
ระบบรับและน ำส่ง
Receipt Process : RP



2

กระบวนกำรรับเงิน

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ New GFMIS Thai

เงินสด หรือ 
เช็คผลประโยชน์ 

E-payment

รับเงิน

ระบบ  
New GFMIS Thai



กระบวนกำรน ำส่งเงิน
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หน่วยงำน ธนำคำรกรุงไทย

กระทบยอดตัวเงินที่น ำส่ง (Statement)
กับข้อมูลกำรน ำส่ง (ที่หน่วยงำนบันทึก)

น ำส่งเงินผ่ำน Pay-in

น ำฝำกเงิน

บันทึกน ำส่งเงิน

KTB Corporate Online

น ำส่งเงินผ่ำน K-Corp.

ส่งข้อมูล

กระทบยอดตัวเงนิทีน่ ำส่ง (Statement)
กับข้อมูลกำรน ำส่ง

หน่วยงำน



ตัวอย่ำง ใบน ำฝำกเงนิ Pay-in Slip

4



ตัวอย่ำง ใบรับเงนิ DEPOSIT RECEIPT
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แบบฟอรม์และประเภทเอกสารในระบบรบัและน าสง่

กระบวนกำรรับเงิน

กระบวนกำร New GFMIS Thai

การรับเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง นส.01 (RA)

การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ของตนเอง

นส.01 (RB)

การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอ่ืน นส.03 (RC)

การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทน
หน่วยงานอ่ืน

นส.03 (RD)

กระบวนกำรน ำส่งเงิน

กระบวนกำร New GFMIS Thai

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง นส.02-1 (R1)

การน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ของตนเอง

นส.02-1 (R2, RX)

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น นส.02-2 (R3)

การน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทน
หน่วยงานอื่น

นส.02-2 (R4, RY)
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กำรรับเงินรำยได้แผ่นดิน
ของหน่วยงำนตนเอง

(ประเภทเอกสำร : RA)
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นส01 : กำรรับเงินของหน่วยงำน



กำรรับเงินรำยได้แผ่นดินของตนเอง (ประเภทเอกสำร : RA)
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RYYXXXXXXX

แสดงอัตโนมัติหลังจากระบุรหัสรายได้



Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.01-RA)
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กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.01-RA)
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กด “บันทึกข้อมูล” และระบบแสดงผลกำรบันทึกรำยกำร 
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กรณีกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” (นส.01-RA)
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กรณีกดปุ่ม พิมพ์รำยงำน (นส.01-RA)
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15

กำรรับเงินฝำกคลัง
ของหน่วยงำนตนเอง

(ประเภทเอกสำร : RB)
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นส01 : กำรรับเงินของหน่วยงำน



กำรรับเงินฝำกคลังของหน่วยงำนตนเอง (ประเภทเอกสำร : RB)
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RYYXXXXXXX

แสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3 หลักท้าย) อัตโนมัติหลังจาก 
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ใน Tab รายการจัดเก็บ

แสดงแหล่งของเงิน YY26000 อัตโนมัติ



Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.01 - RB)
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กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.01-RB)
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กด “บันทึกข้อมูล” และระบบแสดงผลกำรบันทึกรำยกำร 
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21

กำรรับเงินรำยได้แผ่นดิน
แทนหน่วยงำนอื่น

(ประเภทเอกสำร : RC)
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นส03 : กำรรับเงินแบบแทนกัน



กำรรับเงินรำยได้แผ่นดินแทนหน่วยงำนอื่น (ประเภทเอกสำร : RC)
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RYYXXXXXXX

แสดงอัตโนมัติหลังจากระบุรหัสรายได้



Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.03 - RC)
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กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.03 - RC)
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กด “บันทึกข้อมูล” และระบบแสดงผลกำรบันทึกรำยกำร 
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27

กำรรับเงินฝำกคลัง
แทนหน่วยงำนอื่น

(ประเภทเอกสำร : RD)
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นส03 : กำรรับเงินแบบแทนกัน



กำรรับเงินฝำกคลังแทนหน่วยงำนอื่น (ประเภทเอกสำร : RD)
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RYYXXXXXXX

แสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3 หลักท้าย) อัตโนมัติหลังจาก 
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ใน Tab รายการจัดเก็บ

แสดงแหล่งของเงิน YY26000 อัตโนมัติ
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Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.03 - RD)



กด “จ ำลองกำรบันทึก” (นส.03 - RD)
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กด “บันทึกข้อมูล” และระบบแสดงผลกำรบันทึกรำยกำร 
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กำรน ำส่งรำยได้แผ่นดิน
ของหน่วยงำนตนเอง

(ประเภทเอกสำร : R1)
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นส02-1 : น ำส่งเงินแบบผ่ำนรำยกำร
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กำรน ำส่งรำยได้แผ่นดินของหน่วยงำนตนเอง (ประเภทเอกสำร : R1)
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RYYXXXXXXX



Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-1 - R1)
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แสดงอัตโนมัติหลังจากระบุรหัสรายได้
ใน Tab ข้อมูลทั่วไป



กด “บันทึกข้อมูล” และระบบแสดงผลกำรบันทึกรำยกำร 
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กำรน ำส่งเงินฝำกคลัง
ของหน่วยงำนตนเอง

(ประเภทเอกสำร : R2)
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นส02-1 : น ำส่งเงินแบบผ่ำนรำยกำร
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กำรน ำส่งเงินฝำกคลังของหน่วยงำนตนเอง (ประเภทเอกสำร : R2)
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RYYXXXXXXX

แสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3 หลักท้าย) อัตโนมัติหลังจาก 
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ใน Tab รายการน าฝาก



Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-1 - R2)
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แสดงแหล่งของเงิน YY26000 อัตโนมัติ



กด “บันทึกข้อมูล” และระบบแสดงผลกำรบันทึกรำยกำร 

42



ตรวจสอบเอกสำรปรับเพิ่มเงินฝำกคลัง (ประเภทเอกสำร RX)
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กดเลือก     เพื่อแสดงเอกสำร RX

44



แสดงข้อมูลเอกสำรปรับเพิ่มเงินฝำกคลัง (ประเภทเอกสำร RX)
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กำรน ำส่งรำยได้แผ่นดิน
แทนหน่วยงำนอื่น

(ประเภทเอกสำร : R3)

46



นส02-2 : น ำส่งเงินแบบพักรำยกำร
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กำรน ำส่งรำยได้แผ่นดินแทนหน่วยงำนอื่น (ประเภทเอกสำร : R3)
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RYYXXXXXXX



Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-2 - R3)
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แสดงอัตโนมัติหลังจากระบุรหัสรายได้
ใน Tab ข้อมูลทั่วไป



กด “บันทึกข้อมูล” และระบบแสดงผลกำรบันทึกรำยกำร 
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กำรน ำส่งเงินฝำกคลัง
แทนหน่วยงำนอื่น

(ประเภทเอกสำร : R4)
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นส02-2 : น ำส่งเงินแบบพักรำยกำร
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กำรน ำส่งเงินฝำกคลังแทนหน่วยงำนอื่น (ประเภทเอกสำร : R4)
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RYYXXXXXXX

แสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3 หลักท้าย) อัตโนมัติหลังจาก 
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ใน Tab รายการน าฝาก



Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-2 - R4)

54

แสดงแหล่งของเงิน YY26000 อัตโนมัติ



กด “บันทึกข้อมูล” และระบบแสดงผลกำรบันทึกรำยกำร 
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ตรวจสอบเอกสำรปรับเพิ่มเงินฝำกคลัง (ประเภทเอกสำร RY)
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กดเลือก    เพื่อแสดงเอกสำร RY
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แสดงข้อมูลเอกสำรปรับเพิ่มเงินฝำกคลัง (ประเภทเอกสำร RY)
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ขอรับแบบฟอร์ม
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ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

60



นส01 » แบบฟอร์ม ใบรับเงินของหน่วยงำน

61

ประเภท
เอกสำร RA

ประเภท
เอกสำร RB



นส03 » แบบฟอร์ม ใบรับเงินแทนกัน
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ประเภท
เอกสำร RC

ประเภท
เอกสำร RD



นส02-1 » แบบฟอร์ม ใบน ำส่งเงิน (แบบผ่ำนรำยกำร) 
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ประเภท
เอกสำร R1

ประเภท
เอกสำร R6



นส02-2 » แบบฟอร์ม ใบน ำส่งเงิน (แบบพักรำยกำร)
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ประเภทเอกสำร R3

ประเภทเอกสำร R2

ประเภทเอกสำร R4

ประเภทเอกสำร R7

ประเภทเอกสำร R0



ตัวอย่ำง กำรแนบไฟล์แบบฟอร์ม
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กำรอนุมัติเอกสำรน ำส่ง (อม.03)
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อม03 - อนุมัติเอกสำรน ำส่ง
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กำรอนุมัติรำยกำร (อม.03) – ค้นหำตำมเลขที่เอกสำร
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กด “เลือก     เพื่อแสดงเอกสำร” - (อม.03)
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แสดงเอกสำรที่ต้องกำรอนุมัติ - (อม.03)
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กำรอนุมัติรำยกำร (อม.03) - ค้นหำตำมเงื่อนไขอื่น
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กด หน้ำรำยกำรที่จะอนุมัติ และกด “บันทึกรำยกำร” - (อม.03)
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แสดงผลกำรอนุมัติรำยกำรน ำส่ง
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กำรค้นหำเอกสำร
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กำรค้นหำเอกสำร
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กำรค้นหำเอกสำร  (ตำมเลขที่เอกสำร)
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กด “เลือก     เพื่อแสดงเอกสำร”
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กำรค้นหำเอกสำร (ตำมเงื่อนไขอื่น)
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กด “เลือก    เพื่อแสดงเอกสำร”
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แสดงเลขที่เอกสำรที่ค้นหำ
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กำรกลับรำยกำร
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กระบวนกำรรับเงิน

ประเภทเอกสำร New GFMIS Thai

RA √

RB √

RC X

RD X

กระบวนกำรน ำส่งเงนิ

ประเภทเอกสำร Web Online

R1
*ที่ยังไม่ได้กระทบยอดกับเอกสาร CJ

√

R2 + RX X      

R3 X

R4 + RY X        

กำรกลับรำยกำรเอกสำรในระบบรับและน ำส่ง
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กำรกลับรำยกำร
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แสดงเอกสำรก่อนกลับรำยกำร

84



ระบุเหตุผลในกำรกลับรำยกำร
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แสดงผลกำรกลับรำยกำร
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แสดงเอกสำรที่กลับรำยกำร
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กำรเรียกรำยงำน
ระบบรับและน ำส่งรำยได้
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รำยงำน New GFMIS Thai

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ น าส่ง รายได้แผ่นดิน        
และเงินฝากคลัง

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ น าส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
NRP_REV_002

รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน  NRP_REV_003

รายงานการน าส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online รายงานการน าส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_002

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือ     
คลังจังหวัด  NRP_STATEMENT

รายงานจัดเก็บและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง 
จ าแนกตามแหล่งของเงิน (ZRP_R06) 

รายงานจัดเก็บและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จ าแนกตามแหล่งของเงิน 
NRP_R06

ตัวอย่ำง รำยงำนระบบรับและน ำส่งรำยได้
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รำยงำนสรุปข้อมูลจัดเก็บ น ำส่ง รำยได้แผ่นดิน และเงินฝำกคลัง NRP_REV_002
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91

รำยงำนสรุปข้อมูลจัดเก็บ น ำส่ง รำยได้แผ่นดิน และเงินฝำกคลัง NRP_REV_002
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รำยงำนสรุปข้อมูลจัดเก็บ น ำส่ง รำยได้แผ่นดิน และเงินฝำกคลัง NRP_REV_002
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รำยงำนจัดเก็บ น ำส่งรำยได้แทนกัน NRP_REV_003
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รำยงำนจัดเก็บ น ำส่งรำยได้แทนกัน NRP_REV_003
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รำยงำนจัดเก็บ น ำส่งรำยได้แทนกัน NRP_REV_003
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รำยงำนจัดเก็บ น ำส่งรำยได้แทนกัน NRP_REV_003
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รำยงำนจัดเก็บ น ำส่งรำยได้แทนกัน NRP_REV_003



รำยงำนกำรน ำส่งเงิน ผ่ำน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
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รำยงำนกำรน ำส่งเงิน ผ่ำน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
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รำยงำนกำรน ำส่งเงิน ผ่ำน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
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รำยงำนกำรน ำส่งเงิน ผ่ำน KTB Corporate Online NRP_KCB_002



รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
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รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
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รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
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รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
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รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
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รำยงำนจัดเก็บและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินของตนเอง จ ำแนกตำมแหล่งของเงิน NRP_R06
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รำยงำนจัดเก็บและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินของตนเอง จ ำแนกตำมแหล่งของเงิน NRP_R06
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รำยงำนจัดเก็บและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินของตนเอง จ ำแนกตำมแหล่งของเงิน NRP_R06




