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กำรควบคุมและตรวจสอบกำรจัดเก็บและนำส่งรำยได้รับแทนกัน
ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
1. หลักกำรและเหตุผล
การรับเงินของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยการรับเงินตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การรับเงินค่าธรรมเนียม
การรับเงินเปรียบเทียบปรับ และการรับเงินด้านอื่น ๆ โดยวิธีการรับเงินสามารถแบ่งได้เป็น 4 วิธี ได้แก่
1.1 การรับชาระเงินด้วยเงินสด เป็นช่องทางการรับเงินแบบดั้งเดิม โดยผู้ชาระเงินถือเงินสดมาชาระที่หน่วยงาน
การชาระเงินด้วยเงินสดส่วนใหญ่เป็นการชาระเงินในรายการที่มีมูลค่าไม่สูงมาก
1.2 การรับชาระเงินด้วยเช็ค เป็นช่องทางการรับเงินในกรณีที่มีการจ่ายชาระเงินในรายการที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง
การรับเงินด้วยเช็คหน่วยงานต้องคานึงถึงความเสี่ยงในเรื่องของการเรียกเก็บเช็ค
1.3 การรับเงินผ่านเครื่องรับชาระเงิน ณ จุดขาย ผู้ชาระเงินจ่ายชาระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด
หรือ OR Code ณ จุดที่รับชาระเงินของหน่วยงาน
1.4 การรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานผ่านช่องทางการรับชาระเงินใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การชาระเงินผ่านทาง Internet Banking การรับเงินผ่านทาง Mobile Banking การชาระเงินผ่าน
เครื่อง ATM และการชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น การรับชาระเงินวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธี
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผู้ชาระเงินไม่จาเป็นต้องเดินทางมาชาระเงิน ณ จุดรับชาระเงินของหน่วยงาน
2. กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บและนำส่งเงินรำยได้รับแทนกันของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
2.1 พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
หมวด 3 วินัยกำรเงินกำรคลัง ส่วนที่ 1 รำยได้
มำตรำ 31 รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือ
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นาไปใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
รายได้แผ่นดิน ได้แก่ เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ และต้องนาส่งคลัง
ตามมาตรา 34
มำตรำ 34 บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจาก
ทรัพย์สินของราชการ ให้นาส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น
มำตรำ 39 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
2.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“เงินรำยได้แผ่นดิน” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้นนาไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ
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“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government
Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด 6 กำรรับเงินของส่วนรำชกำร
ส่วนที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 71 ให้ส่วนราชการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้น
จานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดาเนินการจัดเก็บเงิน
เมื่อวัน เดือน ปีใด
ข้อ 74 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดาเนินการจัดเก็บเงินรายงาน
ให้ ผู้อานวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่ วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความ
รับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่ มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31
ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
ข้อ 76 ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินหรือชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงิน
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจานวนโดยให้ผู้รับ
เงิ นลงลายมื อชื่ อก ากั บการขี ดฆ่ านั้ นไว้ หรื อขี ดฆ่ าเลิ กใช้ ใบเสร็ จรั บเงิ นนั้ นทั้ งฉบั บ แล้ วออกฉบั บใหม่ โดยให้ น า
ใบเสร็จรับเงิน ที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสาเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม
ข้อ 77 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสาเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ตรวจสอบไว้
ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ส่วนที่ 2 กำรรับเงิน
ข้อ 78 การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
กาหนด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจาเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้
ให้รับเงินเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้ อ 79 ในการจั ด เก็ บ หรื อ รั บ ช าระเงิ น ให้ ส่ ว นราชการซึ่ ง มี หน้ า ที่ จัด เก็ บ หรื อ รั บช าระเงิ น นั้ นออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือพิม พ์รายงานซึ่ งเป็นหลักฐานการรับชาระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่เป็นการรับชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทาง
ราชการระบุจานวนเงินที่รับชาระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุม
จานวนที่รับจ่ายทานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินหรือเป็นการรับเงินตามคาขอเบิกเงินจากคลัง หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ย
จากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
ข้อ 81 ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน
เงิ นประเภทใดที่ มี การออกใบเสร็ จรั บเงิ นในวั นหนึ่ง ๆ หลายฉบั บ จะรวมเงิ นประเภทนั้ นตามสาเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และจานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชีสาหรับ
วันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทาการถัดไป
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ข้อ 82 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชาระเงิน นาเงินสดหรือเช็ค หรือ
เอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับ พร้อมกับสาเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่
การเงินของส่วนราชการนั้น
ข้อ 83 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบจานวนเงินที่จัดเก็บและนาส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
และ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชาระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับ ไว้ใน
สาเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชาระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสุดท้าย
และลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
หมวด 8 กำรนำเงินส่งคลังและฝำกคลัง
ส่วนที่ 1 กำรนำเงินส่งคลังและฝำกคลังของส่วนรำชกำร
ข้อ 101 เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้นาส่งหรือนาฝากคลังภายในกาหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
(1) เช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้นาส่งหรือนาฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายในวันทาการถัดไป
(2) เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสด ให้นาส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมี
เงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท ก็ให้นาเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทาการถัดไป
(3) เงินรายได้แผ่นดินที่รับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้นาส่งภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
ส่วนที่ 2 วิธีกำรนำเงินส่งคลังและฝำกคลัง
ข้อ 102 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นาเงินส่งคลัง
ข้อ 103 วิธีการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาค นาส่งหรือ
นาฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือของสานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี
2.3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรนำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังของส่วนรำชกำร
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0402.2/ว140 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2563
ข้อ 2 กำรรับเงิน
2.1 การรับเงินของส่วนราชการ การรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้ว
จากบุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยใช้บริการรับชาระเงินใน
ระบบ KTB Corporate Online หรือรับชาระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) หรือ OR Code ผ่านเครื่อง EDC
2.3 การรับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC
(3) วิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต
(4) วิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC
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ข้อ 3 กำรนำเงินส่งคลัง
3.2 ให้ส่วนราชการทารายการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังหรือเบิกเกินส่งคืนหรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ในวันทาการถัดจากวันที่มีการรับเงิน ก่อนเวลา 10.00 น.
3.3 ทุกสิ้นวันทาการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังหรือเบิกเกินส่งคืน
หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทารายการสาเร็จ
กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate
Online ให้ถูกต้องตรงกัน
3. กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับและนำส่งเงินรำยได้รับแทนกัน
การออกแบบระบบการควบคุมภายในด้านการรับ และนาส่งเงินรายได้รับแทนกัน สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นาเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ต้องวางระบบการควบคุมภายในด้านการรับและนาส่งเงินรายได้รับแทนกันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสานักงาน
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการรับและนาส่งเงินของสานักงาน ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความเสี่ยง ผลกระทบ
ต้นทุน และประโยชน์ที่ได้รับ โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัด ต้องกาหนดวิธีการควบคุมภายในเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทางาน เพื่อสร้างระบบการควบคุมภายในด้านการรับ และนาส่งเงินรายได้รับแทนกันที่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล การวิเคราะห์กระบวนการทางานด้านการรับและนาส่งเงินรายได้รับแทนกัน สานักงานพาณิชย์จังหวัด
อาจใช้วิธีการเขียนแผนผังทางเดินเอกสาร ระบุขั้นตอนการทางาน และระบุชื่อผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่
หน่วยงานใช้ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับการทางานแบบ Manual หน่วยงานของรัฐควรเขียนแผนผังการทางานแบบต่อเนื่อง
ในภาพรวมประกอบการวิเคราะห์
3.1 กำรควบคุมทั่วไป
3.1.1 สานักงานพาณิชย์จังหวัดมีการจัดทาคาสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แทนกัน
3.1.2 การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน
ควรกาหนดให้มีการควบคุม ดังนี้
(1) สานักงานมีการอนุมัติ ควบคุม และยกเลิกการขอใช้สิทธิ เพื่อใช้ระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจในการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้รับแทนกันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) เจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบงานต่าง ๆ ในการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเป็นผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานระบบงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า รหัสผู้ใช้
และรหัสผ่านต้องเป็นความลับเฉพาะบุคคล
(3) สานักงานควรต้องทบทวนสิทธิของผู้ใช้ในระบบงานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้สิทธิ์ได้โยกย้ายออกจากกลุ่มที่ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือลาออกจากสานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานต้องแจ้งยกเลิกสิทธิการใช้งานระบบงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดาเนินการทราบและยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้งานดังกล่าว
ทันที
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(4) สานักงานต้องกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สาหรับการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทารายการ
ในระบบงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้ กับผู้อนุมัติรายการออกจากกัน
3.1.3 การกาหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเงินเพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมหรือการเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมภายใน
ของการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้รับแทนกัน
3.1.4 สานักงานต้องกาหนดอานาจหน้าที่บุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทาการตรวจสอบจานวนเงิน
ที่จัดเก็บและนาส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วน
3.2 กำรควบคุมกำรจัดเก็บเงินรำยได้รับแทนกัน
3.2.1 การรับชาระเงินรายได้รับแทนกันทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชาระเงิน วันที่ชาระเงิน จานวนเงิน และวัตถุประสงค์ของการชาระเงินเป็นอย่างน้อย โดย
ในแต่ละวันทาการสานักงานต้องใช้ใบเสร็จรับเงินเรียงตามเล่มที่ เลขที่ต่อเนื่องกันไปทุกฉบับ
3.2.2 การรับชาระเงินด้วย QR Code เมื่อรับชาระเงินแล้วมีการตรวจสอบการชาระเงินบนเครื่อง EDC
และพิมพ์หลักฐานการชาระเงิน (Payment Slip) ก่อนออกใบเสร็จรับเงิน
3.2.3 หากการรับชาระเงินผ่านเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ชาระเงินมีข้อผิดพลาด
เช่น จานวนเงิน หรือรายการที่รับชาระไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการทารายการสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement) ทุก
สิ้นวันทาการ ให้สานักงานยกเลิกรายการรับชาระ (Void Payment) จากเครื่อง EDC โดยดาเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ของธนาคาร และให้สานักงานทารายการรับชาระเงินใหม่
3.2.4 หากสานักงานได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินไปแล้วก่อนมีการยกเลิกรายการรับชาระ (Void
Payment) ให้ส่วนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผู้ชาระเงินและขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับ แล้วออกใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ชาระเงิน โดยให้นาใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
3.2.5 กรณีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินได้มีการขีดฆ่าและประทับตรา “ยกเลิก” บน
ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และระบุเหตุผลในการยกเลิก รวมทั้งจัดเก็บให้ครบชุด
3.2.6 เมื่อมีการยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบเล่มที่
เลขที่ในใบเสร็จรับเงินกับเล่มที่ เลขที่ในระบบงานค่าธรรมเนียมก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครัง้
3.2.7 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องให้ผู้มีอานาจอนุมัติเสมอ และต้องให้ผู้รับชาระเงินนาเอกสารต้นฉบับ
แนบกับสาเนาและประทับตรายกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
3.2.8 ใบเสร็จรับเงินไม่ควรมีการแก้ไข ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อความที่สาคัญ (เช่น ผู้ชาระเงิน รายการ
ชาระเงิน เลขที่อ้างอิง และจานวนเงิน) ต้องยกเลิกทั้งฉบับ และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่
3.2.9 เมื่อสิ้นวันทาการมีการแสดงรายละเอียดจานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ใด
ถึงเลขที่ใด ไว้ด้านหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
3.2.10 ทุ ก สิ้ น วั น ท าการ ให้ ส านั ก งานสรุป ยอดรายการรั บช าระเงิ นผ่ า นเครื่อ ง EDC ในแต่ ละวัน
(Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชาระเงินระหว่างวัน แล้วสั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report
Slip) จากเครื่อง EDC เพื่อนามาตรวจสอบกับหลักฐานการชาระเงิน (Merchant Copy) สาเนาใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
การรับเงินจากรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินจากระบบค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแต่ละวัน กับรายการ

6
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
ให้ถูกต้องครบถ้วน
3.2.11 ในวันทาการถัดไปให้สานักงานตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการ
รับเงิน (EDC Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous โดยให้เก็บรักษาเอกสาร
ทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้ตรวจสอบต่อไป
3.3 กำรควบคุมกำรนำเงินส่งคลัง
3.3.1 การนาส่งข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้รับแทนกัน ต้องกาหนดให้มีการตรวจสอบ
ยันความถูกต้องระหว่างผู้ส่งเงินและผู้รับเงิน รวมทั้งมีหลักฐานและการลงลายมือชื่อของผู้รับ-ผู้ส่งเงินระหว่างกัน
3.3.2 สานักงานต้องทารายการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังหรือเบิกเกินส่งคืนหรือเงินเหลือจ่ายปีเก่า
ส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online ในวันทาการถัดจากวันที่มีการรับเงิน ก่อนเวลา 10.00 น. และเมื่อทารายการ
แล้วเสร็จ ให้พิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนาเงิน
ส่งคลังหรือฝากคลัง
3.3.3 ทุกสิ้นวันทาการ ให้สานักงานจัดให้มีการตรวจสอบการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังหรือเบิกเกินส่งคืน
หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทารายการสาเร็จ
กั บรายการสรุ ปความเคลื่ อนไหวทางบั ญชี (e-Statement/Account Information) ที่ เรี ยกจากระบบ KTB Corporate
Online ให้ถูกต้องตรงกัน โดยต้องเก็บหลักฐานที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ไว้ให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป
3.4 กำรควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินและกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน
3.4.1 สานักงานต้องจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่เบิกจ่ายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีรายละเอียด
ที่เพียงพอตามที่ระเบียบกาหนด เช่น ข้อมูลการจานวนรับ เบิกจ่าย คงเหลือ ของใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้เบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน
โดยควบคุมตามเลขที่ เล่มที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยมอบหมายผู้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้
ที่ดูแลทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่รับชาระเงิน
3.4.2 สานักงานควรออกนโยบายหรือระเบียบให้มีการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้หรือที่มีการใช้แล้ว
โดยต้องมีการเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เสียหาย และควรมีการระบุผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงิน
3.4.3 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานสูญหาย ต้องมีการแจ้งความทันที และติดประกาศการยกเลิก
การใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มที่และเลขที่ที่สูญหาย
3.4.4 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สานักงานพาณิชย์จังหวัดมีการรายงานให้ผู้อานวยการกองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบจานวนกี่เล่ม เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้ว
จานวนกี่เล่ม เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
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ตัวอย่ำงแผนภำพแสดงวิธีกำรรับชำระเงินและนำส่งเงินรำยได้รบั แทนกันด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต)
และ QR Code ผ่ำนเครื่อง EDC
กำรรับเงิน

กำรนำส่งเงิน

รับชาระเงินด้วยเครื่องรับชาระเงิน
(EDC)

พิมพ์เซลส์สลิปจากเครื่องรับชาระเงิน
(EDC) และออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ
ค่าธรรมเนียมของ พค
ทุกสิ้นวันทาการสรุปยอดรายการ
(Settlement) ตรวจสอบกับสาเนา
ใบเสร็จรับเงินและรายงานใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกจากระบบค่าธรรมเนียม
ส่งมอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน
ฝากธนาคารกับสรุปยอดรายการ
(Settlement) ในวันทาการถัดไป

ลงลายมือชื่อ
ผู้รับและผู้ส่ง
มอบ

สาเนาใบเสร็จรับเงิน/
เอกสารหลักฐานอื่น

นาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB
Corporate Online
และพิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จ
จากระบบเพื่อเป็นหลักฐานการนาส่ง

ทุกสิ้นวันทาการตรวจสอบเอกสาร
หน้าจอการทารายการสาเร็จกับ
รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate
Online
ให้ถูกต้องตรงกัน
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4. แนวทางการตรวจสอบการปฎิบตั ิงานการจัดเก็บเงินรายได้รับแทนกันในระบบค่าธรรมเนียม
4.1 การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของจานวนใบเสร็จรับเงิน
เพื่อให้การบันทึกใบเสร็จรับเงินในระบบค่าธรรมเนียมมีความครบถ้วน และถูกต้องตรงกันกับใบเสร็จรับเงิน
ฉบับจริง ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการบันทึกข้อมูลของใบเสร็จรับเงินในระบบผิดพลาด เช่น การบันทึกเล่มที่
เลขที่ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่ได้ตั้งค่าใบเสร็จรับเงินในระบบก่อนเริม่ ปฏิบัติงาน ทาให้จานวนใบเสร็จรับเงิน
ในระบบมีมากกว่าหรือน้อยกว่า 100 ฉบับ

วิธีการตรวจสอบ
ทุกสิ้นวันตรวจสอบจานวนใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในระบบกับใบเสร็จรับเงินที่ใช้ฉบับจริงให้ถูกต้องตรงกัน
โดยตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของจานวนใบเสร็จรับเงินในระบบค่าธรรมเนียมตามขั้นตอนดังนี้
1. ระบบ eregist
2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

3. เลือกเมนูระบบค่าธรรมเนียม (NEW)
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4. เลือก BLR10000 : รายงานประจาวัน
5. เลือก BLR10200 : รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

6. ระบุรายละเอียด ดังนี้
6.1 ตั้งแต่วันที่ > ระบุวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
6.2 สถานะใบเสร็จ > เลือก ทั้งหมด
6.3 ประเภทใบเสร็จ > เลือก ทั้งหมด
6.4 รายงาน > เลือก รายงานเรียงเล่มที่ เลขที่
6.5 กดพิมพ์
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6.6 ระบบแสดงผลรายงานใบเสร็จรับเงินตามภาพตัวอย่าง

7. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจานวนสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับจริงกับรายงานใบเสร็จรับเงินใน
ระบบฯ ของแต่ละวัน หากพบจานวนสาเนาใบเสร็จรับเงินไม่ครบหรือเกินหรือมีการบันทึกใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับฉบับ
จริง ต้องตรวจสอบสาเหตุ และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดย ตภ. ได้จัดทาวิธีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินไว้แบ่งเป็น 3
กรณี ดังนี้
7.1 การแก้ไข กรณีบันทึกเล่มที่ เลขที่ ไม่ถูกต้อง (เลขเหลื่อม)
7.2 การแก้ไข กรณีบันทึกเล่มที่ เลขที่ ไม่ถูกต้อง เลขเหลื่อมที่เป็นสถานะยกเลิก
7.3 การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรณีชารุด
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วิธกี ารแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
1. วิธีแก้ไขใบเสร็จรับเงิน กรณีบันทึกเล่มที่ เลขที่ไม่ถูกต้อง (เลขเหลื่อม)
1.1 ใช้ User ของหัวหน้า เลือกระบบค่าธรรมเนียม ==> เมนู BLP020400 : แก้ไข/ยกเลิก/เรียกคืน
ใบเสร็จรับเงิน

1.2 ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป กดรูปแว่นขยาย เพื่อที่จะค้นหาใบเสร็จรับเงิน ใบที่ต้องการจะแก้ไข
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1.3 ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา ==> เลือกประเภทค้นหาเป็นเลขที่ใบเสร็จ จากนั้นระบุเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องการแก้ไข (โดยให้ระบุเล่มที่ เลขที่คุมที่บันทึกผิด) ดังรูป

1.4 จะปรากฏรายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการค้นหา ดังรูป แล้วคลิกรายการ

1.5 เมื่อคลิกเลือกรายการจะปรากฎดังรูป ทาการแก้ไขเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง เช่น ตามรูป
ต้องการแก้ไขให้เป็น 00800132

เมื่อแก้ไขแล้ว กดปุ่มบันทึก
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2. วิธีแก้ไขใบเสร็จรับเงิน กรณีบันทึกเล่มที่ เลขที่ไม่ถูกต้อง (เลขเหลื่อม) ที่เป็นสถานะยกเลิก
2.1 ใช้ User ของหัวหน้า เลือกระบบค่าธรรมเนียม ==> เมนู BLP020400 : แก้ไข/ยกเลิก/เรียกคืน
ใบเสร็จรับเงิน

2.2 ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป กดรูปแว่นขยาย เพื่อที่จะค้นหาใบเสร็จรับเงิน ใบที่ต้องการจะแก้ไข
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2.3 ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา ==> เลือกประเภทค้นหาเป็นเลขที่ใบเสร็จ จากนั้นระบุเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องการแก้ไข (โดยให้ระบุเล่มที่ เลขที่คุมที่บันทึกผิด) ดังรูป

2.4 จะปรากฏรายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการค้นหา ดังรูป แล้วคลิกรายการ

2.5 จะปรากฏรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน สถานะ “ยกเลิก” จากนั้น คลิก เรียกคืนใบเสร็จรับเงิน
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2.6 เมื่อคลิกเลือกรายการจะปรากฏดังรูป ทาการแก้ไขเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง เช่น ตามรูป
ต้องการแก้ไขให้เป็น 00800132

เมื่อแก้ไขแล้ว กดปุม่ บันทึก
2.7 ทำกำรบันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินตำมขั้นตอนปกติ
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3. วิธีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรณีชารุด
การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรณีชารุดใช้ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินฉีกขาดหรือใบเสร็จรับเงินไม่สามารถ
ใช้งานได้และยังไม่ได้นาใบเสร็จรับเงินนั้นมาบันทึกใช้ในระบบค่าธรรมเนียม
3.1 เลือกเมนู BLP020510 : การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรณีใบเสร็จชารุด

3.2 ระบบจะแสดงดังรูป

กรอกข้อมูลดังนี้
(1) วันที่ใช้ใบเสร็จ (ระบุวันที่ย้อนหลังได้)
(2) เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน
(3) เลขที่ใบเสร็จรับเงินเริ่มต้น – ถึง
- ถ้าใบเสร็จใบเดียว ให้ระบุเลขที่ใบเสร็จใบเดียวกัน ที่ช่องเลขที่ใบเสร็จรับเงินเริ่มต้น และถึง
- ถ้าต้องการยกเลิกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ โดยเป็นเล่มเดียวกันและเลขที่ใบเสร็จอยู่ลาดับ
ติดกันให้ระบุถึง
(4) เลือกสาเหตุการยกเลิกและกดบันทึก
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4.2 การตรวจสอบการบันทึกใบสั่งชาระเงินและใบเสร็จรับเงินของการจดทะเบียนและการเปรียบเทียบปรับ
ยอดรวมของจานวนเงินการออกใบสั่งชาระเงินในระบบค่าธรรมเนียมในแต่ละวันจะต้องถูกต้องตรงกันกับ
การออกใบเสร็จรับเงิน ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการออกใบสั่งชาระเงินโดยไม่มีการรับชาระเงินในวันเดียวกัน
และไม่ได้ทาการยกเลิกใบสั่งชาระเงินฉบับดังกล่าว ทาให้ยอดรวมของจานวนเงินตามรายงานใบสั่งชาระเงินและรายงาน
ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตรงกัน

วิธีการตรวจสอบ
ทุกสิ้นวันตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของยอดรวมตามรายงานใบสั่งชาระเงินและรายงานใบเสร็จรับเงิน
โดยตรวจสอบยอดรวมจากรายงานใบสั่งชาระเงินและใบเสร็จรับเงินในระบบค่าธรรมเนียมตามขั้นตอน ดังนี้
1. การจดทะเบียน
1.1 รายงานใบสั่งชาระเงินค่าธรรมเนียม
1.1.1 ระบบ eregist
1.1.2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

1.1.3 เลือกเมนูระบบค่าธรรมเนียม (NEW)
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1.1.4 เลือก BLR10000 : รายงานประจาวัน
1.1.5 เลือก BLR10100 : รายงานใบสั่งชาระเงินค่าธรรมเนียม

1.1.6 ระบุรายละเอียด ดังนี้
(1) ตั้งแต่วันที่ > ระบุวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
(2) สถานะใบสั่ง > เลือก ทั้งหมด
(3) รายงาน > เลือก รายละเอียดใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม
(4) กดพิมพ์
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1.1.7 ระบบแสดงผลรายงานใบสั่งชาระเงินค่าธรรมเนียมตามภาพตัวอย่าง

1.2 รายงานใบเสร็จรับเงิน
1.2.1 ระบบ eregist
1.2.2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
1.2.3 เลือกเมนูระบบค่าธรรมเนียม (NEW)
1.2.4 เลือก BLR10000 : รายงานประจาวัน
1.2.5 เลือก BLR10200 : รายงานใบเสร็จรับเงิน
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1.2.6 ระบุรายละเอียด ดังนี้
(1) ตั้งแต่วันที่ > ระบุวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
(2) สถานะใบเสร็จ > เลือก ทั้งหมด
(3) ประเภทใบเสร็จ > เลือก จดทะเบียน
(4) กดพิมพ์

1.2.7 ระบบแสดงผลรายงานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมประเภทจดทะเบียนตามภาพ
ตัวอย่าง
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1.3 เปรียบเทียบยอดรวมรายงานใบสั่งชาระเงินค่าธรรมเนียมกับรายงานใบเสร็จรับเงินประเภท
จดทะเบียน เพื่อให้ทราบว่ายอดรวมใบสั่งชาระเงินและใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกัน หากพบว่าไม่ตรงกันให้หาสาเหตุ และ
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
2. การเปรียบเทียบปรับ
2.1 รายงานใบเสร็จรับเงิน
2.1.1 ระบบ eregist
2.1.2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2.1.3 เลือกเมนูระบบค่าธรรมเนียม (NEW)
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2.1.4 เลือก BLR10000 : รายงานประจาวัน
2.1.5 เลือก BLR10200 : รายงานใบเสร็จรับเงิน

2.1.6 ระบุรายละเอียด ดังนี้
(1) ตั้งแต่วันที่ > ระบุวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
(2) สถานะใบเสร็จ > เลือก ทั้งหมด
(3) ประเภทใบเสร็จ > เลือก เปรียบเทียบปรับ
(4) กดพิมพ์
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2.1.7 ระบบแสดงผลรายงานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมประเภทเปรียบเทียบปรับตามภาพ
ตัวอย่าง

2.2 รายงานการเปรียบเทียบปรับ
2.2.1 ระบบ eregist
2.2.2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
2.2.3 เลือกเมนูระบบธรรมาภิบาลด้วยดิจิทัล
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2.2.4 เลือก รายงาน
2.2.5 เลือก รายงานการปรับทั้งหมด

2.2.6 ระบุรายละเอียด ดังนี้
(1) ประเภทนิติบุคคล > เลือก ทั้งหมด
(2) วันที่ > ระบุวันที่ชาระค่าปรับ
(3) ประเภทการปรับ > เลือก กรมปรับตามอานาจเปรียบเทียบปรับ
(4) กดพิมพ์รายงาน

25
2.2.7 ระบบแสดงผลรายงานการปรับทั้งหมดตามภาพตัวอย่าง

2.3 เปรียบเทียบยอดรวมรายงานใบเสร็จรับเงินกับรายงานการปรับทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่ายอด
รวมใบเสร็จรับเงินและรายงานการปรับทั้งหมดถูกต้องตรงกัน หากพบว่าไม่ตรงกันหาสาเหตุ และดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง
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