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 ขั้นตอนการช าระค่าบริการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 กรณีผู้รับบริการได้รับใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) จากระบบการรับช าระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของระบบการรับช าระเงินกลางฯ ได้โดย 
ใช้รหัสอ้างอิง (Ref.1) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เพ่ือการจ่ายช าระเงิน โดยสามารถจ่ายช าระเงินได้ 2 วิธีการ ดังนี้ 
  วิธีการจ่ายช าระเงินผ่านใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) 
 1.1 ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้ทุกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ Bill Payment Prompt pay  
 1.2 ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven ทุกสาขา) 
 1.3 ช าระเงินผ่านเครื่อง ATM 
 1.4 ช าระเงินผ่าน application ของธนาคารผู้ให้บริการบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking)  
  ด้วยช่องทาง QR Code หรือ Bar Code 
  วิธีการจ่ายช าระเงินด้วยวิธีออนไลน์ (Online Payment)  
 2.1 ช าระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเครดิต  
 2.2 ช าระเงินผ่าน Internet Banking ของธนาคารผู้ให้บริการ 
 2.3 ช าระเงินผ่านการหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ 

 
ช่องทางการรับช าระเงินผ่านระบบการรับช าระเงินกลาง 
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ตัวอย่าง ใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) กรณีผู้ใช้บริการสร้าง Bill ด้วยตนเอง 
 

 
ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
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5.1 ขั้นตอนการเลือกรายการรับช าระและรายการรอช าระ  
  ผู้ใช้บริการสามารถค้นหารายการรับช าระผ่านเว็บไซต์ของระบบการรับช าระเงินกลางฯ ได้ที่ 
www.epayment.cgd.go.th ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกท ารายการโดยการลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ได้ 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการระบบการรับช าระเงินกลางฯ ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
   เลือกรายการรับช าระผ่านเว็บไซต์ของระบบการรับช าระเงินกลางฯ (Shopping) 
   เลือกรายการใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) จากเมนู “รายการรอช าระ” 

 
“หน้าหลัก” ระบบการรับช าระเงินกลาง  

 
 เลือกรายการรับช าระผ่านเว็บไซต์ของระบบการรับช าระเงินกลางฯ (Shopping) การเลือกรายการดังกล่าว 
เป็นการใช้บริการส าหรับสร้างใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือก
รายการรับช าระที่ประสงค์ขอรับบริการจากส่วนราชการต่างๆ ที่มีให้บริการในระบบได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกรายการ
รับช าระได้สูงสุด 5 รายการต่อ 1 ใบแจ้งการช าระเงิน เพื่อสร้างใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ด้วยตนเอง 
ภายใต้เงื่อนไขการค้นหารายการรับช าระที่ต้องการได้ ดังนี้  
 การค้นหารายการรับช าระให้ค้นหาจากเมนู “ค้นหารายการ” จากหมวดใดหมวดหนึ่ง 
ได้แก่  หมวดหน่วยงาน หรือ  หมวดค่าบริการ เพ่ือเลือกรายการรับช าระที่ต้องการ  
 

 
หน้าจอ “ค้นหารายการ” 

http://www.epayment.cgd.go.th/
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ค้นหารายการรับช าระจาก “หมวดหน่วยงาน” 
 

 
 

ค้นหารายการรับช าระจาก “หมวดบริการ” 
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ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการช าระเงิน 

 

  กรณีเลือกรายการรับช าระผ่านเว็บไซต์ของระบบการรับช าระเงินกลางฯ (Shopping) 
เพื่อสร้างใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ด้วยตนเอง ท่านสามารถเลือกรายการรับช าระสูงสุด 
ได้ 5 รายการต่อ 1 ใบแจ้งการช าระเงิน โดยวิธีการ Shopping รายการรับช าระนั้น ท่านสามารถท าได้โดยการ

กดปุ่ม   โดยให้ผู้ใช้บริการสังเกตจ านวนรายการรับช าระที่แสดงรายการ Shopping ที่อยู่ในตะกร้าด้านบน 

(ไอคอนมุมบนขวามือ) ตัวอย่างเช่น   หรือ    หลังจากนั้นกดปุ่ม   
เพ่ือยืนยันรายการช าระเงินต่อไป 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันรายการช าระเงิน 
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คลิกเครื่องหมายถูก  เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและด าเนินการจ่ายช าระเงิน 

 

 
 

หลังจากกดปุ่ม “ด าเนินการต่อ” ส าหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้ สามารถคลิกเลือก  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายช าระเงินได้ทันที ยกเว้นผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ลงทะเบียนให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส าคัญ
เพ่ือใช้ในการออกใบแจ้งการช าระเงินและการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  
 

 
ขั้นตอนที่ 3 เลือกช่องทางการช าระเงิน 
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 เลือกรายการใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) จากเมนู “รายการรอช าระ” กรณีส่วนราชการแจ้งหนี้
เรียกเก็บเงินผ่านระบบการรับช าระเงินกลางฯ เช่น ค่าใช้น้ าบาดาล (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 
(กรมธนารักษ์) ค่าธรรมเนียมโรงงานรายปี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นต้น ในหน้าจอรายการรอช าระ ผู้ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบรายการรับช าระเงินที่ตนเองเลือกรายการสร้างใบแจ้งการช าระเงินไว้ หรือใบแจ้งการช าระเงิน
ที่ส่วนราชการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินเพ่ือท ารายการจ่ายช าระเงินต่อไป 
 

 
ค้นหาใบแจ้งการช าระเงิน ผ่านเมนู “รายการรอช าระ” 

 

 

 
หน้าจอ “ข้อมูลผู้ใช้งาน” เมนู “รายการรอช าระ”  
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  ไอคอนใน “รายการรอช าระ” ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางการจ่ายช าระเงิน 
ได้ 4 ช่องทางหลัก ได้แก่  
 1.   จ่ายผ่านหน้าจอช าระเงินของระบบการรับช าระเงินกลางฯ 

 2.   จ่ายช าระด้วย QR Code  

 3.   จ่ายช าระด้วย Barcode  

 4.    พิมพ์ Bill Payment ไปจ่ายช าระเงินตามช่องทางการรับช าระเงินที่ระบบเปิดให้บริการ 
   ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้ทุกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ Bill Payment Prompt pay  
   ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven ทุกสาขา) 
   ช าระเงินผ่านเครื่อง ATM  
   ช าระเงินผ่าน application ของธนาคารผู้ให้บริการบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking)  
ด้วยช่องทาง QR Code หรือ Bar Code 
 

  
รูปแบบช่องทางการจ่ายช าระเงิน 4 ช่องทางหลัก 
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  กรณีผู้ใช้บริการกดปุ่ม  เพ่ือท ารายการจ่ายช าระเงิน ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ “ช าระเงิน” 
ตามรูปภาพ 

 
หน้าจอการจ่ายช าระเงินผ่านระบบการรับช าระเงินกลางฯ 

 

 
 
  หน้าจอการจ่ายช าระเงินผ่านระบบการรับช าระเงินกลางฯ ผู้ใช้บริการต้องด าเนินการ “คลิก” 
เครื่องหมายถูก  ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของระบบจึงจะสามารถท ารายการจ่ายช าระเงินในขั้นตอน
ต่อไปได้  
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5.2 ขั้นตอนการเลือกช่องทางการช าระเงิน 
  หลังจากเลือกรายการช าระเงินเพ่ือสร้างใบแจ้งการช าระเงินและยืนยันรายการช าระเงินแล้ว 
หรือตรวจสอบแล้วพบว่า มีรายการรอช าระเงินที่ส่วนราชการแจ้งหนี้เรียกเก็บให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเลือกช่องทางการจ่ายช าระเงินที่ระบบการรับช าระเงินกลางฯ เปิดให้บริการ ได้แก่  
  A. ช าระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเครดิต  
  B. ช าระเงินผ่านการหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ  ในระยะแรกระบบการรับ
ช าระเงินกลางฯ เปิดให้บริการการหักบัญชีธนาคารเฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเพ่ิม
ธนาคารเพ่ือการหักเงินจากบัญชีธนาคารอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต  
   C. ช าระเงินผ่านช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ 1) พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 2) QR Code 3) Barcode   
ให้ประชาชนหรือนิติบุคคลเลือกช่องใดช่องทางหนึ่งเพ่ือจ่ายช าระเงิน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ช าระเงิน” 

 เพ่ือจ่ายช าระเงินต่อไป 
 

 


