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ความเป็นมา

บทที่ 1
บทนา

ตามทีก่ รมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้สามารถปฏิบัติงานผ่าน GFMIS Web online
โดยเริ่มจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและนาส่งเงิน และระบบงบประมาณ ซึ่งส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ขณะนี้การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web online
ได้พัฒนาเสร็ จ เรีย บร้อ ยแล้ว การบัน ทึก ข้อ มูล ต่า งๆ สามารถปฏิบ ัติง านได้เ ทีย บเคีย งเครื ่อ ง GFMIS
Terminal กล่าวคือ เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าระบบแล้ว จะได้รับเลขที่เอกสารจากระบบทันที และ
หัวหน้าส่วนราชการจะต้องดาเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเช่นเดียวกับการบันทึก
รายการในระบบด้วยสิทธิบัตร P1 และ P2 รวมทั้งสามารถเรียกรายงาน SAP LOG ได้ทันทีเช่นเดียวกับการ
นาส่งข้อมูลผ่าน Excel loader
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS Web Online มีความสะดวกและคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถบันทึกรายการต่างๆ ได้เทียบเคียงกับเครื่อง GFMIS Terminal
2. เพื่อลดภาระของส่วนราชการต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ในการบันทึกรายการต่างๆ
แทนหน่วยงานในสังกัด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการได้ รั บ ทราบขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS Web Online ที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการ
เกี่ยวกับระบบ GFMIS Web Online
ขอบเขตและข้อจากัด
เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่าน ระบบ GFMIS Web Online เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการบันทึกรายการ ดังนั้น การพัฒนาระบบ
ในครั้งนี้ จะไม่ครอบคลุมถึงการดาเนินการกลับรายการในระบบเบิกจ่าย เนื่องจากการกลับรายการในระบบ
เบิกจ่ายเงินมีผลกระทบต่อการบันทึกรายการบัญชีของแผ่นดิน

บทที่ 1 บทนา

หน้า 1

บทที่ 2
ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online
การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายผ่าน GFMIS Web online จะเริ่มตั้งแต่เมื่อส่วนราชการได้รับ
ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบของ
ทางราชการกําหนดแล้ว จึงจะเริ่มดําเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ ซึ่งสามารถบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินนอกงบประมาณ โดยแบ่งการบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินออกได้ ดังนี้
1. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสัง่ ซื้อสั่งจ้าง (PO)
ส่วนราชการต้องดําเนินการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Web online
เมื่อระบบตรวจสอบพบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบจะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างมาบันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้อัตโนมัติ หลังจากนั้นให้ส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว หากไม่พบข้อผิดพลาดให้บันทึก
ข้อมูล โดยระบบจะแสดงเลขที่ใบกํากับสินค้าและให้เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการจะต้อง
ดําเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ของ
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกรายการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง (รหัส
หน่วยงาน 9999) รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 1
2. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผา่ นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ต้องค้นหา
ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ เมื่อมีผู้ขายในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินระบุบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการ
จะต้องดําเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะ
ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงิน
เข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกรายการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง
(รหัสหน่วยงาน 9999) รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 2
3. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
ให้ดําเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดําเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน
เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการ
ขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินให้บันทึกรายการขอจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web online รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 3

บทที่ 2 ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online

หน้า 2- 1

4. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคล
ในหน่วยงาน ให้ดําเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online โดยระบบจะแสดงเลขที่
เอกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดําเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติ
เอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด
เพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อได้
จ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้บันทึกรายการขอจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web online รายละเอียด
ปรากฏตามแผนภูมิที่ 4
สําหรับการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online ให้สว่ นราชการดําเนินการ ดังนี้
1. การบันทึกรายการขอเบิกเงิน
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน สามารถดําเนินการผ่าน 3 ช่องทาง คือ
1.1 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ให้เข้าเว็บไซด์ http://webonline โดยระบุ ดังนี้
Username : AAAAAAAAAA+10
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่
Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
1.2 ผ่านเครือข่าย Intranet ให้เข้าเว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th โดยระบุดงั นี้
Username : AAAAAAAAAA+10
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่
Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่าน Intranet
1.3 ผ่านเครือข่าย Internet ให้ใช้ GFMIS Token Key ให้เข้าเว็บไซด์
https://webonlineinter.gfmis.go.th โดยระบุดงั นี้
Username : AAAAAAAAAA+10
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่
Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่าน Internet
2. การอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและเอกสารเพื่อสั่งจ่าย
เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเอกสารขอเบิกถูกต้องแล้ว ให้ดําเนินการอนุมัติ 2 ขั้นตอน คือ
อนุมัติเอกสารขอเบิกและอนุมัตเิ อกสารเพื่อสั่งจ่าย ดังนี้
2.1 กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
2.1.1 สําหรับหน่วยงานที่มีบัตร Smart Card ให้ใช้บัตร Smart Card ชนิดบัตร P
สําหรับการอนุมัติเอกสารขอเบิก และอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย
2.1.2 สําหรับหน่วยงานที่ใช้รหัส E ในการอนุมัติรายการ ให้ระบุดงั นี้
อนุมัติเอกสารขอเบิก
Username : AAAAAAAAAA+01
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่
Password : รหัส Password ของหน่วยงาน
อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย
Username : AAAAAAAAAA+02
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่
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Password : รหัส Password ของหน่วยงาน
2.2 กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่าย Intranet ให้ใช้ Username และ Password ของผู้อนุมัติ
จะมี 2 ชุด โดยแยกสิทธิในการอนุมัติขนั้ ที่ 1 และขั้นที่ 2 ออกจากกัน โดยระบุดงั นี้
อนุมัติเอกสารขอเบิก
Username : AAAAAAAAAA+01
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่
Password : รหัส Password ของหน่วยงาน
อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย
Username : AAAAAAAAAA+02
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่
Password : รหัส Password ของหน่วยงาน
2.3 กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet ให้ใช้ GFMIS Token Key (สิทธิผอู้ นุมัติ)
จะมี 2 ชุด โดยแยกสิทธิในการอนุมัติขนั้ ที่ 1 และขั้นที่ 2 ออกจากกัน โดยระบุดงั นี้
อนุมัติเอกสารขอเบิก
Username : AAAAAAAAAA+01
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่
Password : รหัส Password ของหน่วยงาน
อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย
Username : AAAAAAAAAA+02
A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่
Password : รหัส Password ของหน่วยงาน
นอกจากนั้นแล้ว การบันทึกข้อมูลผ่าน GFMIS Web online กรณีบันทึกผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
สามารถบันทึกรายการได้สูงสุด 200 บรรทัดรายการ กรณีไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างสามารถบันทึกรายการได้
สูงสุด 100 บรรทัดรายการ สําหรับการบันทึกข้อมูลผ่าน GFMIS Web Online สีของตัวอักษรจะแตกต่างกัน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล โดยมีความหมายของสีแต่ละสี ดังนี้
1. สีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล หากไม่บันทึก ระบบจะไม่ให้เลขที่เอกสาร
2. สีดํา หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อตั โนมัติและห้ามแก้ไข
3. สีนา้ํ เงิน หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อตั โนมัตแิ ละสามารถเลือกหรือเปลี่ยนข้อมูลได้
4. สีเขียว หมายถึงจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้
การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online กําหนดให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น ตรวจสอบรหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลักและ
รหัสงบประมาณ ให้มคี วามสอดคล้องกัน ก่อนจะให้เลขที่เอกสารขอเบิก เป็นต้น
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บทที่ 3
การขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online
การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online สามารถบันทึกรายการขอเบิกจาก
เงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินนอกงบประมาณ และเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 โดยสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายและขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการ
เพื่อนําเงินไปจ่ายต่อให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สําหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารส่วนราชการสามารถบันทึกรายการเพื่อนําเงินไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การจ่ายให้ยืม
การจ่ายเงินเดือนกรณีไม่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุน เงินสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งการ
บันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนราชการหลังจากที่ได้รับเงินจากคลังแล้ว เมื่อจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบทุกครั้งโดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสัง่ จ้าง (PO)
การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online สามารถบันทึกรายการขอเบิก
เงินจ่ายตรงบุคคลภายนอกและส่วนราชการอื่นผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไปที่สามารถกําหนดงวดการส่ง
มอบและจํานวนเงินที่ชําระแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน และบันทึกรายการขอเบิกผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน ซึ่งการบันทึกรายการขอเบิกดังกล่าวอาจมีเพียง 1 บรรทัดรายการหรือมีมากกว่า 1 บรรทัด
รายการ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการในระบบ ประกอบด้วย
3.1.1 รายการขอเบิกเงินเพือ่ จ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
3.1.1.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)
- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ตอ้ งการนํามาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
3.1.1.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)
- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ตอ้ งการนํามาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
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3.1.1.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)
- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ตอ้ งการนํามาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
3.1.2. รายการขอเบิกเงินเพือ่ จ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
3.1.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)
- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ตอ้ งการนํามาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่
เกินจํานวนเงินใน PO และจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10
หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)
- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ตอ้ งการนํามาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่
เกินจํานวนเงินใน PO และจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10
หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
3.1.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)
- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ตอ้ งการนํามาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่
เกินจํานวนเงินใน PO และจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10
หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
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3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
3.1.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ให้บันทึกรายการ ดังนี้
3.1.1.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)
ขัน้ ตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 1

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 3

ขัน้ ตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป โดยมี
รายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บนั ทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบุวนั เดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวนั เดือนปีที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 4

- การอ้างอิง
- เลขที่ใบสั่งซือ้ สั่งจ้างระบบ GFMIS

หรือ

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
กดปุ่ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่
นํามาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 3 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวนั ที่บนั ทึกรายการหรือวันที่เอกสาร

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000531

กดปุ่ม

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ
เลือก
เลือก
-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
-กดปุ่ม

ภาพที่ 3
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader
กรณีเลือก
ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX
กรณีเลือก
ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซือ้ สั่งจ้าง(PO) ตามภาพที่ 4

กดป่ม

- กดปุ่ม

ภาพที่ 4
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสําหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 5

การบันทึกรายการ

ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธกี ารชําระเงิน
- เลขประจําตัวบัตรประชาชน
/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คําอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม

ภาพที่ 5
กดปุ่ม

เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก
(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)
ระบบแสดงวิธีการชําระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผูข้ าย/คู่สญ
ั ญา ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน 10 หลัก ให้อตั โนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อตั โนมัตติ ามใบสั่งซือ้ สั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบุคาํ อธิบายรายการ สามารถระบุได้สงู สุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 6

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 6

ข้อมูลรายการขอเบิก

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 6
เลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 7

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 7

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงินเท่ากับบรรทัด
รายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดง 1 บรรทัด
รายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลําดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน
แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงินขอเบิก จํานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จํานวนเงินค่าปรับ
จํานวนเงินขอรับกรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 8

- กดปุ่ม

ภาพที่ 7
เพื่อบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 8

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 8

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ภาพที่ 8
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจํานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงินค่าปรับที่ตอ้ งการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

จํานวนเงิน
หลังหักภาษี

- กดปุ่ม

ภาพที่ 9
เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม่ จําลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 10
กรณีที่มคี วามผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึก ตามภาพที่ 9
กรณีทไี่ ม่มคี วามผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น
สําเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 11
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 10

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 13 จึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลใน
รายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูคู่บญ
ั ชีทเี่ กิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ระบบแสดงคู่บัญชี ตามภาพที่ 14
หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 15 หรือเรียก
รายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 16 หรือออกจากระบบ ให้กดปุ่ม
“กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 17

.
ประเภท
เอกสารที่ได้

ภาพที่ 12
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 11

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

แสดงคู่บัญชี

แสดงรายงาน
SAP Log

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงคู่บัญชี

ภาพที่ 13

กดปุ่มเพื่อแสดง
เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 12

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

- กดปุ่ม

ภาพที่ 15
เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

ภาพที่ 16

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 13

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

ภาพที่ 17
กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 14

3.1.1.2 เงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี (ประเภทเอกสาร KB)
ขัน้ ตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามภาพที่ 19

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 18

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 15

ขัน้ ตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภททั่วไป โดยมี
รายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บนั ทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- การอ้างอิง

ภาพที่ 19
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบุวนั เดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวนั เดือนปีที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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- เลขที่ใบสั่งซือ้ สั่งจ้างระบบ GFMIS

กดปุ่ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่
นํามาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 20
หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวนั ที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร
หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000538

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ
เลือก
เลือก
-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
-กดปุ่ม

- กดปุ่ม

ภาพที่ 20
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader
กรณีเลือก
ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX
กรณีเลือก
ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซือ้ สั่งจ้าง ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 21
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซือ้ สั่งจ้างสําหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 22

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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การบันทึกรายการ

ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธกี ารชําระเงิน
- เลขประจําตัวบัตรประชาชน
/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คําอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม

ภาพที่ 22
กดปุ่ม
เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก
(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)
ระบบแสดงวิธีการชําระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผูข้ าย/คู่สญ
ั ญา ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน 10 หลัก ให้อตั โนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อตั โนมัตติ ามใบสั่งซือ้ สั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบุคาํ อธิบายรายการ สามารถระบุได้สงู สุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 18

รายการขอเบิก

ภาพที่ 23
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ตอ้ งการขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 24

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงินเท่ากับ
บรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบแสดง 1 บรรทัด
รายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลําดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของ
เงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงินขอเบิก จํานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จํานวนเงินค่าปรับ จํานวนเงิน
ขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่
จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 25

ภาพที่ 24
- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 25

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

ภาพที่ 25
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงินค่าปรับที่ตอ้ งการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26
เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ตามภาพที่ 27

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจําลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 27
กรณีที่มคี วามผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการตามภาพที่ 26
กรณีทไี่ ม่มรี ายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 28

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึก
เป็น “สําเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออก
จากระบบ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 28
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิกตามภาพที่ 30 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูคู่บัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ระบบแสดงเอกสารทางบัญชี
ตามภาพที่ 31 หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 32
หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log”ระบบแสดงตามภาพที่ 33 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อ
ออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 34

ประเภท
เอกสารที่ได้

ภาพที่ 29
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

แสดงคู่บัญชี

แสดงรายงาน
SAP Log

ภาพที่ 30
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงคู่บัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดง
เอกสารบัญชี

ภาพที่ 31

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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- กดปุ่ม

เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 32
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 33

ภาพที่ 33

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

กดปุ่ม

ภาพที่ 34
เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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3.1.1.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)
ขัน้ ตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม

(ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ตามภาพที่ 36

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 35

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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ขัน้ ตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป โดยมี
รายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บนั ทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- การอ้างอิง

ภาพที่ 36
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบุวนั เดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวนั เดือนปีที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดงั กล่าว
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 28

- เลขที่ใบสั่งซือ้ สั่งจ้างระบบ GFMIS

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ
เลือก
เลือก
-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
-กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กดปุ่ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่
นํามาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 37
หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวนั ที่บนั ทึกรายการหรือวันที่
เอกสารหรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ภาพที่ 37
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader
กรณีเลือก
ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX
กรณีเลือก
ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซือ้ สั่งจ้าง ตามภาพที่ 38

ภาพที่ 38
เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 39

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 29

การบันทึกรายการ

ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธกี ารชําระเงิน
- เลขประจําตัวบัตรประชาชน
/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คําอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม

ภาพที่ 39
กดปุ่ม
เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก
(ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)
ระบบแสดงวิธีการชําระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผูข้ าย/คู่สญ
ั ญา ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน 10 หลัก ให้อตั โนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อตั โนมัตติ ามใบสั่งซือ้ สั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบุคาํ อธิบายรายการ สามารถระบุได้สงู สุด 70 ตัวอักษร
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 40

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 30

รายการขอเบิก

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 40
เพื่อเลือกรายการที่ตอ้ งการขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 41

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 31

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็ บรายการนี้ ลงในตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน
เท่ากับบรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบแสดง 1
บรรทัดรายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลําดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน
แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงินขอเบิก จํานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จํานวนเงินค่าปรับ
จํานวนเงินขอรับ กรณีมีก ารหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่า ย/ค่า ปรับ ให้ก ดปุ่ม ระบุภ าษีหัก ณ ที่จ่า ย/ค่า ปรับ เพื่อ
ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 42

-กดปุ่ม

ภาพที่ 41
เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 42

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 32

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม
การบันทึกรายการ

- กดปุ่ม

ภาพที่ 42
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงินค่าปรับที่ตอ้ งการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 43

ภาพที่ 43
เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ตามภาพที่ 44

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 33

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จํ า ลองการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ
ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 44
กรณีที่มคี วามผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึก ตามภาพที่ 43
กรณีทไี่ ม่มรี ายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 45

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก
เป็นสําเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 45
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 46

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 34

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก ระบบแสดงรายการขอเบิกตามภาพที่ 47 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูคู่บัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 48 หากประสงค์
จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 49 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม
“SAP Log” ตามภาพที่ 50 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”
ตามภาพที่ 51

ประเภท
เอกสารที่ได้

ภาพที่ 46
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 47

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 35

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

กดปุ่มเพื่อ
แสดงคู่บัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดง

รายงาน SAP Log

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงคู่บัญชี

ภาพที่ 47

กดปุ่ม เพื่อ แสดง
เอกสารบัญชี

- กดปุ่ม

ภาพที่ 48
เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 36

- กดปุ่ม

ภาพที่ 49
เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

ภาพที่ 50

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 37

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

กดปุ่ม

ภาพที่ 51
เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 38

3.1.2 รายการขอเบิกเงินเพือ่ จ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
ให้บนั ทึกรายการดังนี้
3.1.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ 11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้อฯ
การส่งมอบไม่แน่นอน)
เพื่อเข้าสูห่ น้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 53

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 52

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 39

ขัน้ ตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบ
ไม่แน่นอน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึก
รายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- การอ้างอิง

ภาพที่ 53
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบุวนั เดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวนั เดือนปีที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดงั กล่าว
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 40

- เลขที่ใบสั่งซือ้ สั่งจ้างระบบ GFMIS

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซือ้ ระบบ GFMIS
- กดปุ่ม

กดปุ่ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นาํ มาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่54
หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวนั ที่บนั ทึกรายการหรือวันที่เอกสาร
หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ภาพที่ 54
ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้าง (PO) จํานวน 10 หลัก
เลขที่เอกสารต้องเป็น 2XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซือ้ สั่งจ้าง ตามภาพที่ 55

กดปุ่ม

ภาพที่ 55
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 56

.

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 41

การบันทึกรายการ

ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธกี ารชําระเงิน
- เลขประจําตัวบัตรประชาชน
/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คําอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม

ภาพที่ 56
กดปุ่ม
เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก
(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)
ระบบแสดงวิธีการชําระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผูข้ าย/คู่สญ
ั ญา ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน 10 หลัก ให้อตั โนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อตั โนมัตติ ามใบสั่งซือ้ สั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบุคาํ อธิบายรายการ สามารถระบุได้สงู สุด 70 ตัวอักษร
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 57

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 42

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบุ จํ า นวนเงิ น ตาม
ต้ อ งการ แต่ ไ ม่ เ กิ น
จํานวนเงินใน PO

ภาพที่ 57
- กดปุ่ม
- ราคาต่อหน่วย
- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ตอ้ งการ
ระบุจาํ นวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 58

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 43

การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลําดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่ง
ของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงินขอเบิก จํานวน
ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย จํานวนเงินค่าปรับ จํานวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 59

- กดปุ่ม

ภาพที่ 58
เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 59

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 44

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

ภาพที่ 59

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงินค่าปรับที่ตอ้ งการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 60

- กดปุ่ม

ภาพที่ 60
เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 61

เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 45

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม่ จําลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 61
กรณีที่มคี วามผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก
ตามภาพที่ 60
กรณีทไี่ ม่มรี ายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 62

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก
เป็น “สําเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออก
จากระบบ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 62
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 63

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 46

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 64 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูคู่บญ
ั ชีทเี่ กิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 65 หากประสงค์จะ
พิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 66 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม
“SAP Log” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 67 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับ
หน้าหลัก” ตามภาพที่ 68

ประเภท
เอกสารที่ได้

ภาพที่ 63
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 64

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 47

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

กดปุ่มเพื่อ
แสดงคู่บัญชี

แสดง
SAP Log

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงคู่บัญชี

ภาพที่ 64

ภาพที่ 65

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

กดปุ่ ม เพื่ อ แสดง
เอกสารบัญชี

หน้า 3 - 48

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

- กดปุ่ม

ภาพที่ 66
เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

ภาพที่ 67

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 49

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

กดปุ่ม

ภาพที่ 68
เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 50

3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)
ขัน้ ตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ 11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
การส่งมอบไม่แน่นอน)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามภาพที่ 70

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 69

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 51

ขัน้ ตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภทการส่งมอบไม่
แน่นอน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึก
รายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- การอ้างอิง
- เลขที่ใบสั่งซือ้ สั่งจ้างระบบ GFMIS

ภาพที่ 70
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อตั โนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบุวนั เดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดงั กล่าว
ระบุวนั เดือนปีที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดงั กล่าว
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
กดปุ่ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่
นํามาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 52

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 71
หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวนั ที่บนั ทึกรายการหรือวันที่เอกสาร
หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ภาพที่ 71
- เลขที่ใบสั่งซือ้ ระบบ GFMIS
ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้าง (PO) จํานวน 10 หลัก เลขที่เอกสารต้อง
เป็น 2XXXXXXXXX
- กดปุ่ม
เพือ่ แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสัง่ จ้าง ตามภาพที่ 72

กดปุ่ม

- จากนั้น กดปุม่

ภาพที่ 72
เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 73

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 53

ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธกี ารชําระเงิน
- เลขประจําตัวบัตรประชาชน
/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร
- คําอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม

ภาพที่ 73
กดปุ่ม
เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก
(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)
ระบบแสดงวิธีการชําระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผูข้ าย/คู่สญ
ั ญา ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 13 หลัก
หรือแสดงเลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน 10 หลัก ให้อตั โนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อตั โนมัตติ ามใบสั่งซือ้ สั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบุคาํ อธิบายรายการ สามารถระบุได้สงู สุด 70 ตัวอักษร
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 74

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 54

ข้อมูลรายการขอเบิก

ร ะ บุ จํ า น ว น เ งิ น ต า ม
ต อ ง ก า ร แ ต ไ ม เ กิ น
จํานวนเงินใน PO

ภาพที่ 74
- กดปุ่ม
- ราคาต่อหน่วย
- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ตอ้ งการ
ระบุจาํ นวนเงินขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 75

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 55

การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลําดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์
ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงิน
ขอเบิก จํานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จํานวนเงินค่าปรับ จํานวนเงินขอรับ กรณีมีก ารหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ
ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับตามภาพที่ 76

ภาพที่ 75
- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 76

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 56

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ภาพที่ 76
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงินค่าปรับที่ตอ้ งการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 77

ภาพที่ 77
- กดปุ่ม

เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 78

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 57

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจําลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 78
กรณีที่มคี วามผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกตามภาพที่ 77
กรณีทไี่ ม่มรี ายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 79

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก
เป็น “สําเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออก
จากระบบ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 79
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 80

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 58

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 81 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูคู่บญ
ั ชีทเี่ กิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 82 หากประสงค์จะ
พิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี”ตามภาพที่ 83 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุม่ “SAP Log”
ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 84 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”
ตามภาพที่ 85

ประเภท
เอกสารที่ได้

ภาพที่ 80
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 81

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 59

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

กดปุ่ มเ พื่ อ
แสดงคู่บัญชี

ก ด ปุ่ ม เ พื่ อ
แสดงรายงาน
SAP Log

ภาพที่ 81

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 60

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงคู่บัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดง
เอกสารบัญชี

- กดปุ่ม

ภาพที่ 82
เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 83

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 61

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

ภาพที่ 84

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

-กดปุ่ม

ภาพที่ 85
เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 62

3.1.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)
ขัน้ ตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม

(ขบ11ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้อฯ
การส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี ตามภาพที่ 87

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 86

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 63

ขัน้ ตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภทการส่งมอบไม่
แน่นอน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึก
รายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- การอ้างอิง

ภาพที่ 87
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัตติ ามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อตั โนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบุวนั เดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดงั กล่าว
ระบุวนั เดือนปีที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วนั ที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดงั กล่าว
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 64

- เลขที่ใบสั่งซือ้ สั่งจ้างระบบ GFMIS

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซือ้ ระบบ GFMIS
- กดปุ่ม

กดปุ่ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่
นํามาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 88
หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวนั ที่บนั ทึกรายการหรือวันที่เอกสาร
หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ภาพที่ 88
ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้าง (PO) จํานวน 10 หลัก
เลขที่เอกสารต้องเป็น 2XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซือ้ สั่งจ้าง ตามภาพที่ 89

ภาพที่ 89
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 90

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 65

ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธกี ารชําระเงิน
- เลขประจําตัวบัตรประชาชน
/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คําอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม รายการขอเบิก

ภาพที่ 90
กดปุ่ม
เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก
(ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)
ระบบแสดงวิธีการชําระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผูข้ าย/คู่สญ
ั ญา ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน 10 หลัก ให้อตั โนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อตั โนมัตติ ามใบสั่งซือ้ สั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
ระบุคาํ อธิบายรายการ สามารถระบุได้สงู สุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 91

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 66

ข้อมูลรายการขอเบิก

กดปุ่ม

ร ะ บุ จํ า น ว น เ งิ น ต า ม
ต อ ง ก า ร แ ต ไ ม เ กิ น
ระบุเอกสารขอเบิกเงินที่หน่วยงานต้จําอนวนเงิ
งการนในตามภาพที
่
PO

85

ภาพที่ 91
- กดปุ่ม
- ราคาต่อหน่วย
- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ตอ้ งการ
ระบุจาํ นวนเงินขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 92

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 67

การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลําดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์
ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงิน
ขอเบิก จํานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จํานวนเงินค่าปรับ จํานวนเงินขอรับ กรณีมีก ารหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ
ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 93

ภาพที่ 92
-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 93

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 68

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคํานวณ
- จํานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

ภาพที่ 93
ผูข้ าย

เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับ
ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจํานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย

ระบุจาํ นวนเงินที่เป็นฐานการคํานวณ
ระบุจาํ นวนเงินค่าปรับที่ตอ้ งการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 94

ภาพที่ 94
เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 95

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 69

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากกดปุ่ มจํ าลองการบั นทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 95
กรณีที่มคี วามผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึก ตามภาพที่ 94
กรณีทไี่ ม่มรี ายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 96

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก
เป็น “สําเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออก
จากระบบ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 96
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 97

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 70

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 98 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูคู่บัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 99 หาก
ประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 100 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้
กดปุ่ม “SAP Log” ตามภาพที่ 101 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”
ตามภาพที่ 102

กดปุ่ม

ประเภท
เอกสารที่ได้

ภาพที่ 97
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 98

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 71

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

กดปุ่ม

ก ด ปุ่ ม เ พื่ อ
แสดงรายงาน
SAP Log

ภาพที่ 98
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงคู่บัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดง
เอกสารบัญชี

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 72

ภาพที่ 99
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 100
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

ภาพที่ 101

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 73

กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 102

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 74

3.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)
เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามเอกสารประกอบการขอเบิกเงินหรือใบแจ้งหนี้
ส่าหรับวงเงินต่่ากว่า 5,000 บาท เพื่อจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายหรือการขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงให้กับผู้ขายในระบบ GFMIS ไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยบันทึก
รายการผ่านแบบ ขบ02 ส่าหรับการขอเบิกเงินจากงบประมาณ หรือเงินกันไว้เหลื่อมปี เลือกประเภทรายการขอเบิก
“เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา” และเลือกวิธีการช่าระเงิน “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา”
ซึ่ ง กรมบั ญชี กลางจะประมวลผลสั่ ง จ่ า ยและโอนเงิ น เข้ าบั ญชี เงิ น ฝากธนาคารของผู้ ขาย/คู่ สั ญญาต่ อ ไป
ส่าหรับกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ประกอบด้วย
3.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)
- เลือกเมนูแบบ ขบ02
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจ่านวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
3.2.2 เงินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KD)
- เลือกเมนูแบบ ขบ02
- ระบุเลขที่เอกสารส่ารองเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและท่าการจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว
ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจ่านวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
3.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)
- เลือกเมนูแบบ ขบ03
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการน่ามาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
ให้เลขที่เอกสารขอเบิกจ่านวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 75

3.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผา่ นใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง (PO) ให้บนั ทึกรายการ ดังนี้
3.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)
ขั้นตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม

(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 1
ภาพที่ 1

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 1

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 76

ขัน้ ตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิก โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ่านวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จ่านวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จ่านวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเลขที่ประกอบเอกสารขอเบิก

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 77

- วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

- วันที่ผ่านรายการ
- งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/การช่าระเงิน
- ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม เลือก
(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
- วิธีการช่าระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารส่ารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
- เลขที่ประจ่าตัวประชาชน/
เลขที่ประจ่าตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค่าอธิบายรายการ
- กดปุ่ม

กดปุ่ม

เลือก

(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)
ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินงบประมาณจ่านวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
ไม่ต้องระบุ
ระบุเลขประจ่าตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจ่าผู้เสียภาษี 10 หลัก
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ระบุค่าอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุดถึง 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 78

ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 3
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมย่อย
- รหัสบัญชีย่อย
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า
- จ่านวนเงิน
- กดปุ่ม

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จ่านวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ่านวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณ จ่านวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ่านวน 14 หลัก
ระบุ (ถ้ามี)
ระบุเฉพาะกรณีขอเบิกเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
ระบุเฉพาะกรณีขอเบิกเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่ก่าหนด
ระบุจ่านวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 79

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ
โดยรายละเอียดประกอบด้ว ยล่าดับ ที่ ชื่อบั ญชี รหัสบั ญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัส งบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก จ่านวนเงิน จ่านวนเงินขอเบิก จ่านวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่านวนเงินค่าปรับ จ่านวนเงินขอรับ
กรณีมีการหั กภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรั บ ให้ กดปุ่ มระบุ ภาษีหั ก ณ ที่จ่ าย/ค่าปรั บ เพื่อระบุภาษีหั ก ณ ที่
จ่าย/ค่าปรั บ ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 4
- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 5

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 80

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการค่านวณ
- จ่านวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการค่านวณ
- จ่านวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 7

-กดปุ่ม

ภาพที่ 5
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจ่านวนเงินที่เป็นฐานการค่านวณ
ระบุจ่านวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจ่านวนเงินที่เป็นฐานการค่านวณ
ระบุจ่านวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 81

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจ่าลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และค่าอธิบาย ให้ตรวจสอบและด่าเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก คือ
“ส่าเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อแสดงรายการ ดังนี้

ภาพที่ 8
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิก หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 82

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้ าจอข้อมูล ของเลขที่เอกสารขอเบิ กดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 9 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน หรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9
- กดปุม่

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 83

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 10
- กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 84

3.2.2 เงินกันเงินไว้เหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KD)
ขั้นตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม

(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ ฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 12

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 11

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 85

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน
คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ภาพที่ 12
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ่านวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จ่านวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จ่านวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 86

- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด

ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/การช่าระเงิน
- ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม เลือก
(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
- วิธีการช่าระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารส่ารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
- เลขที่ประจ่าตัวประชาชน/
เลขที่ประจ่าตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- ค่าอธิบายรายการ
- กดปุ่ม

กดปุ่ม เลือก
(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)
ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินงบประมาณ (เงินกันไว้เหลื่อมปี)
จ่านวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
ระบุเลขที่เอกสารส่ารองเงิน
ระบุเลขประจ่าตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจ่าผู้เสียภาษี 10 หลัก
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ระบุค่าอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพือ่ บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 13

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 87

ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 13
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จ่านวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ่านวน 10หลัก

- รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารส่ารองเงิน จ่านวน 16 หลัก

- รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารส่ารองเงิน จ่านวน 5 หลัก

- รหัสกิจกรรมย่อย

ระบุ (ถ้ามี)

- รหัสบัญชีย่อย

ไม่ต้องระบุ

- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

ไม่ต้องระบุ

- รหัสหมวดพัสดุ

ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง

- รหัสหน่วยงานคู่ค้า

ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่ก่าหนด

- จ่านวนเงิน

ระบุจ่านวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 14

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 88

การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง” ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ล่าดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จ่านวนเงิน จ่านวนเงินขอเบิก จ่านวนภาษีหัก ณ ที่จ่า ย จ่านวนเงินค่าปรับ
จ่านวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการล่าดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และ
กดปุ่ มจั ดเก็ บรายการนี้ ลงในตาราง เพื่ อบั นทึ กรายการล่ าดั บต่ อไป และท่ าเช่ นนี้ จนครบทุ กรายการ กรณี มี
การหักภาษีหั ก ณ ที่จ่ าย/ค่าปรับ ให้ กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่ จ่าย/ค่าปรั บ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่ จ่าย/ค่าปรั บ
ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 14
-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)

หน้า 3 - 89

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการค่านวณ
- จ่านวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการค่านวณ
- จ่านวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

- กดปุ่ ม
ตามภาพที่ 17

ภาพที่ 15
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจ่านวนเงินที่เป็นฐานการค่านวณ
ระบุจ่านวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจ่านวนเงินที่เป็นฐานการค่านวณ
ระบุจ่านวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 16
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบั นทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ่ า ลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และค่าอธิบาย ให้ตรวจสอบและด่าเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 17
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อกลับไปหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 18

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก คือ
“ส่าเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อแสดงรายการ ดังนี้

ภาพที่ 18
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิก หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้ าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิ กดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 19
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 20
- กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
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3.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)
ขั้นตอนการเข้าสูร่ ะบบเบิกจ่าย
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ ฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ ตามภาพที่ 22

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 21

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก
3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด

ภาพที่ 22
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ่านวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จ่านวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จ่านวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
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ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/การช่าระเงิน
- ประเภทเงินฝาก
ระบบแสดงรายการขอเบิกเงินที่ฝากคลังให้อัตโนมัติ
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม เลือก
(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
- วิธีการช่าระเงิน

กดปุ่ม

เลือก

(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)
รายละเอียดงบประมาณ
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
จ่านวน 7 หลัก โดยระบุ YY26000
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- เลขที่เอกสารส่ารองเงิน ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
- เลขที่ประจ่าตัวประชาชน/ ระบุเลขประจ่าตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจ่าผู้เสียภาษี 10 หลัก
เลขที่ประจ่าตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ระบุค่าอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- ค่าอธิบายรายการ
- กดปุ่ม
เพือ่ บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23
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ภาพที่ 23

ข้อมูลรายการขอเบิก
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จ่านวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
- รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนจ่านวน 10หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณจ่านวน 5 หลัก
คือ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
- รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักจ่านวน 5 หลัก คือ PXXXX
โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จ่านวน 5 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชี
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จ่านวน 10 หลัก
เงินฝากคลัง
ให้อัตโนมัติตามที่ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสหมวดพัสดุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินบัญชีวัสดุคงคลัง
- การก่าหนด
ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่ก่าหนด
- จ่านวนเงิน
ระบุจ่านวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- กดปุ่ม
เพือ่ บันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 24
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด
รายการ โดยรายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย ล่ า ดั บ ที่ ชื่ อ บั ญ ชี รหั ส บั ญ ชี แ ยกประเภท รหั ส ศู น ย์ ต้ น ทุ น รหั ส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จ่านวนเงิน จ่านวนเงินขอเบิก จ่านวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่านวนเงินค่าปรับ
จ่านวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการล่าดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และ
กดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกรายการล่าดับต่อไป และท่าเช่ นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการ
หัก ภาษีห ัก ณ ที ่จ่า ย/ค่า ปรับ ให้ ก ดปุ ่ม ระบุภ าษีห ัก ณ ที่จ่า ย/ค่า ปรับ เพื ่อ ระบุภ าษีห ัก ณ ที ่จ่า ย/
ค่าปรับ ตามภาพที่ 25

-กดปุ่ม

ภาพที่ 24
เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการค่านวณ
- จ่านวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการค่านวณ
- จ่านวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

ภาพที่ 25
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจ่านวนเงินที่เป็นฐานการค่านวณ
ระบุจ่านวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจ่านวนเงินที่เป็นฐานการค่านวณ
ระบุจ่านวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 27

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ่ า ลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และค่าอธิบาย ให้ตรวจสอบและด่าเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 27
- กดปุ่ม

กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อกลับหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 26 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 28

- กดปุ่ม

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก คือ
“ส่าเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 33XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อแสดงรายการ ดังนี้

ภาพที่ 28
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิก หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้ าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิ กดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก ” ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้ว จึงตรวจสอบความครบถ้ว นถูกต้อง
ของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ
“Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 30

ภาพที่ 29
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 30
- กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย ไม่ผา่ นใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)
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3.3 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก
เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบสาคัญแล้ว ให้บันทึก
รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยวิธีการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้วนาเงินไป
จ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอก การบันทึกรายการให้ใช้แบบ ขบ02 กรณีการขอเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี หรือใช้แบบ ขบ03 กรณีการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่าย
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้วนาไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้ มีสิทธิตามใบสาคัญ
เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน (ขจ05) ในระบบต่อไป สาหรับกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการสาหรับนาไปจ่ายต่อให้บุคคลภายนอก ประกอบด้วย
3.3.1 กรณีเงินงบประมาณ
-เลือกเมนูแบบ ขบ02
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา”
-เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
-หลั ง จากบั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น และท าการจั ดเก็ บ ข้ อ มูล (Save) เรี ยบร้ อ ยแล้ ว
ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก ประเภทเอกสาร KE แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
3.3.2 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี
-เลือกเมนูแบบ ขบ02
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา”
-เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
-ระบุเลขที่เอกสารสารองเงิน
-หลั ง จากบั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น และท าการจั ดเก็ บ ข้ อ มูล (Save) เรี ยบร้ อ ยแล้ ว
ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก ประเภทเอกสาร KF แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
3.3.3 กรณีเงินนอกงบประมาณ
-เลือกเมนูแบบ ขบ03
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา”
-เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
-ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังและรหัสเงินฝากคลัง
-หลั ง จากบั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น และท าการจั ดเก็ บ ข้ อ มูล (Save) เรี ยบร้ อ ยแล้ ว
ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก ประเภทเอกสาร KI แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจ่ายชาระเงินให้แก่
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิแล้ว ต้องบันทึกรายการจ่ายชาระเงินในระบบต่อไป

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก
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3.3 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก ให้บันทึกรายการ ดังนี้
3.3.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KE)
ขั้นตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 1
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 2 โดยมี
รายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัตติ ามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัตติ ามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 105

-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม
เลือก
(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
-วิธีการชาระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน

กดปุ่ม
เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินธนาคารของหน่วยงาน )
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
ไม่ต้องระบุ

-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 3
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณ จานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 14 หลัก
ระบุถ้ามี
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนด
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก
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การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลาดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ
จานวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลาดับ ต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน“ข้อมูลรายการขอเบิก”และ
เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการ
ล าดั บ ต่อ ไปและทาเช่ น นี้ จนครบทุกรายการ กรณีมี การหั กภาษีหั ก ณ ที่ จ่ าย/ค่ าปรั บ ให้ ก ดปุ่ ม ระบุ ภ าษี
หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 5

-กดปุ่ม

ภาพที่ 4
เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 5
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 7

-กดปุ่ม

ภาพที่ 5
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากกดปุ่ มจ าลองการบั นทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 32XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 110

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูล ของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 111

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 112

3.3.2 เงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี (ประเภทเอกสาร KF)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 12

1.กดปุ่ ม
2.กดปุ่ ม

3.กดปุ่ ม

ภาพที่ 11

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 113

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

ภาพที่ 12
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 114

-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม
เลือก
(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
-วิธีการชาระเงิน
กดปุ่ม
เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย
-เลขที่เอกสารสารองเงิน ระบุเลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 13

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 115

ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 13
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารสารองเงิน จานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารสารองเงิน จานวน 14 หลัก
ระบุ(ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนดให้
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 14

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 116

การบันทึกรายการ
หลั งจากกดปุ่ ม “จั ดเก็บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ดเก็บ ข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทั ดรายการ โดยมี รายละเอี ยดประกอบด้ วย ล าดั บที่ ชื่ อบั ญชี รหั สบั ญชี แยกประเภท รหั สศู นย์ ต้ นทุ น
รหัสงบประมาณ รหัส กิจ กรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงิน ขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่า ย จานวนเงิน
ค่าปรับ จานวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลาดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน“ข้อมูลรายการขอเบิก”
และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการ
ลาดับต่อไป และทาเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีก ารหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่า ปรับ ให้ก ดปุ่มระบุภ าษีหัก
ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 14
-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 117

การบันทึกภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย/ค่าปรับ

ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ภาพที่ 15
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิกตามภาพที่ 16

ยอดเงินหลังหักภาษี

ตามภาพที่ 17

-กดปุ่ม

ภาพที่ 16
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 118

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ าลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 17
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 16 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 18

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขทีเ่ อกสาร 32XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 18
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 119

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่ เอกสารขอเบิกดังกล่าวให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 19
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 120

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 20
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก

หน้า 3- 121

3.3.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KI)
ขั้นตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 22

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 21
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง
-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 22
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และ
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
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-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม
เลือก
เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
-วิธีการชาระเงิน

กดปุ่ม
เลือก
จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY26000
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
-เลขที่เอกสารสารองเงิน ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 23
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จานวน 5 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 5 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังจานวน 5 หลัก
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังจานวน 10 หลัก
-การกาหนด
ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนด
-จานวนเงิน
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 24
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การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลาดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ
จานวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลาดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และ
กดปุ่ ม จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตารางเพื่ อ ระบบบั น ทึ ก รายการล าดั บ ต่ อ ไป ท าเช่ น นี้ จ นครบทุ ก รายการ
กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/
ค่าปรับตามภาพที่ 25

-กดปุ่ม

ภาพที่ 24
เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
- ภาษีเงินได้
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 27

-กดปุ่ม

ภาพที่ 25
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ าลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 27
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 26 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 28

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 34XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 28
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อ กดปุ่ ม แสดงข้ อมู ล จะปรากฏหน้ าจอข้ อมูล ของเลขที่ เอกสารขอเบิ ก ดังกล่ า ว ให้ เลื อกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 30

ภาพที่ 29
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 30
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.4 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายในหน่วยงาน
เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบสาคัญ ให้บันทึก
รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเพื่อนาเงินไปจ่าย
ให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน บันทึกรายการผ่านแบบ ขบ02 สาหรับการขอเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี หรือแบบ ขบ03 สาหรับการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ หลังจากกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน (ขจ05)
ในระบบต่อไป สาหรับกระบวนการบันทึกรายการขอเบิ กเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน
ประกอบด้วย
3.4.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL)
- เลือกเมนูแบบ ขบ02
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใช้ใบสาคัญ”
-เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและทาการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว
ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
3.4.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KM)
- เลือกเมนูแบบ ขบ02
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใช้ใบสาคัญ”
-เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุเลขที่เอกสารสารองเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและทาการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว
ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
3.4.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)
- เลือกเมนูแบบ ขบ03
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใช้ใบสาคัญ”
-เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
-ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังและรหัสเงินฝากคลัง
-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและทาการจัดเก็บข้อมู ล(Save) เรียบร้อยแล้ว
ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย(2102040102)
หลังจากกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว ให้จ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจะต้องบันทึกรายการจ่าย
ชาระเงินโดยเลือกเมนู ขจ05 ต่อไป
3.4 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลในหน่วยงาน
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3.4 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายในหน่วยงาน ให้บนั ทึกรายการ ดังนี้
3.4.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ ม
2.กดปุ่ ม

3.กดปุ่ ม

ภาพที่ 1
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น เพื่ อ จ่ า ยผ่ า นส่ ว นราชการ โดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม
เลือก
(เพื่อชดใช้ใบสาคัญ)
-วิธีการชาระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน

-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/
เลขทีป่ ระจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

กดปุ่ม
เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 3
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณจานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 14 หลัก
ระบุ(ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนด
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4
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การบันทึกรายการ
หลั งจากกดปุ่ ม “จั ดเก็บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ดเก็บ ข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทั ดรายการ โดยมี รายละเอียดประกอบด้วย ล าดับที่ ชื่อบั ญชี รหั สบั ญชีแยกประเภท รหั สศูนย์ ต้ นทุน รหั ส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ จานวนเงิน
ขอรั บ หากต้ องการบั น ทึ ก รายการล าดั บ ต่ อ ไป ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดใน“ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก ” และเมื่ อ ระบุ
รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป และ
ทาเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

ภาพที่ 4
- กดปุม่

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ภาพที่ 4
- กดปุ่ม
ตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากจ าลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 5
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 4 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็ น
“สาเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 6
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 7

ภาพที่ 7
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 8
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 8
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.4.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KM)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อสู่เข้าระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซือ้ ฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10

1.กดปุ่ ม
2.กดปุ่ ม

3.กดปุ่ ม

ภาพที่ 9
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน

ภาพที่ 10

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
-รหัสพื้นที่
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
-การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
3.4 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลในหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม
เลือก
(เพื่อชดใช้ใบสาคัญ)
-วิธีการชาระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน

กดปุ่ม
เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย
ระบุเลขที่เอกสารสารองเงิน

-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 11
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารสารองเงิน จานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารสารองเงิน จานวน 14 หลัก
ระบุ(ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนด
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12
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การบันทึกรายการ
หลั งจากกดปุ่ ม “จั ดเก็บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ดเก็บ ข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทั ดรายการ โดยมี รายละเอียดประกอบด้วย ล าดับที่ ชื่อบั ญชี รหั สบั ญชีแยกประเภท รหั สศูนย์ ต้ นทุน รหั ส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ จานวนเงิน
ขอรั บ หากต้ องการบั น ทึ ก รายการล าดั บ ต่ อ ไป ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดใน“ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก ” และเมื่ อ ระบุ
รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป และ
ทาเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

- กดปุ่ม
ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 12
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 13
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลั งจากกดปุ่มบั น ทึกข้อมูล ระบบบั น ทึกรายการขอเบิ กเงิน โดยแสดงสถานะการบั นทึกเป็น “สาเร็ จ ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 14
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap
Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 16

- กดปุ่ม

ภาพที่ 15
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 16
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.4.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านแล้วระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18

1.กดปุ่ ม

2.กดปุ่ ม

3.กดปุ่ ม

ภาพที่ 17
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

ภาพที่ 18
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตร

-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทเงินฝาก
ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม
เลือก
(เพื่อชดใช้ใบสาคัญ)

-วิธีการชาระเงิน

กดปุ่ม
เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

ระบุ XX26000
โดย X คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 19
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 19
-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังจานวน 5 หลัก
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังจานวน 10 หลัก
-รหัสหมวดพัสดุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-การกาหนด
ไม่ต้องระบุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนด
-จานวนเงินที่ขอเบิก
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 20
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การบันทึกรายการ
หลั งจากกดปุ่ ม “จั ดเก็บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ดเก็บ ข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลาดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ จานวน
เงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลาดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน“ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุ
รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป
และทาเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

- กดปุ่ม
ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 20
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากกดปุ่ มจ าลองการบั นทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 21
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก”ตามภาพที่ 20 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะมีผลการบันทึก
เป็น “สาเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออก
จากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 22
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 23 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”หรือ“Sap Log”
หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม

ภาพที่ 23
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

3.4 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลในหน่วยงาน

หน้า 3- 154

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 24
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.4 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลในหน่วยงาน

หน้า 3- 155

3.5 รายการขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555
ตามที่ ก รมบั ญชี กลางได้ ก าหนดให้ การบั น ทึ ก รายการขอเบิ กเงิ นส าหรั บ โครงการภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข้ ม แข็ ง 2555 ประกอบด้ ว ย การบั นทึ กรายการขอเบิ กเงิ นเพื่ อจ่ ายตรงผู้ ขายผ่ าน
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ด้วยแบบ ทข 01 (ประเภทเอกสาร KR) โดยมีวิธีการบันทึกรายการในระบบเช่นเดียวกับ
รายการขอเบิ ก เงิ น งบประมาณ เพี ย งแต่ ต้ อ งระบุ ร หั ส งบประมาณจ านวน 16 หลั ก โดยหลั ก ที่ 6
ระบบจะแสดงเป็ น ตั ว อั ก ษร รหั ส แหล่ ง ของเงิ น จ านวน 7 หลั ก โดยหลั ก ที่ 3 เป็ น ตั ว เลข 4 ตามที่
สานักงบประมาณกาหนดเพื่อแสดงว่าเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รหัสกิจกรรมหลัก
จานวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX (P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัด) การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรง
ผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ด้วยแบบ ทข 02 (ประเภทเอกสาร KS) และการบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยขอรับ
เงินเข้าหน่วยงาน เพื่อนาไปจ่ายต่อผู้ขายหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วย แบบ ทข 02 (ประเภทเอกสาร KQ) เมื่อได้รับเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและได้มีการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชาระ
เงินในระบบด้วยแบบ ขจ 05 ซึ่งการบันทึกรายการจ่ายชาระเงินในระบบ GFMIS สามารถบันทึกรายการจ่าย
ชาระเงินทั้งจานวนเงินหรือสามารถบันทึกรายการทยอยจ่ายเงินได้ ทั้งนี้ต้องระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่ง
ของเงิ น ในเอกสารขอเบิ ก เงิ น ให้ ต รงกั บ รหั ส ที่ ส านั ก งบประมาณก าหนด ส่ ว นรหั ส กิ จ กรรมหลั ก ให้ ร ะบุ
เช่นเดียวกับการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ สาหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ผ่าน GFMIS Web Online มีกระบวนการบันทึก ดังนี้
3.5.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
3.5.1.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่าน PO ประเภททัว่ ไป
(ประเภทเอกสาร KR)
หลังจากบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไปใช้เงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 และบันทึกรายการตรวจรับสินค้าในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
-เลือกเมนูแบบ ทข 01
-ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (7XXXXXXXXX)หรือ (5XXXXXXXXX)
-ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้
-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้
เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสาคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
3.5.1.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
(ประเภทเอกสาร KR)
หลั งจากบั นทึกใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้ าง (PO) ประเภทการส่ งมอบไม่แน่ นอนในระบบ GFMIS
เรียบร้อยแล้ว และได้รับใบแจ้งหนี้ ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
-เลือกเมนูแบบ ทข 11
-ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (2XXXXXXXXX)
-ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้
-ระบุจานวนเงินขอเบิก (สามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินอ้างอิง PO ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอนได้มากกว่า 1 ครั้งหรือได้จนครบตามจานวนเงินตาม PO )
3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
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-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้
เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสาคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพือ่ จ่ายตรงผูข้ ายไม่ผา่ นใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง (PO)
(ประเภทเอกสาร KS)
การเบิกจ่ายเงินบางกรณีที่มีวงเงิน ต่ากว่า 5,000 บาท หรือ 5,000 บาทขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS หน่วยงานสามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายได้
- เลือกเมนูแบบ ทข 02
- ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้
- ระบุประเภทการขอเบิก “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”
- ระบุวิธีการชาระเงิน “จ่ายตรงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
ให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท 12xxxxxxxx)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
3.5.3.1 รายการบันทึกรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก
(ประเภทเอกสาร KQ)
เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงินโดยการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพื่อ
นาเงินที่ได้รับไปจ่ายต่อเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก
- เลือกเมนูแบบ ทข 02
- ระบุช่องการอ้างอิงเป็นตัวเลขจานวน 10 หลัก คือ P+YY+Running Number 7 หลัก
(P คือ อักษรคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และตามด้วยลาดับเลขที่เอกสารภายในหน่วยงาน 7 หลัก)
- ระบุประเภทการขอเบิกเงิน “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”
- ระบุวิธีการชาระเงิน“จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้
เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย ( 5xxxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ ( 12xxxxxxxx)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
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3.5.3.2 รายการบันทึกรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
(ประเภทเอกสาร KQ)
เมื่อได้รับใบสาคัญจ่ายหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลภายใน
หน่วยงานให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงิน
- เลือกเมนูแบบ ทข 02
- ระบุช่องการอ้างอิงเป็นตัวเลขจานวน 10 หลัก คือ P+YY+Running Number 7 หลัก
(P คือ อักษรคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และตามด้วยลาดับเลขที่เอกสารภายในหน่วยงาน 7 หลัก)
- ระบุประเภทการขอเบิกเงิน “เพื่อชดใช้ใบสาคัญ”
- ระบุวิธีการชาระเงิน“จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
ให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย ( 5xxxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
3.5.3.3 รายการบันทึกรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
(ประเภทเอกสาร KQ)
เมื่อได้สัญญายืมเงินจากข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลภายในหน่วยงาน เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติแล้ว ให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงิน
- เลือกเมนูแบบ ทข 02
- ระบุช่องการอ้างอิงเป็นตัวเลขจานวน 10 หลัก คือ P+YY+Running Number 7 หลัก
(P คือ อักษรคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และตามด้วยลาดับเลขที่เอกสารภายในหน่วยงาน 7 หลัก)
- ระบุประเภทการขอเบิกเงิน “เพื่อจ่ายให้ยืม”
- ระบุวิธีการชาระเงิน“จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
ให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (1102010102)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
หลั งจากกรมบั ญชี กลางประมวลผลสั่ งจ่ ายเงิ นและโอนเงิ นเข้ าบั ญชี เงินฝากธนาคารของ
หน่วยงาน เมื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในหน่วยงานแล้ว ต้องบันทึกรายการจ่าย
ชาระเงินในระบบต่อไป
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3.5.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพือ่ จ่ายตรงผูข้ ายผ่าน PO
3.5.1.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพือ่ จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภททัว่ ไป
ให้บนั ทึกรายการ ดังนี้
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KR)
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน จะต้องดาเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและ
เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับงานให้บันทึกรายการตรวจรับงานสาหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว แล้วจึงเ ข้าสู่
ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย)
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน)

- กดปุ่ม

เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
(ทข01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2

1.กดปุม่

2.กดปุม่

3.กดปุม่

ภาพที่ 1
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ อ้ า งอิง ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง(PO)ประเภททั่ ว ไป
โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกดังนี้

กดปุม่

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-การอ้างอิง

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
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- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMIS

กดปุ่ม
เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นามาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1.ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 3 หรือ
2.ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันเดือนปีหรือวันที่เอกสารหรือ
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
1

1

1

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ
เลือก
เลือก
-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
-กดปุ่ม

ภาพที่ 3
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader
กรณีเลือก
ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX
กรณีเลือก
ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กดปุ่ม
ปุ่ม

- กดปุ่ม

ภาพที่ 4
เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5
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การบันทึกรายการขอเบิก

ภาพที่ 5
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
ระบบแสดงเป็น “ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู”้
ให้อัตโนมัติ
-วิธีการชาระเงิน
ระบบแสดงเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/
คู่สัญญา” ให้อัตโนมัติ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
- เลขประจาตัวบัตรประชาชน ระบบแสดงเลขประจาตัวบัตรประชาชน จานวน 13 หลัก
/เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
หรือแสดงเลขประจาตัวผู้เสียภาษี จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 6

3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555

หน้า 3- 162

ข้อมูลรายการขอเบิก
ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการตรวจรับแล้วทุกรายการ

ภาพที่ 6
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นรายการขอเบิก
เพื่อแสดงบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 7
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ
ต่อ 1 บรรทัดรายการของใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้ว ย ลาดับ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหั สเจ้าของบัญชี
เงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรั บ จานวนเงินขอรับ
กรณีมีก ารหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่า ย/ค่า ปรับ ให้ก ดปุ่ม ระบุ ภ าษีหัก ณ ที่จ่า ย/ค่า ปรับ เพื่อ ระบุภ าษีหัก ณ
ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 8

ข้อมูลใบสัง่ ซื้อฯ

ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 7
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อลบบรรทัดรายการ
เพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง
เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 8
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ภาพที่ 8
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม
การตรวจสอบ ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9
กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วเพื่อบันทึก โดยระบบแสดงผล

3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555

หน้า 3- 165

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 10
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 9 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่ใบกากับสินค้า 9XXXXXXXXX

-กดปุ่ม

ภาพที่ 11
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการ
ขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12 จึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ
ขอเบิกเงิน หากต้องการดูคู่บัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” หรือเรียกรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม
“SAP Log” หรือออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 12
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 13
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.5.1.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
ให้บนั ทึกรายการดังนี้
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบัน ทึกรายการขอเบิกเงิ น จะต้องดาเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน และเมื่อคณะกรรมการลงนามตรวจรับงานแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึก
รายการขอเบิกเงิน
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายเงิน
- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(ทข11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 15

1.กดปุม่

2.กดปุม่

3.กดปุม่

ภาพที่ 14
3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอียดเกี่ยวกับ รายการขอเบิ กเงิน ที่อ้างอิงใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง(PO) ประเภททั่ว ไป โดยมี
รายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกดังนี้

กดปุ่ม

11

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-การอ้างอิง

ภาพที่ 15
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
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- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMIS

กดปุ่ม
เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นามาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1.ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 16 หรือ
2.ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันเดือนปีหรือวันที่เอกสารหรือ
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ค้นหาตามเลขทีเ่ อกสาร
1

1

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
-กดปุ่ม

ภาพที่ 16
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จานวน 10 หลัก
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็น 2XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 17

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กดปุ่ม

ภาพที่ 17
เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 18
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การบันทึกรายการขอเบิก
ระบบแสดงข้อ มูล ตามใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้ างประเภทการส่ งมอบไม่แน่ น อน เป็ น ข้อ มูล รายการทั่ว ไปและ
รายการขอเบิกของรายการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 18
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
ระบบแสดงเป็น “ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู”้
ให้อัตโนมัติ
-วิธีการชาระเงิน
ระบบแสดงเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/
คูส่ ัญญา” ให้อัตโนมัติ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
- เลขประจาตัวบัตรประชาชน ระบบแสดงเลขประจาตัวบัตรประชาชน จานวน 13 หลัก
/เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
หรือแสดงเลขประจาตัวผู้เสียภาษี จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 19
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ข้อมูลรายการขอเบิก
ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 1 บรรทัดรายการ เพื่อ
บันทึกจานวนเงิน

ระบุจานวนเงิน

ภาพที่ 19
-กดปุ่ม
-ราคาต่อหน่วย
-กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นรายการขอเบิก
ระบุจานวนเงินขอเบิก (ไม่เกินวงเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 20
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การบันทึกรายการ

ข้อมูลใบสัง่ ซื้อฯ
ข้อมูลรายการ
ขอเบิก

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

ภาพที่ 20
กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ ระบบจะลบบรรทัด
รายการ เพื่อให้ระบุจานวนเงินใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้
ลงในตารางอีกครั้ง
เพี่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 21
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ภาพที่ 21
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 22

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม
ตรวจสอบ ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 22
กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วเพื่อบันทึก โดยระบบแสดงผลการ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 23
กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก
รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 22 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 24

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่ใบกากับสินค้า 9XXXXXXXXX

-กดปุ่ม

ภาพที่ 24
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 25

3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก ” ตามภาพที่ 25 ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26 จึงตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูคู่บัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” หรือเรียก
รายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” หรือออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 26

- กดปุ่ม

ภาพที่ 25
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 26
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 26
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพือ่ จ่ายตรงผูข้ ายไม่ผา่ นใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง (PO) ให้บนั ทึกรายการ ดังนี้
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KS)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม

(ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 28

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 16
ภาพที่ 27
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด

ภาพที่ 28
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
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ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม
เลือก
-วิธีการชาระเงิน
กดปุ่ม
เลือก
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY41XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
41 คือ ค่าคงที่
X คือ หมวดรายจ่าย
-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ระบุรหัสประจาตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลหรือ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
ระบุรหัสประจาตัวประชาชนกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 29
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ข้อมูลรายการขอเบิก

-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ภาพที่ 29
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
จานวน 16 หลัก หลักที่ 6,7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2
ระบุ PXXXX จานวน 5 หลัก
โดย P คือค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุ (ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนดให้ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก ด้วยยอดเงินก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
หรือค่าปรับ
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 30

3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555

หน้า 3- 182

การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ล าดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหั สศูนย์ ต้นทุน รหั ส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ จานวน
เงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลาดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน“ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุ
รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป
และทาเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุ ภ าษีหัก ณ ที่จ่าย/
ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 31

ภาพที่ 30
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ภาพที่ 31
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 32

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

ตามภาพที่ 33

-กดปุ่ม

ภาพที่ 32
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากจาลองการสร้ างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบั นทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 33
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 32 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 34

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลั งจากกดปุ่ มบั น ทึก ข้อมู ล ระบบบั น ทึก รายการขอเบิ กเงิน โดยสถานะการบั นทึก เป็ น “ส าเร็ จ ”
ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 34
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 35
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการ
ขอเบิก” ตามภาพที่ 35 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลใน
รายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 36

ภาพที่ 35
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 36
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
3.5.3.1 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก ให้บนั ทึกรายการ ดังนี้
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน)

เพื่อเข้าสู่ประเภทการเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิง

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 38

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 16
ภาพที่ 37
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า งโดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

ภาพที่ 38
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ อักษรคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม
เลือก
-วิธีการชาระเงิน
กดปุ่ม
เลือก
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY41XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
41 คือ ค่าคงที่
X คือ หมวดรายจ่าย
-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ระบุรหัสหน่วยงาน 10 หลัก
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 39
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ข้อมูลรายการขอเบิก

-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ภาพที่ 39
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
จานวน 16 หลัก หลักที่ 6, 7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2
ระบุ PXXXX จานวน 5 หลัก
โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนดให้ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 40
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ
โดยมี รายละเอี ยดประกอบด้ วย ล าดั บที่ ชื่ อบั ญชี รหั สบั ญชีแยกประเภท รหั สศู นย์ ต้ นทุ น รหั สงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ จานวนเงินขอรับ
หากต้องการบันทึกรายการลาดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน“ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียด
ครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป และทาเช่นนี้
จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภ าษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อ
ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 41

ภาพที่ 40
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ
ตัวอย่าง จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา วงเงิน 3,000 บาท ไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ภาพที่ 41
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 42

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ ม
ตรวจสอบ ตามภาพที่ 43

ภาพที่ 42
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบั นทึกโดยระบบแสดงผลการ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากกดปุ่ มจ าลองการบั นทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 43
กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก
รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 42 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 44

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 44
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุม่
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 45
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการ
ขอเบิก” ตามภาพที่ 46 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ
ขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือ
หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 47

- กดปุ่ม

ภาพที่ 46
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 47
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 47
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.5.3.2 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
ให้บนั ทึกรายการ ดังนี้
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน)

เพื่อเข้าสู่ประเภทการเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิง

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 49

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 16
ภาพที่ 48
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก
3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 49
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
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-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม
เลือก
-วิธีการชาระเงิน
กดปุ่ม
เลือก
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY41XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
41 คือ ค่าคงที่
X คือ หมวดรายจ่าย
-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ระบุรหัสหน่วยงาน 10 หลัก
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 50
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ข้อมูลรายการขอเบิก

-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ภาพที่ 50
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
จานวน 16 หลัก หลักที่ 6, 7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2
ระบุ PXXXX จานวน 5 หลัก
โดย P คือ ค่าคงที่
X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนดให้ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 51
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ
โดยมี รายละเอี ยดประกอบด้ วย ล าดั บที่ ชื่ อบั ญชี รหั สบั ญชีแยกประเภท รหั สศู นย์ ต้ นทุ น รหั สงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่ าย จานวนเงินค่าปรับ จานวนเงินขอรับ
หากต้องการบันทึกรายการลาดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน“ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียด
ครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป และทาเช่นนี้
จนครบทุกรายการ กรณีมีก ารหัก ภาษีห ัก ณ ที่จ่า ย/ค่า ปรับ ให้ก ดปุ่ม ระบุ ภ าษีหัก ณ ที่จ่า ย/ค่า ปรับ
เพื่อระบุภาษีหั ก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 52

ภาพที่ 51
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การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จา่ ย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคานวณ
- จานวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ภาพที่ 52
เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจานวนเงินที่เป็นฐานการคานวณ
ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 53

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ ม
ตรวจสอบ ตามภาพที่ 54

ภาพที่ 53
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบั นทึกโดยระบบแสดงผลการ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากกดปุ่ มจ าลองการบั นทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 54
กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก
รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 53 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 55

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 55
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 56

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
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เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้ าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการ
ขอเบิก” ตามภาพที่ 56ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ
ขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหาก
ต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 57

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 56

ภาพที่ 57
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บคุ คลภายในหน่วยงาน เป็นเงินจ่ายให้ยืม
ให้บนั ทึกรายการ ดังนี้
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน)

เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม

(ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิง

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 59

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 16
ภาพที่ 58
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง
โดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 59
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555

หน้า 3- 206

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม
เลือก
-วิธีการชาระเงิน
กดปุ่ม
เลือก
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY41XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
41 คือ ค่าคงที่
X คือ หมวดรายจ่าย
-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ระบุรหัสหน่วยงาน 10 หลัก
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 60
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ข้อมูลรายการขอเบิก

-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ภาพที่ 60
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
จานวน 16 หลัก หลักที่ 6, 7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2
ระบุ PXXXX จานวน 5 หลัก
โดย P คือ ค่าคงที่
X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนดให้ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 61
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด
รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลาดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ จานวนเงินขอรับ
และบันทึกรายการ ตามภาพที่ 62

-กดปุ่ ม
ตรวจสอบ ตามภาพที่ 62

ภาพที่ 61
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบั นทึกโดยระบบแสดงผลการ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ าลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 62
กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก
รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 61 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 63

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 63
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 64
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการ
ขอเบิก” ตามภาพที่ 64 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 65แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 65

ภาพที่ 64
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 65

- กดปุ่ม
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 65
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5 การขอเบิกเงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
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3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
สาหรับบันทึกรายการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่ไม่ได้เข้าโครงการระบบจ่ายตรง
เงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายสวัสดิการ) ทั้งที่เป็นการจ่ายเมื่อสิ้นเดือน
หรือเป็นการตกเบิกที่ต้องได้รับเงินทันทีที่ขอเบิก ให้บันทึกรายการขอเบิกกรณีชดใช้ใบสาคัญ สาหรับ การบันทึก
รายการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ในระบบ GFMIS แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
3.6.1 เงินงบประมาณ
-เลือกเมนูแบบ ขบ02 (ขอเบิกเงินงบประมาณ)
-ระบุประเภทรายการขอเบิกเป็น “เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน”
-ระบุบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็น “เงินเดือน ค่าจ้าง”
-ระบุแหล่งของเงินเป็น “งบบุคลากร/งบส่วนราชการ”สาหรับขอเบิกเงินในงบประมาณ
-หลั งจากการบั นทึกรายการขอเบิ กรายการเงิน เดือนและค่าจ้างและทาการจั ดเก็บ
ข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินเดือน/ค่าจ้าง
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย
3.6.2 เงินนอกงบประมาณ
-เลือกเมนูแบบ ขบ03 (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ)
-ระบุประเภทรายการขอเบิกเป็น “เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน”
-ระบุบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็น “เงินเดือน ค่าจ้าง”
-หลั งจากการบั นทึกรายการขอเบิ กรายการเงิน เดือนและค่าจ้างและทาการจั ดเก็บ
ข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินเดือน/ค่าจ้าง
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย
หลังจากที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการ
จะทาการจ่ายชาระเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ และส่วนงานอื่นๆ ต่อไป และต้องบันทึกรายการ
จ่ายชาระเงินในระบบ โดยเลือกเมนู ขจ05 ต่อไป

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นทีจ่ า่ ยสิน้ เดือน (กรณีไม่ผา่ นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
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3.6 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
3.6.1 เงินงบประมาณ
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 1

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นทีจ่ า่ ยสิน้ เดือน (กรณีไม่ผา่ นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)

หน้า 3 - 213

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการ
บันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นทีจ่ า่ ยสิน้ เดือน (กรณีไม่ผา่ นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
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-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีเป็นวันที่มีผลเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม
เลือก
(เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)
-วิธีการชาระเงิน

กดปุ่ม
เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย(งบบุคลากร/งบส่วนราชการ)
-เลขที่เอกสารสารองเงิน ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นทีจ่ า่ ยสิน้ เดือน (กรณีไม่ผา่ นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 3
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณจานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 14 หลัก
ระบุ(ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่ จ่าย(ถ้ามี)
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นทีจ่ า่ ยสิน้ เดือน (กรณีไม่ผา่ นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
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การบันทึกรายการ
หลั งจากกดปุ่ ม “จั ดเก็บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ด เก็บ ข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทั ดรายการ โดยมี รายละเอี ยดประกอบด้ วย ล าดั บที่ ชื่ อบั ญชี รหั สบั ญชี แยกประเภท รหั สศู นย์ ต้ นทุ น
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรั บ
จ านวนเงิน ขอรั บ หากต้องการบั น ทึกรายการล าดับ ต่อไป ให้ ร ะบุ ร ายละเอียดใน“ข้อมูล รายการขอเบิ ก ”
และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้ว นต้อ งกดปุ่ม จัด เก็บ รายการนี้ล งในตารางเช่นเดีย วกัน เพื่อ ระบบบัน ทึก
รายการล าดับ ต่ อไป ท าเช่ น นี้ จ นครบทุ กรายการ กรณีมีก ารหั กภาษีหั ก ณ ที่ จ่ าย/ค่ าปรั บ ให้ ก ดปุ่ ม ระบุ
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ตามภาพที่ 5

-กดปุ่ม

ภาพที่ 4
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นทีจ่ า่ ยสิน้ เดือน (กรณีไม่ผา่ นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 5
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 4 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 6
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ
“Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 8

- กดปุ่ม

ภาพที่ 7
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 8
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.6.2 เงินนอกงบประมาณ
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 9
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก
3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้
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ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

ภาพที่ 10
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีเป็นวันที่มีผลเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม
เลือก
-วิธีการชาระเงิน

(เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)
เลือก
กดปุ่ม
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY26000
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
-เลขที่เอกสารสารองเงิน ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่11
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 11
-รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จานวน 5 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX
โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ
ไม่ต้องระบุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ไม่ตอ้ งระบุ
-จานวนเงิน
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่ จ่าย (ถ้ามี)
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นทีจ่ า่ ยสิน้ เดือน (กรณีไม่ผา่ นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)

หน้า 3 - 224

การบันทึกรายการ
หลั งจากกดปุ่ ม “จั ดเก็บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ดเก็บ ข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลาดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ
จ านวนเงิน ขอรั บ หากต้องการบั น ทึกรายการล าดับ ต่อไป ให้ ร ะบุ ร ายละเอียดใน“ข้อมูล รายการขอเบิ ก ”
และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการ
ลาดับต่อไป และทาเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจาลองการบันทึก

ภาพที่ 12
ตามภาพที่ 13

-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 13
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 12 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 14
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15
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ระบบแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 16
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- กดปุ่ม

ภาพที่ 15
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 16
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยมื
เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือเดินทางไปราชการ ข้าราชการ
หรือลูกจ้างได้ทาสัญญายืมเงินยื่นต่อผู้มีอานาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิก
เงินในระบบ โดยบันทึกรายการผ่านแบบ ขบ 02 สาหรับขอเบิกเงินในงบประมาณหรือเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี
หรือแบบ ขบ 03 สาหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
3.7.1 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)
- เลือกเมนู ขบ 02
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายให้ยืม”
- เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
3.7.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร K1)
-เลือกเมนู ขบ 02
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายให้ยืม”
-เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
-ระบุเลขที่เอกสารสารองเงิน
-ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
3.7.3 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)
-เลือกเมนู ขบ 03
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายให้ยืม”
-เลือกวิธีการชาระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
-ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังและรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
-ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึก
รายการจ่ายชาระเงิน เลือกแบบ ขจ05 ต่อไป

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยมื
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3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยมื
3.7.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ) เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ ม

2.กดปุ่ ม

3.กดปุ่ ม

ภาพที่ 1
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยมื

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิกกดปุ่ม เลือก

-วิธีการชาระเงิน

เลือก

(เพื่อจ่ายให้ยืม)
กดปุ่ม
เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
ไม่ต้องระบุ

-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/
ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ระบุคาอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3
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ข้อมูลรายการขอเบิก

-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม
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ภาพที่ 3
ระบุรหัสบัญชี 1102010101(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณจานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 14 หลัก
ระบุ(ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้ วย ล าดับที่ ชื่ อบั ญชี รหั สบั ญชีแยกประเภท รหั สศูนย์ ต้นทุ น
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนเงินขอรับ ให้บันทึกรายการ

- กดปุ่ม
การตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยมื

ภาพที่ 4
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 5
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึรายการ
ตามภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 6
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม
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เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่ มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่ าว ให้เลื อกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงคู่บัญชีให้ อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 8

- กดปุ่ม
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ภาพที่ 7
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 8
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยมื
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3.7.2 เงินกันไว้เบิกเหลือ่ ม (ประเภทเอกสาร K1)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10

1.กดปุ่ ม

2.กดปุ่ ม

3.กดปุ่ ม

ภาพที่ 9
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง
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ภาพที่ 10
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัตติ ามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม

-วิธีการชาระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน

-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยมื

เลือก

(เพื่อจ่ายให้ยืม)
กดปุ่ม
เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
ระบุเลขที่เอกสารสารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ระบุคาอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 11
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
- กดปุ่ม
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ระบุรหัสบัญชี 1102010101(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณจานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 14 หลัก
ระบุ(ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12
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การบันทึกรายการ
หลั งจากกดปุ่ ม “จั ดเก็บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ดเก็บ ข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทั ดรายการ โดยมี รายละเอี ยดประกอบด้ วย ล าดั บที่ ชื่ อบั ญชี รหั สบั ญชี แยกประเภท รหั สศู นย์ ต้ นทุ น
รหัสงบประมาณ รหัส กิจ กรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงิน ขอเบิก จานวนเงิน ขอรับ กรณีมีก ารหัก ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 12
- กดปุ่ ม
ตามภาพที่ 13

เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากจ าลองการบั นทึ ก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย ผลการบั นทึ ก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 13
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไป
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 14
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม
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เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 15
2.6) แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว
- กดปุ่ม
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ตามภาพที่ 16

- กดปุ่ม
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ภาพที่ 15
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 16
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.7.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18

1.กดปุ่ ม

2.กดปุ่ ม

3.กดปุ่ ม

ภาพที่ 17

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยมื

หน้า 3 - 246

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง
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ภาพที่ 18
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Numberคือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือกเดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันทีเ่ พื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทเงินฝาก
ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม
เลือก .
(เพื่อจ่ายให้ยืม)
-วิธีการชาระเงิน

กดปุ่ม

เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ XX26000
X คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
ไม่ต้องระบุ

-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการสามารถระบุสูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 19
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ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 19
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ)
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังจานวน 5 หลัก
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังจานวน 10 หลัก
-รหัสหมวดพัสดุ
ไม่ต้องระบุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ไม่ต้องระบุ
-จานวนเงินที่ขอเบิก
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม
เพื่อบัน เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 20
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การบันทึกรายการ
หลั งจากกดปุ่ ม “จั ดเก็บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ดเก็บ ข้อมูลรายการขอเบิ กเงิน
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้ วย ล าดับที่ ชื่ อบั ญชี รหั สบั ญชีแยกประเภท รหั สศูนย์ ต้นทุ น
รหัสงบประมาณ รหัส กิจ กรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงิน ขอเบิก จานวนเงิน ขอรับ กรณีมีก ารหัก ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- กดปุ่ม
ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 20
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากจาลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 21
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
“ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 20 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 22
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม
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เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิก
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 23 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม
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ภาพที่ 23
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 24
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.8 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน
เงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน
การดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามที่สานักงบประมาณกาหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การบันทึกรายการเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประกอบด้วย
3.8.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3.8.1.1 กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก ให้ระบุบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ภายในวงเงินประจางวดที่ได้รับ ระบุประเภทรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทการชาระเงิน เพื่อจ่ายผ่าน
บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและเมื่อได้รับเงินแล้วให้นาไปจ่ายให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอรับ
เงินอุดหนุน
-เลือกแบบ ขบ02
-แหล่งของเงิน YY11410
-ระบุบัญชีแยกประเภท
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (AXXXXXXXXX)
-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก
ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8
3.8.1.2 กรณีที่ยังไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้เบิกเงินภายในวงเงินประจางวดที่ได้รับ
โดยระบุบั ญชีพัก เบิ กเงินอุดหนุ น ภายในวงเงินประจางวดที่ได้รั บ ระบุ ประเภทรายการขอเบิ กเงินอุดหนุ น
ประเภทการชาระเงิน เพื่อจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและเมื่อได้รับเงินแล้วให้นาไปจ่ายให้ ตาม
วัตถุประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุน
-เลือกแบบ ขบ02
-แหล่งของเงิน YY11410
-ระบุบัญชีแยกประเภท
เดบิต พักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (AXXXXXXXXX)
-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก
10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8
หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึก
รายการจ่ายชาระเงิน เลือกแบบ ขจ05 ต่อไป
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3.8.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้บันทึกรายการ
เบิกเงินเช่นเดียวกับการบันทึกรายการเบิกเงินในงบประมาณปกติ โดยขอเบิกเงินเมื่อหนี้ถึงกาหนดหรือใกล้ถึง
กาหนดชาระ
3.8.2.1 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
(ประเภทเอกสาร KA)
-สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420
-เลือกแบบ ขบ01
-กดปุ่มค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามที่ต้องการขอเบิก
-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก
10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 31XXXXXXXXXX ประเภทเอกสาร KA
3.8.2.2 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
(ประเภทเอกสาร KC)
-เลือกแบบ ขบ02
-ระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420
-ระบุบัญชีแยกประเภท
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (AXXXXXXXXX)
-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก
10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 32XXXXXXXXXX ประเภทเอกสาร KC
3.8.2.3 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนาไปจ่าย
ให้แก่บุคคลภายนอก การขอเบิกเงินผ่านหน่วยงานเพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก (ประเภทเอกสาร K8)
-เลือกแบบ ขบ02
-ระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420
-ระบุบัญชีแยกประเภท
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต เจ้าหนี้ (VXXXXXXXXX)
-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก
10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8
-หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้อง
บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน เลือกแบบ ขจ05 ต่อ ไป
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3.8.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3.8.1.1 กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย)
เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน)
เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ 02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 1
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ตัวอย่าง การบันทึกรายการขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุใช้ไป จานวน 11,999 บาท แหล่งของเงิน
5411410 ระบุจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ระบุรายการขอเบิกเงินอุดหนุน
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 2 โดยมีรายละเอียด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

กดปุ่มเพื่อไปหน้าถัดไป

เงินอุดหนุน
ระบุบญั ชีเงินฝากของหน่วยงาน

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทเงินฝาก
ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุ่ม เลือก

-วิธีการชาระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)
กดปุ่ม เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11410
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

3.8 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน

หน้า 3 - 258

ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 3
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณ จานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 14 หลัก
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสบัญชีย่อย จานวน 7 หลัก
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จานวน 10 หลัก
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนดให้ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4
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การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง”ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลาดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ
รหั สกิ จกรรมหลั ก จ านวนเงิ น จ านวนเงินขอเบิ ก จ านวนภาษีหั ก ณ ที่ จ่ าย จ านวนเงิ นค่ าปรั บ จ านวนเงิ นขอรั บ
หากต้องการบันทึกรายการลาดับ ต่อไป ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลรายการขอเบิกและเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วน
ต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่ นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป และทาเช่นนี้จนครบทุก
รายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจาลองการบันทึก

ภาพที่ 4
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ าลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 5
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 4 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามให้กดปุ่มนี้ ภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้
กดปุ่ม

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 6
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7

3.8 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน

หน้า 3 - 261

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้ าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิ กดังกล่าว ให้เลือกแถบ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ
Sap log” หรือ หากต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อออกจากระบบ ภาพที่ 8

ภาพที่ 7
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 8
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.8.1.2 กรณีที่ยงั ไม่ทราบเกิดค่าใช้จา่ ย
-บันทึกรายการขอเบิกเงินจานวน 100,000 บาท
-แหล่งของเงิน 5411410
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 9
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ งซื้ อ สั่ ง จ้ า ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 10
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
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-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทเงินฝาก
ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
-ประเภทรายการ
กดปุ่ม เลือก
ขอเบิก
-วิธีการชาระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)
กดปุ่ม เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)
ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11410
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

3.8 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน

หน้า 3 - 266

ข้อมูลรายการขอเบิก

-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ภาพที่ 11
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทพักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)
จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณจานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 14 หลัก
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสบัญชีย่อยจานวน 7 หลัก
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จานวน 10 หลัก
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนดให้ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12
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การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง” ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ล าดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหั สศูนย์ ต้นทุน รหั ส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ จานวน
เงิ นขอรั บ หากต้ องการบั น ทึ กรายการล าดับ ต่ อไป ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดข้ อ มูล รายการขอเบิ กและเมื่ อระบุ
รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป
และทาเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจาลองการบันทึก

-กดปุ่ม

ภาพที่ 12
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 13
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 13
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 12 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 14
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15
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แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบรายการ
ขอเบิก ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของข้อมูล
ในรายการขอเบิ กเงิน หากประสงค์จะพิมพ์ร ายงานหรื อ Sap Log ให้ กดปุ่ ม “พิมพ์ร ายงาน” หรื อ
Sap log” หรือ หากต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อออกจากระบบ ภาพที่ 16

ภาพที่ 15
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 16
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.8.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนาไปจ่ายต่อให้
บุคคลภายนอก
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18

1.กดปุ่ม
2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 17
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ตัวอย่าง การบันทึกรายการขอเบิกเงิน อุดหนุนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนาไปจ่าย
ให้แก่บุคคลภายนอก บันทึกรายการขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุใช้ไป จานวน 250,000 บาท แหล่งของเงิน
5411420 ระบุจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน และระบุรายการขอเบิกเงินอุดหนุน
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ภาพที่ 18
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
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-การอ้างอิง

-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติ

-งวด
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชาระเงิน
-ประเภทเงินฝาก
ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม เลือก

-วิธีการชาระเงิน

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)
กดปุ่ม เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ
-แหล่งของเงิน
-เลขที่เอกสารสารองเงิน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-เลขที่ประจาตัวประชาชน/
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

ระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11420
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ระบุคาอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 19
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ข้อมูลรายการขอเบิก

-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีย่อย
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-จานวนเงิน
-กดปุ่ม

ภาพที่ 19
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จานวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณ จานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 14 หลัก
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสบัญชีย่อยจานวน 7 หลัก
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จานวน 10 หลัก
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กาหนดให้ต้องระบุ
ระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 20
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การบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ่ ม “จั ด เก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง” ระบบจะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ล าดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหั สศูนย์ ต้นทุน รหั ส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จานวนเงิน จานวนเงินขอเบิก จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวนเงินค่าปรับ จานวน
เงิ นขอรั บ หากต้องการบั น ทึ กรายการล าดับ ต่ อไป ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดข้ อ มูล รายการขอเบิ กและเมื่ อระบุ
รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลาดับต่อไป
และทาเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจาลองการบันทึก

ภาพที่ 20
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 21
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ าลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 21
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 20 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 22
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ระบบแสดงคู่บัญชี
Auto พร้อมทั้งสามารถพิมพ์รายงานและ Sap Log หรือเมื่อแสดงข้อมูลแล้วให้กลับไปหน้าหลักเพื่อออกจาก
ระบบ ตามภาพที่ 23 และ ภาพที่ 24

ภาพที่ 23
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 24
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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บทที่ 4
กระบวนการอนุมตั ิรายการขอเบิกเงิน
เมื่อส่วนราชการได้ บันทึกรายการขอเบิกผ่าน GFMIS Web Online แล้วจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจ โดยตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินหากถูกต้องให้บันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิก(ขั้นที่ 1) และ
บันทึกอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย(ขั้นที่ 2) ภายในระดับส่วนราชการ หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางหรือสานักงาน
คลังจังหวัดจะอนุมัติเอกสารขอเบิกต่อไป การอนุมัติรายการขอเบิกผ่าน Web Online เอกสารขอเบิกที่จะ
นามาอนุมัติจะต้องเป็นรายการที่บันทึกผ่าน Web Online เท่านั้น การอนุมัติรายการขอเบิกภายในส่วนราชการ
จะมีการอนุมัติ 2 ขั้นตอน คือ
4.1 การบันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)
- เลือกเมนู อม 01
- ค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการมาบันทึกอนุมัติ เช่น อนุมัติรายการทั้งหมด อนุมัติ
บางรายการและไม่อนุมัติบางรายการ
- หลังจากอนุมัติและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว รายการขอเบิกดังกล่าวจะเปลี่ยน
สถานะจาก “0” เป็น “A” ซึ่งหมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในสรก. และเอกสารขอเบิกดังกล่าวจะไปปรากฏในขั้นตอน
ของการอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม 02)
4.2 การอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “A” เป็น “B”)
- เลือกเมนู อม 02
- ค้นหาเอกสารขอเบิกที่ได้อนุมัติเอกสารขอเบิกผ่าน อม 01 แล้วเท่านั้น มีวิธีการค้นหา
2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการมาบันทึกอนุมัติ เช่น อนุมัติรายการทั้งหมด อนุมัติ
บางรายการและไม่อนุมัติบางรายการ
- หลังจากอนุมัติและทาการจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว รายการขอเบิกดังกล่าวจะ
เปลี่ยนสถานะจาก “A” เป็น “B” ซึ่งหมายถึง ระงับการชาระเงิน เพื่อรอการอนุมัติรายการเอกสารขอเบิกจาก
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดในขั้นตอนต่อไป
4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ
หลังจากบันทึกอนุมัติ /ไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 เรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานสามารถติดตามผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้
- เลือกเมนู ค้นหา
- ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
- ระบุวันเดือนปีที่บันทึกอนุมัติเพื่อค้นหา

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก
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4.1 การอนุมัตเิ อกสารขอเบิก (เปลีย่ นสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)
ขั้นตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้อนุมัตแิ ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม
(อม 01 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติ
เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 1
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
เมื่อเข้าสู่หน้าจออนุมัติเอกสารขอเบิก (อม 01) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนหัว ประกอบด้วย
รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ให้เลือกเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิก การบันทึกอนุมัติเอกสาร
ขอเบิกต้องค้นหาเอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติ โดยมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น หรือค้นหา
ตามเลขที่เอกสาร

ภาพที่ 2
ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

เงื่อนไข
- เลือกวิธีการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อบันทึกอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่ 1) โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
ตามภาพที่ 3 หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 5

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก
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4.1.1 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม
- วันที่บันทึกรายการ
- ถึง
- กดปุม่

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

ภาพที่ 3
เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกตามวันที่บันทึกรายการ
หรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS หรือประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
เลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสาร
ขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหา
เลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา
ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าว
ตามภาพที่ 4

หน้า 4 - 4

รายการรอการอนุมตั ิ
ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติต ามวันเดือนปีที่ได้เลือกข้างต้น ประกอบด้วย
คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกากับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชาระเงิน
กาหนดชาระเงิน จานวนเงินขอรับ ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

ภาพที่ 4

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 5

4.1.2 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลื อกค้น หาตามเลขที่เอกสารที่ผู้ บั นทึกได้แจ้งเลขที่
เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติ

1.กดปุ่ม

2 . ร ะ บุ เ ล ข ที่
เอกสารขอเบิก

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 5
- กดปุ่ม
- เลขที่เอกสารขอเบิก
- ถึง

- กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

เพื่อระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินทีไ่ ด้บันทึกผ่าน Web Online
จานวน 10 หลัก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online
จานวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ
กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะเลขที่ขอเบิกเงิน
ในช่องแรก
ระบบแสดงเอกสารขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 6

หน้า 4 - 6

รายการรอการอนุมตั ิ
ระบบแสดงเอกสารขอเบิ ก ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ผ่ า นการอนุ มั ติ ต ามเลขที่ เ อกสารขอเบิ ก ที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น
ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกากับสินค้า ประเภทเอกสาร
วิธีชาระเงิน กาหนดชาระเงิน จานวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร
ให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงิน แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
(กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติหรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัดรายการเอกสาร
ขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จะปรากฏรายละเอียด
เมื่อเลือกเลขที่เอกสาร
ขอเบิกแล้วเท่านั้น

ภาพที่ 6
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- คลิกเลือก

หรือ

- คลิกเลือก

- กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้
ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้
ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ
กรณีอนุมัติ สาหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือ
ทุกรายการ
กรณี เ ลื อ กไม่ อ นุ มั ติ ส าหรั บ เลขที่ เ อกสารขอเบิ ก ที่
ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่ม
ตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้
เพื่ อบั น ทึ ก รายการอนุ มั ติแ ละไม่ อ นุ มัติ หลั ง จากเลื อ ก
อนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

หน้า 4 - 7

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการหรือบางรายการ

1.อนุมัติบาง
รายการ
กดปุ่มเลือกช่อง
ใดช่องหนึ่งให้
ตรงกับบรรทัด
รายการ
หรือ 2.อนุมัติทุกรายการ
กดปุ่มอนุมัติทุกรายการ

ภาพที่ 7

- คลิกเลือก
- กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หรือ

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 8

หน้า 4 - 8

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะ
ปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คาอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ
เลขที่ใบกากับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชาระเงิน กาหนดชาระเงิน จานวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร
อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

กดปุ่ม
ดาเนินการต่อ

ภาพที่ 8
-กดปุ่ม “ดาเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 9

กดปุ่ ม กลั บ หน้ า
หลั ก เพื่ อ เข้ า สู่
หน้าจอหลัก

ภาพที่ 9
กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

หน้า 4 - 9

ตัวอย่างที่ 2 อนุมัติ 3 รายการ และไม่อนุมัติ 1 รายการ

กดปุ่ มช่อง
อนุมตั ิหน้ า
รายการขอเบิกที่
กดปุ่ มช่องไม่อนุมตั ิพร้ อม
ระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่
อนุมตั ิรายการ

- เลือก

ภาพที่ 10
เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

- เลือก

สาหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ
คลิ กเลื อกช่องไม่อนุ มัติ พร้ อมทั้งระบุ เหตุผลที่ไม่อนุ มัติ

-กดปุ่ม

จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 11

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 10

ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนมัติ

ภาพที่ 11
- กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

กดปุ่ม
บันทึก
รายการ

เพื่อบันทึกการอนุมัติและไม่อนุมัติ ตามภาพที่ 12

หน้า 4 - 11

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะ
ปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คาอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ
เลขที่ใบกากับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชาระเงิน กาหนดชาระเงิน จานวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร
อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

กดปุ่ม
ดาเนินการต่อ

กรณีไม่อนุมัติรายการ
ระบบจะกลับรายการ
เอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ

ภาพที่ 12
-กดปุ่ม “ดาเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก ตามภาพที่ 13

กดปุ่ ม กลั บ หน้ า
หลั ก เพื่ อ เข้ า สู่
หน้าจอหลัก

ภาพที่ 13
กดปุ่ม
บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
หน้า 4 - 12

4.2 การอนุมตั เิ อกสารเพื่อสัง่ จ่าย (เปลีย่ นสถานะเอกสารจาก “A” เป็น “B”)
ขั้นตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้อนุมัติจ่ายและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม
(อม 02 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติ
เอกสารเพื่อสั่งจ่าย ตามภาพที่ 15

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 14

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 13

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
เมื่อเข้าสู่ห น้าจออนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม 02) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่ วนหั ว
ประกอบด้วย รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย และเงื่ อนไขวิธีการค้นหาการบันทึกอนุมัติเอกสาร
เพื่ออนุมัติเลขที่เอกสาร โดยวิธีการค้นหามี 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ภาพที่ 15
ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
เงือ่ นไข

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

- เลือกวิธีการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่1) เพื่อทาอนุมัติสั่งจ่าย(ขั้นที่ 2) โดย
การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 16 หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 18

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 14

4.2.1 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม
- วันที่บันทึกรายการ
- ถึง
- กดปุม่

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

ภาพที่ 16
เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกระบุตามวันที่บันทึก
รายการหรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS หรือประเภทเอกสาร
ขอเบิกเงิน
เลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสาร
ขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหา
เลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา
ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าว
ตามภาพที่ 17

หน้า 4 - 15

รายการรอการอนุมัติ
ระบบแสดงเอกสารขอเบิ กที่ ผ่ านการอนุ มัติ ขอเบิ ก(ขั้น ที่ 1) ตามวันเดือนปี ที่ได้เลื อกข้างต้น
ประกอบด้ว ย คอลั มน์ เลื อก อนุ มัติ ไม่อนุ มัติ เลขที่เอกสาร ปี งบประมาณ เลขที่ใบกากับสิ นค้า ประเภท
เอกสาร วิธีชาระเงิน กาหนดชาระเงิน จานวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

ภาพที่ 17

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 16

4.2.2 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกอนุมัติขอเบิก (ขั้นที่ 1)
ได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติสั่งจ่าย

1.กดปุ่ม

2 . ร ะ บุ เ ล ข ที่
เอกสารขอเบิก

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 18
- กดปุ่ม
- เลขที่เอกสารขอเบิก
- ถึง

- กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

เพื่อระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online
จานวน 10 หลัก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online
จานวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ
กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะเลขที่ขอเบิ กเงิน
ช่องแรก
ระบบแสดงเอกสารขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 19

หน้า 4 - 17

รายการรอการอนุมตั ิ
ระบบแสดงเอกสารขอเบิกผ่านการอนุมัติ ขอเบิก(ขั้นที่ 1) ตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ระบุข้างต้น
ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกากับสินค้า ประเภทเอกสาร
วิธีชาระเงิน กาหนดชาระเงิน จานวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร
ให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงิน แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติ หรือ
ไม่อนุมัติ(กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติ หรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัด
รายการเอกสารขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 19
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- คลิกเลือก

หรือ

- คลิกเลือก

- กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้
ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้
ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ
กรณีอนุมัติ สาหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือ
ทุกรายการ
กรณี เ ลื อ กไม่ อ นุ มั ติ ส าหรั บ เลขที่ เ อกสารขอเบิ ก ที่
ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่ม
ตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้
เพื่ อบั น ทึ ก รายการอนุ มั ติแ ละไม่ อ นุ มัติ หลั ง จากเลื อ ก
อนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

หน้า 4 - 18

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ หรืออนุมัติบางรายการ

1.กดปุ่มช่อง
อนุมัติหน้า
รายการขอ
เบิกที่ต้องการ
หรือ กดปุ่มอนุมัติทุก
รายการ กรณีต้องการ
อนุมัตขิ อเบิกทั้งหมด

ภาพที่ 20
- คลิกเลือก

หรือ

- กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 21

หน้า 4 - 19

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะ
ปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คาอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ
เลขที่ใบกากับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชาระเงิน กาหนดชาระเงิน จานวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร
อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

กดปุ่ม
ดาเนินการต่อ

ภาพที่ 21
-กดปุ่ม “ดาเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 22

ภาพที่ 22
กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

หน้า 4 - 20

ตัวอย่างที่ 2 อนุมัติ 3 รายการ และไม่อนุมัติ 2 รายการ

กดปุ่ มช่อง
อนุมตั ิหน้ า
รายการขอเบิกที่
กดปุ่ มช่องไม่อนุมตั ิพร้ อม
ระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่
อนุมตั ิรายการ

- เลือก

ภาพที่ 23
เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

- เลือก

สาหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ
คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและ

- กดปุ่ม

จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 24

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 21

ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

กดปุ่มบันทึก
รายการ

- กดปุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

ภาพที่ 24
เพื่อบันทึกการอนุมัติและไม่อนุมัติตามภาพที่ 25

หน้า 4 - 22

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะ
ปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คาอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ
เลขที่ใบกากับสิ นค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชาระเงิน กาหนดช าระเงิน จานวนเงินขอรั บ ผู้ ขาย เลขที่บั ญชี
ธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

กรณีไม่อนุมัติรายการ
ระบบจะกลับรายการ
เอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ

กดปุม่
ดาเนินการต่อ

ภาพที่ 25

-กดปุ่ม “ดาเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าหลักตามภาพที่ 26

กดปุ่ ม กลั บ หน้ า
หลั ก เพื่ อ เข้ า สู่
หน้าจอหลัก

ภาพที่ 26
กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 23

4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ
หลังจากบันทึกอนุมัติ หรือไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 สามารถค้นหาเลขที่
เอกสารขอเบิกเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือ
ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม
(อม 01 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติ
เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 28

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 27

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 24

ตัวอย่าง ค้นหาเอกสารตามเงือ่ นไขอืน่
ค้นหาเอกสารที่ผ่าน
การอนุมัติ (อม01)

ภาพที่ 28
-กดปุ่ ม
เพื่ อ เข้ า สู่ ห น้ า จอการค้ น หาตามเลขที่ เ อกสารขอเบิ ก เงิ น ที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ ห รื อ
ไม่อนุมัติใน อม01 ตามภาพที่ 29

ภาพที่ 29
- กดปุ่ม
บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

เพื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 30
หน้า 4 - 25

ค้นหาตามเงือ่ นไขอื่น
ระบุรายละเอียดเพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก โดยสามารถระบุได้ ดังนี้

- วันที่บันทึก
- รหัสประจาตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)
- ประเภทเอกสาร
- วิธีการชาระเงิน
- สถานะ

- กดปุ่ม ค้นหา

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

ภาพที่ 30
เลือกวันเดือนปีที่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
โดยกาหนดวันเดือนปีเป็นช่วงเวลาได้ กรณีค้นหาตามวันที่บันทึก
ระบุเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจาผู้เสียภาษี 10 หลัก
กรณีที่ต้องการตามข้อมูลผู้ขาย
เลือกประเภทเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามประเภทเอกสาร
เลือกวิธีการชาระเงิน กรณีที่ต้องการค้นหาตามวิธีการชาระเงิน
เลือกสถานะของเอกสาร กรณีต้องการค้นหาตามสถานะเอกสาร
ประกอบด้วย
ระบบแสดงเอกสารทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการอนุมัติ
ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการไม่อนุมัติ
เมื่อระบุข้อมูลเพื่อการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มนี้
เพื่อค้นหาข้อมูล

หน้า 4 - 26

ตัวอย่าง การค้นหาเอกสารตามเงื่อนไขอืน่

- วันที่บันทึก
- สถานะ
- กดปุ่ม ค้นหา

ภาพที่ 31
เลือกวันเดือนปีที่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
โดยกาหนดวันเดือนปีเป็นช่วงเวลา เพื่อเริ่มต้นวันเดือนปี
ค้นหาและวันเดือนปีสิ้นสุดการค้นหา
เลือก
ระบบแสดงเอกสารทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติหรือ
ไม่อนุมัติ
ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติหรือไม่อนุมัติตาม
วันเดือนปีที่เลือกตามภาพที่ 32

ภาพที่ 32
บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 27

ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ไม่อนุมัติ

เลือก
“ไม่อนุมตั ิ”

ภาพที่ 33

ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารทีผ่ า่ นการอนุมตั ิ

เลือก
“อนุมตั ิ”

ภาพที่ 34

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 28

บทที่ 5
กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
และได้เลขที่เอกสารจากระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว หน่ วยงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล การบั นทึกได้
โดยการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว สาหรับการค้นหารายการขอเบิกเงิน หรือรายการขอจ่ายชาระเงิน
ให้เลือกเมนูตามแบบของการบันทึกรายการก่อนที่จะเลือกปุ่มค้นหา โดยแบ่งการค้นหาตามเมนูแบบ ขบ01
ขบ02 ขบ03 ขบ11 ทข01 ทข02 ทข11 และ ขจ05 การค้นหาเอกสารดังกล่าว ให้เข้าสู่เมนูของการบันทึก
รายการในแต่ ล ะประเภทเอกสารที่ ต้ อ งการค้ น หา แล้ ว จึ ง เลื อ กเมนู ก ารค้ น หา ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารค้ น หา
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
5.1 การค้นหารายการขอเบิกเงิน
5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
ใช้สาหรับการค้นหากรณีทที่ ราบเลขทีเ่ อกสาร โดยต้องระบุเลขที่เอกสารจานวน 10 หลัก
5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
ใช้สาหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร แต่ทราบวันที่ที่บันทึก
รายการหรื อกรณีที่ ต้องการแสดงรายการเอกสารเป็นรายวัน รายสั ปดาห์ หรื อรายเดือน โดยระบุวัน เดือนปี
ที่ต้องการค้นหารายการขอเบิก
5.2 การค้นหารายการขอจ่ายชาระเงิน (ขจ05)
5.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
ใช้สาหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยต้องระบุเลขที่เอกสารจานวน 10 หลัก
5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
ใช้สาหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร แต่ทราบวันที่ที่บันทึกรายการ
หรือกรณีที่ต้องการแสดงรายการเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยระบุวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา
รายการขอจ่ายชาระเงิน

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 5 -1

5.1 การค้นหารายการขอเบิกเงิน
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
(ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 1

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 5 -2

ขัน้ ตอนเข้าสูก่ ารค้นหา
- กดปุ่ม

(ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาตามเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 2
กดปุ่ม ค้นหา

ภาพที่ 2

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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สาหรับการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ
5.1.1 การค้นหาตามเลขทีเ่ อกสาร ใช้สาหรับการค้นหากรณีทที่ ราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหา
เอกสารได้มากกว่า 1 รายการ
5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ใช้สาหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือ
ต้องการเรียกเป็นวันเดือนปีที่บันทึกรายการ
5.1.1 การค้นหาตามเลขทีเ่ อกสาร
เข้าสู่หน้าจอการค้นหา ประกอบด้วย การค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
- กดปุ่ม
เพื่อค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
- เลขที่ใบขอเบิกเงิน
ระบุเลขที่เอกสาร จานวน 10 หลัก
- ถึง
ระบุเลขที่เอกสาร จานวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหา
มากกว่า 1 รายการ
- ปีงบประมาณ
ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร
- รหัสหน่วยงาน
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- กดปุ่ม
ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 3

ภาพที่ 3

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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- ระบบแสดงเลขที่เอกสาร
เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้
ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าวตามภาพที่ 5

ภาพที่ 4

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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- กดปุ่ม

ภาพที่ 5
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 5 -6

5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอืน่
ส าหรั บ การค้ น หาเลขที่ เ อกสาร โดยระบุ วั น เดื อ นปี ข องการบั น ทึ ก รายการในช่ อ ง
“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว
- กดปุ่ม
(ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 6

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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- กดปุ่ม

(ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น) เพื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 8

ภาพที่ 7

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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- ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสาร
ตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 8
- วันที่บันทึกรายการ
- ถึง
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ค้นหา

ระบุวันที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้กดปุ่ม
เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 9

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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ระบบแสดงเลขทีเ่ อกสาร
เมื่อระบบแสดงเลขที่ เอกสารทุกรายการตามวันเดือนปี ที่ระบุ ในการค้นหา สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

ภาพที่ 10

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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5.2 การค้นหารายการขอจ่ายชาระเงิน (ขจ 05)
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
(ขอจ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม
(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูล
ตามภาพที่ 12

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 11

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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ขัน้ ตอนเข้าสูร่ ะบบ
การค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชาระเงิน (ขจ05)
- กดปุ่ม
(ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชาระเงิน ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 12
สาหรับการค้นหาเลขที่เอกสารจ่ายชาระเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ
-การค้น หาตามเลขที่เ อกสาร ใช้ส าหรับ การค้น หากรณี ที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหา
เอกสารได้มากกว่า 1 รายการ
-การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ใช้สาหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการ
แสดงเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนปีที่ต้องการค้นหา

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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5.2.1 การค้นหาตามเลขทีเ่ อกสาร
ระบบแสดงหน้าจอเป็น

- เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชาระเงิน
- ถึง
- ปีงบประมาณ
- รหัสหน่วยงาน
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

(ค้นหาตามเลขที่เอกสาร) ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 13
ระบุเลขที่เอกสารจานวน 10 หลัก
ระบุเลขที่เอกสารจานวน 10 หลัก
กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ
ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 14

- กดปุ่ม
ระบบแสดงเลขที่เอกสาร
เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้
คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 14
บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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- กดปุ่ม

ภาพที่ 15
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอืน่
สาหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึก
รายการ” บันทึกเพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอจ่ายชาระเงินตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว
- กดปุ่ม
(ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 17

ภาพที่ 16
ภาพที่ 16

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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ระบบแสดงการค้นหาตามเงือ่ นไขอื่น
ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่
เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 17
- วันที่บันทึกรายการ
- ถึง
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ค้นหา

ระบุวันที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้กดปุ่ม
เพื่อระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 18

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน
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ระบบแสดงเลขทีเ่ อกสาร
ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของการ
บันทึกรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 19
ภาพที่ 17

ภาพที่ 18

ภาพที่ 19
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 5 -17

บทที่ 6
กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
การบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงินผ่าน GFMIS Web Online ให้ใช้แบบ ขจ05 โดยการอ้างอิง
ให้เลือกปี พ.ศ.ของรายการขอเบิกเงิน ตามด้วยระบุเลขที่เอกสารจานวน 10 หลัก คือ YYYY+XXXXXXXXXX
(Y คือ ปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิ ก) โดยสามารถแบ่งตามวิธีการบัน ทึกรายการออกเป็ นจ่ายเงินเต็ม
จานวน (full Payment) ใช้สาหรับบันทึกรายการจ่ายเงินครั้งเดียวทั้งจานวน และการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน
บางส่วน (Partail Payment) ใช้สาหรับการบันทึกรายการขอจ่ายเงินมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งยังคงมีข้อจากัดสาหรับ
การบันทึกรายการทยอยจ่าย หากมีรายการขอเบิกเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่สามารถบันทึกรายการทยอยจ่ายได้
หากต้องการบันทึกให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMIS Terminal บันทึกรายการให้ และส่วนราชการต้อง
บันทึกทยอยจ่ายให้ครบตามจานวนเงินของเอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งการบันทึกรายการจ่ายชาระเงินจากรายการขอเบิก
เงิ นงบประมาณ เงิ นนอกงบประมาณ เงิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ การไทยเข้ มแข็ ง 2555 ใช้ แบบ ขจ05
แบบเดียวกัน โดยส่วนราชการต้องเลือกการจ่ายเงินจากบัญชีแต่ละบัญชี ให้ถูกต้องตามประเภทเงินที่ขอเบิก ดังนี้
-เงินงบประมาณ
ให้เลือกการจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ โดยระบบแสดงบัญชีแยกประเภท
1101020603 ให้อัตโนมัติ
-เงินนอกงบประมาณ
ให้เลือกการจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง โดยระบบแสดง
บัญชีแยกประเภท 1101020604 ให้อัตโนมัติ
-เงินสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555
ให้ เลือกการจ่ ายจากบั ญชีเงิน ธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) โดยระบบแสดงบัญชีแยกประเภท
1101020605 ให้อัตโนมัติ
วิธีการบันทึกรายการจ่ายชาระเงินแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
6.1 การบันทึกรายการจ่ายชาระเงิน แบบเต็มจานวน
6.1.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
6. 1.2 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
6.1.3 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ
6.1.4 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ
6.2. การบันทึกรายการจ่ายชาระเงิน แบบทยอยจ่าย
6.2.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
6.2.2 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีคา่ ปรับ

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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6.1 การบันทึกรายการจ่ายชาระเงินแบบเต็มจานวน
6.1.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มภี าษี หัก ณ ทีจ่ า่ ย และไม่มคี า่ ปรับ
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน

- กดปุ่ม

(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม

(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก
ข้อมูลตามภาพที่ 2

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 1

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จานวน 900 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงาน ได้เลขที่เอกสาร 3600000043
หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน จานวน 900 บาท ระบุรหัสผู้ขาย คือ
Axxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร 47000000094
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการจ่ า ยช าระเงิ น โดยมี ร ายละเอี ย ดการบั น ทึ ก 2 ส่ ว น คื อ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระ
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร

ภาพที่ 2
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ

-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินสุทธิหลังหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินให้อตั โนมัติ
วีธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินในงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการจ่ายชาระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก โดยระบบแสด
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 3
บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ าลองการบบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 3
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 4

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 4
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพือ่ บันทึกรายการจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่ อ กดปุ่ ม แสดงข้ อ มู ล จะปรากฏหน้ า จอข้ อมู ล ของเลขที่ เ อกสารขอจ่ า ยดัง กล่ า ว ให้ เ ลื อ กแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
การจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อ
ออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 5
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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6.1.2 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จา่ ย และไม่มคี า่ ปรับ
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน

- กดปุ่ม

(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม
การบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 8

(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 7

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 7

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000027
หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน จานวน 990 บาท รหัสผู้ขาย
คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000012
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชาระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ภาพที่ 8
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 8

-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร

-วันที่ผ่านรายการ

-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินในงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท

คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
ระบุคาอธิบายรายการจ่ายชาระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล
การตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากกดปุ่ มจ าลองการบั นทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 9
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 8 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 10

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 10
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 10

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่อ กดปุ่ มแสดงข้อ มูล จะปรากฏหน้ า จอข้ อมู ล ของเลขที่เอกสารขอจ่ ายดั งกล่ าว ให้ เลื อกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 11 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก
เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 12

-กดปุ่ม

ภาพที่ 11
(รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 12

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 11

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

-990.00
1000.00
-10.00

- กดปุ่ม

ภาพที่ 12
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 12

6.1.3 รายการขอเบิกเงิน ไม่มภี าษี หัก ณ ทีจ่ า่ ยและมีคา่ ปรับ
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน

- กดปุ่ม

(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม
การบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 14

(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 13

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 13

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 5,900 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีค่าปรับ
1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000036
บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน จานวน 4,400 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจาก
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000044
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชาระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ภาพที่ 14
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 14

-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร

-วันที่ผ่านรายการ

-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินในงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการจ่ายชาระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดง
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 15
บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 15
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 14 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 16

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สาเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 16
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 16

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เ ลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 17 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก
เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 18

-กดปุ่ม

ภาพที่ 17
(รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 18
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 17

6.1.4 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ทีจ่ า่ ยและมีคา่ ปรับ
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน

- กดปุ่ม

(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม
บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 20

(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 19

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 18

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณจานวน 9,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 83.70 บาท
มีค่าปรับ 4,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000038
บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน จานวน 4,916.3 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจาก
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000091
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชาระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร

ภาพที่ 20
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
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-วันที่เอกสาร

-วันที่ผ่านรายการ

-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินในงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท

คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
ระบุคาอธิบายรายการจ่ายชาระเงิน
สามารถระบุได้สูงดุด 70 อักษร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล
การตรวจสอบตามภาพที่ 21
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 21
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 20 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น
“สาเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 22
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่ อ กดปุ่ มแสดงข้ อมู ล จะปรากฏหน้ าจอข้อ มู ล ของเลขที่ เ อกสารขอจ่ า ยดั ง กล่ า ว ให้ เ ลื อกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 23 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก
เพือ่ ออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม

ภาพที่ 23
(รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 24
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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6.2 การบันทึกรายการจ่ายชาระเงิน แบบทยอยจ่าย
6.2.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มภี าษี หัก ณ ทีจ่ า่ ยและไม่มคี ่าปรับ
ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จานวน 3,900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000010
บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน จานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จ่ายชาระเงินจานวน 900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000009
ครั้งที่ 2 จ่ายชาระเงินจานวน 1,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000010
ครั้งที่ 3 จ่ายชาระเงินจานวน 2,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000011
1.) บันทึกรายการจ่ายชาระเงินครัง้ ที่ 1 จานวน 900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000009
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม
(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน
- กดปุ่ม
(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม
(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ
บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 26

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 25

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชาระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 26
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จานวน 10 หลัก
เช่น 3200000010
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จานวน 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง
เช่น 3200000010

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระในครั้งนี้
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชาระเงินให้อัตโนมัติ
วิธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินในงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
คาอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

ระบุคาอธิบายรายการจ่ายชาระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล
การตรวจสอบตามภาพที่ 27

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

3,000.00

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 27
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 26 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 28

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น
“สาเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 28
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 26

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก
เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 30

-กดปุ่ม

ภาพที่ 29
(รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 27

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 30
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 28

2.) บันทึกการจ่ายชาระเงิน ครั้งที่ 2 จานวนเงิน 1,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000010
ขั้นตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน

- กดปุ่ม

(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม
บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 32

(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 31

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 29

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชาระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่เอกสารจ่ายชาระเงินครั้งที่ 1
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระครั้งนี้

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 32
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 30

-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีทบี่ ันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่น 3200000010
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารจ่ายชาระเงินครั้งที่ 1
X คือ เลขที่เอกสารจ่ายชาระเงิน (ขจ05) ครั้งที่ 1
เช่น 4700000007

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระในครั้งนี้
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินคงเหลือให้อัตโนมัติ
วิธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินในงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
คาอธิบายรายการ
ตามภาพที่ 33

-กดปุ่ม

ระบุคาอธิยายรายการจ่ายชาระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 31

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 33
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการทีผ่ ่านมา ตามภาพที่ 32 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 34

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น
“สาเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 34
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 32

การบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 35 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก
เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 36

-กดปุ่ม

ภาพที่ 35
(รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 36
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 33

3.) บันทึกรายการจ่ายชาระเงินครั้งที่ 3 จานวนเงิน 2,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000011
1.) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน

- กดปุ่ม

(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม
บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 38

(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 37

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 34

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการจ่ายชาระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารจ่ายชาระเงินครั้งที่ 2
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระในครั้งนี้

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 38
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 35

-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอจ่ายครั้งที่ 2
X คือ เลขที่เอกสารขอจ่ายชาระเงิน ครั้งที่ 2

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระในครั้งนี้
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินในงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการจ่ายชาระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดง
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 39

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจาลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 39
-กดปุ่ม
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 38 หรือ
-กดปุ่ม
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 40
ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการ
บันทึกเป็น “สาเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะ
ออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 40
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 41

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 41 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก
เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 42

-กดปุ่ม

ภาพที่ 41
(รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 42

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 42
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน

หน้า 6 - 38

6.2.2 รายการขอเบิกเงิน ไม่มภี าษี หัก ณ ทีจ่ า่ ย และมีคา่ ปรับ
ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ จานวน 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 ได้เลขที่
เอกสาร 3200000037 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จ่ายชาระเงินจานวน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000045
ครั้งที่ 2 จ่ายชาระเงินจานวน 2,400 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000046
1.) บันทึกรายการจ่ายชาระเงินครัง้ ที่ 1 จานวนเงิน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000045
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน

- กดปุ่ม

(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม
บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 44

(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 43

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการจ่ า ยช าระเงิ น โดยมี ร ายละเอี ย ดการบั น ทึ ก 2 ส่ ว น คื อ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 44
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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-วันที่ผ่านรายการ

-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ตามภาพที่ 45

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระในครั้งนี้
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการจ่ายชาระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ าลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 45
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 44 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 46

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น
“สาเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุม่
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 46
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 47

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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การแสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่ าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 47 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก
เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 48

-กดปุ่ม

ภาพที่ 47
(รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 48

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 48
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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2.) บันทึกรายการจ่ายชาระเงินครัง้ ที่ 2 จานวนเงิน 2,400 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000046
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนงานขอจ่ายชาระเงิน

- กดปุ่ม

(จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม
การบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 50

(ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 49

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการจ่ า ยช าระเงิ น โดยมี ร ายละเอี ย ดการบั น ทึ ก 2 ส่ ว น คื อ
ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารจ่ายชาระเงิน
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้
เลือกบัญชี

ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร

ภาพที่ 50
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
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-วันที่ผ่านรายการ

-งวด
-การอ้างอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ข้อมูลทัว่ ไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ข้อมูลผูร้ บั เงิน
-รหัสเจ้าหนี้

ตามภาพที่ 5

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชาระเงินจริง
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารจ่ายชาระเงิน
X คือ เลขที่เอกสารจ่ายชาระเงิน 10 หลัก

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสาคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสานักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จานวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
-จานวนเงินสุทธิ
ระบุจานวนเงินจ่ายชาระในครั้งนี้
-จานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจานวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธกี ารจ่ายชาระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุ่ม
เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ
สาหรับเงินงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ
สาหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ
-1101020604 กรณีระบุ
-1101020605 กรณีระบุ
คาอธิบายรายการ
ระบุคาอธิบายรายการจ่ายชาระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ่ ม จ าลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคาอธิบาย ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 51
-กดปุ่ม
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 50 หรือ
-กดปุ่ม
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 52
ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น
“สาเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 52
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการจ่ายชาระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชาระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 53
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แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 53 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ในรายการจ่ายชาระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก
เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 54

-กดปุ่ม

ภาพที่ 53
(รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 54

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 54
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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บทที่ 7
การเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMIS Web online
เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการผ่าน GFMIS Web Online ได้เลขที่เอกสารจากระบบเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน Sap Log เช่นเดียวกับระบบ Excel Loader เพื่อให้
ผู้บันทึกข้อมูลตรวจสอบผลการบันทึกรายการเกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภท โครงสร้างงบประมาณ ข้อมูล
การอ้างอิง หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ต้นทุน โดยกดปุ่ม Sap Log ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว หากต้องการ
เรียกรายงาน Sap log หลังจากที่บันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยออกจากระบบแล้ว ให้เข้าเมนูการบันทึก
รายการตามปกติ เลือกเมนูค้นหา ระบุเลขที่เอกสารหรือวันที่บันทึกรายการ ระบบจะค้นหาและแสดงเลขที่เอกสาร
ให้คลิกในคอลัมน์ “เลือก” ของเลขที่เอกสาร แล้วกดปุ่ม Sap Log ด้านล่าง ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ดังกล่าว
วิธกี ารเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMIS Web Online แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
7.1 การเรียกรายงานหลังจากบันทึกรายการเสร็จสิน้
เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงิน หรือขอจ่ายชาระเงิน และกดปุ่มจัดเก็บรายการ
เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสาร 10 หลัก ให้กดปุ่ม Sap log เพื่อพิมพ์รายงาน
-กดปุ่ม

ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 1

บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log

หน้า 7-1

ระบบแสดงหน้าจอรายงาน
-กดปุ่ม

เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

ภาพที่ 2
บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log
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7.2 การเรียกรายงานหลังจากออกจากระบบแล้ว
เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือขอจ่ายชาระเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และออกจากระบบหรือบันทึก
รายการอื่นต่อไปแล้ว หากต้องการเรียกรายงาน Sag Log ของเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกรายการไปแล้ว ต้อง
ดาเนินการในขั้นตอนการค้นหาเลขที่เอกสารดังกล่าว เมื่อพบแล้วให้กดปุ่ม Sap Log เพื่อพิมพ์รายงาน
การค้นหารายการขอเบิกเงินจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสัง่ ซือ้ สั่งจ้าง แบบ ขบ 01
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ
- กดปุ่ม

(ระบบเบิกจ่าย)

เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(ขอเบิกเงิน)

เพื่อเข้าสู่ประเภทการเบิกจ่าย

- กดปุ่ม

(ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 4

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

3.กดปุ่ม

ภาพที่ 3

บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log
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ขัน้ ตอนการค้นหา
ตัวอย่าง ค้นหาเอกสารขอเบิกเงินด้วยแบบ ขบ 01 โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา
- กดปุ่ม
ตามภาพที่ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 4

บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log
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7.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
เมื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหา ให้เลือกวิธีการค้นหา หากทราบเลขที่เอกสารให้ระบุเลขที่เอกสาร
- เลขที่ใบขอเบิกเงิน
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจานวน 10 หลักที่บันทึกผ่าน
Web online
- ถึง
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจานวน 10 หลัก กรณีต้องการ
ค้นหามากกว่า 1 รายการ
- ปีงบประมาณ
ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม
ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 3

ภาพที่ 5
ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามที่ได้ระบุข้างต้น
-กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของเลขที่เอกสารตามภาพที่ 7

ภาพที่ 6
บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log
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ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเลขทีเ่ อกสาร

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 8

บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log
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ระบบแสดงหน้าจอรายงาน
-กดปุ่ม

เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

ภาพที่ 8

บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log
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7.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
- วันที่บันทึกรายการ
- ถึง
- กดปุ่ม

ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบ
แสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบ
แสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9

บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log
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ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามที่ได้ระบุข้างต้น
-กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของเลขที่เอกสารตามภาพที่ 11

ภาพที่ 10
ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเลขทีเ่ อกสาร

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 12

บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log
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ระบบแสดงหน้าจอรายงาน
-กดปุ่ม

เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

ภาพที่ 12
บทที่ 7 การเรียกรายงาน Sap Log

หน้า 7-10

