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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำทีท่ ำกำรศึกษำ
รัฐบาลได้กาหนดให้หน่ วยงานภาครัฐปฏิ บตั ิงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ
การบริ หารการเงิ นการคลังภาครั ฐด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (Government Fiscal Management Information
System : GFMIS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา โดยจัดสรรเครื่ อง GFMIS Terminal ให้
ส่ วนราชการระดับกรมและส่ วนราชการที่มีขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูใ่ นส่ วนภูมิภาค โดยที่หน่วยงานในสังกัด
ที่เป็ นหน่ วยเบิกจ่าย ในส่ วนภูมิภาคสามารถบันทึกรายการในระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ต่อมา
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมบัญชี กลางและสานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้พฒั นาและปรับปรุ ง
วิ ธี การบันทึ กรายการผ่ าน Excel Loader เป็ นบัน ทึ ก ผ่ า น GFMIS Web Online เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
มีความสะดวกและคล่องตัวยิง่ ขึ้น โดยได้กาหนดช่องทางให้ส่วนราชการนาเข้าข้อมูลผ่าน GFMIS Web Online
แทน Excel Loader และได้ยกเลิกระบบ Excel Loader
กรมปศุ สั ต ว์มี ห น่ ว ยเบิ ก จ่ า ยส่ ว นภู มิ ภ าคถึ ง ปั จ จุ บ ัน 187 หน่ ว ยงาน ซึ่ งต้ อ งปฏิ บ ัติ ง าน
ผ่า น GFMIS Web Online ทั้ง นี้ กรมบัญ ชี ก ลางได้มี ก ารจัด ท าเอกสารประกอบการบรรยายระบบ
การเบิ กจ่ายเงิ น ผ่าน GFMIS Web Online แล้ว โดยอธิ บ ายถึ งภาพรวมของระบบเบิ กจ่ายแต่เป็ นใน
ภาพกว้างยังไม่ละเอียดครบถ้วน สาหรับผูป้ ฏิ บตั ิงานและจากการปฏิ บตั ิ งานที่ ผ่านมาพบว่า บุคลากร
ทางด้านการเงินของหน่ วยเบิ กจ่ายยังไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิ นในการระบุ
ประเภทรายการขอเบิก รหัสบัญชี แยกประเภท แหล่งของเงิน เลขที่ เอกสารใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) บัญชี
ธนาคารของผูม้ ีสิทธิ รับเงิน ซึ่ งหากผูป้ ฏิบตั ิงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดอาจส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผขู ้ าย ดังนั้น จึงได้จดั ทาคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online
กรณี จ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) สาหรับหน่ วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านใช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านเพื่ อ ให้ เป็ นไปในแนวทางเดี ย วกั น ลดข้ อ ผิ ด พลาด และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS Web Online ยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ในกำรศึกษำ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย
2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินแก่ผขู ้ ายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว

ควำมรู้ ทำงวิชำกำร หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีทใี่ ช้ ในกำรดำเนินกำร
1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ หนังสื อเวียนและหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารประกอบการบรรยายระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMIS Web Online
วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรศึกษำ
1. ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในการดาเนินการด้านการเบิกจ่าย ขั้นตอนวิธีการของระบบ e-GP
และรายละเอียดข้อมูลหลักผูข้ ายในระบบ GFMIS
2. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานจากเอกสารประกอบการบรรยายระบบการเบิกจ่ายเงิน
ผ่าน GFMIS Web Online ของสานักกากับและพัฒนาระบบการบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. วิเคราะห์สาเหตุและปั ญหาที่พบของข้อมูลที่ได้มา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาคู่มือ
4. จัดทาคู่มือและตัวอย่างการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online กรณี จ่ายตรง
ผูข้ ายผ่านใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง (PO) สาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ (กรณีเป็ นผลงำนทีอ่ ยู่ระหว่ ำงศึกษำ)
1. ให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินในสังกัดกรมปศุสัตว์ท้ งั ส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาคใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ซึ่ งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
2. เจ้าหนี้ผมู ้ ีสิทธิ์ รับเงิน/คู่สัญญาได้รับโอนเงินเข้าบัญชี อย่างถูกต้อง รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
กำรนำไปใช้ ประโยชน์ หรือคำดว่ำจะนำไปใช้ ประโยชน์
บุ คลากรทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิ ภาคสามารถใช้ “คู่มือการปฏิ บ ตั ิ งานด้านเบิ กจ่ายเงิ นผ่าน
GFMIS Web Online กรณี จ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) สาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์”
ประกอบการปฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานยิง่ ขึ้น

บทที่ 2
ควำมรู้ ทำงวิชำกำรหรือแนวคิดหลักทฤษฎีทใี่ ช้ ในกำรดำเนินกำร
การขอเบิ ก เงิ น เพื่ อจ่ ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่ ง ซื้ อสั่ ง จ้าง (PO) ถื อเป็ นการปฏิ บ ัติตามระเบี ย บ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิ นส่ งคลัง พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิ บตั ิงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริ หารการเงินการคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) แ ล ะ ก ฎ ร ะ เบี ย บ ห ลั ก เก ณ ฑ์
หนังสื อเวียนสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริ หารการเงิ นการคลังภาครัฐด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่ งปฏิ บตั ิโดยผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์
โดยตรง หรื อผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนดก่อนนาข้อมูลเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์
การเปลี่ ยนแปลงการเงิ น การคลังภาครั ฐสู่ ระบบอิ เล็กทรอนิ ก ส์ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและ
ความคล่ องตัวในการดาเนิ นงาน โดยให้ส่วนราชการเริ่ มใช้งานระบบ GFMIS ตั้งแต่ปี งบประมาณ
พ.ศ.2548 และได้พฒั นาปรับปรุ งวิธีการบันทึ กรายการผ่าน GFMIS Web Online เพื่อให้หน่ วยงานใน
ส่ วนภูมิภาคสามารถปฏิ บตั ิงานได้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยยกเลิ กวิธีการบันทึ กรายการผ่าน Excel
Loader และกาหนดให้ส่วนราชการนาเข้าข้อมูลผ่าน GFMIS Web Online ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ระบบเบิ กจ่ายเงิ นผ่าน GFMIS Web Online ช่ วยให้สามารถหน่ วยงานส่ วนภูมิ ภาคสามารถ
ปฏิ บ ตั ิ งานได้เที ยบเคี ยงกับเครื่ อง GFMIS Terminal ซึ่ งมีกระบวนงานการบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ น
ได้ท้ งั เงิ น งบประมาณ เงิ น กัน ไว้เบิ ก เหลื่ อ มปี เงิ น นอกงบประมาณ และเงิ น ตามโครงการภายใต้
แผนปฏิ บ ัติ ก ารไทยเข้ม แข็ ง 2555 เป็ นต้น โดยก าหนดให้ ส่ ว นราชการถื อ ปฏิ บ ัติ ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 1
กรกฎาคม 2554
“ข้ อ มู ล หลั ก ผู้ ข ำย” หมายถึ ง ข้อ มู ล ของหน่ ว ยงานผู ้เบิ ก หรื อ เจ้า หนี้ หรื อ ผู ้มี สิ ท ธิ รับ เงิ น
เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชน เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ชื่อและเลขที่บญั ชี ธนาคาร เลขที่สัญญา
เงื่อนไขการชาระเงิน หรื อข้อมูลอื่นใดที่จาเป็ นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สาหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง
ข้อมูลหลักผูข้ ายที่ สามารถนามาบันทึ กขอเบิ กเงิ นจากคลังตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) จะต้อง
เป็ นข้อมูลหลักผูข้ ายที่ได้รับการอนุมตั ิและยืนยันจากกรมบัญชีกลางภายใต้ร หัสหน่ วยงานกรมปศุสัตว์
เท่านั้น

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเบิกเงินจำกคลัง
ระเบียบการเบิ กจ่ายเงิ นจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิ นส่ งคลัง พ.ศ. 2551 ส่ วนที่ 2
หลักเกณฑ์การเบิกเงิน ข้อ 15 การขอเบิกเงินทุกกรณี ให้ระบุวตั ถุประสงค์ที่จะนาเงินนั้นไปจ่ายและห้าม
มิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกาหนด หรื อใกล้จะถึงกาหนดจ่ายเงิน
เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด ให้นาไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น จะนาไปจ่ายเพื่อการ
อื่นไม่ได้
ในกรณี ที่มีค วามจาเป็ น กระทรวงการคลังอาจปรั บ แผนการเบิ กจ่ายเงิ นของหน่ วยงานผูเ้ บิ ก
ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ โดยแจ้งให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ทราบล่วงหน้า
ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปี นั้นไปจ่าย
ในกรณี มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี นั้นได้ทนั ให้เบิกจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของปี งบประมาณถัดไปได้ แต่ ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็ นการก่ อหนี้ ผูก พันเกิ นงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิ และให้ปฏิบตั ิตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และ
ข้อ 21 การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่ วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใดๆ ไว้ ณ ที่
จ่าย ให้บนั ทึกภาษีเป็ นรายได้แผ่นดินไว้ในคาขอเบิกนั้นด้วย เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว
วิธีการเบิกเงิน การเบิกเงินจากคลังให้หน่วยงานผูเ้ บิกปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เปิ ดบัญชี เงิ นฝากไว้กบั ธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิ จ สาหรับเงินงบประมาณหนึ่ งบัญชี และเงิน
นอกงบประมาณหนึ่งบัญชี
2. นาข้อมูลของหน่วยงานผูเ้ บิกตาม 1. หรื อของเจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ รับเงินสร้างเป็ นข้อมูลหลัก
ผูข้ ายในระบบ
3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอเบิกเงินก่อนส่ งคาขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชี กลาง
หรื อสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
4. ตรวจสอบการจ่ายเงิ นของกรมบัญชี กลางให้กบั หน่ วยงานผูเ้ บิ กหรื อจ่ายเงิ นตรงแก่ เจ้าหนี้
หรื อผูม้ ีสิทธิรับเงินตามคาขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ และ
ข้อ 24 การขอเบิกเงินของส่ วนราชการสาหรับการซื้ อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรื อเช่ าทรัพย์สิน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ในกรณี ที่มีใบสั่งซื้ อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรื อข้อตกลง ซึ่ งมีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปหรื อ
ตามที่ กระทรวงการคลังกาหนด ให้ส่วนราชการจัดทาหรื อลงใบสั่งซื้ อ หรื อใบสั่งจ้างเพื่อทาการจอง
งบประมาณในระบบ โดยกรมบั ญ ชี ก ลางจ่ า ยเงิ น เข้า บัญ ชี ใ ห้ ก ับ เจ้า หนี้ หรื อ ผู ้มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ของ
ส่ วนราชการโดยตรง

การซื้ อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรื อเช่ าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดาเนิ นการขอเบิ กเงิ นจากคลัง
โดยเร็ ว อย่างช้าไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับทรัพย์สินหรื อตรวจรับงาน
ถูกต้องแล้วหรื อนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย
ก่อนที่ หน่ วยงานจะดาเนิ นการสร้ างใบสั่ งซื้ อสั่งจ้าง (PO) จะต้องตรวจสอบและดาเนิ นการ
สร้ า งข้อ มู ล หลัก ผู้ข ายของเจ้า หนี้ หรื อ ผูม้ ี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ที่ ระบุ ต ามใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้าง/สั ญ ญา/ข้อ ตกลง
ในระบบ GFMIS ให้เรี ยบร้อย
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารใบสาคัญประกอบคาขอเบิกเงิน ก่อนดาเนิ นการ
บันทึ ก รายการขอเบิ กเงิ น ในระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่ วยงานหรื อผูท้ ี่ ได้รับ มอบหมายเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นผูเ้ บิกเงินจากคลัง และอนุ มตั ิการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ รับเงินโดยการจ่ายตรง
และจะต้องตรวจสอบการจ่ายเงินให้กบั เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ รับเงินตามคาขอเบิกเงินโดยการเรี ยกรายงาน
ในระบบ GFMIS เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและใช้เป็ นหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงิน
ให้แก่ผรู ้ ับหรื อเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิในการเบิ กจ่ายเงิ นตามระบบการบริ หารการเงิ นการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ตามหนังสื อเวียนกระทรวงการคลัง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0409.3/ว 115
ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิในการเบิกจ่ายเงินและการนาเงินส่ งคลังตาม
ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลังภาครั ฐด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ข้อ 3 การขอเบิ ก เงิ น
เพื่อจ่ายให้บุคคลภายนอก ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
สาหรั บการซื้ อ/จ้าง/เช่ า ที่ มีใบสั่ งซื้ อสั่งจ้างหรื อมี สัญญาและมี วงเงิ นตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้ นไป
หน่ วยงานต้องดาเนิ น การตามขั้น ตอนให้ ถู ก ต้องตามระเบี ย บส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการพัส ดุ
ให้เรี ยบร้อยก่อนและดาเนิ นการเข้าระบบงานจัดซื้ อจัดจ้าง (PO) สร้างใบสั่งซื้ อ/จ้าง/เช่ า เพื่อทาการจอง
งบประมาณและบันทึ กข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหนี้ ไว้ในระบบ และเมื่อทาการตรวจรับของหรื องาน
เรี ยบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบงานจัดซื้ อจัดจ้าง (PO) เพื่อบันทึกการตรวจรับ และเมื่อจะขอเบิกเงินเพื่อชาระ
หนี้ ให้ ห น่ วยงานส่ งค าขอเบิ ก ที่ ต รวจสอบความถู ก ต้อ งแล้วผ่า นระบบ มายังกรมบัญ ชี ก ลางหรื อ
สานักงานคลังจังหวัด เพื่อขอเบิกเงิ นจากคลัง โดยกรมบัญชี กลางจะจ่ายเงิ นเข้าบัญชี ให้กบั เจ้าหนี้ ของ
หน่วยงานโดยตรง
ในการเข้าระบบให้เลือก ระบบเบิกจ่าย  ขอเบิกเงิน และเลือกประเภทรายการขอเบิกที่ตรง
กับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน ได้แก่
1. ขบ.01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งฯ จะได้ประเภทเอกสาร คือ
- เงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสาร KB
- เงินนอกงบประมาณ ประเภทเอกสาร KG

2. ขบ.11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้ อฯ การส่ งมอบไม่แน่นอนจะได้ประเภทเอกสาร คือ
- เงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสาร KB
- เงินนอกงบประมาณ ประเภทเอกสาร KG
ทั้งนี้ หน่ วยงานจะต้อ งแจ้งให้ คู่ สั ญ ญาทราบก่ อนว่า คู่ สั ญ ญาจะต้อ งรั บ ภาระค่ าธรรมเนี ย ม
ธนาคารในการรั บ เงิ น และจัดส่ งใบเสร็ จรั บ เงิ นของคู่สั ญ ญาหรื อผูร้ ั บโอนสิ ท ธิ รับ เงิ นให้หน่ วยงาน
ล่วงหน้า

บทที่ 3
กระบวนกำรบันทึกรำยกำรขอเบิกเงินผ่ ำน Web Online
ภำพรวมกระบวนกำรบันทึกรำยกำรขอเบิกเงินเพือ่ จ่ ำยตรงผู้ขำยผ่ ำนใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ ำง (PO)
เมื่อได้รับเอกสารการจัดซื้ อจัดจ้างที่บนั ทึกใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) และบันทึกการตรวจรับสิ นค้า
ผ่าน GFMIS Web Online ดาเนิ นการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ตรวจสอบข้อมูลหลัก
ผูข้ ายซึ่ งได้รับการอนุมตั ิและยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว ตรวจสอบชื่อผูข้ าย เลขประจาตัวประชาชน
หรื อเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ชื่ อบัญ ชี เงิ น ฝากธนาคาร เลขที่ บ ัญ ชี เงิ น ฝากธนาคารของผูข้ าย รวมถึ ง
รายละเอี ย ดการบัน ทึ ก บัญ ชี รหั ส บัญ ชี แ ยกประเภท ศู น ย์ต้น ทุ น แหล่ ง ของเงิ น รหั ส งบประมาณ
รหัส กิ จกรรมหลัก รหัส กิ จกรรมย่อย จานวนเงิ น ขอเบิ ก รายการสิ น ค้าหรื อบริ ก าร วัน ครบก าหนด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ และใบตรวจรับสิ่ งของ หากไม่มีขอ้ ผิดพลาดให้บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
โดยระบบจะแสดงเลขที่ ใบก ากับสิ นค้าและเลขที่ เอกสารขอเบิ กเงิ น และหั วหน้ าส่ วนราชการจะต้อง
ดาเนิ นการอนุ มตั ิเอกสารขอเบิ กเงินและอนุ มตั ิเอกสารเพื่อสั่ งจ่ายเงิ น เมื่ อดาเนิ นการเสร็ จแล้ว ระบบ
จะส่ งข้อมูลให้กรมบัญชี กลางหรื อสานักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุ มตั ิรายการขอเบิกเงินและประมวลผล
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ รับเงินต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ส่วนราชการ
สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ผ่าน GFMIS Web online
ตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ได้รับแจ้งหนี้/เอกสาร
ขอเบิกเงิน
ขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการ
ตามระเบียบทางรายการ

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ผ่าน GFMIS Web online
หัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติ P1
หัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติ P2

กรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด

กระบวนงำนกำรเบิกจ่ ำยเงินเพือ่ จ่ ำยตรงผู้ขำยผ่ ำนใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ ำง (PO)
ขั้นตอนการดาเนิ นการบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ นเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO)
เกิดขึ้นเมื่อได้รับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงินประกอบด้วย ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ที่บนั ทึกผ่าน GFMIS
Web Online ใบแจ้งหนี้ จากผูข้ าย ใบส่ งของ การบันทึกการตรวจรับสิ น ค้า และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง
ซึ่ งเอกสารใบสาคัญที่จะนามาบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ให้เบิกจ่ายโดยหัวหน้า
ส่ วนราชการ และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสาคัญ เช่ น จานวนเงินขอเบิกจะต้อง
ตรงกับใบแจ้งหนี้ จานวนเงิ นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ก่ อนทาการบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ น
วิเคราะห์เลือกประเภทรายการขอเบิก ที่สอดคล้องกับเอกสารใบสาคัญ เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงิ น
เรี ย บร้ อยแล้ว ได้เลขที่ เอกสารการขอเบิ ก จะต้องเรี ย กรายงาน Sap Log เพื่ อตรวจสอบการบันทึ ก
รายการขอเบิ กว่าถู กต้องหรื อไม่ และจัดท าสรุ ปรายการขอเบิกเพื่ อเสนอผูม้ ีอานาจดาเนิ นการอนุ มตั ิ
รายการขอเบิ ก เงิ น ทั้ง นี้ ค วรมี ก ารบันทึ ก ทะเบี ย นคุ ม รายการขอเบิ ก เพื่ อสามารถตรวจสอบรายการ
ขอเบิกในภายหลัง เมื่อผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิรายการขอเบิกเรี ยบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบและติดตาม
สถานะจ่ายและยืนยันการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ าย/คู่สัญญา โดยเรี ยกรายงานแสดงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชี แนบเอกสารการขอเบิกเงิน จัดเก็บเอกสารเพื่อใช้เป็ นหลักฐานและตรวจสอบการบันทึก
รายการขอเบิ กเงินดังกล่าว โดยแสดงรายละเอียดกระบวนงานการเบิกจ่ายเงิ น เพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่าน
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ตามแผนภูมิที่ 2
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กำรเบิกจ่ ำยเงินเพือ่ จ่ ำยตรงผู้ขำยผ่ ำนใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ ำง (PO)
การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) สามารถบันทึกรายการ
ขอเบิ กเงินเพื่อจ่ายตรงเข้าบัญชี บุคคลภายนอกและส่ วนราชการอื่นผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภท
ทัว่ ไป (บส.01) คือสามารถกาหนดงวดการส่ งมอบงานและจานวนเงินที่ชาระแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน
และการบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ นผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่ งมอบไม่แน่ นอน (บส.04)
นอกจากนี้ ยงั สามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณี มีการโอนสิ ทธิ การรับเงินบุคคลภายนอกหรื อผูข้ าย
รายอื่น โดยแสดงขั้นตอนการบันทึกรายการแต่ละกรณี ดังนี้
1. กำรขอเบิกเงินเพือ่ จ่ ำยตรงผู้ขำยผ่ ำนใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ ำง (PO) ประเภททัว่ ไป (บส.01)
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภททัว่ ไป (บส.01) คือ สามารถกาหนดงวดการส่ งมอบงานและ
จานวนเงินที่ชาระแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน ซึ่ งสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายได้ท้ งั
เงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินนอกงบประมาณ ดังนี้
กรณี ที่ 1 เงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA
กรณี ที่ 2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสาร KB
กรณี ที่ 3 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเอกสาร KG
ซึ่ งมีข้ นั ตอนและวิธีการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลัง คือ
1.1 ได้รับใบสาคัญการขอเบิ กเงิ น เอกสารการจัดซื้ อจัดจ้าง จะต้องดาเนิ นการตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสารใบสาคัญตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง วันครบกาหนดส่ งมอบ รายละเอียด
ใบแจ้งหนี้ รายการสิ น ค้าบริ ก าร จานวนเงิ น ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย การตรวจรั บ ของ
คณะกรรมการตรวจรับซึ่ งจะต้องถูกต้องตรงกัน นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบข้อมูลหลักผูข้ ายของผูข้ าย/
คู่ สั ญ ญา ซึ่ ง ได้รับ อนุ ม ตั ิ และยืน ยัน จากกรมบัญ ชี ก ลางแล้ว โดยตรวจสอบชื่ อผูข้ าย เลขประจาตัว
ผูเ้ สี ยภาษีหรื อเลขประจาตัวประชาชน ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคาร
1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลหลักผูข้ าย ก่อนการตั้งเบิกทุกครั้ง ต้องตรวจสอบข้อมูล
หลักผูข้ ายที่ระบุไว้ในใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง/สัญญา/ข้อตกลง ผ่าน Web Online ดังนี้

เข้าสู่ หน้าจอระบบจัดซื้ อจัดจ้าง เพื่อค้นหาผูข้ ายตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1
เมื่อเข้าสู่ หน้าจอ ข้อมูลหลักผูข้ าย (ผข.01) ให้เลือก
เพื่อค้นหาผูข้ าย ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2

ที่ปรากฏหน้าจอมุมบนด้านขวา

เข้าสู่ ห น้าจอค้น หาข้อมู ล หลัก ผูข้ ายที่ บ นั ทึ ก ในใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้าง (PO) เลื อกวิธี ก ารค้นหาที่ ต้องการ
โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามรหัส ผูข้ ายในระบบ GFMIS โดยระบุ รหัส ผูข้ ายจานวน 10 หลัก ในช่ อง
รหัสผูข้ ายในระบบ GFMIS ตัวอย่างเช่น 1000000486 ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ในกรณี ไม่ทราบรหัสผูข้ ายในระบบ GFMIS สามารถค้นหาผูข้ าย
ได้จากรหัสประจาตัวประชาชนหรื อรหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี โดยเลือกการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุ
รหัสประจาตัวประชาชนหรื อรหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ในช่อง “รหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ” ตัวอย่างเช่น
01055000000526 ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4
กดปุ่ ม

เพื่อแสดงข้อมูลหลักผูข้ ายที่คน้ หา

จะพบรหัสผูข้ ายที่มีอยูใ่ นระบบ GFMIS ตรวจสอบสถานะผูข้ ายซึ่งต้องแสดง อนุมัติและยืนยัน
ภายใต้รหัสหน่วยงาน 0706 เท่านั้น จึงจะสามารถดาเนินการบันทึกรายการขอเบิกได้ ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5
กดปุ่ ม

เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผูข้ าย ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูข้ าย รหัสผูข้ าย รหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ชื่อและที่อยูผ่ ขู ้ าย

และต้องตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง ซึ่ งจะต้องตรง
กับที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) นอกจากนี้ สถานะของบัญชี ตอ้ งเป็ นปกติ ไม่ถูกบล็อก (Block)
จากกรมบัญชีกลาง
ตัวอย่ ำง เมื่อได้รับเอกสารประกอบใบสาคัญขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้ อ (PO) ของบริ ษทั วรจักร์ ยนต์ จากัด
ซึ่งระบุเลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคาร 0436007975 ธนาคารกรุ งไทย สาขาราชวงศ์ ต้องตรวจสอบข้อมูล
หลักผูข้ ายในระบบ GFMIS เลขที่ บ ญ
ั ชี ธนาคารดังกล่ าวมี ในระบบ GFMIS และสถานะของบัญ ชี
ธนาคารถูกบล๊อก จากกรมบัญชีกลางหรื อไม่ ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7

1.3 บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลัง แสดงขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ในแต่ละ
กรณี ตามตัวอย่าง ดังนี้
กรณีที่ 1 เงินงบประมำณ ประเภทเอกสำร KA
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิ น ค่าซ่ อมแซมยานพาหนะ ของ
บริ ษ ัท วรจัก ร์ ย นต์ จากัด ใบแจ้ง หนี้ เลขที่ 1 เม.ย. 2557 ลงวัน ที่ 15 สิ ง หาคม 2557 จานวนเงิ น
72,403.69 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,736.69 บาท จานวนเงิ นสุ ทธิ 67,667.-บาท ไม่มีค่าปรับ ตามใบสั่งซื้ อ
เลขที่ 7005183081 หลังจากตรวจสอบเอกสารขอเบิ ก เงิ น และข้อมู ล หลัก ผูข้ ายในระบบ GFMIS
เรี ยบร้อยแล้ว ให้บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนกำรเข้ ำสู่ ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ทั้ง 6 ระบบ
ได้แก่
- ระบบการบริ หารงบประมาณ
- ระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
- ระบบเบิกจ่าย
- ระบบรับและนาส่ งรายได้
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 8

เลือก
หน้าจอจะแสดงระบบงานต่างๆ ของระบบเบิกจ่าย ประกอบด้วย ขอเบิกเงิน
ขอถอนคืนรายได้ ขอจ่ายโดยส่ วนราชการ และการบันทึกเบิกเกินส่ งคืน/ล้างลูกหนี้ เงินยืม/คืนเงินทดรอง
ราชการ ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9
เลือก

เข้าสู่ หน้าจอประเภทรายการขอเบิก ประกอบด้วย
- ขบ.01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสัง่ ซื้ อฯ
- ขบ.02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้ อฯ
- ขบ.03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้ อฯ
- ขบ.11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้ อฯ การส่ งมอบไม่แน่นอน
- ทข.01 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้ อฯ
- ทข.02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อา้ งอิงใบสัง่ ซื้ อฯ
- ทข.11 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้ อฯ การส่ งมอบไม่แน่นอน ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 10
เลือก
เพื่อเข้าสู่ หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ตามเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงินที่ได้รับ
ข้ อสั งเกต การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง (PO) ประเภททัว่ ไป (บส.01)
ทั้ง 3 กรณี ใช้ประเภทการขอเบิกคือ ขบ.01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้ อฯ
แม้จะเป็ นการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ประเภทเอกสาร KG ก็ตาม

2. ขั้นตอนกำรบันทึกรำยกำรขอเบิก
เมื่อเลือกประเภทรายการขอเบิกเงิน ขบ.01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้ อฯ หน้าจอจะ
เข้าสู่ ระบบการบันทึ กรายการขอเบิ ก ซึ่ งต้องระบุ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับรายการขอเบิ ก โดยมี การบันทึ ก
3 ส่ วน คือ ข้อมูลส่ วนหัว ข้อมูลทัว่ ไป และรายการขอเบิก ดังนี้
 ข้ อมูลส่ วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
ระบบแสดงรหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 0706 จานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัติ
- รหัสพื้นที่
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก 1000 – ส่ วนกลาง
ให้อตั โนมัติตามสิ ทธิ การเข้าใช้งานงาน เมื่อระบุรหัสผูใ้ ช้
จานวน 12 หลัก 070060000510 และรหัสผ่าน Axxxx
ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
07006XXXXX ให้อตั โนมัติตามสิ ทธิการใช้งานเมื่อระบุ
รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเช่นเดียวกัน คือ 0700600005 กองคลัง
ตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผา่ นรายการ

ระบุวนั เดือน ปี ของเอกสารหรื อหลักฐานประกอบการ
ขอเบิกเงิน คือวันที่ 15 สิ งหาคม 2557 ตามใบแจ้งหนี้
โดยกดปุ่ ม ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน สค.
ปี 2557 และคลิ๊กที่วนั ที่ 15 เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันที่
15 สิ งหาคม 2557
ระบุวนั เดือน ปี ที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงินหรื อใช้วนั ที่
เดียวกับวันที่เอกสาร โดยกดปุ่ ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน สค.
ปี 2557 และคลิ๊กที่วนั ที่ 15 เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันที่
15 สิ งหาคม 2557 ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12

- การอ้างอิง

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ ตามเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน คือ
1 เม.ย. 2557 ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13
- เลขที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
ที่นามาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณี ทราบเลขที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
(PO) ให้ระบุเลขที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) จานวน 10 หลัก
ซึ่งบันทึกรายการผ่าน Web Online เลขที่เอกสาร
ขึ้นต้นด้วย 7XXXXXXXXX ในช่อง
เลขทีใ่ บสั่ งซื้อระบบ GFMIS คือ 7005183081
ตามภาพที่ 14

ภาพที่ 14
ข้ อสั งเกต การค้นหาใบสั่งซื้ อจากระบบให้เลือกการค้นหาใบสั่งซื้ อที่บนั ทึกรายการ Web Online
เท่านั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการบันทึกรายการผ่าน Excel Loader แล้ว
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณี ไม่ทราบเลขที่เอกสาร
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ให้เลือกการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
โดยระบุ วันที่บนั ทึกรายการ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/สัญญา
หรื อเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ตัวอย่าง ระบุวนั ที่บนั ทึก
รายการ 1 สิ งหาคม 2557 ถึง 5 สิ งหาคม 2557
ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 15
ตามตัวอย่าง เมื่อระบุเลขที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง 7005183081 แล้วให้กดปุ่ ม “ค้นหา” เพื่อให้ระบบแสดง
รายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่คน้ หา ดังนี้
- เลขที่ใบสัง่ ซื้ อระบบ GFMIS 7005183081
- วันที่ใบสั่งซื้ อ 25 มีนาคม 2557
- เลขที่ใบสั่งซื้ อ/สัญญา สว.24/57
- ชื่อผูข้ าย บริ ษทั วรจักร์ ยนต์ จากัด
- วันที่บนั ทึก 16 มิถุนายน 2557

เมื่อตรวจสอบแล้วตรงกับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ ม
สั่งจ้างสาหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 16

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้ อ

ภาพที่ 16
ในหน้าจอรายการขอเบิกจะปรากฏเลขที่เอกสารใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่เลือก ตามตัวอย่าง คือ 7005183081
ตามภาพที่ 17

ภาพที่ 17

 ข้ อมู ลทั่วไป เข้าสู่ ก ารบันทึ กข้อมู ลทัว่ ไปรายการขอเบิ กเงิน โดยเลื อกประเภทรายการขอเบิก /
วิธี ก ารช าระเงิ น ซึ่ งระบบจะแสดงวิธี ก ารช าระเงิ น เป็ นจ่ ายตรงเข้าบัญ ชี เงิ น ฝากธนาคารของผูข้ าย/
คู่สัญญา ให้โดยอัตโนมัติ เลือกประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมำณ ตามภาพที่ 18

ภาพที่ 18
ข้อมูลผูร้ ับเงิน ระบบจะแสดงเลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ชื่อผูข้ าย เลขที่บญั ชี
เงิ นฝากธนาคารตามข้อมูลหลักผูข้ ายที่ บนั ทึ กในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ดังนั้น ต้องตรวจสอบข้อมูล
ผูร้ ับเงินให้ถูกต้องตรงกับเอกสารใบสาคัญที่นามาขอเบิกเงินอีกครั้ง ตามภาพที่ 19

ภาพที่ 19

คาอธิบายเอกสาร สาหรับบันทึกข้อความอธิ บายรายการขอเบิก ตามตัวอย่าง “ค่าซ่ อมแซมยานพาหนะ”
เมื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทัว่ ไปเรี ยบร้อยแล้ว กดปุ่ ม
เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ
บันทึกรายการขอเบิกต่อไป ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 20

 ข้ อมูลรำยกำรขอเบิก หน้าจอรายการขอเบิกจะแสดงรายละเอียดใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง (PO) ดังนี้
- วันที่ส่งมอบ ระบุวนั ที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ลงลายมือชื่อ
ตรวจรับงานไว้เรี ยบร้อยแล้ว
- เลขที่ใบรับพัส ดุ ระบุเลขที่ เอกสารการตรวจรับในระบบ GFMIS ของพัส ดุ ซึ่ งแสดงว่า
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง เลขที่ 7005183081 ได้ตรวจรับในระบบเรี ยบร้อยแล้ว สามารถบันทึกรายการขอเบิกได้
ในกรณี ที่ไม่มีเลขที่ใบรับพัสดุ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พสั ดุบนั ทึกการตรวจรับให้เรี ยบร้อยก่อน ตามตัวอย่าง
ได้เลขที่ใบรับพัสดุ คือ 8000652663
- รหัส GPSC เจ้าหน้าที่พสั ดุได้บนั ทึกในขั้นตอนของการบันทึกใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
- รายละเอียดพัสดุ คือคาอธิ บายรายการรหัส GPSC ควรตรวจสอบว่าสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
ที่นามาขอเบิกหรื อไม่ ตามตัวอย่าง คือขอเบิกค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
- ราคาต่ อหน่ วย และมู ล ค่ ารวม แสดงจานวนเงิ น ตามยอดใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้าง ตรวจสอบกับ
เอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน จากตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้แสดงยอด 72,403.69 บาท
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว ให้กดเลื อก  เพื่อกาหนดให้ระบบ
เลือกรายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง และกดปุ่ ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 21

 กำรบันทึกรำยกำร
หลังจากกดปุ่ ม “จัดเก็ บ รายการนี้ ล งในตาราง” ระบบจะแสดงรายละเอี ย ดใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้าง
ที่เลือกประกอบด้วย ลาดับ รายการใบสั่งซื้ อ รหัสบัญชี แยกประเภท รหัสศูนย์ตน้ ทุ น แหล่งของเงิ น
รหั ส งบประมาณ รหั สบัญ ชี เงิ นฝาก รหั สเจ้าของบัญ ชี เงิ นฝาก รหั ส กิ จกรรมหลัก จ านวนเงิ นขอเบิ ก
โดยต้องตรวจสอบความถู ก ต้องของรายละเอี ย ดใบสั่ งซื้ อสั่ ง จ้างให้ ส อดคล้องกับ เอกสารใบส าคัญ
ขอเบิกเงิน ดังนี้
- รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา ขอเบิกค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
- รหัสศูนย์ตน้ ทุน 0700600273 ศูนย์ตน้ ทุนที่ขอเบิกเงินค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
- รหัสแหล่งของเงิน 5711220 แสดงแหล่งของเงิน 220 เป็ นค่าใช้สอย
- รหัสงบประมาณ 0700691718000000 แสดงรหัสงบประมาณของปี 2557 จานวน 16 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลัก 070061000I0993 ซึ่ งรหัสกิจกรรมหลักต้องสอดคล้องกับรหัสงบประมาณ
ที่ขอเบิก
- จานวนเงินขอเบิก 72,403.69 บาท ยอดตรงตามใบแจ้งหนี้
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของรายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้างเรี ยบร้อยแล้ว
ให้กดปุ่ ม
เพื่อระบุจานวนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ 22

ภาพที่ 22

 กำรบันทึกภำษีหัก ณ ที่จ่ำย/ค่ ำปรั บ เมื่ อเข้าสู่ หน้าจอการบันทึ กภาษีหัก ณ ที่ จ่าย/ค่าปรับ มี
รายละเอียดที่ตอ้ งบันทึกรายการ ดังนี้
ภำษีเงินได้ ให้เลื อกประเภทภาษี เงิ นได้ว่าเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล โดยต้องสอดคล้องกับข้อมูล
หลักผูข้ ายตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง โดยมีขอ้ สังเกตคือ
1. ผูข้ ายนิ ติบุคคล เช่ น บริ ษทั ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รหัสผูข้ ายจะขึ้นต้นด้วยเลข 1 ตามด้วย
Running Number (1xxxxxxxxx) จานวน 10 หลัก
2. ผู ้ข ายบุ ค คลธรรมดา เช่ น ร้ า นค้า บุ ค คล รหั ส ผู ้ข ายจะขึ้ นต้น ด้ ว ยเลข 9 ตามด้ว ย
Running Number (9xxxxxxxxx) จานวน 10 หลัก
ตามตัวอย่าง บริ ษทั วรจักร์ ยนต์ จากัด เป็ นผูข้ ายนิติบุคคล ให้เลือกประเภทเงินได้นิติบุคคล
ฐำนกำรคำนวณ ระบุจานวนเงินที่ใช้เป็ นฐานในการคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่ งเป็ นราคาสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามตัวอย่างคือ 67,667.-บาท
จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจานวนเงิ นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้ 1% ซึ่ งคานวณจากราคาสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ คูณด้วย 1% ตัวอย่าง 67,667 x 1/100 = 676.67 บาท
ค่ ำปรับ ในกรณี ที่ผขู ้ าย/คู่สัญญาส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การเกินกาหนดส่ งมอบที่ระบุในใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง/
สัญญา/ข้อตกลง โดยเลือกต้องเลือกระบุเป็ น รายได้ของแผ่นดิน เท่านั้น
ฐำนกำรคำนวณ ระบุจานวนเงินตามมูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ส่งมอบเกินกาหนด
จำนวนเงินทีห่ ักไว้ ระบุจานวนเงินค่าปรับที่ตอ้ งหักไว้ คิดจากราคาสิ นค้าหรื อบริ การที่ส่งมอบ
เกินกาหนด คูณด้วยอัตราค่าปรับที่ระบุในใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง/สัญญา/ข้อตกลง
จากตัวอย่างแสดงการระบุภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23

กดปุ่ ม
เมื่อระบุ ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย/ค่าปรับเรี ยบร้ อย เพื่ อกลับเข้าสู่ หน้าจอรายการขอเบิ ก
ตรวจสอบจานวนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย จานวนเงินขอรับให้ถูกต้องตรงตามเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน
ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 24
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว กดปุ่ ม

 ระบบแสดงผลกำรตรวจสอบ หลังจากจาลองการสร้ างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการ
ตรวจสอบ ดังนี้ สถานะการตรวจสอบ “สาเร็ จ” เอกสารไม่มีข ้อผิดพลาด ให้เลื อก “บันทึก ข้อมูล ”
ตามภาพที่ 25

ภาพที่ 25
 ระบบบันทึกรำยกำรขอเบิก
หลังจากกดปุ่ ม “บันทึ กข้อมู ล” ระบบบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ น โดยแสดงสถานะการบันทึ ก
เป็ นสาเร็ จ ได้เลขที่เอกสาร 9001007615 จานวน 10 หลัก ให้เลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
ก่อนที่จะออกจากระบบ ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26

 แสดงกำรบันทึกรำยกำรขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่ ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏรายละเอียดของเอกสารขอเบิก เลขที่ใบขอเบิก 3100021232
ที่ได้จากระบบ ประเภทเอกสาร KA ตามภาพที่ 27

ภาพที่ 27
เลื อ กแถบ “รายการขอเบิ ก ” ระบบจะแสดงรายละเอี ย ดเอกสารขอเบิ ก ให้ ต รวจสอบรหัส บัญ ชี
แยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิ จกรรมหลัก จานวนเงินขอเบิก จานวนเงิ น
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย จานวนเงินขอรับ ว่าถูกต้องหรื อไม่อีกครั้ง ตามภาพที่ 28

ภาพที่ 28
กดปุ่ ม “แสดงเอกสาร” เพื่อให้ระบบแสดงคู่บญั ชีที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 29

ภาพที่ 29

เลือก “พิมพ์เอกสารบัญชี” เพื่อแสดงเอกสารการบันทึกบัญชี โดยแสดงการบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รับสิ นค้า/ใบสาคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)
ตามภาพที่ 30

ภาพที่ 30
จากภาพที่ 28 หากเลือก “Sap Log” ระบบจะแสดงเอกสารการบัญชีในรู ปแบบของรายงาน Sap Log
ตามภาพที่ 31

ภาพที่ 31

เมื่อได้บนั ทึกรายการขอเบิกเงินและตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารการบันทึกบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว
และต้องการกลับหน้าจอระบบงานอื่นๆ ของ Web Online เลือก “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 32

ภาพที่ 32

กรณีที่ 2 เงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี ประเภทเอกสำร KB
เงิ นกันไว้เบิ กเหลื่ อมปี คื อ เงิ น งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปี ที่ ผ่านมา เมื่ อส่ วนราชการ
ไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณประจาปี ได้ทนั ภายในปี งบประมาณนั้น จะต้องดาเนิ นการขอกันเงิ นไว้
จ่ายเหลื่อมปี ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ มตั ิให้กนั เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่ อมปี สาหรับผลผลิต/โครงการนั้นๆ และ
ได้บ ัน ทึ ก รายการใบสั่ ง ซื้ อสั่ ง จ้างในระบบ GFMIS เรี ย บร้ อยแล้ว โดยอธิ บ ายขั้น ตอนการบัน ทึ ก
รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ตามตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่ ำง ได้รับใบแจ้งหนี้ เลขที่ No.32792333 ลงวันที่ 27 สิ งหาคม 2557 จากบริ ษทั พัฒน์กล จากัด
เป็ นค่าก่อสร้างโรงงานแปรรู ปนม จานวนเงิ น 11,998,485.66 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 784,947.66 บาท
จานวนเงินสุ ทธิ 11,213,538.-บาท ตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้างเลขที่ 7004948740 ซึ่ งเป็ นเงินกันไว้เบิกเหลื่อม
ปี ของปี งบประมาณ 2555 บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบดังนี้
1. ขั้นตอนกำรเข้ ำสู่ ระบบ
ดาเนิ นการเช่นเดียวกับการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA คือเลือก
ระบบเบิ ก จ่ า ย เพื่ อ บัน ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น และเลื อ กประเภทการขอเบิ ก ขบ.01 ขอเบิ ก เงิ น
งบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้ อฯ เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
2. ขั้นตอนกำรบันทึกรำยกำร
ในส่ วนของขั้นตอนการบันทึกรายการมีวิธีการระบุรายละเอียดส่ วนหัว การค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้ อ
การตรวจสอบความถูกต้องใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่นามาขอเบิก ทั้งประเภทรายการขอเบิก ข้อมูลผูร้ ับเงิ น
เลขที่ บญ
ั ชี เงิ นฝากธนาคาร ยังต้องดาเนิ นการตรวจสอบเช่ นเดี ยวกับขั้นตอนของการบันทึ กรายการ
ขอเบิกเงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA จะมีส่วนที่แตกต่างซึ่ งต้องตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกรายการในใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่ตอ้ งสังเกตหากเป็ นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี คือ

 กำรบันทึกรำยกำร
เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้ อสั่งจ้างว่าถูกต้องตรงกับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน
โดยเลือกรายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ที่นามาขอเบิก และเลือกจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ตามภาพที่ 33

ภาพที่ 33
หน้ า จอจะปรากฏรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ บ ัน ทึ ก รายการในใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้า ง เช่ น เดี ย วกับ การขอเบิ ก
เงินงบประมาณ และต้องตรวจสอบรหัสบัญชี แยกประเภท ศูนย์ตน้ ทุน จานวนเงิน ที่ตอ้ งสอดคล้อง
กับ เอกสารใบส าคัญขอเบิ ก โดยมี ขอ้ สั งเกต คื อ รหัส แหล่ งของเงิ น รหัส งบประมาณจะแสดง
รายละเอียดของปี งบประมาณที่ผา่ นมา ตามตัวอย่าง ดังนี้
- รหัสบัญชีแยกประเภท 1211010102 แสดงบัญชีพกั งานระหว่างก่อสร้าง
- รหัสศูนย์ตน้ ทุน 0700600284 แสดงรหัสศูนย์ตน้ ทุนของหน่วยงานที่ขอเบิกเงิน
- รหัสแหล่งของเงิน 5510500 แสดงรหัสแหล่งของเงิ นปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
เลขที่ 7004948740 นามาขอเบิกเงินในปี งบประมาณ 2557
- รหั ส งบประมาณ 9090973709 และรหั ส กิ จ กรรมหลัก 90909100000000 เป็ นรหั ส
งบประมาณเงินงบกลางซึ่งใช้บนั ทึกรายการขอเบิกเงินปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามภาพที่ 34

ภาพที่ 34
เมื่อได้ตรวจสอบรายละเอี ยดที่ ระบุ ในใบสั่งซื้ อสั่ งจ้างเรี ยบร้ อยแล้ว จึ งดาเนิ นการบันทึ กรายการขอเบิ ก
ในส่ วนต่อไป คือการระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่ งมีวิธีการและแนวปฏิ บตั ิเช่ นเดียวกันกับการบันทึกขอเบิ ก
เงิ นงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA คื อ ต้องเลื อกประเภทเงิ นได้ให้ สอดคล้องกับผูข้ าย โดยเลื อก
นิ ติบุ คคล ฐานการค านวณ ระบุ ราคาสิ นค้าหรื อบริ การก่ อนรวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม คื อ 11,213,538.-บาท
จานวนเงินที่หกั ไว้ คิดจาก 1% ของราคาสิ นค้าหรื อบริ การก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 112,135.38 บาท
(11,213,538 x 1/100)
 ระบบบันทึกรำยกำรขอเบิก
หลังจากตรวจสอบจานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจานวนเงินขอรับแล้ว ถูกต้องตรงกับเอกสาร
ใบส าคัญขอเบิ กเงิ น จึ งบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ นดังกล่ าว โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและ
สถานะการบันทึ กรายการ “ส าเร็ จ” และได้เลขที่ ใบก ากับสิ นค้า จานวน 10 หลัก คื อ 9001086311
เช่นเดียวกัน
โดยเลือกกดปุ่ ม “แสดงข้อมูล” ตามภาพที่ 35

ภาพที่ 35
 แสดงกำรบันทึกรำยกำรขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่ ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏรายละเอี ยดของเอกสารใบกากับสิ นค้า เลขที่ 9001086311
เลขที่ใบขอเบิก 3100020752 ประเภทเอกสาร KB ตามภาพที่ 36

ภาพที่ 36

ตรวจสอบความถู กต้องของการบันทึ กรายการขอเบิ กอี กครั้ งหรื อการเรี ยกดู เอกสารบัญชี เพื่ อดู คู่ บ ญ
ั ชี
ที่เกิ ดขึ้นจากการบันทึกรายการขอเบิกหรื อเรี ยกดูรายงานในรู ปแบบรายงาน Sap Log วิธีการเช่ นเดี ยวกับ
การขอเบิกเงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA โดยคู่บญั ชีที่เกิดขึ้น คือ
เดบิต รับสิ นค้า/ใบสาคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า – บริ ษทั พัฒน์กล จากัด (1000005003)
ตามภาพที่ 37

ภาพที่ 37

กรณีที่ 3 เงินนอกงบประมำณ ประเภทเอกสำร KG
เงิ นนอกงบประมาณที่ ได้บ ันทึ กรายการใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้างในระบบ GFMIS แล้วสามารถน ามา
บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย/คู่สัญญาได้เช่นเดียวกับเงินงบประมาณ โดยมีวิธีการตรวจสอบ
ความถู กต้องของเอกสารใบสาคัญขอเบิ กและขั้นตอนการบันทึ กรายการขอเบิ กในระบบไม่แตกต่างกัน
จึงขอยกตัวอย่างการบันทึ กรายการขอเบิ กเงินนอกงบประมาณ โดยอธิ บายและแสดงตัวอย่างในขั้นตอน
การบันทึกรายการเฉพาะที่แตกต่างกับการขอเบิกเงินงบประมาณเท่านั้น
ตัวอย่ำง ได้รับใบแจ้งหนี้ เลขที่ 05/08-12 ลงวันที่ 27 สิ งหาคม 2557 จากร้านสุ ดาพาณิ ชย์ เป็ นค่าวัสดุ
การเกษตร จานวนเงิน 138,610.50 บาท ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้างเลขที่ 7004942006
โดยใช้เงินนอกงบประมาณ
เมื่อเข้าสู่ ระบบเบิกจ่าย ให้เลือกประเภทรายการขอเบิก “ขบ.01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้าง
ใบสั่งซื้ อ” ถึงแม้จะเป็ นการขอเบิกเงินนอกงบประมาณก็ตาม เข้าสู่ หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิก ระบุ
รายละเอี ยดส่ วนหัว วันที่ เอกสาร วันที่ ผ่านรายการ การอ้างอิ ง และการค้นหาเลขที่ ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างใน
ระบบ GFMIS ตามปกติ โดยระบุการค้นหาด้วยเลขใบสั่งซื้ อสั่งจ้างเลขที่ 7004942006 เพื่อให้ระบบดึ ง
ข้อมูลใบสั่งซื้ อสั่งจ้างดังกล่าว แสดงตามภาพที่ 38

ภาพที่ 38

ระบบแสดงข้อมู ลผูร้ ั บเงิ น เลขที่ บ ัญชี เงิ นฝากธนาคารตามที่ ระบุ ในใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้าง เมื่ อได้
ตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ลผูร้ ับเงิ นแล้ว ให้เลื อกประเภทรายการขอเบิ กเป็ น “ขอเบิ กเงินนอก
งบประมำณทีฝ่ ำกคลัง” ตามภาพที่ 39

ภาพที่ 39

เมื่อเลือกประเภทรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังแล้ว ให้กดแถบ “รายการขอเบิก” เพื่อเลือก
รายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้างสาหรั บบันทึ กขอเบิ กเงิ น โดยต้องตรวจสอบรายละเอี ยดเช่ นเดี ยวกับขอเบิ กเงิ น
งบประมาณ คื อ วันที่ ส่ งมอบ เลขที่ ใบรั บพัสดุ รายละเอี ยดพัสดุ และจานวนเงิ น ก่ อนที่ จะกดเลื อก
บรรทัดรายการใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง เพื่อบันทึกรายการขอเบิกต่อไป ตามภาพที่ 40

ภาพที่ 40
 กำรบันทึกรำยกำร
ระบบแสดงรายละเอียดการบันทึกรายการในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง เช่นเดียวกับใบสั่งซื้ อสั่งจ้างเพื่อขอ
เบิ กเงิ นงบประมาณ ทั้งรหัสบัญชี แยกประเภท รหัสศูนย์ตน้ ทุ น รหัสแหล่ งของเงิ น รหัสงบประมาณ
รหัสกิ จกรรมหลัก จานวนเงิ น และในส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นในกรณี เบิ กเงิ นนอกงบประมาณคื อ ระบบจะต้อง
แสดงรหัสบัญชีเงินฝาก และรหัสเจ้าของบัญชี เงินฝากเพิ่มเติมด้วย ตามตัวอย่าง ระบบแสดงข้อมูลดังนี้
- รหัสบัญชีแยกประเภท
5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสศูนย์ตน้ ทุน
0700600015 หน่วยงานที่ขอเบิกเงิน
- รหัสแหล่งของเงิน
5726000 ซึ่ งเป็ นรหัสแหล่งของเงินนอกงบประมาณ
- รหัสงบประมาณ
07006 รหัสงบประมาณของเงินนอก
- รหัสบัญชีเงินฝาก
00913 เงินฝากค่าผลิตภัณฑ์สัตว์
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
0700600000 กรมปศุสตั ว์
- รหัสกิจกรรมหลัก
P1000 คือ รหัสพื้นที่ส่วนกลาง
- จานวนเงิน
138,610.50 บาท ตามภาพที่ 41

ภาพที่ 41
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การบันทึกรายการในใบสั่งซื้ อสั่งจ้างเรี ยบร้ อยแล้ว ให้ดาเนิ นการ
บันทึกรายการขอเบิกในขั้นตอนต่อไป ซึ่ งมีวิธีการบันทึกเช่นเดียวกับการขอเบิกเงินงบประมาณ ประเภท
เอกสาร KA ทุกขั้นตอน โดยเมื่อบันทึกรายการสาเร็ จแล้ว จะได้เลขที่เอกสารใบกากับสิ นค้า จานวน 10 หลัก
ตามตัวอย่างคือ 9001080553 ตามภาพที่ 42

ภาพที่ 42
เลือก “แสดงข้อมูล” เพื่อให้ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารใบกากับสิ นค้า

หน้าจอแสดงรายละเอี ยดของเอกสารใบก ากับสิ นค้าเลขที่ 9001080553 ประกอบด้วย เลขที่ ใบขอเบิ ก
3300001502 ประเภทเอกสาร KG ตามภาพที่ 43

ภาพที่ 43
ข้ อสั งเกต กรณี ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ประเภทเอกสาร KG เพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
(PO) เลขที่เอกสารใบขอเบิก จานวน 10 หลัก จะขึ้นต้น 33XXXXXXXX ซึ่ งแตกต่างจาก
การขอเบิกเงินงบประมาณประเภทเอกสาร KA และการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภท
เอกสาร KB ที่เลขที่เอกสารใบขอเบิกจะขึ้นต้นด้วย 31XXXXXXXX
ก่อนจะเลื อก “แสดงเอกสาร” เพื่อให้ระบบแสดงคู่บญ
ั ชี ที่เกิ ดขึ้นจากการบันทึ กรายการขอเบิ ก
และแสดงเอกสารบัญชี ให้ตรวจสอบประเภทรายการขอเบิ ก ข้อมู ลผูร้ ับเงิ น และเลขที่ บ ัญชี เงิ นฝาก
ธนาคารอีกครั้ง

การเรี ยกรายงานแสดงเอกสารบัญชี มี ข้ นั ตอนเช่ นเดี ยวกับการขอเบิ กเงิ นงบประมาณ โดยระบบแสดง
เอกสารการบันทึกบัญชีรายการขอเบิก ตัวอย่างตามภาพที่ 44

ภาพที่ 44

2. กำรขอเบิกเงินเพือ่ จ่ ำยตรงผู้ขำยผ่ ำนใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ ำง (PO) ประเภทกำรส่ งมอบไม่ แน่ นอน (บส.04)
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่ งมอบไม่แน่ นอน (บส.04) คือ ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่ มี
การจ่ายชาระเงินแต่ละงวดไม่แน่นอน หรื ออาจจ่ายตามความสาเร็ จของงาน และสามารถบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินกี่ครั้งก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนเงินในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) โดยไม่ตอ้ งดาเนิ นการตรวจรับ
ในระบบ GFMIS สามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินได้ท้ งั 3 กรณี เช่นเดียวกับการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรง
ผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภททัว่ ไป (บส.01)
ตัวอย่ำง ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภท
การส่ งมอบไม่แน่นอน เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)
ได้รับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงินค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารของบริ ษทั ชาร์ ปไทย จากัด ใบแจ้งหนี้
เลขที่ 7410178594 จานวนเงิน 2,917.72 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 190.88 บาท จานวนเงินสุ ทธิ 2,726.84 บาท
และบัน ทึ ก รายการใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้าง (PO) ประเภทการส่ ง มอบไม่ แน่ น อน (บส.04) เลขที่ เอกสาร
2000088691 ยอดเงิน 40,000.-บาท แสดงขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
 ขั้นตอนกำรเข้ ำสู่ ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุ รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ เข้าสู่ ระบบ
เบิกจ่ายเงิน เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก
กดเลือก
เพื่อเข้าสู่ หน้าจอการบันทึก
รายการขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 45

ภาพที่ 45

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิก โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่ วน คือข้อมูลส่ วนหัว ข้อมูลทัว่ ไป
และรายการขอเบิก บันทึกรายละเอียด ตามภาพที่ 46

ภาพที่ 46
 ข้ อมูลส่ วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร

- วันที่ผา่ นรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์ ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงรหัส พื้ น ที่ 1000 – ส่ วนกลาง จานวน 4 หลัก
ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก 0700600005
กองคลังให้อตั โนมัติ
ระบุวนั เดือน ปี ตามใบแจ้งหนี้ โดยกดปุ่ ม
เพื่อให้ระบบ
แสดง
(ปฏิทิน) เลือกเดือน สิ งหาคม ปี 2557
และคลิ๊กที่วนั ที่ 14 เพื่อให้ระบบแสดงค่า 14 สิ งหาคม 2557
ระบุวนั เดือน ปี ที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน โดยกดปุ่ ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิ๊กที่วนั ที่
เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันที่ผา่ นรายการ 14 สิ งหาคม 2557

- การอ้างอิง
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ 7410178594
- เลขที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
ที่นามาขอเบิก โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง 2000088691
ในช่องเลขที่ใบสัง่ ซื้ อระบบ GFMIS ตามภาพที่ 47

ภาพที่ 47
ข้ อสั งเกต ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างประเภทการส่ งมอบไม่แน่นอน เลขที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างจะต้องขึ้นต้นด้วยเลข
2XXXXXXXX เท่านั้น
กดปุ่ ม

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 48

ภาพที่ 48
หน้าจอแสดงรายละเอี ยดใบสั่งซื้ อสั่งจ้างจากระบบ GFMIS ระบุ บริ ษทั ชาร์ ปไทย จากัด ตรวจสอบ
ความถู กต้องตามเอกสารใบส าคัญ จากนั้น กดปุ่ ม
เพื่ อแสดงรายละเอี ยดการบันทึ กรายการตาม
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างสาหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 49

ภาพที่ 49
 ข้ อมูลทัว่ ไป
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชาระเงิน

กดปุ่ ม
เลือกประเภทรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ
ระบบแสดงวิธี การชาระเงิ นเป็ น จ่ ำยตรงเข้ ำบั ญ ชี เงินฝำกธนำคำร
ผู้ขำย/คู่สัญญำ ให้อตั โนมัติ
- เลขประจาตัวบัตรประชาชน/ ระบบแสดงเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี จานวน 13 หลัก 0105532091799
เลขที่ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
ให้อตั โนมัติตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผูข้ าย
ระบบแสดงชื่อผูข้ าย บริ ษทั ชาร์ ปไทย จากัด ให้อตั โนมัติตาม
ใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารของ บริ ษทั ชาร์ ปไทย จากัด
ให้อตั โนมัติ โดยต้องตรวจสอบว่าตรงกับที่ระบุในสัญญา/
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง/ข้อตกลงหรื อไม่
- คาอธิบายเอกสาร
ระบุคาอธิบายรายการขอเบิก ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร เดือนมิ.ย. 57
ตรวจสอบรายละเอียดใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้างอีกครั้ง หากไม่มีขอ้ ผิดพลาด เลือกแถบ
เพื่อบันทึกรายการต่อไป

เข้าสู่ หน้าจอรายการขอเบิก เลือก
เพื่อเลือกบรรทัดรายการที่ตอ้ งการบันทึกรายการขอเบิก ระบุ
จานวนเงินขอเบิกตามใบแจ้งหนี้ 2,917.72 บาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงินที่นอ้ ยกว่ายอดตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
ตรวจสอบจานวนเงินขอเบิกอีกครั้ง ก่อนเลือก “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ตามภาพที่ 50

ภาพที่ 50
 กำรบันทึกรำยกำร
หลัง จากกดปุ่ ม “จัด เก็ บ รายการนี้ ลงในตาราง” ระบบจะจัด เก็ บ ข้อ มู ล รายการขอเบิ ก เงิ น
แสดงรายละเอี ย ดประกอบด้ว ย ล าดับ รายการใบสั่ ง ซื้ อ รหั ส บัญ ชี แ ยกประเภท 5104030212
ค่าเช่ าเบ็ดเตล็ด – บุคคลภายนอก รหัสศูนย์ตน้ ทุน 0700600279 ศูนย์ตน้ ทุนที่ขอเบิก แหล่งของเงิ น
5711220 เบิกจากแหล่งเงินค่าใช้สอย รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามปี งบประมาณที่ขอเบิก
จานวนเงินขอเบิก 2,917.72 บาท โดยตรวจสอบกับเอกสารใบสาคัญขอเบิก ตามภาพที่ 51

ภาพที่ 51
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของรายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้างแล้ว กดปุ่ ม “ระบุภาษีหกั ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ”
เพื่อระบุ ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย เลื อกภาษี เงินได้ “นิ ติบุ คคล” ระบุ ฐานการคานวณ ด้วยราคาสิ นค้าหรื อ
บริ ก ารตามใบแจ้งหนี้ ก่ อนรวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม 2,726.34 บาท จานวนเงิ น ที่ หัก ไว้ ระบุ จานวนเงิ น
ภาษีมูลค่าเพิม่ 1% จากฐานการคานวณ เท่ากับ 27.27 บาท ตรวจสอบจานวนเงินที่ระบุอีกครั้ง
กดปุ่ ม
เมื่อระบุภาษีหกั ณ ที่จ่าย ถูกต้องแล้ว ตามภาพที่ 52

ภาพที่ 52

กลับสู่ หน้าจอบันทึกรายการขอเบิก ระบบจะแสดงจานวนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย 27.27 บาท และ
จานวนเงินขอรับ 2,890.45 บาท กดปุ่ ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 53

ภาพที่ 53
ระบบแสดงหน้าจอสถานะการบันทึกรายการสาเร็ จ เอกสำรไม่ มีข้อผิดพลำด เลือก “บันทึกข้อมูล”
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 54

ภาพที่ 54

 ระบบบันทึกรำยกำรขอเบิก
หลังจากกดปุ่ ม “บันทึ กข้อมู ล” ระบบบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ น โดยแสดงสถานะการบันทึ ก
เป็ นสาเร็ จ ได้เลขที่เอกสาร 9001002350 จานวน 10 หลัก ตามภาพที่ 55

ภาพที่ 55
 แสดงกำรบันทึกรำยกำรขอเบิกเงิน
จากภาพที่ 55 เมื่ อกดปุ่ ม “แสดงข้อมู ล ” จะปรากฏหน้ าจอข้อมู ลของเลขที่ เอกสารขอเบิ ก
ประเภทเอกสาร KA เลขที่ใบขอเบิก 3100021141 ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 56

ภาพที่ 56

หน้ า จอรายการขอเบิ ก จะแสดงรายละเอี ย ดรายการใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้า ง เช่ น รหั ส บัญ ชี แ ยกประเภท
แหล่งของเงิน จานวนเงิ นขอเบิก จานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
รายการกับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิ นอีกครั้ง กดปุ่ ม “แสดงเอกสาร” เพื่อแสดงคู่บญั ชี ที่เกิ ดขึ้นจาก
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 57

ภาพที่ 57

ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท คูบ่ ญั ชีที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการขอเบิก
กดปุ่ ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 58

ภาพที่ 58
ระบบแสดงเอกสารการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการขอเงิน คือ
เครดิต บริ ษทั ชาร์ ปไทย จากัด (เจ้าหนี้)
เดบิต ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด – บุคคลภายนอก (ค่าใช้จ่าย)
ตามภาพที่ 59

ภาพที่ 59

จากภาพที่ 57 หากเลือก “Sap Log” ระบบจะแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีในรู ปแบบรายงาน
Sap Log ซึ่ งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับเอกสารบัญชี ตามภาพที่ 60

ภาพที่ 60
ข้ อสั งเกตุ คู่บญั ชีที่ได้จากการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO)
ประเภทการส่ งมอบไม่แน่นอน (บส.04) จะแสดงบัญชี รายละเอียดเจ้าหนี้ รายตัว และบัญชีค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริ ง คือ
เดบิต ค่าใช้จ่าย
เครดิต เจ้าหนี้การค้า – บริ ษทั /ร้าน ฯลฯ
ซึ่ งต่างกับการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภททัว่ ไป (บส.01) ที่ จะแสดง
การบันทึกบัญชี คือ
เดบิต รับสิ นค้า/ใบสาคัญ
เครดิต เจ้าหนี้การ – บุคคลภายนอก
เนื่องจากใบสั่งซื้ อสั่งจ้างประเภทการส่ งมอบไม่แน่นอน ไม่มีการตรวจรับสิ นค้าในระบบ GFMIS
จึงไม่เกิดคู่บญั ชี รับสิ นค้า/ใบสาคัญ

เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเสร็ จสิ้ น และได้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการเรี ยบร้อยแล้ว
ให้เลือก “กลับหน้าจอหลัก” เพื่อกลับสู่ หน้าจอแสดงระบบงานอื่นๆ ตามภาพที่ 61

ภาพที่ 61

3. กำรบันทึกรำยกำรขอเบิกเงิน กรณีทมี่ ีกำรโอนสิ ทธิกำรรับเงิน
เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้หรื อคู่สัญญา กรณี มีการโอนสิ ทธิ การรับเงินให้กบั บุคคลภายนอกหรื อ
ผูข้ ายรายอื่น ต้องตรวจสอบข้อมูลหลักผูข้ ายที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ ในการรับเงิน ดังนี้
3.1 กรณี ผรู้ ับโอนสิ ทธิรับเงิน มีรหัสผูข้ ายที่ได้รับการอนุมตั ิและยืนยันในระบบ GFMIS
ภายใต้รหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์ (0706) ให้จดั ทาแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่ งให้กรมบัญชีกลางหรื อสานักงานคลังจังหวัด เพื่อนารหัส
ผูข้ ายที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ ในการรับเงินระบุในข้อมูลหลักผูข้ ายที่เป็ นคู่สัญญาของหน่วยงาน
ตัวอย่ ำง บริ ษทั ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จากัด ทาสัญญาซื้ อขายกับกรมปศุสัตว์แจ้งโอนสิ ทธิ การรับเงิ น
ให้กบั บริ ษทั อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ ง จากัด โดยตรวจสอบข้อมูล หลัก ผูข้ ายในระบบ GFMIS
Web Online พบว่า ผูข้ ายทั้ง 2 รายได้รับอนุ มตั ิ และยืนยันจากกรมบัญชี กลางภายใต้รหัสหน่ วยงาน
0706 กรมปศุสัตว์เรี ยบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการจัดทาแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย ดังนี้

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำย
ที่ กษ 0603/............................



ถึง
ชื่อหน่วยงาน

วันที.่ ..........................................



กรมบัญชีกลาง

สานักงานคลังจังหวัด

กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน

0706

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด

ชื่อผู้ขาย



รหัสผู้ขาย

1000006631

จากระบบ (GFMIS)

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ขำย

ชื่อ (ภาษาไทย)

.....................................................................................................................................

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................
 รหัสประจาตัวผู้เสียภาษี ......................................................................................... (กรณีเป็นนิติบคุ คล)
......................................................................................... (กรณีเป็นส่วนราชการ)
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสบัตรประจาตัวประชนชน ............................................................................. (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 Passport Number ......................................................................................... (กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา)
(กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นนิติบคุ คล)
 รหัสประเทศพร้อมเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ...............................................................................
คาค้นหา .........................................................................................................
(เช่น กรณีนิติบคุ คลให้ระบุรหัสประจาตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น )
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขำย
อาคาร / ชั้น
.........................................................................
บ้านเลขที่
......................................................................... ถนน
.........................................................................
ซอย
......................................................................... แขวง / ตาบล .........................................................................
เขต / อาเภอ
......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .........................................................................
จังหวัด
.........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................................... หมายเลขต่อ .........................................................................
หมายเลขโทรสาร ......................................................................... หมายเลขต่อ .........................................................................
 ข้อมูลทำงธนำคำรของผู้ขำย

 เพิ่มบัญชีธนาคาร

 ลบบัญชีธนาคาร

 แก้ไขบัญชีธนาคาร

0001 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เพิ่มบัญชีธนาคาร
 ลบบัญชีธนาคาร
 แก้ไขบัญชีธนาคาร
0002 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เพิ่มบัญชีธนาคาร
 ลบบัญชีธนาคาร
 แก้ไขบัญชีธนาคาร
0003 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
Withholding tax type.............................
รหัสภาษี.....................................
Rec.type.........................................
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำย (ต่อ)


ข้อมูลผู้รบั เงินแทน (Alternative Payee)

 เพิ่มบัญชีธนาคาร
 ลบบัญชีธนาคาร
0001 รหัสผู้ขาย 1000026563
ชื่อผู้ขาย
 เพิ่มบัญชีธนาคาร

 ลบบัญชีธนาคาร

 แก้ไขบัญชีธนาคาร
บริษัท อยุธยำ ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิง่ จำกัด
 แก้ไขบัญชีธนาคาร

0002 รหัสผู้ขาย.......................................................................
ชื่อผู้ขาย................................................................................................



ลบข้อมูลหลักผู้ขำย
เนื่องจาก..........................................................................................................................................
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
จำนวน
ฉบับ ดังนี้
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
 อื่น ๆ (ระบุ) สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ขายนี้ได้จัดทาขึ้นตามหนังสือ /
ระหว่าง(คู่สัญญา / ผู้ขาย)
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา
เมื่อวันที่
บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด
1000006331 กับส่วนราชการ
รหัสผู้ขาย
กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยงาน 0706 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600005 ระยะเวลาการชาระเงินแบ่งเป็น
งวด

ลงชื่อ.................................................................. หัวหน้าส่วนราชการ(*)
(..............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
สำหรับกรมบัญชีกลำง / สำนักงำนคลังจังหวัด

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที.่ ........................

ลงชื่อ..............................................ผู้เปลี่ยนแปลง
(..........................................)
ตาแหน่ง....................................

 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที.่ ......................

ลงชื่อ........................................ ผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
(.......................................)
ตาแหน่ง ....................................

* หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือภูมิภำค แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นคู่สัญญำกับผู้ขำยรำยนี้

3.2 กรณี ผรู้ ับโอนสิ ทธิ รับเงิน มีรหัสผูข้ ายในระบบ GFMIS แต่ยงั ไม่ได้รับการอนุ มตั ิและยืนยัน
ภายใต้รหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์ (0706) ให้จดั ทาแบบขออนุมตั ิขอ้ มูลหลักผูข้ ายและแบบขอเปลี่ยนแปลง
ข้อ มู ล หลัก ผู้ข ายของคู่ สั ญ ญา พร้ อ มแนบเอกสารหลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้อ งส่ ง ให้ ก รมบัญ ชี ก ลางหรื อ
สานักงานคลังจังหวัด เพื่อสร้างผูข้ ายที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ ในการรับเงินภายใต้รหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์
และนารหัสผูข้ ายระบุในข้อมูลหลักผูข้ ายที่เป็ นคู่สัญญาของหน่วยงาน
ตัวอย่ ำง บริ ษทั ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จากัด ทาสัญญาซื้ อขายกับกรมปศุสัตว์แจ้งโอนสิ ทธิ การรับเงิ น
ให้กบั บริ ษทั โซนี่ไทย จากัด โดยตรวจสอบข้อมูลหลักผูข้ ายในระบบ GFMIS Web Online พบว่า
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ รับเงิน มีรหัสผูข้ ายในระบบ GFMIS คือ 1000020068 แต่ยงั ไม่ได้รับอนุ มตั ิและยืนยัน
จากกรมบัญชี กลางภายใต้รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์ ให้ดาเนิ นการจัดทาแบบขออนุ มตั ิขอ้ มูล
หลักผูข้ ายสาหรับผูร้ ับโอนสิ ทธิรับเงินและจัดทาแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย ดังนี้

แบบขออนุมตั ิข้อมูลหลักผู้ขาย
ที.่ .กษ 0603.../................
ถึง

P

กรมบัญชีกลาง

ชื่ อหน่ วยงาน......กรมปศุ สัตว์.............

วันที…
่ ……………………………
สานักงานคลังจังหวัด....................................
รหัสหน่ วยงาน

ขอส่ งแบบขออนุมัติข้อมูลผู้ขายโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(จากระบบ GFMIS)
รหัสผู้ขาย
ชื่ อผูข้ าย......บริ ษทั โซนี่ ไทย จากัด.........
ที่อยูผ่ ูข้ าย 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้ น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์...02-7156086.................................หมายเลขโทรสาร....02-7156021.......................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีประเภท
บุคคลธรรมดา
(ผูข้ ายกลุ่ม 2000)
นิติบคุ คล
(ผูข้ ายกลุ่ม 1000 และ 5000)
Passport Number
(ผูข้ ายกลุ่ม 6000)
หรื อ รหัสประเทศพร้ อมเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
(ผูข้ ายกลุ่ม 3000 4000 และ 7000)
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบของผูข้ าย จานวน .............. ฉบับ ดังนี้
สาเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชี ธนาคาร
สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี / บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสื อจดทะเบียนการค้า / สาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์
อื่น ๆ (ระบุ) .สาเนา.ภพ.20 , สาเนาหนังสื อรับรอง.......
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผูข้ ายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผูข้ ายนี้ได้จดั ทาขึ้นตามหนังสื อ /
ใบสัง่ ซื้อ / สัง่ จ้าง / สัญญาเลขที่....สพท.102/2554...เมื่อวันที.่ .25 กรกฎาคม 2554.. ระหว่าง(คู่สญ
ั ญา / ผูข้ าย)
…บริ ษทั โซนี่ ไทย จากัด….. รหัสผูข้ าย....1000020068.................................กับส่ วนราชการ......กรมปศุ สัตว์.........
รหัสหน่วยงาน.....0706 ...... รหัสหน่วยเบิกจ่าย.......0700600005....... ระยะเวลาการชาระเงินแบ่งเป็ น....1....งวด

ลงชื่ อ.................................................หัวหน้าส่ วนราชการ(*)
(...............................................)
ตาแหน่ง .............................................
สาหรั บกรมบัญชีกลาง / สานักงานคลังจังหวัด
อนุมตั ิขอ้ มูลหลักผูข้ ายแล้ว เมื่อวันที.่ .................

ยืนยันการอนุมตั ิขอ้ มูลหลักผูข้ ายแล้ว เมื่อวันที.่ .................

ลงชื่ อ........................................ ผูอ้ นุมตั ิ
ลงชื่ อ........................................ ผูย้ ืนยันอนุมตั ิ
(..........................................)
(..........................................)
ตาแหน่ง ....................................
ตาแหน่ง ....................................
* หัวหน้ าส่ วนราชการระดับกรมหรื อภูมิภาคแล้ วแต่ กรณีซึ่งเป็ นคู่สัญญากับผู้ขายรายนี้

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำย
ที่ กษ 0603/............................



ถึง
ชื่อหน่วยงาน

วันที.่ ..........................................



กรมบัญชีกลาง

สานักงานคลังจังหวัด

กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน

0706

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด

ชื่อผู้ขาย



รหัสผู้ขาย

1000006631

จากระบบ (GFMIS)

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ขำย

ชื่อ (ภาษาไทย)

.....................................................................................................................................

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................
 รหัสประจาตัวผู้เสียภาษี ......................................................................................... (กรณีเป็นนิติบคุ คล)
......................................................................................... (กรณีเป็นส่วนราชการ)
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสบัตรประจาตัวประชนชน ............................................................................. (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 Passport Number ......................................................................................... (กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา)
(กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นนิติบคุ คล)
 รหัสประเทศพร้อมเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ...............................................................................
คาค้นหา .........................................................................................................
(เช่น กรณีนิติบคุ คลให้ระบุรหัสประจาตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น )
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขำย
อาคาร / ชั้น
.........................................................................
บ้านเลขที่
......................................................................... ถนน
.........................................................................
ซอย
......................................................................... แขวง / ตาบล .........................................................................
เขต / อาเภอ
......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .........................................................................
จังหวัด
.........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................................... หมายเลขต่อ .........................................................................
หมายเลขโทรสาร ......................................................................... หมายเลขต่อ .........................................................................
 ข้อมูลทำงธนำคำรของผู้ขำย

 เพิ่มบัญชีธนาคาร

 ลบบัญชีธนาคาร

 แก้ไขบัญชีธนาคาร

0001 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เพิ่มบัญชีธนาคาร
 ลบบัญชีธนาคาร
 แก้ไขบัญชีธนาคาร
0002 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เพิ่มบัญชีธนาคาร
 ลบบัญชีธนาคาร
 แก้ไขบัญชีธนาคาร
0003 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
Withholding tax type.............................
รหัสภาษี.....................................
Rec.type.........................................
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำย (ต่อ)


ข้อมูลผู้รบั เงินแทน (Alternative Payee)

 เพิ่มบัญชีธนาคาร
 ลบบัญชีธนาคาร
0001 รหัสผู้ขาย 1000020068
ชื่อผู้ขาย
 เพิ่มบัญชีธนาคาร

 ลบบัญชีธนาคาร

 แก้ไขบัญชีธนาคาร
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
 แก้ไขบัญชีธนาคาร

0002 รหัสผู้ขาย.......................................................................
ชื่อผู้ขาย................................................................................................



ลบข้อมูลหลักผู้ขำย
เนื่องจาก..........................................................................................................................................
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
จำนวน
ฉบับ ดังนี้
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
 อื่น ๆ (ระบุ) สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ขายนี้ได้จัดทาขึ้นตามหนังสือ /
ระหว่าง(คู่สัญญา / ผู้ขาย)
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา
เมื่อวันที่
บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด
1000006331 กับส่วนราชการ
รหัสผู้ขาย
กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยงาน 0706 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600005 ระยะเวลาการชาระเงินแบ่งเป็น
งวด

ลงชื่อ.................................................................. หัวหน้าส่วนราชการ(*)
(..............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
สำหรับกรมบัญชีกลำง / สำนักงำนคลังจังหวัด

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที.่ ........................

ลงชื่อ..............................................ผู้เปลี่ยนแปลง
(..........................................)
ตาแหน่ง....................................

 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที.่ ......................

ลงชื่อ........................................ ผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
(.......................................)
ตาแหน่ง ....................................

* หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือภูมิภำค แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นคู่สัญญำกับผู้ขำยรำยนี้

3.3 กรณี ผูร้ ั บ โอนสิ ท ธิ รับ เงิ น ไม่ มีรหัส ผูข้ ายในระบบ GFMIS ให้ส ร้ างข้อมูล หลักผูข้ าย
ภายใต้ร หั ส หน่ ว ยงานกรมปศุ สั ต ว์ (0706) และจัด ท าแบบขออนุ ม ัติ ข ้อ มู ล หลัก ผู ้ข ายและแบบ
ขอเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล หลัก ผู้ข ายของคู่ สั ญ ญา พร้ อ มแนบเอกสารหลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งส่ งให้
กรมบัญชี กลางหรื อสานักงานคลังจังหวัด เพื่อสร้างรหัสผูข้ ายที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ และนารหัสผูข้ าย
ที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ ในการรับเงินระบุในข้อมูลหลักผูข้ ายที่เป็ นคู่สัญญาของหน่วยงาน
ตัวอย่ ำง บริ ษทั ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จากัด ทาสัญญาซื้ อขายกับกรมปศุสัตว์แจ้งโอนสิ ทธิ การรับเงิ น
ให้กบั บริ ษทั โซนี่ ไทย จากัด โดยตรวจสอบข้อมูลหลักผูข้ ายในระบบ GFMIS Web Online พบว่า
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ รับเงิ น ยังไม่มีขอ้ มูลผูข้ ายในระบบ GFMIS ให้ดาเนิ นการจัดทาแบบขออนุ มตั ิขอ้ มูล
หลัก ผู้ข ายส าหรั บ ผูร้ ั บ โอนสิ ท ธิ รั บ เงิ น ภายใต้ร หั ส หน่ ว ยงาน 0706 กรมปศุ สั ต ว์แ ละจัด ท าแบบ
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย ดังนี้

แบบขออนุมตั ิข้อมูลหลักผู้ขาย
ที.่ .กษ 0603.../................
ถึง

P

กรมบัญชีกลาง

ชื่ อหน่ วยงาน......กรมปศุ สัตว์.............

วันที…
่ ……………………………
สานักงานคลังจังหวัด....................................
รหัสหน่ วยงาน

ขอส่ งแบบขออนุมัติข้อมูลผู้ขายโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(จากระบบ GFMIS)
รหัสผู้ขาย
ชื่ อผูข้ าย......บริ ษทั โซนี่ ไทย จากัด.........
ที่อยูผ่ ูข้ าย 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้ น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์...02-7156086.................................หมายเลขโทรสาร....02-7156021.......................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีประเภท
บุคคลธรรมดา
(ผูข้ ายกลุ่ม 2000)
นิติบคุ คล
(ผูข้ ายกลุ่ม 1000 และ 5000)
Passport Number
(ผูข้ ายกลุ่ม 6000)
หรื อ รหัสประเทศพร้ อมเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
(ผูข้ ายกลุ่ม 3000 4000 และ 7000)
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบของผูข้ าย จานวน .............. ฉบับ ดังนี้
สาเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชี ธนาคาร
สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี / บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสื อจดทะเบียนการค้า / สาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์
อื่น ๆ (ระบุ) .สาเนา.ภพ.20 , สาเนาหนังสื อรับรอง.......
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผูข้ ายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผูข้ ายนี้ได้จดั ทาขึ้นตามหนังสื อ /
ใบสัง่ ซื้อ / สัง่ จ้าง / สัญญาเลขที่....สพท.102/2554...เมื่อวันที.่ .25 กรกฎาคม 2554.. ระหว่าง(คู่สญ
ั ญา / ผูข้ าย)
…บริ ษทั โซนี่ ไทย จากัด….. รหัสผูข้ าย................................................................กับส่ วนราชการ......กรมปศุ สัตว์.........
รหัสหน่วยงาน.....0706 ...... รหัสหน่วยเบิกจ่าย.......0700600005....... ระยะเวลาการชาระเงินแบ่งเป็ น....1....งวด

ลงชื่ อ.................................................หัวหน้าส่ วนราชการ(*)
(...............................................)
ตาแหน่ง .............................................
สาหรั บกรมบัญชีกลาง / สานักงานคลังจังหวัด
อนุมตั ิขอ้ มูลหลักผูข้ ายแล้ว เมื่อวันที.่ .................

ยืนยันการอนุมตั ิขอ้ มูลหลักผูข้ ายแล้ว เมื่อวันที.่ .................

ลงชื่ อ........................................ ผูอ้ นุมตั ิ
ลงชื่ อ........................................ ผูย้ ืนยันอนุมตั ิ
(..........................................)
(..........................................)
ตาแหน่ง ....................................
ตาแหน่ง ....................................
* หัวหน้ าส่ วนราชการระดับกรมหรื อภูมิภาคแล้ วแต่ กรณีซึ่งเป็ นคู่สัญญากับผู้ขายรายนี้

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำย
ที่ กษ 0603/............................



ถึง
ชื่อหน่วยงาน

วันที.่ ..........................................



กรมบัญชีกลาง

สานักงานคลังจังหวัด

กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน

0706

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด

ชื่อผู้ขาย



รหัสผู้ขาย

1000006631

จากระบบ (GFMIS)

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ขำย

ชื่อ (ภาษาไทย)

.....................................................................................................................................

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................
 รหัสประจาตัวผู้เสียภาษี ......................................................................................... (กรณีเป็นนิติบคุ คล)
......................................................................................... (กรณีเป็นส่วนราชการ)
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสบัตรประจาตัวประชนชน ............................................................................. (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 Passport Number ......................................................................................... (กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา)
(กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นนิติบคุ คล)
 รหัสประเทศพร้อมเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ...............................................................................
คาค้นหา .........................................................................................................
(เช่น กรณีนิติบคุ คลให้ระบุรหัสประจาตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น )
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขำย
อาคาร / ชั้น
.........................................................................
บ้านเลขที่
......................................................................... ถนน
.........................................................................
ซอย
......................................................................... แขวง / ตาบล .........................................................................
เขต / อาเภอ
......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .........................................................................
จังหวัด
.........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................................... หมายเลขต่อ .........................................................................
หมายเลขโทรสาร ......................................................................... หมายเลขต่อ .........................................................................
 ข้อมูลทำงธนำคำรของผู้ขำย

 เพิ่มบัญชีธนาคาร

 ลบบัญชีธนาคาร

 แก้ไขบัญชีธนาคาร

0001 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เพิ่มบัญชีธนาคาร
 ลบบัญชีธนาคาร
 แก้ไขบัญชีธนาคาร
0002 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เพิ่มบัญชีธนาคาร
 ลบบัญชีธนาคาร
 แก้ไขบัญชีธนาคาร
0003 รหัสธนาคาร
.........................................................................
ชื่อธนาคาร
.........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาของธนาคาร ............................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี
.........................................................................
(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
Withholding tax type.............................
รหัสภาษี.....................................
Rec.type.........................................
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำย (ต่อ)


ข้อมูลผู้รบั เงินแทน (Alternative Payee)

 เพิ่มบัญชีธนาคาร

 ลบบัญชีธนาคาร

0001 รหัสผู้ขาย

 เพิ่มบัญชีธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

 ลบบัญชีธนาคาร

 แก้ไขบัญชีธนาคาร
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
 แก้ไขบัญชีธนาคาร

0002 รหัสผู้ขาย.......................................................................
ชื่อผู้ขาย................................................................................................



ลบข้อมูลหลักผู้ขำย
เนื่องจาก..........................................................................................................................................
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
จำนวน
ฉบับ ดังนี้
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
 อื่น ๆ (ระบุ) สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ขายนี้ได้จัดทาขึ้นตามหนังสือ /
ระหว่าง(คู่สัญญา / ผู้ขาย)
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา
เมื่อวันที่
บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด
1000006331 กับส่วนราชการ
รหัสผู้ขาย
กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยงาน 0706 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600005 ระยะเวลาการชาระเงินแบ่งเป็น
งวด

ลงชื่อ.................................................................. หัวหน้าส่วนราชการ(*)
(..............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
สำหรับกรมบัญชีกลำง / สำนักงำนคลังจังหวัด

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที.่ ........................

ลงชื่อ..............................................ผู้เปลี่ยนแปลง
(..........................................)
ตาแหน่ง....................................

 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที.่ ......................

ลงชื่อ........................................ ผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
(.......................................)
ตาแหน่ง ....................................

* หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือภูมิภำค แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นคู่สัญญำกับผู้ขำยรำยนี้

การดาเนินการในระบบ e-GP และการจัดทาใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ยังคงระบุเป็ น
คู่สัญญาเดิมโดยไม่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เมื่อดาเนิ นการเกี่ ยวกับข้อมูลหลักผูข้ ายของผูร้ ับโอนสิ ทธิ รับเงินเรี ยบร้อย และได้รับการอนุ มตั ิและยืนยันจาก
กรมบัญชี กลางภายใต้รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์แล้ว ก็สามารถดาเนิ นการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อ
จ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ได้ตามปกติ
ตัวอย่ำง ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณี ที่มีการโอนสิ ทธิ การรับเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ าย
ผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO)
เมื่ อ ได้ รั บ เอกสารใบส าคัญ ขอเบิ ก เงิ น ของบริ ษ ัท วรจัก ร์ ย นต์ จ ากัด เป็ นค่ า ซ่ อ มแซม
ยานพาหนะ จานวนเงิน 72,403.69 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,736.69 บาท จานวนเงินสุ ทธิ 67,667.-บาท
ไม่มีค่าปรับ แจ้งโอนสิ ทธิ การรับเงินให้กบั บริ ษทั สยามกลการเซลส์ จากัด ตรวจสอบข้อมูลหลักผูข้ าย
ของผูร้ ับโอนสิ ทธิรับเงินในระบบ GFMIS พบว่าได้รับอนุ มตั ิและยืนยันจากกรมบัญชี กลางเรี ยบร้อยแล้ว
ดาเนินการขอเบิกเงินในระบบ ดังนี้
 ขั้นตอนกำรเข้ ำระบบ
เข้าสู่ ระบบงานเบิกจ่าย และเลือกประเภทรายการขอเบิกตามขั้นตอนปกติ ตามภาพที่ 62

ภาพที่ 62

 ขั้นตอนกำรบันทึกรำยกำร
เมื่อเข้าสู่ หน้าจอบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิก โดยมีรายละเอียดการบันทึก
3 ส่ วน คือข้อมูลส่ วนหัว ข้อมูลทัว่ ไป และรายการขอเบิก บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 63
 ข้ อมูลส่ วนหัว
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร

- วันที่ผา่ นรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก 0706 กรมปศุสัตว์
ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จานวน 4 หลัก 1000 – ส่ วนกลาง
ให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก 0700600005
กองคลัง ให้อตั โนมัติ
ระบุวนั เดือน ปี ตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ โดยกดปุ่ ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน สิ งหาคม ปี 2557
และคลิ๊กที่วนั ที่ 15 เพื่อให้ระบบแสดงค่า 15 สิ งหาคม 2557
ระบุวนั เดือน ปี ที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน โดยกดปุ่ ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิ๊กที่วนั ที่
เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี

- การอ้างอิง
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ 1 เม.ย. 2557
- เลขที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ ม
เพื่อค้นหาใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
ที่นามาขอเบิก โดยเลือก Web Online ระบุเลขที่ใบสั่งซื้ อ
สัง่ จ้าง 10 หลัก 7005103001 ในช่อง “เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ
ระบบ GFMIS” กดปุ่ ม ค้ นหำ ตามภาพที่ 64

ภาพที่ 64
ระบบแสดงรายละเอี ย ดใบสั่ งซื้ อสั่ ง จ้าง บริ ษ ัท วรจัก ร์ ย นต์ จากัด กดปุ่ ม
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้างสาหรับบันทึกรายการขอเบิกต่อไป ตามภาพที่ 65

เพื่ อเลื อ กรายการ

ภาพที่ 65
หน้าจอบันทึกรายการขอเบิกแสดงรายละเอียดผูข้ ายตามใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง คือ บริ ษทั วรจักร์ ยนต์ จากัด
ตรวจสอบรายละเอียดเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เลือกประเภทรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ วิธีการ
ชาระเงิน ระบบแสดงจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ าย/คู่สัญญาให้โดยอัตโนมัติ เลขที่บญั ชี
เงินฝากธนาคารจะแสดงบัญชีธนาคารของผูข้ ายตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้างให้โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะเลือก
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับโอนสิ ทธิรับเงิน ตามภาพที่ 66

ภาพที่ 66
ข้ อสั งเกต ในกรณี ที่ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) มีการระบุการโอนสิ ทธิ รับเงินให้แก่บุคคลอื่น ระบบจะ
แสดงช่อง “โอนสิ ทธิกำรชำระเงิน” โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ระบุในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
 โอนสิ ทธิกำรชำระเงิน
- กดปุ่ ม

จะปรากฏหน้าจอ
ระบุเลขประจาประชาชนหรื อเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของ
ผูร้ ับโอนสิ ทธิรับเงินจานวน 13 หลัก 3609900936000 หรื อ
กดปุ่ ม
เพื่อค้นหาเลขประจาตัวประชาชนหรื อ
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูร้ ับโอนสิ ทธิรับเงิน
กดปุ่ ม “ตกลง” ตามภาพที่ 67

ภาพที่ 67
เมื่อระบุเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูร้ ับโอนสิ ทธิ รับโอนเรี ยบร้อยแล้ว หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผูข้ าย
การโอนสิ ทธิ รับเงินเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสัญญาณไฟสี เขียวในช่อง “โอนสิ ทธิการชาระเงิน”
ให้ระบุเลขที่บญั ชี เงินฝากธนาคารของผูร้ ับโอนสิ ทธิ รับเงินในช่อง “เลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคาร” หรื อ
กดปุ่ ม
เพื่อค้นหาเลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับโอนสิ ทธิรับเงินตามที่ได้สร้างข้อมูลหลัก
ผูข้ ายของผูร้ ับโอนสิ ทธิ เชื่อมโยงไว้กบั ข้อมูลหลักของผูโ้ อนสิ ทธิ ตามภาพที่ 68

รู ปที่ 68
ตรวจสอบเลขที่ บ ญ
ั ชี ธนาคารผูร้ ั บโอนสิ ท ธิ รับ เงิ นให้ตรงกับ ข้อมู ลบัญชี ธนาคารที่ ระบุ ตามหนังสื อ
แสดงการโอนสิ ทธิ การรับเงิน เลือกแถบ
เพื่อให้เข้าสู่ หน้าจอแสดงรายละเอียด
การบัน ทึ ก รายการใบสั่ งซื้ อสั่ ง จ้างที่ น ามาเบิ ก ตามตัวอย่าง ระบบแสดงเอกสารใบตรวจรั บ พัส ดุ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก รหัส GPSC และจานวนเงินตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง เลือก  บรรทัดรายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่นามาขอเบิก
จากนั้นเลือกปุ่ ม
ตามภาพที่ 69

ภาพที่ 69
 กำรบันทึกรำยกำรขอเบิก
หลังจากกดปุ่ ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย ลาดับ รายการใบสั่งซื้ อ รหัสบัญชี แยกประเภท รหัสศูนย์ตน้ ทุน แหล่งของเงิน
รหั ส งบประมาณ รหั สบัญ ชี เงิ นฝาก รหั สเจ้าของบัญ ชี เงิ นฝาก รหั ส กิ จกรรมหลัก จ านวนเงิ นขอเบิ ก
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสบัญชีต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกรายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ตามตัวอย่าง ขอเบิก
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รหัสบัญชีแยกประเภทแสดง 5104010107 ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษา แหล่งของเงิน
แสดง 5711220 ค่าใช้สอย รหัสงบประมาณและรหัสกิ จกรรมหลักสั มพันธ์ กบั รหัสงบประมาณส าหรั บ
ปี งบประมาณ 2557 ที่ขอเบิก จานวนเงิน 72,403.69 บาท ตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ ถูกต้องแล้ว
เลือก

เพื่อระบุจานวนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ 70

ภาพที่ 70
ระบุจานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยเลื อกประเภทภาษีเงิ นได้เป็ น นิ ติบุคคล ตามข้อมูลผูข้ ายในใบสั่งซื้ อ
สั่งจ้าง ฐานการคานวณ ระบุจานวนเงินตามใบแจ้งหนี้ดว้ ยยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 67,667.-บาท จานวน
เงินที่หกั ไว้ เท่ากับ 1% ของยอดฐานการคานวณ 676.67 บาท ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินที่ระบุ
อีกครั้ง กดปุ่ ม “ตกลง” ตามภาพที่ 71

ภาพที่ 71

กลับสู่ หน้าจอการบันทึ กรายการ ระบบแสดงจานวนเงิ นภาษี หัก ณ ที่ จ่าย และจานวนเงิ นขอรั บสุ ทธิ
ตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงินหรื อไม่ กดปุ่ ม “จาลองการบันทึก” ตามภาพที่ 72

ภาพที่ 72
หากในขั้นตอนของการบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ นไม่มีความผิดพลาด ระบบจะแสดงสถานะเอกสาร
“สาเร็ จ” ตรวจสอบเอกสารไม่มีขอ้ ผิดพลาด เลือก
เพื่อให้ระบบบันทึกรายการขอเบิก
ตามภาพที่ 73

ภาพที่ 73

 ระบบบันทึกรำยกำรขอเบิก
หลังจากกดปุ่ ม “บันทึ กข้อมู ล” ระบบบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ น โดยแสดงสถานะการบันทึ ก
เป็ นสาเร็ จ ได้เลขที่เอกสาร 9001007615 จานวน 10 หลัก ตามภาพที่ 74 ให้เลื อกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ ง
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 74
 แสดงกำรบันทึกรำยกำรขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่ ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิก ตรวจสอบประเภท
เอกสารขอเบิก ตามตัวอย่าง ขอเบิกเงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA เลขที่ใบขอเบิกจานวน 10 หลัก
3100021232 ตรวจสอบเลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารระบบจะแสดงเลขที่บญั ชี เงินฝากธนาคาร 0182188796
ซึ่งเป็ นเลขที่บญั ชีธนาคารของผูร้ ับโอนสิ ทธิ เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 75
ข้ อพึงระวัง ควรตรวจสอบเลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารผูร้ ับเงินอีกครั้ง โดยระบบจะต้องแสดงเลขที่บญั ชี
เงิ นฝากธนาคารของผูร้ ับโอนสิ ทธิ รับเงิ นตามที่ ระบุ ในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง และเป็ นข้อมู ล
ธนาคารตามที่ได้สร้างข้อมูลหลักผูข้ ายผูร้ ับโอนสิ ทธิ รับเงินเชื่อมโยงกับข้อมูลหลักผูข้ ายผูโ้ อนสิ ทธิ

ภาพที่ 75
หน้าจอแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน เลือก “แสดงเอกสาร” เพื่อให้
ระบบแสดงคู่บญั ชีที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 76

ภาพที่ 76

เมื่อกดปุ่ ม “แสดงเอกสาร” ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารบัญชี รายละเอียดบัญชีแยกประเภทที่เกิดขึ้น
จากการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ตรวจสอบความถูกต้องของ
การบันทึกรายการอีกครั้ง หรื อกดปุ่ ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 77

ภาพที่ 77
ระบบแสดงเอกสารการบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รับสิ นค้า/ใบสาคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า (1000000486 -บริ ษทั วรจักร์ยนต์)
ข้ อสั งเกต การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ไม่วา่ จะเป็ นเงิน
งบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินนอกงบประมาณ จะเกิดคู่บญั ชี แบบเดียวกัน

จากภาพที่ 76 หากเลือกกดปุ่ ม “Sap Log” ระบบจะแสดงเอกสารการบันทึกบัญชีในรู ปแบบของ
รายงาน Sap Log ตามภาพที่ 78

ภาพที่ 78

เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินสาเร็ จ และได้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการผ่านเอกสาร
บัญชี ให้กดปุ่ ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อกลับสู่ หน้าจอระบบงานอื่นๆ ตามภาพที่ 79

ภาพที่ 79

บทที่ 4
กำรเรียกรำยงำนรำยกำรขอเบิกเงิน
1. กำรเรียกรำยงำน Sap Log ผ่ำน GFMIS Web Online
เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online ได้เลขที่เอกสารจากระบบเรี ยบร้อยแล้ว
ระบบจะประมวลผลข้อมูลออกมาในรู ปแบบรายงาน Sap Log เช่นเดียวกับระบบ Excel Loader เพื่อให้
สามารถตรวจสอบผลการบันทึกรายการเกี่ยวข้องกับบัญชี แยกประเภท รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
ข้อมูลการอ้างอิง หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ตน้ ทุน โดยกดปุ่ ม Sap Log ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว
ในกรณี ที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงินเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และออกจากระบบหรื อบันทึกรายการอื่น
ต่อไปแล้ว หากต้องการเรี ยกรายงาน Sap Log ของเลขที่เอกสารใบขอเบิก ที่ได้บนั ทึกรายการไปแล้ว
ต้องดาเนิ นการในขั้นตอนการค้นหาเลขที่ เอกสารดังกล่ าว เมื่ อพบแล้วให้ก ดปุ่ ม Sap Log เพื่ อพิ ม พ์
รายงาน
ตัวอย่างการค้นหา บันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร KA ได้เลขที่ใบขอเบิกเงิน
3100021232 ต้องการพิมพ์รายงาน Sap Log หลังจากออกจากระบบแล้ว ดังนี้
 ขั้นตอนกำรเข้ ำสู่ ระบบ
เข้าสู่ ระบบเบิกจ่ายเงินและเลือกประเภทรายการชอเบิกตามขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิ น
ตามปกติ ตามภาพที่ 80

ภาพที่ 80

ข้ อสั งเกตุ หากต้องการค้นหาเอกสารใบขอเบิกกรณี ขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง
(PO) ประเภทการส่ งมอบไม่แน่นอน (บส.04) ต้องเลือกประเภทขอเบิก “ขบ.11 – ขอเบิก
เงินงบประมาณที่ตอ้ งอ้างใบสั่งฯ การส่ งมอบไม่แน่นอน”
 ขั้นตอนกำรค้ นหำ
- กดปุ่ ม

เพื่อเข้าสู่ หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 81

ภาพที่ 81
เมื่อเข้าสู่ หน้าจอการค้นหา ให้เลือกวิธีการค้นหาซึ่งสามารถค้นหาได้ 2 วิธีคือ
1. กรณีค้นหำตำมเลขทีเ่ อกสำร
- เลขที่ใบขอเบิกเงิน
ให้เลือกเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่บนั ทึกผ่าน Web Online
ที่ตอ้ งการค้นหา เช่น 3100021232
- ถึง
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินหรื อไม่ระบุก็ได้
- ปี งบประมาณ
ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน เช่น 2557
กดปุ่ ม “ค้นหา” ตามภาพที่ 82

ภาพที่ 82
2. กรณีค้นหำตำมเงื่อนไขอื่น ระบุวนั ที่บนั ทึกรายการ, การอ้างอิง เป็ นต้น ตามภาพที่ 83

ภาพที่ 83
เมื่อกดปุ่ ม
ระบบจะแสดงเอกสารใบขอเบิกเงินที่บนั ทึกรายการขอเบิกผ่าน Web Online
ระหว่างวันที่ 14 สิ งหาคม 2557 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2557 ตามเงื่อนไขที่ระบุในการค้นหา

เลือกเลขที่ใบขอเบิกเงินที่ตอ้ งการค้นหา คือ 3100021232 โดยกดเลือก
รายละเอียดใบขอเบิกเงินดังกล่าว ตามภาพที่ 84

เพื่อให้ระบบแสดง

ภาพที่ 84
ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารใบขอเบิกเงิน ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการอีกครั้ง
และกดปุ่ ม Sap Log เพื่อให้ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 85

ภาพที่ 85

ระบบแสดงเอกสารการบัญชีในรู ปแบบของรายงาน Sap Log ตามภาพที่ 86 เลือกพิมพ์รายงาน
เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานประกอบเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน

ภาพที่ 86

2. รำยงำนแสดงรำยละเอียดสถำนะกำรเบิกจ่ ำยเงิน
เพื่อให้ทราบสถานะของรายการขอเบิกเงินว่าอยูใ่ นสถานะ และได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของคู่ขายคู่สัญญาวันไหน
ขั้นตอนกำรเข้ ำสู่ ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านแล้วระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ
- กดปุ่ ม
การเรี ยกรายงาน Online

(รายงาน – เรี ยกรายงาน Online) ตามภาพที่ 87 เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ

ภาพที่ 87

ระบบแสดงหน้ ำจอเรียกรำยงำน Online
- กดปุ่ ม เลือกหมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน ตามภาพที่ 88 เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ
หมวดรายงานระบบการเบิกจ่ายเงิน

ภาพที่ 88
ระบบแสดงหน้ ำจอกำรเรียกรำยงำน Online ระบบกำรเบิกจ่ ำยเงิน
เลือก “รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ตามภาพที่ 89 เพื่อเรี ยกรายงานแสดง
รายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

ภาพที่ 89

ขั้นตอนกำรเรียกรำยงำน
เมื่อเข้าสู่ หน้าจอรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน โดยระบุรายละเอียดตาม
เงื่อนไขที่ตอ้ งการเรี ยกรายงาน ดังนี้
1. กำรเรียกรำยงำนตำมวันที่ผ่ำนรำยกำร
ใช้สาหรับเรี ยกรายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินเป็ นรายวัน หรื อรายสัปดาห์ โดยระบุวนั เดือน ปี
ตามวันที่ผา่ นรายการที่ตอ้ งการเรี ยกรายงาน เช่น 19 กันยายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557
2. กำรเรียกรำยงำนตำมเลขทีเ่ อกสำรขอเบิกเงิน
ใช้สาหรับเรี ยกรายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินที่ตอ้ งการระบุเลขที่เอกสาร โดยระบุ
เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จานวน 10 หลัก พร้อมทั้งระบุวนั ที่ผา่ นรายการ เช่น เลขที่ใบขอเบิก
3100021232 วันที่ผา่ นรายการ 15 สิ งหาคม 2557
3. กำรเรี ยกรำยงำนตำมรหัสผู้ขำย
ใช้สาหรับเรี ยกรายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินที่ตอ้ งการระบุรหัสผูข้ าย โดยระบุ
รหัสผูข้ ายจานวน 10 หลัก พร้อมทั้งระบุวนั ที่ผา่ นรายการ เช่น บริ ษทั วรจักร์ ยนต์ จากัด
รหัสผูข้ าย 1000000486 วันที่ผา่ นรายการ 15 สิ งหาคม 2557 เป็ นต้น
ตัวอย่ำง การเรี ยกรายงานตามระบุวนั ที่ผา่ นรายการ ตามภาพที่ 90

ภาพที่ 90

เมื่ อระบุ วนั ที่ ผ่านรายการที่ ต้องการให้ระบบแสดงรายงานการขอเบิ กเงิ น กดปุ่ ม “เรี ยกดู รายงาน”
ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารการขอเบิกทั้งที่บนั ทึกรายการระหว่างวันที่เรี ยกรายงาน ตามภาพที่ 91

ภาพที่ 91
- เมื่อกดปิ ดหน้าจอ ระบบแสดงหน้าจอสรุ ปรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ตามภาพที่ 92

ภาพที่ 92

คำอธิบำยรำยงำนแสดงรำยละเอียดสถำนะกำรเบิกจ่ ำยเงิน ดังนี้
-

จังหวัด
หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ค่าปรับหน้าฎีกา
เลขที่เอกสาร
ยอดเงินหลังหักค่าปรับ
เลขที่เอกสาร CGD

-

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
เลขที่เอกสารจ่าย
ยอดเงินสุ ทธิ
วันที่จ่าย
ค่าธรรมเนียม
วันที่ไฟล์
แหล่งของเงิน
รหัสผูข้ าย
เลขที่บญั ชีธนาคาร
สถานะเอกสาร

รหัสจังหวัดที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
รหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
จานวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
เลขที่เอกสารใบขอเบิกเงินของหน่วยงาน
จานวนเงินหลังการหักค่าปรับ
กรณี จ่ายตรงผูข้ ายจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกของ
หน่วยงาน
กรณี จ่ายผ่านส่ วนราชการจะแสดงเลขที่เอกสารที่เกิดขึ้น
อัตโนมัติของกรมบัญชีกลาง
จานวนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย
เลขที่เอกสารจ่ายของกรมบัญชีกลาง
จานวนเงินที่ขอรับสุ ทธิ
วันที่ผา่ นรายการของเอกสารจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง
จานวนเงินค่าธรรมเนียมการโอน
วันที่เงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของผูข้ าย/คู่สัญญา
รหัสแหล่งของเงินที่เบิก
รหัสผูข้ ายตามเอกสารขอเบิกเงิน
เลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้
แสดงสถานะเอกสารต่างๆ ดังนี้
- ยังไม่ได้ทาการชาระเงิน
- ไม่ผา่ นการอนุมตั ิจากคลัง
- ทารายการจ่ายแล้วรอสั่งโอน
- ส่ งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน
- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

3. รำยงำนติดตำมสถำนะขอเบิก
เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิกและเอกสารอัตโนมัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรเข้ ำสู่ ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านแล้วระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ
- กดปุ่ ม
(รายงาน – เรี ยกรายงาน Online) ตามภาพที่ 93 เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ
การเรี ยกรายงาน Online

ภาพที่ 93

ระบบแสดงหน้ ำจอเรียกรำยงำน Online
- กดปุ่ ม
เลือกหมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน ตามภาพที่ 94 เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ
หมวดรายงานระบบการเบิกจ่ายเงิน

ภาพที่ 94
ระบบแสดงหน้ ำจอกำรเรียกรำยงำน Online ระบบกำรเบิกจ่ ำยเงิน
- กดเลือกรายงานติดตามสถานะขอเบิก เพื่อเรี ยกรายงานติดตามสถานะขอเบิก ตามภาพที่ 95

ภาพที่ 95

ขั้นตอนกำรเรียกรำยงำน
เมื่อเข้าสู่ หน้าจอรายงานติดตามสถานะขอเบิก โดยระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการเรี ยกรายงาน
ดังนี้
1. กำรเรียกรำยงำนตำมเลขทีเ่ อกสำรขอเบิกเงิน
ใช้สาหรับเรี ยกรายงานติดตามสถานะขอเบิกเงินที่ตอ้ งการระบุเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่
เอกสารขอเบิกเงิน จานวน 10 หลัก เช่น 3100021232
2. กำรเรียกรำยงำนตำมวันที่ผ่ำนรำยกำร
ใช้สาหรับเรี ยกรายงานติดตามสถานะขอเบิกเงินเป็ นรายวัน หรื อรายสัปดาห์ โดยระบุวนั ที่
ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงินที่ตอ้ งการเรี ยกรายงาน เช่น 25 สิ งหาคม 2557 ถึง 1 กันยายน 2557
3. กำรเรียกรำยงำนตำมวันที่บันทึก
ใช้สาหรับเรี ยกรายงานติดตามสถานะขอเบิกเงินเป็ นรายวัน หรื อรายสัปดาห์ โดยระบุวนั ที่
บันทึกรายการตามเอกสารขอเบิกเงินที่ตอ้ งการเรี ยกรายงาน
4. กำรเรี ยกรำยงำนตำมรหัสผู้ขำย
ใช้สาหรับเรี ยกรายงานติดตามสถานะขอเบิกเงินที่ตอ้ งการระบุรหัสผูข้ าย โดยระบุรหัสผูข้ าย
จานวน 10 หลัก นอกจากนั้นยังสามารถเรี ยกดูรายงานตาม ประเภทเอกสาร วิธีการชาระเงินหรื อการระงับ
การชาระเงินได้

ตัวอย่ำง การเรี ยกรายงานตามวันที่ผา่ นรายการ
ระบุวนั ที่ผา่ นรายการที่ตอ้ งการเรี ยกรายงาน คือ วันที่ 25 สิ งหาคม 2557 ถึง 1 กันยายน 2557
และกดปุ่ ม “เรี ยกดูรายงาน” ตามภาพที่ 96

ภาพที่ 96
- ระบบแสดงหน้าจอรายงานติดตามสถานะขอเบิก โดยแสดงเอกสารใบขอเบิกที่เกิดระหว่าง
วันที่ 25 สิ งหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 ตามที่ระบุในเงื่อนไขการค้นหา ตามภาพที่ 97

ภาพที่ 97

คำอธิบำยรำยงำนติดตำมสถำนะขอเบิก ดังนี้
-

ประเภทเอกสาร
ผูข้ าย
เลขเอกสาร
การอ้างอิง
PBk

- เงินฝากคลัง
- เงินรับฝาก สรก.
- ค้างรับ CGD
- ค้างจ่าย สรก.
- PBk สรก.

ประเภทเอกสารของรายการขอเบิกเงิน
รหัสผูข้ ายตามรายการขอเบิกเงิน
เลขที่เอกสารที่บนั ทึกรายการขอเบิกเงิน
การอ้างอิงที่ระบุในรายการขอเบิกเงิน
แสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงินของหน่วยงาน ดังนี้
0 คือ รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 ด้วยสิ ทธิ P1
(ระบบแสดงสถานะ เอกสารผ่านรายการ)
A คือ รออนุมตั ิข้ นั ที่ 2 ด้วยสิ ทธิ P2
(ระบบแสดงสถานะ รออนุมตั ิข้ นั ที่ 2 ใน สรก.)
B คือ เอกสารรอการอนุมตั ิจากสานักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง
(ระบบแสดงสถานะ ระงับการชาระเงิน)
“_” (ว่าง) คือ เอกสารขอเบิกเงินที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
สานักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลางแล้ว
(ระบบแสดงสถานะ ชาระเงินได้)
E คือ เอกสารที่ไม่อนุมตั ิโดยคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง
(ระบบแสดงสถานะ เอกสารที่ถูกกลับรายการ)
N คือ เอกสารที่ไม่อนุมตั ิโดยส่ วนราชการ
(ระบบแสดงสถานะ เอกสารที่ถูกกลับรายการ)
เอกสารการปรับลดเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ
(เฉพาะกรณี ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ)
เอกสารการปรับลดเงินรับฝากสรก.ของกรมบัญชีกลางที่เกิดขึ้น
อัตโนมัติ (เฉพาะกรณี ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ)
เอกสารการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจากการขอเบิกเงิน
(เฉพาะกรณี ที่จ่ายผ่านส่ วนราชการ)
เอกสารการบันทึกบัญชีของกรมบัญชีกลางที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ
จากการขอเบิกเงิน (เฉพาะกรณี ที่จ่ายผ่านส่ วนราชการ)
แสดงสถานะเอกสารของกรมบัญชีกลางที่เกิดอัตโนมัติจาก
การขอเบิกเงิน (เฉพาะกรณี ที่จ่ายผ่านส่ วนราชการ)

- ล้างกลับรายการค้างรับ CGD เอกสารการบันทึกบัญชีที่ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง/
เอกสารกลับรายการ (เฉพาะกรณี จ่ายผ่านส่ วนราชการ)
- ล้างกลับรายการค้างจ่าย สรก. เอกสารการบันทึกบัญชีของกรมบัญชีกลางที่ได้จ่ายเงินให้
ส่ วนราชการ/เอกสารกลับรายการ (เฉพาะกรณี จ่ายผ่านส่ วนราชการ)
- จานวนเงินขอเบิก
จานวนเงินที่ขอเบิก ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
จานวนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย
- จานวนเงิน
จานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ หลังค่าปรับและภาษี (ถ้ามี)

บทที่ 4
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ ไข
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ ไข
1. ข้อมูลหลักผูข้ ายในระบบ GFMIS ไม่มีบญั ชีธนาคารตามผูข้ ายที่ระบุไว้ในสัญญา/ใบสัง่ ซื้ อ
สั่งจ้าง/ข้อตกลง ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผขู ้ าย/คู่สัญญาได้
แนวทำงแก้ไข
 ก่ อนการตั้งเบิ กทุ กครั้ง ต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชี ธนาคารของผูข้ ายที่ ระบุ ไว้ในสัญญา/
ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง/ข้อตกลงตามใบสาคัญจ่ายกับข้อมูลบัญชี ธนาคารในระบบ GFMIS และในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
(PO) จะต้องถูกต้องตรงกัน หากตรวจสอบแล้วพบว่า
กรณี ที่ 1 ข้อมูลบัญชีธนาคารในใบสั่งซื้ อสัง่ จ้าง (PO) ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญา/ใบสั่งซื้ อ
สั่งจ้าง/ข้อตกลง และผูข้ ายแจ้งยืนยันใช้ขอ้ มูลบัญชี ธนาคารตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง/
ข้อตกลง ต้องจัดทาแบบขอเปลี่ ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ ายเพื่อเพิ่มบัญชี ธนาคารที่ผขู ้ ายต้องการให้โอน
เงินในระบบ GFMIS
กรณี ที่ 2 ข้อมูลบัญชีธนาคารในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญา/ใบสั่งซื้ อ
สั่งจ้าง/ข้อตกลง และผูข้ ายแจ้งยืนยันใช้ขอ้ มูลบัญชีธนาคารในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ให้ดาเนินการแก้ไข
ข้อมูลบัญชีธนาคารในสัญญา/ใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง/ข้อตกลง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
2. ผูข้ ายที่มีบญั ชีเงินฝากธนาคาร มากกว่า 1 บัญชีข้ ึนไป ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั วรจักร์ยนต์
รหัสผูข้ าย 1000000486 มีขอ้ มูลบัญชีธนาคารในระบบมากกว่า 1 บัญชี และทุกบัญชีไม่ถูกบล๊อกจาก
กรมบัญชีกลาง ตามภาพที่ 98

ภาพที่ 98

แนวทำงแก้ไข
 ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ธนาคารในระบบ GFMIS กับที่ ระบุไว้ในสัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง/
ข้อ ตกลง กับ ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้า ง (PO) ว่า ถู ก ต้อ งตรงกัน หรื อ ไม่ หากผู้ข ายแจ้ง ให้ โ อนเข้า บัญ ชี อื่ น
นอกเหนื อจากที่ สร้ างภายใต้หน่ วยงานกรมปศุ สัตว์ ให้ผขู ้ ายทาหนังสื อยืนยันพร้ อมแนบสาเนาบัญชี
เงินฝากธนาคารที่ตอ้ งการให้โอนเงินโดยลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรี ยบร้ อย
3. รายการขอเบิกบางรายการไม่สามารถประมวลผลสั่งจ่ายเงินได้หรื อบางรายการถูกธนาคาร
ปฏิเสธการโอนเงิน ซึ่ งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ถูกธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน สาเหตุบญั ชีปิด
ตัวอย่างตามภาพที่ 99

ภาพที่ 99
แนวทำงแก้ไข
 ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ธนาคารของผูข้ ายในระบบ GFMIS กับบัญชี ธนาคารตามเอกสาร
ใบส าคัญ จ่ ายทุ ก ครั้ งก่ อ นการเบิ ก จ่ าย และประสานงานกับ ผูข้ ายเพื่ อ ตรวจสอบบัญ ชี ธ นาคารและ
การเคลื่ อนไหวบัญชี ต้องไม่ขาดการเคลื่ อนไหวกับธนาคารเกิ น 6 เดื อน และบัญชี ธนาคารต้องเป็ น
บัญชี เงิ นฝากกระแสรายวัน/ออมทรัพ ย์ เท่านั้น หรื อตรวจสอบ Bank Statement ต้องถู กต้องตรงกัน
ก่อนการบันทึกรายการขอเบิก
4. บันทึกรายการขอเบิกเงินเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อเลือกจาลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงสถานะ
เอกสาร “ผิดพลาด”
แนวทำงแก้ไข
 ดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลหลักผูข้ ายในระบบ GFMIS ว่าผูข้ าย/คู่สัญญา มีสถานะอนุ มตั ิ
และยืนยันภายใต้รหัส หน่ วยงานกรมปศุ สั ตว์หรื อไม่ หากไม่ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ และยืนยันต้องดาเนิ นการ
สร้างข้อมูลหลักผูข้ ายภายใต้รหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์ให้เรี ยบร้อยจึงจะดาเนิ นการตั้งเบิกได้

5. ระบุขอ้ มูลหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ถูกต้อง ซึ่ งเกิดจากการเลือกประเภทภาษีเงินได้ไม่
สอดคล้องกับผูข้ ายตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ที่ขอเบิก
ตัวอย่ำง กรณี ผขู ้ ายตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) เป็ นผูข้ ายนิติบุคคล รหัสผูข้ ายขึ้นต้นด้วยเลข
1XXXXXXXXX
แต่ในขั้นตอนการระบุภาษีหกั ณ ที่จ่าย เลือกบุคคลธรรมดา ตามภาพที่ 100

ภาพที่ 100
เมื่อกดปุ่ ม “จาลองการบันทึก” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ สถานะเป็ น
“ผิดพลาด” ตามภาพที่ 101

ภาพที่ 101
แนวทำงแก้ไข
 ให้เลือกเมนู “กลับไปแก้ไขข้อมูล” เพื่อเลือกประเภทผูเ้ สี ยภาษีเงินได้ให้สอดคล้องกับ
ผูข้ ายตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ที่ขอเบิก คือ เลือกประเภทเงินได้ “นิติบุคคล”

6. ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ที่นามาตั้งเบิก ยังไม่ได้ทาการบันทึกรับสิ นค้าในระบบ e-GP และยัง
ไม่ได้ตรวจรับในระบบ GFMIS เมื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่นามาขอเบิก ตามภาพที่ 102

ภาพที่ 102
- เมื่อกดปุ่ ม
เพื่อให้ระบบแสดงเอกสารใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ระบบจะแสดงผล “ไม่มี
รายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้างที่ขอเบิก” ตามภาพที่ 103

ภาพที่ 103
แนวทำงแก้ไข
 เมื่ อท าการค้นหาใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้าง (PO) และระบบแจ้งว่าไม่ พบรายการใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้างที่
ขอเบิกให้แจ้งเจ้าหน้าที่พสั ดุ ดาเนินการตรวจสอบการบันทึกรับสิ นค้าในระบบ e-GP และการตรวจรับ
สิ นค้าในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนก่อนทาการตั้งเบิก

7. หลังจากบันทึกข้อมูล (Save) รายการขอเบิกเรี ยบร้อยแล้ว พบว่าบันทึกรายการผิดพลาด
เช่น ระบุจานวนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง
แนวทำงแก้ไข
 กรณี ที่ยงั ไม่ได้อนุมตั ิเอกสารขอเบิกขั้นที่ 1 (อม.01) และยังไม่ได้อนุมตั ิเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม.02)
ให้หน่วยงานยกเลิกเอกสารขอเบิกเงินโดยเลือก “ไม่อนุมตั ิ” ในขั้นตอนของการอนุมตั ิเอกสารขอเบิก
8. บันทึกรายการขอเบิกเงินที่ตอ้ งอ้างใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่ งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
ระบบแสดงข้อผิดพลาด “ไม่มียอดเงิน”
แนวทางแก้ไข
 ดาเนิ นการตรวจสอบว่าใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ที่นามาขอเบิกเงินได้มีการตั้งเบิกไปหรื อยัง
และตรวจสอบจานวนเงิ นในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ว่ามี เพียงพอกับจานวนเงิ นที่ขอเบิกหรื อไม่ หรื อ
แจ้ง เจ้า หน้ า ที่ พ ัส ดุ เพื่ อ ตรวจสอบในระบบ e-GP ให้ บ ัน ทึ ก รั บ งานในขั้น ตอนของการท า e-GP
ให้เรี ยบร้อยก่อนดาเนินการบันทึกรายการขอเบิก
ทั้งนี้ การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) มีเอกสารประกอบ
ใบสาคัญขอเบิกหลายประเภท เช่ น ใบแจ้งหนี้ จากผูข้ าย ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลงที่จดั ทาขึ้น
การบันทึกรายการผ่านระบบ e-GP การบันทึกรายการใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ รวมถึงขั้นตอน
ของการขออนุ มตั ิเบิกเงิ นจากคลัง โดยผูม้ ีอานาจต้องลงนามอนุ มตั ิเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน ดังนั้น
เมื่อได้รับเอกสารใบสาคัญขอเบิกเงิน ก่อนจะดาเนิ นการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ จาเป็ นต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เรี ยบร้อย ถูกต้องตรงกันในทุกขั้นตอนก่อนบันทึกรายการทุกครั้ง
เพื่อลดความผิดพลาดที่ อาจเกิ ดขึ้ นในระหว่างการบันทึ กรายการ ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดความล่ าช้าในการ
บันทึ กรายการขอเบิกเงิ น และในขณะบันทึกรายการขอเบิ กเงินในระบบควรใช้ความระมัดระวังใน
ทุ กขั้นตอน เมื่ อบันทึ กรายการขอเบิ กในระบบเรี ยบร้ อยก่ อนที่ จะให้ผมู ้ ี อานาจอนุ มตั ิ รายการขอเบิ ก
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอเบิกก่อนทุกครั้ง

บทสรุ ป
การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online กรณี จ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO)
เป็ นกระบวนการที่ ช่ วยลดข้อจากัดในการปฏิ บ ตั ิ ง านผ่าน Excel Loader เพื่ อให้ส ามารถปฏิ บตั ิ งาน
ได้เที ยบเคี ยงกับเครื่ อง GFMIS Terminal ซึ่ งต่อมาได้ยกเลิ กระบบ Excel Loader การบันทึ กรายการ
ขอเบิ กเงิ นผ่าน GFMIS Web Online สามารถบันทึ กรายการขอเบิ กจากเงิ นงบประมาณ เงิ น กันไว้เบิ ก
เหลื่อมปี เงินนอกงบประมาณ โดยบันทึกรายการขอเบิกเงินจ่ายตรงบุคคลภายนอกและส่ วนราชการอื่น
ผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ประเภททัว่ ไปที่สามารถกาหนดงวดการส่ งมอบและจานวนเงินที่ชาระแต่ละงวด
ได้อย่างชัดเจน หรื อบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ นผ่านใบสั่งซื้ อสั่ งจ้าง (PO) ประเภทการส่ งมอบไม่แน่ นอน
และการบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณี โอนสิ ทธิ การรับเงินให้กบั บุคคลภายนอกหรื อผูข้ ายรายอื่น
คู่มือการปฏิ บตั ิงานด้านเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web Online กรณี จ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อ
สั่งจ้าง (PO) สาหรับหน่ วยงานในสังกัดกรมปศุ สัตว์ จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผปู ้ ฏิ บตั ิ งานด้านการเบิ ก
จ่ายเงิ นในสั ง กัดกรมปศุ สั ตว์ท้ งั ส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค ได้มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจ ทราบขั้นตอน
วิธีการบันทึ กรายการขอเบิ กเงิ นผ่าน GFMIS Web Online กรณี จ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO)
เพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ลดปั ญหาและผิดพลาดในการเบิกจ่าย ทั้งสามารถตรวจสอบรายการ
ขอเบิ ก เงิ น ที่ บ นั ทึ ก ในระบบว่าอยู่ในสถานะใด มี ก ารสั่ งจ่ายเงิ นเข้าบัญ ชี เงิ นฝากธนาคารของผูข้ าย
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากบันทึกรายการเรี ยบร้อยแล้ว รวมถึง
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS Web Online ยิง่ ขึ้น

