร่างรายการจ่ายเงิน สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเป็นไฟล์ Excel 
ประจ าเดือน 
 2. น าข้อมูลที่เตรียมไว้ในข้อ 1 บันทึกในโปรแกรมเงินเดือนส าเร็จรูป  
 3. เข้าไปปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ของกรมบัญชีกลาง โดยใช้ 
Token key เป็นกุญแจพิสูจน์ตัวตนในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนงานบุคคลจะหยุดบันทึกค าสั่งในระบบจ่าย
ตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และงานบุคคลจะพิมพ์รายงานส่งพร้อมส าเนาค าสั่งที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบจ่ายตรงฯ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการต่อโดยมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
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 3.1 ตรวจสอบข้อมูลก่อนสร้างรายการจ่าย เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
โดยพิมพ์รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่าย เพ่ือตรวจสอบ รายงานจะแสดงข้อมูลสรุปจ านวนคน และ
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ตามกรอบบัญชีถือจ่าย ที่มีผลกับเดือนปีที่จ่ายเงิน ไปที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  รายงาน  รายงานตรวจสอบการค านวณ 

 รายงานตรวจสอบจามบัญชีถือจ่าย  สรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเดือน แล้วพิมพ์เป็นรายงาน
ออกมาตรวจสอบกระทบยอดกับรายงานของกลุ่มบุคคลที่ส่งให้ หากไม่ตรงติดต่อส่วนงานบุคคล อาจมี
การเคลื่อนค าสั่งหรือบันทึกค าสั่งเพ่ิมเติมหลังจากพิมพ์รายงานสรุปส่งการเงิน หากตรวจสอบแล้วตรงกัน
ให้ท าข้ันตอนต่อไป 
 3.2 ค านวณเงินเดือนหน่วยประมลผลย่อย ไปที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง

ประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  การประมวลผลรายเดือน ประมวลผลเงินเดือน 

 ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย  ค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย หลังจาก
ค านวณเงินเดือนแล้วให้ไปสอบถามการสถานะการค านวณว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ ไปที่เมนู ระบบการ

จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  สอบถามข้อมูล  
สอบถามสถานะการประมวลผล หากพบข้อผิดพลาด ให้ดาวโหลดข้อผิดพลาดเป็น Text ไฟล์ เพ่ือน าไป
ตรวจและแก้ไขให้ถูกต้อง 
 3.3 หลังจากค านวณเงินเดือนเสร็จแล้ว ตรวจสอบรายการที่ระบบสร้างจากรายงานหรือ
ข้อมูลไปท่ี 

 รายงานไปที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่าย

เงินเดือน(ข้าราชการ)  รายงาน  รายงานตรวจสอบการค านวณ  
รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หน่วยประมวลผลย่อย แล้วเลือกพิมพ์รายงาน 1) 
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน หน่วยประมวลผลย่อย และ 2) สรุปรายละเอียด
การจ่ายเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 

 ข้อมูลไปที่เมนู ระบบการจา่ยเงินเดือนและคา่จา้งประจ า  ระบบการจ่าย
เงินเดือน(ข้าราชการ) การน าข้อมูลออก  ข้อมูลใบรับรองการจ่าย
เงินเดือน ดาวโหลดข้อมูลแล้วน าไปเปิดในโปรแกรม Excel วิธีเปิด  
http:/epayroll.cgd.go.th/download/ManualTextToExcel.pdf   

 วิธีการตรวจสอบข้อมลูการเกดิรายการที่ระบบค านวณสรา้งรายการเบิกจากจอภาพ
ค านวณเงนิ โดยตรวจสอบจ านวนทั้งหมดจากรายงานหรือข้อมูล ตามข้อ 3.3 เทียบกับรายงานสรุป
รายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเดือนในข้อ 3.1 ซึ่งโดยปกติรายการที่สร้างมาจะสร้างมาจากอัตราที่มีคนตาม
ข้อมูลบุคลากรที่อยู่ภายใต้หน่วยประมวลผลย่อยนั้น ซึ่งหากตรวจแล้วเกิดเหตุพบจ านวนรายการไม่ตรงกัน 
ให้ตรวจสอบดังนี้ 
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 1) กรณีรายการเบิกแสดงในรายงานตามข้อ 3.3 มีจ านวนคนน้อยกว่า รายงานสรุป
รายละเอียดบัญชีถือจ่ายในข้อ 3.1 สาเหตุเนื่องจาก มีอัตราที่มีบุคคลอยู่ในสถานภาพไม่รับเงินเดือน เช่น 
ลาศึกษาต่อไม่รับเงินเดือน หรือ ลากิจเลี้ยงดูบุตร โดยถ้างานบุคคลลงค าสั่งและใส่สถานภาพตามนี้ ระบบ
การค านวณเงินจะสร้างรายการมาให้แต่รายการจะถูกปิดการรับเงินท าให้รายงานไม่แสดงรายการของคน
กลุ่มนี้ขึ้นมา หรือมีคนที่อยู่ในอัตรา มีวันที่เกษียณที่พ้นจากเดือนที่ค านวณนั้นแล้ว แต่งานบุคคลยังไม่ได้
ลงค าสั่งพ้นจากราชการ ระบบจะตรวจสอบและจะไม่สร้างรายการเบิกขึ้นมาให้ ให้ตรวจสอบข้อมูลหาก
วันเดือนปีเกิดผิดให้แจ้งงานบุคคลแก้ไขวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง 
 2) กรณีรายการเบิกแสดงในรายงาน ตามข้อ 3.3 มีจ านวนคนมากกว่า รายงานสรุป
รายละเอียดบัญชีถือจ่ายในข้อ 3.1 สาเหตุเนื่องจาก มีรายการบุคลากรที่มีการลงค าสั่งให้ย้ายออกจาก
ต าแหน่ง แต่หน่วยใหม่ยังมิได้รับย้ายเข้าในอัตราจะท าให้รายการคนนั้นจะมีสถานภาพอยู่ระหว่างการ
โยกย้ายค้างอยู่ในสังกัดเดิม (สถานภาพ 099 หรือ 019) หรืออาจมีการเคลื่อนไหวค าสั่งเพ่ิมบรรจุส่งมอบ
รายงานและแจ้งยอดการเบิก ระบบจะตรวจและจะสร้างรายการเบิกขึ้นมาให้ในที่หน่วยเดิม เนื่องจากเมื่อ
เข้าจ่ายตรง กรณีโยกย้ายอยู่ภายใต้กรมเดียวกัน ทุกรายการสามารถเบิกได้ด้วยงบประมาณภายใต้แหล่ง
เงินเดียว ยกเว้นกรณีให้โอนไปกรมหรือส่วนราชการอื่น เงื่อนไขนี้ระบบจะไม่สร้างรายการเบิกให้ จึงต้อง
ประสานงานเพ่ือแจ้งหนังสือรับรองเงินเดือนคร้ังสุดท้าย หากยังไม่สามารถท าได้ก็สามารถเพ่ิมรายการเบิก
ได้ ที่จอภาพ รายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
 4. น าข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน ในข้อ 3.3 เลือกเอาข้อมูลที่เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ของข้าราชการและภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ทวนย้อนหลัง ไปบันทึกในโปรแกรมเงินเดือนส าเร็จรูป ตรวจสอบ
รายการรับเงินเดือนของข้าราชการต้องไม่ติดลบ แล้วโหลดรายการจ่าย (หนี้) ทั้งหมด (ท่ีมิใช่ ภาษี กบข./
กสจ. และสหกรณ์) บันทึกเป็น Text ไฟล์ในรูปแบบชื่อ LOAN.TXT แบบมีคอมม่าคั้น และโหลดรายการ
จ่ายสหกรณ์ บันทึกเป็น Text ไฟล์ในรูปแบบชื่อ DEBT.TXT  
 5. น ารายการจ่าย (หนี้) ทั้งหมดที่ท าไว้ ไปบันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 5.1 น า Text ไฟล์ LOAN.TXT แบบมีคอมม่าคั้น บันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า ของกรมบัญชีกลาง ไปที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่าย

เงินเดือน(ข้าราชการ)  การน าข้อมูลเข้า  ข้อมูลเงินเพ่ิม – หนี้ รายเดือน  
 5.2 น า Text ไฟล์ LOAN.TXT บันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ของ

กรมบัญชีกลาง ไปที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน

(ข้าราชการ)  การน าข้อมูลเข้า  ข้อมูลหักหนี้สินแยกเจ้าหนี้ 
 การน าบันทึกหนี้ทั้ง 2 รายการ ระบบจะมีภาพแสดงจอการท างาน (Webpage Dialog) 
ซึ่งจะนี้จะแสดง เลขที่การประมวลผลให้ และถ้ามีข้อผิดพลาดเราสามารถคลิกปุ่ม Refresh ระบบจะ
แสดง text ไฟล์ให้ดาวโหลด สามารถดาวโหลดแล้วเปิดดู text ข้อผิดพลาดได้ว่า รายการไหนไม่สามารถ
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น าเข้าได้แล้วน าไปแก้ไขต่อไป หรือ สามารถไปตรวจสอบได้อีกคร้ังจากเมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  สอบถามข้อมูล  สอบถามสถานะการ
ประมวลผล  เลือกดูตามเลข เลขที่การประมวลผล ที่สั่งท างานบนจอการท างาน Webpage Dialog ถ้า
พบข้อผิดพลาดที่สถานะจะขึ้นตัวหนังสือสีแดง ให้คลิกที่ ผลลัพธ์ จะเห็นรายการที่น าเข้ าไม่ได้ สามารถ
ดาวโหลดและบันทึกไว้แก้ไขต่อไป และหากตรวจรายการข้อผิดพลาดแล้วรายการที่ไม่สามารถน าเข้าหัก

ได้มีจ านวนไม่มากสามารถแก้ไขได้ที่ เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่าย

เงินเดือน(ข้าราชการ)  การประมวลผลเงินเดือน  รายการจ่ายเงินเดือน โดยเพ่ิมหรือลดยอด
รายการหนี้ในรายการได้เลยไม่จ าเป็นต้องท า text หนี้มาโหลดใหม่   
 6. ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่จะเป็นเหตุให้เงินเดือนและค่าจ้างประจ าไม่ถูกต้อง ไปที่เมนู 

ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  รายงาน  

รายงานตรวจสอบการค านวณ  รายงานรายละเอียด – สรุปรายการจ่ายเงินเดือน  ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของรายการการจ่ายเงินเดือน หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด 
 6.1 รายการเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องหรือไม่มีเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้

ไปแก้ไขที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  
การประมวลผลรายเดือน  การหักลดหย่อนภาษี  ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืน ๆ แล้วกรอก
เลขบัญชีประชาชนเพ่ือค้นหาข้อมูลรายคน และคลิกท่ี ข้อมูล กบข.,เลขท่ีบัญชีธนาคารและข้อมูลสหกรณ์ 
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 6.2 รายการที่เงินรับสุทธิติดลบหรือเท่ากันศูนย์ ให้ไปแก้ไขที่เมนู ระบบการจ่าย

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  การประมวลผลรายเดือน  
ประมวลผลเงินเดือน  รายการจ่ายเงินเดือน แล้วกรอกเลขบัญชีประชาชนเพื่อค้นหาข้อมูลรายคน เข้า
ไปแก้ไขรายการหักเงินเดือน เพ่ือให้เงินเดือนไม่ติดลบ 
 6.3 ตรวจสอบยอดเงินตกเบิก หลังจากสั่งค านวณเงินเดือนแล้ว ระบบจะน าค าสั่งตก
เบิกที่เกิดและเงินที่ผ่านการเบิกจ่ายแล้วในระบบจ่ายตรง มาค านวณหาผลต่างเพ่ือเกิดเป็นเงินตกเบิกให้ 
โดยแยกเป็นเดือน ๆ หาผลต่างเกิดเป็น เงินตกเบิก หรือ เงินเรียนคืน (ส าหรับเงินเรียกคืนจะเกิดในกรณี
อัตราใหม่น้อยกว่ารายการที่เบิกผ่านมาแล้วและระบบจะระงับการหักนั้นไว้ก่อนเพ่ือให้ส่วนราชการ
ตรวจสอบก่อนการหักจริงและแก้ไขรายการให้หัก) ซึ่งมีข้อจ ากัดอยู่ 2 กรณี คือ 

 การเกิดตกเบิกแบบอัตโนมัติ ระบบจะค านวณสร้างรายการตกเบิกได้แต่เดือน
เร่ิมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือนของหน่วยงานนั้น  (เร่ิม 1 มกราคม 2560) 
เพราะเป็นเดือนเร่ิมมีรายการเบิกจริงในระบบให้ระบบหาผลต่างเป็นตกเบิกได้ 
โดยการสร้างจะสร้างแตกเป็นรายเดือน ถึงเดือนปีที่ค านวณปัจจุบัน หรือตาม
ค าสั่งมีผล 
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 กรณีจ าเป็นต้องตกเบิกเงินในวันที่มีผลก่อนเข้าจ่ายตรง เนื่องจากระบบไม่สร้าง
ให้จากสาเหตุเพราะลงค าสั่งไม่ครบหรือไม่สามารถสร้างได้เพราะไม่มีรายการ
เบิกจริงในระบบ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเพ่ิมเงินตกเบิกได้ในช่วงเวลาก่อนเข้า
จ่ายตรง ที่เมนู  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  การประมวลผลราย
เดือน  ประมวลผลเงินเดือน  รายการจ่ายเงินเดือน 

 6.4 เมื่อด าเนินการแก้ไขรายการที่มีข้อผิดพลาดจาก ข้อ 6.1 – 6.3 แล้วให้ท าการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดอีกคร้ังตามเมนูข้อ 6 
 7. สอบตรวจไม่พบข้อผิดพลาดแล้วให้ สรุปยอดเงินงบประมาณเพ่ือน ายอดสรุปวางเบิกส่ง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าไปที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  การประมวลผลรายเดือน  ประมวลผลเงินเดือนหน่วย
ประมวลผลย่อย  ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี หน่วยประมวลผล
ย่อย ระบบจะตรวจความครบของข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดก็เข้าไปตรวจรายการได้ที่เมนู ระบบการจา่ย

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  สอบถามข้อมูล  สอบถาม
สถานการณ์ประมวลผล แล้วกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป 
 8. เมื่อประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินฯ ตามข้อ 7 ไม่พบข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์

รายงานสรุป เข้าไปที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน

(ข้าราชการ)  รายงาน  รายงานตรวจสอบการค านวณ  รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หน่วย
ประมวลผลย่อย เลือกรายงาน 2 รายการ ดังนี้ 
 8.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ าแนกตาม
แผนงาน/รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย (Report Name:PAYOFRO1210) และ 
 8.2 รายงานสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง หน่วยประมวลผลย่อย (Report 
Name:PAYOFRO1190) 
 เสนอรายงานดังกล่าวให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ 
และจัดเก็บให้พร้อมรับการตรวจสอบจาก ตสน.และ/หรือ สตง.ต่อไป 
 9. ด าเนินการส่งมอบข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าไปที่เมนู 

ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  การประมวลผล
รายเดือน  ประมวลผลเงินเดือน  ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย  ส่งมอบข้อมูลการ
จ่ายเงินเดือนให้หน่วยงานต้นสังกัด การส่งข้อมูล นั่นถือว่าหน่วยเบิกย่อย หรือหน่วยประมวลผลย่อย ได้
ท าการวางเบิกเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  
 10. หลังจากการส่งมอบข้อมูล สามารถเข้าไปตรวจสอบการรับข้อมูลของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ ที่เมนู ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ระบบการ
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จ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ)  การประมวลผลรายเดือน  ประมวลผลเงินเดือน  รับข้อมูลการจ่าย
เงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 
 11. เมื่อเสร็จจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าแล้ว จะจัดท ารายละเอียดแจ้ง
รายการหักเงินช าระหนี้ต่าง ๆ ให้เจ้าหนี้ทราบ 
 12. เข้าไปในระบบโปรแกรมเงินเดือนส าเร็จรูป ดึงข้อมูลสลิปเงินเดือนของข้าราชกา
รายบุคคลออกมา น าเข้าไปในเว็ปไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ซึ่ง
ข้าราชการในสังกัดสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนของตนเองได้ ได้เข้าไปที่เว็ป ไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เลือกเข้าระบบเงินเดือน  
 13. เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดจะเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ก่อนวัน
สิ้นเดือน 3 วันท าการ 
 หมายเหตุ  การปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในแต่ละเดือนต้อง
ปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงานาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 
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การจา่ยเงนิผา่น KTB Corporate Online 
 
 ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการรับ – จ่ายเงิน รวมถึงการ
น าเงินส่งคลังโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)  
 กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของกระทรวงการคลัง จึงก าหนดให้ส่วน
ราชการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online (Bulk Payment) ไปยังบัญชีของบุคคล
ที่ 3 ส าหรับประเภทการจ่ายเงินดังนี้ 
 1. เงินสวัสดิการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล 
 2. ค่าตอบแทน เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ, ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, 
ค่าตอบแทนการสอบ, ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 
 3. เงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
 4. จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ที่ต่ ากว่า 5,000.- บาท 
 5. ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ให้แก่คู่สัญญา/คู่ค้า 
 เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการรับจ่ายเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 
มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการจ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online 
 1. การลงโปรแกรม KTB Universal Data Entry โดยเข้าไปที่เว็ปไซด์ของกรมบัญชีกลาง 
WWW.cgd.go.th เลือกเมนูรูป หนุมาน National e-Payment เลือกคลิกดาวโหลด KTB Universal 
Data Entry v.2.02.00 (v.เต็ม)  คลิก Extract To เพ่ือแปลง File ลงเคร่ือง  คลิกเลือกโฟลเดอร์ 
KTB + Universal + Data + Entry + v.2.02.00 เลือก Setup เพ่ือลงโปรแกรม คลิก Next ไปเร่ือย ๆ 
จนสุดท้าย คลิก Close 
 2. การสร้างข้อมูลบริษัท ส าหรับการติดตั้งคร้ังแรก / ต้องการเพ่ิมบัญชีของบริษัทในคร้ัง
ต่อไป ตามข้ันตอนดังนี ้
 2.1 เข้าไปในโปรแกรม “KTB Universal Data Entry”  กรอก  

 User name :  admin 
 Password   :  9999  แล้วคลิก ok 

 2.2 เลือกบริการ 

http://www.cgd.go.th/
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 “KTB iPay Direct” 
 “KTB iPay Standard/Express”  แล้วคลิก ok 

 2.3 เลือก Maintenance  Company Maintenance คลิก Add  กรอกข้อมูลใน
ช่องว่าง ที่มี *  

 Company Code  :  0001 
 Company Name  :  เงินในงบประมาณ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
 Sending Bank  :  006  (รหัสธนาคารกรุงไทย) 
 Sending Branch  :  0524  (รหัสสาขาของบัญชี 4 หลัก ดูจากหน้าสมุดเงิน

ฝากธนาคาร) 
 Sending Account  :  เลขที่บัญชี 10 หลัก  เมื่อใส่ครบแล้วคลิก ok 

 3. การเตรียมข้อมูลด้านจ่าย มี 2 วิธี ให้เลือกท าวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
 3.1 การเตรียมข้อมูลรายบุคคลที่จะโอนเงินให้มีจ านวนน้อย แบบคีย์ผ่าน KTB 
Universal Data Entry  มีขั้นตอนดังนี้ 
 3.1.1 เข้าไปในโปรแกรม “KTB Universal Data Entry”  กรอก  

 User name :  admin 
 Password   :  9999  แล้วคลิก ok 

 3.1.2 คลิก Format  เลือกใช้ 
 เลือก KTB iPay Standard/Express ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชี

ปลายทางต่างธนาคาร 
 เลือก KTB iPay Direct ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย

ด้วยกัน 
 3.1.3 คลิก Select  กรอก 

 Company  :  เลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการหักเงิน 
 Service     :  เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน แล้วคลิก ok 

 3.1.4 คลิก Effective Date  เลือกวันที่ที่ต้องการจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน 
 3.1.5 คลิก Add  กรอกข้อมูลในช่องว่าง ที่มี * 

 Name  :  ชื่อผู้รับเงิน 
 Bank   :  ธนาคารของผู้รับเงิน 
 Account No  :  เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน 
 Amount  :  จ านวนเงินที่ต้องการโอน 
 E-mail  :  e-mail ผู้รับเงินส าหรับการแจ้งเตือน (ถ้ามี) 
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 SMS / Mobile Phone  :  เบอร์โทรศัพท์ผู้รับเงินส าหรับการแจ้งเตือน 
(ถ้ามี)   

 แล้วคลิก Save 
ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้รับเงินเพ่ิมเติม คลิก “Yes” แล้วเข้าไปกรอกข้อมูล
ตั้งแต่ Name ใหม่  แต่ถ้าไม่ต้องการเพ่ิมข้อมูลแล้ว คลิก “No” 

 3.1.6 หน้าจอจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้รับเงิน พร้อมสรุปจ านวนผู้รับเงินและจ านวน
ยอดเงินที่จะโอนเข้าบัญชีทั้งหมด 
 3.2 การเตรียมข้อมูลรายบุคคลที่จะโอนเงินให้มีจ านวนมาก แบบ Excel file มีขั้นตอน
ดังนี้ 
  3.2.1 เข้าไปที่ C:  Program Files  KTB  KTB Universal Data Entry  คลิกท่ี 
Excel File Format เลือก iPay จะได้ตารางดังรูป แล้วกรอกข้อมูล 
 
 
 

 
 

 Receiving Bank code  :  รหัสธนาคารผู้รับเงิน 
 Receiving A/C No.      :  เลขที่บัญชีผู้รับเงิน 
 Receiver Nane          :  ชื่อบัญชีผู้รับเงิน 
 Transfer Amount       :  จ านวนเงินที่ต้องการโอนเงิน 
 E-mail                      :  รับข้องมูลทาง E-mail 
 Mobile No                :  รับข้อมูลทาง SMS 
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 ช่องข้อมูลไหนที่ไม่ได้ใส่ให้ลบตัวอักษรออก ในทุกช่องจะต้องอยู่ในรูปแบบของ 
Text (ข้อความ) ยกเว้นช่อง Transfer Amount ที่อยู่ในรูปแบบของ Number (ตัวเลข) ทศนิยม 2 
ต าแหน่ง และกรณี Copy (คัดลอก) ข้อมูลตัวอักษรจากที่อ่ืน ให้ใช้เมนู Paste Special (วางแบบพิเศษ)
เลือกค าสั่ง Values (ค่า) แล้วคลิก OK  เมื่อจัดท าเรียบร้อยแล้วบันทึกเป็น Excel 97-2003 เท่านั้น 
 3.2.2 เข้าไปท ารายการเหมือนข้อ 3.1.1 – 3.1.4 ทุกขั้นตอน 
 3.2.3 ท าการแปลงข้อมูลเป็น Text file คลิก Import  Form Excel File แล้ว
เลือก Excel File ที่จัดท าไว้ในข้อ 3.2.1 คลิก Open หน้าจอจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้รับเงินทั้งหมด และสรุป
จ านวนผู้รับเงินและจ านวนยอดเงินที่จะโอนเข้าบัญชีทั้งหมด 
 3.3 คลิก Report  เลือก iPay Report แล้วรายการจะแสดงข้อมูลผู้รับเงินก่อนแปลง
ข้อมูลเป็น Text file  แล้วพิมพ์รายงาน โดยกดปุ่มรูปเคร่ืองพิมพ์ ด้านซ้ายบน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการ
โอนเงิน หากถูกต้อง แนบรายงานจากโปรแกรมกับเอกสารเบิกจ่ายของหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจสอบบนระบบ KTB Corporate Online  
 3.4 คลิก Extract เพ่ือแปลงข้อมูลเป็น Text file  แล้วตั้งชื่อ File name บันทึกเป็น 
Text file  คลิก ok เพ่ือยืนยันการแปลงข้อมูล เมื่อเสร็จแล้วจะได้ Text file  ส าหรับ Upload 
 4. ท า GFMIS on KTB Corporate Online ด้านจ่ายเงิน ตามข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 เข้าไปที่เว็ปไซด์ของธนาคารกรุงไทยที่ https://www.newcb.ktb.co.th/  เลือก 
KTB Corporate Online For Biz Growing Customers ลูกค้า Biz Growing เข้าสู่ระบบ หรือเข้าที่  
https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate/  แล้วกรอก Company ID , User ID และ Password 
ที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.2 คลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เก้าช่องด้านบนซ้าย เลือก Government Upload  
Upload  แล้วคลิกที่บรรทัด Service Name เพ่ือเลือกรายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้ 
  

SERVICE TYPE บัญชี
ปลายทาง
ผู้รับเงิน 

เก็บ
ค่าธรรมเนียม 

วงเงินการโอน/
รายการ 

อนุมัติรายการ 

KTB IPay Direct 02 KTB ผู้รับเงิน ไม่จ ากัด ก่อนเวลา 21.30 น. ของวันที่มีผล 
KTB IPay Direct 03 KTB กรมบัญชีกลาง ไม่จ ากัด ก่อนเวลา 21.30 น. ของวันที่มีผล 
KTB IPay Standard 03 ไม่ใช่ KTB กรมบัญชีกลาง ไม่เกิน 2 ล้าน บาท/

รายการ 
อนุมัติรายการล่วงหน้าก่อนวันที่มีผล
อย่างน้อย 2 วันท าการของธนาคาร
ก่อนเวลา 21.30 น. 

KTB IPay Standard 04 ไม่ใช่ KTB ผู้รับเงิน ไม่จ ากัด อนุมัติรายการล่วงหน้าก่อนวันที่มีผล
อย่างน้อย 2 วันท าการของธนาคาร
ก่อนเวลา 21.30 น. 

https://www.newcb.ktb.co.th/%20%20เลือก
https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate/%20%20แล้ว
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 4.3 คลิกที่ปุ่ม Browse แล้วเลือก File ที่ท าไว้ในข้อ 3.4 กด Open คลิกปุ่ม Upload 
เสร็จแล้ว คลิก OK จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลไฟล์ที่ Upload หนึ่งบรรทัด แล้วท าขั้นตอนดังนี้ 

 คลิกปุ่ม Refresh รอสักครู่  
 คลิกท่ีบรรทัดรายการที่เกิดข้ึน 
 คลิกปุ่ม View แล้วจะเกิดรายละเอียดการโอนเงินของผู้รับเงินทุกรายที่ท าไว้ 

เพ่ือให้ท าการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินทั้งหมด 
 คลิกปุ่ม Submit  และต่อด้วย คลิกปุ่ม Confirm 
 คลิกปุ่ม Print รายงานการท าการโอนเงินเพ่ือน าไปตรวจสอบและจัดเก็บไว้กับ

รายงานได้พิมพ์ไว้ในข้อ 3.3 
 คลิกปุ่ม Finish 

 4.4 น ารายงานที่พิมพ์ได้จากข้อ 4.3 และ ข้อ 3.3 พร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติรายการจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online  
 4.5 หลังจากที่ผู้มีอ านาจอนุมัติได้อนุมัติรายการครบแล้ว ให้เรียกรายงานสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (e – Statement / Account information) ที่ระบบ KTB Corporate Online เพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป มีข้ันตอนดังนี้ 

 คลิกท่ีปุ่มสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เก้าช่องด้านบนซ้าย เลือก Download  
 คลิกท่ีบรรทัด Service Name เลือกเงื่อนไขที่ได้ท าไปในข้อ 4.2  
 คลิกท่ีปุ่ม Search  
 คลิกที่ปุ่ม Download Report แล้วเลือก File ที่ต้องการดูรายงาน ซึ่งมี 4 

รูปแบบ คือ 
1) CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report คือ รายงาน
แสดงรายละเอียดการท ารายการเข้า / หักบัญชี ส าหรับรายการที่ส าเร็จ 
2) CTF038 Payment Detail Incomplete Transaction Report คือ รายงาน
แสดงรายละเอียดการท ารายการเข้า / หักบัญชี ส าหรับรายการที่ไม่ส าเร็จ 
3) CTF087 Payment Summary Complete Transaction Report คือ  
รายงานสรุปการท ารายการเข้า / หักบัญชีที่ส าเร็จ 
4) CTF088 Payment Summary Incomplete Transaction Report คือ  
รายงานสรุปการท ารายการเข้า / หักบัญชีที่ไม่ส าเร็จ 
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 ตัวอยา่งรายงานสรปุความเคลื่อนไหวทางบญัชี 
 

 
 

 
 

 


