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โดยบั นทึ กข้อมู ล ผ่ า นเครื่ อ ง GFMIS Terminal บันทึกรายการปรับปรุงกรณีรายละเอียด
วัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง

หน้า
305
309
313
317
321
328
332
339
343
350
355
359
364
369

ภาคผนวก (ต่อ)
๔๕. ตัวอย่างวิธีบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
๔๖. ตัวอย่างวิธีบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
๔๗. ตัวอย่างวิธีบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง กรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุ
ไม่ถูกต้อง โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader

หน้า
375
379
383

บทที่ ๑
บทนํา
ความเป็นมา
ด้ ว ยรั ฐ บาลมี น โยบายให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ นํ า ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) มาใช้ในการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งในส่วนของการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
ได้กําหนดให้สามารถบันทึกการได้มาของวัสดุคงคลังทั้งที่เป็นบัญชีวัสดุคงคลัง (สินทรัพย์) และรับรู้เป็นบัญชี
ค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่าย) และเมื่อสิ้นงวดบัญชีกําหนดให้มีการตรวจนับวัสดุคงคลัง เพื่อปรับปรุงข้อมูลวัสดุคงคลังให้
ตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งในส่วนของการปรับปรุงบัญชีวัสดุในระบบ GFMIS นั้น ได้กําหนดให้สามารถบันทึก
การปรับปรุงบัญชีจากการลดยอดวัสดุคงคลังเพื่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่กรณีที่หน่วยงานบันทึกเป็นบัญชี
ค่ า วั ส ดุ (ค่ า ใช้ จ่ า ย) ไว้ ก่ อ น จะไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง รายการลดยอดค่ า ใช้ จ่ า ยให้ เ ป็ น บั ญ ชี วั ส ดุ ค งคลั ง ได้
ทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ส่งผลให้รายงานตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณของส่วนราชการ
ไม่เท่ากับบัญชีคุมวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS นอกจากนี้แล้วรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง (ZMM_STOCK_BAL)
ซึ่งเป็นรายงานแสดงรายละเอียดคงเหลือของวัสดุคงคลัง ในระบบ GFMIS มีจํานวนเงินคงเหลือไม่เท่ากับบัญชี
วัสดุคงคลังของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้สามารถแก้ไขข้อจํากัด
ของระบบข้างต้น ที่ไม่สามารถปรับปรุงการรับรู้บัญชีวัสดุใช้ไป/บัญชีซื้อวัสดุ (ค่าใช้จ่าย) ให้สามารถรับรู้เป็น
บัญชีวัสดุคงคลัง (สินทรัพย์) ได้ อีกทั้งได้ปรับปรุงรายงานรายละเอียดแสดงยอดวัสดุคงเหลือ(ZGL_R02) ให้มี
จํานวนเงินเท่ากับบัญชีวัสดุคงคลังของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกรายการวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางจึงได้กําหนดคู่มือวัสดุคงคลัง
ในระบบ GFMIS ขึ้น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อให้ เจ้าหน้ าที่ของหน่วยงานภาครัฐทราบขั้นตอน วิธีการบั นทึกรายการ การปรั บปรุ งบัญ ชี
เมื่อสิ้นงวดบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓. เพื่อให้ หน่วยตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอก ใช้เป็นเครื่ องมือในการตรวจสอบและ
กําหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานของกระบวนงานวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS ได้
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ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. เจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานภาครัฐทราบขั้นตอนวิ ธีการบันทึ กรายการการปรั บปรุ งบัญ ชี เกี่ ยวกับ
วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
๒. มีคู่มือในการปฏิบัติงานของกระบวนงานเกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
๓. หน่วยตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอก มีคู่มือในการปฏิบัติงานของกระบวนงานเกี่ยวกับ
วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและกําหนดวิธีการควบคุม
การปฏิบัติงานของกระบวนงานวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
ขอบเขตและข้อจํากัด
๑. ใช้สําหรับหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
๒. ข้อมูลตัวอย่างใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ และผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
Version ๒๕๕๑
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บทที่ ๒
ค่านิยาม คําสั่งงาน และแบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการวัสดุคงคลัง
คํานิยาม
วัสดุคงคลัง

หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสํานักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือใน
ราคาทุน โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน

บัญชีวัสดุคงคลัง หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คงสภาพเดิม มีมูลค่าไม่สูง มีอายุ
(1101050105)
ใช้งานสั้น และเสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย ซึ่งมีไว้ใช้ในการดําเนินงานตามปกติของ
หน่วยงาน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขาย หน่วยงานต้องระบุรหัสหมวดพัส ดุ
ทุกครั้งที่บันทึก
บัญชีค่าวัสดุ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงาน หรือ
(5104010104)
กรณีปรับปรุงวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่างงวด
การได้มาของ
วัสดุคงคลัง

หมายถึง การซื้อ การรับบริจาค การรับโอน

การซื้อ

หมายถึง การใช้เงินงบประมาณ (ปีปัจจุบันและหรือปีก่อน) และเงินนอกงบประมาณในการซื้อวัสดุ
เข้ามาในหน่วยงาน ซึ่งสามารถดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หรือไม่ผ่าน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) แล้วแต่กรณี

การรับบริจาค

หมายถึง การได้รับวัสดุคงคลังจากบุคคล หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ

การรับโอน

หมายถึง การรับโอนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะเป็นภายในกรมเดียวกัน หรือข้ามกรม

การปรับปรุง
รายการเมื่อ
สิ้นงวดบัญชี

หมายถึง การบันทึกรายการปรับปรุงวัสดุให้มีข้อมูลตามข้อเท็จจริง สามารถดําเนินการได้
๒ แนวทาง คือ ๑. ปรับปรุงจากวัสดุคงคลัง (สินทรัพย์) เป็นค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่าย)
๒. ปรับปรุงจากค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่าย) เป็นวัสดุคงเหลือ (สินทรัพย์)
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คําสั่งงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายถึง คําสั่งที่ใช้ในการบันทึกการได้มา และการปรับปรุงรายการวัสดุคงคลัง ประกอบด้วย
๑) การซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ME21N
การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- MIGO
การตรวจรับงาน
- ZMIRO_KA
การขอเบิกเงิน
๒) การซื้อโดยใช้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ME21N
การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- MIGO
การตรวจรับงาน
- ZMIRO_KB
การขอเบิกเงิน
๓) การซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ME21N
การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- MIGO
การตรวจรับงาน
- ZMIRO_KG
การขอเบิกเงิน
๔) การซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณที่ไม่ฝากคลัง (เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์)
- ZF_02_PP
การบันทึกค่าวัสดุ
๕) การซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ZFB60_KC
การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
- ZFB60_KE
การขอเบิกเงินเข้าหน่วยงาน
- ZF_53_PM
การบันทึกจ่ายเงินจากหน่วยงาน
๖) การซื้อโดยใช้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ZFB60_KD
การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
- ZFB60_KF
การขอเบิกเงินเข้าหน่วยงาน
- ZF_53_PM
การบันทึกจ่ายเงินจากหน่วยงาน
๗) การซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ZFB60_KH
การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
- ZFB60_KI
การขอเบิกเงินเข้าหน่วยงาน
- ZF_53_PM
การบันทึกจ่ายเงินจากหน่วยงาน
๘) การปรับปรุงบัญชีวัสดุเมื่อสิ้นงวดบัญชี
- ZGL_JM
ปรับปรุงจากวัสดุคงคลัง (สินทรัพย์) เป็นค่าวัสดุ
(ค่าใช้จ่าย)
- ZGL_JM
ปรับปรุงจากค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่าย) เป็นวัสดุคงเหลือ
(สินทรัพย์)
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แบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง แบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกโดยใช้ ผ่าน Web Online และ Excel Loader
ประกอบด้วย
๑) การซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- บส01
การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- บร02
การตรวจรับงาน
- ขบ01
การขอเบิกเงิน
๒) การซื้อโดยใช้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- บส01
การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- บร02
การตรวจรับงาน
- ขบ01
การขอเบิกเงิน
๓) การซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- บส01
การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- บร02
การตรวจรับงาน
- ขบ01
การขอเบิกเงิน
๔) การซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณที่ไม่ฝากคลัง (เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์)
- บช01
การบันทึกค่าวัสดุ
๕) การซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ขบ02
การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
- ขบ02
การขอเบิกเงินเข้าหน่วยงาน
- ขจ05
การบันทึกจ่ายเงินจากหน่วยงาน
๖) การซื้อโดยใช้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ขบ02
การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
- ขบ02
การขอเบิกเงินเข้าหน่วยงาน
- ขจ05
การบันทึกจ่ายเงินจากหน่วยงาน
๗) การซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ขบ03
การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
- ขบ03
การขอเบิกเงินเข้าหน่วยงาน
- ขจ05
การบันทึกจ่ายเงินจากหน่วยงาน
๘) การปรับปรุงบัญชีวัสดุเมื่อสิ้นงวดบัญชี
- บช01
ปรับปรุงจากวัสดุคงคลัง (สินทรัพย์) เป็นค่าวัสดุ
(ค่าใช้จ่าย)
- บช01
ปรับปรุงจากค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่าย) เป็นวัสดุคงเหลือ
(สินทรัพย์)

‐๖ ‐

การบันทึกวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS ประกอบด้วย
๑. การซื้อ
๒. การรับบริจาค
๓. การโอนภายในกรมเดียวกัน
๔. การโอนระหว่างกรม
การบันทึกรายการรับรู้วัสดุคงคลังที่เกิดจากการซื้อ สามารถบันทึกรับรู้เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์
รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง และ บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท
5104010104 บัญชีค่าวัสดุ การบันทึกรายการวัสดุคงคลัง ไม่ว่าจะจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณ อาจเกิดจากการสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป โดยหน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง หรือหากวงเงินการสั่งซื้อสั่งจ้าง มีมูลค่าน้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานสามารถเลือกการตั้ง
เบิกโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง คือ จ่ายตรงผู้ขาย หรือจ่ายผ่านหน่วยงาน ตามภาพที่ ๑

กระบวนงานเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
การไดมา
การรับบริจาค

การซื้อ
ผานระบบ
จัดซื้อจัดจาง

จายตรงผูขาย

กรณีเงิน
งบประมาณ

ไมผานระบบ
จัดซื้อจัดจาง

ภายในกรม

จายผาน
สวนราชการ

กรณีเงินกันไว
เบิกเหลื่อมป

การรับโอน

กรณีเงินนอก
งบประมาณ

ภาพที่ ๑

ระหวางกรม

‐๗ ‐

และเมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องมีการปรับปรุงวัสดุคงคลัง ซึ่งวิธีการปรับปรุงข้อมูลทาง
บั ญ ชี ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายการบั ญ ชี ข องแต่ ล ะส่ ว นราชการที่ เ ลื อ กการรั บ รู้ วั ส ดุ ค งคลั ง เมื่ อ ซื้ อ เป็ น
ประเภทสินทรัพย์ โดยปรับปรุงการใช้ไปของวัสดุคงคลังเป็นประเภทค่าใช้จ่าย หรือเลือกการรับรู้วัสดุเมื่อซื้อเป็น
ประเภทค่าใช้จ่าย โดยปรับปรุงวัสดุคงคลังที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีเป็นประเภทสินทรัพย์ ตามภาพที่ ๒

วัสดุคงคลัง
วัสดุคงคลัง

สินทรัพย

การไดมา
การซื้อ การบริจาค
การโอน

คาใชจาย

บัญชีวัสดุคงคลัง

บัญชีคาวัสดุ

1105010105

5104010104

ปรับปรุงเปน
คาวัสดุ

ปรับปรุงเปน
วัสดุคงเหลือ
ภาพที่ ๒

‐๘ ‐

บทที่ ๓
การบันทึกรายการวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
การบันทึกรายการวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS หน่วยงานสามารถบันทึกผ่านเครื่อง GFMIS
Terminal และ ไม่ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal โดยมีกระบวนการทํางาน ดังนี้
๑. บันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
๑.๑ บันทึกบัญชีวสั ดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ
๑.๑.๑ กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) กรณีเงินงบประมาณ มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินงบประมาณ
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน

ME21N

๑. การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

MIGO

๒. การตรวจรับงาน

ZMIRO_KA

๓. การขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๑
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยใช้คําสั่งงาน ME21N ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึก
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกรายการตรวจรับ โดยใช้คําสั่งงาน MIGO
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZMIRO_KA
ภาพรวมของเอกสาร ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้
บรรทัดรายการที่ ๑ เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า ระบุประเภทตามรหัสผู้ขาย (2XXXXXXXXX)
บรรทัดรายการที่ ๒ เดบิต บัญชีรับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)

‐๙ ‐

(๒) กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๒
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน

๑. การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ME21N

๒. การตรวจรับงาน

MIGO

๓. การขอเบิกเงิน

ZMIRO_KB

ภาพที่ ๒
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยใช้คําสั่งงาน ME21N ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึก
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกรายการตรวจรับ โดยใช้คําสั่งงาน MIGO
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZMIRO_KB
ภาพรวมของเอกสาร ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้
บรรทัดรายการที่ ๑ เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า ระบุประเภทตามรหัสผู้ขาย (2XXXXXXXXX)
บรรทัดรายการที่ ๒ เดบิต บัญชีรับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)

‐ ๑๐ ‐

(๓) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๓
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน

ME21N

๑. การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

๒. การตรวจรับงาน

MIGO

๓. การขอเบิกเงิน

ZMIRO_KG
ภาพที่ ๓

มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยใช้คําสั่งงาน ME21N ระบุบัญ ชีแยกประเภทที่ต้องบันทึก
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกรายการตรวจรับ โดยใช้คําสั่งงาน MIGO
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZMIRO_KG
ภาพรวมของเอกสาร ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้
บรรทัดรายการที่ ๑ เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า ระบุประเภทตามรหัสผู้ขาย (2XXXXXXXXX)
บรรทัดรายการที่ ๒ เดบิต บัญชีรับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)

‐ ๑๑ ‐

๑.๑.๒ กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) กรณีเงินงบประมาณ มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๔
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินงบประมาณ
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

ZFB60_KC

การขอเบิกเงิน
กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

๑. การขอเบิกเงิน

ZFB60_KE

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

ZF_53_PM

ภาพที่ ๔
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑.๑) กรณีจา่ ยตรงผู้ขาย
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KC ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
(๑.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KE ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน โดยใช้คําสั่งงาน ZF_53_PM ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

‐ ๑๒ ‐

(๒) กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๕
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

การขอเบิกเงิน

ZFB60_KD

กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

๑. การขอเบิกเงิน

ZFB60_KF

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

ZF_53_PM

ภาพที่ ๕
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๒.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KD ระบุบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
(๒.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KF ระบุบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน โดยใช้คําสั่งงาน ZF_53_PM ระบุบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

‐ ๑๓ ‐

(๓) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๖
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

ZFB60_KH

การขอเบิกเงิน
กรณีจายผานหนวยงาน

๑. การขอเบิกเงิน

ZFB60_KI

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

ZF_53_PM

ภาพที่ ๖
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๓.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KH ระบุบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
(๓.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KI ระบุบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน โดยใช้คําสั่งงาน ZF_53_PM ระบุบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

‐ ๑๔ ‐

๑.๒ บันทึกบัญชีวสั ดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ
๑.๒.๑ กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) กรณีเงินงบประมาณ มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๗
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินงบประมาณ
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน

๑. การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ME21N

๒. การตรวจรับงาน

MIGO

๓. การขอเบิกเงิน

ZMIRO_KA

ภาพที่ ๗
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่ งจ้าง โดยใช้ คําสั่งงาน ME21N
ระบุบัญ ชีแ ยกประเภทที่ต้อ ง
บันทึกบัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZMIRO_KA
ภาพรวมของเอกสาร ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้
บรรทัดรายการที่ ๑ เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า ระบุประเภทตามรหัสผู้ขาย (2XXXXXXXXX)
บรรทัดรายการที่ ๒ เดบิต บัญชีรับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)

‐ ๑๕ ‐

(๒) กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๘
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน

๑. การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ME21N

๒. การตรวจรับงาน

MIGO

๓. การขอเบิกเงิน

ZMIRO_KB

ภาพที่ ๘
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- บั นทึ กรายการใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้ าง โดยใช้ คํ าสั่ งงาน ME21N
ระบุ บั ญ ชี แ ยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZMIRO_KB
ภาพรวมของเอกสาร ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้
บรรทัดรายการที่ ๑ เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า ระบุประเภทตามรหัสผู้ขาย (2XXXXXXXXX)
บรรทัดรายการที่ ๒ เดบิต บัญชีรับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)

‐ ๑๖ ‐

(๓) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๙
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน

๑. การทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ME21N

๒. การตรวจรับงาน

MIGO

๓. การขอเบิกเงิน

ZMIRO_KG

ภาพที่ ๙
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยใช้คําสั่งงาน ME21N ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึก
บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZMIRO_KG
ภาพรวมของเอกสาร ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้
บรรทัดรายการที่ ๑ เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า ระบุประเภทตามรหัสผู้ขาย (2XXXXXXXXX)
บรรทัดรายการที่ ๒ เดบิต บัญชีรับสินค้า/ใบสําคัญ (2101010103)

‐ ๑๗ ‐

๑.๒.๒ กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่ ซื้อ ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) กรณีเงินงบประมาณ มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๐
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินงบประมาณ
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

การขอเบิกเงิน

ZFB60_KC

กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

ZFB60_KE

๑. การขอเบิกเงิน

ZF_53_PM

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

ภาพที่ ๑๐
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KC ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
(๑.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KE ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน โดยใช้คําสั่งงาน ZF_53_PM ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

‐ ๑๘ ‐

(๒) กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๑
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

การขอเบิกเงิน

ZFB60_KD

กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

๑. การขอเบิกเงิน

ZFB60_KF

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

ZF_53_PM

ภาพที่ ๑๑
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๒.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KD ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
(๒.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KF ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน โดยใช้คําสั่งงาน ZF_53_PM ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

‐ ๑๙ ‐

(๓) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๒
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมือ่ ซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครือ่ ง GFMIS Terminal
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผูข้ าย

ZFB60_KH

การขอเบิกเงิน
กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

๑. การขอเบิกเงิน

ZFB60_KI

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

ZF_53_PM

ภาพที่ ๑๒
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๓.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KH ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
(๓.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกรายการขอเบิก โดยใช้คําสั่งงาน ZFB60_KI ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- การบันทึกรายการจ่ายชําระเงินโดยใช้คําสั่งงาน ZF_53_PM ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

‐ ๒๐ ‐

(๔) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องฝากคลัง (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร
พาณิชย์) บันทึกได้เฉพาะกรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเท่านั้น มีขั้นตอนการทํางาน โดยใช้ คําสั่งงาน ZF_02_PP
ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
Pstky 40 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)/บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
Pstky 50 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)/
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)/
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
๑.๓ การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง กรณีได้รับบริจาค มีขั้นตอนการทํางาน โดยใช้ คําสั่งงาน ZGL_JM ระบุ
บัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
Pstky 40 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)/บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
Pstky 50 บัญชีรายได้จากการบริจาค (4302030101)
๑.๔ การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง กรณีโอนระหว่างหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน มีขั้นตอนการทํางาน
โดยใช้คําสั่งงาน ZGL_JM ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
Pstky 40 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายผู้รับโอน
Pstky 50 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายผู้โอน
๑.๕ การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง กรณีโอนระหว่างกรม มีขั้นตอนการทํางาน โดยใช้ คําสั่งงาน ZGL_J6 ระบุ
รหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
Pstky 40 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายผู้รับโอน
Pstky 50 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายผู้โอน

‐ ๒๑ ‐

๒. บันทึกข้อมูลไม่ผ่านเครือ่ ง GFMIS Terminal
๒.๑ บันทึกบัญชีวสั ดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ
๒.๑.๑ กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเงินงบประมาณ เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี และเงินนอกงบประมาณ มีขนั้ ตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๓

การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Web Online และ Excel Loader
กรณีเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินนอกงบประมาณ
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน

๑. การทําใบสั่งซื้อ

แบบ บส01

๒. การตรวจรับงาน

แบบ บร02

๓. การขอเบิกเงิน

แบบ ขบ01

ภาพที่ ๑๓
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยผ่าน Web Online เลือกแบบฟอร์ม บส01 ระบุบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกรายการตรวจรับ โดยผ่าน Web Online เลือกแบบฟอร์ม บร02
- บันทึกรายการขอเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ01

‐ ๒๒ ‐

๒.๑.๒ กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) กรณีเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีขนั้ ตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๔
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Web Online และ Excel Loader
กรณีเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

แบบ ขบ02

การขอเบิกเงิน
กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

๑. การขอเบิกเงิน

แบบ ขบ02

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

แบบ ขจ05
ภาพที่ ๑๔

มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกตั้งเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ02 ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
(๑.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกตั้งเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ02 ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกจ่ายชําระเงินให้เจ้าหนี้ โดยใช้แบบฟอร์ม ขบ05 ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

‐ ๒๓ ‐

(๒) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๕
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Web Online และ Excel Loader
กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

แบบ ขบ03

การขอเบิกเงิน
กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

๑.การขอเบิกเงิน

แบบ ขบ03

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

แบบ ขจ05

ภาพที่ ๑๕
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๒.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกตั้งเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ03 ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีวสั ดุคงคลัง (1105010105)
(๒.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกตั้งเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ03 ระบุบัญชีแยกประเภทที่ต้อง
บันทึก บัญชีวสั ดุคงคลัง (1105010105)
- บันทึกจ่ายชําระเงินให้เจ้าหนี้ โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ05 ระบุบัญชี
แยกประเภทที่ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

‐ ๒๔ ‐

๒.๒ บันทึกบัญชีวสั ดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นประเภทค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ
๒.๒.๑ กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี และเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๖

การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Web Online และ Excel Loader
กรณีเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินนอกงบประมาณ
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน

๑. การทําใบสั่งซื้อ

แบบ บส01

๒. การตรวจรับงาน

แบบ บร02

๓. การขอเบิกเงิน

แบบ ขบ01

ภาพที่ ๑๖
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยผ่าน Web Online เลือกแบบฟอร์ม บส01 ระบุบัญชี
แยกประเภทที่ต้องบันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- บันทึกรายการตรวจรับ โดยผ่าน Web Online เลือกแบบฟอร์ม บร02
- บันทึกรายการขอเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ01

‐ ๒๕ ‐

๒.๒.๒ กรณีบนั ทึกเป็นประเภทค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) กรณีเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๗
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Web Online และ Excel Loader
กรณีเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

แบบ ขบ02

การขอเบิกเงิน
กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

1. การขอเบิกเงิน

แบบ ขบ02

2. การบันทึกจ่ายเงิน

แบบ ขจ05

ภาพที่ ๑๗
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกตั้งเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ02 ระบุบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
(๑.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกตั้งเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ02 ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- การบันทึกจ่ายชําระเงินให้เจ้าหนี้ โดยใช้แบบฟอร์ม ขบ05 ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

‐ ๒๖ ‐

(๒) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง มีขั้นตอนการทํางาน ตามภาพที่ ๑๘
การบันทึกวัสดุคงคลัง เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Web Online และ Excel Loader
กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขั้นตอนการทํางาน

คําสั่งงาน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

แบบ ขบ03

การขอเบิกเงิน
กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

๑.การขอเบิกเงิน

แบบ ขบ03

๒. การบันทึกจ่ายเงิน

แบบ ขจ05

ภาพที่ ๑๘
มีรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๒.๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- บันทึกตั้งเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ03 ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
(๒.๒) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
- บันทึกตั้งเบิก โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ03 ระบุบัญชีแยกประเภทที่
ต้องบันทึก บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
- บันทึกจ่ายชําระเงินให้เจ้าหนี้ โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม ขบ05 ระบุบัญชี
แยกประเภทที่ต้องบันทึก บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

‐ ๒๗ ‐

(๓) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องฝากคลัง (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
มีขั้นตอนการทํางาน โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม บช01 ประเภทเอกสาร PP ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)/บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
เครดิต บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)/
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)/
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
๒.๓ บันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง กรณีได้รับบริจาค มีขั้นตอนการทํางาน โดยผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม บช01
ประเภทเอกสาร JM ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)/บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
เครดิต บัญชีรายได้จากการบริจาค (4302030101)
๒.๔ บันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง กรณีโอนระหว่างหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน มีขั้นตอนการทํางาน โดย
ผ่าน Excel Load แบบฟอร์ม บช01 ประเภทเอกสาร JM ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายผู้รับโอน
เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายผู้โอน

‐ ๒๘ ‐

บทที่ ๔
การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเมื่อสิน้ ปีงบประมาณ
การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี วั ส ดุ ค งคลั ง จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง เมื่ อ สิ้ น งวดรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ณ วั น สิ้ น ปี งบประมาณ เพื่ อให้ ยอดคงเหลื อบั ญ ชี วั สดุ คงคลั งมี มู ลค่ าและรายละเอี ยดเท่ ากั บวั สดุ คงคลั งที่
ตรวจนั บได้ จริ ง ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายการบั ญ ชี ข องแต่ ล ะส่ ว นราชการ
ที่เลือกการรับรู้วัสดุคงคลังเมื่อซื้อเป็นประเภทสินทรัพย์ โดยปรับปรุงการใช้ไปของวัสดุคงคลังเป็นประเภท
ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ หากนโยบายการบั ญ ชี เ ลื อ กการรั บ รู้ วั ส ดุ เ มื่ อ ซื้ อ เป็ น ประเภทค่ า ใช้ จ่ า ย โดยปรั บ ปรุ ง
วัสดุคงคลังที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีเป็นประเภทสินทรัพย์ รวมทั้งการปรับปรุงรายการกรณีรายละเอียด
วัสดุคงคลังมีหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง
การปรั บ ปรุ ง รายการวั ส ดุ ค งคลั ง เมื่ อ สิ้ น งวดรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS
สามารถบันทึกได้ทั้งผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และผ่านระบบ Excel Loader ดังนี้
๑. บันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
๑.๑ การบันทึกรายการปรับปรุงจากสินทรัพย์ เป็นค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนการทํางาน โดยใช้
คําสั่งงาน ZGL_JM แหล่งของเงิน ระบุ XX31300 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช บัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
Pstky 40 บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
Pstky 50 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
๑.๒ การบันทึกรายการปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์ มีขั้นตอนการทํางาน โดยใช้
คําสั่งงาน ZGL_JM ระบุแหล่งของเงิน ระบุ XX31300 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช บัญชีแยกประเภท
ที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
Pstky 40 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
Pstky 50 บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
๑.๓ การบั นทึ กรายการปรั บปรุ งกรณี รายละเอี ยดวั สดุ คงคลั งมี รหั สหมวดพั สดุ ไม่ ถู กต้ อง
มีขั้นตอนการทํางาน โดยใช้คําสั่งงาน ZGL_JM ระบุแหล่งของเงิน ระบุ XX31300 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช
บัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
Pstky 40 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุหมวดพัสดุที่ต้องการเพิ่มขึ้น
Pstky 50 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุหมวดพัสดุที่ต้องการลดลง

‐ ๒๙ ‐

๒. บันทึกข้อมูลไม่ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
๒.๑ การบันทึกรายการปรับปรุงจากสินทรัพย์ เป็นค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนการทํางาน โดยใช้
แบบฟอร์ม บช01 ประเภทเอกสาร JM ระบุแหล่งของเงิน ระบุ XX31300 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช
บัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
เดบิต บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
๒.๒ การบันทึกรายการปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
มีขั้นตอนการทํางาน
โดยใช้แบบฟอร์ม บช01 ประเภทเอกสาร JM ระบุแหล่งของเงิน ระบุ XX31300 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช
บัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
เครดิต บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)
๒.๓ การบันทึกรายการปรับปรุงกรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง
มีขั้นตอนการทํางาน โดยใช้แบบฟอร์ม บช01 ประเภทเอกสาร JM ระบุแหล่งของเงิน ระบุ XX31300 โดย
X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช บัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้
เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุหมวดพัสดุที่ต้องการเพิ่มขึ้น
เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุหมวดพัสดุที่ต้องการลดลง

‐ ๓๐ ‐

บทที่ ๕
การเรียกรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ
การเรียกรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ให้ใช้คําสั่งงาน ดังนี้
๑. กรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ให้ใช้คําสั่งงาน ZGL_R02 มีขนั้ ตอนการเรียกรายงาน ดังนี้
เมนู SAP Æ ส่ วนเพิ่ ม เติม Æ ส่ วนเพิ่ มเติม -ระบบบั ญ ชี แ ยกประเภท Æ รายงาน Æ
รายงานประจําเดือน Æ ZGL_R02-รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ หรือผ่าน Web Report: Report ID G05C
ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๓๑ ‐

ภาพที่ ๒
หน้าจอรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ให้ระบุรายละเอียด ตามรูปภาพที่ ๓ ดังนี้
- เลขที่บัญชี
- รหัสหน่วยงาน
- หน่วยเบิกจ่าย
- วันที่

ระบุเลขที่บัญชีแยกประเภท 1105010105 (บัญชีวัสดุคงคลัง)
ระบุรหัส จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุวันที่ที่ต้องการให้แสดงรายงาน

ภาพที่ ๓

กดปุ่ม

เพื่อประมวลผลรายงาน ตามภาพที่ ๔

‐ ๓๒ ‐

ภาพที่ ๔
๒. กรณีเรียกรายงานผ่าน Web Report เข้าสู่เว็บไซด์ GFMIS ให้ระบุ Address :
http://gfmisreport.mygfmis.com เมือ่ เข้าสู่ GFMIS – Web Report ระบบจะแสดงจอภาพให้ระบุ User
Name และ Password ตามรูปภาพที่ ๕

ภาพที่ ๕
กดปุ่ม

เพื่อเข้าสู่ระบบ ตามรูปภาพที่ ๖

‐ ๓๓ ‐

ภาพที่ ๖
เลือกในส่วนของ Operation Report Menu กดปุ่ม

ตามรูปภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
เลือกหมวดของรายงาน ระบุ
เลือกรายงานสรุปตาม ระบุ
เพื่อเลือกรายละเอียดรายงาน ตามรูปภาพที่ ๘

และกดปุ่ม

‐ ๓๔ ‐

ภาพที่ ๘
กดปุ่ม

เลือกรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ตามรูปภาพที่ ๙

รูปภาพที่ ๙
ระบุวันที่รายงาน

เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ กดปุ่ม

เพื่อเรียกรายงานตามรูปภาพที่ ๑๐

‐ ๓๕ ‐

รูปภาพที่ ๑๐
กดปุ่ม

เพื่อเรียกรายงาน ตามรูปภาพที่ ๑๑

รูปภาพที่ ๑๑

‐ ๓๖ ‐

ภาคผนวก

‐ ๓๗ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์เมือ่ ซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินงบประมาณ
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสั่งซื้อของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท ได้เลขที่เอกสาร ๔๐๐๐๐๐๒๒๐๑
และตรวจรับได้เลขที่เอกสาร ๘๐๐๐๐๐๐๐๐๙ ขอเบิกเงินงบประมาณได้เลขที่เอกสาร ๙๐๐๐๐๐๐๒๒๔ โดยมี
ขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึกรายการใบสั่งซื้อ จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๒. บันทึกรายการตรวจรับ จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๓. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
บันทึกรายการใบสั่งซื้อ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดซื้อ Æ ใบสั่งซื้อ Æสร้าง Æ
ผู้ขาย / โรงงานที่จัดหาที่ทราบ หรือ พิมพ์คําสั่งงาน ME21N ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๓๘ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการใบสัง่ ซื้อ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- ใบสั่งซื้อ
ระบุประเภทเอกสารใบสั่งซือ้ : ใบสั่งซื้อ – ส่วนกลาง
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย จํานวน ๑๐ หลัก หากไม่ทราบรหัสผู้ขาย ให้ทําการ
- ว/ท เอกสาร

เพื่อทําการค้นหา
ค้นหา โดยกดในช่องผู้ขาย แล้วกด
ระบุวันที่บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
๒. ให้เลือก Tab Org. data ตามภาพที่ ๓
- องค์กรจัดซื้อ
ระบุองค์กรจัดซื้อ THAI : รัฐบาลไทย
- กลุ่มการจัดซื้อ
ระบุหน่วยจัดซื้อตามแต่ละส่วนราชการ
เช่น K05 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

‐ ๓๙ ‐

ภาพที่ ๓
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab Org. data แล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๔
๓. ให้เลือก Tab การติดต่อสื่อสาร ตามภาพที่ ๔
- ผู้สร้างใบสั่งซื้อ
ระบุชื่อของผู้สร้างใบสั่งซื้อ
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 01 ตกลงราคา
ระบุเลขที่อ้างอิง หรือเลขที่ใบสัง่ ซื้อของแต่ละหน่วยงาน
- เลขที่อ้างอิงภายใน
เลขที่บัญชีธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงิน
เข้าบัญชี จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๔

‐ ๔๐ ‐

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab การติดต่อสื่อสารแล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๕
๔. ให้เลือก Tab ข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพที่ ๕
- วันสิ้นสุดสัญญา
ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา หรือวันที่ส่งมอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๕
ภาพรวมรายการจะเข้าสู่หน้าจอตามภาพที่ ๖
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วให้กดปุ่ม
๕. ระบุรายละเอียดภาพรวมรายการ ของเอกสารใบสั่งซื้อ
- A
ระบุหมวดการกําหนดเลขที่บัญชี “ I ”
สําหรับกรณีเป็นการจัดซื้อวัสดุคงคลัง
- ปริมาณสั่ง
ระบุปริมาณวัสดุที่สั่งซื้อ
- Oun (หน่วยนับ)
ระบุหน่วยนับ เช่น CRT = กล่อง
- วันที่ส่ง
ระบุวันที่กําหนดส่งมอบ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ราคาสุทธิ
ระบุราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

‐ ๔๑ ‐

ภาพที่ ๖
จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๗
๖. ให้เลือก Tab การกําหนดเลขที่บัญชี ตามภาพที่ ๗
- เลขที่บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
- GPSC
ระบุรหัส GPSC ของวัสดุที่สั่งซื้อ จํานวน ๑๔ หลัก

‐ ๔๒ ‐

ภาพที่ ๗
๗. กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งซื้อ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
ถ้าเป็นสามเหลี่ยมสีเหลือง หมายถึงเป็นการเตือน (warming) สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง หมายถึงเป็นข้อผิดพลาด(error) ต้องอ่านข้อความที่ระบบแสดง แล้วดําเนินการแก้ไข
ซึ่งถ้าเป็น error ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๔๓ ‐

๘. กดปุ่ม
คือ

( save ) เพื่อจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงข้อความให้เลือก ตามภาพที่ ๑๐
ถ้าต้องการบันทึกเอกสาร
ถ้าต้องการกลับไปแก้เอกสาร
ระบบจะกลับไปยังหน้าจอเดิมที่ยังคงค้างอยู่

ภาพที่ ๑๐
๙. เลือกเก็บเพื่อให้ระบบบันทึกเอกสาร และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ ได้สร้าง ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง ภายใต้เลขที่ 4XXXXXXXXX” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๔๔ ‐

บันทึกรายการตรวจรับ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดการสินค้าคงคลัง Æ การเคลื่อนย้าย
สินค้า Æการรับสินค้า Æสําหรับเลขที่ใบสั่งซื้อ ÆMIGO_GR-GR สําหรับใบสั่งซื้อ (MIGO) หรือพิมพ์
คําสั่งงาน MIGO ตามภาพที่ ๑

ภาพที่๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๔๕ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการตรวจรับ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า จากใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- การรับสินค้า ระบุการรับสินค้า เพื่อเตรียมรับพัสดุ
- ใบสั่งซื้อ
ระบุใบสั่งซื้อ เพื่อเตรียมรับพัสดุจากใบสั่งซือ้
ระบุเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ
ที่ตองการตรวจรับ

ภาพที่ ๒
หรือ Enter ระบบจะคัดลอกข้อมูลรายการสั่งซื้อจากเอกสารใบสั่งซื้อ มาให้โดยอัตโนมัติ
กดปุ่ม
ตามภาพที่ ๓
๒. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า ตามภาพที่ ๓
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการรับสินค้า โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการตรวจรับผ่านตามระเบียบพัสดุ
โดยระบุในรูป วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ใบส่งมอบ
ระบุเลขที่เอกสารใบส่งมอบพัสดุ เพื่อใช้อ้างอิงในการค้นหา
- Qty หน่วยบันทึก ระบุตรงกับปริมาณสั่งซื้อในใบสั่งซื้อ
กดปุ่ ม OK หลั ง จากตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล แล้ ว ในช่ อ งสี่ เ หลี่ ย มของรายการสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ที่ต้องการบันทึกรับสินค้า

‐ ๔๖ ‐

Click OK

ภาพที่ ๓
๓. จากนั้นกดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง กรณีที่ไม่มีความผิดพลาด
และสถานะหน้ารายการที่เลือกจะเป็นไฟเขียว ให้ทําการจัดเก็บเอกสารโดย
ระบบจะแสดงข้อความ
กดปุ่ม
ระบบจะจัดเก็บเอกสารและสร้างเลขที่เอกสารวัสดุให้โดยอัตโนมัติ ตามภาพที่ ๔
๔. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความว่า “ เอกสารวัสดุ 8XXXXXXXXX ทีผ่ ่านรายการ ” ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔

‐ ๔๗ ‐

บันทึกรายการขอเบิก
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่าย Æ การบันทึกรายการ Æ
สําหรับส่วนราชการ Æ ขอเบิกบุคคลภายนอก – ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิกจ่ายตรงให้ส่วนราชการอื่น –
ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง Æ ZMIRO_KA – ขอเบิกในงบประมาณ – จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO หรื อ พิม พ์ คํา สั่ง งาน
ZMIRO_KA ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๔๘ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามเอกสารใบแจ้งหนี้
- ใบสั่งซื้อ/สัญญาการส่งมอบ ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับ
อ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก

ภาพที่ ๒

‐ ๔๙ ‐

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้กด
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
ระบบจะทําการดึงข้อมูลในใบสั่งซื้อ มาเปรียบเทียบกับยอดเงินใน Invoice
ของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ
ตามภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓
๒. เลือก Tab รายละเอียด เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๔
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๔

‐ ๕๐ ‐

๓. เลือก Tab การชําระ เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๕
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาพที่ ๕
๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๖
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๖

‐ ๕๑ ‐

กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน)
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
B2 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้ของหน่วยงาน) ระบบจะแสดงค่า B2 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
- ภาษีตาม FC
ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
- With/Tax amount FC
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย

ภาพที่ ๖.๑

‐ ๕๒ ‐

กดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
๕. กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสารเลขที่ 9XXXXXXXXX สร้าง ” ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

‐ ๕๓ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสัง่ ซื้อของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท ได้เลขที่เอกสาร ๔๐๐๐๐๐๒๒๖๑
และตรวจรับได้เลขที่เอกสาร ๘๐๐๐๐๐๐๐๑๒ ขอเบิกเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้เลขที่เอกสาร
๙๐๐๐๐๐๐๒๓๑ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึกรายการใบสั่งซื้อ จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๒. บันทึกรายการตรวจรับ จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๓. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
บันทึกใบสั่งซือ้
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดซื้อ Æ ใบสั่งซื้อ Æสร้าง Æ
ผู้ขาย / โรงงานที่จัดหาที่ทราบ หรือ พิมพ์คําสั่งงาน ME21N ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๕๔ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการใบสัง่ ซื้อ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- ใบสั่งซื้อ
ระบุประเภทเอกสารใบสั่งซือ้ : ใบสั่งซื้อ – ส่วนกลาง
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย หากไม่ทราบรหัสผู้ขาย ให้ทาํ การค้นหา
- ว/ท เอกสาร

เพื่อทําการค้นหา
โดยกดในช่องผู้ขาย แล้วกด
ระบุวันที่บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
๑. ให้เลือก Tab Org. data ตามภาพที่ ๓
- องค์กรจัดซื้อ
ระบุองค์กรจัดซื้อ THAI : รัฐบาลไทย
- กลุ่มการจัดซื้อ
ระบุหน่วยจัดซื้อตามแต่ละส่วนราชการ
เช่น K05 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

‐ ๕๕ ‐

ภาพที่ ๓
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab Org. data แล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๔
๒. ให้เลือก Tab การติดต่อสื่อสาร ตามภาพที่ ๔
- ผู้สร้างใบสั่งซื้อ
ระบุชื่อของผู้สร้างใบสั่งซื้อ
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 01 ตกลงราคา
- เลขที่อ้างอิงภายใน
ระบุเลขที่อ้างอิง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อของแต่ละหน่วยงาน
- เลขที่บัญชีธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้
โอนเงินเข้าบัญชี จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๔

‐ ๕๖ ‐

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab การติดต่อสื่อสารแล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๕
๓. ให้เลือก Tab ข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพที่ ๕
- วันสิ้นสุดสัญญา
ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา หรือวันที่ส่งมอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๕
ภาพรวมรายการจะเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๖
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วให้กดปุ่ม
๔. ระบุรายละเอียดภาพรวมรายการ ของเอกสารใบสั่งซื้อ
- A
ระบุหมวดการกําหนดเลขที่บัญชี “ I ”
สําหรับกรณีเป็นการจัดซื้อวัสดุคงคลัง
- ปริมาณสั่ง
ระบุปริมาณวัสดุที่สั่งซื้อ
- Oun (หน่วยนับ)
ระบุหน่วยนับ เช่น CRT = กล่อง
- วันที่ส่ง
ระบุวันที่กําหนดส่งมอบ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริตศักราช
- ราคาสุทธิ
ระบุราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รง (โรงงาน) /คลังพัสดุ
ระบุรหัสคลังพัสดุของแต่ละกรม ซึ่งรหัสจะเหมือนกับ
รหัสหน่วยงาน

‐ ๕๗ ‐

ภาพที่ ๖
จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๗
๕. ให้เลือก Tab การกําหนดเลขที่บัญชี ตามภาพที่ ๗
- เลขที่บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- เอกสารสํารองเงิน
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
- GPSC
ระบุรหัส GPSC ของวัสดุที่สั่งซื้อ จํานวน ๑๔ หลัก

‐ ๕๘ ‐

ภาพที่ ๗
เพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งซื้อ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
๖. กดปุ่ม
ถ้าเป็นสามเหลีย่ มสีเหลือง หมายถึงเป็นการเตือน (warming) สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง หมายถึงเป็นข้อผิดพลาด(error) ต้องอ่านข้อความที่ระบบแสดงแล้วดําเนินการ
แก้ไข ซึ่งถ้าเป็น error ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๕๙ ‐

๗. กดปุ่ม
คือ

( save ) เพื่อจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงข้อความให้เลือก ตามภาพที่ ๑๐
ถ้าต้องการบันทึกเอกสาร
ถ้าต้องการกลับไปแก้เอกสาร
ระบบจะกลับไปยังหน้าจอเดิมที่ยังคงค้างอยู่

ภาพที่ ๑๐
๘. เลือกเก็บเพื่อให้ระบบบันทึกเอกสาร และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ ได้สร้าง ใบสั่งซื้อ – ส่วนกลาง ภายใต้เลขที่ 4XXXXXXXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๖๐ ‐

บันทึกรายการตรวจรับ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดการสินค้าคงคลัง Æการเคลื่อนย้ายสินค้า
Æการรับสินค้า Æสําหรับเลขที่ใบสั่งซื้อ ÆMIGO_GR-GR สําหรับใบสั่งซื้อ (MIGO) หรือ พิมพ์คําสั่งงาน MIGO
ตามภาพที่ ๑

ภาพที่๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๖๑ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการตรวจรับ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า จากใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- การรับสินค้า
ระบุการรับสินค้า เพื่อเตรียมรับพัสดุ
- ใบสั่งซื้อ
ระบุใบสั่งซื้อ เพื่อเตรียมรับพัสดุจากใบสั่งซือ้
ระบุเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ
ที่ตองการตรวจรับ

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม
หรือ Enter ระบบจะคัดลอกข้อมูลรายการสั่งซื้อจากเอกสารใบสั่งซื้อ มาให้โดยอัตโนมัติ
ตามภาพที่ ๓
๒. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า ตามภาพที่ ๓
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการรับสินค้า โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการตรวจรับผ่านตามระเบียบพัสดุ โดยระบุใน
รูปแบบวัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ใบส่งมอบ
ระบุเลขที่เอกสารใบส่งมอบพัสดุ เพื่อใช้อ้างอิงในการค้นหา
- Qty หน่วยบันทึก ระบุตรงกับปริมาณสั่งซื้อในใบสั่งซื้อ
กดปุ่ ม OK หลั ง จากตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล แล้ ว ในช่ อ งสี่ เ หลี่ ย มของรายการสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ที่ต้องการบันทึกรับสินค้า

‐ ๖๒ ‐

Click OK

ภาพที่ ๓
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารอี ก ครั้ ง กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วาม
๓. จากนั้ น กดปุ่ ม
ผิดพลาดระบบจะแสดงข้อความ
และสถานะหน้ารายการที่เลือกจะเป็นไฟเขียว ให้ทําการจัดเก็บ
ระบบจะจัดเก็บเอกสารและสร้างเลขที่เอกสารวัสดุให้โดยอัตโนมัติ ตามภาพที่ ๔
เอกสารโดยกดปุ่ม
๔. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความว่า “ เอกสารวัสดุ 8XXXXXXXXX ทีผ่ ่านรายการ ” ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔

‐ ๖๓ ‐

บันทึกรายการขอเบิก
การเข้าระบบ SAP R/3
SAPmenuÆ ส่ว นเพิ่ ม เติ ม Æ ส่ว นเพิ่ม เติม – ระบบการเบิก จ่า ย Æ การบัน ทึก รายการ
Æ สํา หรั บ ส่ ว นราชการ Æ ขอเบิ ก บุ ค คลภายนอก – ผ่ า นระบบจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง Æ การขอเบิกจ่ายตรงให้
ส่วนราชการอื่น – ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ÆZMIRO_KB – ขอเบิกในงบประมาณ (กันเงิน) – จ่ายตรงผู้ขายผ่าน
PO หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZMIRO_KB ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๖๔ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- การอ้างอิง
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามเอกสารใบแจ้งหนี้
- ใบสั่งซื้อ/สัญญาการส่งมอบ ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับ
อ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก

ภาพที่ ๒

‐ ๖๕ ‐

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้กด
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
ระบบจะทําการดึงข้อมูลในใบสั่งซื้อ มาเปรียบเทียบกับยอดเงินใน Invoice
ของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ
ตามภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓
๒. เลือก Tab รายละเอียด เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๔
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๔

‐ ๖๖ ‐

๓. เลือก Tab การชําระ เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๕
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาพที่ ๕
๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๖
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๖

‐ ๖๗ ‐

กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน)
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
B2 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้ของหน่วยงาน) ระบบจะแสดงค่า B2 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
- ภาษีตาม FC
ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
- With/Tax amount FC
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย

ภาพที่ ๖.๑
กดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๗

‐ ๖๘ ‐

ภาพที่ ๗
๕. กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสารเลขที่ 9XXXXXXXXX สร้าง ” ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

‐ ๖๙ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสั่งซื้อของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท ได้เลขที่เอกสาร ๔๐๐๐๐๐๒๒๐๓
และตรวจรับได้เลขที่เอกสาร ๘๐๐๐๐๐๐๑๒๐ ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร ๙๐๐๐๐๐๐๒๔๑
โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึกรายการในสั่งซื้อ จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๒. บันทึกรายการตรวจรับ จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๓. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
บันทึกรายการใบสั่งซื้อ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดซื้อ Æ ใบสั่งซื้อ Æสร้าง Æ
ผู้ขาย / โรงงานที่จัดหาที่ทราบ หรือ พิมพ์คําสั่งงาน ME21N ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๗๐ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการใบสัง่ ซื้อ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- ใบสั่งซื้อ
ระบุประเภทเอกสารใบสั่งซือ้ : ใบสั่งซื้อ – ส่วนกลาง
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย หากไม่ทราบรหัสผู้ขาย ให้ทาํ การค้นหา
- ว/ท เอกสาร

เพื่อทําการค้นหา
โดยกดในช่องผู้ขาย แล้วกด
ระบุวันที่บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
๒. ให้เลือก Tab Org. data ตามภาพที่ ๓
- องค์กรจัดซื้อ
ระบุองค์กรจัดซื้อ THAI : รัฐบาลไทย
- กลุ่มการจัดซื้อ
ระบุหน่วยจัดซื้อตามแต่ละส่วนราชการ
เช่น K05 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

‐ ๗๑ ‐

ภาพที่ ๓
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab Org. data แล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๔
๓. ให้เลือก Tab การติดต่อสื่อสาร ตามภาพที่ ๔
- ผู้สร้างใบสั่งซื้อ
ระบุชื่อของผู้สร้างใบสั่งซื้อ
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 01 ตกลงราคา
- เลขที่อ้างอิงภายใน
ระบุเลขที่อ้างอิง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อของแต่ละหน่วยงาน
- เลขที่บัญชีธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงิน
เข้าบัญชี จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๔
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab การติดต่อสื่อสารแล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๕

‐ ๗๒ ‐

๔. ให้เลือก Tab ข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพที่ ๕
- วันสิ้นสุดสัญญา
ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา หรือวันที่ส่งมอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๕
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ให้กดปุ่ม
ภาพรวมรายการจะเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๖
๕. ระบุรายละเอียดภาพรวมรายการ ของเอกสารใบสั่งซื้อ
- A
ระบุหมวดการกําหนดเลขที่บัญชี “ I ”
สําหรับกรณีเป็นการจัดซื้อวัสดุคงคลัง
- ปริมาณสั่ง
ระบุปริมาณวัสดุที่สั่งซื้อ
- Oun (หน่วยนับ)
ระบุหน่วยนับ เช่น CRT = กล่อง
- วันที่ส่ง
ระบุวันที่กําหนดส่งมอบ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ราคาสุทธิ
ระบุราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รง (โรงงาน) /คลังพัสดุ
ระบุรหัสคลังพัสดุของแต่ละกรม ซึ่งรหัสจะเหมือนกับ
รหัสหน่วยงาน

‐ ๗๓ ‐

ภาพที่ ๖
จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๗
๖. ให้เลือก Tab การกําหนดเลขที่บัญชี ตามภาพที่ ๗
- เลขที่บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX26000 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
- GPSC
ระบุรหัส GPSC ของวัสดุที่สั่งซื้อ จํานวน ๑๔ หลัก
- บัญชีเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- เจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝาก จํานวน ๑๐ หลัก

‐ ๗๔ ‐

ภาพที่ ๗
๗. กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งซื้อ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
ถ้าเป็นสามเหลี่ยมสีเหลือง หมายถึงเป็นการเตือน (warming) สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง หมายถึงเป็นข้อผิดพลาด(error) ต้องอ่านข้อความที่ระบบแสดงแล้วดําเนินการ
แก้ไข ซึ่งถ้าเป็น error ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๗๕ ‐

๘. กดปุ่ม
คือ

( save ) เพื่อจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงข้อความให้เลือก ตามภาพที่ ๑๐
ถ้าต้องการบันทึกเอกสาร
ถ้าต้องการกลับไปแก้เอกสาร
ระบบจะกลับไปยังหน้าจอเดิมที่ยังคงค้างอยู่

ภาพที่ ๑๐
๙. เลือกเก็บเพื่อให้ระบบบันทึกเอกสาร และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ ได้สร้าง ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง ภายใต้เลขที่ 4XXXXXXXXX” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๗๖ ‐

บันทึกรายการตรวจรับ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดการสินค้าคงคลัง Æการเคลื่อนย้ายสินค้า
Æการรับสินค้า Æสําหรับเลขที่ใบสั่งซื้อ ÆMIGO_GR-GR สําหรับใบสั่งซื้อ (MIGO) หรือ พิมพ์คําสั่งงาน MIGO
ตามภาพที่ ๑

ภาพที่๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๗๗ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการตรวจรับ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า จากใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- การรับสินค้า ระบุการรับสินค้า เพื่อเตรียมรับพัสดุ
- ใบสั่งซื้อ
ระบุใบสั่งซื้อ เพื่อเตรียมรับพัสดุจากใบสั่งซือ้
ระบุเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ
ที่ตองการตรวจรับ

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม
หรือ Enter ระบบจะคัดลอกข้อมูลรายการสั่งซือ้ จากเอกสารใบสั่งซื้อมาให้โดยอัตโนมัติ
ตามภาพที่ ๓
๒. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า ตามภาพที่ ๓
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการรับสินค้า โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่มกี ารตรวจรับผ่านตามระเบียบพัสดุ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ใบส่งมอบ
ระบุเลขที่เอกสารใบส่งมอบพัสดุ เพื่อใช้อ้างอิงในการค้นหา
- Qty หน่วยบันทึก ระบุตรงกับปริมาณสั่งซื้อในใบสั่งซื้อ
กดปุ่ม OK หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ในช่องสี่เหลี่ยมของรายการสินค้าหรือบริการที่
ต้องการบันทึกรับสินค้า

‐ ๗๘ ‐

Click OK

ภาพที่ ๓
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง กรณีที่ไม่มีความผิดพลาด
๓. จากนั้นกดปุ่ม
ระบบจะแสดงข้อความ
และสถานะหน้ารายการที่เลือกจะเป็นไฟเขียว ให้ทําการจัดเก็บเอกสารโดย
กดปุ่ม
ระบบจะจัดเก็บเอกสารและสร้างเลขที่เอกสารวัสดุให้โดยอัตโนมัติ ตามภาพที่ ๔
๔. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความว่า “ เอกสารวัสดุ 8XXXXXXXXX ทีผ่ ่านรายการ ” ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔

‐ ๗๙ ‐

บันทึกรายการขอเบิก
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่าย Æ การบันทึกรายการ Æ สําหรับ
ส่วนราชการ Æ ขอเบิกบุคคลภายนอก – ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิกจ่ายตรงให้ส่วนราชการอื่น –
ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ÆZMIRO_KG – ขอเบิกนอกงปม – จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO หรือพิมพ์คําสั่งงาน
ZMIRO_KG ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๘๐ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามเอกสารใบแจ้งหนี้
- ใบสั่งซื้อ/สัญญาการส่งมอบ ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับ
อ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก

ภาพที่ ๒

‐ ๘๑ ‐

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้กด
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
ระบบจะทําการดึงข้อมูลในใบสั่งซื้อ มาเปรียบเทียบกับยอดเงินใน Invoice ของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติตามภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓
๒. เลือก Tab รายละเอียด เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๔
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๔

‐ ๘๒ ‐

๓. เลือก Tab การชําระ เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๕
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาพที่ ๕
๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๖
กรณีไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๖

‐ ๘๓ ‐

กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน)
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
B2 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้ของหน่วยงาน) ระบบจะแสดงค่า B2 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
- ภาษีตาม FC
ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
- With/Tax amount FC
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย

ภาพที่ ๖.๑

‐ ๘๔ ‐

กดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
๕. กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสารเลขที่ 9XXXXXXXXX สร้าง ” ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

‐ ๘๕ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบั น ทึกวั ส ดุค งคลัง กรณีบั น ทึก เป็ น สิน ทรัพ ย์เ มื่อ ซื้อ ไม่ผ่า นระบบจัดซื้ อจั ดจ้า ง
โดยบั น ทึ กข้ อมู ล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณี เ งิน งบประมาณ จ่ า ยตรงผู้ ข าย
หน่ว ยงาน ๑๒๐๕ ขอเบิก เงิ น งบประมาณของหน่ ว ยงาน จํา นวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท ได้เ ลขที่
เอกสาร ๓๑๐๐๐๐๐๑๒๐
บัน ทึ ก รายการขอเบิก เงิน
การเข้ า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่ ว นเพิ่ม เติม Æ ส่ว นเพิ่ ม เติ ม – ระบบการเบิ ก จ่ า ย Æการบัน ทึ ก รายการ
Æ สําหรับส่วนราชการ Æการขอเบิกบุคคลภายนอก-ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิก-จ่ายตรงผู้ขาย
Æ ZFB60_KC ขอเบิกในงบ-จ่ายตรงผู้ขาย (1ข.) หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFB60_KC ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๘๖ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย จํานวน ๑๐ หลัก
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ขอเบิก (1ข.)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๘๗ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๘๘ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๕
กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก

‐ ๘๙ ‐

- ภาษีตาม FC

- With/Tax amount FC
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L

ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย
ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕.๑
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก

‐ ๙๐ ‐

กดปุ่ม

ภาพที่ ๖
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗

๖. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๗

‐ ๙๑ ‐

๗. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
๘. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๑๐

‐ ๙๒ ‐

๙. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๑๐
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม

(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๐
๑๐. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 31XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๙๓ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบั น ทึกวั ส ดุค งคลัง กรณีบั น ทึก เป็ น สิน ทรัพ ย์เ มื่อ ซื้อ ไม่ผ่า นระบบจัดซื้ อจั ดจ้า ง
โดยบั น ทึกข้อมูล ผ่ า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณี เ งิ น งบประมาณ จ่า ยผ่า นหน่ ว ยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑ ขอเบิกเงินงบประมาณของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ได้เลขที่
เอกสาร ๓๒๐๐๐๐๐๐๖๒ และรายการการจ่ายชําระเงิน ได้เลขที่เอกสาร ๔๗๐๐๐๐๐๐๗๐ โดยมีขั้นตอนการ
บันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จํานวนเงิ น ๒,๐๐๐ บาท
๒. การบันทึกรายการจ่ ายชําระเงิน จํานวนเงิ น ๒,๐๐๐ บาท
บั น ทึก รายการขอเบิก เงิน
การเข้า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ การขอเบิก - ใบสําคัญ Æ ZFB60_KE – ขอเบิกใบสําคัญ (ในงบประมาณ)
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFB60_KE ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๙๔ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก ขึ้นต้นด้วย VXXXXXXXXX
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P + YY + Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ใบสําคัญ งปม.(2)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๙๕ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๙๖ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๕
กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก

‐ ๙๗ ‐

- ภาษีตาม FC

- With/Tax amount FC
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L

ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ระบุฐานภาษีและจํานวน
ภาษีหัก ณ ที่จาย

ดับเบิ้ลคลิกทีบ่ รรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตน ทุน

ภาพที่ ๕.๑
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก

‐ ๙๘ ‐

ภาพที่ ๖
กดปุ่ม

เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗

๖. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๗

‐ ๙๙ ‐

๗. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
๘. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๑๐

‐ ๑๐๐ ‐

๙. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๑๐
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม

(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๐
๑๐. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 32XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๑๐๑ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ ZF_53_PM การจ่ายชําระเงินโดยส่วนราชการ หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZF_53_PM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒
ขั้นตอนบันทึกรายการจ่ายชําระเงินในงบประมาณ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการจ่ายเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณเป็น ค.ศ. จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

‐ ๑๐๒ ‐

ข้อมูลของธนาคาร
- บัญชี
- จํานวนเงิน
การเลือกรายการเปิด
- บัญชี
การเลือกเพิ่มเติม

ระบุรหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงานเงินงบประมาณ
ระบุจํานวนเงินที่จ่ายจริง
ระบุรหัสผู้ขาย ขึ้นต้นด้วย VXXXXXXXXX
เลือก เลขที่เอกสาร

ภาพที่ ๒
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๓
กดปุ่ม
๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- เลขที่เอกสารระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

กดปุ่ม

ภาพที่ ๓
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๔

‐ ๑๐๓ ‐

๓. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๔
ตรวจสอบจํานวนเงินเพื่อจ่ายชําระเงิน ระบบดึงข้อมูลจากรายการขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ได้ระบุในภาพที่ ๓
ให้สังเกตจํานวนเงินใน Tab ส่วนมาตรฐาน และการดําเนินการ ดังนี้
- THB
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้ตัวเลขเป็นสีน้ําเงิน
- ช่องไม่ได้กําหนดไว้
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้เป็น 0 ตามภาพที่ ๕
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินที่
ตองการ ใหเปนสีน้ําเงิน

ภาพที่ ๔
๔. เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่จํานวนเงินแล้ว ช่องไม่ได้กําหนดไว้ จะต้องมีค่าเป็น “ 0 “ ตามภาพที่ ๕
จากนั้นกดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมรายการบัญชี ตามรูปที่ ๖

ตองมีคาเปน

ภาพที่ ๕
๕. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๖
ภาพที่ ๕

๐

‐ ๑๐๔ ‐

ดับเบิ้ลคลิก คูบ่ ัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไข
รายการได้ก่อนบันทึก
กดปุ่ม
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๖
๖. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๑๐๕ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบั น ทึกวั ส ดุค งคลัง กรณีบั น ทึก เป็ น สิน ทรัพ ย์เ มื่อ ซื้อ ไม่ผ่า นระบบจัดซื้ อจั ดจ้า ง
โดยบั น ทึ กข้ อมู ล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณี เ งิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี จ่า ยตรงผู้ข าย
หน่ว ยงาน ๑๒๐๕ ขอเบิก เงิ น งบประมาณของหน่ ว ยงาน จํานวนเงิ น ๒,๐๐๐ บาท ได้เ ลขที่
เอกสาร ๓๑๐๐๐๐๐๑๒๔
บัน ทึก รายการขอเบิ ก เงิน
การเข้า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่ ว นเพิ่ ม เติ ม Æ ส่ว นเพิ่ม เติม – ระบบการเบิก จ่า ย Æการบัน ทึ ก รายการ
Æ สําหรับส่วนราชการ Æการขอเบิกบุคคลภายนอก-ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิก-จ่ายตรงผู้ขาย
Æ ZFB60_KD ขอเบิ ก ในงบ-กั น เงิน จ่ า ยตรงผู้ข าย (1ข.) หรื อ พิ ม พ์ คํา สั่ง งาน ZFB60_KD
ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๐๖ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย จํานวน ๑๐ หลัก
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสาร
ประกอบโดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ขอเบิก (1ข.)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๑๐๗ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคูค่ ้าที่เป็นเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๑๐๘ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๕
กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก

‐ ๑๐๙ ‐

- ภาษีตาม FC

- With/Tax amount FC
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L

ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย
ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕.๑
๕.
-

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
เอกสารสํารองเงิน
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก

‐ ๑๑๐ ‐

กดปุ่ม

ภาพที่ ๖
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗
๖. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๗

‐ ๑๑๑ ‐

๗. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
๘. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๑๐

‐ ๑๑๒ ‐

๙. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๑
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม
(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๐
๑๐. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 31XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๑๑๓ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบั น ทึกวั ส ดุค งคลัง กรณีบั น ทึก เป็ น สิน ทรัพ ย์เ มื่อ ซื้อ ไม่ผ่า นระบบจัดซื้ อจั ดจ้า ง
โดยบั น ทึ กข้ อมู ล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณี เ งิ น กั น ไว้เ บิก เหลื่อ มปี จ่ า ยผ่ า นหน่ ว ยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑ ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ได้เลขที่เอกสาร ๓๖๐๐๐๐๐๑๕๐ โดยมี ขั้ น ตอนการบั นทึก รายการ ดังนี้
๑. การบั นทึก รายการขอเบิก เงิ น จํา นวนเงิ น ๑,๐๐๐ บาท
๒. การบันทึ ก รายการจ่ า ยชํา ระเงิ น จํา นวนเงิ น ๑,๐๐๐ บาท
การบั น ทึก รายการขอเบิก เงิน
การเข้ า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ การขอเบิก - ใบสําคัญÆ ZFB60_KF – ขอเบิกใบสําคัญ – กันเงิน (ในงบประมาณ)
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFB60_KF ตามภาพที่ ๑

กดปุ่ม

ภาพที่ ๑
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๑๔ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก ขึ้นต้นด้วย VXXXXXXXXX
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P + YY + Running Number ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทาํ รายการ
เช่น ใบสําคัญ งปม(2)กันเงิน
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่

ภาพที่ ๒

‐ ๑๑๕ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คูค่ ้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๑๑๖ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๕
กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก

‐ ๑๑๗ ‐

- ภาษีตาม FC

- With/Tax amount FC
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L

ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ระบุฐานภาษีและจํานวน
ภาษีหัก ณ ที่จาย

ดับเบิ้ลคลิกทีบ่ รรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตน ทุน

ภาพที่ ๕.๑
๕.
-

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
แหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
เอกสารสํารองเงิน
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก

‐ ๑๑๘ ‐

ภาพที่ ๖
กดปุ่ม

เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗
๖. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๗

‐ ๑๑๙ ‐

๗. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
๘. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๑๐

‐ ๑๒๐ ‐

๙. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๑๐
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม
(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๐
๑๐. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 36XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๑๒๑ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
การบันทึกเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ ZF_53_PM การจ่ายชําระเงินโดยส่วนราชการ หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZF_53_PM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

ขั้นตอนบันทึกรายการจ่ายชําระเงินในงบประมาณ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการจ่ายเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก

‐ ๑๒๒ ‐

- การอ้างอิง

ข้อมูลของธนาคาร
- บัญชี

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณเป็น ค.ศ. จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงาน เงินงบประมาณ
ระบุจํานวนเงินที่จ่ายจริง

- จํานวนเงิน
การเลือกรายการเปิด
- บัญชี
ระบุรหัสผู้ขาย ขึ้นต้นด้วย VXXXXXXXXX
การเลือกเพิ่มเติม
เลือก เลขที่เอกสาร
กดปุ่ม
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๓

ภาพที่ ๒
๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- เลขที่เอกสาร
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
กดปุ่ม
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๓

‐ ๑๒๓ ‐

๓. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๔
ตรวจสอบจํานวนเงินเพื่อจ่ายชําระเงิน ระบบดึงข้อมูลจากรายการขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ได้ระบุใน
ภาพที่ ๓ ให้สังเกตจํานวนเงินใน Tab ส่วนมาตรฐาน และการดําเนินการ ดังนี้
- THB
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้ตัวเลขเป็นสีน้ําเงิน
- ช่องไม่ได้กําหนดไว้
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้เป็น 0 ตามภาพที่ ๕
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงิน
ใหเปนสีน้ําเงิน

๔. กดปุ่ม

ภาพที่ ๔
ตามภาพที่ ๕ เพื่อดูภาพรวมรายการบัญชี ตามรูปที่ ๖

ตองมีคาเปน ๐

ภาพที่ ๕

‐ ๑๒๔ ‐

๕. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๖
- ดับเบิ้ลคลิก คูบ่ ัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถ
แก้ไขรายการได้ก่อนบันทึก

- กดปุ่ม

(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๖
๖. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๑๒๕ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบั น ทึกวั ส ดุค งคลัง กรณีบั น ทึก เป็ น สิน ทรัพ ย์เ มื่อ ซื้อ ไม่ผ่า นระบบจัดซื้ อจั ดจ้า ง
โดยบั น ทึ กข้ อมู ล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเ งิ น นอกงบประมาณที่ฝ ากคลัง จ่ า ยตรงผู้ข าย
หน่ว ยงาน ๑๒๐๕ ขอเบิก เงิ น งบประมาณของหน่ ว ยงาน จํา นวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ได้เ ลขที่
เอกสาร ๓๓๐๐๐๐๐๐๑๘
บั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น
การเข้ า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่ว นเพิ่ม เติม Æ ส่ว นเพิ่ม เติม – ระบบการเบิก จ่ า ย Æการบั น ทึก รายการ
Æสําหรับส่วนราชการ Æการขอเบิกบุคคลภายนอก-ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิก-จ่ายตรงผู้ขาย
ÆZFB60_KH ขอเบิ กนอกงบ-จ่ ายตรงผู้ขาย (3ข.) หรื อพิ ม พ์คําสั่งงานZFB60_KH ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๒๖ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย จํานวน ๑๐ หลัก
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ขอเบิก (1ข.)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๑๒๗ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๑๒๘ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๕
กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก

‐ ๑๒๙ ‐

- ภาษีตาม FC

- With/Tax amount FC
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L

ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย
ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕.๑
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX26000 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

‐ ๑๓๐ ‐

ภาพที่ ๖
๖. กดปุ่ม
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ บัญชีเงินฝากและเจ้าของเงินฝากคลัง ตามภาพที่ ๗
- รหัสหมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
- บัญชีเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
- เจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๗

‐ ๑๓๑ ‐

๗. กดปุ่ม

๘. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๑๐

‐ ๑๓๒ ‐

๙. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๑๐
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑
กดปุ่ม

ภาพที่ ๑๐
๑๐. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 33XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๑๓๓ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบั น ทึกวั ส ดุค งคลัง กรณีบั น ทึก เป็ น สิน ทรัพ ย์เ มื่อ ซื้อ ไม่ผ่า นระบบจัดซื้ อจั ดจ้า ง
โดยบัน ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณี เ งิน นอกงบประมาณที่ ฝ ากคลัง จ่ า ยผ่ า นหน่ว ยงาน
หน่ว ยงาน ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑ ขอเบิ ก เงิ น นอกงบประมาณ จํา นวนเงิ น ๑,๐๐๐ บาท ได้ เ ลขที่
เอกสาร ๓๔๐๐๐๐๐๐๐๙ และรายการการจ่ายชําระเงิน ได้เลขที่เอกสาร ๔๗๐๐๐๐๐๐๗๒โดยมีขั้นตอนการ
บันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึ ก รายการขอเบิก เงิ น จํา นวนเงิ น ๑,๐๐๐ บาท
๒. บั นทึ ก รายการจ่ ายชําระเงิ น จํา นวนเงิ น ๑,๐๐๐ บาท
บั น ทึก รายการขอเบิก เงิ น
การเข้ า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ การขอเบิก - ใบสําคัญ Æ ZFB60_KI – ขอเบิกใบสําคัญ (นอกงบประมาณ)
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFB60_KI ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๓๔ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก ขึน้ ต้นด้วย VXXXXXXXXX
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันทีต่ ามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
- วันผ่านรายการ
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P + YY + Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ใบสําคัญนอกงปม.(4)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒

‐ ๑๓๕ ‐

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคูค่ ้าที่เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๑๓๖ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๕
กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๕.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบคุ คล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก

‐ ๑๓๗ ‐

- ภาษีตาม FC

- With/Tax amount FC
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L

ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ระบุฐานภาษีและ
จํานวนภาษีหัก ณ ที่จาย

ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัด
รายการเพื่อระบุศูนย

ภาพที่ ๕.๑
๕.
-

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
แหล่งของเงิน
ระบุ XX26000 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

‐ ๑๓๘ ‐

ภาพที่ ๖
กดปุ่ม

เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗
๖. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๗
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๗

‐ ๑๓๙ ‐

๗. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
๘. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๑๐

‐ ๑๔๐ ‐

๙. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๑๐
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม
(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๐
๑๐. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 34XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๑๔๑ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ ZF_53_PM- การจ่ายชําระเงินโดยส่วนราชการ หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZF_53_PM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒
ขั้นตอนบันทึกรายการจ่ายชําระเงินงบประมาณ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่ที่มีการจ่ายเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก

‐ ๑๔๒ ‐

- การอ้างอิง

ข้อมูลของธนาคาร
- บัญชี

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณเป็น ค.ศ. จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
เงินนอกงบประมาณ
ระบุจํานวนเงินที่จ่ายจริง

- จํานวนเงิน
การเลือกรายการเปิด
- บัญชี
ระบุรหัสผู้ขาย ขึ้นต้นด้วย AXXXXXXXXX
การเลือกเพิ่มเติม
เลือก เลขที่เอกสาร
กดปุ่ม
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๓

ภาพที่ ๒
๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- เลขที่เอกสาร
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๔
กดปุ่ม

ภาพที่ ๓

‐ ๑๔๓ ‐

๓. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๔
ตรวจสอบจํานวนเงินเพื่อจ่ายชําระเงิน ระบบดึงข้อมูลจากรายการขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ได้ระบุใน
ภาพที่ ๓ให้สังเกตจํานวนเงินใน Tab ส่วนมาตรฐาน และการดําเนินการ ดังนี้
- THB
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้ตัวเลขเป็นสีน้ําเงิน
- ช่องไม่ได้กําหนดไว้
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้เป็น 0 ตามภาพที่ ๕
จํานวนเงิ
นให
ดับดัเบิบ้ลเบิคลิ้ลคลิ
กจํกานวนเงิ
นให
เปนเปสีน
น้ําสีเงิน้ําเงิน

ภาพที่ ๔
๔. เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่จํานวนเงิน ช่องไม่ได้กําหนดไว้ จะต้องมีค่าเป็น “ 0 “ ตามภาพที่ ๕
จากนั้นกดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมรายการบัญชี ตามรูปที่ ๖

ตองมี
คาเปน ๐

ภาพที่ ๕

‐ ๑๔๔ ‐

๕. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๖
- ดับเบิ้ลคลิก คูบ่ ัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถ
แก้ไขรายการได้ก่อนบันทึก
กดปุ่ม
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๖
๖. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๑๔๕ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินงบประมาณ
กรณีเงินงบประมาณ
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสั่งซื้อของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท ได้เลขที่เอกสาร๔๐๐๐๐๐๒๔๒๒
และตรวจรับได้เลขที่เอกสาร ๘๐๐๐๐๐๐๑๒๖ ขอเบิกเงินงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร ๙๐๐๐๐๐๐๓๒๑ โดยมี
ขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
1. บันทึกรายการใบสั่งซื้อ จํานวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท
2. บันทึกรายการตรวจรับ จํานวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท
3. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จํานวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท
บันทึกรายการใบสั่งซื้อ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดซื้อ Æ ใบสั่งซื้อ Æสร้าง Æ
ผู้ขาย / โรงงานที่จัดหาที่ทราบ หรือ พิมพ์คําสั่งงาน ME21N ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๔๖ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการใบสัง่ ซื้อ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- ใบสั่งซื้อ
ระบุประเภทเอกสารใบสั่งซือ้ : ใบสั่งซื้อ – ส่วนกลาง
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผูข้ าย จํานวน ๑๐ หลัก หากไม่ทราบรหัสผู้ขาย ให้ทําการ
- ว/ท เอกสาร

ค้นหา โดยกดในช่องผู้ขาย แล้วกด เพื่อทําการค้นหา
ระบุวันที่บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
๒. ให้เลือก Tab Org. data ตามภาพที่ ๓
- องค์กรจัดซื้อ
ระบุองค์กรจัดซื้อ THAI : รัฐบาลไทย
- กลุ่มการจัดซื้อ
ระบุหน่วยจัดซื้อตามแต่ละส่วนราชการ
เช่น K05 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

‐ ๑๔๗ ‐

ภาพที่ ๓
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab Org. data แล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๔
๓. ให้เลือก Tab การติดต่อสื่อสาร ตามภาพที่ ๔
- ผู้สร้างใบสั่งซื้อ
ระบุชื่อของผู้สร้างใบสั่งซื้อ
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 01 ตกลงราคา
- เลขที่อ้างอิงภายใน
ระบุเลขที่อ้างอิง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อของแต่ละหน่วยงาน
เลขที่บัญชีธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงิน
เข้าบัญชี จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๔
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab การติดต่อสื่อสารแล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๕

‐ ๑๔๘ ‐

๔. ให้เลือก Tab ข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพที่ ๕
- วันสิ้นสุดสัญญา
ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา หรือวันที่ส่งมอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๕
ภาพรวมรายการจะเข้าสู่หน้าจอตามภาพที่ ๖
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วให้กดปุ่ม
๕. ระบุรายละเอียดภาพรวมรายการ ของเอกสารใบสั่งซื้อ
- A
ระบุหมวดการกําหนดเลขที่บัญชี “ K ”
สําหรับกรณีเป็นการจัดซื้อค่าวัสดุ
- ปริมาณสั่ง
ระบุปริมาณวัสดุที่สั่งซื้อ
- Oun (หน่วยนับ)
ระบุหน่วยนับ เช่น CRT = กล่อง
- วันที่ส่ง
ระบุวันที่กําหนดส่งมอบ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ราคาสุทธิ
ระบุราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

‐ ๑๔๙ ‐

ภาพที่ ๖
จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๗
๖. ให้เลือก Tab การกําหนดเลขที่บัญชี ตามภาพที่ ๗
- เลขที่บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
- GPSC
ระบุรหัส GPSC ของวัสดุที่สั่งซื้อ จํานวน ๑๔ หลัก

‐ ๑๕๐ ‐

ภาพที่ ๗
๗. กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งซื้อ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
ถ้าเป็นสามเหลีย่ มสีเหลือง หมายถึงเป็นการเตือน (warming) สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง หมายถึงเป็นข้อผิดพลาด(error) ต้องอ่านข้อความที่ระบบแสดง
ดําเนินการแก้ไข ซึ่งถ้าเป็น error ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

แล้ว

‐ ๑๕๑ ‐

๘. กดปุ่ม
คือ

( save ) เพื่อจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงข้อความให้เลือก ตามภาพที่ ๑๐
ถ้าต้องการบันทึกเอกสาร
ถ้าต้องการกลับไปแก้เอกสาร
ระบบจะกลับไปยังหน้าจอเดิมที่ยังคงค้างอยู่

ภาพที่ ๑๐
๙. เลือกเก็บเพื่อให้ระบบบันทึกเอกสาร และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ ได้สร้าง ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง ภายใต้เลขที่ 4XXXXXXXXX” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๑๕๒ ‐

บันทึกรายการตรวจรับ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดการสินค้าคงคลัง Æ การเคลื่อนย้าย
สินค้า Æการรับสินค้า Æสําหรับเลขที่ใบสั่งซื้อ ÆMIGO_GR-GR สําหรับใบสั่งซื้อ (MIGO) หรือพิมพ์คําสั่งงาน
MIGO ตามภาพที่ ๑

ภาพที่๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๕๓ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการตรวจรับ
1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า จากใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- การรับสินค้า ระบุการรับสินค้า เพื่อเตรียมรับพัสดุ
- ใบสั่งซื้อ
ระบุใบสั่งซื้อ เพื่อเตรียมรับพัสดุจากใบสั่งซือ้
ระบุเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ
ที่ตองการตรวจรับ

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม
หรือ Enter ระบบจะคัดลอกข้อมูลรายการสั่งซื้อจากเอกสารใบสั่งซื้อ มาให้โดยอัตโนมัติ
ตามภาพที่ ๓
2. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า ตามภาพที่ ๓
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการรับสินค้า โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการตรวจรับผ่านตามระเบียบพัสดุ โดยระบุใน
รูปแบบวัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ใบส่งมอบ
ระบุเลขที่เอกสารใบส่งมอบพัสดุ เพื่อใช้อ้างอิงในการค้นหา
- Qty หน่วยบันทึก ระบุตรงกับปริมาณสั่งซื้อในใบสั่งซื้อ
กดปุ่ ม OK หลั ง จากตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล แล้ ว ในช่ อ งสี่ เ หลี่ ย มของรายการสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ที่ต้องการบันทึกรับสินค้า

‐ ๑๕๔ ‐

Click OK

ภาพที่ ๓
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง กรณีที่ไม่มีความ

3. จากนั้นกดปุ่ม
ผิดพลาด
และสถานะหน้ารายการที่เลือกจะเป็นไฟเขียว ให้ทําการจัดเก็บเอกสาร
ระบบจะแสดงข้อความ
ระบบจะจัดเก็บเอกสารและสร้างเลขที่เอกสารวัสดุให้โดยอัตโนมัติ ตามภาพที่ ๔
โดยกดปุ่ม
4. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความว่า “ เอกสารวัสดุ 8XXXXXXXXX ทีผ่ ่านรายการ ” ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔

‐ ๑๕๕ ‐

บันทึกรายการขอเบิก
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่าย Æ การบันทึกรายการ Æ
สําหรับส่วนราชการ Æ ขอเบิกบุคคลภายนอก – ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิกจ่ายตรงให้ส่วนราชการอื่น –
ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง Æ ZMIRO_KA – ขอเบิกในงบประมาณ – จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO หรื อ พิม พ์ คํา สั่ง งาน
ZMIRO_KA ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑

กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๕๖ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามเอกสารใบแจ้งหนี้
- ใบสั่งซื้อ/สัญญาการส่งมอบ ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับ
อ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก

ภาพที่ ๒
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้กด
ระบบจะทําการดึงข้อมูลในใบสั่งซื้อ มาเปรียบเทียบกับยอดเงินใน Invoice ของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ
ตามภาพที่ ๓

‐ ๑๕๗ ‐

ภาพที่ ๓
๒. เลือก Tab รายละเอียด เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๔
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๔

‐ ๑๕๘ ‐

๓. เลือก Tab การชําระ เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๕
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาพที่ ๕
๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๖
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๖

‐ ๑๕๙ ‐

กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
- ภาษีตาม FC
ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
- With/Tax amount F
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย

ภาพที่ ๖.๑

‐ ๑๖๐ ‐

กดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
๕. กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูล

ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความ “ เอกสารเลขที่
9XXXXXXXXX สร้าง ” ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

‐ ๑๖๑ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสั่งซื้อของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๗,๕๐๐ บาท ได้เลขที่เอกสาร ๔๐๐๐๐๐๒๒๑๔
และตรวจรับได้เลขที่เอกสาร ๘๐๐๐๐๐๐๐๒๐ ขอเบิกเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้เลขที่เอกสาร
๙๐๐๐๐๐๐๓๒๔ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึกรายการใบสั่งซื้อ จํานวนเงิน ๗,๕๐๐ บาท
๒. บันทึกรายการตรวจรับ จํานวนเงิน ๗,๕๐๐ บาท
๓. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จํานวนเงิน ๗,๕๐๐ บาท
บันทึกใบสั่งซือ้
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดซื้อ Æ ใบสั่งซื้อ Æสร้าง Æ
ผู้ขาย / โรงงานที่จัดหาที่ทราบ หรือ พิมพ์คําสั่งงาน ME21N ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๖๒ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการใบสัง่ ซื้อ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- ใบสั่งซื้อ
ระบุประเภทเอกสารใบสั่งซือ้ : ใบสั่งซื้อ – ส่วนกลาง
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย หากไม่ทราบรหัสผู้ขาย ให้ทาํ การค้นหา
- ว/ท เอกสาร

เพื่อทําการค้นหา
โดยกดในช่องผู้ขาย แล้วกด
ระบุวันที่บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๒
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
กดปุ่ม
๒. ให้เลือก Tab Org. data ตามภาพที่ ๓
- องค์กรจัดซื้อ
ระบุองค์กรจัดซื้อ THAI : รัฐบาลไทย
- กลุ่มการจัดซื้อ
ระบุหน่วยจัดซื้อตามแต่ละส่วนราชการ
เช่น K05 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

‐ ๑๖๓ ‐

ภาพที่ ๓
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab Org. data แล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๔
๓. ให้เลือก Tab การติดต่อสื่อสาร ตามภาพที่ ๔
- ผู้สร้างใบสั่งซื้อ
ระบุชื่อของผู้สร้างใบสั่งซื้อ
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 01 ตกลงราคา
- เลขที่อ้างอิงภายใน
ระบุเลขที่อ้างอิง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อของแต่ละหน่วยงาน
- เลขที่บัญชีธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงิน
เข้าบัญชี จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๔

‐ ๑๖๔ ‐

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab การติดต่อสื่อสารแล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๕
๔. ให้เลือก Tab ข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพที่ ๕
- วันสิ้นสุดสัญญา
ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา หรือวันที่ส่งมอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๕
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วให้กดปุ่ม
ภาพรวมรายการจะเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๖
๕. ระบุรายละเอียดภาพรวมรายการ ของเอกสารใบสั่งซื้อ
- A
ระบุหมวดการกําหนดเลขที่บัญชี “ K ”
สําหรับกรณีเป็นการจัดซื้อค่าวัสดุ
- ปริมาณสั่ง
ระบุปริมาณวัสดุที่สั่งซื้อ
- Oun (หน่วยนับ)
ระบุหน่วยนับ เช่น CRT = กล่อง
- วันที่ส่ง
ระบุวันที่กําหนดส่งมอบ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ราคาสุทธิ
ระบุราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รง (โรงงาน) /คลังพัสดุ
ระบุรหัสคลังพัสดุของแต่ละกรม ซึ่งรหัสจะเหมือนกับ
รหัสหน่วยงาน

‐ ๑๖๕ ‐

ภาพที่ ๖
จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๗
๖. ให้เลือก Tab การกําหนดเลขที่บัญชี ตามภาพที่ ๗
- เลขที่บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- เอกสารสํารองเงิน
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
- GPSC
ระบุรหัส GPSC ของวัสดุที่สั่งซื้อ จํานวน ๑๔ หลัก

‐ ๑๖๖ ‐

ภาพที่ ๗
เพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งซื้อ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
๗. กดปุ่ม
ถ้าเป็นสามเหลี่ยมสีเหลือง หมายถึงเป็นการเตือน (warming) สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง หมายถึงเป็นข้อผิดพลาด (error) ต้องอ่านข้อความที่ระบบแสดงแล้วดําเนินการ
แก้ไข ซึ่งถ้าเป็น error ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้

ภาพที่ ๙

‐ ๑๖๗ ‐

๘. กดปุ่ม
คือ

( save ) เพื่อจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงข้อความให้เลือก ตามภาพที่ ๘
ถ้าต้องการบันทึกเอกสาร
ถ้าต้องการกลับไปแก้เอกสาร
ระบบจะกลับไปยังหน้าจอเดิมที่ยังคงค้างอยู่

ภาพที่ ๑๐
๙. เลือกเก็บเพื่อให้ระบบบันทึกเอกสาร และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ได้สร้าง ใบสั่งซื้อ – ส่วนกลาง ภายใต้เลขที่ 4XXXXXXXXX” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๑๖๘ ‐

บันทึกรายการตรวจรับ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดการสินค้าคงคลัง Æการเคลื่อนย้ายสินค้า
Æการรับสินค้า Æสําหรับเลขที่ใบสั่งซื้อ ÆMIGO_GR-GR สําหรับใบสั่งซื้อ (MIGO) หรือ พิมพ์คําสั่งงาน MIGO
ตามภาพที่ ๑

ภาพที่๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๖๙ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการตรวจรับ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า จากใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- การรับสินค้า ระบุการรับสินค้า เพื่อเตรียมรับพัสดุ
- ใบสั่งซื้อ
ระบุใบสั่งซื้อ เพื่อเตรียมรับพัสดุจากใบสั่งซือ้
ระบุเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ
ที่ตองการตรวจรับ

ภาพที่ ๒
หรือ Enter ระบบจะคัดลอกข้อมูลรายการสั่งซื้อจากเอกสารใบสั่งซื้อ มาให้โดยอัตโนมัติ
กดปุ่ม
ตามภาพที่ ๓
๒. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า ตามภาพที่ ๓
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการรับสินค้า โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการตรวจรับผ่านตามระเบียบพัสดุ
โดยระบุในรูป วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ใบส่งมอบ
ระบุเลขที่เอกสารใบส่งมอบพัสดุ เพื่อใช้อ้างอิงในการค้นหา
- Qty หน่วยบันทึก ระบุตรงกับปริมาณสั่งซื้อในใบสั่งซื้อ
กดปุ่ ม OK หลัง จากตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล แล้ว ในช่ อ งสี่ เ หลี่ย มของรายการสิ นค้ าหรือ บริ ก าร
ที่ต้องการบันทึกรับสินค้า

‐ ๑๗๐ ‐

คลิกชอง OK

ภาพที่๓
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง กรณีที่ไม่มีความ
และสถานะหน้ารายการที่เลือกจะเป็นไฟเขียว ให้ทําการ
ระบบจะจัดเก็บเอกสารและสร้างเลขที่เอกสารวัสดุให้โดยอัตโนมัติ ตาม

๓. จากนั้นกดปุ่ม
ผิดพลาดระบบจะแสดงข้อความ
จัดเก็บเอกสารโดยกดปุ่ม
ภาพที่ ๔
๔. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสารวัสดุ 8XXXXXXXXX ที่ผ่านรายการ ” ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔

‐ ๑๗๑ ‐

บันทึกรายการขอเบิก
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menuÆส่วนเพิ่มเติมÆ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่าย Æ การบันทึกรายการ Æ
สําหรับส่ วนราชการ Æ ขอเบิ กบุคคลภายนอก – ผ่ านระบบจัดซื้อ/จัดจ้ างÆการขอเบิกจ่ ายตรงให้ ส่ วนราชการอื่ น –
ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ÆZMIRO_KB
–
ขอเบิกในงบประมาณ (กันเงิน) – จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZMIRO_KB ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๗๒ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามเอกสารใบแจ้งหนี้
- ใบสั่งซื้อ/สัญญาการส่งมอบ ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับ
อ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้กด
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
ระบบจะทําการดึงข้อมูลในใบสั่งซื้อ มาเปรียบเทียบกับยอดเงินใน Invoice ของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติตาม
ภาพที่ ๓

‐ ๑๗๓ ‐

ภาพที่ ๓
๒. เลือก Tab รายละเอียด เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๔
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๔

‐ ๑๗๔ ‐

๓. เลือก Tab การชําระ เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๕
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาพที่ ๕
๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๖
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๖

‐ ๑๗๕ ‐

กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
- ภาษีตาม FC
ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
- With/Tax amount FC
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย

ภาพที่ ๖.๑

กดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๗

‐ ๑๗๖ ‐

ภาพที่ ๗
เพื่อบันทึกข้อมูล
๕. กดปุ่ม
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลักโดยแสดงข้อความ “ เอกสารเลขที่
9XXXXXXXXX สร้าง ” ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

‐ ๑๗๗ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสั่งซื้อของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ได้เลขที่เอกสาร ๔๐๐๐๐๐๒๔๒๓
และตรวจรับได้เลขที่เอกสาร ๘๐๐๐๐๐๐๐๑๙ ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร ๙๐๐๐๐๐๐๓๒๒โดย
มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึกรายการในสั่งซื้อ จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๒. บันทึกรายการตรวจรับ จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๓. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดซื้อ Æ ใบสั่งซื้อ Æสร้าง Æ
ผู้ขาย / โรงงานที่จัดหาที่ทราบ หรือ พิมพ์คําสั่งงาน ME21N ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๗๘ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการใบสัง่ ซื้อ
๑. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- ใบสั่งซื้อ
ระบุประเภทเอกสารใบสั่งซือ้ : ใบสั่งซื้อ – ส่วนกลาง
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย หากไม่ทราบรหัสผู้ขาย ให้ทาํ การค้นหา
- ว/ท เอกสาร

เพื่อทําการค้นหา
โดยกดในช่องผู้ขาย แล้วกด
ระบุวันที่ที่บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๒
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
กดปุ่ม
๒. ให้เลือก Tab Org. data ตามภาพที่ ๓
- องค์กรจัดซื้อ
ระบุองค์กรจัดซื้อ THAI : รัฐบาลไทย
- กลุ่มการจัดซื้อ
ระบุหน่วยจัดซื้อตามแต่ละส่วนราชการ
เช่น K05 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

‐ ๑๗๙ ‐

ภาพที่ ๓
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab Org. data แล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๔
๓. ให้เลือก Tab การติดต่อสื่อสาร ตามภาพที่ ๔
- ผู้สร้างใบสั่งซื้อ
ระบุชื่อของผู้สร้างใบสั่งซื้อ
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 01 ตกลงราคา
- เลขที่อ้างอิงภายใน
ระบุเลขที่อ้างอิง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อของแต่ละหน่วยงาน
- เลขที่บัญชีธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอน
เงิน
เข้าบัญชี จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๔

‐ ๑๘๐ ‐

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab การติดต่อสื่อสารแล้ว กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๕
๔. ให้เลือก Tab ข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพที่ ๕
- วันสิ้นสุดสัญญา
ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา หรือวันที่ส่งมอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช

ภาพที่ ๕
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ให้กดปุ่ม
ภาพรวมรายการจะเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๖
๕. ระบุรายละเอียดภาพรวมรายการ ของเอกสารใบสั่งซื้อ
- A
ระบุหมวดการกําหนดเลขที่บัญชี “ K ”
สําหรับกรณีเป็นการจัดซื้อค่าวัสดุ
- ปริมาณสั่ง
ระบุปริมาณวัสดุที่สั่งซื้อ
- OUn (หน่วยนับ)
ระบุหน่วยนับ เช่น CV = หีบ
- วันที่ส่ง
ระบุวันที่กําหนดส่งมอบ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- ราคาสุทธิ
ระบุราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รง (โรงงาน) /คลังพัสดุ
ระบุรหัสคลังพัสดุของแต่ละกรม ซึ่งรหัสจะเหมือนกับ
รหัสหน่วยงาน

‐ ๑๘๑ ‐

ภาพที่ ๖
จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๗
๖. ให้เลือก Tab การกําหนดเลขที่บัญชี ตามภาพที่ ๗
- เลขที่บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX26000 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
- GPSC
ระบุรหัส GPSC ของวัสดุที่สั่งซื้อ จํานวน ๑๔ หลัก
- บัญชีเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- เจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝาก จํานวน ๑๐ หลัก

‐ ๑๘๒ ‐

ภาพที่ ๗
เพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งซื้อ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
๗. กดปุ่ม
ถ้าเป็นสามเหลีย่ มสีเหลือง หมายถึงเป็นการเตือน (warming) สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง หมายถึงเป็นข้อผิดพลาด (error) ต้องอ่านข้อความที่ระบบแสดงแล้วดําเนินการ
แก้ไข ซึ่งถ้าเป็น error ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๑๘๓ ‐

๘. กดปุ่ม
คือ

( save ) เพื่อจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงข้อความให้เลือก ตามภาพที่ ๑๐
ถ้าต้องการบันทึกเอกสาร
ถ้าต้องการกลับไปแก้เอกสาร
ระบบจะกลับไปยังหน้าจอเดิมที่ยังคงค้างอยู่

ภาพที่ ๑๐
๙. เลือกเก็บเพื่อให้ระบบบันทึกเอกสาร และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ ได้สร้าง ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง ภายใต้เลขที่ 4XXXXXXXXX” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๑๘๔ ‐

บันทึกรายการตรวจรับ
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ลอจิสติก Æการจัดการวัสดุ Æ การจัดการสินค้าคงคลัง Æการเคลื่อนย้าย
สินค้า Æการรับสินค้า Æสําหรับเลขที่ใ บสั่งซื้อ ÆMIGO_GR-GR สําหรับใบสั่งซื้อ (MIGO) หรือ
พิมพ์คําสั่งงาน MIGO ตามภาพที่ ๑

ภาพที่๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๘๕ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการตรวจรับ
1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า จากใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ ๒
- การรับสินค้า ระบุการรับสินค้า เพื่อเตรียมรับพัสดุ
- ใบสั่งซื้อ
ระบุใบสั่งซื้อ เพื่อเตรียมรับพัสดุจากใบสั่งซือ้
ระบุเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ
ที่ตองการตรวจรับ

ภาพที่ ๒
หรือ Enter ระบบจะคัดลอกข้อมูลรายการสั่งซือ้ จากเอกสารใบสั่งซื้อมาให้โดยอัตโนมัติ
กดปุ่ม
ตามภาพที่ ๓
2. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า ตามภาพที่ ๓
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการรับสินค้า โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการตรวจรับผ่านตามระเบียบพัสดุ โดยระบุในรูป
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปเี ป็นคริสตศักราช
- ใบส่งมอบ
ระบุเลขที่เอกสารใบส่งมอบพัสดุ เพื่อใช้อ้างอิงในการค้นหา
- Qty หน่วยบันทึก ระบุตรงกับปริมาณสั่งซื้อในใบสั่งซื้อ
กดปุ่ม OK หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ในช่องสี่เหลี่ยมของรายการสินค้าหรือบริการที่
ต้องการบันทึกรับสินค้า

‐ ๑๘๖ ‐

Click OK

ภาพที่๓
3. จากนั้นกดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง กรณีที่ไม่มีความ
และสถานะหน้ารายการที่เลือกจะเป็นไฟเขียว ให้ทําการจัดเก็บ
ผิดพลาดระบบจะแสดงข้อความ
เอกสารโดยกดปุ่ม
ระบบจะจัดเก็บเอกสารและสร้างเลขที่เอกสารวัสดุให้โดยอัตโนมัติ ตามภาพที่ ๔
4. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสารวัสดุ 8XXXXXXXXX ที่ผ่านรายการ ” ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔

‐ ๑๘๗ ‐

บันทึกรายการขอเบิก
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่าย Æ การบันทึกรายการ Æ
สําหรับส่วนราชการ Æ ขอเบิกบุคคลภายนอก – ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิกจ่ายตรงให้ส่วนราชการอื่น
– ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ÆZMIRO_KG – ขอเบิกนอกงปม – จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO หรือพิมพ์คําสั่งงาน
ZMIRO_KG ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๘๘ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ
วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามเอกสารใบแจ้งหนี้
- ใบสั่งซื้อ/สัญญาการส่งมอบ ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับ
อ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก

ภาพที่ ๒

หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้กด
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่
๓ ระบบจะทําการดึงข้อมูลในใบสั่งซื้อ มาเปรียบเทียบกับยอดเงินใน Invoice ของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ
ตามภาพที่ ๓

‐ ๑๘๙ ‐

ภาพที่ ๓
๒. เลือก Tab รายละเอียด เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๔
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๔

‐ ๑๙๐ ‐

๓. เลือก Tab การชําระ เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๕
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาพที่ ๕
๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๖
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี

ลบรหัสภาษีออก

ภาพที่ ๖

‐ ๑๙๑ ‐

กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ ๖.๑
- รหัสภาษี

ระบุรหัสภาษีทแี่ สดงประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และระบุประเภทของค่าปรับ กรณีทมี่ ีค่าปรับ ดังนี้
B1 (ค่าปรับหน้าฎีการายได้แผ่นดิน )
ระบบจะแสดงค่า B1 อัตโนมัติ
หากมีค่าปรับให้คงไว้ หากไม่มีค่าปรับให้ลบออก
A1 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A1 อัตโนมัติ
สําหรับนิติบุคคล)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
A2 (การจ่ายเงินมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ระบบจะแสดงค่า A2 อัตโนมัติ
สําหรับบุคคลธรรมดา)
หากเป็นการเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้คงไว้ หากไม่ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลบออก
- ภาษีตาม FC
ระบุจํานวนเงินที่เป็นฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้ตรงกับบรรทัดรายการ หากจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานภาษี
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน
- With/Tax amount FC
ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย ให้ตรงกับบรรทัดรายการ

ระบุฐานภาษีและจํานวนภาษี
หัก ณ ที่จาย

ภาพที่ ๖.๑
กดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๗

‐ ๑๙๒ ‐

ภาพที่ ๗
เพื่อบันทึกข้อมูล
๕. กดปุ่ม
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลักโดยแสดงข้อความ “ เอกสารเลขที่
9XXXXXXXXX สร้าง ” ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

‐ ๑๙๓ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบัน ทึกวั ส ดุ ค งคลั ง กรณีบั น ทึก เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อซื้ อ ไม่ ผ่ า นระบบจัดซื้อจัดจ้า ง
โดยบั น ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณี เ งิน งบประมาณ จ่า ยตรงผู้ข าย
หน่ว ยงาน ๑๒๐๕ ขอเบิก เงิ น งบประมาณของหน่ ว ยงาน จํานวนเงิ น ๓,๐๐๐ บาท ได้ เ ลขที่
เอกสาร ๓๑๐๐๐๐๐๑๓๒
บั น ทึ กรายการขอเบิ ก เงิน
การเข้ า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่ ว นเพิ่ม เติม Æ ส่ว นเพิ่ม เติม – ระบบการเบิก จ่า ย Æการบัน ทึก รายการ
Æ สําหรับส่วนราชการ Æการขอเบิกบุคคลภายนอก-ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิก-จ่ายตรงผู้ขาย
Æ ZFB60_KC ขอเบิกในงบ-จ่ายตรงผู้ขาย (1ข.) หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFB60_KC ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๑๙๔ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย จํานวน ๑๐ หลัก
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ขอเบิก (1ข.)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๑๙๕ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๑๙๖ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L

ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ลบรหัสภาษีออก

ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
- รหัสงบประมาณ

‐ ๑๙๗ ‐

ภาพที่ ๖
๖. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๘

‐ ๑๙๘ ‐

๗. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๘
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม
(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๘
๘. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 31XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๑๙๙ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบัน ทึกวั ส ดุ ค งคลั ง กรณีบั น ทึก เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อซื้ อ ไม่ ผ่ า นระบบจัดซื้อจัดจ้า ง
โดยบัน ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเ งิน งบประมาณ จ่ า ยผ่ า นหน่ ว ยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑ ขอเบิกเงินงบประมาณของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ได้เลขที่
เอกสาร ๓๖๐๐๐๐๐๑๕๒ และรายการการจ่ายชําระเงิน ได้เลขที่เอกสาร ๔๗๐๐๐๐๐๐๗๓ โดยมีขั้นตอนการ
บันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึก รายการขอเบิ ก เงิ น จํา นวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. บันทึก รายการจ่า ยชําระเงิ น จํา นวนเงิ น ๓,๐๐๐ บาท
การบัน ทึก รายการขอเบิก เงิน
การเข้ า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ การขอเบิก - ใบสําคัญ Æ ZFB60_KL – ขอเบิกใบสําคัญ (ในงบประมาณ)
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFB60_KL ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๒๐๐ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก ขึ้นต้นด้วย AXXXXXXXXX
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
- วันผ่านรายการ
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P + YY + Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ใบสําคัญงปม.(2)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๒๐๑ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๒๐๒ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ลบรหัสภาษีออก

ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก

‐ ๒๐๓ ‐

ภาพที่ ๖
๖. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๘

‐ ๒๐๔ ‐

๗. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๘
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม

(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๘
๘. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 36XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๒๐๕ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ ZF_53_PM- การจ่ายชําระเงินโดยส่วนราชการ หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZF_53_PM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๒๐๖ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการจ่ายชําระเงินในงบประมาณ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการจ่ายเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- งวด
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณเป็น ค.ศ. จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
ข้อมูลของธนาคาร
- บัญชี
ระบุรหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
เงินงบประมาณ
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่จ่ายจริง
การเลือกรายการเปิด
- บัญชี
ระบุรหัสผู้ขาย ขึ้นต้นด้วย AXXXXXXXXX
การเลือกเพิ่มเติม
เลือก เลขที่เอกสาร
กดปุ่ม

เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๓

ภาพที่ ๒

‐ ๒๐๗ ‐

๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- เลขที่เอกสาร
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
กดปุ่ม
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๓
๓. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๔
ตรวจสอบจํานวนเงินเพื่อจ่ายชําระเงิน ระบบดึงข้อมูลจากรายการขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ได้ระบุใน
ภาพที่ ๓ ให้สังเกตจํานวนเงินใน Tab ส่วนมาตรฐาน และการดําเนินการ ดังนี้
- THB
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้ตัวเลขเป็นสีน้ําเงิน
- ช่องไม่ได้กําหนดไว้
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้เป็น 0 ตามภาพที่ ๕
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงิน
ใหเปนสีน้ําเงิน

ภาพที่ ๔

‐ ๒๐๘ ‐

๔. กดปุ่ม

ตามภาพที่ ๕ เพื่อดูภาพรวมรายการบัญชี ตามรูปที่ ๖

ตองมี คาเปน ๐
ภาพที่ ๕
๕. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๖
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถ
แก้ไขรายการได้ก่อนบันทึกกดปุ่ม
(save) เพิ่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล
ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๖

‐ ๒๐๙ ‐

๖. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๒๑๐ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบัน ทึกวั ส ดุ ค งคลั ง กรณีบั น ทึก เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อซื้ อ ไม่ ผ่ า นระบบจัดซื้อจัดจ้า ง
โดยบัน ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเ งิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี จ่า ยตรงผู้ข าย
หน่ ว ยงาน ๑๒๐๕ ขอเบิก เงิ น งบประมาณของหน่ ว ยงาน จํานวนเงิ น ๒,๕๐๐ บาท ได้เ ลขที่
เอกสาร ๓๑๐๐๐๐๐๑๒๖
บัน ทึก รายการขอเบิ ก เงิน
การเข้า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่ ว นเพิ่ ม เติ ม Æ ส่ว นเพิ่ม เติม – ระบบการเบิก จ่า ย Æการบัน ทึ ก รายการ
Æ สําหรับส่วนราชการ Æการขอเบิกบุคคลภายนอก-ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิก-จ่ายตรงผู้ขาย
ÆZFB60_KD ขอเบิกในงบ-กั นเงินจ่ายตรงผู้ขาย (1ข.) หรือพิม พ์ คําสั่ งงาน ZFB60_KD ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๒๑๑ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย จํานวน ๑๐ หลัก
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ขอเบิก (1ข.)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๒๑๒ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๒๑๓ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ลบรหัสภาษีออก

ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
- รหัสงบประมาณ
- เอกสารสํารองเงิน
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก

‐ ๒๑๔ ‐

ภาพที่ ๖
๖. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๘

‐ ๒๑๕ ‐

๗. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๘
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม

(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๘
๘. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 31XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๒๑๖ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบัน ทึกวั ส ดุ ค งคลั ง กรณีบั น ทึก เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อซื้ อ ไม่ ผ่ า นระบบจัดซื้อจัดจ้า ง
โดยบัน ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณี เ งิ น กั น ไว้เ บิก เหลื่อ มปี จ่ า ยผ่า นหน่ว ยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑ ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ได้เลขที่เอกสาร ๓๖๐๐๐๐๐๑๕๑ โดยมี ขั้ น ตอนการบั นทึก รายการ ดังนี้
๑. บันทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น จํา นวนเงิ น ๓,๐๐๐ บาท
๒. บันทึ ก รายการจ่ า ยชําระเงิ น จํา นวนเงิ น ๓,๐๐๐ บาท
บัน ทึก รายการขอเบิก เงิน
การเข้ า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ การขอเบิก - ใบสําคัญÆ ZFB60_KM – ขอเบิกใบสําคัญ – กันเงิน (ในงบประมาณ)
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFB60_KM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๒๑๗ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก ขึ้นต้นด้วย AXXXXXXXXX
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี-้ ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
- วันผ่านรายการ
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P + YY + Running Number ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ใบสําคัญงปม(๒)กันเงิน
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๒๑๘ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๒๑๙ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีค่าวัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ลบรหัสภาษีออก

ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
- รหัสงบประมาณ
- เอกสารสํารองเงิน
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก

‐ ๒๒๐ ‐

ภาพที่ ๖
๖. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๘

‐ ๒๒๑ ‐

๗. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๘
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม (SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๘
๘. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 36XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๒๒๒ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ ZF_53_PM- การจ่ายชําระเงินโดยส่วนราชการ หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZF_53_PM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒
ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายชําระเงินในงบประมาณ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่ที่มีการจ่ายเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณเป็น ค.ศ. จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

‐ ๒๒๓ ‐

ข้อมูลของธนาคาร
- บัญชี

ระบุรหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
เงินงบประมาณ
ระบุจํานวนเงินที่จ่ายจริง

- จํานวนเงิน
การเลือกรายการเปิด
- บัญชี
ระบุรหัสผู้ขาย ขึ้นต้นด้วย AXXXXXXXXX
การเลือกเพิ่มเติม
เลือก เลขที่เอกสาร
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๓
กดปุ่ม

ภาพที่ ๒
๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- เลขที่เอกสาร
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๔
กดปุ่ม

ภาพที่ ๓

‐ ๒๒๔ ‐

๓. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๔
ตรวจสอบจํานวนเงินเพื่อจ่ายชําระเงิน ระบบดึงข้อมูลจากรายการขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ได้ระบุใน
ภาพที่ ๓
ให้สังเกตจํานวนเงินใน Tab ส่วนมาตรฐาน และการดําเนินการ ดังนี้
- THB
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้ตัวเลขเป็นสีน้ําเงิน
- ช่องไม่ได้กําหนดไว้
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้เป็น 0 ตามภาพที่ ๕
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให
เปนสีน้ําเงิน

ภาพที่ ๔

๔. กดปุ่ม

ตามภาพที่ ๕ เพื่อดูภาพรวมรายการบัญชี ตามรูปที่ ๖

‐ ๒๒๕ ‐

ตองมี
คาเปน ๐

ภาพที่ ๕
๕. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๖
- ดับเบิ้ลคลิก คูบ่ ัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถ
แก้ไขรายการได้ก่อนบันทึก
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๗
กดปุ่ม

ภาพที่ ๖

‐ ๒๒๖ ‐

๖. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๒๒๗ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบัน ทึกวั ส ดุ ค งคลั ง กรณีบั น ทึก เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อซื้ อ ไม่ ผ่ า นระบบจัดซื้อจัดจ้า ง
โดยบัน ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเ งิ น นอกงบประมาณที่ฝ ากคลัง จ่ า ยผ่า นหน่ ว ยงาน
หน่ว ยงาน ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑ ขอเบิ ก เงิ น นอกงบประมาณ จํา นวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ได้เ ลขที่
เอกสาร ๓๖๐๐๐๐๐๑๕๓ และรายการการจ่ายชําระเงิน ได้เลขที่เอกสาร ๔๗๐๐๐๐๐๐๗๕ โดยมีขั้นตอนการ
บันทึกรายการ ดังนี้
๑. การบั นทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น จํา นวนเงิ น ๒,๐๐๐ บาท
๒. การบันทึก รายการจ่า ยชํา ระเงิ น จํา นวนเงิ น ๒,๐๐๐ บาท
บั น ทึ ก รายการขอเบิก เงิ น
การเข้า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ การขอเบิก - ใบสําคัญ Æ ZFB60_KN – ขอเบิกใบสําคัญ (นอกงบประมาณ)
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFB60_KN ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๒๒๘ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก ขึ้นต้นด้วย AXXXXXXXXX
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี-้ ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
- วันผ่านรายการ
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P + YY + Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ใบสําคัญนอกงปม.(4)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๒๒๙ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๒๓๐ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ลบรหัสภาษีออก

ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX26000 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

‐ ๒๓๑ ‐

ภาพที่ ๖
๖. กดปุ่ม
เพื่อระบุบัญชีเงินฝากและเจ้าของเงินฝากคลัง ตามภาพที่ ๗
- บัญชีเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
- เจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๗

‐ ๒๓๒ ‐

๗. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
๘. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๑๐

‐ ๒๓๓ ‐

๙. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๑๐
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม
(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๐
๑๐. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 36XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๒๓๔ ‐

ตัวอย่า ง
วิธีบัน ทึกวั ส ดุ ค งคลั ง กรณีบั น ทึก เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อซื้ อ ไม่ ผ่ า นระบบจัดซื้อจัดจ้า ง
โดยบัน ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
กรณีเ งิ น นอกงบประมาณ จ่า ยตรงผู้ข าย
หน่ว ยงาน ๑๒๐๕ ขอเบิ ก เงิ น งบประมาณของหน่ว ยงาน จํา นวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ได้เ ลขที่
เอกสาร๓๓๐๐๐๐๐๐๒๕
บัน ทึ ก รายการขอเบิก เงิน
การเข้ า ระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่ ว นเพิ่ม เติม Æ ส่ว นเพิ่ ม เติ ม – ระบบการเบิ ก จ่ า ย Æการบัน ทึ ก รายการ
Æสําหรับส่วนราชการ Æการขอเบิกบุคคลภายนอก-ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างÆ การขอเบิก-จ่ายตรงผู้ขาย
ÆZFB60_KH ขอเบิ กนอกงบ-จ่ายตรงผู้ ขาย (3ข.) หรื อพิม พ์คําสั่งงานZFB60_KH ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๒๓๕ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน
๑. ให้เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน ตามภาพที่ ๒
- ผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย จํานวน ๑๐ หลัก
- วันใบกํากับสินค้า
ระบุวันที่ของใบแจ้งหนี้-ใบกํากับสินค้า หรือวันที่ตามเอกสาร
ประกอบโดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็น
คริสตศักราช
- วันผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
- ประเภทเอกสาร
ระบบจะกําหนดค่าให้ตาม Transaction code ที่ทํารายการ
เช่น ขอเบิก (1ข.)
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
- ข้อความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกเงิน

ภาพที่ ๒
หลังจากบันทึกข้อมูลใน Tab ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓

‐ ๒๓๖ ‐

๒. เลือก Tab Details เพื่อระบุรหัสจังหวัด ตามภาพที่ ๓
- รหัสจังหวัด
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๓
๓. เลือก Tab การชําระเงิน เพื่อระบุเงื่อนไขวิธีการชําระเงิน ตามภาพที่ ๔
- ธ.คู่ค้า
ระบุลําดับของบัญชีธนาคารคู่ค้าที่เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

ภาพที่ ๔

‐ ๒๓๗ ‐

๔. เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เพื่อลบรหัสภาษี ตามภาพที่ ๕
ส่วนที่ ๑
- รหัสภาษี
ให้ลบรหัสภาษีออก เนื่องจากการขอเบิกเงินไม่มีภาษี
ส่วนที่ ๒
- บัญชี G/L
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงิน
ให้ดับเบิล้ คลิก ที่บรรทัดบัญชี GL เพื่อระบุโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพที่ ๖

ลบรหัสภาษีออก

ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการ
เพื่อระบุศูนยตนทุน

ภาพที่ ๕
๕. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ตามภาพที่ ๖
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX26000 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

‐ ๒๓๘ ‐

ภาพที่ ๖
๖. กดปุ่ม
เพื่อระบุบัญชีเงินฝากและเจ้าของเงินฝากคลัง ตามภาพที่ ๗
- บัญชีเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
- เจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จํานวน ๑๐ หลัก

ภาพที่ ๗

‐ ๒๓๙ ‐

๗. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
๘. กดปุ่ม

เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙
กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๑๐

‐ ๒๔๐ ‐

๙. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๑๐
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและโครงสร้างงบประมาณ
หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ
กดปุ่ม
(SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๐
๑๐. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 33XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑

‐ ๒๔๑ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æส่วนเพิ่มเติมÆส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายÆการบันทึกรายการÆ
สําหรับส่วนราชการ Æ ZF_53_PM- การจ่ายชําระเงินโดยส่วนราชการ หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZF_53_PM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒
ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายชําระเงินงบประมาณ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่มีการจ่ายเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default
ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก

‐ ๒๔๒ ‐

- การอ้างอิง

ข้อมูลของธนาคาร
- บัญชี

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณเป็น ค.ศ. จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเงินนอก
งบประมาณ
ระบุจํานวนเงินที่จ่ายจริง

- จํานวนเงิน
การเลือกรายการเปิด
- บัญชี
ระบุรหัสผู้ขาย ขึ้นต้นด้วย AXXXXXXXXX
การเลือกเพิ่มเติม
เลือก เลขที่เอกสาร
กดปุ่ม
เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๓

ภาพที่ ๒
๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- เลขที่เอกสาร

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

‐ ๒๔๓ ‐

กดปุ่ม

เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๓
๓. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๔
ตรวจสอบจํานวนเงินเพื่อจ่ายชําระเงิน ระบบดึงข้อมูลจากรายการขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ได้ระบุใน
ภาพที่ ๓
ให้สังเกตจํานวนเงินใน Tab ส่วนมาตรฐาน และการดําเนินการ ดังนี้
- THB
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้ตัวเลขเป็นสีน้ําเงิน
- ช่องไม่ได้กําหนดไว้
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให้เป็น 0 ตามภาพที่ ๕
ดับเบิ้ลคลิกจํานวนเงินให
เปนสีน้ําเงิน

ภาพที่ ๔

‐ ๒๔๔ ‐

๔. กดปุ่ม

ตามภาพที่ ๕ เพื่อดูภาพรวมรายการบัญชี ตามรูปที่ ๖

ตองมี
คาเปน ๐

ภาพที่ ๕
๕. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๖
- ดับเบิ้ลคลิก คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถ
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกข้อมูล
แก้ไขรายการได้ก่อนบันทึกกดปุ่ม
ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๖

‐ ๒๔๕ ‐

๖. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสาร จํานวน ๑๐ หลัก โดยแสดงข้อความว่า
“ เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๒๔๖ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกรับวัสดุคงคลังจากการบริจาค
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
หน่วยงาน ๑๒๐๕ ได้รับบริจาคเป็นวัสดุคงคลัง หน่วยงานจะต้องรับรู้รายการรับบริจาคเป็นรายได้
ของหน่วยงาน โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการดังนี้
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปÆ
การบันทึกรายการ Æ การบันทึกรายการรายเดือน ÆZGL_JM –บันทึกรายการปรับมูลค่าวัสดุ
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZGL_JM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่บันทึกรับบริจาค โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช

‐ ๒๔๗ ‐

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด
- รหัสหน่วยงาน
- การอ้างอิง
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
- บัญชี

ระบุวันที่รับบริจาคที่ต้องการบันทึกรายการบัญชีในระบบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุเลขที่อ้างอิงภายในของแต่ละหน่วยงาน
ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัติ
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง

ภาพที่ ๒
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
กดปุ่ม
๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินรับบริจาค
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.

‐ ๒๔๘ ‐

- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
- บัญชี

ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
ระบุรหัสบัญชี 4302030101 สําหรับบัญชีรายได้จากการบริจาค

ภาพที่ ๓
กดปุ่ม
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
๓. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

กดปุ่ม

ภาพที่ ๔
หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๕

‐ ๒๔๙ ‐

๔. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๕
- จํานวนเงิน
- ศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ

๕. กดปุ่ม

ระบุจํานวนเงินรับบริจาค
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

ภาพที่ ๕
เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๖

ภาพที่ ๖

‐ ๒๕๐ ‐

๖. กดปุ่ม
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสารจํานวน ๙ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 7XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษทั XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๒๕๑ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีโอนวัสดุคงคลังระหว่างหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
หน่วยงาน ๑๒๐๕ ต้องการโอนวัสดุคงคลังจากหน่วยเบิกจ่าย ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑ ไปให้หน่วยเบิกจ่าย
๑๒๐๐๕๐๐๐๑๐ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการดังนี้
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปÆ
การบันทึกรายการ Æ การบันทึกรายการรายเดือน ÆZGL_JM –บันทึกรายการปรับมูลค่าวัสดุ
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZGL_JM ตามภาพที่ ๑

กดปุ่ม

ภาพที่ ๑
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่บันทึกการโอน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่โอนวัสดุในระบุโดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช

‐ ๒๕๒ ‐

- งวด
- รหัสหน่วยงาน
- การอ้างอิง
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
- บัญชี

ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการโอน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัติ
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม
หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓
๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่รับโอน
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของ พ.ศ.
- กิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักของผู้รบั โอน จํานวน ๑๔ หลัก
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณของผู้รับโอน จํานวน ๑๖ หลัก

‐ ๒๕๓ ‐

บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
- บัญชี

ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง

ภาพที่ ๓
กดปุ่ม
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
๓. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๔
กดปุ่ม
หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๕
๔. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๕
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่โอน
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของ พ.ศ.

‐ ๒๕๔ ‐

- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสกิจกรรมหลักของผู้โอน จํานวน ๑๔ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณของผู้โอน จํานวน ๑๖ หลัก

ภาพที่ ๕
กดปุ่ม
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๖
๕. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๖
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๖

‐ ๒๕๕ ‐

๖. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
๗. กดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

‐ ๒๕๖ ‐

๘. กดปุ่ม
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสารจํานวน ๙ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 7XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษทั XXXX ” ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๒๕๗ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีโอนวัสดุคงคลังระหว่างหน่วยงานต่างกรม
โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
หน่วยงาน ๑๒๐๕ ต้องการโอนวัสดุคงคลังจากหน่วยเบิกจ่าย ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑ ไปให้หน่วยงาน ๑๒๐๖
หน่วยเบิกจ่าย ๑๒๐๐๖๐๐๐๐๒ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการดังนี้
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ พิมพ์คําสั่งงาน ZGL_J6 ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑

กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๒๕๘ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่บันทึกการโอน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่โอนวัสดุในระบบ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
- การอ้างอิง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการโอน จํานวน ๑๐ หลัก
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
- บัญชี
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓

‐ ๒๕๙ ‐

๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- จํานวนเงิน
- ศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
- บัญชี
- รหัสบ.ใหม่

ระบุจํานวนเงินที่โอน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ 40 หมายถึง เดบิต
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสหน่วยงานของผู้รับโอน จํานวน ๔ หลัก

ภาพที่ ๓
กดปุ่ม

เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔

‐ ๒๖๐ ‐

๓. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
- หมวดพัสดุ

ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๔
กดปุ่ม
หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๕
๔. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๕
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่รับโอน
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปี พ.ศ.
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

กดปุ่ม

ภาพที่ ๕
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๖

‐ ๒๖๑ ‐

๕. ระบุรหัสหมวดพัสดุและหน่วยเบิกจ่าย ตามภาพที่ ๖
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๖
๖. กดปุ่ม

หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๒๖๒ ‐

๗. กดปุ่ม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘
๘. กดปุ่ม
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสารจํานวน ๙ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 2XXXXXXXX XXXX ถูกพักไว้ ” ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๒๖๓ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินงบประมาณ
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๖,๔๒๐ บาท
ใช้แบบ ขบ 01 ใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินที่ตองอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

จังหวัด

๒ 1000

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย

๓ 1200500001

สํานักเลขานุการกรม

๔

ประเภทรายการขอเบิกที่อางเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาหรือสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
เลขที่ใบสั่งซื้อฯจากระบบ GFMIS๘ 5000000068

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

กันเงินไวเบิก ๙
เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๑๐

ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกู
ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใชแหลงเงินกู
วันที่เอกสาร ๕
การอางอิง

๗

25 สิงหาคม 2009

๑๑

วันที่ผานรายการ ๖ 25 สิงหาคม 2009

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

1125/2552
๑๒

คําอธิบายรายการ

1.ภาษีเงินได

๑๓

บาท

เงินหักผลักสง

ฐานการคํานวน

บุคคลธรรมดา

๑๔

นิติบุคคล

2. คาปรับ

๑๖

6,420.00

จํานวนเงินขอเบิก

รายไดของแผนดิน

๑๗

6,000.00

จํานวนเงินที่หักไว
๑๕

60.00

๑๘

รายไดของหนวยงาน

๑๙

จํานวนเงินขอรับ

บาท

6,360.00

หกพันสามรอยหกสิบบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

๒๑

๒๐

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง

ตําแหนง

วันที่

วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒๒
V.1.05

‐ ๒๖๔ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ01
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. เลขที่ใบสั่งซื้อฯจาก
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. จํานวนเงินขอเบิก
๑๓. ภาษีเงินได้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก ขอเบิกเงินในงบประมาณที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าหรือสัญญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุเลขทีใ่ บสั่งซือ้ ที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับอ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบบจะกําหนดค่าวิธีการจ่ายชําระเงิน คือจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สญ
ั ญาให้อัตโนมัติ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๑๔. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๑๕. จํานวนเงินที่หักไว้

๑๖. ค่าปรับ

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายที่เป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน

‐ ๒๖๕ ‐

๑๗. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)

๑๘. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ)
๑๙. จํานวนเงินขอรับ
๒๐. ผู้ตรวจสอบ
๒๑. ผู้อนุมัติ
๒๒. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติข้อมูล นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๖๖ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสั่งซื้อ/จ้า ง/เช่า และใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้า งใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน
จํานวนเงิน ๙,๐๙๕ บาท ใช้แบบ ขบ 01 ใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินที่ตองอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน

๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

จังหวัด

๒ 1000

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย

๓ 1200500001

สํานักเลขานุการกรม

๔

ประเภทรายการขอเบิกที่อางเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาหรือสัญญา
ขอเบิกเงินในงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ
เลขที่ใบสั่งซื้อฯจากระบบ GFMIS ๘ 5000000147

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

กันเงินไวเบิก ๙
เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๑๐ 10000103

ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกู
๑๑

ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใชแหลงเงินกู
วันที่เอกสาร

๕ 26 สิงหาคม 2009

การอางอิง

๗ 0123/2552

วันที่ผานรายการ ๖ 26 สิงหาคม 2009

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

๑๒

คําอธิบายรายการ

1.ภาษีเงินได

จํานวนเงินขอเบิก

บาท

เงินหักผลักสง

ฐานการคํานวน

2. คาปรับ

จํานวนเงินที่หักไว

๑๔ 8,500.00

๑๕

๑๗

๑๘

85.00

รายไดของแผนดิน

๑๖

รายไดของหนวยงาน

๑๙

9,095.00

บุคคลธรรมดา

๑๓

นิติบุคคล

จํานวนเงินขอรับ

บาท

9,010.00

เกาพันสิบบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ ๒๐

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง

ตําแหนง

วันที่

วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

วิธีการจายชําระเงิน

๒๑

๒๒
V.1.05

‐ ๒๖๗ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ01
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. เลขที่ใบสั่งซื้อฯจาก
ระบบ GFMIS
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. จํานวนเงินขอเบิก
๑๓. ภาษีเงินได้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก ขอเบิกเงินในงบประมาณที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าหรือสัญญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุเลขที่ใบสั่งซือ้ ที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับอ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก
เลือกช่อง กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก
ระบบจะกําหนดค่าวิธีการจ่ายชําระเงิน คือจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สญ
ั ญาให้อัตโนมัติ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๑๔. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๑๕. จํานวนเงินที่หักไว้

๑๖. ค่าปรับ

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่
หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน

‐ ๒๖๘ ‐

๑๗. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)

๑๘. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ)
๑๙. จํานวนเงินขอรับ
๒๐. ผู้ตรวจสอบ
๒๑. ผู้อนุมัติ
๒๒. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๖๙ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Excel Loader
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
หน่ ว ยงาน ๑๒๐๕ จั ด ทํ า ใบสั่ ง ซื้ อ /จ้ า ง/เช่ า และใบขอเบิ ก เงิ น ที่ ต้ อ งอ้ า งใบสั่ ง ซื้ อ ฯ ของหน่ ว ยงาน
จํานวนเงิน ๕,๘๘๕ บาท ใช้แบบ ขบ 01 ใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินที่ตองอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

จังหวัด

๒ 1000

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย

๓ 1200500001

สํานักเลขานุการกรม

๔

ประเภทรายการขอเบิกที่อางเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาหรือสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
เลขที่ใบสั่งซื้อฯจากระบบ GFMIS๘ 5000000321

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

กันเงินไวเบิก ๙

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๑๐

ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกู
ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใชแหลงเงินกู
วันที่เอกสาร ๕
การอางอิง

๗

11 สิงหาคม 2009

๑๑

วันที่ผานรายการ ๖ 11 สิงหาคม 2009

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

0216/2552
๑๒

คําอธิบายรายการ

1.ภาษีเงินได

๑๓

บาท

เงินหักผลักสง

ฐานการคํานวน

บุคคลธรรมดา

๑๔

นิติบุคคล

2. คาปรับ

๑๖

5,885.00

จํานวนเงินขอเบิก

รายไดของแผนดิน

๑๗

5,500.00

จํานวนเงินที่หักไว
๑๕

55.00

๑๘

รายไดของหนวยงาน

๑๙

จํานวนเงินขอรับ

บาท

5,830.00

หาพันแปดรอยสามสิบบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

๒๑

๒๐

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง

ตําแหนง

วันที่

วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒๒
V.1.05

‐ ๒๗๐ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ01
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
เช่าหรือสัญญา
๕. วันที่เอกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. เลขที่ใบสั่งซื้อฯจาก
ระบบ GFMIS
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. จํานวนเงินขอเบิก
๑๓. ภาษีเงินได้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับอ้างอิงเพื่อบันทึก
รายการขอเบิก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบบจะกําหนดค่าวิธีการจ่ายชําระเงิน คือจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สญ
ั ญาให้อัตโนมัติ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๑๔. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๑๕. จํานวนเงินที่หักไว้

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้

‐ ๒๗๑ ‐

๑๖. ค่าปรับ
๑๗. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)

๑๘. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ)
๑๙. จํานวนเงินขอรับ
๒๐. ผู้ตรวจสอบ
๒๑. ผู้อนุมัติ
๒๒. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หัก ค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๗๒ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินงบประมาณ จ่ายตรงผู้ขาย
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๒๗๓ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ 02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

๒ 1000

จังหวัด

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001

สํานักเลขานุการกรม

ประเภทรายการขอเบิก

๔

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

๘ 5211230

แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ

กันเงินไวเบิก

เพื่อจายเงินเดือนและเงินอืน่ ที่จายสิ้นเดือน

๙

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๑๐

เพื่อจายใหยืม
วันที่เอกสาร ๕ 25 สิงหาคม 2009
การอางอิง

วิธีการจายชําระเงิน

๑๑

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

วันที่ผานรายการ๖ 25 สิงหาคม 2009

๗ 0246/2552

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูร ับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

๑๒ 1801300029818

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ นายนที มีสุข

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๔ 9876543201

รายละเอียดเงินงบประมาณขอเบิก
รายการ
๑๕
๑๖
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท
1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง

คําอธิบายรายการ

๑๗

ศูนยตนทุน

๑๘

รหัสบัญชียอย

๑๙

รหัสเจาของ
บัญชียอย

๒๐

๒๑

รหัสงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

๓๔

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒๓

หมวดพัสดุ

๒๖ จํานวนเงินขอเบิก

เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได
๒๗
นิติบุคคล
2. คาปรับ
๓๐
จํานวนเงินขอรับ ๓๓

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒๔

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

๒๕

จํานวนเงินขอเบิก
3,000.00

24121500

1200510010000000 12005100040027

1200500001

บาท
ฐานการคํานวณ

3,000.00
จํานวนเงินที่หักไว
๒๙

๒๘
๓๑

๓๒

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒๒

กิจกรรมยอย

๓๕

๓๖
V.1.11

‐ ๒๗๔ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ02
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด

๑๖. ชื่อบัญชี
๑๗. ศูนย์ต้นทุน
๑๘. รหัสบัญชีย่อย
๑๙. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. กิจกรรมหลัก
๒๒. กิจกรรมย่อย

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
เลือก จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุเลขประจําตัวประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก กรณีบุคคลธรรมดา /
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน ๑๐ หลัก กรณีนิติบุคคล
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ไม่ต้องระบุ

๒๓. หมวดพัสดุ

ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. แหล่งของเงิน
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. เลขประจําตัวประชาชน/
๑๓. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๔. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท

‐ ๒๗๕ ‐

๒๔. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
๒๕. จํานวนเงินขอเบิก
๒๖. จํานวนเงินขอเบิก
๒๗. ภาษีเงินได้

ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะรวมจํานวนเงินตามรายการขอเบิกที่บันทึกให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

๒๘. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๒๙. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๐. ค่าปรับ
๓๑. ฐานการคํานวณ(ค่าปรับ)

๓๒. จํานวนเงินที่หักไว้(ค่าปรับ)
๓๓. จํานวนเงินที่ขอรับ
๓๔. ผู้ตรวจสอบ
๓๕. ผู้อนุมัติ
๓๖. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๗๖ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีงบประมาณ จ่ายผ่านหน่วยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ และรายการการจ่ายชําระเงิน ของหน่วยงาน
จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. การบันทึกใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. การบันทึกรายการการจ่ายชําระเงิน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๒๗๗ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหนวยงาน ๑ 1205
๒ 1000

จังหวัด

กรุงเทพฯ
สํานักเลขานุการกรม

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001
๔

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ

๘

กันเงินไวเบิก

เพื่อจายเงินเดือนและเงินอืน่ ที่จายสิ้นเดือน

5211230

๙

๑๐

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

เพื่อจายใหยืม

๑๑

วันที่ผานรายการ๖ 25 สิงหาคม 2009

วันที่เอกสาร ๕ 25 สิงหาคม 2009

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

การอางอิง ๗ P520000356

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูร ับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

๑๒

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๔ 1234567809

รายละเอียดเงินงบประมาณขอเบิก
๑๕

รายการ

๑๖

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท
1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง

คําอธิบายรายการ

๑๗

๑๘

ศูนยตนทุน

รหัสบัญชียอย

๑๙

รหัสเจาของ
บัญชียอย

1200500001

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

รหัสงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

หมวดพัสดุ

1200510010000000 12005100040027

จํานวนเงินขอเบิก ๒๖
เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได
๒๗
นิติบุคคล
2. คาปรับ ๓๐
จํานวนเงินขอรับ ๓๓

๓๔

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒๕

จํานวนเงินขอเบิก
3,000.00

24121500

บาท
ฐานการคํานวณ

3,000.00
จํานวนเงินที่หักไว
๒๙

๒๘
๓๑

๓๒

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒๔

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

๓๕

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ๓๖
V.1.11

‐ ๒๗๘ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ02
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง

๘. แหล่งของเงิน
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. เลขประจําตัวประชาชน/
๑๓. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๔. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
๑๗. ศูนย์ต้นทุน
๑๘. รหัสบัญชีย่อย
๑๙. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. กิจกรรมหลัก

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้ งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+ Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ไม่ต้องระบุ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ระบุชื่อบัญชีเงินฝากเงินในงบประมาณ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินในงบประมาณ จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก

‐ ๒๗๙ ‐

๒๒. กิจกรรมย่อย
๒๓. หมวดพัสดุ
๒๔. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
๒๕. จํานวนเงินขอเบิก
๒๖. จํานวนเงินขอเบิก
๒๗. ภาษีเงินได้

ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะรวมจํานวนเงินตามรายการขอเบิกที่บันทึกให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

๒๘. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๒๙. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๐. ค่าปรับ
๓๑. ฐานการคํานวณ(ค่าปรับ)

๓๒. จํานวนเงินที่หักไว้(ค่าปรับ)
๓๓. จํานวนเงินที่ขอรับ
๓๔. ผู้ตรวจสอบ
๓๕. ผู้อนุมัติ
๓๖. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๘๐ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
ใช้แบบ ขจ05 รายการบันทึกการจ่ายชําระเงิน
รายการบันทึกการจายชําระเงิน
รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่เอกสาร

๔

27 สิงหาคม 2009

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

วันที่ผานรายการ

๕

27 สิงหาคม 2009

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักงานเลขานุการกรม

การอางอิง

๖

2009

๑

วิธีการจายชําระเงิน

ขอมูลผูร ับเงิน

3600000258

รหัสเจาหนี้

๗

V120500001

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๘

1234567809

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

3600000258

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

เลขที่เอกสารตั้งเบิก / จายเงินครั้งกอน๙

2009

จํานวนเงินคงเหลือครั้งกอน

๑๐

3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑

จํานวนเงินที่จายชําระ

๑๑

(3000.00)

ชื่อบัญชี

๑๖

จํานวนภาษีหัก ณ ที่จาย

๑

จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหนา

๑

-

ขอมูลบัญชีธนาคาร
๑

รายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญชี
เงินฝากของหนวยงาน (เงินงบประมาณ)

1101020603
จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

๑

1200500001

๒

๑๙

ศูนยตนทุน

รหัสงบประมาณ

แหลงของเงิน
5211230

๒

๒

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง
วันที่

ตําแหนง
วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒

จํานวนเงิน

1200510001000000

สามพันบาทถวน

๒

๒

รหัสบัญชีธนาคารยอย

รวมจํานวนเงิน (บาท)

3,000.00

๒

๒
V.1.03

‐ ๒๘๑ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน แบบ ขจ05
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. วันทีเ่ อกสาร
๕. วันที่ผ่านรายการ
๖. การอ้างอิง

ข้อมูลผู้รบั เงิน
๗. รหัสเจ้าหนี้

๘. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๙. เลขทีเ่ อกสารตั้งเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
๑๐. จํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
๑๑. จํานวนเงินที่จ่ายชําระ

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่มีการจ่ายชําระเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณ เป็นคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Vxxxxyyyyy
V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ
X คือ รหัสหน่วยงานระดับกรม
Y คือ ลําดับของหน่วยเบิกจ่าย
ซึ่งรหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
ช่องแรก ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
ช่องที่ ๒ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

ระบุจํานวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการจ่ายชําระซึ่งต้องเท่ากับจํานวนเงินใน
ช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
๑๒. จํานวนภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
๑๓. จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจํานวนเงิน
ที่ระบุในช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหัก
ช่องจํานวนเงินที่จ่ายชําระ

‐ ๒๘๒ ‐

๑๔. วิธีการจ่ายชําระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชําระเงิน กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ
ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
วิธีการจายชําระเงิน
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณทีฝ่ ากทีธนาคารพาณิชย
่

๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๑๗. รายการ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชําระเงินเป็นจ่ายจากบัญชี
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ระบบจะ Defualt
รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชี ให้อัตโนมัติ
รายการ
ร หั ส บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เภ ท
1101020 603

๑๘. ศูนย์ต้นทุน
๑๙. แหล่งของเงิน
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๒. จํานวนเงิน
๒๓. จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
๒๔. รวมจํานวนเงิน (บาท)
๒๕. ผู้ตรวจสอบ
๒๖. ผู้อนุมัติ
๒๗. เลขที่เอกสารสําหรับ

ชื่ อ บั ญ ชี
เ งิ น ฝ า ก ขอ งห น ว ยง า น (เงิ น งบป ระ ม าณ )

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้
ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๗ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๑๖ หลัก
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ระบบจะอ่านค่าจํานวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลขตามที่ระบุในช่องรวม
จํานวนเงิน(บาท) แล้ ว แปลงค่ า เป็ น รู ป แบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ
ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
ระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว
จากระบบ GFMIS

‐ ๒๘๓ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ่ายตรงผู้ขาย
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๒๘๔ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205
จังหวัด
๒ 1000

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001

สํานักงานเลขานุการกรม

กรุงเทพฯ

ประเภทรายการขอเบิก

๔

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

๘ 5111230

แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ

กันเงินไวเบิก

เพื่อจายเงินเดือนและเงินอื่นที่จายสิ้นเดือน

๙
๑๐ 10000103

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๑๑

เพื่อจายใหยืม
วันที่เอกสาร ๕ 15 กรกฎาคม 2009
การอางอิง ๗ 0125/2552

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

วันที่ผานรายการ ๖ 15 กรกฎาคม 2009

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูร ับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

๑๒ 1801300029658

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ นายขยัน พากเพียร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๔ 9876543201

รายละเอียดเงินงบประมาณขอเบิก
๑๕

รายการ

๑๖

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท
1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง

คําอธิบายรายการ

๑๗

ศูนยตนทุน

๑๘

รหัสบัญชียอย

๑๙

รหัสเจาของ
บัญชียอย

๒๐

๒๑

๒๒

รหัสงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

1200510010000000 12005100040027

1200500001

จํานวนเงินขอเบิก ๒๖
เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได ๒๗
นิติบุคคล
2. คาปรับ ๓๐
จํานวนเงินขอรับ ๓๓

๓๔

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒๔

รหัสหนวยงานคูคา
หมวดพัสดุ
(Trading Partner)

๒๕

จํานวนเงินขอเบิก
3,000.00

11151700

บาท
ฐานการคํานวณ

3,000.00
จํานวนเงินที่หักไว
๒๙

๒๘
๓๑

๓๒

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒๓

๓๕

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ๓๖
V.1.11

‐ ๒๘๕ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ02
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. แหล่งของเงิน
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. เลขประจําตัวประชาชน/

๑๓. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๔. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ชื่อบัญชี
ศูนย์ต้นทุน
รหัสบัญชีย่อย
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้ งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
เลือกช่อง กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก
เลือก จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก กรณีบคุ คลธรรมดา /
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน ๑๐ หลัก กรณี
นิติบุคคล
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ไม่ต้องระบุ

‐ ๒๘๖ ‐

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

หมวดพัสดุ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า
จํานวนเงินขอเบิก
จํานวนเงินขอเบิก
ภาษีเงินได้

ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะรวมจํานวนเงินตามรายการขอเบิกที่บันทึกให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๒๘. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๒๙. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๐. ค่าปรับ
๓๑. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)

๓๒. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ)
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

จํานวนเงินที่ขอรับ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๘๗ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ่ายผ่านหน่วยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ และรายการการจ่ายชําระเงิน
ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
1. การบันทึกใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
2. การบันทึกรายการการจ่ายชําระเงิน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๒๘๘ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

๒ 1000

จังหวัด

กรุงเทพฯ
สํานักเลขานุการกรม

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001

ประเภทรายการขอเบิก

๔

รายละเอียดงบประมาณ
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

๘ 5111230

แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ

กันเงินไวเบิก

เพื่อจายเงินเดือนและเงินอืน่ ที่จายสิ้นเดือน

๙

๑๐ 10000103

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

เพื่อจายใหยืม
วันที่ผานรายการ๖ 10 กรกฎาคม 2009

วันที่เอกสาร ๕ 10 กรกฎาคม 2009
การอางอิง

วิธีการจายชําระเงิน

๑๑

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

๗ P520000625

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูร ับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

๑๒

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๔ 1234567809

รายละเอียดเงินงบประมาณขอเบิก
๑๕

รายการ

๑๖

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท
1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง

คําอธิบายรายการ

๑๗

๑๘

ศูนยตนทุน

รหัสบัญชียอย

๑๙

รหัสเจาของ
บัญชียอย

1200500001

๒๐

๒๑

รหัสงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

1200510010000000 12005100040027

รหัสหนว๒๔
ยงานคูคา
(Trading Partner)

3,000.00

3,000.00

บาท

เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
๒๗
นิติบุคคล

๒๘

2. คาปรับ

๓๐

๓๑

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒๕

จํานวนเงินขอเบิก

45131500

1. ภาษีเงินได

จํานวนเงินที่หักไว

ฐานการคํานวณ

๒๙
๓๒

บาท

๓๓

3,000.00

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
๓๔

หมวดพัสดุ

๒๖ จํานวนเงินขอเบิก

จํานวนเงินขอรับ

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒๓

๒๒

กิจกรรมยอย

๓๕

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ๓๖
V.1.11

‐ ๒๘๙ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ02
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง

๘. แหล่งของเงิน
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. เลขประจําตัวประชาชน/
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๑๓. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๔. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ชื่อบัญชี
ศูนย์ต้นทุน
รหัสบัญชีย่อย
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้ งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+ Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
เลือกช่อง กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก
เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ไม่ต้องระบุ
ระบุชื่อบัญชีเงินฝากเงินในงบประมาณ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินในงบประมาณ จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก

‐ ๒๙๐ ‐

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
หมวดพัสดุ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า
จํานวนเงินขอเบิก
จํานวนเงินขอเบิก
ภาษีเงินได้

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะรวมจํานวนเงินตามรายการขอเบิกที่บันทึกให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๒๘. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๒๙. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๐. ค่าปรับ
๓๑. ฐานการคํานวณ(ค่าปรับ)

๓๒. จํานวนเงินที่หักไว้(ค่าปรับ)
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

จํานวนเงินที่ขอรับ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หกั ผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินทีข่ อเบิก
สําหรับกรณีทมี่ ีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หัก
ค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๙๑ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
ใช้แบบ ขจ05 รายการบันทึกการจ่ายชําระเงิน
รายการบันทึกการจายชําระเงิน
รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่เอกสาร

๔

13 กรกฎาคม 2009

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

วันที่ผานรายการ

๕

13 กรกฎาคม 2009

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักเลขานุการกรม

การอางอิง

๖

2009

๑

วิธีการจายชําระเงิน

ขอมูลผูรับเงิน

3600000189

รหัสเจาหนี้

๗

V120500001

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๘

1234567809

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

เลขที่เอกสารตั้งเบิก / จายเงินครั้งกอน๙

2009 3600000189

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

จํานวนเงินคงเหลือครั้งกอน

๑๐

3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑

จํานวนเงินที่จายชําระ

๑๑

(3000.00)

ชื่อบัญชี

๑๖

จํานวนภาษีหัก ณ ที่จาย

๑๒

จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหนา

๑

-

ขอมูลบัญชีธนาคาร
รายการ

๑

รหัสบัญชีแยกประเภท
1101020603

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

๑

ชื่อบัญชี
เงินฝากของหนวยงาน (เงินงบประมาณ)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

๑๙

ศูนยตนทุน
1200500001

๒

แหลงของเงิน
5111230

รหัสงบประมาณ

๒

รวมจํานวนเงิน (บาท)

3,000.00

๒๖

๒

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง
วันที่

ตําแหนง
วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒

จํานวนเงิน

12005100010000000

สามพันบาทถวน

๒

๒

รหัสบัญชีธนาคารยอย

๒
V.1.03

‐ ๒๙๒ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน แบบ ขจ05
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. วันทีเ่ อกสาร
๕. วันที่ผ่านรายการ
๖. การอ้างอิง

ข้อมูลผู้รบั เงิน
๗. รหัสเจ้าหนี้

๘. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๙. เลขทีเ่ อกสารตั้งเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
๑๐. จํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
๑๑. จํานวนเงินที่จ่ายชําระ

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่มีการจ่ายชําระเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณ เป็นคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Vxxxxyyyyy
V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ
X คือ รหัสหน่วยงานระดับกรม
Y คือ ลําดับของหน่วยเบิกจ่าย
ซึ่งรหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
ช่องแรก ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
ช่องที่ ๒ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

ระบุจํานวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการจ่ายชําระซึ่งต้องเท่ากับจํานวนเงินใน
ช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
๑๒. จํานวนภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
๑๓. จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจํานวนเงิน
ที่ระบุในช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหัก
ช่องจํานวนเงินที่จ่ายชําระ

‐ ๒๙๓ ‐

๑๔. วิธีการจ่ายชําระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชําระเงิน กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ
ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
วิธีการจายชําระเงิน
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณทีฝ่ ากทีธนาคารพาณิชย
่

๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๑๗. รายการ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชําระเงินเป็นจ่ายจากบัญชี
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ระบบจะ Defualt
รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชี ให้อัตโนมัติ
รายการ
ร หั ส บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เภ ท
1101020 603

๑๘. ศูนย์ต้นทุน
๑๙. แหล่งของเงิน
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๒. จํานวนเงิน
๒๓. จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
๒๔. รวมจํานวนเงิน (บาท)
๒๕. ผู้ตรวจสอบ
๒๖. ผู้อนุมัติ
๒๗. เลขที่เอกสารสําหรับ
จากระบบ GFMIS

ชื่ อ บั ญ ชี
เ งิ น ฝ า ก ขอ งห น ว ยง า น (เงิ น งบป ระ ม าณ )

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้
ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๗ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๑๖ หลัก
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ระบบจะอ่านค่าจํานวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลขตามที่ระบุในช่องรวม
จํานวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ
ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
ระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๙๔ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง จ่ายตรงผู้ขาย
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๒๙๕ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ03 ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205
จังหวัด

๒

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

1000

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001
๔

สํานักเลขานุการกรม

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

รายการขอเบิกวงเงินทดรองราชการ

5226000

แหลงของเงิน

๘

เพื่อชดใชใบสําคัญ

ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

เพื่อจายคาจาง

ขอเบิกเงินที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

๙

เพื่อจายใหยืม

วิธีการจายชําระเงิน

๑๐

วันที่ผานรายการ ๖ 15 กรกฎาคม 2009

วันที่เอกสาร๕ 15 กรกฎาคม 2009
การอางอิง ๗

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

0441/2552

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูรับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๑๑ 1801300028646
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๒ นายมั่นคง รักษา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓

9876543201

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณขอเบิก
๑๔

รหัสบัญชี
แยกประเภท

รายการ ๑๕

๑๖

ศูนยตนทุน

ชื่อบัญชี

1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง

1200500001

คําอธิบายรายการ

รหั๑๗
สบัญชี

รหัส๑๘
เจาของ

รหั๑๙สเงิน

ยอย

บัญชียอย

ฝากคลัง

๒๑

๒

รหัสเจาของเงินฝากคลัง

00901 1200500001

รหัสงบประมาณ

12005

จํานวนเงินขอเบิก
เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได
๒๙
นิติบุคคล
2. คาปรับ
รายไดของแผนดิน
๓
รายไดของหนวยงาน
จํานวนเงินขอรับ ๓

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

P1000

๒

หมวดพัสดุ

๒

การกําหนด

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒

รหัสหน๒๖
วยงานคูคา
(Trading Partner)

จํานวนเงินขอเบิก

44121700

3,000.00

3,000.00

บาท

๒

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ ๓๖
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒
รหัสกิ๒จกรรม
รหัสกิจกรรมยอย
หลัก

ฐานการคํานวณ

จํานวนเงินที่หักไว

๓๐

๓๑

๓

๓

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

๓

๓
V.1.12

‐ ๒๙๖ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ03
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
๓. หน่วยเบิกจ่าย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
๔. ประเภทรายการขอเบิก
เลือกช่อง เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
๕. วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๖. วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๗. การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
๘. แหล่งของเงิน
ระบุ XX๒๖๐๐๐ โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
๙. แหล่งของเงิน
ระบุ ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
๑๐. วิธีการจ่ายชําระเงิน
เลือกช่อง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
๑๑. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ ระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก กรณีบคุ คลธรรมดา /
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน ๑๐ หลัก กรณีนิติบุคคล
๑๒. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
๑๓. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
จํานวน ๑๐ หลัก
๑๔. รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชี ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
๑๕. ชื่อบัญชี
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
๑๖. ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
๑๗. รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๘. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๙. รหัสเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
๒๐. รหัสเจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝาก จํานวน ๑๐ หลัก
๒๑. รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
๒๒. กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่

‐ ๒๙๗ ‐

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

รหัสกิจกรรมย่อย
หมวดพัสดุ
การกําหนด
รหัสหน่วยงานคู่ค้า
จํานวนเงินขอเบิก
จํานวนเงินขอเบิก
ภาษีเงินได้

ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะทําการรวมจํานวนเงินให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

๓๐. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๓๑. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๒. ค่าปรับ
๓๓. ฐานการคํานวณค่าปรับ

๓๔. จํานวนเงินที่หักค่าปรับไว้
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

จํานวนเงินขอรับ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่
ขอเบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบคํานวณให้อัตโนมัติ
ลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ ทําการตรวจสอบข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๒๙๘ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง จ่ายผ่านหน่วยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ และรายการการจ่ายชําระเงิน
ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. บันทึกใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. บันทึกรายการการจ่ายชําระเงิน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๒๙๙ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ03 ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

๒ 1000

จังหวัด

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001
๔

สํานักเลขานุการกรม

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

รายการขอเบิกวงเงินทดรองราชการ

5226000

แหลงของเงิน

๘

เพื่อชดใชใบสําคัญ

ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

เพื่อจายคาจาง

ขอเบิกเงินที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

๙

เพื่อจายใหยืม
๑๐

วันที่เอกสาร ๕ 20 สิงหาคม 2009
การอางอิง ๗

วันที่ผานรายการ ๖ 20 สิงหาคม 2009

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

P520000247

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูรับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๑๑
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ 1234567809

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณขอเบิก
รายการ ๑๕
๑๔
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท

1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง

๑๖

ศูนยตนทุน

1200500001

คําอธิบายรายการ

๑๗

๑๘

รหัสบัญชี รหัสเจาของ
ยอย
บัญชียอย

๑๙

รหัสเงิน
ฝากคลัง

00901

๒

๒๑

รหัสเจาของเงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

1200500001

12005

จํานวนเงินขอเบิก ๒
เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได ๒๙
นิติบุคคล
2. คาปรับ ๓
รายไดของแผนดิน
รายไดของหนวยงาน
จํานวนเงินขอรับ ๓
จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๓๖

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒
รหัสกิจ๒กรรม
รหัสกิจกรรมยอย
หลัก

P1000

๒

๒

หมวดพัสดุ

การกําหนด

รหัสหน๒๖
วยงานคูคา
(Trading Partner)

๒

จํานวนเงินขอเบิก

44121800

3,000.00

3,000.00

บาท
ฐานการคํานวณ

จํานวนเงินที่หักไว

๓๐

๓๑

๓

๓

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

๓

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ๓
V.1.12

‐ ๓๐๐ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ03
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
๓. หน่วยเบิกจ่าย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
๔. ประเภทรายการขอเบิก
เลือกช่อง เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
๕. วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๖. วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๗. การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+ Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
๘. แหล่งของเงิน
ระบุ XX๒๖๐๐๐ โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
๙. แหล่งของเงิน
ระบุ ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
๑๐. วิธีการจ่ายชําระเงิน
เลือกช่อง จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
๑๑. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๑๒. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
๑๓. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ จํานวน ๑๐ หลัก
๑๔. รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชี ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง
กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์
๑๕. ชื่อบัญชี
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
๑๖. ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
๑๗. รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๘. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๙. รหัสเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
๒๐. รหัสเจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝาก จํานวน ๑๐ หลัก

‐ ๓๐๑ ‐

๒๑. รหัสงบประมาณ
๒๒. กิจกรรมหลัก
๒๓. รหัสกิจกรรมย่อย
๒๔. หมวดพัสดุ
๒๕. การกําหนด
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
๒๗. จํานวนเงินขอเบิก
๒๘. จํานวนเงินขอเบิก
๒๙. ภาษีเงินได้

ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะทําการรวมจํานวนเงินให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๓๐. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้ กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓๑. จํานวนเงินที่หักไว้
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
๓๒. ค่าปรับ
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
๓๓. ฐานการคํานวณค่าปรับ
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
๓๔. จํานวนเงินที่หักค่าปรับไว้
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
๓๕. จํานวนเงินขอรับ
ไม่ต้องระบุ ระบบคํานวณให้อัตโนมัติ
๓๖. ผู้ตรวจสอบ
ลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ ทําการตรวจสอบข้อมูล นอกระบบ GFMIS
๓๗. ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
๓๘. เลขที่เอกสารจาก
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว
ระบบ GFMIS

‐ ๓๐๒ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
ใช้แบบ ขจ05 รายการบันทึกการจ่ายชําระเงิน

รายการบันทึกการจายชําระเงิน
รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่เอกสาร

๔

21 สิงหาคม 2009

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

วันที่ผานรายการ

๕

21 สิงหาคม 2009

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักเลขานุการกรม

การอางอิง

๖

2009

๑

วิธีการจายชําระเงิน

ขอมูลผูร ับเงิน

3400000227

รหัสเจาหนี้

๗

V120500001

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๘

1234567809

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

เลขที่เอกสารตั้งเบิก / จายเงินครั้งกอน๙

2009 3400000227

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

จํานวนเงินคงเหลือครั้งกอน

๑๐

3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑

จํานวนเงินที่จายชําระ

๑๑

(3000.00)

ชื่อบัญชี

๑๖

จํานวนภาษีหัก ณ ที่จาย

๑

จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหนา

๑

-

ขอมูลบัญชีธนาคาร
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญชี

1101020604

เงินฝากของหนวยงาน (เงินนอกงบประมาณ)

ศูนยตนทุน

รหัสงบประมาณ

1200500001

5226000

รหัสบัญชีธนาคารยอย

๒

จํานวนเงิน

12005
๒

รวมจํานวนเงิน (บาท)

3,000.00

๒๖

๒

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง
วันที่

ตําแหนง
วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) ๒
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

๒

แหลงของเงิน

๑

รายการ

๑

๑๙

๒

V.1.03

‐ ๓๐๓ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน แบบ ขจ05
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. วันทีเ่ อกสาร
๕. วันที่ผ่านรายการ
๖. การอ้างอิง

ข้อมูลผู้รบั เงิน
๗. รหัสเจ้าหนี้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่มีการจ่ายชําระเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณ เป็นคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Vxxxxyyyyy
V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ
X คือ รหัสหน่วยงานระดับกรม
Y คือ ลําดับของหน่วยเบิกจ่าย
ซึ่งรหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
๘. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
๙. เลขที่เอกสารตั้งเบิก/
ช่องแรก ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
จ่ายเงินครั้งก่อน
ช่องที่ ๒ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
๑๐. จํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบุจํานวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก
๑๑. จํานวนเงินที่จ่ายชําระ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการจ่ายชําระซึ่งต้องเท่ากับจํานวนเงินใน
ช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
๑๒. จํานวนภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
๑๓. จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจํานวนเงิน
ที่ระบุในช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหัก
ช่องจํานวนเงินที่จ่ายชําระ

‐ ๓๐๔ ‐

๑๔. วิธีการจ่ายชําระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชําระเงิน กรณีที่จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๑๗. รายการ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชําระเงินเป็นจ่ายจากบัญชี
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ระบบจะ Default
รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชี ให้อัตโนมัติ
รายการ
รหัสบัญชีแยกประเภท
1101020604

๑๘. ศูนย์ต้นทุน
๑๙. แหล่งของเงิน
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๒. จํานวนเงิน
๒๓. จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
๒๔. รวมจํานวนเงิน (บาท)
๒๕. ผู้ตรวจสอบ
๒๖. ผู้อนุมัติ
๒๗. เลขที่เอกสารสําหรับ
จากระบบ GFMIS

ชื่อบัญชี
เงินฝากของหนวยงาน (เงินนอกงบประมาณ)

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศนู ย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้
ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุแหล่งของเงินนอกงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๗ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๕ หลัก
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ระบบจะอ่านค่าจํานวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลขตามที่ระบุในช่องรวม
จํานวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ
ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
ระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๐๕ ‐

ตัวอย่าง
วิธีการบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินงบประมาณ
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน
จํานวนเงิน ๗,๔๙๐ บาท ใช้แบบ ขบ01 ใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

‐ ๓๐๖ ‐

ใบขอเบิกเงินทีต่ องอางใบสั่งซือ้ ฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักเลขานุการกรม

๔

ประเภทรายการขอเบิกที่อางเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาหรือสัญญา
ขอเบิกเงินในงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ
เลขที่ใบสัง่ ซื้อฯจากระบบ GFMIS๘ 5000000421
กันเงินไวเบิก

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๙
๑๐

ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกู
ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใชแหลงเงินกู
วันที่เอกสาร

๕

20 สิงหาคม 2009

การอางอิง

๗

0235/2552

๑๑

วันที่ผานรายการ ๖ 20 สิงหาคม 2009

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสญั ญา

๑๒

คําอธิบายรายการ
1.ภาษีเงินได

๑๓

บาท

เงินหักผลักสง

ฐานการคํานวน

๑๖

จํานวนเงินที่หักไว

บุคคลธรรมดา

๑๔
นิตบิ ุคคล

2. คาปรับ

7,490.00

จํานวนเงินขอเบิก

รายไดของแผนดิน

๑๗

7,000.00

๑๕

70.00

๑๘

รายไดของหนวยงาน

๑๙

จํานวนเงินขอรับ

บาท

7,420.00

เจ็ดพันสี่รอยยีส่ ิบบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
๒๐

๒๑

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง

ตําแหนง

วันที่

วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒๒

V.1.05

\

‐ ๓๐๗ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ01
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/
เช่าหรือสัญญา
๕. วันที่เอกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. เลขที่ใบสั่งซื้อฯจาก
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. จํานวนเงินขอเบิก
๑๓. ภาษีเงินได้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

ระบุวันที่ ตามใบแจ้ งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy
ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุเลขที่ใบสั่งซือ้ ที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับอ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบบจะกําหนดค่าวิธีการจ่ายชําระเงิน คือจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สญ
ั ญาให้อัตโนมัติ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๑๔. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๑๕. จํานวนเงินที่หักไว้

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้

‐ ๓๐๘ ‐

๑๖. ค่าปรับ
๑๗. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)

๑๘. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ)
๑๙. จํานวนเงินขอรับ
๒๐. ผู้ตรวจสอบ
๒๑. ผู้อนุมัติ
๒๒. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติข้อมูล นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๐๙ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบสั่งซื้อ/จ้า ง/เช่า และใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้า งใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน
จํานวนเงิน ๕,๙๙๒ บาท ใช้แบบ ขบ01 ใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

‐ ๓๑๐ ‐

ใบขอเบิกเงินทีต่ องอางใบสั่งซือ้ ฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักเลขานุการกรม

๔

ประเภทรายการขอเบิกที่อางเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาหรือสัญญา
ขอเบิกเงินในงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ
เลขที่ใบสัง่ ซื้อฯจากระบบ GFMIS ๘ 5000000651
กันเงินไวเบิก

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๙
๑๐

10000103

ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกู
ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใชแหลงเงินกู
วันที่เอกสาร

๕

25 สิงหาคม 2009

การอางอิง

๗

0197/2552

๑๑

วันที่ผานรายการ๖ 25 สิงหาคม 2009

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสญั ญา

๑๒

คําอธิบายรายการ

1.ภาษีเงินได

๑๓

บาท

เงินหักผลักสง

ฐานการคํานวน

๑๖

จํานวนเงินที่หักไว

บุคคลธรรมดา

๑๔
นิตบิ ุคคล

2. คาปรับ

5,992.00

จํานวนเงินขอเบิก

5,600.00

๑๕

56.00

รายไดของแผนดิน

๑๗

๑๘

รายไดของหนวยงาน

๑๙

จํานวนเงินขอรับ

บาท

5,936.00

หาพันเการอยสามสิบหกบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
๒๐

๒๑

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง

ตําแหนง

วันที่

วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ๒๒
V.1.05

‐ ๓๑๑ ‐

คําอธิบายรายการ
การบันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ 01
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/
เช่าหรือสัญญา
๕. วันที่เอกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. เลขที่ใบสั่งซื้อฯจาก
ระบบ GFMIS
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. จํานวนเงินขอเบิก
๑๓. ภาษีเงินได้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุเลขที่ใบสั่งซือ้ ที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับอ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก
เลือกช่อง กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก
ระบบจะกําหนดค่าวิธีการจ่ายชําระเงิน คือจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สญ
ั ญาให้อัตโนมัติ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๑๔. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๑๕. จํานวนเงินที่หักไว้

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่
ขอเบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้

‐ ๓๑๒ ‐

๑๖. ค่าปรับ
๑๗. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)

๑๘. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ)
๑๙. จํานวนเงินขอรับ
๒๐. ผู้ตรวจสอบ
๒๑. ผู้อนุมัติ
๒๒. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๑๓ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
หน่ ว ยงาน ๑๒๐๕ จั ด ทํ า ใบสั่ ง ซื้ อ /จ้ า ง/เช่ า และใบขอเบิ ก เงิ น ที่ ต้ อ งอ้ า งใบสั่ ง ซื้ อ ฯ ของหน่ ว ยงาน
จํานวนเงิน ๕,๘๘๕ บาท ใช้แบบ ขบ01 ใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

‐ ๓๑๔ ‐

ใบขอเบิกเงินทีต่ องอางใบสั่งซือ้ ฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักเลขานุการกรม

๔

ประเภทรายการขอเบิกที่อางเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาหรือสัญญา
ขอเบิกเงินในงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ
เลขที่ใบสัง่ ซื้อฯจากระบบ GFMIS ๘ 5000000641
กันเงินไวเบิก

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๙
๑๐

ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกู
ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใชแหลงเงินกู
วันที่เอกสาร

๕

25 สิงหาคม 2009

การอางอิง

๗

0345/2552

๑๑

วันที่ผานรายการ ๖ 25 สิงหาคม 2009

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสญั ญา

๑๒

คําอธิบายรายการ
1.ภาษีเงินได

๑๓

บาท

เงินหักผลักสง

ฐานการคํานวน

๑๖

จํานวนเงินที่หักไว

บุคคลธรรมดา

๑๔
นิตบิ ุคคล

2. คาปรับ

5,885.00

จํานวนเงินขอเบิก

5,500.00

๑๕

55.00

รายไดของแผนดิน

๑๗

๑๘

รายไดของหนวยงาน

๑๙

จํานวนเงินขอรับ

บาท

5,830.00

หาพันแปดรอยสามสิบบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
๒๐

๒๑

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง

ตําแหนง

วันที่

วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒๒
V.1.05

‐ ๓๑๕ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ01
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/
เช่าหรือสัญญา
๕. วันที่เอกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. เลขที่ใบสั่งซื้อฯจาก
ระบบ GFMIS
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. จํานวนเงินขอเบิก
๑๓. ภาษีเงินได้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ระบุวันที่ ตามใบแจ้ งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS สําหรับอ้างอิงเพื่อบันทึกรายการขอเบิก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบบจะกําหนดค่าวิธีการจ่ายชําระเงิน คือจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สญ
ั ญาให้อัตโนมัติ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

๑๔. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๑๕. จํานวนเงินที่หักไว้

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่
ขอเบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้

‐ ๓๑๖ ‐

๑๖. ค่าปรับ
๑๗. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)

๑๘. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ)
๑๙. จํานวนเงินขอรับ
๒๐. ผู้ตรวจสอบ
๒๑. ผู้อนุมัติ
๒๒. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๑๗ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินงบประมาณ จ่ายตรงผู้ขาย
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๓๑๘ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรุงเทพฯ

๒ 1000

จังหวัด

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001

สํานักเลขานุการกรม
๔

ประเภทรายการขอเบิก

รายละเอียดงบประมาณ
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

๘ 5211230

แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ

กันเงินไวเบิก

เพื่อจายเงินเดือนและเงินอืน่ ที่จายสิ้นเดือน

๙

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๑๐

เพื่อจายใหยืม

วิธีการจายชําระเงิน

๑๑

วันที่เอกสาร

๕20 สิงหาคม 2009

การอางอิง

๗0232/2552

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

วันที่ผานรายการ ๖ 20 สิงหาคม 2009

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูร ับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

๑๒ 1801300026528

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ นายนที แกวสุข

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๔ 9876543201

รายละเอียดเงินงบประมาณขอเบิก
๑๕

รายการ

๑๖

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท
5104010104 บัญชีคาวัสดุ

คําอธิบายรายการ

๑๗

ศูนยตนทุน

๑๘

รหัสบัญชียอย

๑๙

รหัสเจาของ
บัญชียอย

1200500001

กิจกรรมหลัก

1200510010000000

1200540027

๓๔

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒๓

กิจกรรมยอย

หมวดพัสดุ

เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได ๒๗
นิติบุคคล
2. คาปรับ
๓๐
จํานวนเงินขอรับ ๓๓

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒๔

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

๒๕

จํานวนเงินขอเบิก
3,000.00

๒๖ จํานวนเงินขอเบิก

บาท
ฐานการคํานวณ
๒๘

3,000.00
จํานวนเงินที่หักไว
๒๙
๓๒

๓๑

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒๒

๒๑

๒๐

รหัสงบประมาณ

๓๕

๓๖
V.1.11

‐ ๓๑๙ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ02
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. แหล่งของเงิน
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. เลขประจําตัวประชาชน/
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๑๓. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๔. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
๑๗. ศูนย์ต้นทุน
๑๘. รหัสบัญชีย่อย
๑๙. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. กิจกรรมหลัก
๒๒. กิจกรรมย่อย

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก
เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้ งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
เลือก จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก กรณีบุคคลธรรมดา /
ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน ๑๐ หลัก กรณีนิติบคุ คล
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัส ๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ สําหรับบัญชีค่าวัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ระบุชื่อบัญชี บัญชีค่าวัสดุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ไม่ต้องระบุ

‐ ๓๒๐ ‐

๒๓. หมวดพัสดุ
๒๔. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
๒๕. จํานวนเงินขอเบิก
๒๖. จํานวนเงินขอเบิก
๒๗. ภาษีเงินได้

ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะรวมจํานวนเงินตามรายการขอเบิกที่บันทึกให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๒๙. จํานวนเงินที่หักไว้
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
๓๐. ค่าปรับ
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
๓๑. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมคี ่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
๓๒. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ) กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
๓๓. จํานวนเงินที่ขอรับ
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติ
๓๔. ผู้ตรวจสอบ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
๓๕. ผู้อนุมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
๓๖. เลขที่เอกสารจาก
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว
ระบบ GFMIS
๒๘. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

‐ ๓๒๑ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีงบประมาณ จ่ายผ่านหน่วยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ และรายการการจ่ายชําระเงิน ของ
หน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. การบันทึกใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. การบันทึกรายการการจ่ายชําระเงิน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๓๒๒ ‐

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

๒ 1000

จังหวัด

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001

สํานักเลขานุการกรม
๔

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

๘ 5211230

แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ

กันเงินไวเบิก

เพื่อจายเงินเดือนและเงินอื่นที่จายสิ้นเดือน

๙
๑๐

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๑๑

เพื่อจายใหยืม
วันที่ผานรายการ๖ 25 สิงหาคม 2009

วันที่เอกสาร ๕ 25 สิงหาคม 2009

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

การอางอิง ๗ P520000265

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูร ับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

๑๒

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๔ 1234567809

๑๕

รายการ

๑๖

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท
5104010104 บัญชีคาวัสดุ

คําอธิบายรายการ

๑๗

๑๘

ศูนยตนทุน

รหัสบัญชียอย

รายละเอียดเงินงบประมาณขอเบิก
๑๙

รหัสเจาของ
บัญชียอย

๒๐

รหัสงบประมาณ

๓๔

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒๓

หมวดพัสดุ

๒๔

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

๒๕

จํานวนเงินขอเบิก

1200510010000000 12005100040027

1200500001

3,000.00

๒๖ จํานวนเงินขอเบิก

เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได ๒๗
นิติบุคคล
2. คาปรับ ๓๐
จํานวนเงินขอรับ ๓๓

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

3,000.00

บาท
ฐานการคํานวณ

จํานวนเงินที่หักไว

๒๘

๒๙
๓๒

๓๑

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒๒

กิจกรรมยอย

๒๑

กิจกรรมหลัก

๓๕

๓๖
V.1.11

‐ ๓๒๓ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ ๐๒
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง

๘. แหล่งของเงิน
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. เลขประจําตัวประชาชน/
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๑๓. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๔. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
๑๗. ศูนย์ต้นทุน
๑๘. รหัสบัญชีย่อย
๑๙. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+ Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ไม่ต้องระบุ
ระบุชื่อบัญชีเงินฝากเงินในงบประมาณ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินในงบประมาณ จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี ๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ สําหรับบัญชีค่าวัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ระบุชื่อบัญชี บัญชีค่าวัสดุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ

‐ ๓๒๔ ‐

๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. กิจกรรมหลัก
๒๒. กิจกรรมย่อย
๒๓. หมวดพัสดุ
๒๔. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
๒๕. จํานวนเงินขอเบิก
๒๖. จํานวนเงินขอเบิก
๒๗. ภาษีเงินได้

ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะรวมจํานวนเงินตามรายการขอเบิกที่บนั ทึกให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

๒๘. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๒๙. จํานวนเงินที่หักไว้
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
๓๐. ค่าปรับ
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
๓๑. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
๓๒. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ) กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
๓๓. จํานวนเงินที่ขอรับ
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติ
๓๔. ผู้ตรวจสอบ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
๓๕. ผู้อนุมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
๓๖. เลขที่เอกสารจาก
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว
ระบบ GFMIS

‐ ๓๒๕ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
ใช้แบบ ขจ05 รายการบันทึกการจ่ายชําระเงิน
รายการบันทึกการจายชําระเงิน
รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่เอกสาร

๔

26 สิงหาคม 2009

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

วันที่ผานรายการ

๕

26 สิงหาคม 2009

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักเลขานุการกรม

การอางอิง

๖

2009

ขอมูลผูร ับเงิน

๑

3600000153

วิธีการจายชําระเงิน

รหัสเจาหนี้

๗

V120500001

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๘

1234567809

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

เลขที่เอกสารตั้งเบิก / จายเงินครั้งกอน๙

2009 3600000153

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

จํานวนเงินคงเหลือครั้งกอน

๑๐

3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑

จํานวนเงินที่จายชําระ

๑๑

(3000.00)

ชือ่ บัญชี

๑๖

จํานวนภาษีหัก ณ ที่จาย

๑

จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหนา

๑

-

ขอมูลบัญชีธนาคาร
รายการ

๑

รหัสบัญชีแยกประเภท
1101020603
จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

ชื่อบัญชี
เงินฝากของหนวยงาน (เงินงบประมาณ)

1200500001

๒

๑๙

๑

ศูนยตนทุน

แหลงของเงิน
5211230

รหัสงบประมาณ

๒

รวมจํานวนเงิน (บาท)

3,000.00

๒

๒

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง
วันที่

ตําแหนง
วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒

จํานวนเงิน

1200510010000000

สามพันบาทถวน

๒

๒

รหัสบัญชีธนาคารยอย

๒
V.1.03

‐ ๓๒๖ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน แบบ ขจ05
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. วันทีเ่ อกสาร
๕. วันที่ผ่านรายการ
๖. การอ้างอิง

ข้อมูลผู้รบั เงิน
๗. รหัสเจ้าหนี้

๘. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๙. เลขที่เอกสารตั้งเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
๑๐. จํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
๑๑. จํานวนเงินที่จ่ายชําระ
๑๒. จํานวนภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่มีการจ่ายชําระเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณ เป็นคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Vxxxxyyyyy
V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ
X คือ รหัสหน่วยงานระดับกรม
Y คือ ลําดับของหน่วยเบิกจ่าย
ซึ่งรหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
จํานวน ๑๐ หลัก
ช่องแรก ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
ช่องที่ ๒ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุจํานวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการจ่ายชําระซึ่งต้องเท่ากับจํานวนเงินใน
ช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

‐ ๓๒๗ ‐

๑๓. จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจํานวนเงิน
ที่ระบุในช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหัก
ช่องจํานวนเงินที่จ่ายชําระ
๑๔. วิธีการจ่ายชําระเงิน
เลือกวิธีการจ่ายชําระเงิน กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ
ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
วิธีการจายชําระเงิน
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณทีฝ่ ากทีธนาคารพาณิชย
่

๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๑๗. รายการ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชําระเงินเป็นจ่ายจากบัญชี
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ระบบจะ Default
รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชี ให้อัตโนมัติ
รายการ
ร หั ส บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เภ ท
1101020 603

๑๘. ศูนย์ต้นทุน
๑๙. แหล่งของเงิน
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๒. จํานวนเงิน
๒๓. จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
๒๔. รวมจํานวนเงิน (บาท)
๒๕. ผู้ตรวจสอบ
๒๖. ผู้อนุมัติ
๒๗. เลขที่เอกสารสําหรับ
จากระบบ GFMIS

ชื่ อ บั ญ ชี
เ งิ น ฝ า ก ขอ งห น ว ยง า น (เงิ น งบป ระ ม าณ )

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศนู ย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้
ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๗ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๑๖ หลัก
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ระบบจะอ่านค่าจํานวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลขตามที่ระบุในช่องรวม
จํานวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ
ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
ระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๒๘ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ่ายตรงผู้ขาย
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๓๒๙ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

๒ 1000

จังหวัด

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001

สํานักเลขานุการกรม
๔

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

๘ 5111230

แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ

กันเงินไวเบิก

เพื่อจายเงินเดือนและเงินอื่นที่จายสิ้นเดือน

๙
๑๐ 10000103

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

๑๑

เพื่อจายใหยืม
วันที่ผานรายการ๖ 25 สิงหาคม 2009

วันที่เอกสาร ๕ 25 สิงหาคม 2009
การอางอิง

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

๗ 0175/2552

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูร ับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

๑๒ 1801300028647

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ นายกลาหาญ ชาญชัย

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๔ 9876543201

รายละเอียดเงินงบประมาณขอเบิก
๑๕

รายการ

๑๖

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท
5104010104 บัญชีคาวัสดุ

คําอธิบายรายการ

๑๗

๑๘

ศูนยตนทุน

รหัสบัญชียอย

๑๙

รหัสเจาของ
บัญชียอย

1200500001

๒๐

๒๑

รหัสงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

๓๔

๒๓

กิจกรรมยอย

๒๔

รหัสหนวยงานคูคา
หมวดพัสดุ
(Trading Partner)

๒๕

จํานวนเงินขอเบิก

1200510010000000 12005100040027

จํานวนเงินขอเบิก ๒๖
เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได ๒๗
นิติบุคคล
2. คาปรับ ๓๐
จํานวนเงินขอรับ ๓๓

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

3,000.00

บาท
ฐานการคํานวณ

3,000.00
จํานวนเงินที่หักไว
๒๙

๒๘
๓๑

๓๒

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒๒

๓๕

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ๓๖
V.1.11

‐ ๓๓๐ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ02
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง
๘. แหล่งของเงิน
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. เลขประจําตัวประชาชน/
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๑๓. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๔. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
๑๗. ศูนย์ต้นทุน
๑๘. รหัสบัญชีย่อย
๑๙. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. กิจกรรมหลัก
๒๒. กิจกรรมย่อย
๒๓. หมวดพัสดุ
๒๔. รหัสหน่วยงานคู่ค้า

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้ งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
เลือกช่อง กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก
เลือก จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุเลขประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก กรณีบุคคลธรรมดา /
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน ๑๐ หลัก กรณีนิติบุคคล
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ ายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี ๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ สําหรับบัญชีค่าวัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ระบุชื่อบัญชี บัญชีค่าวัสดุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ตอ้ งระบุ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ

‐ ๓๓๑ ‐

๒๕. จํานวนเงินขอเบิก
๒๖. จํานวนเงินขอเบิก
๒๗. ภาษีเงินได้

ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะรวมจํานวนเงินตามรายการขอเบิกที่บันทึกให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

๒๘. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๒๙. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๐. ค่าปรับ
๓๑. ฐานการคํานวณ (ค่าปรับ)

๓๒. จํานวนเงินที่หักไว้ (ค่าปรับ)
๓๓. จํานวนเงินที่ขอรับ
๓๔. ผู้ตรวจสอบ
๓๕. ผู้อนุมัติ
๓๖. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หัก
ค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๓๒ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ่ายผ่านหน่วยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ และรายการการจ่ายชําระเงิน
ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. การบันทึกใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. การบันทึกรายการการจ่ายชําระเงิน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๓๓๓ ‐

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

๒ 1000

จังหวัด

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001

สํานักเลขานุการกรม
๔

ประเภทรายการขอเบิก

รายละเอียดงบประมาณ

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

๘

แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ

กันเงินไวเบิก

เพื่อจายเงินเดือนและเงินอื่นที่จายสิ้นเดือน

เลขที่เอกสารสํารองเงิน

5111230

๙

๑๐

10000103
๑๑

เพื่อจายใหยืม
วันที่ผานรายการ๖ 25 สิงหาคม 2009

วันที่เอกสาร ๕ 25 สิงหาคม 2009
การอางอิง

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

๗ P520000345

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูร ับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

๑๒

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๔ 1234567809

รายละเอียดเงินงบประมาณขอเบิก
๑๕

รายการ

๑๖

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
แยกประเภท
5104010104 บัญชีคาวัสดุ

คําอธิบายรายการ

๑๗

๑๘

ศูนยตนทุน

รหัสบัญชียอย

๒๐

๒๑

รหัสงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

๑๙

รหัสเจาของ
บัญชียอย

1200500001

๓๔

หมวดพัสดุ

๒๔

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

๒๕

จํานวนเงินขอเบิก
3,000.00

1200510010000000 12005100040027

๒๖ จํานวนเงินขอเบิก

เงินหักผลักสง
บุคคลธรรมดา
1. ภาษีเงินได ๒๗
นิติบุคคล
2. คาปรับ ๓๐
จํานวนเงินขอรับ ๓๓

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

บาท
ฐานการคํานวณ

3,000.00
จํานวนเงินที่หักไว

๒๘

๒๙

๓๑

๓๒

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒๓

๒๒

กิจกรรมยอย

๓๕

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ๓๖
V.1.11

‐ ๓๓๔ ‐

คําอธิบายรายการ
การบันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ02
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. ประเภทรายการขอเบิก
๕. วันทีเ่ อกสาร
๖. วันที่ผ่านรายการ
๗. การอ้างอิง

๘. แหล่งของเงิน
๙. กันเงินไว้เบิก
๑๐. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๑๑. วิธีการจ่ายชําระเงิน
๑๒. เลขประจําตัวประชาชน/
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๑๓. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๔. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
๑๗. ศูนย์ต้นทุน
๑๘. รหัสบัญชีย่อย
๑๙. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๐. รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สญ
ั ญา
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+ Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณ จํานวน ๗ หลัก
เลือกช่อง กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ระบุเลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จํานวน ๘ หลัก
เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ไม่ต้องระบุ
ระบุชื่อบัญชีเงินฝากเงินในงบประมาณ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินในงบประมาณ จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสบัญชี ๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ สําหรับบัญชีค่าวัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ระบุชื่อบัญชี บัญชีค่าวัสดุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก

‐ ๓๓๕ ‐

๒๑. กิจกรรมหลัก
๒๒. กิจกรรมย่อย
๒๓. หมวดพัสดุ
๒๔. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
๒๕. จํานวนเงินขอเบิก
๒๖. จํานวนเงินขอเบิก
๒๗. ภาษีเงินได้

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะรวมจํานวนเงินตามรายการขอเบิกที่บันทึกให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ท่หี ักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

๒๘. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๒๙. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๐. ค่าปรับ
๓๑. ฐานการคํานวณ(ค่าปรับ)

๓๒. จํานวนเงินที่หักไว้(ค่าปรับ)
๓๓. จํานวนเงินที่ขอรับ
๓๔. ผู้ตรวจสอบ
๓๕. ผู้อนุมัติ
๓๖. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๓๖ ‐

บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
ใช้แบบ ขจ ๐๕ รายการบันทึกการจ่ายชําระเงิน

รายการบันทึกการจายชําระเงิน
รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่เอกสาร

๔

26 สิงหาคม 2009

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

วันที่ผานรายการ

๕

26 สิงหาคม 2009

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักเลขานุการกรม

การอางอิง

๖

2009

๑

วิธีการจายชําระเงิน

ขอมูลผูร ับเงิน

3600000267

รหัสเจาหนี้

๗

V120500001

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๘

1234567809

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

เลขที่เอกสารตั้งเบิก / จายเงินครั้งกอน๙

2009 3600000267

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

จํานวนเงินคงเหลือครั้งกอน

๑๐

3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑

จํานวนเงินที่จายชําระ

๑๑

(3000.00)

ชือ่ บัญชี

๑๖

จํานวนภาษีหัก ณ ที่จาย

๑๒

จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหนา

๑

-

ขอมูลบัญชีธนาคาร
รายการ

๑

รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี
เงินฝากของหนวยงาน (เงินงบประมาณ)

1101020603
จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชือ่ ผูตรวจสอบ

๑

ศูนยตนทุน
1200500001

๑๙

๒

แหลงของเงิน

รหัสงบประมาณ

5111230

๒

รวมจํานวนเงิน (บาท)

3,000.00

๒๖

๒

ลายมือชือ่ ผูอนุมัติ

ชือ่ ผูตรวจสอบ

ชือ่ ผูอนุมัติ

ตําแหนง
วันที่

ตําแหนง
วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒

จํานวนเงิน

12005100010000000

สามพันบาทถวน

๒

๒

รหัสบัญชีธนาคารยอย

๒

V.1.03

‐ ๓๓๗ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน แบบ ขจ05
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. วันทีเ่ อกสาร
๕. วันที่ผ่านรายการ
๖. การอ้างอิง

ข้อมูลผู้รบั เงิน
๗. รหัสเจ้าหนี้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ ๑๐๐๐ หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่มีการจ่ายชําระเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณ เป็นคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Vxxxxyyyyy
V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ
X คือ รหัสหน่วยงานระดับกรม
Y คือ ลําดับของหน่วยเบิกจ่าย
ซึ่งรหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
๘. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
๙. เลขที่เอกสารตั้งเบิก/
ช่องแรก ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
จ่ายเงินครั้งก่อน
ช่องที่ ๒ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
๑๐. จํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบุจํานวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก
๑๑.
จํานวนเงินที่จ่ายชําระ ระบุจํานวนเงินที่ต้องการจ่ายชําระซึ่งต้องเท่ากับ
จํานวนเงินใน
ช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
๑๒. จํานวนภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
๑๓. จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจํานวนเงิน
ที่ระบุในช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหัก
ช่องจํานวนเงินที่จ่ายชําระ

‐ ๓๓๘ ‐

๑๔. วิธีการจ่ายชําระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชําระเงิน กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ
ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
วิธีการจายชําระเงิน
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณทีฝ่ ากทีธนาคารพาณิชย
่

๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๑๗. รายการ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชําระเงินเป็นจ่ายจากบัญชี
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ระบบจะ Default
รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชี ให้อัตโนมัติ
รายการ
ร หั ส บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เภ ท
1101020 603

๑๘. ศูนย์ต้นทุน
๑๙. แหล่งของเงิน
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๒. จํานวนเงิน
๒๓. จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
๒๔. รวมจํานวนเงิน (บาท)
๒๕. ผู้ตรวจสอบ
๒๖. ผู้อนุมัติ
๒๗. เลขที่เอกสารสําหรับ
จากระบบ GFMIS

ชื่ อ บั ญ ชี
เ งิ น ฝ า ก ขอ งห น ว ยง า น (เงิ น งบป ระ ม าณ )

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศนู ย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้
ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๗ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๑๖ หลัก
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ระบบจะอ่านค่าจํานวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลขตามที่ระบุในช่องรวม
จํานวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ
ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
ระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๓๙ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง จ่ายตรงผู้ขาย
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๓๔๐ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ03 ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

๒ 1000

จังหวัด

กรุงเทพฯ

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001
๔

สํานักเลขานุการกรม

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

รายการขอเบิกวงเงินทดรองราชการ

5226000

แหลงของเงิน

๘

เพื่อชดใชใบสําคัญ

ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

เพื่อจายคาจาง

ขอเบิกเงินที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

๙

เพื่อจายใหยืม

วิธีการจายชําระเงิน

๑๐

วันที่เอกสาร ๕ 20 สิงหาคม 2009
การอางอิง ๗

วันที่ผานรายการ ๖ 20 สิงหาคม 2009

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

0227/2552

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูรับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๑๑ 1802300026714
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๒ นายพากเพียร ขยันยิ่ง

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓ 9876543201

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณขอเบิก
๑๔

รายการ ๑๕

รหัสบัญชี
แยกประเภท

๑๖

ศูนยตนทุน

ชื่อบัญชี

5104010104 บัญชีคาวัสดุ

1200500001

คําอธิบายรายการ

๑๗

๑๘

รหัสบัญชี รหัสเจาของ
ยอย
บัญชียอย

๑๙

รหัสเงิน
ฝากคลัง

๒

๒๑

รหัสเจาของเงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

00901 1200500001

12005

จํานวนเงินขอเบิก
เงินหักผลักสง
1. ภาษีเงินได ๒๙
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
2. คาปรับ ๓
รายไดของแผนดิน
รายไดของหนวยงาน
จํานวนเงินขอรับ ๓

๓๖

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

๒

๒

๒

หมวดพัสดุ

การกําหนด

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒๖

๒

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

จํานวนเงินขอเบิก

P1000

3,000.00

3,000.00

บาท

๒

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒

รหัสกิจกรรม
รหัสกิจกรรมยอย
หลัก

ฐานการคํานวณ

จํานวนเงินที่หักไว

๓๐

๓๑

๓

๓

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

๓

๓
V.1.12

‐ ๓๔๑ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ03
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
๓. หน่วยเบิกจ่าย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
๔. ประเภทรายการขอเบิก
เลือกช่อง เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
๕. วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๖. วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๗. การอ้างอิง
ระบุเอกสารที่ต้องการอ้างอิง เช่น เลขทีใ่ บแจ้งหนี้
๘. แหล่งของเงิน
ระบุ XX26000 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
๙. แหล่งของเงิน
ระบุ ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
๑๐. วิธีการจ่ายชําระเงิน
เลือกช่อง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
๑๑. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ ระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก กรณีบคุ คลธรรมดา /
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน ๑๐ หลัก กรณีนิติบุคคล
๑๒. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
๑๓. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
จํานวน ๑๐ หลัก
๑๔. รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
๑๕. ชื่อบัญชี
ระบุชื่อบัญชี บัญชีค่าวัสดุ
๑๖. ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
๑๗. รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๘. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๙. รหัสเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
๒๐. รหัสเจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝาก จํานวน ๑๐ หลัก
๒๑. รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
๒๒. กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่

‐ ๓๔๒ ‐

๒๓. รหัสกิจกรรมย่อย
๒๔. หมวดพัสดุ
๒๕. การกําหนด
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
๒๗. จํานวนเงินขอเบิก
๒๘. จํานวนเงินขอเบิก
๒๙. ภาษีเงินได้

ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะทําการรวมจํานวนเงินให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

๓๐. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๓๑. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๒. ค่าปรับ
๓๓. ฐานการคํานวณค่าปรับ

๓๔ จํานวนเงินที่หักค่าปรับไว้
๓๕. จํานวนเงินขอรับ
๓๖. ผู้ตรวจสอบ
๓๗. ผู้อนุมัติ
๓๘. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบคํานวณให้อัตโนมัติ
ลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ ทําการตรวจสอบข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๔๓ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
กรณีเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง จ่ายผ่านหน่วยงาน
หน่วยงาน ๑๒๐๕ จัดทําใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ และรายการการจ่ายชําระเงิน
ของหน่วยงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
๑. การบันทึกใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. การบันทึกรายการการจ่ายชําระเงิน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

‐ ๓๔๔ ‐

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใช้แบบ ขบ03 ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
คําขอเบิก
ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กี่ยวของทุกประการ ตามรายการดังตอไปนี้

รหัสหนวยงาน ๑ 1205
จังหวัด

๒

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กรุงเทพฯ

1000

หนวยเบิกจาย ๓ 1200500001
๔

สํานักเลขานุการกรม

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

รายการขอเบิกวงเงินทดรองราชการ

5226000

แหลงของเงิน

๘

เพื่อชดใชใบสําคัญ

ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

เพื่อจายคาจาง

ขอเบิกเงินที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

๙

เพื่อจายใหยืม
๑๐

วันที่เอกสาร ๕ 20 สิงหาคม 2009

วันที่ผานรายการ ๖ 20 สิงหาคม 2009

P520000222

การอางอิง ๗

วิธีการจายชําระเงิน

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา
จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ขอมูลผูรับเงิน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๑๑
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๒

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑๓

1234567809

๑๔

รายการ ๑๕

รหัสบัญชี
แยกประเภท

ชื่อบัญชี

5104010104 บัญชีคาวัสดุ

๑๖

๑๗

๑๘

รหัสบัญชี รหัสเจาของ
ศูนยตนทุน
ยอย
บัญชียอย

1200500001

คําอธิบายรายการ

๑๙

รหัสเงิน
ฝากคลัง

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณขอเบิก
๒

๒๑

รหัสเจาของเงินฝากคลัง

00901 1200500001

12005

๓๖

๒

จํานวนเงินขอเบิก
เงินหักผลักสง
1. ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
๒๙
นิติบุคคล
2. คาปรับ
รายไดของแผนดิน
๓
รายไดของหนวยงาน
จํานวนเงินขอรับ ๓

๒

๒

หมวดพัสดุ

การกําหนด

ลายมือชื่อผูอนุมัติ
ชื่อผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

๒

๒๖

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

จํานวนเงินขอเบิก

P1000

3,000.00

3,000.00

บาท

๒

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อผูตรวจสอบ
ตําแหนง
วันที่

๒

รหัสกิจกรรม
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมยอย
หลัก

ฐานการคํานวณ

จํานวนเงินที่หักไว

๓๐

๓๑

๓

๓

บาท

3,000.00

สามพันบาทถวน

๓

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ๓
V.1.12
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คําอธิบายรายการ
การบันทึกรายการขอเบิก แบบ ขบ03
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
๓. หน่วยเบิกจ่าย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
๔. ประเภทรายการขอเบิก
เลือกช่อง เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
๕. วันที่เอกสาร
ระบุวันที่ ตามใบแจ้งหนี้ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๖. วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๗. การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+ Running Number จํานวน ๗ หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
๘. แหล่งของเงิน
ระบุ XX26000 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
๙. แหล่งของเงิน
ระบุ ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
๑๐. วิธีการจ่ายชําระเงิน
เลือกช่อง จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
๑๑. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๑๒. ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
๑๓. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ จํานวน ๑๐ หลัก
๑๔. รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ
กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
๑๕. ชื่อบัญชี
ระบุชื่อบัญชี บัญชีค่าวัสดุ
๑๖. ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
๑๗. รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๘. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๙. รหัสเงินฝาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน ๕ หลัก
๒๐. รหัสเจ้าของเงินฝาก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝาก จํานวน ๑๐ หลัก

‐ ๓๔๖ ‐

๒๑. รหัสงบประมาณ
๒๒. กิจกรรมหลัก
๒๓. รหัสกิจกรรมย่อย
๒๔. หมวดพัสดุ
๒๕. การกําหนด
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
๒๗. จํานวนเงินขอเบิก
๒๘. จํานวนเงินขอเบิก
๒๙. ภาษีเงินได้

ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขอเบิก
ระบบจะทําการรวมจํานวนเงินให้อัตโนมัติ
ระบุประเภทภาษีเงินได้ที่หักไว้จากผูข้ ายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1. ภาษีเงินได

๓๐. ฐานการคํานวณภาษีเงินได้

๓๑. จํานวนเงินที่หักไว้

๓๒. ค่าปรับ
๓๓. ฐานการคํานวณค่าปรับ

๓๔. จํานวนเงินที่หักค่าปรับไว้
๓๕. จํานวนเงินขอรับ
๓๖. ผู้ตรวจสอบ
๓๗. ผู้อนุมัติ
๓๘. เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS

บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีมีภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ระบุฐานภาษีที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงิน
ที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอเบิก (ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีไม่มีภาษี ไม่ต้องระบุ
กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งภาษีเงินได้จากเงินที่ขอ
เบิก สําหรับกรณีที่มีเงินหักผลักส่งภาษีเงินได้
ระบุประเภทค่าปรับจากผู้ขายทีเ่ ป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุฐานค่าปรับที่ใช้สําหรับคํานวณจํานวนเงินที่หักค่าปรับ
จากเงินที่ขอเบิก
กรณีไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องระบุ
กรณีมีค่าปรับ ระบุจํานวนเงินที่หักผลักส่งค่าปรับจากเงินที่ขอเบิก
ไม่ต้องระบุ ระบบคํานวณให้อัตโนมัติ
ลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ ทําการตรวจสอบข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๔๗ ‐

การบันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
ใช้แบบ ขจ05 รายการบันทึกการจ่ายชําระเงิน
รายการบันทึกการจายชําระเงิน
รหัสหนวยงาน

๑

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่เอกสาร

๔

21 สิงหาคม 2009

จังหวัด

๒

1000

กรุงเทพฯ

วันที่ผานรายการ

๕

21 สิงหาคม 2009

หนวยเบิกจาย

๓

1200500001

สํานักเลขานุการกรม

การอางอิง

๖

2009

๑

วิธีการจายชําระเงิน

ขอมูลผูร ับเงิน

3400000345

รหัสเจาหนี้

๗

V120500001

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๘

1234567809

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

เลขที่เอกสารตั้งเบิก / จายเงินครั้งกอ๙น

2009 3400000345

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

จํานวนเงินคงเหลือครั้งกอน

๑๐

3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑

จํานวนเงินที่จายชําระ

๑๑

(3000.00)

ชื่อบัญชี

๑๖

จํานวนภาษีหัก ณ ที่จาย

๑

จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหนา

๑

-

ขอมูลบัญชีธนาคาร
รายการ

๑

รหัสบัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญชี
เงินฝากของหนวยงาน (เงินนอกงบประมาณ)

1101020604
จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

๑

๑๙

ศูนยตนทุน

แหลงของเงิน

1200500001

๒

๒

๒

จํานวนเงิน

รวมจํานวนเงิน (บาท)

3,000.00

๒๖

๒

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

ตําแหนง
วันที่

ตําแหนง
วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

รหัสบัญชีธนาคารยอย

12005

5226000

สามพันบาทถวน

๒

๒

รหัสงบประมาณ

๒
V.1.03
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คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน แบบ ขจ05
๑. รหัสหน่วยงาน
๒. จังหวัด
๓. หน่วยเบิกจ่าย
๔. วันทีเ่ อกสาร
๕. วันที่ผ่านรายการ
๖. การอ้างอิง

ข้อมูลผู้รบั เงิน
๗. รหัสเจ้าหนี้

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
เช่น ระบุ 1000 หมายถึง กรุงเทพฯ
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุวันที่ตามหลักฐานการจ่ายเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุวันที่มีการจ่ายชําระเงินจริง โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณ เป็นคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก

ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Vxxxxyyyyy
V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ
X คือ รหัสหน่วยงานระดับกรม
Y คือ ลําดับของหน่วยเบิกจ่าย
ซึ่งรหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
๘. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
๙. เลขที่เอกสารตั้งเบิก/
ช่องแรก ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสตศักราช จํานวน ๔ หลัก
จ่ายเงินครั้งก่อน
ช่องที่ ๒ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก จํานวน ๑๐ หลัก
๑๐. จํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบุจํานวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก
๑๑. จํานวนเงินที่จ่ายชําระ
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการจ่ายชําระซึ่งต้องเท่ากับจํานวนเงินใน
ช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
๑๒. จํานวนภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
๑๓. จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจํานวนเงิน
ที่ระบุในช่องจํานวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหัก
ช่องจํานวนเงินที่จ่ายชําระ

‐ ๓๔๙ ‐

๑๔. วิธีการจ่ายชําระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชําระเงิน กรณีที่จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

๑๕. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๖. ชื่อบัญชี
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๑๗. รายการ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชําระเงินเป็นจ่ายจากบัญชี
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ระบบจะ Default
รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชี ให้อัตโนมัติ
รายการ
รหัสบัญชีแยกประเภท
1101020604

๑๘. ศูนย์ต้นทุน
๑๙. แหล่งของเงิน
๒๐. รหัสงบประมาณ
๒๑. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๒. จํานวนเงิน
๒๓. จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
๒๔. รวมจํานวนเงิน (บาท)
๒๕. ผู้ตรวจสอบ
๒๖. ผู้อนุมัติ
๒๗. เลขที่เอกสารสําหรับ
จากระบบ GFMIS

ชื่อบัญชี
เงินฝากของหนวยงาน (เงินนอกงบประมาณ)

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้
ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุแหล่งของเงินนอกงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๗ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก จํานวน ๕ หลัก
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
ระบบจะอ่านค่าจํานวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลขตามที่ระบุในช่องรวม
จํานวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ
ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทําการบันทึกข้อมูล นอกระบบ GFMIS
ลงลายมือ ชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปี ผู้อนุมัติ นอกระบบ GFMIS
ระบุเลขที่เอกสารหลังจากได้นําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๕๐ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีบนั ทึกรับวัสดุคงคลังจากการบริจาค
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
หน่วยงาน ๑๒๐๕ ได้รับบริจาคเป็นวัสดุคงคลัง จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานจะต้องรับรู้รายการ
รับบริจาคเป็นรายได้ของหน่วยงาน
การบันทึกใบบันทึกรายการบัญชี กรณีได้รับบริจาค
ใช้แบบ บช01 ใบบันทึกรายการบัญชี (ประเภทเอกสาร JM)

‐ ๓๕๑ ‐

ใบบันทึกรายการบัญชี
๑

รหัสหนวยงาน : 1205

วันที่เอกสาร :

๕ 25 สิงหาคม 2009

๒

รหัสหนวยเบิกจาย 1200500001

วันที่ผานรายการบัญชี :

๖

๓
๔

๙ รายการ

PK

1000

เลขที่เอกสารตั้งตน :

๗

อางอิง :

235/2552

ประเภทเอกสาร :

๘ JM

ชื่อบัญชี

๑๑

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑๒

1
เดบิต
2
เครดิต

25 สิงหาคม 2009

รหัสพื้นที่ :

๑๐

๑๓

๑๗รหัสกิจกรรมหลัก

รหั๒๐สเจาของบัญชีเงินฝาก ๒๓รหัสบัญชีเงินฝาก

แหลงของเงิน

๑๘รหัสกิจกรรมยอย

๒๑
รหัสเจาของบัญชียอย ๒๔ รหัสบัญชียอย

รหัสงบประมาณ

๑๙ ่เอกสารสํารองเงิน ๒๒
เลขที
รหัสบัญชีธนาคารยอย ๒๕

๑๔
๑๕

จํานวนเงิน

๑๖

รายละเอียดบรรทัดรายการ

บัญชีวัสดุคงคลัง

ศูนยตนทุน

1200500001

1105010105

สวนที่ ๑

หมวดพัสดุ

๒๖

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

P1000

2,000.00 5231300

รับบริจาคเปนวัสดุคงคลัง

12005

บัญชีรายไดจากการบริจาค

1200500001

4302030101

44121700
P1000

สวนที่ ๒

2,000.00 5231300

รับบริจาคเปนวัสดุคงคลัง

12005

3

4

5

6

7

8

9

10

๒๗

สองพันบาทถวน

2,000.00

รวมยอดเครดิต ๒๘

สองพันบาทถวน

2,000.00

รวมยอดเดบิต

สวนที่ ๓

-

หมายเหตุ: ๒๙
ผูบันทึก ( ลงชื่อ )
๓๐

ผูตรวจสอบ ( ลงชื่อ )
๓๑

ผูอนุมัติลงบัญชี ( ลงชื่อ )
๓๒

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS : ๓๓
V.1.08

‐ ๓๕๒ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร JM
ส่วนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
รหัสหน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
อ้างอิง
วันที่เอกสาร

๖. วันที่ผ่านรายการบัญชี
๗. เลขที่เอกสารตัง้ ต้น
๘. ประเภทเอกสาร

ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสพื้นที่ จํานวน ๔ หลัก
ระบุเลขที่อ้างอิงภายในของแต่ละหน่วยงาน
ระบุวันที่บันทึกรับบริจาค โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุ วันที่รับบริจาคที่ต้องการบันทึกรายการบัญชีในระบบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ไม่ต้องระบุ
ระบุ JM รายการการรับบริจาค

ส่วนที่ ๒ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
บรรทัดรายการ ๑
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ระบุ เดบิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสบัญชี 1105010105
อธิบายรายการรับบริจาคเป็นวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินรับบริจาค
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ตอ้ งระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ

‐ ๓๕๓ ‐

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

รหัสบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีย่อย
หมวดพัสดุ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า

บรรทัดรายการ ๒
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก
๒๔. รหัสบัญชีย่อย
๒๕. หมวดพัสดุ
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า

ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก เฉพาะบัญชีวัสดุคงคลัง
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)

ระบุ เครดิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีรายได้จากการบริจาค
ระบุรหัสบัญชี 4302030101
อธิบายรายการรับบริจาคเป็นวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินรับบริจาค
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)

‐ ๓๕๔ ‐

ส่วนที่ ๓ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

รวมยอดเดบิต
รวมยอดเครดิต
หมายเหตุ
ผู้บันทึก (ลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชือ่ )
เลขทีเ่ อกสารจากระบบ GFMIS

ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ
ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๕๕ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกวัสดุคงคลัง กรณีโอนวัสดุคงคลังระหว่างหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน
โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Excel Loader
หน่วยงาน ๑๒๐๕ ต้องการโอนวัสดุคงคลัง จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท จากหน่วยเบิกจ่าย ๑๒๐๐๕๐๐๐๐๑
ไปให้หน่วยเบิกจ่าย ๑๒๐๐๕๐๐๐๑๐
การบันทึกใบบันทึกรายการบัญชี กรณีโอนระหว่างหน่วยงาน
ใช้แบบ บช01 ใบบันทึกรายการบัญชี (ประเภทเอกสาร JM)

‐ ๓๕๖ ‐

ใบบันทึกรายการบัญชี
๑

รหัสหนวยงาน : 1205

วันที่เอกสาร :

๕

25 สิงหาคม 2009

๒

รหัสหนวยเบิกจาย 1200500001

วันที่ผานรายการบัญชี :

๖

25 สิงหาคม 2009

๓

รหัสพื้นที่ :

1000

เลขที่เอกสารตั้งตน :

๗

๔

อางอิง :

1200500001

ประเภทเอกสาร :

๘

๙ รายการ

PK
1
เดบิต

๑๐

ชื่อบัญชี

๑๑

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑๒

รายละเอียดบรรทัดรายการ

๑๓

จํานวนเงิน

บัญชีวัสดุคงคลัง

2

ศูนยตนทุน

๑๗รหัสกิจกรรมหลัก

๑๕

แหลงของเงิน

๑๘รหัสกิจกรรมยอย

๑๖

รหัสงบประมาณ

๒๐สเจาของบัญชีเงินฝาก ๒๓รหัสบัญชีเงินฝาก
รหั

รหัสเจาของบัญชียอย ๒๔ รหัสบัญชียอย
๒๑
เลขที
รหัสบัญชีธนาคารยอย ๒๕ หมวดพัสดุ
๑๙ ่เอกสารสํารองเงิน ๒๒

12005

บัญชีวัสดุคงคลัง

1200500001

1105010105

๒๖

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

P1000

1,000.00 5231300

โอนวัสดุคงคลัง

เครดิต

JM

๑๔

1200500010

1105010105

สวนที่ ๑

44121700

สวนที่ ๒

P1000

1,000.00 5231300

โอนวัสดุคงคลัง

12005

44121700

3

4

5

6

7

8

9

10

รวมยอดเดบิต

๒๗

หนึ่งพันบาทถวน

1,000.00

รวมยอดเครดิต ๒๘

หนึ่งพันบาทถวน

1,000.00

สวนที่ ๓

-

หมายเหตุ:

๒๙

ผูบันทึก ( ลงชื่อ )
๓๐

ผูตรวจสอบ ( ลงชื่อ )
๓๑

ผูอนุมัติลงบัญชี ( ลงชื่อ )
๓๒

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS : ๓๓
V.1.08

‐ ๓๕๗ ‐

คําอธิบายรายการ
การบันทึกรายการ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร JM
ส่วนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
รหัสหน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
อ้างอิง
วันที่เอกสาร

๖. วันที่ผ่านรายการบัญชี
๗. เลขที่เอกสารตัง้ ต้น
๘. ประเภทเอกสาร

ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสจังหวัด จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการโอน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุวันที่บันทึกการโอน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี
dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุ วันที่โอนที่ต้องการบันทึกรายการบัญชีในระบบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ไม่ต้องระบุ
ระบุประเภทเอกสาร JM

ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้โอน และผู้รับโอน ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
บรรทัดรายการ ๑ (ผู้รับโอน)
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ระบุ เดบิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสบัญชี ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕
โอนวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินที่รับโอนวัสดุคงคลัง
ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ

‐ ๓๕๘ ‐

๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก
๒๔. รหัสบัญชีย่อย
๒๕. หมวดพัสดุ
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บรรทัดรายการ ๒ (ผู้โอน)
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก
๒๔. รหัสบัญชีย่อย
๒๕. หมวดพัสดุ
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ส่วนที่ ๓ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๒๗. รวมยอดเดบิต
๒๘. รวมยอดเครดิต
๒๙. หมายเหตุ
๓๐. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)
๓๑. ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)
๓๒. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชือ่ )
๓๓. เลขทีเ่ อกสารจากระบบ GFMIS

ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)
ระบุ เครดิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสบัญชี 1105010105
โอนวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินที่โอนวัสดุคงคลัง
ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุนของผู้โอน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)
ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ
ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๕๙ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
โดยบัน ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่ อง GFMIS Terminal
การบันทึกรายการปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จา่ ย
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปÆ
การบันทึกรายการ Æ การบันทึกรายการรายเดือน ÆZGL_JM –บันทึกรายการปรับมูลค่าวัสดุ
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZGL_JM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑

กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๓๖๐ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัติ
- บัญชี
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓

‐ ๓๖๑ ‐

๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- จํานวนเงิน
- ศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
- บัญชี

ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของพุทธศักราช
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวสั ดุคงคลัง

ภาพที่ ๓
กดปุ่ม
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
๓. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

‐ ๓๖๒ ‐

ภาพที่ ๔
หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๕
กดปุ่ม
๔. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๕
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของพุทธศักราช
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

๕. กดปุ่ม

ภาพที่ ๕
เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๖

‐ ๓๖๓ ‐

ภาพที่ ๖
๕. กดปุ่ม
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสารจํานวน ๙ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 7XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษทั XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๓๖๔ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
โดยบัน ทึ กข้ อมูล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
บันทึกรายการปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปÆ
การบันทึกรายการ Æ การบันทึกรายการรายเดือน Æ ZGL_JM –บันทึกรายการปรับมูลค่าวัสดุ
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZGL_JM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๓๖๕ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัติ
- บัญชี
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓

‐ ๓๖๖ ‐

๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- จํานวนเงิน
- ศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
- บัญชี

ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของพุทธศักราช
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
ระบุรหัสบัญชี 5104010104 สําหรับบัญชีคา่ วัสดุ

ภาพที่ ๓
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
กดปุ่ม
๓. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก

กดปุ่ม

ภาพที่ ๔
หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๕

‐ ๓๖๗ ‐

๔. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๕
- จํานวนเงิน
- ศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ

๕. กดปุ่ม

ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของพุทธศักราช
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

ภาพที่ ๕
เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๖

ภาพที่ ๖

‐ ๓๖๘ ‐

๕. กดปุ่ม
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสารจํานวน ๙ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 7XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษทั XXXX ” ตามภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗

‐ ๓๖๙ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกรายการปรับปรุงกรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง
โดยบั น ทึ กข้ อมู ล ผ่า นเครื่อง GFMIS Terminal
บันทึกรายการปรับปรุงกรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง
การเข้าระบบ SAP R/3
SAP menu Æ ส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปÆ
การบันทึกรายการ Æ การบันทึกรายการรายเดือน Æ ZGL_JM –บันทึกรายการปรับมูลค่าวัสดุ
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZGL_JM ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑

กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๒

‐ ๓๗๐ ‐

ขั้นตอนบันทึกรายการ
๑. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๒
- วันที่เอกสาร
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
- งวด
ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน ๔ หลัก
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัติ
- บัญชี
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวัสดุคงคลัง

ภาพที่ ๒
กดปุ่ม

หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ ๓

‐ ๓๗๑ ‐

๒. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๓
- จํานวนเงิน
- ศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
- บัญชี

ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของพุทธศักราช
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
ระบุรหัสบัญชี 1105010105 สําหรับบัญชีวสั ดุคงคลัง

ภาพที่ ๓
กดปุ่ม
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
๓. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๔
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุที่ต้องการเพิ่มยอด จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๔

‐ ๓๗๒ ‐

กดปุ่ม
หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๕
๔. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๕
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของพุทธศักราช
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

ภาพที่ ๕
เพื่อระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๖
กดปุ่ม
๓. ระบุรหัสหมวดพัสดุ ตามภาพที่ ๖
- หมวดพัสดุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุที่ต้องการลดยอด จํานวน ๘ หลัก

ภาพที่ ๖

‐ ๓๗๓ ‐

กดปุ่ม
หรือ Enter จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ตามภาพที่ ๗
๔. บันทึกรายการ ตามภาพที่ ๗
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
- แหล่งของเงิน
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของพุทธศักราช
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน

๕. กดปุ่ม

ภาพที่ ๗
เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

‐ ๓๗๔ ‐

๕. กดปุ่ม
(save) เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสารจํานวน ๙ หลัก
โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 7XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษทั XXXX ” ตามภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙

‐ ๓๗๕ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
การบันทึกใบบันทึกรายการบัญชี กรณีการปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
ใช้แบบ บช01 ใบบันทึกรายการบัญชี (ประเภทเอกสาร JM)

‐ ๓๗๖ ‐

ใบบันทึกรายการบัญชี
๑

รหัสหนวยงาน : 1205

วันที่เอกสาร :

๕ 30 กันยายน 2009

๒

รหัสหนวยเบิกจาย 1200500001

วันที่ผานรายการบัญชี :

๖

๓
๔

๙ รายการ

PK

รหัสพื้นที่ :

1000

เลขที่เอกสารตั้งตน :

๗

อางอิง :

1200500001

ประเภทเอกสาร :

๘ JM

ชื่อบัญชี

๑๐
๑๑

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑๒

รายละเอียดบรรทัดรายการ

1

บัญชีคาวัสดุ

เดบิต

5104010104

2
เครดิต

๑๓

ศูนยตนทุน

๑๔

จํานวนเงิน

สวนที่ ๑

30 กันยายน 2009

๑๗รหัสกิจกรรมหลัก

รหั๒๐สเจาของบัญชีเงินฝาก ๒๓รหัสบัญชีเงินฝาก
รหัสเจาของบัญชียอย ๒๔ รหัสบัญชียอย
๒๑

๑๕

แหลงของเงิน

๑๘รหัสกิจกรรมยอย

๑๖

รหัสงบประมาณ

๑๙ ่เอกสารสํารองเงิน ๒๒
เลขที
รหัสบัญชีธนาคารยอย ๒๕ หมวดพัสดุ

1200500001

P1000

2,000.00 5231300

ปรับปรุงวัสดุคงคลัง

12005

บัญชีวัสดุคงคลัง

1200500001

1105010105

๒๖

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

สวนที่ ๒
P1000

2,000.00 5231300

ปรับปรุงวัสดุคงคลัง

12005

44121700

3

4

5

6

7

8

9

10

รวมยอดเดบิต

๒๗

สองพันบาทถวน

2,000.00

รวมยอดเครดิต ๒๘

สองพันบาทถวน

2,000.00

สวนที่ ๓

-

หมายเหตุ:

๒๙

ผูบันทึก ( ลงชื่อ )
๓๐

ผูตรวจสอบ ( ลงชื่อ )
๓๑

ผูอนุมัติลงบัญชี ( ลงชื่อ )
๓๒

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS : ๓๓
V.1.08

‐ ๓๗๗ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร JM
ส่วนที่ ๑ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๑. รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จํานวน ๔ หลัก
๒. รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเจ้าของรายการ จํานวน ๑๐ หลัก
๓. รหัสพื้นที่
ระบุรหัสพื้นที่ จํานวน ๔ หลัก
๔. อ้างอิง
ระบุศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
๕. วันที่เอกสาร
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๖. วันที่ผ่านรายการบัญชี
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๗. เลขที่เอกสารตัง้ ต้น
ไม่ต้องระบุ
๘. ประเภทเอกสาร
ระบุ JM รายการปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนที่ ๒ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
บรรทัดรายการ ๑
๙. รายการ PK
ระบุ เดบิต
๑๐. ชื่อบัญชี
ระบุชื่อบัญชี บัญชีค่าวัสดุ
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชี 5104010104
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
อธิบายรายการปรับปรุงวัสดุคงคลัง
๑๓. จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
๑๕. แหล่งของเงิน
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
๑๖. รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
ไม่ต้องระบุ
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ไม่ต้องระบุ
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
ไม่ต้องระบุ
๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก
ไม่ต้องระบุ
๒๔. รหัสบัญชีย่อย
ไม่ต้องระบุ
๒๕. หมวดพัสดุ
ไม่ต้องระบุ

‐ ๓๗๘ ‐

๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บรรทัดรายการ ๒
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก
๒๔. รหัสบัญชีย่อย
๒๕. หมวดพัสดุ
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ส่วนที่ ๓ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๒๗. รวมยอดเดบิต
๒๘. รวมยอดเครดิต
๒๙. หมายเหตุ
๓๐. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)
๓๑. ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)
๓๒. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ)
๓๓. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)
ระบุ เครดิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสบัญชี 1105010105
อธิบายรายการปรับปรุงวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)
ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ
ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๗๙ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
การบันทึกใบบันทึกรายการบัญชี กรณีการปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
ใช้แบบ บช01 ใบบันทึกรายการบัญชี (ประเภทเอกสาร JM)

‐ ๓๘๐ ‐

ใบบันทึกรายการบัญชี
๑

รหัสหนวยงาน : 1205

วันที่เอกสาร :

๕ 30 กันยายน 2009

๒

รหัสหนวยเบิกจาย 1200500001

วันที่ผานรายการบัญชี :

๖

๓

รหัสพื้นที่ :

1000

เลขที่เอกสารตั้งตน :

๗

๔

อางอิง :

1200500001

ประเภทเอกสาร :

๘ JM

๙ รายการ

PK
1
เดบิต
2
เครดิต

ชื่อบัญชี

๑๐
๑๑

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑๒

รายละเอียดบรรทัดรายการ

๑๓

ศูนยตนทุน

๑๔

จํานวนเงิน

บัญชีวัสดุคงคลัง

๑๗รหัสกิจกรรมหลัก

รหั๒๐สเจาของบัญชีเงินฝาก ๒๓รหัสบัญชีเงินฝาก
รหัสเจาของบัญชียอย ๒๔ รหัสบัญชียอย
๒๑

๑๕

แหลงของเงิน

๑๘รหัสกิจกรรมยอย

๑๖

รหัสงบประมาณ

๑๙ ่เอกสารสํารองเงิน ๒๒
เลขที
รหัสบัญชีธนาคารยอย ๒๕ หมวดพัสดุ

1200500001

1105010105

สวนที่ ๑

30 กันยายน 2009

P1000

สวนที่ ๒

2,000.00 5231300

ปรับปรุงวัสดุคงคลัง

12005

บัญชีคาวัสดุ

1200500001

5104010104

๒๖

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

44121700
P1000

2,000.00 5231300

ปรับปรุงวัสดุคงคลัง

12005

3

4

5

6

7

8

9

10

รวมยอดเดบิต

๒๗

สองพันบาทถวน

2,000.00

รวมยอดเครดิต ๒๘

สองพันบาทถวน

2,000.00

สวนที่ ๓

-

หมายเหตุ:

๒๙

ผูบันทึก ( ลงชื่อ )
๓๐

ผูตรวจสอบ ( ลงชื่อ )
๓๑

ผูอนุมัติลงบัญชี ( ลงชื่อ )
๓๒

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS : ๓๓
V.1.08

‐ ๓๘๑ ‐

คําอธิบายรายการ
บันทึกรายการ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร JM
ส่วนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
รหัสหน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
อ้างอิง
วันที่เอกสาร

d/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
๖. วันที่ผ่านรายการบัญชี
๗. เลขที่เอกสารตัง้ ต้น
๘. ประเภทเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
บรรทัดรายการ ๑
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก
๒๔. รหัสบัญชีย่อย

ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเจ้าของรายการ จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสพื้นที่ จํานวน ๔ หลัก
ระบุศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ d
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ไม่ต้องระบุ
ระบุ JM รายการปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์

ระบุ เดบิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสบัญชี 1105010105
อธิบายรายการปรับปรุงวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ

‐ ๓๘๒ ‐

๒๕. หมวดพัสดุ
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บรรทัดรายการ ๒
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก
๒๔. รหัสบัญชีย่อย
๒๕. หมวดพัสดุ
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ส่วนที่ ๓ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๒๗. รวมยอดเดบิต
๒๘. รวมยอดเครดิต
๒๙. หมายเหตุ
๓๐. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)
๓๑. ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)
๓๒. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ)
๓๓. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

ระบุรหัสหมวดพัสดุ จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)
ระบุ เครดิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีค่าวัสดุ
ระบุรหัสบัญชี ๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔
อธิบายรายการปรับปรุงวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายการปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)
ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ
ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

‐ ๓๘๓ ‐

ตัวอย่าง
วิธีบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง กรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader
การบันทึกใบบันทึกรายการบัญชี กรณีการปรับปรุงรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง
ใช้แบบ บช ๐๑ ใบบันทึกรายการบัญชี (ประเภทเอกสาร JM)

‐ ๓๘๔ ‐

ใบบันทึกรายการบัญชี
๑
๒
๓
๔

๙ รายการ

PK
1
เดบิต
2
เครดิต

รหัสหนวยงาน : 1205

วันที่เอกสาร :

๕ 30 กันยายน 2009

รหัสหนวยเบิกจาย 1200500001

วันที่ผานรายการบัญชี :

๖

รหัสพื้นที่ :

1000

เลขที่เอกสารตั้งตน :

อางอิง :

1200500001

ประเภทเอกสาร :

๑๐

ชื่อบัญชี

๑๑

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑๒

รายละเอียดบรรทัดรายการ

๑๓

จํานวนเงิน

บัญชีวัสดุคงคลัง

๑๔

ศูนยตนทุน

๑๕

แหลงของเงิน

๑๖

รหัสงบประมาณ

1200500001

1105010105

สวนที่ ๑

30 กันยายน 2009

๗

๘ JM
๑๗รหัสกิจกรรมหลัก

รหั๒๐สเจาของบัญชีเงินฝาก ๒๓รหัสบัญชีเงินฝาก

๒๑
รหัสเจาของบัญชียอย ๒๔ รหัสบัญชียอย
๑๙ ่เอกสารสํารองเงิน ๒๒
เลขที
รหัสบัญชีธนาคารยอย ๒๕ หมวดพัสดุ
๑๘รหัสกิจกรรมยอย

12005

บัญชีวัสดุคงคลัง

1200500001

1105010105

รหัสหนวยงานคูคา
(Trading Partner)

P1000

สวนที่ ๒

1,000.00 5231300

ปรับปรุงวัสดุคงคลัง

๒๖

44121700
P1000

1,000.00 5231300

ปรับปรุงวัสดุคงคลัง

12005

44122000

3

4

5

6

7

8

9

10

๒๗

หนึ่งพันบาทถวน

1,000.00

รวมยอดเครดิต ๒๘

หนึ่งพันบาทถวน

1,000.00

รวมยอดเดบิต

สวนที่ ๓

-

หมายเหตุ:

๒๙

ผูบันทึก ( ลงชื่อ )
๓๐

ผูตรวจสอบ ( ลงชื่อ )
๓๑

ผูอนุมัติลงบัญชี ( ลงชื่อ )
๓๒

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS : ๓๓
V.1.08

‐ ๓๘๕ ‐

คําอธิบายรายการ
การบันทึกรายการ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร JM
ส่วนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
รหัสหน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
อ้างอิง
วันที่เอกสาร

๖. วันที่ผ่านรายการบัญชี
๗. เลขที่เอกสารตัง้ ต้น
๘. ประเภทเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
บรรทัดรายการ ๑
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก

ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จํานวน ๔ หลัก
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเจ้าของรายการ จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสพื้นที่ จํานวน ๔ หลัก
ระบุศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่บันทึกรายการ
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ระบุปีเป็นคริสตศักราช
ไม่ต้องระบุ
ระบุ JM กรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง

ระบุ เดบิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสบัญชี 1105010105
อธิบายรายการปรับปรุงวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ตอ้ งระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ

‐ ๓๘๖ ‐

๒๔. รหัสบัญชีย่อย
๒๕. หมวดพัสดุ
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บรรทัดรายการ ๒
๙. รายการ PK
๑๐. ชื่อบัญชี
๑๑. รหัสบัญชีแยกประเภท
๑๒. รายละเอียดบรรทัดรายการ
๑๓. จํานวนเงิน
๑๔. ศูนย์ต้นทุน
๑๕. แหล่งของเงิน
๑๖. รหัสงบประมาณ
๑๗. รหัสกิจกรรมหลัก
๑๘. รหัสกิจกรรมย่อย
๑๙. เลขที่เอกสารสํารองเงิน
๒๐. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
๒๑. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
๒๒. รหัสบัญชีธนาคารย่อย
๒๓. รหัสบัญชีเงินฝาก
๒๔. รหัสบัญชีย่อย
๒๕. หมวดพัสดุ
๒๖. รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ส่วนที่ ๓ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๒๗. รวมยอดเดบิต
๒๘. รวมยอดเครดิต
๒๙. หมายเหตุ
๓๐. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)
๓๑. ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)
๓๒. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ)
๓๓. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุที่ต้องการเพิ่มยอด จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)
ระบุ เครดิต
ระบุชื่อบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุรหัสบัญชี ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕
อธิบายรายการปรับปรุงวัสดุคงคลัง
ระบุจํานวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุ XX31300 โดย X คือ ๒ หลักท้ายของปีพุทธศักราช
ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ตอ้ งระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสหมวดพัสดุที่ต้องการลดยอด จํานวน ๘ หลัก
ไม่ต้องระบุ
(Trading Partner)
ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ
ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนําเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว

