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คูมือการทํางานและคําอธบิายวิธีการใชงานระบบการจายเงินเดอืนและคาจางประจํา 
การทํางานรายเดือน 
1. การเตรียม กําหนดการเตรียมกอนคํานวณเงินเดือน/คาจางประจาํ ข้ันตอนนี้ หากไมมีรายการใด
เปล่ียนแปลง แกไขไมตองทําทุกเดือน ระบบจะตรวจและสรางรายการใหอัตโนมัติ การทํางานนี้สามารถทํา
ในชวงปฏิทินการทํางานพรอมงานบุคคลหรือกําลังพลได ไดแก 
• กบข. หากเดือนนั้นมีเปลี่ยนแปลง แกไขท่ีจอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอ่ืนๆ 

 

                                  

กบข./กสจ. จะตองปรับปรุงขอมูลการเปลี่ยนแปลงกอนจะคํานวณเงินเดือน เพ่ือคุณสมบัติและเงินคํานวณหัก
ตรงกัน 

 
ภาพท่ี 1 
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ข้ันตอนการทํางาน กรณีตองการแกไข กบข. 
(1.) คลิกปุม แกไข 
(2.) ใสเลขท่ีบัตรประชาชน หรือคลิกปุมเพ่ือคนหาจาก ชื่อ – สกุล 
(3.) คลิกปุม คนหา 

(4.) คลิกท่ี ตามภาพท่ี 1 เพ่ือไปหนาจอ 
ขอมูล กบข,เลขท่ีบัญชีธนาคารและขอมูลสหกรณ  

 
ภาพท่ี 2 
(5.) ถาจะกําหนดใหเปนสมาชิกกบข. ตามภาพท่ี 2 
(5.1) ใหใสวันท่ี วันท่ีเริ่มตน ของ การสมัครการเปนสมาชิก กบข.(1 ) ,การสะสมเขากองทุน กบข.(2),การ
สะสมสวนเพ่ิม(ถามี) และอัตราการสะสมสวนเพ่ิม (ถามี) (3) 
(5.2) เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลง เปน แกไขขอผิดพลาด 
(5.3) คลิกปุม ตกลง ( ระบบจะตรวจสอบการบันทึก โดยตรวจจากวันท่ีเขารับราชการ( วันท่ีเริ่มปฏิบัติ
ราชการ) ของขาราชการรายการนั้นวา เปนบุคคลท่ีเขารับราชการ กอนหรือหลังวันท่ี 27 มี.ค. 40 ซ่ึงหาก
เปนบุคคลท่ีเขารับราชการหลังจะตรวจสอบวันท่ีท่ีระบุในชองวันท่ีเริ่มตนนั้นตองเปนและตรงตามวันท่ีเริ่ม
ปฏิบัติราชการ ในระบบดวย (ตรวจสอบไดจากระบบทะเบียนประวัติ- เมนูขอมูลบุคคล-จอภาพขอมูล
ท่ัวไป) เพ่ือให สอดคลองตามระเบียบในเรื่องการเปนสมาชิก กบข. และ ถามีจอภาพขอผิดพลาดปรากฏดัง 
ภาพท่ี3 ทําใหไมสามารถแกไขไดใหเจาหนาท่ี ตรวจสอบวนัท่ีเขารับราชการของขาราชการทานนั้นจาก ก.พ.7 
และให แจงงานบุคคล แกไขวันท่ีบรรจุและวันท่ีปฏิบัติราชการใหถูกตองกอนแลวจึงกลับมาปรุงรายการนี้ ) 
หมายเหตุ : กรณีสะสมสวนเพ่ิม การจะกําหนดวันท่ีเริ่มตนการสะสมสวนเพ่ิมได  รายการขาราชการนั้นตอง
เปนสมาชิก กบข.และเปนประเภทสะสมเทานั้น 

         
         ขอผิดพลาด : กรณีใสวันท่ีสะสมนอยกวาวันท่ีเริ่มเปนสมาชิก 
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ขอผิดพลาด : กรณีหากเขารับราชการหลัง 27 มีค. 40 และใสวันท่ีเริ่มเปนสมาชิกไมตรงกับวันท่ีเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

 
ขอผิดพลาด : กรณีหากเขารับราชการกอน 27 มีค. 40 และใสวันท่ีเริ่มเปนสมาชิกท่ีไมใชวันท่ี 27 มีค. 40 

ภาพท่ี 3 
(6.) กรณีตองการ ปดการเปนสมาชิก/ยกเลิกการเปนสมาชิก หรือ ยกเลิกสะสมสวนเพ่ิมเนื่องจาก 
(6.1) ทําขอมูลตั้งฐานรายการมาผิด กรณีเชนนี้ อันดับแรกผูใช งานตองตรวจสอบวันท่ีเขารับราชการของ
รายการ ซ่ึงจะตองเปนบุคคลท่ีเขารับราชการกอนวันท่ี 27 มี.ค. 40 (ตรวจท่ี ระบบทะเบียนประวัติ- เมนู
ขอมูลบุคคล-จอภาพขอมูลท่ัวไป ดูวันท่ีเริ่มปฏิบัติราชการ) หากไมถูกตองแจงงานบุคคลแก ไขใหถูก แลวจะ
สามารถลบวันท่ีเริ่มตนออกได  และ เลือกสาเหตุการเปลี่ยนแปลง เปน แกไขขอผิดพลาด 

 
ภาพท่ี 4 

วิธีการยกเลิกหรือแกไขเพ่ือไมใหเปนสมาชิกกบข. เนื่องจากตั้งรายการมาผิด 
1. จากภาพท่ี 4 ลบวันท่ีท่ีชอง วันท่ีเริ่มตนทุกบรรทัดท่ีมีวันท่ีปรากฎ 
2. เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน แกไขขอผิดพลาด 
3. คลิกปุม ตกลง ตามภาพท่ี 1 
หากพบขอผิดพลาดฟองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบพบฐานบุคคลมีวันท่ีเริ่มปฏิบัติ 
ราชการหลังวันท่ี 27 มี.ค. 40 ระบบจะบังคับให ใสวันท่ีทันที ตรวจสอบวันเขารับราชการจาก ก.พ.7หรือ
ทะเบียนประวัติ แจงงานบุคคลแกไขท่ีระบบทะเบยีนประวัต ิใสวันท่ีปฏิบัติราชการใหถูก แลวจงึปรับปรงุใหม
อีกครั้ง 
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ขอผิดพลาด : กรณีวันท่ีเขารับราชการเปนหลังวันท่ี 27 มีค. 40 ระบบจะบังคับใหใสวันท่ีเริ่มตนการเปน
สมาชิกกบข. 
 
(6.2) กรณีเปนสมาชิกกบข. แตปจจุบัน ไมเปนสมาชิกกบข. เนื่องจาก เขาโครงการ UNDO 

 
ภาพท่ี 5 
วิธีการปดเปนสมาชิกกบข. เนื่องจากเขาโครงการ UNDO 
1. จากภาพท่ี 5 ใสวันท่ี 30/09/2558 ท่ีชองวันท่ีสิ้นสุด 
2. เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน ประสงคท่ีจะยกเลิกการเปนสมาชิกกบข. (UNDO) 
3. คลิกปุEม ตกลง ตามภาพท่ี 1 
หากพบขอผิดพลาดฟองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบพบ วันท่ีเขารับราชการหรือวันท่ีเริ่มปฏิบัติ
ราชการหลังวันท่ี 27 มีค. 40 ใหตรวจสอบวันเขารับราชการจากกพ.7 หรือทะเบียนประวัติ แจงงานบุคคล
แกไขท่ีทะเบียนประวัติ สวนวนัท่ีปฏิบัติราชการใหถูก แลวกลับมาทําใหมอีกครั้ง 

 
ขอผิดพลาด : กรณีหากเขารับราชการหลังวันท่ี 27 มีค. 40 จะไมสามารถกําหนดวันสิ้นสุดได  

(6.3) กรณีตองการ ยกเลิกการสงเงินสะสมสวนเพ่ิม 
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ภาพท่ี 6 
วิธีการยกเลิกการสะสมสวนเพ่ิม 
1. จากภาพท่ี 6 ใสวันท่ี สุดทายของเดือนท่ีจะหยุดหัก เชน หยุดหักวันท่ี 01/01/2560 ใสเปน
30/12/2559 
2. เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน แกไขขอผิดพลาด 
3. คลิกปุม ตกลง ตามภาพท่ี 1 
** หากพบขอผิดพลาดฟองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบพบวา มีรายการเบิกท่ีสรางโดยมีการ
คํานวณเงินไว  ในเดือนปจจุบัน 

 
ขอผิดพลาด : สาเหตุเพราะ คํานวณเงินเดือนแลวแตยังไมได วางเบิก ระบบปองกันเพ่ือไมให 

คุณสมบัติกับการหักเงินไมตรงกัน 
หมายเหตุ วิธีการแกไขคุณสมบัติการเปนสมาชิก กบข. กรณี ผานการคํานวณเงินเดือนแลวยังอยูระหวาง
ดําเนินการเบิกในเดือนนั้น และมีขอผิดพลาดแสดงแบบภาพดานบน 
1. ไปท่ี จอภาพรายการจายเงินเดือน 
2. คนหา รายการ เลือกสถานการณทํางานเปน ลบ และ ตกลง 
3. มาท่ีจอภาพขอมูลหักลดหยอน แกไข กบข. 
4. ไปท่ีจอรายการจายเงินเดือน เลือกสถานการณทํางานเปน เพ่ิม ใสเลขท่ีบัตรประชาชนและ ตกลง หากมี
หนี้สินให  คลิกปุม แกไข แลวเติมหนี้ และ ตกลง 
• แกไข/ปรับปรุง/เปล่ียนบัญชีเงินฝากธนาคาร หากมีการแจงเปลี่ยนแปลงหรือจะแกไขบัญชีเงินฝากผูใชงาน 
สามารถแกไขได ท่ี จอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอ่ืนๆ ตามภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 
ข้ันตอนการทํางาน 
(1.) คลิกปุม แกไข 
(2.) ระบุ เลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุม เพ่ือคนหาจาก ชื่อ – สกุล 
(3.) คลิกปุม คนหา 

(4.) คลิกท่ี ตามภาพท่ี 7 เพ่ือไปจอภาพ 
ขอมูล กบข.เลขท่ีบัญชีธนาคารและขอมูลสหกรณ 

(5.) ใส รหัสธนาคาร ถาไมทราบ คลิก เพ่ือคนหารหัสธนาคาร 
(6.) ใส รหัสสาขาธนาคาร ถาไมทราบ คลิก เพ่ือคนหารหัสสาขาธนาคาร 
(7.) ใส เลขท่ีบัญชี 
(8.) คลิกปุม ตกลง 
หมายเหตุ : รหัสสาขาและเลขท่ีบัญชีเงินฝาก ใหบันทึกตามสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากไดเลย หากไมพบสาขาท่ี
ระบุ ใหติดตอ 
กลุมบริหารการจายเงิน กรมบัญชีกลาง หรือประสานงานแจงเจาหนาท่ีกรมบัญชีกลางท่ีทานติดตอ เพ่ิมรหัส

สาขาให ในระบบ 
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• เตรียมทําขอมูล หนี ้หรือ เงินเพ่ิมท่ีไมไดอยูในกรอบบัญชีถือจาย วิธีการท่ีสามารถเตรียมหนี้สินหรือเงิน

เพ่ิมตามสิทธิการเงิน ได  มี 2 วิธ ีโดยผูใชงานสามารถเลือกท่ีจะปฏิบัติได  ในวิธีใดหรือวิธีหนึ่งได  คือ 

วิธีท่ี 1 วิธีบันทึกเตรียมผานจอภาพ จอภาพรายการเงินเพ่ิม หรือ จอภาพรายการเงินหัก - หนี้ 
วิธีท่ี 2 วิธีสราง Text โดย Text ตองเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือเตรียมไว โหลด หลังจาก
ท่ีคํานวณเงินเดือนหรือคาจางประจําแลว และ การเตรียมรายการเงินเพ่ิมหรือหนี้ จะตองเตรียมตามเดือนปท่ี
นํามาหักในชวงเวลาปฏิทินเวลาการทํางานการเงิน วิธีการทํา Text หนี้/เงินเพ่ิม นี้สามารถสรางได จาก
โปรแกรม Microsoft Excel หรือ หากมีระบบเฉพาะกิจในแตละสวนราชการก็สามารถสราง เปน Text ใน
รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดนี้ได สามารถดาวโหลดได จาก .... 
รูปแบบนําเขาขอมูล 
รูปแบบ ท่ีนําเขาอางอิงดวย เลขท่ีบัตรประชาชน ไดแก 
(1) รูปแบบขอมูลนําเขา text หนี ้(LOAN.TXT) แบบคอมมาคั่น 
(รหัสหนี้สหกรณ หรือ หนี้สินท่ัวไป ท่ีไมระบุเจาหนี้) 
(2) รูปแบบขอมูลนําเขา text แบบ แยกเจาหนี้ debt.txt 
(รหัสหนี้สหกรณ หรือ หนี้สินท่ัวไป ท่ีกําหนดใหระบุเจาหนี้ทุกรายการ) 
รูปแบบ ท่ีนําเขาอางอิงดวย เลขท่ีสมาชิกสหกรณ เปนรูปแบบเฉพาะประเภทเงินหักสหกรณเทานั้น การใช
รูปแบบนี้ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําจะตองมีหรือกําหนดเลขท่ีสมาชิกสหกรณไว ท่ีรายการฐาน
บุคคล ตรวจสอบเลขท่ีสมาชิกสหกรณได ท่ีจอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอ่ืนๆ ตามวิธีการในคูมือ
หนาท่ี 7 ได แก 
(3) รูปแบบขอมูลสหกรณ (length 110) 
 (4) รูปแบบขอมูลสหกรณ แบบมีคอมมาคั่น 
คูมือสราง Text ดวยโปรแกรม Ms Excel โดยใชวิธีนําขอมูลออกจากระบบจายตรงเงินเดือนฯ ตั้งเปน
รายการบุคคล 
(1) คูมือวิธีการสรางขอมูลเงินเพ่ิม-หนี้รายเดือน (loan.txt) ตามแบบ format ใหม 
(มี commaคั่น , 10 รหัสหนี้) ตามรูปแบบท่ี (1) 
 (2) คูมือวิธีการสราางขอมูลหักหนี้สินแยกเจาหนี้ ตามรูปแบบท่ี (2) 
 (3) วิธีการจัดทําขอมูลหักหนี้สหกรณ ตามรูปแบบ 110 ตัวอักษร ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 
(กรณีเตรียมขอมูลหนี้สหกรณ ในรูปแบบ COOP.DAT นําเขาอางอิงดวยเลขท่ีสมาชิกสหกรณ) ตามรูปแบบท่ี 
(3) 
โดยรูปแบบขอมูลและคูมือสามารถดาวโหลดได ตามภาพ 
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• รายการลดหยอนครอบครัว เตรียมท่ี ระบบทะเบียนประวัติ... -> จอภาพ ครอบครัว ( กรณีมีแกไขรายการ
ลดหยอนครอบครัว การเงินสามารถเขาไปปรับปรุงแกไขการลดหยอนภาษีได  หรือ แจงงานบุคคล/กําลังพล 
ปรับปรุงแกไข ) 
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ข้ันตอนการทํางาน 
(1.) กรณีจะเพ่ิมบุคคลในครอบครัว คลิกปุมเพ่ิม และใสเลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุม คนหาจากชื่อ – 
สกุล 
(2.) ระบุขอมูล และ คลิกปุม ตกลง 
(3.) กรณีจะแกไขบุคคลในครอบครัว คลิกปุมแกไข และใสเลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุม คนหาจากชื่อ 
– สกุล 
(4.) คลิกปุม คนหา 
(5.) คลิกเลือกรายการ บุคคลในครอบครัว 
(6.) แกไขรายการ และ คลิกปุม ตกลง 
(7.) กรณีจะลบบุคคลในครอบครัว คลิกปุมลบ และใสเลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุม คนหาจากชื่อ – 
สกุล 
(8.) คลกิปุม คนหา 
(9.) คลิกเลือกรายการ บุคคลในครอบครวั 
(10.) คลิกปุม ตกลง 
หมายเหตุ : (1.) กรณีตองการกําหนดลดหยอนบุคคลในครอบครัว ให อาชีพของบุคคลเปน ไมทํางาน เทานั้น 
(2.) กรณีตองการ หักลดหยอนคาอุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ กรณีเปนบุคคลในครอบครัว
หามมิให กําหนดลดหยอนผานจอภาพครอบครัวนี้ ให กําหนดลดหยอนประเภทนี้ได ท่ีจอภาพ ขอมูลการหัก
ลดหยอนภาษีและอ่ืนๆ 
• รายการลดหยอนอ่ืนๆ ท่ี จอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอ่ืนๆ (กรณีไมมีแก ไขไมตองปรับปรุง) 
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ภาพท่ี 9 
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ข้ันตอนการทํางาน 
(1.) คลิกปุม แกไข 
(2.) ระบุเลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุม เพ่ือคนหาจาก ชื่อ – สกุล 
(3.) คลิกปุม คนหา 
(4.) คลิกท่ี ตามภาพท่ี 9 
(5.) ระบุจํานวนเงินท่ีจะลดหยอนภาษีได ตั้งแตบรรทัดรายการท่ี 12 ไป ตามท่ีไดรับแจง 
(6.) คลิกปุม ตกลง 
(7.) กรณีท่ีระบุจํานวนเงินลดหยอนเกินอัตราท่ีสรรพากรกําหนด ระบบจะมีแจงเตือน หากผูใชงานยังตองการ
ท่ีจะระบุจํานวนเงินเดิม ใหคลิกปุม Cancel เชน ระบุลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต ไป 150,000 บาท ถา
ตองการบันทึกตามแบบแจงใหคลิกปุม Cancel และคลิกปุม ตกลง อีกครั้ง ระบบจะบันทึกรายการใหตามท่ี
ระบุ 
หมายเหตุ การคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย จะดูจากรายได จริงท่ีเบิกในระบบตามการเคลื่อนไหวรายได และ
ลดหยอนในแตละเดือนตามอัตราและฐานกําหนดตามท่ีสรรพากรกําหนด 
• จอภาพ รายการเงินเพ่ิม เปนจอภาพท่ีใช กําหนดเงินเพ่ิมตามสิทธิท่ีผูใชงานไดรับ สามารถกําหนดชวง
ระยะเวลาการเบิกในคราวเดียว หากไมทราบกําหนดสิ้นสุดก็ไมตองใสวันท่ีสิ้นสุดก็ได  เชน เงินคาตอบแทน
รายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี 3 จว.ชายแดนภาคใต (ตปพ.) ,เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนง โดยเฉพาะเงินคาตอบแทนเหมาจายการจัดหารถประจําตําแหนงนี้เปนเงินท่ีตองหัก
ภาษี ณ ท่ีจาย หากตองการจะจายหรือเบิก ใหกําหนดท่ีจอภาพนี้ เพ่ือระบบจะได คํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจายได 
ถูกตอง ซ่ึงจอภาพนี้สามารถกําหนดชวงระยะเวลาการเบิกได ดวยวันท่ีเริ่มตน และ วันท่ีสิ้นสุด โดยเราจะตอง
กําหนดกอนท่ีจะคํานวณเงินเดือนหรือคาจางประจํา 

 
 

 

ภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 11 

ข้ันตอนการทํางาน เขาจอภาพตามเมนู 
(1.) จากภาพท่ี 10 ระบุเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ถาไมทราบ คลิกปุม เพ่ือคนหาจาก ชื่อ – สกุล 
(2.) คลิกปุม คนหา หากมีรายการอยูจะแสดงรายละเอียดเงินเพ่ิมข้ึนมา 
(3.) เม่ือตรวจสอบแลวไมมีและตองการ เพ่ิม ให คลิกปุม Add Detail จะแสดงจอดังภาพท่ี 12 

ภาพท่ี 11 

ข้ันตอนการทํางาน เขาจอภาพตามเมนู 
(1.) จากภาพท่ี 10 ระบุเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ถาไมทราบ คลิกปุม เพ่ือคนหาจาก ชื่อ – สกุล 
(2.) คลิกปุม คนหา หากมีรายการอยูจะแสดงรายละเอียดเงินเพ่ิมข้ึนมา 
(3.) เม่ือตรวจสอบแลวไมมีและตองการ เพ่ิม ใหคลิกปุม Add Detail จะแสดงจอดังภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12 

(4.) ตองการ เพ่ิม คลิกปุม เพ่ิม สถานการณทํางานจะแสดงคําวา เพ่ิม 
(5.) ระบุ*รหัสเงินเพ่ิม ถาไมทราบคลิกปุม เพ่ือคนหาจาก ชื่อเงินเพ่ิม แลวเลือก 
(6.) ระบุ*จํานวนเงินท่ีจะเบิกแตละเดือน 
(7.) ระบุ*วันท่ีเริ่มเบิก (ตั้งแตวันท่ีเริ่มเขาโครงการจายตรงเงินเดือน) ระบุวันท่ีสิ้นสุดการเบิก (ถาทราบ) ไม
ตองระบุ (ถาไมทราบ) 
(8.) คลิกปุม ตกลง และคลิก ปุมจอภาพ 
(9.) ตองการ แกไข จากภาพท่ี 11 หลังจากคนหารายการ คลกิเลือกรายการท่ีตองการแกไข 

 

ภาพท่ี 13 

(10.) จากภาพท่ี 13 คลิกปุม แกไข 
(11.) แกไข จํานวนเงิน หรือ แกไข สถานะการเบิก เปน ไมเบิก เพ่ือระงับการเบิกชั่วคราวได  หรือใสวันท่ี
สิ้นสุดกอนเดือนคํานวณเพ่ือปดรายการเงินเพ่ิมนี้ 
(12.) คลิกปุม ตกลง 
(13.) จากภาพท่ี 13 ถาตองการลบรายการ คลิกปุม ลบ 
(14.) คลิกปุม ตกลง 
• จอภาพ รายการเงินหัก - หนี ้เปนจอภาพท่ีสามารถกําหนดเงินใหหักตามระยะเวลาท่ีกําหนดได ยกเวนเงิน
ภาษีและกบข./กสจ.เนื่องจาก 2 เงินหักนี้ระบบคํานวณให อัตโนมัติ การกําหนดหนี้ในจอภาพนี้นิยมใช ใน
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กรณีท่ีจํานวนการหักเทากันทุกเดือนเพ่ือลดภาระการเตรียมหนี้สินสามารถกําหนดผานจอภาพนี้ได  เชน ฯลฯ 
โดยเปนเงินท่ีไมได อยูในกรอบบัญชีถือจายท่ีตองการจะเบิกในแตละเดือน ซ่ึงจอภาพนี้สามารถกําหนดชวง
ระยะเวลาการเบิกได ดวยวันท่ีเริ่มตน และ วันท่ีสิ้นสุดโดยเราจะตองกําหนดกอนท่ีจะคํานวณเงินเดือนหรือ
คํานวณคาจางประจํา 

 
 

 
ภาพท่ี 14 

 
ภาพท่ี 15 

ข้ันตอนการทํางาน เขาจอภาพตามเมนู 
(1.) จากภาพท่ี 14 ระบุเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ถาไมทราบ คลิกปุม เพ่ือคนหาจาก ชื่อ – สกุล 
(2.) คลิกปุม คนหา หากมีรายการอยูจะแสดงรายละเอียดข้ึนมา 
(3.) เม่ือตรวจสอบแลวไมมีและตองการ เพ่ิม ให คลิกปุม Add Detail จะแสดงจอดังภาพท่ี 16 
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ภาพท่ี 16 
(4.) ตองการ เพ่ิม คลิกปุม เพ่ิม สถานการณทํางานจะแสดงคําวา เพ่ิม 
(5.) ระบุ*รหัสเงินหัก ถาไมทราบคลิกปุม เพ่ือคนหาจาก ชื่อเงินหัก แลวเลือก 
(6.) ระบุ*จํานวนเงินท่ีจะหักในแตละเดือน 
(7.) ระบุ*วันท่ีเริ่มหัก (ตั้งแตวันท่ีเริ่มเขาโครงการจายตรงเงินเดือน) ระบุวันท่ีสิ้นสุดการหัก (ถาทราบ) (ไมตอง
ระบุ ถาไมทราบ) 
(8.) คลิกปุม ตกลง และคลิก ปดจอภาพ 
(9.) ตองการ แกไข หรือ ลบ เม่ือคนรายการตามภาพท่ี 15 คลิกเลอืกรายการ จะแสดงจอภาพท่ี 17 
(10.) แกไขรายการ คลิกปุม แกไข และแกไขรายการ ถาตองการ ลบ คลิกปุม ลบ และคลิกปุม ตกลง 

 
ภาพท่ี 17 

หมายเหตุ เม่ือบันทึกสามารถตรวจสอบได ท่ี เมนูรายงาน – รายงานตรวจสอบการคํานวณ - รายงาน
รายละเอียด - สรุป 
รายการจายเงินเดือน -> รายการเงินเพ่ิม - เงินลด (ขอมูลเงินเพ่ิม-เงินลด) เปนรายงานท่ีแสดงเงินเพ่ิมหรือ
เงินหักเฉพาะประเภทรหัสท่ีตองการจากจอภาพท่ีเตรียมไว 
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เริ่มปฏิทินการทํางานสวนงานการเงิน 
สวนงานบุคคล หยุดบันทึกคําส่ังในระบบจายตรงฯ สวนงานบุคคลพิมพรายงานสงพรอมสําเนาคําส่ังแก
การเงิน 
2. ตรวจสอบขอมูลกอนสรางรายการจาย เพ่ือไมให เกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
• ให พิมพรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจาย เพ่ือตรวจสอบ รายงานจะแสดงขอมูลสรุปจํานวนคนและเงิน
เพ่ิมตางๆ 
ตามกรอบบัญชีถือจาย ท่ีมีผลกับเดือนปท่ีจายเงิน ตามท่ีระบุเง่ือนไข 
ไปท่ี ระบบการจายเงินเดือนและคาจางประจํา -> ระบบการจายเงินเดือน[ขาราชการ] -> รายงาน -> 
สรุปรายละเอียดบัญชีถือจายเงินเดือน 
จาก 
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จากหนาจอภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
1) ให ระบุรหัสหนวย หนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย 
2) เดือนท่ีจะเบิกจายเงิน (เดือนท่ีกําลังจะทํารายการเบิก) 
3) สามารถกําหนดสงเข า e-mail ได โดย √ ท่ี สั่งเข า e-mail แลวใส e-mail Address ท่ีชองวาง (กรณีให 
รายงาน สงเขา E-mail ผูใช งานตองไปเปด mail ท่ีสงไปจึงจะสามารถเห็นรายงานได  หากตองการเห็น
รายงานทันที ไมตองติ๊กเครื่องหมาย √ ) 
4) เลือกระดับหนวยงานท่ีตองการสรุปรวม [สก./สภ.,สํานัก/กอง,สวน,ฝาย,งาน,หมวด] 
5) คลิกปุม พิมพ 
หมายเหตุ ไมตองระบุประเภทบุคลากร เพ่ือให แสดงได ท้ังหมดในหนวยท่ีระบุ ** เม่ือพิมพเรียบรอย นํามา
ตรวจสอบกระทบกับรายงานของงานบุคคลสง หากไมตรงติดตอสวนงานบุคคล อาจมีการเคลื่อนคําสั่งหรือ
บันทึกคําสั่งเพ่ิมเติมหลังจากพิมพ 
รายงานสรุปสงการเงิน หากตรวจสอบแลวตรง ใหทําข้ันตอนตอไป 

กรณี เปนหนวยงานท่ีรวมทํางานการเงินในระบบจายตรง 
3. คํานวณเงินเดือน จอภาพอัตโนมัติใช สรางรายการเบิกใหกับขาราชการท้ังหมดคราวเดียว 
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ข้ันตอนการทํางาน 
1) ระบุ ป พ.ศ. และ เดือน ท่ีจะสรางรายการเบิก 
2) ประเภทรายการ เปน รายการเบิกจายรายเดือน 
3) ระบุรหัสสังกัด คลิกปุม ตกลง จะแสดง dialog ตามภาพดานลาง สามารถ คลิกปุมRefresh หรือ ปด
จอภาพ ได ( เนื่องจากหลังจากท่ีคลิกปุม ตกลง แลวระบบได สงการทํางานไปท่ีเครื่องแมขายทํางานแลว ไม
จําเปนตองสั่งซํ้า )และไปสอบถามการทํางาน ท่ี เมนูสอบถาม -> จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล 

 
กรณี เปนหนวยงานท่ีมีการกระจายหนวยการเงินทํางานในระบบจายตรง 
3. คํานวณเงินเดือนหนวยประมวลผลยอย จอภาพอัตโนมัติใชสรางรายการเบิกใหกับขาราชการท้ังหมด
คราวเดียว 
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ส่ังคํานวณเงินเดือน (สรางรายการอัตโนมัติ) 

 
ข้ันตอนการทํางาน 
4) ระบุ ปพ.ศ. และ เดือน ท่ีจะสรางรายการเบิก 
5) ประเภทรายการ เปน รายการเบิกจายรายเดือน 
6) หนวยประมวลผลยอย ให ระบุรหัสสังกัด หนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย (ตามโครงสรางของ
สํานักงาน ให ใสรหัสถึงหนวยตนโดยไมตองใส 0000 ตอทาย) ตัวอยางตามภาพท่ี 10 
7) หนวยงานท่ีประมวลผลเงินเดือน ระบุรหัสหนวยท่ีอยูภายใต หนวยประมวลผลยอยนั้น ให ใสรหัสเดียวกัน
กับหนวยประมวลผลยอย เพ่ือให ระบบสรางรายการออกมาท้ังหมดภายใต หนวยเบิกจายยอยหรือหนวย
ประมวลผลยอย และสังกัดหนวยประมวลผลยอยไมตองระบุปลอยวางไว  ตัวอยางตามภาพ 18 
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ภาพท่ี 18 
 

8) คลิกปุม ตกลง จะข้ึน dialog ดังภาพท่ี 19 

 
ภาพท่ี 19 
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สามารถ คลิกปุม Refresh หรือ ปดจอภาพ ได( เนื่องจากหลังจากท่ีคลิกปุม ตกลง แลวระบบได สงการทํางาน
ไปท่ีเครื่องแมขายทํางานแลว ไมจําเปนตองสั่งซํ้า ) และไปสอบถามการทํางาน ท่ี เมนูสอบถาม -> จอภาพ
สอบถามสถานะประมวลผล 
จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล 

 

 
(จอภาพนี้ใช สําหรับสอบถามการทํางานท่ีเปนการสั่งการทํางานแบบอัตโนมัติทีละหลายๆรายการ) หากมี
ขอผิดพลาด สามารถตรวจได โดย 

1.) จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกท่ีชอง สถานะของรายการ คําวา “ประมวลผลเสร็จ
สิ้น พบขอผิดพลาด” จะพบจอภาพแสดงสิ่งท่ีผิดให ทราบ ดังภาพดานลาง 
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2.) จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกท่ี ผลลัพธ เพ่ือดาวโหลดเปน Text ไฟล เพ่ือนําไปตรวจ
และแกไขทีหลังกอนสงมอบ 

 
หมายเหตุ 
กรณีท่ีประมวลผลเงินเดือนหนวยประมวลผลยอย แลวข้ึนตัวแดง “ประมวลผลเสร็จสิน้ พบขอผิดพลาด”     
ไมจําเปนตองยกเลิกคํานวณเงินเดือน เราสามารถทํางานตอได  เพราะ รายการเบิกสรางข้ึนมาแลว แตระบบ
จะตรวจสอบและเตือนใหทราบเพ่ือให แกไขรายการท่ีผิด 
 
4. หลังคํานวณเงิน ตรวจสอบรายการ ท่ีระบบสราง จากรายงานหรือขอมูล 

 
ให เลือกรายงานตามวัตถุประสงคการใช งานได  
- รายละเอียดการจายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจาย) เปนรายงานท่ีแสดงรายคน แสดงถึงรายรับ –
รายจายเงินทุกประเภท โดยจดัเรียงตามสังกัดและเลขท่ีตําแหนง 
กรณี เปนหนวยงานท่ีมีการกระจายหนวยการเงินทํางานในระบบจายตรง สามารถเลือกพิมพรายงาน ได
ดังนี้ 

 



23 

 

 

 

(1.) รายงานรายละเอียดการจายเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย เปนรายงานท่ีจะแสดงเปน รายคน บอก
รายละเอียดเงินทุกประเภทท่ีเบิกและหัก 
(2.) รายงานสรุปรายละเอียดการจายเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย เปนรายงานสรุปยอดรวมตามหนวย
ประมวลผลยอยท่ีระบุ 
• นําขอมูลออก 

 
ใช วิธีดาวโหลดขอมูล แลวนําไปเปดในโปรแกรม Excel  
รูปแบบขอมูลนําออกใบรับรองเงินเดือน 
_ รูปแบบขอมูลใบรับรองเงินเดือนแนวตั้ง 
_ รูปแบบขอมูลใบรับรองเงินเดือนแนวนอน 
วิธีการตรวจสอบขอมูลการเกิดรายการท่ีระบบคํานวณสรางรายการเบิกจากจอภาพคํานวณเงิน โดย
ตรวจสอบจํานวนท้ังหมดจากรายงานหรือขอมูล ตามขอ 4 เทียบกับรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจาย
เงินเดือนในขอ 2. ซ่ึงโดยปกติรายการท่ีสรางมาจะสรางมาจากอัตราท่ีมีคนตามขอมูลบุคลากรท่ีอยูภายใต 
หนวยเบิกหรือหนวยประมวลผลยอยนั้น ซ่ึงหากตรวจแลวเกิดเหตุพบจํานวนรายการไมตรงกัน อาจดวย
สาเหตุใหตรวจสอบไดดังนี้ 
(1.) กรณีรายการเบิกแสดงในรายงาน ตามขอ 4 มีจํานวนคน นอยกวา รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือ
จายในขอ 2 สาเหตุเนื่องจาก 
- มีอัตราท่ีมีบุคคลอยูในสถานภาพไมรับเงินเดือน เชน ลาศึกษาตอไมรับเงินเดือน หรือ ลากิจเลี้ยงดูบุตร 
โดยถางานบุคคลมีลงคําสั่งและใสสถานภาพตามนี้ ระบบการคํานวณเงินจะสรางรายการมาให แตละรายการ
จะถูกปดการรับเงิน 
ให รายงานไมแสดงรายการของคนกลุมนี้ข้ึนมา หรือ มีคนท่ีอยูในอัตรา มีวันท่ีเกษียณท่ีพนจากเดือนท่ีคํานวณ
นั้นแลว แตงานบุคคลยังไมได ลงคําสั่งพนจากราชการ ระบบจะตรวจสอบและจะไมสรางรายการเบิกข้ึนมาให 
ใหผูใช งานตรวจสอบขอมูลหากวันเดือนปเกิดผิดให แจงงานบุคคลแกไขวันเดือนปเกิดให ถูกตอง 
ตรวจไดจากรายงาน 
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(2.) กรณีรายการเบิกแสดงในรายงาน ตามขอ 4 มีจํานวนคน มากกวา รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือ
จายในขอ 2 สาเหตุเนื่องจาก 
- มีรายการบุคลากรท่ีมีการลงคําสั่งใหยายออกจากตําแหนง แตหนวยใหมยังมิได รับยายเขาในอัตราจะทําให
รายการคนนั้นจะมีสถานภาพ อยูระหวางการโยกยายคางอยูในสังกัดเดิม (สถานภาพ 099 หรือ 019) หรือ 
อาจมีการเคลื่อนไหวคําสั่งเพ่ิมบรรจุสงมอบรายงานและแจงยอดการเบิก ระบบจะตรวจและจะสรางรายการ
เบิกข้ึนมาให ในท่ีหนวยเดิม เนื่องจากเม่ือเขาจายตรง กรณีโยกยายอยูภายใต กรมเดียวกัน ทุกรายการ
สามารถเบิกได ดวยงบประมาณภายใต แหลงเงินเดียว ยกเวนกรณี ใหโอน ไปกรมหรือสวนราชการอ่ืน 
เง่ือนไขนี้ระบบจะไมสรางรายการเบิกใหผูใช งานตองประสานงานเพ่ือ แจงหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดทาย 
หากยังไมสามารถทําได  ผูใช งานสามารถเพ่ิมรายการเบิกได  ท่ีจอภาพ รายการจาย เงินเดือน/คาจาง
ประจาํ ตรวจสอบหารายการดังกลาวได จากรายงานดังนี้ 

   
 

 
 



26 

 

 

 

 
 
หรือ ตรวจจากรายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของขอมูล เพ่ือหารายการท่ีบันทึกหลังจากงานบุคคลสง
รายงานสรุปแลว 

 
 
5. นํา Text หนี ้(ท่ีมิใช ภาษี กบข./กสจ.) ท่ีเตรียมไวแลวจากข้ันตอนท่ี 1 (การเตรยีม Text หนี)้ นําเขา
หักในระบบ 
(1.) กรณีเตรียม Text ไฟลมาในรูปแบบ loan.txt แบบมีคอมมาคั่น เขา จอภาพ การนําข อมูลเขา – 
ขอมูลเงินเพ่ิม-หนี้ รายเดือน ในรูปแบบขอมูลเงินเพ่ิมและหนี้รายเดือน Format ใหม (มีคอมมาคั่น) การ
นําเขาจะอางอิงดวยเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนและรหัสเงินเพ่ิมหรือเงินหัก ในรูปแบบขอมูลเงินเพ่ิมและหนี้
รายเดือน Format ใหม(มีคอมมาค่ัน) การกําหนดชื่อ เปนเงินหักหรือหนี้ ใช ชื่อ LOAN.TXT เปนเงินเพ่ิมใช 
ชื่อ NONTAX_INCREASE.TXT   
เขาเมนู การนําขอมูลเขา – ขอมูลเงินเพ่ิม-หนี้ รายเดือน 
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ข้ันตอนการทํางาน 
1) ระบุเดือน ป พ.ศ. และเดือน ของรายการท่ีจะนําหนี้เขาหัก 
2) ระบุ รหัสหนวยเบิกยอย หรือ หนวยประมวลผลยอย (ตามโครงสรางของสังกัดในระบบจายตรงเงินเดือนฯ 
ใหใสรหัสถึงหนวยโดยไมตองใส 0000 ตอทาย) 
3) เลือก ประเภทขอมูล ถาเปนหนี้ (LOAN.TXT) เลือก การนําเงินหัก/หนี้เขาระบบงาน (B) ถาเปนเงินเพ่ิม 
(NONTAX_INCREASE.TXT) เลือก การนําเงินเพ่ิมเขาระบบงาน (A) 
4) เลือก ประเภทการนาํขอมูลเขา ให เลือก นําขอมูลเขาหลังคํานวณเงินเดือน 
5) เลือกรูปแบบ ประเภท format เปน Format ใหม (มี comma ค่ัน,10 รหัสหนี)้ 
6) เลือกแฟมขอมูล ชื่อแฟมขอมูลท่ีตองการ Load คลิกปุม เลือกแฟมขอมูลท่ีชื่อ LOAN.TXT 
7) คลิกปุม ตกลง 
(2.) กรณีเตรียม Text ไฟลมาในรูปแบบขอมูลหักหนี้ แยกเจาหนี ้DEBT.TXT 
นําเขาท่ี จอภาพ ขอมูลหักหนี้สินแยกเจาหนี้ สามารถนําเขาไดประเภทเงินหักสหกรณ ระบุสหกรณออม
ทรัพยหรือ หักหนี้ท่ัวไป แบบระบุเจาหนี้  
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การนําเขาจะอางอิงดวยเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน รหัสเงินหัก/หนี้ และรหัสเจาหนี้ โดยสามารถนําเขาได 
ท้ังเงินหักสหกรณ และ เงินหักหรือหนี้ท่ัวไป แตรูปแบบนี้ตองมีรหัสเจาหนี้กํากับในทุกรายการ เพ่ือแยก
รายการหักตามเจาหนี้ 
 เขาเมนู ขอมูลหักหนี้สินแยกเจาหนี้ 

 

 
ข้ันตอนการทํางาน 
1) ระบุ ป พ.ศ. และเดือน ของรายการเบิกท่ีจะนําหนี้เขาหัก 
2) ใส รหัสสังกัด หนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย (ตามโครงสรางท่ีกําหนดในระบบจายตรง 
เงินเดือนฯ ให ใสรหัสถึงหนวยโดยไมตองใส 0000 ตอทาย) 
3) เลือก เง่ือนไขในการโหลดขอมูล 
_ แบบรวมหนี ้ใช ในกรณีท่ีรวมขอมูลมาในลักษณะหลายเจาหนี้ ใน 1 แฟมขอมูล ถาทําขอมูลลักษณะนี้ 
ตองเลือกเง่ือนไข แบบรวมหนี ้
_ แบบระบุเจาหนี้ ใช ในกรณีท่ีตองการนําเขาโดยกําหนดเจาหนี้ หรือชี้เฉพาะเจาะจงนําเขาของเจาหนี้ 
นั้นๆ เง่ือนไขนี้ ระบบจะบังคับให ใส รหัสเจาหนี้/รหัสสหกรณ ถาไมทราบให คลิกท่ี ปุม เพ่ือเลือกชื่อเจาหนี้ 
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4) เลือก ชื่อแฟมขอมูลท่ีตองการ Load ให คลิกปุม browse เลือกแฟมขอมูลท่ีชื่อ debt.txt 
5) คลิกปุม ตกลง 

 
ภาพแสดงจอการทํางาน 

หมายเหตุ การนําเขาหนี้ จอภาพหรือชองทางนั้น เม่ือคลิกปุมตกลง จะมีภาพแสดงจอการทํางาน (Webpage 
Dialog) ซ่ึงจอนี้จะแสดง เลขท่ีการประมวลผล ให  และถามีขอผิดพลาดเราสามารถคลิกปุม Refresh ระบบ
จะแสดง text ไฟลให ดาวโหลด เราสามารถดาวโหลดแลวเปดดู text ขอผิดพลาดไดวา รายการไหนไม
สามารถนําเขาได  แลวนําไปแกไขตอไป หรือ สามารถไปตรวจสอบได อีกครั้งจากจอภาพ สอบถามสถานะ
ประมวลผล ท่ี เมนูสอบถาม -> จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล ตามภาพท่ี 20 เม่ือคนหา เลือกดูตาม 
เลขท่ีประมวลผล ท่ีผูใช งานสั่งทํางานบนจอการทํางาน Webpage Dialog ถาพบขอผิดพลาดท่ีสถานะจะข้ึน
ตัวหนังสือสีแดง ให คลิกท่ี ผลลัพธ จะเห็นรายการท่ีนําเขาไมได  เราสามารถดาว 
โหลดและบันทึกไว แกไขตอไป และหากตรวจรายการขอผิดพลาดแลวรายการท่ีไมสามารถนําเขาหักได มี
จํานวนไมมากสามารถแก ไขได ท่ี จอภาพรายการจายเงินเดือน / คาจางประจํา โดยเพ่ิมหรือลดยอดรายการ
หนี้ ในรายการได เลยไมจําเปนตองทํา text หนี้มาโหลดใหม 
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ภาพท่ี 20 

จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกท่ี ผลลัพธ เพ่ือดาวโหลดและบันทึก Text ไฟลเพ่ือนําไป
ตรวจและแกไข 
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6. เม่ือคํานวณ และนําหนี้เขาแลว จะได รายการเบิกพรอมหนี้สิน ข้ันตอนตอไป คือ ตรวจสอบและแกไข  
ตรวจเงินตางๆ ท้ังเงินเดือน/คาจาง หรือเงินเพ่ิมและเงินหักหรือหนี้ตางๆวาเอาเขาครบหรอืไม จะตองแก ไข
หรือไม ไดจาก รายงานหรือขอมูลนําออก ไดแก 
รายงาน 

 
• ตรวจการนําเขาหนี้หรือเงินเพ่ิม แบบเฉพาะเจาะจงตามรหัสหนี้ เปนรายงานท่ีแสดงเงินหักหรือเงินเพ่ิม ท่ี
เพ่ิมหรือหักท่ีรายการเบิก ในเดือนปท่ีระบุ ได ท่ี 
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานรายละเอียด - สรุปรายการจายเงินเดือน -> 
รายการเงินเพ่ิม - เงินลด (ขอมูลการจายเงินเดือน) 
• ตรวจรายละเอียด รายรับ – รายจาย เงินเพ่ิม เงินหักท้ังหมด ท่ี 
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานรายละเอียด - สรุปรายการจายเงินเดือน -> 
รายละเอียดการจายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจาย) หรือ กรณี เปนหนวยงานท่ีมีการกระจายหนวย
การเงินทํางานในระบบจายตรง 
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย 
รายละเอียดการจายเงินเดือน หนวยประมวลยอย ( รายงานนี้เหมาะสําหรับหนวยประมวลผลยอยท่ีอยูใน
ระดับ สพม. ท่ีมี รร.หนวยเบกิอยูภายใต สังกัด  
• ตรวจหาขอผิดพลาดท่ีจะเปนเหตุให ไมสามารถวางเบิกได  ตรวจท่ี 
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานรายละเอียด - สรุปรายการจายเงินเดือน -> 
ตรวจสอบขอผิดพลาดของรายการจายเงินเดือน 
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กรณีไมสามารถหาบัญชีเงินฝากได ทันในชวงเวลาจะวางเบิก รายการท่ีไมมีเลขท่ีบัญชีเงินฝากผูใช งานสามารถ 
นําบัญชีเงินในงบประมาณของสวนราชการท่ีแจงกับกรมบัญชีกลางได  ปรับปรุงท่ีจอภาพรายการจาย
เงินเดือนหรือจอภาพรายการจายคาจางประจํา  
- กรณีตองการปรบัปรงุบัญชีเงินฝากของขาราชการหรือลูกจางประจํา ปรับปรุงท่ี จอภาพขอมูลหักลดหยอน
ภาษีและอ่ืนๆ  
- กรณีพบรายการรับสุทธิติดลบ ให นํารายการไปแก ไขปรับปรุงนําหนี้ออกหรือลดทอนหนี้ได ท่ี จอภาพ
รายการจายเงินเดือนหรือจอภาพรายการจายคาจางประจํา  
หากตองการตรวจสอบจาก การนําข้อมูลออก 

 
• การนําขอมูลออก -> ขอมูลใบรับรองการจายเงินเดือน 
แบบแนวตั้ง  
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แบบแนวนอน  
• การนําขอมูลออก -> ขอมูลเงินเพ่ิม - หนี ้(รายการการจาย) เปนการนําออกรายการท่ีเพ่ิมหรือหักใน
รายการเบิกแตละเดือนปท่ีเบิก 
7. เม่ือตรวจสอบแลว แกไขรายการ ไปท่ี จอภาพรายการจายเงินเดือน / คาจางประจํา 

 
จอภาพรายการจายเงินเดือน เปนจอภาพท่ีใช ในการเพ่ิม แก ไข หรือลบ รายการเบิก ท่ีผานการสราง
รายการจากจอภาพคํานวณเงิน ตามลําดับการทํางานท่ี 3 มาแลว เม่ือนําหนี้สินเขาหักแลว และพบปญหาตอง
แกไขรายการ จอภาพนี้สามารถแกไขรายการตางๆ รวมถึงหนี้ท่ีตองลดหรือเพ่ิมเพ่ือปรับเงินรับสุทธิของแตละ
คนได  และสามารถคนหารายการตรวจรายการเบิกจายท่ีผานมาแลวโดยระบุเดือนปและเลขบัตรประชาชน 
และคนหาได เลย 
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ภาพท่ี 21 

ปุมการทํางาน 
a. ปุม เพ่ิม ใช กรณีการเพ่ิมรายการคน การทํางานสถานะนี้มีผลทําให จํานวนคนเพ่ิมข้ึน 
b. ปุม แกไข ใช กรณีตองการปรับปรุงรายการท่ีผิด หรือรายการติดลบไมพอหัก จะงานได ตองทําการ 
คนหารายการข้ึนมากอนจึงจะแก ไขได  
c. ปุม ลบ ใช ลบรายการในลักษณะเปนรายการท่ีไมควรมีรายการเบิกเลย การทํางานสถานะนี้มีผล 
ทําให รายการคนหายไป หากตองการรายการกลับให ใช ปุมเพ่ิม เพ่ิมรายการมาใหม 
d. ปุม คนหา  คนหารายการ 
ข้ันตอนการทํางาน 
1) กําหนดการทํางาน เลือกปุมการทํางาน เพ่ิม แกไข ลบ หรือ คนหา 
2) เลือก ป พ.ศ. ท่ีเบิก 
3) ใส เลขท่ีบัตรประชาชน ไมทราบคลิกปุม คนหา  
4) คลิกปุม คนหา กรณีเลือกปุมการทํางาน เปน แกไข หรือ ลบ 
5) แก ไขขอมูล เพ่ิมลบขอมูลท่ีหนาจอภาพ 
6) คลิกปุม ตกลง เพ่ือบันทึกรายการ 
#หลักการเกิดตกเบิกแบบอัตโนมัติ 
งานบุคคล หรือ กองการเจาหนาท่ี หรือ กําลังพล หรือ หนวยยอยบันทึกคําส่ัง 
_ เม่ือมีการบันทึกคําสั่งในเปนคําสั่งท่ีมีผลยอนหลัง ท่ีระบบบัญชีถือจาย ระบบจะสรางเก็บเปนคําสั่งตกเบิกให
ท้ังสวนเงินเดือน/คาจางประจําหรือเงินเพ่ิมตางๆ 
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_ คําสั่งตกเบิกท่ีเกิด สามารถตรวจสอบได จาก จอภาพบันทึกคําส่ังตกเบิกเงินเดือน/คาจางประจํา หรือ 
จอภาพบันทึกคําส่ังตกเบิกเงินเพ่ิม หรือ รายงานคําส่ังเคล่ือนไหวท่ีมีผลกับการเกิดตกเบิก 
การเงินหนวยเบิก หรือ กองคลัง หรือ หนวยถืองบประมาณ หรือ หนวยประมวลผลยอย หรือ หนวยเบิก
ยอย 
_ เม่ือถึงเวลาท่ีการเงินเริ่มทํางานและสั่งคํานวณเงินเพ่ือสรางรายการเบิกระบบจะนําคําสั่งตกเบิกท่ีเกิดและ
เงินท่ีผานการเบิกจายแลวในระบบจายตรง มาคํานวณหาผลตางเพ่ือเกิดเปนเงินตกเบิกให โดยแตกยอดเปน
เดือนๆ หาผลตางเกิดเปนเงินตกเบิก หรือ เงินเรียกคืน (สําหรับเงินเรียกคืนจะเกิดในกรณีอัตราใหมนอยกวา
รายการท่ีเบิกผานมาแลวและระบบจะระงับการหักนั้นไว กอนเพ่ือให สวนราชการตรวจสอบกอนการหักจริง
และแก ไขรายการใหหัก) 
หมายเหตุ 
# การเกิดตกเบิกแบบอัตโนมัติ ระบบจะคํานวณสรางรายการตกเบิกได แตเดือนเริ่มเขาโครงการจายตรง
เงินเดือนฯของหนวยงานนั้น เพราะเปนเดือนเริ่มมีรายการเบิกจริงในระบบให ระบบหาผลตางเปนตกเบิกได  
โดยการสรางจะสรางแตกเปนรายเดือน ถึงเดือนปท่ีคํานวณปจจุบัน หรือตามคําสั่งมีผล 
# กรณีจําเปนตองตกเบิกเงินในวันท่ีมีผลกอนเขาจายตรง เนื่องจากระบบไมสรางให จากสาเหตุเพราะลงคําสั่ง
ไมครบหรือไมสามารถสรางได เพราะไมมีรายการเบิกจรงิในระบบ ผูใช งานสามารถบันทึกเพ่ิมเงินตกเบิกไดใน
ชวงเวลากอนเขาจายตรง ท่ี 
จอภาพรายการการจายเงินเดือน/คาจางประจํา เชนกัน 
วิธีบันทึกเงินตกเบิกกรณีเปนคําส่ังยอนหลัง จากท่ีระบบไมสามารถคํานวณเงินตกเบิกใหได 
จากจอภาพท่ี 21 หากตองการเพ่ิมเงินตกเบิก ให ทําดังนี้ 
1.) คลิกปุม แกไข สถานการณทํางานข้ึนวา แกไข ใสเลขบัตรประชาชน และคลิกปุม คนหา 
2.) กรณี เพ่ิมตกเบิกเงินเดือน ไปชอง เงินเดือน(ตกเบิก) คลิกท่ีปุม คนหา หรือ 
กรณี เพ่ิมตกเบิกเงินวิทยฐานะ ประเภทเงินวิทยฐานะ ใสรหัส 0150 และ ไปท่ีชอง 
เงินวิทยฐานะ(ตกเบิก) คลิกท่ีปุมคนหา กรณี เพ่ิมตกเบิกเงินประจําตําแหนง ประเภทเงิน ปจต.ให ใสรหัส 
ตามเงินปจต. (0110-0140) และ ไปเงินประจําตําแหนง(ตกเบิก) คลิกท่ีปุมคนหา 
กรณี เพ่ิมตกเบิกเงินเพ่ิม ไปท่ีชองเงินเพ่ิม คลิกปุม Add Detail และใสรหัสเงินเพ่ิม และคลิกปุม ท่ีชอง 
จํานวนเงินตกเบิก 

 
เม่ือเลือกการตกเบิก ตามแตละประเภท จะปรากฏจอภาพตามดานลาง ใหคลิกท่ีปุม เพ่ิม 
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จะปรากฏจอภาพในตารางตกเบิก ดังภาพดานลาง 

 
ข้ันตอนการเพ่ิมรายการตกเบิกตามแตละเดือนตกเบิกมีผล 
1.) เลือก สถานะการทํางาน (เพ่ิม, แกไข , ลบ) 
2.) ระบุ ปทํารายการตกเบิก (หมายถึง ป พ.ศ.ท่ีมีผลของคําส่ังตกเบิก) 
3.) ระบุ เดือนทํารายการตกเบิก (หมายถึง เดือนท่ีมีผลของคําส่ังตกเบิก) 
4.) ระบุ เลขท่ีคําส่ัง/ป 
5.) ระบุ วันท่ีลงคําส่ัง 
6.) ระบุ วันท่ีเริ่มตกเบิก (วันท่ีเริ่มตนตกเบิกตองระบุ ตามรอบของป-เดือนทํารายการตกเบิก โดยปและ
เดือนตองเปนปเดือนเดียวกับปและเดือนทํารายการตกเบิกตามขอ 2.) และ 3.) 
7.) ระบุ วันท่ีสิ้นสุดตกเบิก (วันท่ีสิ้นสุดตกเบิก ตองระบุ ตามรอบของป-เดือนทํารายการตกเบิก โดยปและ
เดือนตองเปนปเดือนเดียวกับปและเดือนทํารายการตกเบิกตามขอ 2.) และ 3.) 
8.) ระบุ วันท่ีของคําส่ังมีผล 
9.) ระบุ จํานวนเงินตกเบิก 
10.) คลิกปุม ตกลง 
11.) คลิกปุม ปด 
12.) จอภาพจะกลับมาท่ี จอภาพรายการจาย ให คลิกปุม แกไข และ ตกลง เพ่ือรวมเงินตกเบิกท่ีบันทึกกับ
รายรับเดิมเปนรับสุทธิใหม 
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8. เม่ือแกไขเรียบรอย ตรวจสอบรายการจากรายงาน ใหมอีกครั้ง 
a. ตรวจรับสุทธิติดลบ 
b. ตรวจรายการไมมีบัญชีเงินฝาก 
c. ตรวจยอดเงิน จํานวนคน ท่ีเบิก แตละประเภท 
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9. เม่ือตรวจสอบเรียบรอย ให สรุปยอดงบประมาณเพ่ือนํายอดสรุปวางเบิก ท่ี 
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ข้ันตอน 
1) ระบุเดือน ป พ.ศ. และเดือน ของรายการจายท่ีจะนําหนี้เขาหัก 
2) คลิกปุม ตกลง 
หมายเหตุ ระบบจะตรวจความครบของขอมูล หากพบขอผิดพลาดตรวจรายการท่ี จอภาพสอบถามสถานะ
ประมวลผล 
และจอภาพนี้สามารถสั่งทําได หลายครั้ง และกอนการสงมอบวางเบิกทุกครั้งทําข้ันตอนนี้ประมวลสรุปนี้ใหม
ทุกครั้ง เม่ือสั่งประมวลสรุปแลวพบขอผิดพลาด ใหไปท่ีเมนูสอบถามขอมูล -> จอภาพสอบถามสถานการณ
ประมวลผล 
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การคนหาจากจอภาพนี้ ไมตองระบุ ประเภทการประมวลผล ให ดูรายการ ประมวลผลสรุปการใช จายเงิน
จําแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี หนวยประมวลผลยอย ดูจากเวลาท่ีลาสุดจะอยูรายการบนสุด เนื่องจาก
จอภาพสอบถามสถานะประมวลผลนี้เสมือนจอภาพประวัติการทํางาน ขอมูลท่ีแกไขถูกตองแลว ขอผิดพลาดท่ี
เคยแสดงจะคงอยูดั่งเดิม 
10. เม่ือประมวลผลสรุปฯ ไมพบขอผิดพลาดแลว เรียบรอย ให  พิมพรายงานสรุปการใชจายเงินจําแนก
ตามแผนงาน –รหัสบัญชี หนวยประมวลยอย ตรวจสอบกระทบกับรายงานท่ีตรวจผานมาแลว เชน รายงาน
รายละเอียดการจายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจาย) หรือรายงานอ่ืนๆ ตรวจสอบวา ยอดเงิน จํานวน
ตรงกันหรือไม พิมพรายงานได จากภาพ 
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11. สงมอบขอมูล หรือวางเบิกใหตนสังกัด เพ่ือวางเบิกผานระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (พิมพ
เก็บเพ่ือเปนหลักฐานการเบิกของหนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย) 
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ข้ันตอน การสงมอบขอมูล วางเบิกท่ีตนสังกัด 
1) เลือก ปพ.ศ. และเดือน 
2) ระบุสังกัดหนวยประมวลผลยอย 
3) คลิกปุม คนหา 
4) เลือกสถานะการทํางานเปน นําสงขอมูล 
กรณีถาสงขอมูลวางเบิกไปแลว หากตองการกลับมาแก ไขขอมูล หรือตองการยกเลิกการสง ให เลือกเง่ือนไข 
ยกเลิกนําสงขอมูล (หากยกเลิกนําสง เม่ือแกไขขอมูลตองประมวลผลสรุปใหมอีกครั้งและนําสงใหมทุกครั้ง) 
5) คลิกปุม ตกลง 
 
12. ตรวจสอบการสงมอบได ท่ีจอภาพ รับขอมูลการจายเงินเดือนหนวยประมวลผลยอย 
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ข้ันตอนการคนหา 
1) เลือก ป พ.ศ. และเดือน 
2) ระบุสังกัด หนวยเบิกยอย / หนวยประมวลผลยอย 
3) คลิกปุม คนหา 
4) ดูท่ีชอง สถานะขอมูล จะตองแสดงวา “สงขอมูล” 
 
13. พิมพใบรับรองรับรองการจายเงินเดือน 
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การเบิกเงินอุดหนุน 

การขอเบิกเงินผาน GFMIS Web online การบันทึกรายการขอเบิกเงินผาน GFMIS Web online สามารถ

บันทึกรายการขอเบิกจากเงิน งบประมาณเงินกันไวเบิกเหลื่อมปเงินนอกงบประมาณและเงินตามโครงการ

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 โดยหนวยงานสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินเขาสวนราชการเพ่ือ

นําเงินไปจายตอใหแกเจาหนี้หรือผูมี สิทธิรับเงินโดยมีข้ันตอนการบันทึกรายการดังนี้ 

1. รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน เงินอุดหนุนหมายถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือ

เพ่ือชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน ของหนวยงานตางๆตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดแบงเปน 2 

ประเภทคือเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุน เฉพาะกิจการบันทึกรายการเบิกเงินงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุนประกอบดวย  

1.1 การเบิกจายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ใหเบิกเงินภายในวงเงินประจํา

งวดท่ีไดรับ โดยระบุบัญชีพักเบิกเงินอุดหนุนภายในวงเงินประจํา งวดท่ีไดรับระบุประเภทรายการขอเบิกเงิน

อุดหนุน ประเภทการชําระเงินเพ่ือจายผานบัญชีเงิน ฝากธนาคารของหนวยงานและเม่ือไดรับเงินแลวใหนําไป

จายใหตามวัตถุประสงคในการขอรับเงิน 

อุดหนุน  

- เลือกแบบขบ02  

- แหลงของเงิน YY11410 
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 - ระบุบัญชีแยกประเภท เดบิตพักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)  

เครดิตใบสําคัญคางจาย (AXXXXXXXXX)  

- เม่ือบันทึกรายการขอเบิกเงินเรียบรอยแลวระบบแสดงเลขท่ีเอกสารขอเบิก 10 หลักข้ึนตนดวย 

 36XXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8 

หลังจากท่ีไดรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบรอยแลวสวนราชการจะตองบันทึกรายการจายชําระเงินเลือก 

แบบขจ05 ตอไป  

1.2 การเบิกจายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

อุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหบันทึกรายการเบิกเงิน เชนเดียวกับการบันทึกรายการเบิกเงินใน

งบประมาณปกติโดยขอเบิกเงินเม่ือหนี้ถึงกําหนดหรือ ใกลถึงกําหนดชําระ 

ตัวอยาง การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ ข้ันตอนการเขาสูระบบ เม่ือ Log on โดยระบุรหัสผูใชและ

รหัสผานแลวระบบแสดงหนาจอระบบงานตางๆ  

- กดปุม เพ่ือเขาสูระบบเบิกจาย  

- กดปุม เพ่ือเขาสูประเภทการขอเบิก 

 - กดปุม เพ่ือเขาสูหนาจอการบันทึกขบ02 ขอเบิกเงิน  

งบประมาณท่ีไมอางใบสั่งซ้ือฯตามภาพ 
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ระบุรายละเอียดเก่ียวกับรายการขอเบิกเงินท่ีไมอางอิงใบสั่งซ้ือสั่งจางโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 
สวนคือขอมูลสวนหัวขอมูลท่ัวไปและขอมูลรายการขอเบิกใหบันทึกรายละเอียดดังนี้ 

 

ขอมูลสวนหัว 
- รหัสหนวยงานระบบแสดงรหัสหนวยงานจํานวน 4 หลักใหอัตโนมัติตามสิทธิท่ีใชบันทึกขอมูล 
- รหัสพ้ืนท่ีระบบแสดงรหัสพ้ืนท่ีจานวน 4 หลักใหอัตโนมัติตามสิทธิท่ีใชบันทึกขอมูล 
- รหัสหนวยเบิกจายระบบแสดงรหัสหนวยเบกิจายจํานวน 10 หลักใหอัตโนมัติตามสิทธิท่ีใชบันทึก 
ขอมูล 
- การอางอิงระบุการอางอิงเปน P+YY+Running Number 7 หลัก 
P คือคาคงท่ี 
Y คือ 2 หลักทายของปพ.ศ. 
Running Number คือการอางอิงเลขท่ีภายในของหนวยงาน 

- วันท่ีเอกสารระบุวันเดือนปของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ใหกดปุม ปฏิทิน ระบบ 
แสดง (ปฏิทิน) เลือกเดือนป และดับเบิลคลิกท่ีวันท่ีเพ่ือใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว 
- วันท่ีผานรายการระบุวันเดือนปท่ีบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใหกดปุม ปฏิทิน ระบบแสดง (ปฏิทิน) 
เลือก เดือนป และดับเบิลคลิกท่ีวันท่ีเพ่ือใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว 
- งวดระบบแสดงงวดบัญชีท่ีบันทึกรายการใหอัตโนมัติ 
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ขอมูลท่ัวไป 

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชําระเงิน 
- ประเภทเงินฝากระบบแสดงประเภทเงินฝากใหอัตโนมัติ 
- ประเภทรายการขอเบิกกดปุม เลือก(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน) 

 

- วิธีการชาระเงินกดปุม เลือก (จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน) 

 

รายละเอียดงบประมาณ 
- แหลงของเงินระบุแหลงของเงินจานวน 7 หลัก โดยระบุ YY11410 Y คือ 2 หลักทายของ 
ปงบประมาณพ.ศ. 
- เลขท่ีเอกสารสํารองเงินไมตองระบุ 
ขอมูลผูรับเงิน 
- เลขท่ีประจําตัวประชาชน/เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษีไมตองระบุ 
- เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ 
คําอธิบายรายการระบุคําอธิบายรายการสามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร 
- กดปุม รายการเบิก  เพ่ือบันทึกรายการตอไปตามภาพ 

ขอมูลรายการขอเบิก 
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- รหัสบัญชีแยกประเภทระบุรหัสบัญชีแยกประเภทจํานวน 10 หลัก 
- รหัสศูนยตนทุนระบุรหัสศูนยตนทุนจํานวน 10 หลัก 
- รหัสงบประมาณระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
- รหัสกิจกรรมหลักระบุรหัสกิจกรรมหลักจํานวน 14 หลัก 
- รหัสกิจกรรมยอยไมตองระบุ 
- รหัสบัญชียอยระบุรหัสบัญชียอย จํานวน 7 หลัก 
- รหัสเจาของบัญชียอยระบุรหัสเจาของบัญชียอยจํานวน 10 หลัก 
- รหัสหมวดพัสดุระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเปนบัญชีวัสดุคงคลัง 
- รหัสหนวยงานคูคาระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเปนบัญชีท่ีกําหนดใหตองระบุ 
- จํานวนเงินระบุจานวนเงินท่ีขอเบิก 
- กดปุม เพ่ือบันทึกขอมูลลงในตาราง 

รายการรอการอนุมัติ จากผูมีสิทธิ 2  ราย 

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกท่ียังไมไดผานการอนุมัติตามเลขท่ีเอกสารขอเบิกท่ีระบุขางตนประกอบดวย 
คอลัมนเลือกอนุมัติไมอนุมัติเลขท่ีเอกสารปงบประมาณเลขท่ีใบกํากับสินคาประเภทเอกสารวิธีชําระเงิน 
กําหนดชําระเงินจํานวนเงินขอเบิกผูขายและเลขท่ีบัญชีธนาคาร  
ใหตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงินแลวเลือกเลขท่ีเอกสารขอเบิกท่ีตองการอนุมัติหรือไม 
อนุมัติ (กรณีท่ีบันทึกขอมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมนอนุมัติหรือคอลัมนไมอนุมัติในแตละบรรทัด 
รายการเอกสารขอเบิก 
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การจายเงิน 

รอเงินเขาบัญชีเงินงบประมาณ  

- จัดทํารายละเอียดการจายเงินและเขียนเช็คสั่งจายและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค 

- เสนอ ผอ.อนุมัติและลงนามสั่งจายเช็ค 

- เจาหนาท่ีโอนเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงิน 

- แจงการโอนเงิน ใหผูมีสิทธิรับเงินทราบ 
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ทํารายการขอจายชําระเงิน (ขจ 05) 
ข้ันตอนการเขาสูระบบ 
เม่ือ Log on โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลวระบบแสดงหนาจอระบบงานตางๆ 
- กดปุม (ระบบเบิกจาย) เพ่ือเขาสูระบบเบิกจาย 
- กดปุม (ขอจายโดยสวนราชการ) เพ่ือเขาสูแบบ ขจ 05 
- กดปุม (ขจ 05 บันทึกรายการจายชําระเงิน) เพ่ือเขาสูหนาจอการบันทึก 
ขอมูลตามภาพ 

 

จัดสงหลักฐานการจายเงินใหเจาหนาท่ีบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 


