แผนภาพแสดงวิธีการรับชาระเงินด้วยเงินสด

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
สานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายการบัญชี

รับเงินสด

ออกใบเสร็จรับเงิน

นาเงินสดฝาก
ธนาคารภายใน
วันเดียวกัน
ไม่ใช่

สาเนาใบเสร็จรับเงิน/เอกสาร
หลักฐานอื่น

ปรับสถานะใบแจ้งหนี้ว่าชาระแล้ว
บันทึกลดยอดลูกหนี้รายตัว(ถ้ามี)
และบันทึกการรับเงินสด

ใช่

กระบวนการนาเงินสดฝากธนาคาร

ใบนาฝากเงินสดเข้าธนาคาร
( pay-in Slip)

วันทาการถัดไป
เก็บรักษาเงินตามระเบียบหรือ
วิธีการที่หน่วยงานกาหนด

บันทึกเพิ่มยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ลดยอดบัญชีเงินสด

ตรวจสอบกระทบยอดการนาเงินฝาก
ธนาคารครบถ้วนถูกต้องตามใบเสร็จรับเงิน

ทุกสิ้นเดือน

รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(หลักฐานจากธนาคาร)

กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

แผนภาพแสดงวิธีการรับชาระเงินด้วยเช็ค

สานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายการบัญชี

รับเช็ค

สาเนาใบเสร็จรับเงิน/เอกสาร
หลักฐานอื่น

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเช็ค
และออกใบเสร็จรับเงิน

นาเช็คฝาก
ธนาคารภายใน
วันเดียวกัน
ไม่ใช่

ดาเนินการปรับสถานะใบแจ้งหนี้ว่าชาระแล้ว
บันทึกลดยอดลูกหนี้รายตัว(ถ้ามี)
และบันทึกการรับเงินสด

ใช่
ใบนาฝากเช็คเข้าธนาคาร
( pay-in Slip)

กระบวนการนาเช็คฝากธนาคาร

วันทาการถัดไป
เก็บรักษาเช็คตามระเบียบหรือ
วิธีการที่หน่วยงานกาหนด

บันทึกเพิ่มยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ลดยอดบัญชีเงินสด

ตรวจสอบกระทบยอดการนาเงินฝาก
ธนาคารครบถ้วนถูกต้องตามใบเสร็จรับเงิน

ธนาคารคืนเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
บันทึกบัญชีเช็คไม่สามารถเรียกเก็บได้

เอกสารประกอบการคืนเช็คจาก
ธนาคาร
เช็ค

ดาเนินการตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทุกสิ้นเดือน

รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(หลักฐานจากธนาคาร)

กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

แผนภาพแสดงวิธีการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายการบัญชี

ตรวจสอบยอดธนาคารและดาเนินการ
กระทบยอด

ออกใบเสร็จรับเงินและจัดทารายงานสรุป
ประจาวัน

สาเนาใบเสร็จรับเงิน/เอกสาร
หลักฐานอื่น

ดาเนินการปรับสถานะใบแจ้งหนี้วา่ ชาระแล้ว
บันทึกลดยอดลูกหนี้รายตัว(ถ้ามี)
และบันทึกเงินฝากธนาคาร

ทุกสิ้นเดือน

รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(หลักฐานจากธนาคาร)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีดาเนินการ
กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่าง
ยอดเงินที่มีการบันทึกบัญชีและยอดเงินที่
ปรากฏในรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจาก
ธนาคาร

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
สานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงินของสานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นกรอบแนวทางที่หน่วยงานของรัฐสามารถนาไปปรับใช้ในการออกแบบระแบบการควบคุมภายในด้านการ
รับเงิน ได้คานึงถึงสภาพแวดล้อม ของหน่วยงาน เช่น จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี
เทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้เกี่ยวกับงานด้านการเงินและการบัญชี ผู้บริหารของหน่วยงานมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การรับเงินของสานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย การรับเงินตามที่
กฎหมายกาหนด (เช่น การรับชาระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและอื่นๆ) การรับเงินจากการให้บริการ การรับ
เงินค้าประกัน การรับเงินบริจาค และการรับเงินด้านอื่น ๆ โดยวิธีการรับเงินที่สามารถแบ่งได้ 3 วิธี ได้แก่
1. การรับชาระเงินด้วยเงินสด เป็นช่องทางการรับเงินแบบดั้ งเดิม โดยผู้ชาระเงินถือเงินสดมาชาระที่
หน่วยงาน การชาระเงินด้วยเงินสดส่วนใหญ่เป็นการชาระเงินในรายการที่มีมูลค่าไม่สูงมาก
2. การรับชาระเงินด้วยเช็ค เป็นช่องทางการรับเงินในกรณีที่มีการจ่ายชาระเงินในรายการที่มีมูลค่า
ค่อนข้างสูงมาก การรับเงินด้วยเช็คหน่วยงานต้องคานึงถึงความเสี่ยงในเรื่องของการเรียกเก็บเช็ค
3. การรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางการรับ
ชาระเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การชาระเงินผ่านทาง Internet Banking การรับเงินผ่านทาง Mobile
Banking การรับเงินผ่านเครื่อง ATM และการชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
เป็นต้น การรับเงินด้วยวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผู้ชาระเงินไม่จาเป็นต้องเดินทางมา
ชาระเงิน ณ จุดรับชาระเงินของหน่วยงาน
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวหน้าเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยรัฐบาลได้กาหนด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National
e-Payment Master Plan ขึ้น สานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จาเป็นต้องผลักดันให้มี
ช่องทางการรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการรับเงินด้วยเงินสด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ
การวางระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการท างานด้ า นรั บ เงิ น ส านั ก การคลั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาใช้วิธีการเขียนแผนผังทางเดินเอกสาร ระบุขั้นตอนการทางาน และระบุชื่อผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอน
2. การวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง สานักการคลั ง องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาต้อง
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการรับเงิน ความเสี่ยงของการรับเงิน ของแต่ละหน่วยงานมี
ความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขั้นตอน วิธีการ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากการปฏิบัติงานด้วยวิธี Manual
3. การประเมินความเสี่ ยง สานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องพิจารณา
โอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คะแนนความเสี่ยง
4. การกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง วางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับในการวางระบบการควบคุมภายใน

-25. การประเมินระบบการควบคุมภายใน มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นระยะ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
5.1 เพื่อประเมินว่าระบบการควบคุมภายในทีออกแบบไว้มีประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งเป็นการประเมิน
ว่าระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานออกแบบไว้สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ากว่า
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5.2 เพื่อประเมิน ว่าระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบไว้ได้ถูกนาไปใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
หรือไม่ หน่วยงานอาจใช้วิ ธีการทดสอบตามกระบวนการขั้นตอนที่วางไว้ (Walk Through Test) รวมถึง
การสั งเกตการณ์และการสอบถาม ในกรณีที่มีการวางระบบงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต้องมี
การทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย

การควบคุมภายในด้านการรับเงิน
การออกแบบระบบการควบคุม ภายในด้ า นการรั บ เงิ น ของส่ ว นราชการต้อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่ใช่
ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น หน่วยงานของรัฐ
ต้องวางระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการรับเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึง ความเสี่ยง ผลกระทบ
ต้นทุน และประโยชน์ที่ได้รับ โดยหน่วยงานต้องกาหนดวิธีการควบคุมภายในเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางาน เพื่อสร้างระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินทีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ข้อควรคานึงถึง
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านรับ ได้แก่
การควบคุมทั่วไป
1.การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับชาระเงินและผู้บันทึกรายการรับเงินในสมุดบัญชี
2.การกาหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบควบคุมการนาเงินสดและเช็คที่ได้รับฝากธนาคารให้
ครบถ้วนถูกต้อง
3.เจ้าหน้าที่การเงินต้องไม่สามารถบันทึกเพิ่มรายการลูกหนี้ การลดหนี้ และการปรับปรุงสถานะใบ
แจ้งหนี้ รวมถึงไม่ควรมีหน้าที่ในการติดตามทวงหนี้
4.การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ควรกาหนดให้มีการควบคุม ดังนี้
4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
4.2 รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านต้องเป็นความลับเฉพาะบุคคล
4.3 การกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับการแบ่งแยกหน้าที่ของงานด้านการเงิน งานด้านการ
บัญชี และงานอื่น ๆ
4.4 การกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทารายการและผู้อนุมัติ
รายการ
4.5 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระบบ (Users) กับผู้ดูแลระบบ(Administartors)
5.การกาหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเงินเพื่อให้เกิดความชัดเจนและข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมหรือการเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเกี่ยวกับนโยบายการควบคุม
ภายในของงานการเงินและการบัญชีเป็นประจาทุกปี
6.การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับชาระเงินแยกออกจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น
7.การกาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่ต้องระบุตัวตน(Whistle Blowing) และการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
การควบคุมด้านการรับเงิน
1.การรับชาระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นในรูปแบบกระดาษ
หรือเอกสารหลักฐานอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสาร ผู้ชาระเงิน วันที่ชาระ
เงิน จานวนเงิน และวัตถุประสงค์ของการชาระเงิน เป็นอย่างน้อย
2.การจัดทาเอกสารการรับเงินควรมีการอ้างอิงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกใบเสร็จรับเงินต้อง
มีการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ หน่วยงานควรกาหนดวิธีการอ้างอิงกับเอกสารต้นทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ
3.ในกรณีที่มีการรับเช็ค ผู้รับชาระเงินต้องตรวจสอบสภาพเช็คว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการ
แก้ไขข้อความ

-2การควบคุมด้านใบเสร็จรับเงิน
1.ใบเสร็จรับเงินทีมีการพิมพ์แบบล่วงหน้าจากโรงพิมพ์ ต้องมีการให้ลาดับเล่มที่และเลขที่เอกสารจาก
โรงพิมพ์
2.กรณีที่มีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีการเรียบลาดับ
เลขที่เอกสารอัตโนมัติ
3.ใบเสร็จรับเงินไม่ควรมีการแก้ไข ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อความที่สาคัญ เช่น ชื่อผู้ชาระเงิน รายการ
ชาระเงิน เลขที่อ้างอิง และจานวนเงิน) ต้องยกเลิกทั้งฉบับและออกใบเสร็จรับเงินใหม่
4.การยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องให้ผู้มีอานาจอนุมัติเสมอ ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีต้นฉบับสาหรับผู้
ชาระเงิน การยกเลิกต้องนาเอกสารต้นฉบับกับสาเนาและประทับตรายกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
5.การออกข้อปฏิบัติให้ผู้รับชาระเงินแจ้งผู้ชาระเงินให้เก็บใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเสมอหรือการ
ติดป้ายประกาศให้ผู้ชาระเงินเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
6.กรณีที่ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานสูญหายต้ องมีการแจ้งความทันที และติดประกาศการยกเลิก
การใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มที่และเลขที่ที่สูญหาย
7.ใบเสร็จรับเงินที่เป็นการรับเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้รับเงิน
8.ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์จากโรงพิมพ์แล้ว แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะนามาใช้อีก ให้ดาเนินการขออนุมัติ
เพื่อทาลายใบเสร็จรับเงิน
9.การออกนโยบายหรื อระเบี ย บให้ มี ก ารเก็บ รั กษาใบเสร็ จรั บ เงิ นให้ อยู่ ใ นที่ ป ลอดภั ย และระบุ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
10.การจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ พิ ม พ์ จ ากโรงพิ ม พ์ แ ล้ ว ประกอบด้ ว ย เล่ ม ที่ เลขที่
ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่อยู่ในคลังพัสดุ(Stock) ข้อมูลการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้เบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน พร้อม
ทั้งมอบหมายผู้ เก็บ รั กษาใบเสร็ จ รั บ เงิน ในคลั งพัส ดุอย่างเป็นลายลั กษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ ที่ดูแลทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินในคลังพัสดุต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
11.เมื่อใบเสร็จรับเงินเบิกมาจากคลังพัสดุแล้ว หัวหน้าฝ่ายการเงินต้องทาหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้
ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
การควบคุมด้านการนาฝากและการนาส่งเงิน
1.การกาหนดให้มีการนาเงินสดและเช็คฝากธนาคารทุกสิ้นวัน ในกรณีที่มีความจาเป็นไม่สามารถนา
เงินสดหรือเช็คฝากธนาคารได้ ต้องนาฝากเงินสดและเช็คฝากธนาคารทันทีในวันทาการถัดไป
2.หัวหน้าฝ่ายการเงินต้องตรวจสอบว่าจานวนเงินสดและเช็คตามยอดเงินในใบเสร็จรับเงินได้มีการนา
ฝากธนาคารครบถ้วน
3.การเก็บเงินสดและเช็คที่ได้รับชาระแล้วและรอการนาส่งหรือนาฝากธนาคารต้องเก็บรักษาในที่
มั่นคงปลอดภัย และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบทีชัดเจน
4.หน่วยงานควรระบุผู้รับผิดชอบในการเก็บเงินสด ปริมาณเงินสดที่สามารถเก็บรักษาได้และความถี่
ของการนาเงินสด/เช็คฝากธนาคาร โดยพิ จารณาจากเงินเดือน ตาแหน่ง อายุการทางาน เพื่อกาหนดบุคคลที่
รับผิดชอบในการเก็บเงินสด รวมถึงการคานึงถึงระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหน่วยงาน
อาจพิจารณาให้มีการนาเงินฝากธนาคารมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
5.หน่วยงานอาจมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ไม่ใช่เจ้ าหน้าที่เก็บรักษาเงินสด ดาเนินการตรวจนับเงินสด
เป็นระยะ ๆ

-3การควบคุมด้านการบันทึกข้อมูลและรายงาน
1.ผู้รับชาระเงินต้องจัดทารายงานสรุปการรับชาระเงินในแต่ละวันส่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตรวจสอบ
และส่งให้แผนกบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี ข้อมูลรายงานสรุปการรับชาระเงินควรประกอบด้วย ข้อมูลเงินสด/เช็คที่
ได้รับในแต่ละวัน เลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิก จานวนเงินสด/เช็ค
ที่มีการนาส่งหรือนาฝากธนาคาร และเงินสด/เช็คคงเหลือในเมือที่ยังไม่มีการนาส่งหรือนาฝากธนาคาร
2.ผู้มีหน้าที่บันทึกบัญชีต้องมั่นใจว่าใบเสร็จรับเงินทุกฉบับได้มีการบันทึกบัญชี
3.การบันทึกบัญชีการรับเงินสด/เช็ค แบบ Manuat ควรบันทึกรายการทุกสิ้นวัน
4.การบันทึกบัญชีการนาเงินฝากธนาคาร ต้องสามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นรายการการรับเงินสด/เช็คของ
เลขที่เอกสารใด
5.การตรวจสอบกระทบยอดจานวนเงินที่นาฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ในแต่ละวันว่า
ถูกต้องตรงกัน
6.การกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและรายงานยอดเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารที่ได้รับมาจาก
ธนาคารต้องทาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหัวหน้าฝ่ายบัญชีมีหน้าที่สอบทานรายงานการกระทบยอด
การควบคุมด้านการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด
1.การกาหนดขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนสาหรับการตรวจสอบและการอนุมัติการโอนคืนเงินในกรณี
การรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด
2.ในกรณีที่มีการชาระเงินโดยการโอนเงินจากบัญชีธนาคาร การคืนเงินไม่ควรคืนด้วยเงินสด ต้องเป็น
การโอนคืนเงินเข้าเลขบัญชีที่โอนเข้ามาเท่านั้น
3.หน่วยงานต้องกาหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติการโอนคืนเงิน และผู้มีหน้าที่แจ้งธนาคารเพื่อดาเนินการโอน
คืนเงิน ซึ่งต้องไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่รับชาระเงิน

ช่องทางการชาระภาษี
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจากผู้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกยาสูบ
ชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา
***************************
1.ยื่นแบบรายการภาษี (อบจ.02-1),(อบจ.02.2),(อบจ.04-3) พร้อมชาระภาษีต่อพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ที่ศูนย์ประสานงาน อบจ.นม.ประจาอาเภอที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือองค์การบริห ารส่ว น
จั งหวัด นครราชสี มา ถนนก าแหงสงคราม ต าบลในเมื อง อาเภอเมื องนครราชสี มา จัง หวั ดนครราชสี ม า
30000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4424-3042 ภายในวันที่ยี่สิบของเดือน
2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี “องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี มา” เลขที่บั ญชี 301-1-86483-7 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขานครราชสี ม า ชื่ อ บั ญ ชี “องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า” เลขที่ บั ญ ชี
010212033816
**** กรุ ณ าแจ้ ง การโอนและส าเนาหลั ก ฐานการโอน ให้ ฝ่ า ยพั ฒ นารายได้ ท ราบ หรื อ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4424-3042 และส่งเอกสารประกอบการชาระภาษี (ทางไปรษณีย์หรือทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ ( taxpao 2@ gmail.com) ประกอบด้วย
1.อบจ.02-1 (แบบยื่นรายการภาษีฯ)
2.อบจ.02-2 (บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจาหน่ายไป)
3.อบจ.04-3 (งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ)
เมื่อได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดาเนินการ
จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกอบการ ภายใน 3 วันทาการ
3.การชาระภาษีออนไลน์ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
www.koratpao.go.th ด้วยเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ค้นหาสถานทีประกอบการดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดให้ นาแบบยื่นรายการภาษีฯ ชาระได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันทียี่สิบ
ของเดือน ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 25 บาทต่อรายการ เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดาเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกอบการภายใน 3 วันทาการ
**********************

