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คู่มือการปฏิบัติงาน   
หน่วยงาน : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี                   

องค์ความรู้ : การรับช าระเงินด้วยบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย/ 
บัตรพร้อมจ่าย/บัตรเดบิต /บัตรเครดิต/ QR CODE และการน าส่งเงิน 

ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
  

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานอ่านเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
 1.2 เพ่ือให้การรับเงินของส่วนราชการสอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) 

1.3 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด  (Cashless 
Society)  
 
2. ขอบเขต  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้เป้นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้หน่วยงานภาครัฐที่มี
การรับเงินจากประชาชนติดตั้ง อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)  

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีได้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยรับช าระเงินด้วยอุปกรณ์รับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยรับช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับทุกประเภท 
ที่ประชาชนผู้รับบริการต้องช าระที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

การรับช าระเงินด้วยบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย /บัตรพร้อมจ่าย / บัตรเดบิต /บัตรเครดิต/ QR 
CODE ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด จะครอบคลุมถึงการรับช าระ และการน าส่งเงิน รายได้แผ่นดิน และเงินฝาก
คลัง ผ่านWeb KTB corporate  
 
3. ค าจ ากัดความ 

เครื่อง  EDC  ย่อมาจาก Electronic Data Capture  คืออุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
เรียกว่าเครื่องรับบัตรหรือเครื่องรูดบัตร 
 QR CODE ย่อจาก Quick Response Code เป็นบาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นสีเหลี่ยมที่
ประกอบด้วยมอดูลสีด าเรียงกัน มีพ้ืนหลังสีขาว QR Code สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อมูลที่
เป็นตัวอักษร ตัวเลข เบอร์โทรศัพท์ ข้อความ อีเมล์ หรือกระท้ังเว็บไซต์ URL ก็สามารถจัดเก็บในโค้ดอันเดียวได้ 
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4. ผังกระบวนการ  
 
  
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่การเงินเรียกรับช าระเงินด้วย 
1. รับช ำระด้วยบตัรบตัร ATM ของ 
   ธนำคำรกรุงไทย /พร้อมจ่ำย /เดบิต 
2. รับช ำระด้วยบตัรเครดติ 
3. รับช ำระด้วย QR CODE  
   ออกสลิป QR CODE 

รูด/เสียบบัตร / สแกน 

QR CODE 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน พิมพ์สลิป จ านวน 2 ฉบับ 

และออกใบเสร็จรับเงิน 

ผู้ขอรับบริการยื่นค าขอ 
1. รับจดทะเบียน 
2. ขอหนังสือรับรอง/คดัส ำเนำ 
3. ค ำขอทรัพย์สินทำงปัญญำ 
4. ค ำขออนุญำตค้ำข้ำว 
5. ค่ำปรับทุกประเภท 

 

 

ทุกสิ้นวัน พิมพ์สรุปยอดเงิน 
จำกเครื่อง EDC 

ตรวจสอบหลักฐำนกำรช ำระเงินและ
ใบเสร็จรับเงินให้ตรงกัน 

วันท าการถัดไป ก่อน 10.00 น. ให้ตรวจสอบ

ยอดเงินในบัญชี และน าส่งเงินในระบบ              

KTB Corporate Online เป็นรายได้แผ่นดิน หรือ           

เงินฝากคลัง แล้วแต่กรณ ี
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประชาชนผู้รับบริการยื่นค าขอดังนี้ 

- นายทะเบียน รับค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกเลขใบสั่ง พร้อมระบุจ านวนเงิน 
   ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ 
- เจ้าหน้าที่รับค าขอหนังสือรับรอง / รับรองส าเนา ออกเลขใบสั่ง  
- เจ้าหน้าทีร่ับค าขอของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกเลขค าขอ และเขียนใบเสร็จรับเงิน    
- เจ้าหน้าที่รับค าขอต่ออายุหรือขออนุญาตค้าข้าว เขียนใบเสร็จรับเงิน 

 5.2 เจ้าหน้าที่การเงินสอบถามผู้รับบริการว่าจะช าระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีใด พร้อมชี้แจงรายละเอียด 
  - บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย 
  - บัตรพร้อมจ่ายของธนาคารกรุงไทย 

- บัตรเดบิต ทุกธนาคาร 
- QR CODE ทุกธนาคาร 
- บัตรเครดิต ทุกธนาคาร (มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคารเจ้าของบัตร ร้อยละ 0.9) 

 5.2.1 ผู้รับบริการ ประสงค์ช าระด้วยบัตร ATM  บัตรพร้อมจ่าย ของธนาคารกรุงไทย หรือด้วยบัตร
เดบิต เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติดังนี้ 
  - รูด/เสียบบัตร กับเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย  
  - กดจ านวนเงินที่ต้องช าระ เช่น 200.00 และกด Enter 
  - ให้ผู้รับบริการเจ้าของบัตร กดรหัสบัตร และกด Enter 
  - ref.1 (ก าหนดด้วยเลขท่ีค าขอ หรือ เลขทะเบียน หรือเลขที่ก าหนดขึ้นเองในส านักงาน) 
  - สลิปออกจากเครื่อง สลิปใบแรก ให้ผู้รับบริการลงลายมือชื่อ และกด Enter  อีกครั้ง 
    เพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่ผู้รับบริการเจ้าของบัตร 
       5.2.2 ผู้รับบริการประสงค์จะช าระด้วย QR CODE  
  - กด 1  QR Payment 
  - กดจ านวนเงิน เช่น 200.00  
  - Ref.1  (ก าหนดด้วยเลขท่ีค าขอ หรือ เลขทะเบียน หรือเลขที่ก าหนดขึ้นเองในส านักงาน) 
  - สลิป แสดง QR CODE ออกจากเครื่อง EDC ให้ผู้รับบริการ สแกนช าระเงิน 
  - ตรวจสอบผลการท ารายการ กด 1  QR Payment   

- กด 2 ตรวจสอบการช าระเงิน  สลิป ออกจากเครื่อง ใช้เป็นหลักฐานในการช าระเงิน 
       5.2.3 ผู้รับบริการประสงค์จะช าระด้วยบัตรเครดิต 
  - เจ้าหน้าที่แจ้งว่าค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารเจ้าของบัตร ร้อยละ 0.9  
  - รูด / เสียบบัตร  
  - ref.1 (ก าหนดด้วยเลขท่ีค าขอ หรือ เลขทะเบียน หรือเลขที่ก าหนดขึ้นเองในส านักงาน) 
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  - สลิปออกจากเครื่อง สลิปใบแรก ให้ผู้รับบริการลงลายมือชื่อ และกด Enter  อีกครั้ง 
    เพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่ผู้รับบริการเจ้าของบัตร 
  5.3 ออกใบเสร็จรับเงิน 
 5.3.1 ใบเสร็จรับเงิน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 - เข้าระบบ  
  - ใส่เลขใบสั่ง หรือเลขทะเบียน  
  - เลือกช าระเงินด้วย ใส่เลขบัตร 4 ตัวสุดท้าย และ APPR. CODE 
  - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 5.3.2 ใบเสร็จรับเงินของกรมทรัพย์สินทางปัญญา / กรมการค้าภายใน 
  -  เจ้าหน้าที่การเงินเขียนใบเสร็จรับเงิน ระบุชื่อ เลขที่ค าขอ ระบุจ านวนเงินเท่ากับท่ีรับ 

   ช าระด้วยการรูดบัตร หรือ  QR CODE      
 5.4 สิ้นวันท าการ เจ้าหน้าที่การเงินสรุปยอดเงินประจ าวัน (Settlement) โดยพิมพ์สลิปสรุปยอดเงินและ
โอนเงิน ดังนี้ 
 5.4.1 กด 3 โอนเงินเข้าบัญชี  
 5.4.2 กด 2 โอนทั้งหมด  
 5.4.3 ตรวจสอบสลิปสรุปยอดช าระเงินประจ าวัน ว่าตรงกับสลิปส าเนาสลิป และสรุปรายได้
ประจ าวันหรือไม่  

5.5 วันท าการถัดไปก่อน 10.00 น. maker  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 5.5.1 เข้าระบบ KTB corporate โดยใช้ User  ของ maker 
 5.5.2 ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ว่าเท่ากับจ านวนรวมรายได้ของวันท าการก่อนหน้าหรือไม่ 
 5.5.3 เข้า Menu กดลูกศรด้านขวาเลื่อนไปเรื่อยๆ เข้า GFMIS  Pay In   
 5.5.4 ช าระจากบัญชี เลือกเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้เพ่ือใช้รับเงินที่ช าระด้วยบัตร 

     อิเล็กทรอนิกส์ 
 5.5.5 ประเภทเอกสารน าส่ง รายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังแล้วแต่กรณี 
 5.5.6 ใส่จ านวนเงินที่ต้องการน าส่ง ในช่อง จ านวนเงิน 
 5.5.7 ใส่หมายเหตุ ว่ารายได้ประเภทใด 

 5.5.8 เลือกประเภทเอกสารน าส่ง กรณีเป็นรายได้แผ่นดิน R3 กรณีเป็นเงินฝากคลัง R4 
               5.5.9 ใส่รหสัรายได้ ศูนย์ต้นทุนของรายได้  
                 5.5.10 ใส่เลขอ้างอิง ในช่อง การอ้างอิง 
               5.5.11 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Confirm ระบบจะแจ้งการท ารายการ Successfully
รายการจะถูกส่งไปให้ Company Authorizer เพ่ืออนุมัติน ำส่ง 
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 5.5.12 คลิกขวาพิมพ์เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ถ้าพบว่าผิดพลาด สามารถให้ Company 
Authorizer ส่งกลับมาให้แก้ไขได้ 
 
6. การตรวจสอบ  
 6.1 ตรวจสอบ จ านวนเงินเมื่อสิ้นวันท าการ 
 6.2 ตรวจสอบ จ านวนเงินในบัญชี KTB corporate 
      ** การบันทึกข้อมูลใน KTB corporate ต้องท าอย่างระมัดระวัง ถ้าบันทึกผิด ต้องแจ้งให้ 
Company Authorizer  ผู้อนุมัติส่งกลับมาให้แก้ไข ** 
 6.3 ให้มีผู้ตรวจสอบ การบันทึกน าส่งทุกประเภทรายได้อย่างน้อย 1 คน ก่อนให้ Company Authorizer 
อนุมัติน าส่ง 
 
7. เอกสารอ้างอิง  
 7.1 มติคณะรัฐมนตรี 22 ธันวาคม 2558 

7.2 หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ 0203/ว 4527 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
7.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว494 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

 

8. ปัญหาอุปสรรค 

8.1 ผู้รับบริการบางส่วนไม่ยอมรับการช าระเงินด้วยระบบดังกล่าว เนื่องจากไม่ม่ันใจในความ      

      ปลอดภัย ไมม่ีความพร้อมและมีความเข้าใจในการใช้จ่ายผ่านบัตร  

8.2 ผู้รับบริการยังไม่รู้จักบัตรพร้อมจ่าย ของธนาคารกรุงไทย 

8.3 ไม่สามารถใช้บัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพและบัตรเดบิตบางธนาคาร เช่นบัตรรุ่นใหม่ของ 

      ธนาคารกสิกรไทย 

 8.4 ผู้รับบริการบางส่วนมีบัตรเดบิต แต่ไม่ได้เปิดให้สามารถช าระค่าสินค้าด้วยบัตรได้ 

8.5 รองรับตัวกลางในการช าระเงิน Visa /Master Card  แตย่ังไม่รองรับตัวกลางในการช าระเงินอื่น  

      เช่น  Union Pay หรือ JCB ซึ่งมีผู้ใช้อย่างแพร่หลายเช่นกัน 

8.6 ผู้รับบริการไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารเจ้าของบัตรเรียกเก็บ   

8.7 QR CODE ที่ออกจากเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ไม่สามารถใช้ได้กับ application  

      Internet Banking บางธนาคาร  

8.8 เครื่อง EDC ของส านักงานฯ มีแค่ 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ เกิดติดขัดในการรับ 

     ช าระค่าธรรมเนียม และเกิดปัญหาคิวสะสมอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 
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9. การแก้ไขปัญหา 

 9.1 เจ้าหน้าที่อธิบายถึงข้อดีของการช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

     - ไม่ต้องพกเงินสดให้เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมหรือท าเงินหาย 

     - ท าให้การช าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ สะดวกสบายขึ้น 

     - มีรายการบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นหลักฐานหรือประโยชน์ในทางบัญชีของผู้รับบริการ 

 9.2 เจ้าหน้าที่แนะน าการท าบัตรพร้อมจ่าย ที่ธนาคารกรุงไทย เพ่ือใช้ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

 9.3 แจ้งธนาคารกรุงไทยทราบ เพ่ือพัฒนาระบบให้รองรับบัตเดบิตของทุกธนาคาร และเพ่ิมตัวกลาง 

                 ในการช าระเงินรายอ่ืนที่ใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงแก้ไขปัญหา QR CODE ร่วมกับธนาคารอ่ืน 

 9.4 เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้รับบริการแจ้งธนาคารเพ่ือเปิดระบบการช าระค่าสินค้าด้วยบัตรเดบิต  

 9.5 แนะน าช่องทางการช าระด้วยบัตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือ QR CODE ก่อนการช าระด้วยบัตรเครดิตที่ 

                มีค่าธรรมเนียม 

9.6 ส านักงานไดแ้จ้งขอเครื่อง EDC เพ่ิมอีกจ านวน 1 เครื่อง 

      

10. ข้อเสนอแนะ 

 10.1 เพ่ือผลักดันนโยบายการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดให้บรรลุเป้าเหมาย ควรสร้างการรับรู้และการสร้าง

ความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมเมือและเกิดผลส าเร็จเร็วยิ่งขึ้น  

10.2 ควรจัดท า VDO Clip ให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ของการรับจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network 

 

11. การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสำร สถำนที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ กำรจัดเก็บ ระยะเวลำ 
ใบเสร็จรับเงิน กลุ่มทะเบียน

ธุรกิจฯ  
ณฐมน แก้วมา ตู้เอกสาร ชั้น 1 

สนง.พาณิชย์ 
จ.เพชรบุรี 

10ปี และผ่านการ
ตรวจสอบจาก 
สตง. 
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12. กราฟแสดงการจ านวนร้อยละของผู้รับบริการที่ช าระเงินด้วยบัตรต่างๆ และ QR CODE  

 

        

         

     ATM

             

          

QR CODE

 

บัตรเดบิต ร้อยละ 30  

บัตรพร้อมจ่าย ร้อยละ 17 

QR CODE ร้อยละ 26 

บัตรเครดติ ร้อยละ 4 

บัตร ATM  ร้อยละ 21 
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13. ภาคผนวก 

ภาพขั้นตอนการช าระเงินด้วย QR CODE 

1. เครื่อง EDC หน้าจอปกติ กด 1 QR PAYMENT 

 

2. กด 1 สร้าง QR CODE 

 

3. ใส่จ านวนเงินรายได้ที่ต้องการรับช าระ และกด Enter 
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4. ใส่เลขอ้างอิง 1 REF.1  

 

5. สลิปที่ออกมาจากเครื่อง ให้ผู้รับบริการ สแกนด้วย Application Internet Banking 

เพ่ือช าระเงิน 

      

6. ตรวจสอบการช าระเงินด้วย QR CODE  กด 1 QR PAYMENT และ กด 2 

ตรวจสอบการช าระเงิน 
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7. สลิปจะออกจากเครื่อง กรณีได้การช าระเงินส าเร็จ 
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       ภาพขั้นตอนการช าระเงินด้วยบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย/ บัตรพร้อมจ่าย/ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต 

1. รูดหรือเสียบบัตร 

 

 

 

 

 

 

2.  ใส่จ านวนเงินรายได้ที่ต้องการรับช าระ และกด Enter 

 

3. ใส่เลขอ้างอิง REF.1 และกด Enter 
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4. กรณีเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย/ บัตรพร้อมจ่าย/ บัตรเดบิต จะต้องใส่รหัส 

และกด Enter  (กรณีบัตรเครดิตไม่ต้องใส่รหัส) 

 

5. ยืนยัน กด Enter 

 

     สลิปกรณีช าระด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย/                        สลิปกรณีช าระด้วยบัตรเครดิต 

             บัตรพร้อมจ่าย/ บัตรเดบิต      
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ภาพขั้นตอนการสรุปยอดเงินประจ าวัน (Settlement) 

 ทุกสิ้นวันท าการ เจ้าหน้าที่การเงินต้องโอนเงิน โดยการกด 3 โอนเงินเข้าบัญชี กดรหัสผ่าน 1111 

 

กด 2  โอนทั้งหมด 
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ภาพขั้นตอนการน าส่งเงินผ่าน web KTB corporate 
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เข้าระบบโดยใช้ User maker

 
ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ว่าตรงกับยอดรายได้ของวันท าการก่อนหน้าหรือไม่
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กดเลื่อนลูกศรทางขวาให้เจอ GFMIS 

 
 

กด Pay In  
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กรอกข้อมูลการน าส่งเงิน เป็นรายได้แผ่นดิน หรือ เงินฝากคลังแล้วแต่กรณี (ตัวอย่างเป็นรายได้แผ่นดิน) 

 

 

 

 

 

 

 


