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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)
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1. วตัถุประสงค์ : การยกระดับบรกิารรบัช าระเงนิในแก่หน่วยงาน อปท.

ตามท่ี กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายรฐับาลในการด าเนินการตาม

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) และตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)  ซึ่งทางกรมส่งเสรมิการปกครองส่วน

ท้องถ่ินได้ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จัดท าเอกสารแบบฟอรม์การรบัช าระเงินภาษีจากระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ของ อปท. (ระบบ e-LAAS) ส่งให้ประชาชนเพ่ือน ามาช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย และต่างธนาคาร 

พรอ้มท้ังได้ส่งเสรมิให้ อปท. ท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอื่นๆด้วย เช่น การโอนจ่ายเงินเดือน 

การโอนจา่ยบุคคลภายนอก และการช าระค่าเงนิสมมบประกันสังคมผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เป็นต้น 
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หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1620 ลว. 22 เม.ย.62

หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1358 ลว. 7 พ.ค.63

หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1835 ลว. 23 มิ.ย.63

การช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การจ่ายเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ามันราชการ Fleet card

การแต่งต้ังธนาคารเป็นตัวแทนน าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (e-WHT) ส าหรบับัตรเติมน้ามันราชการ Fleet card

หลักเกณฑ์และวธีิปฏิบัติการรบั-จ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

2. หลักเกณฑ์และวธีิปฏิบัติของกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน

หนังสือท่ี มท 0808.4/ว 2553 ลว. 24 ส.ค.63

แนวทางปฏิบัติการรบัช าระภาษีท้องถ่ินผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS ผ่าน QR Payment (CrossBank Bill)

หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 2911 ลว. 22 ก.ย.63

**หลักเกณฑ์ท่ีรองรบัการใชบ้รกิารรบั-จา่ยเงนิ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ของกลุ่ม อปท. ในโครงการน้ี
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3. บรกิารใน Package ส าหรบัลกูค้ากลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

A/C Info

Fund 

Transfer

Payroll/   

Bulk 

Payment

Collection

Pay Bill

Report

บรกิารเรยีกดูรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี
Account Information

บรกิารโอนเงินระหวา่งบัญชีของหน่วยงาน
Funds Transfer to own Account 

บรกิารโอนจ่ายเงินเดือนพนักงาน โอนจ่ายเงินบุคคลภายนอก
Bulk Payment

บรกิารรบัช าระเงินค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
Bill Payment

บรกิารรบัช าระเงินค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ผ่านต่างธนาคาร Cross Bank Bill Payment

บรกิารช าระเงิน
Pay Bill

บรกิารเรยีกดูรายงานการรบัช าระเงิน
Receivable
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จ่ายภาษี

Flow การช าระภาษีเดิม

ส่งใบแจ้งหน้ีภาษี

Flow การช าระภาษีโดยระบบ Bill Payment + Cross Bank Bill Payment

จ่ายภาษี

บุคคล หรอืนิติบุคคลเทศบาล / อบต. เทศบาล / อบต.

ธนาคารส่งข้อมูล
การช าระเงินส่งใบแจ้งหน้ีภาษี

ขั้นตอนการรบัช าระภาษีท้องถ่ิน กลุ่ม อปท.

ธนาคารรบัช าระเงนิ

เทศบาล / อบต.บุคคล หรอืนิติบุคคลเทศบาล / อบต. จนท. เทศบาล / อบต.

คีย์ข้อมูล
การช าระเงิน
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Flow การจา่ยเงนิผ่านสาขาธนาคาร (แบบเดิม)

ส่งส่ือการโอนเงิน 
พรอ้มเช็ค

Flow การจา่ยเงนิผ่าน Krungthai Corporate Online (แบบใหม)่

เทศบาล / อบต.

ธนาคารตัดเงิน อปท โอนให้ผู้รบัเงิน
และ อปท รบัรายงานผ่านระบบ

ขั้นตอนการจา่ยเงนิ กลุ่ม อปท.

เทศบาล / อบต.เทศบาล / อบต.จดัท าข้อมูล สาขาธนาคาร

รบัผลการโอนเงินกลับ

เทศบาล / อบต.จดัท าข้อมูล

Upload ข้อมูลโอนเงิน 
และอนุมัติรายการผ่านระบบ

Krungthai Corporate Online
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 เพ่ิม ความสะดวก รวดเรว็ ไม่ต้องเดินทางไกล

 สะดวก ไม่ต้องเขียนใบน าฝาก(Pay-In) และยังช าระเงนิได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 ทันใจ Download เอกสารรายงานสรุปยอดการท ารายการ 

สามารถตรวจสอบรายงานได้ทันที

 ลด ภาระขั้นตอนการจดัเก็บเอกสารในปรมิาณมากๆ

 เพ่ิม ประสิทธิภาพในการบรหิารเงนิ

 เพ่ิม ความปลอดภัยและสรา้งภาพลักษณ์ท่ีทันสมัย

 ทันใจ ตรวจสอบรายการรบัช าระเงนิ Online ได้

 แจ้ง SMS/e-mail แก่ผู้รบัเงนิเมื่อได้รบัเงนิโอนเข้าบัญชี

อปท.

ธรุกรรม
รบัช าระเงนิ

แบบอเิล็กทรอนิกส์

Krungthai Corporate 
Online

ประโยชน์ท่ีได้จากบรกิารรบัช าระเงนิ บนระบบ Krungthai Corporate Online

Cash Management Department1



9

ข้อมูล อปท. ท่ัวประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนรวม 7,772 แห่ง

• กลุ่ม อปท ท่ีมีบรกิาร Bill Payment อยู่แล้ว≈600 แห่ง

(รบัช าระเฉพาะช่องทาง Teller เท่าน้ัน)

• กลุ่ม อปท ท่ียังไม่มีบรกิาร Bill Payment ≈7,100 แห่ง

** ต้องแนะน าให้เปิดบรกิารใหม่ท้ังหมด ผ่าน Online Registration 

(https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform)

Package ส าหรบัลูกค้ากลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ้างอิง: หนังสือเวยีนท่ี น.(ว)(CPT.)  1346 / 2563 ลว 8 ก.ย.63

เรื่อง เพ่ิมช่องทางการสมัคร Krungthai Corporate Online ส าหรบัลูกค้าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ (Online Registration)

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform
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เงื่อนไข GFMIS e-LAAS

การสมคัรใช้บรกิาร Excel File อปท สมัครด้วยตัวเองผ่าน Online Regiatration
(https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform)

ผู้เป็น Admin บุคคลจากส่วนกลาง/กรม เท่านั้น บุคคลของ อปท ก าหนดเอง

รูปแบบอนุมติัรายการ 2 Level 2 Level

เงื่อนไขการอนุมติัรายการ LOA แล้วแต่หน่วยงาน แล้วแต่ อปท พิจารณา

การก าหนดสิทธิ User (maker, Authorizer) ก าหนดจ านวนตามหนังสือส่ังการกรมบัญชีกลาง แล้วแต่ อปท พิจารณา

การเปล่ียน Password ของ User ทุก 3 เดือน ไม่ได้ก าหนด

Service type ในบรกิาร Bulk Payment

1. KTB ipay Direct 02 (ส าหรบัคู่ค้าบัญชี ธ.กรุงไทย) เก็บค่าโอนท่ีผู้รบัเงนิ 1. Direct Debit/Credit01 ERDT Format(เงนิเดือน/เงนิโอน KTB) ยกเวน้
ค่าธรรมเนียม 

2. KTB ipay Direct 03 (ส าหรบัคู่ค้าบัญชี ธ.กรุงไทย) เก็บค่าโอนท่ี
กรมบัญชีกลาง

2. KTB ipay Direct 10 (เงนิเดือน/เงนิโอน KTB) ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

3. KTB ipay standard 03 (ส าหรบัคู่ค้าบัญชีต่างธนาคาร) เก็บค่าโอนท่ี
กรมบัญชีกลาง

3. KTB ipay standard 04 (ส าหรบับัญชีต่างธนาคาร) ราคามาตรฐาน 12บ. 
เก็บผู้รบัเงนิ

4. KTB ipay standard 04 (ส าหรบัคู่ค้าบัญชีต่างธนาคาร) เก็บค่าโอนท่ีผู้รบั
เงนิ

-

บรกิารรบัช าระเงิน Bill Payment

1. บรกิารรบัช าระเงนิ Bill payment เฉพาะกรุงไทยทุกช่องทาง ราคา
มาตรฐาน เก็บท่ีกรมบัญชีกลาง

1. บรกิารรบัช าระเงนิ Bill payment เฉพาะกรุงไทยทุกช่องทาง ราคามาตรฐาน 
เก็บท่ีผู้ช าระเงนิ
-Teller                > 10 บาท ไม่จ ากัดวงเงนิ
-ATM                 >  5 บาท ไม่จ ากัดวงเงนิ
-Krungthai Corp      >  5 บาท ไม่จ ากัดวงเงนิ
-Next, Netbank >   ยกเวน้

2. บรกิารรบัช าระด้วยบัตรผ่านเครื่อง EDC 2. บรกิารรบัช าระเงนิต่างธนาคาร Cross Bank Bill payment  ราคามาตรฐาน 
เก็บท่ีผู้ช าระเงนิ
-เฉพาะช่องทางอเิล็กทรอนิกส์  >   ไม่เกิน 5 บาท 
ขึ้นอยู่กับธนาคารท่ีรบัช าระเงนิก าหนด

เงื่อนไขการใช้บรกิาร เทียบกับโครงการ GFMIS กรมบัญชกีลาง
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ค่าธรรมเนียมการให้บรกิารตาม Package อปท. (อปท.ไม่มีค่าใชจ้า่ยใดๆในการใชบ้รกิาร)
บรกิาร อัตราค่าธรรมเนียม ช่องทางการให้บรกิาร

1. บรกิารทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

1.1 ระบบ Krungthai Corporate Online

1.1.1 ค่าบรกิารรบัรายงานขารบัช าระ

1.1.2 ค่าบรกิาร Bulk Payment

1.2 การรบั-ส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ผ่านช่องทางพิเศษ

ยกเวน้ค่าบรกิาร ระบบ Krungthai Corporate Online

2. ค่าบรกิารโอนเงนิ

2.1 การโอนเงนิเขา้บัญชี (Direct Credit) ท้ังในเขตและนอกเขต

2.2 การโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารอื่น (Credit Next Day) ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ยกเวน้ค่าบรกิาร

12 บาท / รายการ เก็บผู้รบัเงนิ

เฉพาะการท ารายการใน Tab Bulk ท่ีระบบ 

Krungthai Corporate Online เท่าน้ัน

3. บรกิาร Bill Payment

3.1 การรบัช าระเงนิผ่าน Teller Payment System (ลูกค้าท่ัวไป)

3.2 การรบัช าระเงนิผ่านเครื่อง ATM

3.3 การรบัช าระเงนิผ่าน Krungthai Corporate Online

3.4 การรบัช าระเงนิผ่าน Next, Netbank

3.5 การรบัช าระเงนิขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

10 บาท / รายการ เก็บผู้ช าระเงนิ

5 บาท / รายการ เก็บผู้ช าระเงนิ

5 บาท / รายการ เก็บผู้ช าระเงนิ

ยกเวน้ค่าบรกิาร

สูงสุดไม่เกิน 5 บาท / รายการ

เก็บผู้ช าระเงนิ

(ไม่จ ากัดวงเงนิทุกช่องทาง)

4. ค่าบรกิารช าระค่าสินค้า/บรกิาร บนระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน ระบบ Krungthai Corporate Online
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การสมัครใช้บรกิาร

ผ่านระบบ Online Registration
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ขั้นตอนการสมัคร
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นิยามของข้อมูลท่ีใชใ้นการกรอกข้อมูล
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ข้อมูลท่ีต้องกรอก และการเข้าใชง้าน

SLA การเปิดใช้บรกิาร: 10 วนัท าการ

มีคู่มือ และ VDO สอนการใช้งาน

อปท. ต้องเติมข้อมูลในใบสมัคร
1. Biller ID ใส่เลข Tax ID อปท.
2. ชื่อรายการรบัช าระ Product Name ภาษาไทยให้ใส่

ชื่อ อปท ตามด้วย”ช าระภาษีท้องถ่ิน”
3. ชื่อรายการรบัช าระ Product Name ภาษาอังกฤษให้ใส่

ชื่อ อปท ภาษาอังกฤษ ตามด้วย”Tax Payment”
4. ผู้มีอ านาจเบิกถอนลงลายมือชื่อในบัญชีท่ีสมัครใช้
บรกิารทุกบัญชี
5. ผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือชื่อ, ตราประทับ(ถ้าม)ี
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1. เข้าเวบ็บราวเซอร ์พิมพ์ URL : 
https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform
เลือก Package ส าหรบัลูกค้ากลุ่ม อปท.

2.1 ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน 
2.2 ระบุเลขท่ีบัญชีออมทรพัย์ 

หรอืกระแสรายวนัของหน่วยงาน
2.3 ใส่อกัษรท่ีแสดง (Captcha) 

และกดยืนยัน

3.1 ระบุข้อมูลผู้ติดต่อ ได้แก่ ช่ือ – นามสกุล, 
3.2 ระบุหมายเลขเบอรโ์ทรศัพท์มอืถือ
3.3 ระบุอเีมล 
3.4 ต๊ิกเลือกการสมัครบรกิารพรอ้มเพย์นิติ

บุคคลออก และกดยืนยัน 

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

ขั้นตอนการคีย์สมัครในระบบ Online Registration (1/3)

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform
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4. เพ่ิมหมายเลขบัญชีท่ีต้องการใช้งานในระบบ 
Krungthai Corporate Online โดยระบบจะ
ก าหนดให้ใส่ได้สูงสุดแค่ 2 บัญชีเท่าน้ัน

หมายเลขบัญชีท่ี 1 (Primary Account) เป็น
บัญชีส าหรบัรบัช าระเงนิ

และกด +เพ่ิมบัญชี  
หมายเลขบัญชีท่ี 2 เป็นบัญชสี าหรบัการโอนเงนิ 
Bulk Payment

และกดยืนยัน

5.1 เลือกประเภทการใช้งานของหน่วยงาน ให้เลือก   
ประเภทการใช้งานเป็น มีผู้ท ารายการและอนุมัติ

5.2 กรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล, หมายเลขเบอร์
โทรศัพท์มือถือ และอเีมล ของ ADMIN 1

5.3 กรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล, หมายเลขเบอร์
โทรศัพท์มือถือ และอเีมล ของ ADMIN 2
และกดยืนยัน

6. ระบบท าการสรุปข้อมูลการสมัครใช้บรกิาร
ท่ีหน้าจอ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความ
ถูกต้อง และกดยืนยัน 

ขั้นตอนการคีย์สมัครในระบบ Online Registration (2/3)

5.1

5.2

5.3
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7. ระบบจะแสดงข้อความระบุ ท ารายการส าเรจ็ โดยผู้ใช้งาน
สามารถพิมพ์เอกสารใบสมัครใช้บรกิารได้ทันที 

ท้ังน้ีระบบจะจัดส่งข้อมูลใบสมคัรดังกล่าวไปยังอเีมลของ
ผู้ติดต่อท่ีระบุไวใ้นข้อมูลการสมัครด้วย

** การพิมพ์ หรอืการเปิดดูใบสมัครจากอีเมล จะต้องใส่ 
Password ทุกครัง้ โดย Password คือ เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษีของหน่วยงาน 13 หลัก

ขั้นตอนการคีย์สมัครในระบบ Online Registration (3/3)

8.1 หลังจากพิมพ์ใบสมัครแล้ว(มี 5 หน้า) ต้องให้ผู้มีอ านาจเบิกถอนลงลายมือชื่อใน
บัญชีท่ีสมัครใช้บรกิารท้ัง 2 บัญชี (หน้าท่ี 1)

8.2 ให้กรอกเลข Tax ID ของ อปท. ในช่อง Biller ID (หน้าท่ี 3)
8.3 ชื่อรายการรบัช าระ Product Name ภาษาไทยให้ใส่

ชื่อ อปท ตามด้วย”ช าระภาษีท้องถ่ิน” (หน้าท่ี 3)
8.4 ชื่อรายการรบัช าระ Product Name ภาษาองักฤษให้ใส่

ชื่อ อปท ภาษาองักฤษ ตามด้วย”Tax Payment” (หน้าท่ี 3)

จากน้ันให้ผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือชื่อ 2 จดุ , ตราประทับ(ถ้ามี) (หน้าท่ี 2 และ 5)
เตรยีมเอกสารประกอบ และยื่นท่ีสาขากรุงไทย

8.2
8.3
8.4

8.1
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ข้อควรระวงัในการสมัครใชบ้รกิาร

ตาม Requirement ของกรมฯ ก าหนดวา่การสมัครครัง้น้ีให้ระบุเลขบัญชีได้สูงสุดแค่ 2 บัญชีเท่าน้ัน

หมายเลขบัญชีท่ี 1 (Primary Account) เป็นบัญชีส าหรบัรบัช าระเงนิ (Bill Payment)

หมายเลขบัญชีท่ี 2 เป็นบัญชีส าหรบัการโอนเงนิเดือน บุคคลภายนอก (Bulk Payment)

โดยระบบไม่สามารถล๊อควา่ผู้สมัครต้องคีย์หมายเลขบัญชีให้ครบท้ัง 2 บัญชี เพียงแค่ใส่บัญชี Primary Account

เพียงบัญชีเดียว ก็สามารถยืนยันการสมัครได้แล้ว

ดังน้ันเพ่ือให้ อปท. ไม่พลาดการเปิดบรกิารโอนเงนิเดือน บุคคลภายนอก (Bulk Payment) และเพ่ือให้เป็นไปตาม

นโยบายธนาคารท่ีจะยกเลิกการให้บรกิารโอนเงนิ Biz@Branch จงึขอให้เน้นย้ำกับ อปท. วำ่ต้องระบุบัญชีท่ีไวส้ ำหรบักำร

จำ่ยเงนิออกของหน่วยงำน ในบัญชีท่ี 2 ด้วย
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ขั้นตอน และระยะเวลาในการเปิดใชบ้รกิารรบัช าระเงนิของ อปท. กรณีใชร้ะบบ e-LAAS 

1. การสมัคร

อปท. สมัครผ่าน
ระบบ Online 
และพิมพ์ใบสมัคร
พรอ้มลงนามโดย
ผู้มีอ านาจในการ
เบิกถอนของ
บัญชีท่ีสมัครใช้
บรกิาร และลง
นามท่ีช่องผู้ขอใช้
บรกิารโดยผู้มี
อ านาจสูงสุด

3. ธนาคารเปิดบรกิาร2. การส่งเอกสาร
ยืนยันการสมัคร

อปท. ย่ืนเอกสารท่ี
สาขากรุงไทย 
พรอ้มเอกสารแนบ 
(ส าเนาบัตร
ประชาชนผู้ลงนาม
ในช่องผู้ขอใช้
บรกิาร หรอื
หนังสือมอบ
อ านาจ)

ธนาคารเปิดบรกิาร 
และระบบจะส่งรหัส 
Company ID ไปให้ผู้
ติดต่อ และส่งUser 
ID และPassword
ของAdmin ไปให้ผู้
เป็น Amin ผ่านทาง
อเีมล

ส าหรบัรหัสการรบั
ช าระเงนิ Company 
Code 6 หลัก ทางRM
จะแจ้งไปให้กรมฯ และ
แจ้งอเีมลให้กับผู้
ติดต่อของ อปท. อกีที

4. อปท. ทดสอบใบ
รบัช าระเงนิ

อปท. น า 
Company Code 
มาสรา้ง 
Barcode/QR 
Code ในระบบ e-
LAAS และพิมพ์
แบบทดสอบการ
รบัช าระไปยิง
ทดสอบท่ีสาขา
กรุงไทย

เมื่อทดสอบผ่าน 
ให้ทาง อปท. เปิด
ใช้งานในระบบ e-
LAAS

5. อปท. จดัท า
เอกสารใบ
ประเมินภาษี

อปท. จัดท า
เอกสารแจ้ง
ประเมินภาษี และ
พิมพ์แบบช าระ
เงนิ ส่งให้ผู้ช าระ
ภาษี

6. ผู้ช าระภาษี 
ช าระเงนิ

ผู้ช าระภาษี น า
เอกสารไปช าระ
เงนิผ่าน

กรุงไทยช่องทาง 
สาขา, ATM, 
Next, Netbank, 
Krungthai
Corporate 
Online

ต่างธนาคาร 
(Cross Bank)
ช่องทาง ATM, 
Internet, 
Mobile App

7. การรบั
รายงานการรบั
ช าระเงนิ

ธนาคารกรุงไทย 
ส่งข้อมูลการรบั
ช าระเงนิให้ระบบ 
e-LAAS ทุกส้ินวนั

8. อปท. พิมพ์
ใบเสรจ็

อปท. สามารถเข้า
ดูรายการรบัช าระ
เงนิ และพิมพ์
ใบเสรจ็รบัเงนิได้
ในวนัถัดจากผู้ช าระ
ภาษีช าระเงนิ ผ่าน
ระบบ e-LAAS

SLA
เปิดบรกิารใน 10 วนัท าการ
หลังจาก อปท. ยื่นเอกสาร และ
แจง้ Company Code 
ภายใน 7 วนัท าการ หลังจากเปิด
บรกิารเรยีบรอ้ยแล้ว

ขัน้ตอนการปฏิบัติ อา้งองิ: คู่มอืการรบัช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)
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หนังสือเวยีน และ Product Commu

ภายในธนาคาร
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หนังสือเวยีน และ Product Commu

หนังสือเวยีนท่ี น.(ว)(CPT.)  1346 / 2563 ลว. 8 ก.ย.63

เรื่อง เพ่ิมช่องทางการสมัคร Krungthai Corporate Online ส าหรบัลูกค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ (Online Registration)

 เป็นหนังสือเวยีนท่ีแจง้รายละเอยีดการสมัครใช้บรกิารผ่านระบบ Online Registration และคู่มือ

การใช้งานส าหรบัการสมัครใช้บรกิารของ อปท. และ การปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีธนาคาร

Product Commu issue 916/2020

เรื่อง เปิดให้บรกิาร Online Register ส าหรบักลุ่มลูกค้า อปท. เพ่ือแจง้แนวทาง และวธิีปฏิบัติงานของสาขา
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1. อปท. ท่ีมีรหัสใช้งาน Krungthai Corporate Online (Company ID) หรอืบรกิารรบัช าระเงนิ (Comp Code) อยู่แล้ว ควรจะต้องสมัครผ่านระบบ 
Online Registration หรอืไม่

Ans อปท. ควรจะสมัครบรกิารใหม่ผ่านระบบ Online Registration เพราะเป็น Package ท่ีหน่วยงานสมัครใช้บรกิารเพียงครัง้เดียว แต่ได้บรกิารท่ี
ครอบคลุมท้ังการรบั-จ่ายเงนิ ทางอเิล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือเวยีนกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 

2. อปท. ท่ีมีรหัสใช้งาน Krungthai Corporate Online (Company ID) หรอืบรกิารรบัช าระเงนิ (Comp Code) อยู่แล้ว และได้สมัครผ่านระบบ 
Online Registration ใหม่ จะใช้รหัส Company ID และ Comp Code เดิมได้หรอืไม่

Ans อปท. ท่ีสมัครผ่านระบบOnline จะได้รหัส Krungthai Corporate Online (Company ID) หรอืบรกิารรบัช าระเงนิ (Comp Code) ใหม่ทุกครัง้ 
เน่ืองจากเปน็การเปดิบรกิารแบบอเิล็กทรอนิกส์ แต่ อปท. สามารถใช้ Krungthai Corporate Online ท่ีเปิดใหม่แทนอนัเก่าท่ีเคยเปิดไวไ้ด้เลยเพียงแค่ใส่
เลขบัญชีหน่วยงานในระบบสมัคร Online Registration ให้ครบทุกบัญชี

3. หลังจาก อปท. คีย์สมัครในระบบ Online Registration แล้วจะต้องพิมพ์ใบสมัครไปยื่นท่ีสาขากรงุไทยภายในก่ีวนั

Ans ยึดจากวนัท่ี อปท.ได้เลขอา้งองิใบสมัคร อปท.ต้องน าส่งสาขาธนาคาร และสาขาธนาคารต้องน าส่งใบสมัครเข้าระบบภายใน 30 วนั ถ้าเกินก าหนดแล้ว 
ทาง อปท. จะต้องเข้าไปคีย์สมัครในระบบ Online Registrationใหม่

4. อปท. จะต้องเปิดบัญชใีหม่ส าหรบัการสมัคร Package อปท. หรอืไม่

Ans อปท. สามารถใช้บัญชีกรุงไทยเดิมท่ีมีอยู่ส าหรบัการสมคัรใช้บรกิาร หรอืประสงค์จะเปิดบัญชีใหม่ก็ได้(กรณีเป็นบัญชีรบัเงนิ ควรเป็นบัญชีกระแส   
รายวนั) โดยการเปิดบัญชีใหม่จะเป็นไปตามขั้นตอนปกติ

5. อปท. ต้องเสียค่าใชจ้า่ยในการสมัครใช้บรกิาร Package อปท. หรอืไม่

Ans อปท. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บรกิารใดๆท้ังส้ิน

Q&A ภาพรวม
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6. อปท. สามารถเพ่ิมบัญชีกรงุไทยของหน่วยงานในการสมคัรใช้บรกิารได้ก่ีบัญชี

Ans ระบบรองรบัเลขบัญชีได้ไม่เกิน 2 บัญชี โดยแต่บัญชีท่ีสมัคร จะต้องเป็น CIF เดียวกัน และตรงกับฐานข้อมูล Tax ID ในระบบธนาคาร กรณีท่ี อปท.
ประสงค์จะใส่บัญชีมากกวา่ 2 บัญชี จะต้องสมัคร Online Registration ให้เรยีบรอ้ยก่อน และขอเพ่ิมเติมบัญชีตามขั้นตอนปกติในภายหลัง

7. ระบบ Online Registration มีก าหนด Timeout ในการคีย์ขอ้มูลหรอืไม่

Ans มี Timeout โดยก าหนดไวท่ี้ 30 นาที นับจากท่ี อปท. เข้าสู่ระบบ Online Registration ถ้า อปท. ใช้เวลาในการคีย์เกินก าหนด ระบบจะขึ้น Message 
error วา่ “ด าเนินการไม่ส าเรจ็ ขออภัย! ไม่สามารถท ารายการดังกล่าวได้ในขณะน้ี” และ อปท. จะต้องเข้าระบบคีย์สมัครใหม่อกีครัง้

8. อปท. สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครใช้บรกิารได้หรอืไม่ (กรณีท่ียังไม่ได้น าเอกสารการสมคัรไปยื่นท่ีสาขา)

Ans สามารถแก้ไขไม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดย อปท. สามารถเข้าไปคีย์แก้ไขได้โดยระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีเคยคีย์ล่าสุดไว ้โดยทุกครัง้ท่ี อปท.กดยืนยันการสมัคร
จะได้เลขท่ีใบสมัคร (Application Ref)ใหม่ทุกครัง้

9. อปท. สามารถแก้ไขข้อมูลการสมคัรใช้บรกิารได้หรอืไม่ (กรณีท่ีหน่วยงานได้รบัแจง้ Company Id ไปยังผู้ประสานงานแล้ว)

Ans หน่วยงานต้องส่งเอกสารขอเปล่ียนแปลงบรกิาร โดยสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารท่ีใช้บรกิาร

10. เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ใบสมัครจะถูกส่งไปท่ีไหน และรหัส Password ท่ีใช้ในการเปิดเอกสารคืออะไร

Ans . ใบสมัครใช้บรกิารจะถูกส่งไปท่ีอเีมล ผู้ติดต่อ และรหัส Password คือ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหน่วยงาน

11. วธีิติดตามเอกสารเบื้องต้นวา่ เอกสารถูกส่งเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแล้วหรอืยัง

Ans ปกติ อปท.จะได้รบัแจ้ง Company Id ท่ีขึ้นต้นด้วย DOLA ยังเมลผู้ประสานงาน ภายในวนัท่ีสาขาน าส่งงานเข้าระบบ ท้ังน้ีหากภายใน 5 วนัท าการ อปท.
ยังไม่ได้รบัเมลแจ้ง ให้รบีติดต่อสาขาท่ี อปท. ส่งเอกสารทันที เน่ืองจากใบสมัครมีอายุ 30 วนั 

Q&A (ภาพรวม ต่อ)



28

12. บัญชี 2 บัญชี ในระบบ ควรเป็นบัญชีใด 

Ans บัญชีท่ี 1 Primary Account บัญชีหลัก เป็นบัญชีใช้รบัเงนิ
บัญชีท่ี 2 บัญชีด้านจ่าย

กรณีต้องการเพ่ิมการดู การเคล่ือนไหวทางบัญชีมากกวา่ 2 บัญชี ให้ติดต่อส่งเอกสารเพ่ิมเติมผ่านช่องทางสาขาธนาคาร

13. หน่วยงานได้รบัแจง้ Company ID ท่ีขึ้นต้น ด้วย DOLA แล้ว แต่ท าไมจงึยังไม่ได้รบั Comcode รบัช าระภาษี 

Ans เมื่อหน่วยงานได้รบัแจง้ Company ID ของหน่วยงานแล้ว ธนาคารจะใช้ระยะเวลาใน Set Up บรกิาร และจะแจ้งเลข Company Code ให้หน่วยงาน
อกีครัง้ ภายใน 17 วนัท าการ หรอืประมาณ 3 สัปดาห์

14. การลงนาม และเอกสารประกอบการสมัครใช้บรกิาร

Ans หน้าท่ี 1 ใบค าขอสมัครใช้บรกิาร ลูกค้าต้องลงนามรบัรองบัญชี ตามเงื่อนไขลายมือช่ือผู้มอี านาจลงนามท่ีให้ไวกั้บธนาคารทุกบัญชี
หน้าท่ี 2 ใบค าขอสมัครใช้บรกิาร ผู้ขอใช้บรกิาร คือผู้มีอ านาจลงนามสูงสุดของหน่วยงาน (หรอืผู้รบัมอบอ านาจกรณีมีการมอบอ านาจ) 
หน้าท่ี 5 เอกสารแนบข้อมูลเพ่ิมเติม Bill Payment ผู้ขอใช้บรกิาร คือผู้มีอ านาจลงนามสูงสุดของหน่วยงาน(หรอืผู้รบัมอบอ านาจกรณีมีการมอบ     

อ านาจ)
เอกสารประกอบการใช้บรกิาร 
1. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจสูงสุด (หรอืผู้รบัรบัมอบอ านาจกรณีมีการมอบอ านาจ)
2. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ)
* ไม่ต้องใช้หนังสือปะหน้าหรอืหนังสือน าส่ง

15. กรณีหน่วยงานได้รบั อีเมลจากธนาคารแจง้เตือน ธนาคารยังไม่ได้รบัใบสมคัรจากหน่วยงาน และหมดเขตการส่งใบสมัครแล้ว ให้หน่วยงาน ด าเนินการ 
ดังน้ี 

Ans ธนาคารจะส่งอเีมลแจง้เตือนไปยังหน่วยงาน กรณีท่ีไม่ได้รบัเอกสารภายใน 30 วนั ท้ังน้ี หน่วยงานต้องสมัครใช้บรกิารตามรูปแบบเดิมอกีครัง้ 

Q&A (ภาพรวม ต่อ)
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1. ถ้า อปท. พบ Message error วา่ “ด าเนินการไม่ส าเรจ็ This IP has been blocked” หมายถึงอะไร

Ans เกิดจากการท่ี อปท. คีย์แก้ไขเลขบัญชีในระบบ Online Registration หลายครัง้ ซ่ึงระบบธนาคารจะท าการป้องกันการ Fraud ทันทีโดยขึ้นข้อความ
ดังกล่าว วธิีการแก้ไขคือ อปท. ต้องเปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอรใ์นการคีย์สมัครใช้บรกิาร หรอืรอคีย์สมัครใหม่ในวนัรุง่ขึ้น

2. กรณีขึ้นข้อความด าเนินการไม่ส าเรจ็ ขออภัย ! ไม่สามารถท ารายการดังกล่าวได้ในขณะน้ี ?

Ans ให้หน่วยงานคีย์สมัครใช้บรกิารเข้ามาใหม่อกีครัง้เน่ืองจากระบบ มีระยะเวลา Time Out 30 นาที หรอืระบบอาจ ERROR 

3.กรณีขึ้นข้อความ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร

Ans เน่ืองจากระบบของธนาคารมีขอ้มูล Tax ID ไม่ครบถ้วน ให้ อปท.เอกสารประจ าตัวผู้เสียภาษี ไปแสดงท่ีสาขา เพ่ือให้สาขาอพัเดทขอ้มูลให้ครบถ้วน และ
จึงสามารถกลับมาสมัครใช้บรกิารได้

Q&A (ปัญหาระบบในการสมัครใช้บรกิาร)
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1. กรณีแนบไฟล์ไม่ส าเรจ็ เน่ืองจากระบบขึ้นวา่ ให้แนบเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล หรอืบัตรประชาชนเพ่ิมเติม

Ans วธิีแก้เบื้องต้น ให้สาขาแสกนเอกสารสมัครใช้บรกิารโดยแยกเป็นสองไฟล์ โดย ไฟล์ท่ี 1 เป็นใบค าขอสมัครใช้บรกิาร (หัวข้อใบสมัครใช้บรกิาร) ไฟล์ท่ี 2
เป็นส าเนาบัตรประชาชน (โดยเปล่ียนหัวข้อการส่งเอกสารเปน็ส าเนาบตัรประชาน)

2. การ Overide รายการ ใบสมัคร ขั้นตอนสุดท้าย 

Ans สามารถใช้ไอดีรองผู้จัดการสาขาขึ้นไป

3. กรณีเมื่อ search ใบสมัครลูกค้า และพบเลขท่ีใบสมัครหลายรายการ

Ans ให้สาขายึดเลขท่ีใบสมัครลูกค้า ให้ตรงกับเอกสารท่ีลูกค้าน าส่ง (เกิดจากลูกค้าสมัครใช้บรกิารหลายครัง้)

4. การตรวจลายเซนต์ และเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร

Ans หน้าท่ี 1 ใบค าขอสมัครใช้บรกิาร ลูกค้าต้องลงนามรบัรองบัญชี ตามเงื่อนไขลายมือช่ือผู้มอี านาจลงนามท่ีให้ไวกั้บธนาคารทุกบัญชี
หน้าท่ี 2 ใบค าขอสมัครใช้บรกิาร ผู้ขอใช้บรกิาร คือผู้มีอ านาจลงนามสูงสุดของหน่วยงาน (หรอืผู้รบัมอบอ านาจกรณีมีการมอบอ านาจ) 
หน้าท่ี 3 เอกสารแนบข้อมูลเพ่ิมเติม Bill Payment ผู้ขอใช้บรกิาร คือผู้มีอ านาจลงนามสูงสุดของหน่วยงาน(หรอืผู้รบัมอบอ านาจกรณีมีการมอบอ านาจ)

เอกสารประกอบการใช้บรกิาร 
1. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจสูงสุด (หรอืผู้รบัรบัมอบอ านาจกรณีมีการมอบอ านาจ)
2. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ)

**ไม่ต้องใช้หนังสือปะหน้าหรอืหนังสือน าส่ง

5.จนท. สาขากรงุไทยต้องท าอยา่งไร เมื่อ อปท. มายื่นใบสมัคร

Ans จนท.สาขาปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยดูได้จากหนังสือเวยีนท่ี น.(ว)(CPT.)  1346 / 2563 โดย จนท.สาขาต้องดูเลขท่ีใบสมัคร (Application 
Ref)บนเอกสารท่ี อปท. ย่ืนให้ วา่ต้องตรงกับเลขท่ีใบสมัคร (Application Ref) ในระบบท่ี จนท.สาขา จะท าการอนุมัติ

Q&A (สาขา)
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Appendix

บรกิาร Cash Management ส าหรบั อปท.
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2

Centralization Management system
บรหิารจดัการทางการเงิน
ครอบคลุมครบท้ัง 4 ด้าน ในระบบเดียว

Krungthai Corporate Online 

Transfer 
and

Payment

Collection

Information Liquidity

Cash Management Solution
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1. Transfer and Payment

สามารถเรยีกดูรายงานการโอนเงนิผ่านบรกิาร 

Krungthai Corporate Online

ส่งข้อมูลให้ธนาคาร

1

Maker Authorizer

Krungthai Corporate

ระบบ  Krungthai

Corporate Online 

ประมวลผลข้อมูล

KTB  A/C

Account

2

บรกิารโอนเงนิครัง้ละหลายรายการ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่ง
สามารถโอนได้ท้ังปลายทาง ธ.กรุงไทย และปลายทางต่างธนาคาร โดยหน่วยงาน
สามารถท ารายการท้ังการโอนให้ผู้รบั ท่ีเป็น นิติบุคคล เช่น โรงพยาบาล คู่ค้า ฯ 
และบุคคลธรรมดา เช่น พนักงาน ลกูจา้ง ฯ ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

3

4

การโอนเงนิเดือนด้วยบรกิาร Bulk Payment

Other Bank A/C
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3.1 ธนาคารกรุงไทย

สาขาธนาคารท่ัวประเทศ ตู้ ATM

ช าระเงนิผ่านช่องทางต่างๆ 
ของธนาคาร

ผู้ช าระเงนิเลือก
วธีิการช าระเงนิ

ผ่านช่องทางต่างๆ 
ของธนาคาร

e-LAASออกใบแจง้หนี้
ให้ประชาชนไปช าระเงนิ
ผ่านช่องทางต่างๆ

2
Krungthai

Next

1

3.2 ต่างธนาคาร

ตู้ ATM

ช าระเงนิผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของต่างๆธนาคาร

Mobile App/ Internet Banking

บรกิารรบัช าระเงนิด้วยบรกิาร Bill Payment

2. Smart Collection
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ออกใบแจง้การช าระเงนิ

ผู้ช าระเงนิน าใบแจง้หน้ีไปช าระเงนิ
ผ่านช่องทางเคาน์เตอรก์รุงไทย

1

2

4

ใบแจง้การช าระเงนิ

3
ส่งรายการรบัช าระเงนิ

อปท

การรบัช าระเงนิด้วยบรกิาร Bill Payment บนระบบ e-LAAS ท่ีเพ่ิมชอ่งทางการรบัช าระเงนิ

ธนาคารโอนเงนิเขา้บัญชี อปท. ภายในวนั และ.
สามารถเรยีกดูรายงานการรบัช าระเงนิผ่าน 
Krungthai Corporate Online ได้ท้ังแบบ 
real time และสรุปส้ินวนั และธนาคารจะส่ง
รายงานการบัช าระไปให้ระบบ e-LAAS ณ ส้ิน
วนัด้วย
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3. Report/Information เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบรหิารข้อมูล

หน่วยงาน

 เสียเวลาเดินทาง
 เสียเวลารอคิว
 ท าได้เฉพาะเวลาท าการธนาคาร

 สะดวก รวดเรว็
 ท าได้เองผ่าน internet
 ตลอด 24 ชัว่โมง / 7 วนั

Krungthai Corporate Online

ดูรายการเดินบัญช ีรายงาน และประวติัการท ารายการ
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4. Liquidity - เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารเงนิ

การโอนเงนิระหวา่งบัญชใีนหน่วยงานตนเอง

Krungthai Corporate 
Online

Fund Transfer to own Account

โอนเงนิ
ระหวา่งบัญชี
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(วนัและเวลาท าการ 8:00-19:00 น.)

กรณีติดต่อผ่านช่องทาง E-mail cash.management@krungthai.com
แจง้รายละเอยีดดังน้ี

1. Company ID
2. ชื่อหน่วยงาน
3. ชื่อผู้ติดต่อ พรอ้มเบอรโ์ทรกลับ
4. รายละเอยีดปัญหา พรอ้มหน้าจอ

การให้บรกิารค าแนะน าของธนาคาร

mailto:cash.management@Krungthai.com
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ทีม RM และ Sales ท่ีดูแลลกูค้ากลุ่ม อปท.

ทีม RM (กลุ่มธุรกิจภาครฐั 1)

1. นายปณิธาน เทพสงเคราะห์ (530789) 02-208-8441

2. นางสาวณัฐมน วธุรา (561260) 02-208-8496

ทีม Sales (ฝ่าย Transaction Banking Sales 1)

1. นายชาญชัย ย่ิงววิฒันพงษ์ [551727] 02-208-8953

2. นางสาวศศิพร เฉลยวาเรศ [540955] 02-208-7411
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THANK YOU


