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1. บทนํา 
 

รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน( I m p l e m e n t a t i o n ) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อ
เปนการตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3  มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัว
สูงขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น เพิ่มความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               คณะผูจัดทํา 

บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
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2. วัตถุประสงค 
 รายงานการออกแบบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) สําหรับ
ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระบบการเงิน ระบบ
พัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑพึงรับ-พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
(Activities Based Costing)  ตามโครงสรางและระบบบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเปนการบริหารแบบ
กระจายการตัดสินใจ โดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยจะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูบริหารระดับคณะ 
หนวยงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวม
ในระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  
 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีใน

ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละ

ระบบงาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมี
ระบบและครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บ
เอกสารและรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการ
จัดทํารายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวทิยาลัยขอนแกน

1. สํานกังานอธกิารบดี ศูนย/สถาบนั/สํานกั คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลงั
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบรกิารการศึกษา
1.7  กองกิจการนกัศกึษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวทิยาลัยขอนแกน
O สํานกังานสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม
O ศูนยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก
O  สํานกังานประกนัคุณภาพการศกึษา
O  สํานกังานขอมลูขาวสาร
O สถาบนัความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมน้าํโขง
O  สถาบนัสันตศึิกษา
O  สถาบนัโรคเอดส
O  สํานกังานอาํนวยการเพือ่นํามหาวทิยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรฐั

2. สํานกังานวทิยบรกิาร
3. สถาบนัวจิยัและพฒันา
4. ศูนยคอมพวิเตอร
5. ศูนยบรกิารวชิากร
6. ศูนยหัวใจสริิกิต
7. สํานกัทะเบยีนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทนัตแพทยศาสตร
4. เทคนคิการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสขุศาสตร
7. วทิยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วศิวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วทิยาการจดัการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วทิยาเขตหนองคาย
18. บณัฑติวทิยาลยั
O  วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรอื องคกรในกาํกบั
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โครงสรางการบริหารระดับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) และคณะ/หนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ในการบริหารงบประมาณ มีสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงภารกิจออกเปน 3 
ดาน คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

1. การวางแผน 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการวางแผนและจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะห

และจัดทําคําของบประมาณ และอัตรากําลัง(พนักงานมหาวิทยาลัย) ประสานงานกับสํานัก
งบประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา 
และรวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ 
หนวยงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูล

พ้ืนฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ 

สิ่งกอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสาร

เบิกจายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงิน

รายได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การ
รายงาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและ
ผลลัพธของกิจกรรม หรือโครงการไมไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณใหถูกตองตามที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
การจัดสายงานการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก มอบอํานาจจากอธิการบดีที่ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก อยูในความควบคุมและรับผิดชอบของรอง
คณบดี 2 ฝาย คือ ฝายบริหาร และ ฝายวางแผนและพัฒนา 

 

 

  
 
 
 

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 
1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดท
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงา
2) งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหาร
เปนไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิก

 
 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งาน
2. งาน
3. งาน
4. งาน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
งบประมาณโดยดําเนินก
จายไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
บริหารและงานธุรการ 
คลังและพัสดุ 
บริการการศึกษา 
นโยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

ารควบคุม ดูแลการเบิกจายให
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวทิยาลยัขอนแกน

O     หมายถงึ  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากบั

งานการเงนิ

สาํนกังานอธกิารบดี

กองคลัง

งานบัญชี งานพสัดุงานเงนิรายได งานงบประมาณงานธรุการ

O หนวยรับ-สง
    หนงัสือ
O หนวยพมิพ

O หนวยรับจายเงนิ
O หนวยเบิกจาย
    เงนิเดอืน
O หนวยเบิกจาย
    ท่ัวไป
O หนวยตรวจสอบ
   หลกัฐาน และ
   เงนิประจาํงวด

O หนวยรับจายเงนิ
O หนวยเงนิยืมทดรอง
O หนวยตรวจสอบ
    คมุยอด และ
    จดัทําฎกีา

O หนวยบัญชี
    งบประมาณ
O หนวยบัญชี
    เงนิรายได
O หนวยรายงาน
    การเงนิ และสถิติ

O หนวยจดัหาพสัดุ
O หนวยบัญชีเก็บ
    รักษาและจายพสัดุ

 
 



 

 

 

 

แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได 

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)
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ขอมู ลก ารขออนุ มั ติ ห ลั ก ก าร ,ขอมู ลป ระกอบก ารขออนุ มั ติ เงิน

6 .

ระบบ เงิน เดื อน
และค าต อบแทน

1 . ระบบ งบป ระม าณ

5 . ระบบ เจ าห นี้

ธน าค าร

ระบบ เงิน เดื อน  และค าตอบแทน  : L ev e l 0

9 . ระบบบัญ ชีต น ทุ น
รายกิ จก รรม

ขอมู ลค าแร งท างต รง

ขอมู ลกอ งทุ นกู ยื ม ที่ ให หั ก จ าก เงิน เดื อ น ,ค าจ า งขอ งบุ คล าก ร

หนั ง สื อ แจ งก าร เป นหนี้ เงิน กู เค ห ะสงเค ราะห ที่ ให หั ก จ าก เงิน เดื อน ,ค าจ า งขอ งบุ คลาก ร

สหกรณ ออมทรัพ ย ขอมู ลสหกรณ ออมท รัพ ย ที่ ให หั ก จ าก เงิน เดื อน ,ค าจ า งขอ งบุ คลาก ร

ค าส าธ ารณู ป โภค ที่ ให หั ก จ าก เงิน เดื อ น ,ค าจ า งขอ งบุ คล าก ร  เชน  ค าน้ํ า  ค า ไฟ ฟ า  ค าขย ะ

กอ งก าร เจ าห น า ที่
ขอมู ลฌ าปนกิ จ ที่ ให หั ก จ าก เงิน เดื อน ,ค าจ างขอ งบุ คลาก ร ,  ขอมู ลคํ า สั่ งต างๆ  ที่ เกี่ ย วกั บ ก าร เป ลี่ ย นแปลงเงิน เดื อ น ,เงิน ป ระจํ า ตํ าแหน ง
ข อมู ลก าร เป น สม าชิก กอ งทุ นต างๆ  เชน กอ งทุ นกบข . ,กสจ .และประกั น สั งคม

กองอ าค ารและสถ านที่

3 . ระบบลู กห นี้

ขอมู ล ใบ แจ งราย ได  ,
ขอมู ลหนั ง สื อ รับ รอ งก าร หั ก ภาษี  ณ  ที่ จ าย  ,
ขอมู ล ใบ รับ รอ งก าร หั ก เงิน ป ระกั น สั งคม

ขอ มู ล ก ารอนุ มั ติ ห ลักก าร , ขอมู ลก ารอนุ มั ติ เงิน

ขอมู ล เงิน ก ารขอ เบิ ก จ าย เงิน เดื อ น

ขอมู ล เงิน ก าร เบิ ก จ าย เงิน เดื อ น

2 . ระบบ
งาน รับ /จ าย เงิน

ขอมู ล ราย รับ -รายจ าย ทั่ ว ไป ขอ งบุคล าก ร ที่ ให หั ก จ าก เงิน เดื อน ,ค าจ า ง

ข อมู ลก ารนํ าส งร าย จ าย ขอ งบุ คลาก ร ที่ หั ก ได ให ห น วย งาน ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ ก าร หั ก เงิน

คณ ะ /หน วย งาน

คณ ะ /หน วย งาน
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ขอมูลเงินการขอเบิกจายเงินเดือน

6.3

ประมวลผล
คํานวณเงิน

1. ระบบงบประมาณ

5. ระบบเจาหนี้

ธนาคาร

ระบบเงินเดือน และคาตอบแทน : Level 1

9. ระบบบัญชีตนทุน
รายกิจกรรม

ขอมูลคาแรงทางตรง

ขอมูลกองทุนกูยืมที่ใหหักจากเงินเดือน,คาจางของบุคลากร

หนังสือแจงการเปนหนี้เงินกูเคหะสงเคราะหที่ใหหักจาก
เงินเดือน,คาจางของบุคลากร

สหกรณออมทรัพย ขอมูลสหกรณออมทรัพยที่ใหหักจากเงินเดือน,คาจางของบุคลากร

คาสาธารณูปโภคที่ใหหักจากเงินเดือน,คาจางของบุคลการ เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาขยะ

กองการเจาหนาที่
ขอมูลฌาปนกิจที่ใหหักจากเงินเดือน,คาจางของบุคลากร

กองอาคารและสถานที่

3. ระบบลูกหนี้

ขอมูลใบแจงรายได ,
ขอมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ,
ขอมูลใบรับรองการหักเงินประกันสังคม

6.1

รับขอมูลรายรับ -
รายจาย ประจําเดือน

6.2

บันทึก-ปรับปรุงรายรับ
ประจํา-รายจายประจํา

ขอมูลคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง
ขอมูลการเปนสมาชิกกองทุนตางๆ เชนกองทุนกบข.,กสจ.และประกันสังคม

6.4

การจายเงิน

6.5

ปดขอมูล

ขอมูลรายรับ-รายจาย
และเงินคงเหลือสุทธิขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน

ขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน

ขอมูลการขออนุมัติหลักการ,ขอมูลประกอบการขออนุมัติเงิน

ขอมูลการอนุมัติหลักการ, ขอมูลการอนุมัติเงิน

ขอมูลเงินการเบิกจายเงินเดือน

2. ระบบ
งานรับ/จายเงิน

ขอมูลการนําสงรายจายของบุคลากรที่หักได
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการหักเงิน

ขอมูลรายรับ-รายจายทั่วไปของบุคลากรที่ใหหักจากเงินเดือน,คาจาง

ขอมูลรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ

คณะ/หนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

 



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏบิัติงาน



 
5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ผังระบบงานภาพรวม 

 
 
 

6. ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
PY 
 

 
6.5 ปดขอมูล  

 
6.3 รวบรวมคํานวณ 
รายรับ-รายจาย 

6.1 รับขอมูลรายรับ, 
รายจาย ประจําเดือน 

6.2 บันทึก-ปรับปรุงราย
รับประจํา,รายจายประจํา

 
6.4 การจายเงิน 

 
 C -PY-04 

รับและป ับปรุงขอมูลการ
เปนส าชิกกองทุน  

6.4.1  เตรียมขอมูล 
วางฎีกา 

 

 

6.3.1  คํานวณ 
รายรับ-รายจาย  

CF-PY-19 
ปดขอมูลประจําเดือน 

CF-PY-01 
รับขอมูลรายรับ-รายจาย 
จากระบบอื่น (Interface) 

CF-PY-20 
ปดขอมูลประจําป 

CF-PY-05 
บันทึก-ปรับปรุงขอมูลเงิน
เดือน,เงินประจําตําแหนง 

 
 
 

6.3.2  รวบรวม 
รายรับ-รายจาย 

CF-PY-02 
บันทึกขอมูลรายรับทั่วไป 

6.4.2  เตรียมขอมูลสรุป 
ใหหนวยงานตางๆ 

 

CF-PY-03 
บันทึกขอมูลรายรับ-รายจาย 

ทางเงินเดือน 

C -PY-06 
บันทึก-ปรับปรุงขอมูลราย
รับประจํา-รายจายประจํา 

 

                                                                                         

CF-PY-07 
บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิ
การเบิกเงินชวยเหลือบุตร 
F

 

F
ร
ม

             PY_5- 1 
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ผังระบบงานภาพรวม 
 
 6. ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
PY 
 

6.3.1 คํานวณ 
รายรับ-รายจาย 

6.3.2 รวบรวม         
รายรับ-รายจาย 

 
 

6.4.1 เตรียมขอมูล 
วางฎีกา  

6.4.2 สงขอมูลสรุป 
ใหหนวยงานตางๆ  

 CF-PY-11 
รวบรวมรายรับสําหรับ 
วางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ  

CF-PY-13 
เตรียมขอมูล 

วางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ 

CF-PY-15 
สงขอมูลการสั่งจายเงิน 
ใหระบบการเงินรับ-จาย 

CF-PY-08 
คํานวณเงินตกเบิก 

CF-PY-12 
สรุปรายรับ-รายจาย 
และเงินคงเหลือสุทธิ 

CF-PY-14 
เตรียมขอมูลวางฎีกาเงินราย

ไดและรายจายสมทบ 

CF-PY-09 
คํานวณภาษีเงินบําเหน็จ 

CF-PY-16 
สงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิให
ธนาคาร/สหกรณออมทรัพย 

CF-PY-10 
คํานวณเงินหัก 

กรณีงดจายระหวางเดือน 

CF-PY-17 
สงขอมูลรายจายของบุคลากรที่
หักไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

                                                                                                                                                                  

CF-PY-18 
สงขอมูลคาแรงทางตรง 
ใหระบบบัญชีตนทุน 
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5.1 งาน 
5.1.1 บันทึกขอมูลพ้ืนฐาน 

5.1.1.1 กําหนดรหัสรายรับ-รายจาย 
5.1.1.2 กําหนดความหมายรายรับ-รายจาย 
5.1.1.3 กําหนดรหัสประเภทบุคลากร  
5.1.1.4 กําหนดรหัสตําแหนง 
5.1.1.5 กําหนดสายงาน 
5.1.1.6 กําหนดกลุมขาราชการ 
5.1.1.7 กําหนดระดับ 
5.1.1.8 กําหนดรหัสการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน 
5.1.1.9 ตารางภาษี 
5.1.1.10 ตารางลดหยอนภาษี 
5.1.1.11 ตาราง กบข. 
5.1.1.12 ตาราง กสจ.  
5.1.1.13 ตาราง ประกันสังคม 
5.1.1.14 ตารางกลุมการจายเงิน 
5.1.1.15 กําหนดเงื่อนไขการคํานวณรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 
5.1.1.16 กําหนดเงื่อนไขรายงาน pay slip 
5.1.1.17 กําหนดเงื่อนไขการสรางขอมูลการสั่งจาย 
 

5.1.2 การเบิกจายเงินระหวางเดือน 
5.1.2.1 เตรียมขอมูลรายรับ 

5.1.2.1.1 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง (CF-PY-05)  
5.1.2.1.2 ขั้นตอนคํานวณเงินตกเบิก (CF-PY-08)  

5.1.2.2 รวบรวมรายรับ 
5.1.2.2.1 รวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ (CF-PY-11)  

5.1.2.3 เตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ 
5.1.2.3.1 ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ (CF-PY-13) 

5.1.2.4 เตรียมขอมูลสรุปใหหนวยงานตาง ๆ 
5.1.2.4.1 ขั้นตอนสงขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับ-จาย (CF-PY-15)  
5.1.2.4.2 ขั้นตอนสงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิใหธนาคาร/สหกรณออมทรัพย (CF-PY-16) 
5.1.2.4.3 ขั้นตอนสงขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน (CF-PY-18)  

5.1.2.5 ปดขอมูลประจําเดือน 
5.1.2.5.1 ขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน (CF-PY-19)  
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5.1.3 การเบิกจายเงินประจําเดือน 
5.1.3.1 เตรียมขอมูลรายรับ 

5.1.3.1.1 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง (CF-PY-05)  
5.1.3.1.2 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร (CF-PY-07) 
5.1.3.1.3 ขั้นตอนคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน (CF-PY-10)  

5.1.3.2 รวบรวมรายรับ 
5.1.3.2.1 รวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ (CF-PY-11)  

5.1.3.3 เตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ 
5.1.3.3.1 ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ (CF-PY-13) 

5.1.3.4 เตรียมขอมูลรายรับ-รายจาย 
5.1.3.4.1 ขั้นตอนรับขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น (Interface) (CF-PY-01)  
5.1.3.4.2 ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับทั่วไป (CF-PY-02)  
5.1.3.4.3 ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน (CF-PY-03)  
5.1.3.4.4 ขั้นตอนการรับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน (CF-PY-04)  
5.1.3.4.5 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา (CF-PY-06)  
5.1.3.4.6 ขั้นตอนคํานวณเงินตกเบิก (CF-PY-08)  
5.1.3.4.7 ขั้นตอนคํานวณภาษีเงินบําเหน็จ (CF-PY-09)  

5.1.3.5 สรุปรายรับ-รายจาย  
5.1.3.5.1 ขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ (CF-PY-12)  

5.1.3.6 เตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ 
5.1.3.6.1 ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ (CF-PY-14) 

5.1.3.7 เตรียมขอมูลสรุปใหหนวยงานตาง ๆ 
5.1.3.7.1 ขั้นตอนสงขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับ-จาย (CF-PY-15)  
5.1.3.7.2 ขั้นตอนสงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิใหธนาคาร/สหกรณออมทรัพย (CF-PY-16) 
5.1.3.7.3 ขั้นตอนสงขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ (CF-PY-17) 
5.1.3.7.4 ขั้นตอนสงขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน (CF-PY-18)  

5.1.3.8 ปดขอมูลประจําเดือน 
5.1.3.8.1 ขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน (CF-PY-19)  

5.1.3.9 ปดขอมูลประจําป 
5.1.3.9.1 ขั้นตอนปดขอมูลประจําป (CF-PY-20) 
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5.2 Conceptual Flow 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน Conceptual Flow 
 
 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในขั้นตอนนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการปรับปรุงใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการออกแบบใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง การบันทึกขอมูลตางๆ ลงระบบคอมพิวเตอร On-line โดยระบุ
หนาจอที่ใช จะไมเกี่ยวของกับที่หนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง เชน เก็บใน 
EXCEL ACCESS 

 
 
 
 

หมายถึง กระบวนการทํางานที่ตองมีการตัดสินใจของกิจกรรม / งานที่
กระทําในขั้นตอนนั้นๆ และสงผลออกมาเปน 2 ลักษณะ ซึ่งผลลัพธของ
การตัดสินใจ จะสงผลกระบวนการหรือเอกสารในขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณา วาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยัง
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยระบบ เพื่อพิจารณา วา
จะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 
 

ก ร ะบ วน ก าร  (P ro ce ss )

ก ารตั ด สิ น ใจ  (D ec is ion )

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ผู ป ฏิ บั ติ ง าน  (M anu a l C on tro l P o in t )

M

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ร ะบ บ  (S y s tem  C on tro l P o in t)

S

เอ ก ส าร  (D ocum en t)

เอ ก ส ารที่ ป รั บ ป รุ ง  (R ed es ig n  D ocum en t )

เอ ก ส ารที่ อ อ ก แ บบ ให ม  (N ew  D ocum en t )

ก ระบ วนก าร ร ะบ บ ง านค อมพิ ว เต อ ร
(C om pu te r P roce ss )
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หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงาน และโดย
ระบบ เพื่อพิจารณาวาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตอง
ยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมตอมาจาก
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเริ่มตนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเชื่อมตอของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอาจเชื่อม
ระหวางภายในหนากระดาษ หรือระหวางหนากระดาษ  ( n แทน 
หมายเลขอางอิงของจุดเชื่อมตอ) 

 
 
 
 

หมายถึง จุดรวมหรือจุดแยกของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

M , S

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ผู ป ฏิ บั ติ ง าน  แ ล ะ โด ย ระบ บ
(M anu a l an d  S ys tem  C on tro l P o in t )

ก าร เชื่ อ ม ต อ ร ะห ว า ง ขั้ น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F low  C onn ec to r  P o in t )

ก าร เชื่ อ ม ต อ ร ะห ว า ง ขั้ น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F low  C onn ec to r  P o in t )

จุ ด แ บ ง ข้ั น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F u n c t ion  Sep e ra to r  P o in t )

เริ่ ม ต น

จุ ด เริ่ ม ต น  (S ta r t in g  P o in t )

ส้ิ น สุ ด

จุ ด สิ้ น สุ ด  (T e rm ina to r  P o in t )

n

จุ ด เช่ื อ มต อ  (C onn ec to r  Po in t )

จุ ด ร วม / จุ ด แ ย ก  ( In teg ra to r /S epa ra to r  P o in t )
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-01 ขั้นตอนรับขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น(Interface) หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ

กําหนดงวดการจายเงิน
ใหกับขอมูลรายรับ-รายจาย
ที่ไดระบบจากระบบอื่น

KK-PY-DT-04 กําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น

รับขอมูลรายรับ-รายจาย
ของบุคลากร (Interface ผาน
ระบบคอมพิวเตอรออนไลน)

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลถูกตอง

ยกเลิกการกําหนดงวดใหกับ
ขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับ

จากระบบอื่น  .
KK-PY-DT-04 กําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายที่รับจากระบบอื่น

CF-AV-09  ขั้นตอนการชําระหนี้โดยหักชําระจากเงินเดือน
CF-AR-09  ขั้นตอนการชําระหนี้โดยหักชําระจากเงินเดือน

พิมพรายงานขอมูลรายรับ-รายจาย
ที่ไดรับจากระบบอื่น

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-01 รายงานขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

KK-PY-DT-05 ขอมูลที่ไดรับจากระบบอื่น
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน หนาที่ :  1 / 2

คณะ/หนวยงาน

CF-PY-02 ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับทั่วไป

ขอมูลไมถูกตองขอมูลถูกตอง ตรวจสอบ
ความถูกตอง
จากรายงาน

M

กรณีบันทึกขอมูลรายรับทั่วไป
จากแผนดิสกเก็ต

อานขอมูลรายรับทั่วไป
จากแผนดิสกเก็ตเพื่อบันทึก

ขอมูลลงในระบบ
KK-PY-DT-07 อานขอมูลรายรับทั่วไป
                 จากแผนดิสกเก็ต

เร ิ่มตน.

กรณีบันทึกขอมูลรายรับทั่วไปโดยตรง

บันทึก-ปรับปรุงขอมูล
รายรับทั่วไป

KK-PY-DT-08 บันทึก-ปรับปรุงรายรับทั่วไป

พิมพรายงานรายรับทั่วไป
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-02 รายงานรายรับทั่วไป

วิธีการบันทึกขอมูล

ผูมีอํานาจบันทึกอนุมัติขอมูล
รายรับทั่วไปเพื่อเขาขั้นตอน

การอนุมัติเบิกจาย
KK-PY-DT-09 บันทึกอนุมัติขอมูลรายรับทั่วไป

แกไขปรับปรุงขอมูล
รายรับทั่วไป

KK-PY-DT-08 บันทึก-ปรับปรุงรายรับทั่วไป

กําหนดชุดขอมูลสําหรับ
รายรับทั่วไป

KK-PY-DT-06 กําหนดชุดขอมูลแยกตามคณะ/หนวยงาน

สรางขอมูลการขออนุมัติเบิกจาย
รายรับทั่วไป

KK-PY-DT-10 สรางขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป

พิมพรายงานขออนุมัติเบิกจาย
รายรับทั่วไป

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-03 รายงานขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป

ขอมูลไมถูกตองขอมูลถูกตอง

แกไขปรับปรุงขอมูลขออนุมัติ
เบิกจายรายรับทั่วไป

KK-PY-DT-11 ขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

KK-PY-DT-11 ขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป

โอนขอมูลการขออนุมัติ
เบิกจายรายรับทั่วไป

KK-PY-DT-12 โอนขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป

1

 CF-BG-05

ขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน หนาที่ :  2 / 2

หนวยเบิกจายเงินเดือน

กําหนดงวดการจายใหกับ
ขอมูลรายรับทั่วไป

KK-PY-DT-13 กําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับทั่วไป

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจาย
และเงินคงเหลือสุทธิ

CF-PY-02 ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับทั่วไป

หนวยรับ-จายเงิน

 CF-AP-04

ขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณ

ออกรายงานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-04 รายงานรายรับทั่วไปประจําเดือน

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลถูกตอง

ยกเลิกการกําหนดงวดการจาย
ใหกับขอมูลรายรับทั่วไป

KK-PY-DT-13 กําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับทั่วไป

สงรายงานสรุปการขออนุมัติ
เบิกจายใหหนวยเบิกจายเงินเดือน

KK-BG-OR-20 รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย

1

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

KK-PY-DT-14 ขอมูลรายรับทั่วไปประจําเดือน

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-03 ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

ขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเงินเดือน1

กรณีบันทึกขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ต

อานขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ต
เพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ

KK-PY-DT-15 อานขอมูลรายรับ-รายจาย
                 ทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ต

เร ิ่มตน.

กรณีบันทึกขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเงินเดือนโดยตรง

1 เชน ขอมูลโบนัส,ขอมูลคาขยะ,ขอมูลคาไฟฟา,ขอมูลสหกรณออมทรัพย,ขอมูลฌาปนกิจ เปนตน   .

บันทึก-ปรับปรุงขอมูล
รายรับ-รายจายทางเงินเดือน

KK-PY-DT-16 บันทึก-ปรับปรุงรายรับ-รายจายทางเงินเดือน

พิมพรายงานรายรับ-รับจาย
ทางเงินเดือน

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-05  รายงานรายรับ-รายจายทางเงินเดือน

วิธีการบันทึกขอมูล

ขอมูลไมถูกตองขอมูลถูกตอง ตรวจสอบ
ความถูกตอง
จากรายงาน

M

แกไขปรับปรุงขอมูล
รายรับ-รายจายทางเงินเดือน

KK-PY-DT-16 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจายและ
เงินคงเหลือสุทธิ

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-04 ขั้นตอนการรับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือนกองเจาหนาที่

สงหลักฐานการเปน
สมาชิกกองทุน

กบข. กสจ. และประกันสังคม

หลักฐานการเปนสมาชิกกองทุน

เร ิ่มตน.

ขอมูลไมถูกตองขอมูลถูกตอง

ปรับปรุงขอมูล
การเปนสมาชิกกองทุน

KK-PY-DT-17 รับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ

บันทึกขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน

รับขอมูลการเปนสมาชิกและการ
ลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุน

จากระบบกองการเจาหนาที่

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
จากรายงาน

M, S

KK-PY-DT-17 รับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน

แจงกองการเจาหนาที่
เพื่อแกไขปรับปรุงขอมูล

พิมพรายงานการเปลี่ยนแปลง
การเปนสมาชิกกองทุน

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-06 รายงานการเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกกองทุน

KK-PY-DT-17 รับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน

 

PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-05 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลเงินเดือน, เงินประจําตําแหนง หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

สรางหรือบันทึกขอมูลเงินเดือน,เงิน
ประจําตําแหนงและคาจางประจํา
พรอมวันที่คําสั่งใหไดรับเงิน

KK-PY-DT-18 สรางขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา
KK-PY-DT-19  ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา

รับขอมูลบัญชีถือจาย
จากกองการเจาหนาที่

กรณีสงขอมูลบัญชีถือจาย
เปนแผนดิสกเก็ต

กรณีสงขอมูลบัญชีถือจาย
เปนเอกสาร

อานขอมูลบัญชีถือจาย
จากแผนดิสกเก็ต

เพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ
KK-PY-DT-20  รับขอมูลบัญชีถือจาย
                  จากแผนดิสกเก็ต

ประมวลผลเพื่อคัดเลือกขอมูล
เงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และ
คาจางประจําที่ไมมีวันที่คําสั่งใหรับ

เงินจากคลังจังหวัด
KK-PY-DT-23  คัดเลือกขอมูลการเปลี่ยน
                  แปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง
                  และคาจางประจํา

สรางขอมูลรายการเปลี่ยนแปลง
ประจําเดือน จากขอมูลเงินเดือน,
เงินประจําตําแหนงและคาจาง
ประจําและขอมูลบัญชีถือจาย

KK-PY-DT-22  สรางขอมูลการเปลี่ยนแปลง
                  เงินเดือน,เงินประจําตําแหนง
                  และคาจางประจํา

พิมพรายงานการเปลี่ยนแปลง
ประจําเดือน เฉพาะรายการที่ไมมี
วันที่คําสั่งใหรับเงินจากคลังจังหวัด

KK-PY-OR-08  รายงานการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน

โอนขอมูลการเปลี่ยนแปลงประจํา
เดือนไปปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,
เงินประจําตําแหนงและคาจาง

ประจําเฉพาะขอมูลในสวนของวันที่
คําสั่งใหรับเงินจากคลังจังหวัด

และหมายเหตุ
KK-PY-DT-25  โอนขอมูลไปปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,
                    เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา

พิมพรายงานการเปลี่ยนแปลง
ประจําเดือนเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและเก็บไวเปนหลักฐาน

KK-PY-OR-08 รายงานการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน
KK-PY-OR-09  รายงานการเปลี่ยนแปลงระดับและเงินเดือน,
คาจางประจําแยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน

รับคําสั่งตางๆที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,

เงินประจําตําแหนง, คาจางประจํา
จากกองการเจาหนาที่

คําสั่งตางๆที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,
เงินประจําตําแหนง, คาจางประจํา

เร ิ่มตน.

KK-PY-OR-07  รายงานขอมูลบัญชีถือจาย

ตรวจสอบขอมูลจาก
หนาจอขอมูลบัญชีถือจาย และ
รายานขอมูลบัญชีถือจาย

KK-PY-DT-21  ขอมูลบัญชีถือจาย

CF-PY-11

ขั้นตอนรวบรวมรายรับ
สําหรับวางฎีกาเงินเดือน

มีรายการอยูในบัญชีถือจาย ไมมีรายการอยูในบัญชีถือจาย

ระบุวันที่คําสั่งใหรับเงิน
จากคลังจังหวัด

KK-PY-DT-24 ขอมูลเปลี่ยนแปลงประจําเดือน

บันทึกหมายเหตุวา 'ไมพบรายการ
ในบัญชีถือจาย'

KK-PY-DT-24 ขอมูลเปลี่ยนแปลงประจําเดือน

M
ตรวจสอบรายงาน

กับเอกสาร
บัญชีถือจาย

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-06 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงรายรับประจํา-รายจายประจํา หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

ขอมูลไมถูกตองขอมูลถูกตอง

พิมพรายรับประจํา-รายจายประจํา
และ พิมพรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายรับประจํา-รายจายประจําแยก
ตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-10 รายงานรายรับประจํา-รายจายประจํา
KK-PY-OR-11 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจําแยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน

สรางขอมูลหรือบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา

KK-PY-DT-26 สรางขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา
KK-PY-DT-27 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา

ปรับปรุงขอมูล
รายรับประจํา-รายจายประจํา

KK-PY-DT-27 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา

รับรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายรับประจํา-รายจายประจํา

จากคณะ/หนวยงาน

หลักฐานการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจํา

เร ิ่มตน.

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
จากรายงาน

M

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-07 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

ขอมูลไมถูกตองขอมูลถูกตอง

บันทึก-ปรับปรุงขอมูล
สิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร

KK-PY-DT-28 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร

พิมพรายงานรายชื่อบุตรที่
มีสิทธิ/ไมมีสิทธิเบิกเงิน

ชวยเหลือบุตรตามชวงวันที่ที่ระบุ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-12 รายงานรายชื่อบุตรที่มีสิทธิ/ไมมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือบุตร

ปรับปรุงแกไขขอมูล
สิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร

KK-PY-DT-28 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร

รับเอกสาร
ขอรับเงินชวยเหลือบุตร
จากคณะ/หนวยงาน

 เอกสารขอรับเงินชวยเหลือบุตร1

เร ิ่มตน.

S

ตรวจสอบการ
บันทึกชื่อบุตรซ้ํา

แสดงขอความ "บันทึกชื่อบุตรซ้ํา"

ชื่อบุตรซ้ํา    .

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
จากรายงาน

M

CF-PY-11

ขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ

1 KK-PY-ID-01 แบบขอรับเงินชวยเหลือบุตร (แบบ บก.-ชล. 7),  KK-PY-ID-02 แบบคําขอเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินชวยเหลือบุตร (แบบ บก.-ชล. 9)

ชื่อบุตรไมซ้ํา    .

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-08 ขั้นตอนคํานวณเงินตกเบิก หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

CF-PY-05

ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงเงินเดือน, เงินประจําตําแหนง

คํานวณเงินตกเบิกจากรายการที่มี
วันที่คําสั่งใหรับเงินจากกองคลัง
มากกวา วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน
(แสดงวาเปนรายการที่ตกเบิก)

KK-PY-DT-29 คํานวณเงินตกเบิก

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลถูกตอง

กลับไปตรวจสอบ
ขอมูลเงินเดือน, เงินประจําตําแหนง

และคาจางประจํา ยกเลิกการคํานวณเงินตกเบิก

KK-PY-DT-29 คํานวณเงินตกเบิก

พิมพรายงานขอมูลเงินตกเบิก
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-13 รายงานขอมูลเงินตกเบิก  .

พิมพรายงานสรุปยอดเงินตกเบิก
แยกตามคณะ

KK-PY-OR-14 รายงานสรุปยอดเงินตกเบิกแยกตามคณะ/หนวยงาน

KK-PY-DT-30 ขอมูลเงินตกเบิก

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

CF-PY-11

ขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_5- 15 

 



 

 

PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-09 ขั้นตอนคํานวณภาษีเงินบําเหน็จ หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

พิมพรายงานรายชื่อผูไดรับเงิน
บําเหน็จตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-15 รายงานรายชื่อผูไดรับเงินบําเหน็จ

คํานวณภาษีบําเหน็จ
และเงินบําเหน็จสุทธิ

KK-PY-DT-32 คํานวณภาษีเงินบําเหน็จ

บันทึกขอมูลการไดรับเงินบําเหน็จ
ของบุคลากรแตละราย

KK-PY-DT-31 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จ

KK-PY-OR-16 รายงานเงินบําเหน็จ

พิมพรายงานขอมูลเงินบําเหน็จ .
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลถูกตอง

รับหนังสือสั่งจายเงินบําเหน็จ
จากกองการเจาหนาที่

KK-PY-DT-33 ขอมูลเงินบําเหน็จ

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

CF-PY-11

ขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ

เร ิ่มตน.

ยกเลิกการคํานวณ
ภาษีเงินบําเหน็จ

KK-PY-DT-32 คํานวณภาษีเงินบําเหน็จ

กลับไปตรวจสอบแกไข
ขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จ

ขอมูลไมถูกตองขอมูลถูกตอง ตรวจสอบ
ความถูกตอง
จากรายงาน

M

แกไขขอมูลการไดรับเงินบําเหน็จ
ของบุคลากรแตละราย

KK-PY-DT-31 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จ

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-10 ขั้นตอนคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

พิมพรายงานรายชื่อบุคลากร
ที่งดจายระหวางเดือน

KK-PY-OR-17 รายงานรายชื่อบุคลากรที่งดจายระหวางเดือน

คํานวณเงินหัก
กรณีงดจายระหวางเดือน

KK-PY-DT-34 คํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

พิมพรายงานเงินหัก
กรณีงดจายระหวางเดือน
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-18 รายงานเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลถูกตอง

ยกเลิกการคํานวณเงินหัก
กรณีงดจายระหวางเดือน

KK-PY-DT-34 คํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

กลับไปตรวจสอบขอมูลบุคลากร
ที่งดจายระหวางเดือน
ในชวงเดือนปจจุบันใหม

เร ิ่มตน.

KK-PY-DT-35 ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

ขั้นตอนสรุปรวบรวม11 กรณีคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือนกอนวางฎีกา เขาขั้นตอน CF-PY-11  ขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ
  กรณีคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือนหลังวางฎีกา เขาขั้นตอน CF-PY-12  ขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-11 ขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

พิมพรายงานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-19 รายงานรายละเอียดรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน
KK-PY-OR-20 รายงานรายละเอียดคํานวณภาษี

กลับไปแกไขขอมูลตนทาง
และเงื่อนไขตางๆ

ใหถูกตอง

ไมถูกตอง ถูกตอง

รวบรวมรายรับ-รายจาย
สําหรับวางฎีกาเงินเดือน2

KK-PY-DT-36 รวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน

ขอมูลตนทาง1

กําหนดงวดปฏิทิน
งวดการจายเงิน

(กรณีเริ่มปปฏิทินใหม)
KK-PY-DT-02 กําหนดปฏิทินงวดการจายเงิน

กําหนดระบุงวดการจายเงินปจจุบัน
(กรณีเริ่มงวดการจายเงินใหม)

KK-PY-DT-02 กําหนดปฏิทินงวดการจายเงิน

กําหนดรายละเอียด
งวดการจายเงิน

KK-PY-DT-03 กําหนดรายละเอียดงวดการจายเงิน

เร ิ่มตน.

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

KK-PY-DT-37 ขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน

  1 CF-PY-05 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลเงินเดือน เงินประจําตําแหนง, CF-PY-06ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา , CF-PY-07 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร, CF-PY-08 ขั้นตอนคํานวณเงินตกเบิก, CF-PY-09 ขั้นตอนคํานวณภาษีเงินบําเหน็จ,
   CF-PY-10 ขั้นตอนคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน
  2 รวบรวมขอมูลเฉพาะรายการรายรับ-รายจายสําหรับการวางฎีกาเงินเดือน จากขอมูลตนทาง1  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ระบุไวในงวดนั้นๆ

CF-PY-13

เตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_5- 18 

 



 

 

PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-12 ขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

กลับไปแกไขขอมูลตนทาง
และเงื่อนไขตางๆ

ใหถูกตอง

ขอมูลไมตรงกันขอมูลตรงกัน
ประมวลผลขอมูลประจํางวด2

KK-PY-DT-38 สรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ

ขอมูลตนทาง 1

เร ิ่มตน.

ตรวจสอบขอมูล
กบข.ในระบบกับ
ขอมูล กบข. ใน
โปรแกรม กบข.

M

จัดทําขอมูล กบข.

ตรวจสอบและแกไข
ขอมูลใหถูกตอง

  1 CF-PY-01 ขั้นตอนรับขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น(Interface),CF-PY-02 ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับทั่วไป, CF-PY-03 ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน, CF-PY-04 ขั้นตอนรับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน, CF-PY-06ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา
  2 ประกอบดวย 1.รวบรวมขอมูลจากขั้นตอนตางๆ (ยกเวนรายการรายรับ-รายจายสําหรับการวางฎีกาเงินเดือน) จากขอมูลตนทาง1, 2. คํานวณ กบข., 3. คํานวณ กสจ., 4.คํานวณประกันสังคม, 5. คํานวณภาษี  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ระบุไวในงวดนั้นๆ
  3  KK-PY-OR-20 รายงานรายละเอียดคํานวณภาษี, KK-PY-OR-21 รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจาย, KK-PY-OR-22 รายงานรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได
 4  KK-PY-OR-23 รายงานรายละเอียดเงินเดือน/คาจางแยกตามคณะ/หนวยงาน ประจําเดือน, KK-PY-OR-24 รายงานสรุปยอดเงินตามแผนงาน คณะ/หนวยงาน ประจําเดือน, KK-PY-OR-25 รายงานสรุปยอดเงินตามจุดรับเงิน , KK-PY-OR-26 รายงานสรุปยอดเงินแยกตามคณะ/หนวยงาน และจุดรับเงิน, KK-PY-OR-27 รายงานสรุปยอดเงินตามคณะ/หนวยงานและประเภทบุคลากร
 5  CF-PY-14 ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ, CF-PY-15 ขั้นตอนสงขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย CF-PY-16 ขั้นตอนสงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิใหธนาคาร/สหกรณออมทรัพย,CF-PY-17 ขั้นตอนสงขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ,CF-PY-18 ขั้นตอนสงขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน

พิมพรายงานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง

รายงานตรวจสอบ3

ไมถูกตอง ถูกตองตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

KK-PY-DT-37 ขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน
KK-PY-DT-39 ขอมูลรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได

พิมพรายงาน
ประจําเดือน

รายงานประจําเดือน 4

ขั้นตอนตางๆ 5

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-13 ขั้นตอนการเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ หนาที่ :  1 / 2

หนวยเบิกจายเงินเดือน

CF-PY-11

ขั้นตอนการรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ

สรางขอมูลการขออนุมัติเงิน
เพื่อเบิกจาย

เตรียมนําสงใหระบบงบประมาณ
KK-PY-DT-40 สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

KK-PY-OR-28 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามคณะ/หนวยงาน
KK-PY-OR-29 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามแผนงาน

พิมพรายงานขอมูล
การขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลถูกตอง

ยกเลิกการสรางขอมูล
การขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

KK-PY-DT-40 สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

1

กลับไปตรวจสอบ
เงื่อนไขการสรางขอมูลการ
ขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย
และสรางขอมูลใหม

KK-PY-DT-41 ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

1  KK-AP-OD-01 ฎีกาเงินงบประมาณ   , KK-PY-OD-01  แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน-คาจางประจํา แบบ 4109 (หมวดงบบุคลากร เบิกประจําเดือนเกรณีเขางานประจําเดือนแรก), KK-PY-OD-02 รายละเอียดใบแนบ 4109 , KK-PY-OD-04  ใบแนบฎีกาแสดงรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (แบบ บก. 26) ,
   KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน-คาจางประจํา แบบ 4109 (หมวดงบบุคลากร เบิกระหวางเดือนกรณีบรรจุใหม) , KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน-คาจางประจํา แบบ 4111 (หมวดงบบุคลากร เบิกระหวางเดือนกรณีตกเบิก) ,
 , KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินประจําตําแหนงแบบ 4109 (หมวดงบบุคลากร เบิกประจําเดือนเกรณีขางานประจําเดือนแรก), KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินประจําตําแหนง แบบ 4111(หมวดงบบุคลากร เบิกประจําเดือนกรณีตกเบิก),
 , KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินประจําตําแหนง แบบ 4109(หมวดงบบุคลากร เบิกระหวางเดือนกรณีบรรจุใหม) ,KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินประจําตําแหนง แบบ 4111 (หมวดงบบุคลากร เบิกตกเบิกระหวางเดือนกรณีตกเบิก) , KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินชวยเหลือบุตร ,

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-13 ขั้นตอนการเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ หนาที่ :  2 / 2

หนวยเบิกจายเงินเดือน

CF-BG-05

ขั้นตอนการอนุมัตเบิกจาย

โอนขอมูลการขออนุมัติ
เพื่อเบิกจายใหระบบงบประมาณ

KK-PY-DT-42 โอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายใหระบบงบประมาณ

1

 CF-AP-04

ขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณ

CF-PY-12

ขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ

จัดเตรียม
ชุดฎีกาเบิกเงิน

ชุดฎีกาเบิกเงิน1

1  KK-AP-OD-01 ฎีกาเงินงบประมาณ   , KK-PY-OD-01  แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน-คาจางประจํา แบบ 4109 (หมวดงบบุคลากร เบิกประจําเดือนเกรณีเขางานประจําเดือนแรก), KK-PY-OD-02 รายละเอียดใบแนบ 4109 , KK-PY-OD-04  ใบแนบฎีกาแสดงรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (แบบ บก. 26) ,
   KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน-คาจางประจํา แบบ 4109 (หมวดงบบุคลากร เบิกระหวางเดือนกรณีบรรจุใหม) , KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน-คาจางประจํา แบบ 4111 (หมวดงบบุคลากร เบิกระหวางเดือนกรณีตกเบิก) ,
 , KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินประจําตําแหนงแบบ 4109 (หมวดงบบุคลากร เบิกประจําเดือนเกรณีขางานประจําเดือนแรก), KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินประจําตําแหนง แบบ 4111(หมวดงบบุคลากร เบิกประจําเดือนกรณีตกเบิก),
 , KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินประจําตําแหนง แบบ 4109(หมวดงบบุคลากร เบิกระหวางเดือนกรณีบรรจุใหม) ,KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินประจําตําแหนง แบบ 4111 (หมวดงบบุคลากร เบิกตกเบิกระหวางเดือนกรณีตกเบิก) , KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินชวยเหลือบุตร ,

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-14 ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ หนาที่ :  1 / 2

หนวยเบิกจายเงินเดือน

CF-PY-12

ขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ

สรางขอมูลการขออนุมัติเงิน
เพื่อเบิกจาย

เตรียมนําสงใหระบบงบประมาณ
KK-PY-DT-40 สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

พิมพรายงานขอมูล
การขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-28 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามคณะ/หนวยงาน
KK-PY-OR-29 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามแผนงาน

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลถูกตอง

ยกเลิกการสรางขอมูล
การขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

KK-PY-DT-40 สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

1

กลับไปตรวจสอบเงื่อนไข
เงื่อนไขการสรางขอมูลการ
ขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย
และสรางขอมูลใหม

KK-PY-DT-41 ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

1  ชุดฎีกาเงินรายได      ไดแก KK-FN-OR-01 ใบสั่งจาย(เงินรายได )
   ชุดฎีการายจายสมทบ ไดแก 1. KK-AP-OD-01  ฎีกาเงินงบประมาณ (เงินสมทบและเงินชดเชยขาราชาการ)
                                  2. เอกสารและรายงานจากโปรแกรม กบข. ไดแก KK-PY-ID-03 หนังสือแจงการโอนเงินเขาบัญชี กบข./ใบเสร็จ (แบบ กบข 019/1), KK-PY-IR-01  สรุปยอดนําสง กบข. เงินสะสม,สมทบ,ชดเชย (แบบ กบข 007/1),
                                     KK-PY-IR-02 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน (แบบ กบข 007/2),  รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก กบข.
                                  3. รายงาน กสจ.และประกันสังคม   ไดแก KK-PY-OR-32  รายงานสรุปการนําสงเงิน กสจ. (แบบ กสจ. 007/1), KK-PY-OR-33  รายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ. (แบบ กสจ. 007/2) , KK-PY-OR-34 รายงานสรุปประกันสังคมตามประเภทบุคลากร
2  KK-PY-OR-30 รายงานสรุปการเบิก-จายเงินเดือน,คาจางประจําเดือน , KK-PY-OR-31 รายงานผลตางเงินเดือน คาจางประจํา ประจําเดือน
3 ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค, ขั้นตอนการเตรียมจายผานธนาคาร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-14 ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ หนาที่ :  2 / 2

หนวยเบิกจายเงินเดือน

CF-BG-05

ขั้นตอนการอนุมัตเบิกจาย

โอนขอมูลการขออนุมัติ
เพื่อเบิกจายใหระบบงบประมาณ

KK-PY-DT-42 โอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายใหระบบงบประมาณ

1

สงชุดฎีกาเบิกเงิน1

ใหหนวยรับ-จายเงิน

หนวยรับ-จายเงิน

 CF-AP-04

ขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณ

จัดเตรียมชุดฎีกาเงินรายได/
ฎีการายจายสมทบ

ชุดฎีกเงินเบิกเงิน1

ตรวจสอบวา
เบิกเงินจาก
แหลงเงินใด

M

ขั้นตอนการ
เตรียมจายเงิน3

เงินรายไดเงินงบประมาณ

ออกรายงาน
เพื่อสงใหงานบัญชี

รายงานสงบัญชี2

สงรายงานใหงานบัญชี

1  ชุดฎีกาเงินรายได      ไดแก KK-FN-OR-01 ใบสั่งจาย(เงินรายได )
   ชุดฎีการายจายสมทบ ไดแก 1. KK-AP-OD-01  ฎีกาเงินงบประมาณ (เงินสมทบและเงินชดเชยขาราชาการ)
                                  2. เอกสารและรายงานจากโปรแกรม กบข. ไดแก KK-PY-ID-03 หนังสือแจงการโอนเงินเขาบัญชี กบข./ใบเสร็จ (แบบ กบข 019/1), KK-PY-IR-01  สรุปยอดนําสง กบข. เงินสะสม,สมทบ,ชดเชย (แบบ กบข 007/1),
                                     KK-PY-IR-02 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน (แบบ กบข 007/2),  รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก กบข.
                                  3. รายงาน กสจ.และประกันสังคม   ไดแก KK-PY-OR-32  รายงานสรุปการนําสงเงิน กสจ. (แบบ กสจ. 007/1), KK-PY-OR-33  รายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ. (แบบ กสจ. 007/2) , KK-PY-OR-34 รายงานสรุปประกันสังคมตามประเภทบุคลากร
2  KK-PY-OR-30 รายงานสรุปการเบิก-จายเงินเดือน,คาจางประจําเดือน , KK-PY-OR-31 รายงานผลตางเงินเดือน คาจางประจํา ประจําเดือน
3  CF-FN-12 ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค, CF-FN-14 ขั้นตอนการเตรียมจายผานธนาคาร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-15 ขั้นตอนสงขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย หนาที่ :  3 / 3

หนวยเบิกจายเงินเดือน

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจายและ
เงินคงเหลือสุทธิ

สรางขอมูลการสั่งจายเงินเพื่อ
เตรียมสงใหระบบการเงินรับจาย

KK-PY-DT-43 สรางขอมูลการสั่งจายเงิน

โอนขอมูลการสั่งจายเงิน
ใหระบบการเงินรับจาย

KK-PY-DT-45 โอนขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย  .

พิมพรายงานขอมูลการสั่งจายเงิน
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-35 รายงานขอมูลการสั่งจายเงิน

ยกเลิกการสราง
ขอมูลการสั่งจายเงิน

KK-PY-DT-43 สรางขอมูลการสั่งจายเงิน

กลับไปตรวจสอบแกไข
เงื่อนไขการสราง

ขอมูลการสั่งจายเงิน
และสรางขอมูลใหม

ขอมูลไมถูกตอง ขอมูลถูกตอง

KK-PY-DT-44 ขอมูลการสั่งจายเงิน

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S

 CF-FN-12

ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-16 ขั้นตอนสงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิใหธนาคาร/สหกรณออมทรัพย หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

พิมพรายงาน
รายการโอนเงินเขาบัญชีของ
บุคลากร ประจําเดือน

KK-PY-OR-36  รายงานรายการโอนเงินเขาบัญชีของบุคลากรประจําเดือน

บันทึกขอมูลเงินคงเหลือสุทธิ
ลงแผนดิสกเก็ต

KK-PY-DT-46 บันทึกขอมูลเงินคงเหลือสุทธิลงแผนดิสกเก็ต

ดําเนินงานตามขั้นตอนของ
ธนาคาร/สหกรณออมทรัพย

สงใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/
ลูกจางและพนักงานของรัฐ

ใหแตละหนวยงาน

พิมพใบแจงยอดเงินเดือน
ขาราชการ/ลูกจางและ
พนักงานของรัฐ

KK-PY-OR-37 ใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางและพนักงานของรัฐ

สงใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/
ลูกจางและพนักงานของรัฐ
ใหบุคลากรแตละราย

ธนาคาร/สหกรณออมทรัพย คณะ/หนวยงาน

CF-PY-19

ขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน

นําสงแผนดิสกเก็ตพรอม
รายงานรายการโอนเงินเขาบัญชี

ของบุคลากรประจําเดือน
ใหกับธนาคาร/สหกรณออมทรัพย

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ

การนําสงใบแจงยอดเงินเดือนการนําสงขอมูลใหธนาคาร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-17 ขั้นตอนสงขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักได ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

นําสงแผนดิสกเก็ตใหกับ
กองทุน กสจ.พรอมรายงานสรุป
ปะหนายอดนําสง กสจ. เงินสะสม
,สมทบและชดเชย (แบบ กสจ.
007/1),และรายงานรายละเอียด
ยอดนําสง กสจ.(แบบ กสจ.007/2)

นําสงแผนดิสกเก็ตและ
แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ

(สปส. 1-10)
ใหกับกองทุนประกันสังคม

สงรายงานรายจาย
ของบุคลากรที่หักได

สงใหกับหนวยงานการเงินรับจาย
เพื่อสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการหักเงิน  .

พิมพรายงานรายจาย
ของบุคลากรที่หักได

KK-PY-OR-43 รายงานรายจายของบุคลากรที่หักได

บันทึกขอมูลเงินประกันสังคม
ลงแผนดิสกเก็ตพรอมพิมพ

รายงานตรวจสอบขอมูลในแผน
KK-PY-DT-49 บันทึกขอมูลเงินประกันสังคมลงแผนดิสกเก็ต

KK-PY-OR-40 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงินประกันสังคม

บันทึกขอมูลรายจาย กสจ.
ลงบนแผนดิสกเก็ตพรอมพิมพ
รายงานตรวจสอบขอมูลในแผน

KK-PY-DT-48 บันทึกขอมูล กสจ. ลงแผนดิสกเก็ต
KK-PY-OR-39 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กสจ.

บันทึกขอมูลรายจาย กบข.
ลงบนแผนดิสกเก็ตพรอมพิมพ
รายงานตรวจสอบขอมูลในแผน

KK-PY-DT-47 บันทึกขอมูล กบข. ลงแผนดิสกเก็ต
KK-PY-OR-38 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กบข.

CF-PY-19

ขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน

พิมพรายงานประกันสังคม

KK-PY-OR-42 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. 1-10)

นําสงแผนดิสกเก็ต กบข.
ที่ไดจากโปรแกรม กบข.
ใหกับกองทุน กบข.

Mตรวจสอบขอมูล
กับขอมูลในแผน
ที่ไดจากโปรแกรม
กบข. และจัดเก็บ
แผนขอมูลที่ได
จากระบบไวเปน
แผนขอมูลสํารอง

KK-PY-OR-32 รายงานสรุปปะหนายอดนําสง กสจ. เงินสะสม,สมทบและชดเชย (แบบ กสจ. 007/1)
KK-PY-OR-33 รายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ. (แบบ กสจ. 007/2)

บันทึกขอมูลรายจายของบุคลากร
ที่หักไดลงแผนดิสกเก็ตพรอมพิมพ
รายงานตรวจสอบขอมูลในแผน

KK-PY-DT-50 บันทึกขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดลงแผนดิสกเก็ต
KK-PY-OR-41 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตรายจายของบุคลากรที่หักได

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ

การนําสงขอมูล กบข. การนําสงขอมูลกสจ. การนําสงขอมูลประกันสังคม การนําสงขอมูลรายจายตางๆ

 CF-FN-12

ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-18 ขั้นตอนสงขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

CF-PY-12

ขั้นตอนการสรุปรายรับ-รายจายและ
เงินคงเหลือสุทธิ

สรางขอมูลคาแรงทางตรงเพื่อ
เตรียมสงใหระบบบัญชีตนทุน

KK-PY-DT-51 สรางขอมูลคาแรงทางตรง

โอนขอมูลคาแรงทางตรง
ใหระบบบัญชีตนทุน

KK-PY-DT-53 โอนขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน  .

CF-PY-19

ขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน

พิมพรายงานคาแรงทางตรง
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

KK-PY-OR-44 รายงานขอมูลคาแรงทางตรง

ยกเลิกการสราง
ขอมูลคาแรงทางตรง

KK-PY-DT-51 สรางขอมูลคาแรงทางตรง

กลับไปตรวจสอบแกไข
เงื่อนไขการสราง

ขอมูลคาแรงทางตรง
และสรางขอมูลใหม

ขอมูลไมถูกตอง ขอมูลถูกตอง

KK-PY-DT-52 ขอมูลคาแรงทางตรง

ตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
รายงานและหนาจอ

M, S
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-19 ขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

นําสงแผนดิสกเก็ต ภงด.1
ใหกับกรมสรรพากร

 1  CF-PY-14 ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ, CF-PY-15 ขั้นตอนสงขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย CF-PY-16 ขั้นตอนสงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิใหธนาคาร/สหกรณออมทรัพย , CF-PY-17 ขั้นตอนสงขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ,
    CF-PY-18 ขั้นตอนสงขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน
 2  KK-PY-OR-45 รายงานรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี, KK-PY-OR-46 ใบแนบ ภงด.1

บันทึก-ปรับปรุงเงื่อนไขการคํานวณ
รายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณ
ภาษี (กรณีเริ่มใชระบบหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
KK-PY-RT-15 กําหนดเงื่อนไขการคํานวณรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี

ขั้นตอนเบิกจาย1

พิมพรายงานประจําเดือน
หลังปดขอมูลประจําเดือน

รายงานหลังปดขอมูลประจําเดือน2

บันทึกขอมูลภาษีลงแผนดิสกเก็ต
และพิมพรายงานขอมูลแผนขอมูล

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
KK-PY-DT-55 บันทึกขอมูลภาษี ภงด. 1 ลงแผนดิสกเก็ต

KK-PY-OR-47  รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ต ภงด. 1

ปดขอมูลประจําเดือนเพื่อโอน
ขอมูลประจําเดือนไปเปนรายรับ-
รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี

KK-PY-DT-54 ปดขอมูลประจําเดือน

กรมสรรพากร

นําสงแผนดิสกเก็ต ภงด.1
ใหกับกรมสรรพากร

สิ้นปภาษี
หรือไม

สิ้นสุดCF-PY-20

ขั้นตอนปดขอมูลประจําป

ใช ไมใช

มีการคืนเงินหรือไมใช ไมใช

ปรับปรุงการลงบัญชี
นอกระบบเงินเดือนและ

คาตอบแทน

บันทึกรายการปรับปรุงรายรับ -
รายจายและโอนขอมูลไปปรับปรุง
ยอดรายรับ-รายจายสะสมที่ใช

คํานวณภาษี
KK-PY-DT-56 บันทึกรายการปรับปรุงรายรับ-รายจาย

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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PY_ระบบเงินเดอืนและคาตอบแทน 

 
 

สงรายงาน ภงด.91 และ
หนังสือรับรอง 50 ทวิ พรอม

ใบเซ็นตรับหนังสือรับรองการหัก
ภาษี 50 ทวิและ ภงด. 91
สงใหคณะ/หนวยงาน

เพื่อสงใหบุคลากรแตละราย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

CF-PY-20 ขั้นตอนปดขอมูลประจําป หนาที่ :  1 / 1

หนวยเบิกจายเงินเดือน

 1  KK-PY-OR-48 หนังสือรับรองประกันสังคมประจําป, KK-PY-OR-49 ใบเซ็นตรับหนังสือรับรองประกันสังคมประจําป ,KK-PY-OR-50 รายงานสรุปการนําสง กสจ. ประจําป, KK-PY-OR-51 รายงานสรุปรายรับและภาษีทั้งปของบุคลากรแตละราย ,KK-PY-OR-52 รายละเอียดประวัติคาลดหยอนภาษีของบุคลากร
 2  KK-PY-OR-53 .ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก , KK-PY-OR-54 ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ, KK-PY-OR-55 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 , KK-PY-OR-56 หนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิ, KK-PY-OR-57 ใบเซ็นตรับหนังสือรับรองการหักภาษี
 3  ขอมูลที่ตองมีการสํารองขอมูลกอนลบ ไดแก ขอมูลรายรับ-รายจาย ประจําเดือน
   ,ขอมูลที่ไมตองมีการสํารองขอมูลกอน  ไดแก ขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น (interface), ขอมูลรายรับ-รายจายทั่วไป, ขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน, ขอมูลเงินตกเบิก, ขอมูลเงินบําเหน็จ, ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน, ขอมูลรายรับ-รายจายสะสม

CF-PY-18

ขั้นตอนการปดขอมูลประจําเดือน

สงรายงานสรุปรายรับและภาษี
ทั้งปของบุคลากรแตละราย
และ รายละเอียดประวัติ

คาลดหยอนภาษีของบุคลากร
ใหกับ คณะ/หนวยงาน

พิมพรายงาน
กอนปดขอมูลประจําป

รายงานกอนปดขอมูลประจําป 1

ยายขอมูลประจําเดือน 3

KK-PY-DT-58 ยายขอมูลประจําเดือน

พิมพรายงานหลังปด
ขอมูลประจําป 2

รายงานหลังปดขอมูลประจําป 2

สิ้นสุด

บันทึก-ปรับปรุงขอมูล
ลดหยอนภาษี (กรณีที่มีการเปลี่ยน
แปลงขอมูลการลดหยอนภาษี)

KK-PY-DT-01 ประวัติบุคลากร

ประมวลผล
ปดขอมูลประจําป

KK-PY-DT-57 ปดขอมูลประจําป

ตองการยายรายการขอมูล .
ในระบบหรือไม

ตองการ ไมตองการ

คณะ/หนวยงาน

สงรายงานสรุปรายรับและภาษี
ทั้งปของบุคลากรแตละราย
และ รายละเอียดประวัติ

คาลดหยอนภาษีของบุคลากร
ใหบุคลากรแตละราย
ตรวจสอบความถูกตอง

ทําการตรวจสอบ
แกไขขอมูล กรณีขอมูล

รายรับหรือภาษีของบุคลากร
ไมถูกตอง

สงรายงานที่มีขอผิดพลาด
หรือ มีการเปลี่ยนแปลง
ใหหนวยเบิกจายเงินเดือน

สามารถพิมพรายงานบัตรตรวจจาย
เงินเดือนของบุคลากรแตละราย
ในกรณีตองการตรวจสอบหรือ

เพื่อใชเปนหลักฐาน

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนรับขอมูลจากระบบอื่น (Interface)  CF-PY-01 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับขอมูลรายรับ-รายจายของบุคลากรจากระบบอื่นโดย Interface  ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน  เชน  
รับขอมูลจากขั้นตอนการขอชําระหนี้โดยหักชําระจากเงินเดือน  (CF-AV-09) , 
ขั้นตอนการขอชําระหนี้โดยหักชําระจากเงินเดือน  (CF-AR-09) 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 
     

2. กําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-04 KK-PY-DT-05

3. พิมพรายงานขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่นเพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน    KK-PY-OR-01 

4. ตรวจสอบขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น จากหนาจอขอมูลที่ไดรับจากระบบอื่น หรือ รายงาน
ขอมูลที่ไดรับจากระบบอื่น 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 
 

KK-PY-DT-05 
KK-PY-OR-01 

   

4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง  
• ยกเลิกการกําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายที่รับจากระบบอื่น 
• กําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายที่รับจากระบบอื่น ใหม 

 

 
 

KK-PY-DT-04 

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง 
• เขาขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ (FW-PY-12) 
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-04 กําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น  KK-PY-OR-01 รายงานขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น 

 KK-PY-DT-05 ขอมูลที่ไดรับจากระบบอื่น   
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ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับทั่วไป  CF-PY-02 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. กําหนดชุดขอมูลสําหรับรับรายรับทั่วไป หนวยเบิกจายเงินเดือน    KK-PY-DT-06  

2. บันทึกขอมูล      

2.1. กรณีบันทึกขอมูลรายรับทั่วไปจากแผนดิสกเก็ต 
• อานขอมูลรายรับทั่วไปจากแผนดิสกเก็ตเพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรออนไลน 

คณะ/หนวยงาน KK-PY-DT-07 KK-PY-DT-08

2.2. กรณีบันทึกขอมูลรายรับทั่วไปโดยตรง 
• บันทึกขอมูลรายรับทั่วไปโดยตรงที่ระบบ ในระบบคอมพิวเตอรออนไลน 
 

คณะ/หนวยงาน KK-PY-DT-08

3. พิมพรายงานรายรับทั่วไปเพื่อตรวจสอบความถูกตอง คณะ/หนวยงาน     KK-PY-OR-02

4. ตรวจสอบขอมูลรายรับทั่วไป จากรายงานรายงานรายรับทั่วไป คณะ/หนวยงาน KK-PY-OR-02    
4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง  

• ปรับปรุงขอมูลผานหนาจอขอมูลบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับทั่วไปโดยตรง  จากนั้นทําขอถัด
ไป 

คณะ/หนวยงาน KK-PY-DT-08

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง           
• ทําขอถัดไป 

คณะ/หนวยงาน

5. ผูมีอํานาจบันทึกอนุมัติขอมูลรายรับทั่วไปเพื่อเขาขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย คณะ/หนวยงาน     KK-PY-DT-09

6. สรางขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไปเฉพาะรายการที่ผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจในขอ 5 คณะ/หนวยงาน     KK-PY-DT-10 KK-PY-DT-11

7. พิมพรายงานขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไปเพื่อตรวจสอบความถูกตอง คณะ/หนวยงาน     KK-PY-OR-03
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PY_ระบบเงินเด

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.
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8. ตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป จากหนาจอขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 
หรือ รายงานขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 

คณะ/หนวยงาน  KK-PY-DT-11
KK-PY-OR-03 

   

8.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง  
• ปรับปรุงขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป  จากนั้นทําขอถัดไป 

KK-PY-DT-11  

8.2. กรณีขอมูลถูกตอง           
• ทําขอถัดไป 

9. โอนขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไปเพื่อเขาขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย (CF-BG-05) และ 
เขาขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณ (CF-AP-04) ตอไป 

คณะ/หนวยงาน     KK-PY-DT-12

10. หลังจากผานขั้นตอนการวางฎีกาเรียบรอยแลว หนวยรับ-จายเงินสงรายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจายให
หนวยเบิกจายเงินเดือน 

หนวยรับ-จายเงิน     KK-BG-OR-20
 

11. กําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับทั่วไปที่ตองทําจายเงินในเดือนนี้ หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-13 KK-PY-DT-14

12. ออกรายงานรายรับทั่วไปประจําเดือนเพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน    KK-PY-OR-04 

13. ตรวจสอบขอมูลรายรับทั่วไปประจําเดือน จากหนาจอขอมูลรายรับทั่วไปประจําเดือน หรือ รายงานรายรับ
ทั่วไปประจําเดือน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-DT-14
KK-PY-OR-04 

   

13.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง  
• ยกเลิกการกําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับทั่วไป   
• กําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับทั่วไป ใหม 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-13

13.2. กรณีขอมูลถูกตอง           
• เขาขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ  (FW-PY-12) 

หนวยเบิกจายเงินเดือน
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-06 กําหนดชุดขอมูลแยกตามคณะ/หนวยงาน KK-PY-OR-02 รายงานรายรับทั่วไป 

 KK-PY-DT-07 อานขอมูลรายรับทั่วไปจากแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-03 รายงานขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 

 KK-PY-DT-08 บันทึก-ปรับปรุงรายรับทั่วไป KK-PY-OR-04 รายงานรายรับทั่วไปประจําเดือน 

 KK-PY-DT-09 บันทึกอนุมัติขอมูลรายรับทั่วไป   

 KK-PY-DT-10 สรางขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป   

 KK-PY-DT-11 ขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป   

 KK-PY-DT-12 โอนขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป   

 KK-BG-OR-20 รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย   

 KK-PY-DT-13 กําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับทั่วไป   

 KK-PY-DT-14 ขอมูลรายรับทั่วไปประจําเดือน   
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ขั้นตอนบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน  CF-PY-03 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับแผนดิสกเก็ตหรือเอกสารรายงานเกี่ยวกับรายการรายรับ-รายจายทางเงินเดือน เชน ขอมูลโบนัส,ขอมูล
คาขยะ,ขอมูลคาไฟฟา,ขอมูลสหกรณออมทรัพย,ขอมูลฌาปนกิจ เปนตน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. บันทึกขอมูล      

2.1. กรณีบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ต 
• อานขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ตเพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ

คอมพิวเตอรออนไลน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-15 KK-PY-DT-16

2.2. กรณีบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือนโดยตรง 
• บันทึกขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือนโดยตรงที่ระบบ ในระบบคอมพิวเตอรออนไลน  

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-16

3. พิมพรายงานรายรับ-รายจายทางเงินเดือนเพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-05

4. ตรวจสอบขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน จากรายงานรายงานรายรับ-รายจายทางเงินเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-05    
4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง  
• ปรับปรุงขอมูลผานหนาจอขอมูลบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน  จากนั้น

ทําขอถัดไป 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-16

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง        
• ทําขอถัดไป 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

5. เขาขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ  (FW-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน 

     

     

     

     

    

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

 
 
 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-35  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-15 อานขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-05 รายงานรายรับ-รายจายทางเงินเดือน 

 KK-PY-DT-16 บันทึก-ปรับปรุงรายรับ-รายจายทางเงินเดือน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-36  

ขั้นตอนการรับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน CF-PY-04 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. บันทึกขอมูลการเปนสมาชิกกองทุนในระบบของงานกองการเจาหนาที่  กองการเจาหนาที่     

2. สงหลักฐานการสมัครเปนสมาชิกกองทุน  กบข. กสจ และประกันสังคม ใหหนวยเบิกจายเงินเดือน  กองการเจาหนาที่     

3. รับขอมูลการเปนสมาชิกและการพนสมาชิกกองทุนจากระบบกองการเจาหนาที่ หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-17

4. พิมพรายงานการเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกกองทุนเพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-06

5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากหนาจอรับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิก หรือรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกกองทุน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-DT-17
KK-PY-OR-06 

   

5.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง       
• แจงกองการเจาหนาที่เพื่อแกไขปรับปรุงขอมูล 
• ปรับปรุงขอมูลผานหนาจอรับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน  จากนั้นทําขอถัดไป 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  
 

KK-PY-DT-17 

 

5.2. กรณีขอมูลถูกตอง       
•  ทําขอถัดไป 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

6. เขาขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ (FW-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน

   

      

     
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-17 รับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน KK-PY-OR-06 รายงานการเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกกองทุน 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547   



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-37  

ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลเงินเดือน, เงินประจําตําแหนง CF-PY-05 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับคําสั่งตางๆที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, คาจางประจํา จากกองการเจา
หนาที่ 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. สรางขอมูลหรือบันทึกขอมูลเงินเดือน, เงินประจําตําแหนงและคาจางประจําพรอมวันที่คําสั่งใหไดรับเงิน 
ลงในระบบคอมพิวเตอรออนไลน 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน    KK-PY-DT-18
KK-PY-DT-19 

 

3. รับขอมูลบัญชีถือจายจากกองการเจาหนาที่ 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     

4. กรณีที่รับขอมูลบัญชีถือจายเปนแผนดิสกเก็ต 
4.1. อานขอมูลบัญชีถือจายจากแผนดิสกเก็ตเพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรออนไลน หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-20 KK-PY-DT-21

4.2. ตรวจสอบขอมูลจากหนาจอขอมูลบัญชีถือจายหรือ ออกรายงานขอมูลบัญชีถือจาย หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-21 KK-PY-OR-07

4.3. ประมวลผลเพื่อสรางขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน โดยระบบทําการคัดเลือกขอมูล
จากขอมูลเงินเดือน, เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา เฉพาะรายการที่ไมมีวันที่คําสั่งใหได
รับเงินจากกองคลัง นํามาบันทึกเปนขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน จากนั้นนํารายการ
นั้นๆ มาเช็คกับขอมูลบัญชีถือจาย 

• กรณีที่มีรายการอยูในบัญชีถือจาย ระบบบันทึกวันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง ในขอมูล
รายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน และขอมูลเงินเดือน, เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา 

• กรณีที่ไมมีรายการอยูในบัญชีถือจาย ระบบบันทึกหมายเหตุวา ‘ไมพบรายการในบัญชีถือจาย’ 
 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-22 KK-PY-DT-24

     
      
      
      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  



 

PY_ระบบเงินเด

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-38  

5. กรณีที่รับขอมูลบัญชีถือจายเปนเอกสาร 
5.1. ประมวลผลเพื่อคัดเลือกขอมูลเงินเดือน, เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา ที่ไมมีวันที่คําสั่ง

ใหไดรับเงินจากกองคลัง  โดยระบบทําการคัดเลือกดังกลาว มาบันทึกเปนขอมูลรายการเปลี่ยน
แปลงประจําเดือน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-23 KK-PY-DT-24

5.2. พิมพรายงานขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน (เฉพาะรายการที่ไมมีวันที่คําสั่งใหไดรับ
เงินจากกองคลัง) 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-08

5.3. ตรวจสอบรายงานรายการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรายการที่ไมมีวันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง 
กับ  เอกสารการรับรองบัญชีถือจายจากกรมบัญชีกลาง  

• กรณีที่มีรายการอยูในบัญชีถือจาย ใหผูใชบันทึกวันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง ในขอมูล
การเปลี่ยนแปลงประจําเดือน ประจําเดือน 

• กรณีที่ไมมีรายการอยูในบัญชีถือจาย ผูใชบันทึกหมายเหตุในหนาจอขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ประจําเดือน     วา ‘ไมพบรายการในบัญชีถือจาย’ 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-24   

6. พิมพรายงานการเปลี่ยนแปลงประจําเดือนเพื่อตรวจสอบความถูกตองและเก็บไวเปนหลักฐาน หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-08
KK-PY-OR-09 

7. โอนขอมูลการเปลี่ยนแปลงประจําเดือนไปปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา
เฉพาะขอมูลในสวนของวันที่คําสั่งใหรับเงินจากคลังและหมายเหตุ 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-25

8. เขาขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน (FW-PY-11) หนวยเบิกจายเงินเดือน

     
      

      

    

     
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-39  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-18 สรางขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา KK-PY-DT-21 ขอมูลบัญชีถือจาย 

 KK-PY-DT-19 ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา KK-PY-OR-07 รายงานขอมูลบัญชีถือจาย 

 KK-PY-DT-20 รับขอมูลบัญชีถือจายจากแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-08 รายงานการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน 

 KK-PY-DT-22 สรางขอมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา  KK-PY-OR-09 รายงานการเปลี่ยนแปลงระดับและเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา
แยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน 

 KK-PY-DT23 คัดเลือกขอมูลการเปลี่ยน แปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจาง
ประจํา 

  

 KK-PY-DT-24 ขอมูลเปลี่ยนแปลงประจําเดือน   

 KK-PY-DT-25 โอนขอมูลไปปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

 
 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-40  

ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา CF-PY-06 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจํา จากคณะ/ หนวยงาน หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. สรางขอมูลหรือบันทึกขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน  หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-26 
KK-PY-DT-27 

   

3. พิมพรายรับประจํา-รายจายประจําและ พิมพรายงานการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจําแยกตาม
แผนงานและคณะ/หนวยงานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-10
KK-PY-OR-11 

4. ตรวจสอบขอมูลจากรายงานในขอ 3. หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-10 
KK-PY-OR-11 

   

4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง  
• ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา   จากนั้นทําขอถัดไป 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-27

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง   
• ทําขอถัดไป 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

5. เขาขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ(FW-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน 

     

     

    
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-26 สรางขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา KK-PY-OR-10 รายงานรายรับประจํา-รายจายประจํา 

 KK-PY-DT-27 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา KK-PY-OR-11 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจําแยกตามแผนงานและ
คณะ/หนวยงาน 

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-41  

ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร CF-PY-07 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับเอกสารขอรับเงินชวยเหลือบุตรจากคณะ/หนวยงาน หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-ID-01    
KK-PY-ID-02  

   

2. บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตรของบุคลากรแตละรายผานระบบคอมพิวเตอร
ออนไลน  โดยระบบสามารถแจงเตือนในกรณีที่มีการบันทึกชื่อบุตรซ้ํา 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-28    

3. พิมพรายงานรายชื่อบุตรที่มีสิทธิ/ไมมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือบุตรตามชวงวันที่ที่ระบุ เพื่อตรวจสอบความถูก
ตอง 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-12

4. ตรวจสอบความถูกตองจากรายงาน รายชื่อบุตรที่มีสิทธิ/ไมมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือบุตร หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-12    
4.1 กรณีขอมูลไมถูกตอง       

• ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร   จากนั้นทําขอถัดไป 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  
KK-PY-DT-28 

 

4.2 กรณีขอมูลถูกตอง           
• ทําขอถัดไป 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

5. เขาขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ(FW-PY-11) หนวยเบิกจายเงินเดือน 

   

     

    
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-ID-01 แบบขอรับเงินชวยเหลือบุตร (แบบ บก.-ชล. 7) KK-PY-OR-12 รายงานรายชื่อบุตรที่มีสิทธิ/ไมมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือบุตร 

 KK-PY-ID-02 แบบคําขอเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินชวยเหลือบุตร(แบบ บก.-ชล.9)   

 KK-PY-DT-28 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร   

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-42  

ขั้นตอนคํานวณเงินตกเบิก CF-PY-08 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง (FW-PY-05) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. คํานวณเงินตกเบิกจากรายการที่มีวันที่คําสั่งใหรับเงินจากกองคลัง มากกวา วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน  
(แสดงวาเปนรายการที่ตกเบิก) 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-29 
 

KK-PY-DT-30   

3. พิมพรายงานขอมูลเงินตกเบิกเพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-13

4. ตรวจสอบความถูกตอง จากหนาจอขอมูลตกเบิก หรือ ออกรายงานขอมูลเงินตกเบิก  หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-30 
KK-PY-OR-13 

   

4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง    
• ยกเลิกการคํานวณเงินตกเบิก 
• กลับไปตรวจสอบขอมูลเงินเดือน, เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา และคํานวณเงินตกเบิก
ใหม  

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  
KK-PY-DT-29 

 

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง  
• ออกรายงานสรุปยอดเงินตกเบิกแยกตามคณะ   
• เขาขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ (FW-PY-11) 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-14

   

     

 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-29 คํานวณเงินตกเบิก  KK-PY-OR-13 รายงานขอมูลเงินตกเบิก 

 KK-PY-DT-30 ขอมูลเงินตกเบิก KK-PY-OR-14 รายงานสรุปยอดเงินตกเบิกแยกตามคณะ/หนวยงาน 

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-43  

ขั้นตอนคํานวณภาษีเงินบําเหน็จ CF-PY-09 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับหนังสือสั่งจายบําเหน็จจากกองการเจาหนาที่ 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. บันทึกขอมูลการไดรับเงินบําเหน็จของบุคลากรแตละราย 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-31

3. พิมพรายงานรายชื่อผูไดรับเงินบําเหน็จ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-15

4. ตรวจสอบความถูกตอง จากรายงานรายชื่อผูไดรับเงินบําเหน็จ  หนวยเบิกจายเงินเดือน   KK-PY-OR-15   
4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง 
• แกไขขอมูลการไดรับเงินบําเหน็จของบุคลากรแตละรายผานหนาจอ บันทึก-ปรับปรุงขอมูลผู
ไดรับเงินบําเหน็จ   จากนั้นทําขอถัดไป 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-31

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง 
• ทําขอถัดไป 
 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

5. คํานวณภาษีบําเหน็จ และเงินบําเหน็จสุทธิ 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-32 KK-PY-DT-33

6. พิมพรายงานขอมูลเงินบําเหน็จเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-16

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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PY_ระบบเงินเด

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-44  

7. ตรวจสอบความถูกตอง จากหนาจอขอมูลเงินบําเหน็จ หรือ ออกรายงานเงินบําเหน็จ หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-DT-33
KK-PY-OR-16 

   

7.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง   
• ยกเลิกการคํานวณเงินบําเหน็จ 
• ตรวจสอบแกไขขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จและประมวลผลเพื่อคํานวณเงินบําเหน็จ ใหม 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-32   

7.2. กรณีขอมูลถูกตอง  
• เขาขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ  (FW-PY-11) 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

    

      

 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-31 บันทึก-ปรับปรุงขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จ KK-PY-OR-15 รายงานรายชื่อผูไดรับเงินบําเหน็จ 

 KK-PY-DT-32 คํานวณภาษีเงินบําเหน็จ  KK-PY-OR-16 ขอมูลเงินบําเหน็จ  

 KK-PY-DT-33 ขอมูลเงินบําเหน็จ    

 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-45  

ขั้นตอนคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน  CF-PY-10 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. พิมพรายงานรายชื่อบุคลากรที่งดจายระหวางเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน    KK-PY-OR-17  

2. คํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-34 KK-PY-DT-35

3. พิมพรายงานเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-18

4. ตรวจสอบความถูกตอง จากหนาจอขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือนหรือ รายงานเงินหักกรณีงดจาย
ระหวางเดือน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-DT-35
KK-PY-OR-18 

   

4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง   
• ยกเลิกการคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 
• กลับไปตรวจสอบรายชื่อผูที่งดจายระหวางเดือน  และคํานวณเงินหักงดจายระหวางเดือนใหม 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-34   

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง  เขาขั้นตอนสรุปรวบรวม ดังนี้ 
• กรณีคํานวณเงินหักงดจายระหวางเดือนกอนวางฎีกา ใหเขาขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวาง
ฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ  (CF-PY-11) 
• กรณีคํานวณเงินหักงดจายระหวางเดือนหลังวางฎีกา ใหเขาขั้นตอนรายรับ-รายจายและเงินคง
เหลือสุทธิ   (FW-PY-12) 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

    

      

 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-34 คํานวณเงินหักงดจายระหวางเดือน  KK-PY-OR-17 รายงานรายชื่อบุคลากรที่งดจายระหวางเดือน 

 KK-PY-DT-35 ขอมูลเงินหักงดจายระหวางเดือน KK-PY-OR-18 รายงานเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-46  

ขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ  CF-PY-11 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. กําหนดปฏิทินงวดการจายเงิน (กรณีเริ่มปปฏิทินใหมหรือกรณีตองการเพิ่มงวดการจายเงินระหวางป) หนวยเบิกจายเงินเดือน    KK-PY-DT-02  

2. กําหนดระบุงวดการจายเงินปจจุบัน  (กรณีเริ่มงวดการจายเงินใหม) หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-02

3. กําหนดรายละเอียดงวดการจายเงิน  หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-03

4. ประมวลผลเพื่อรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน โดย
ระบบคํานวณดังนี้ 

4.1. รวบรวมขอมูลจากขั้นตอนตางๆ ไดแก  ขั้นตอน CF-PY-05  ถึง CF-PY-10 
4.2. คํานวณภาษี     ซึ่งมีคํานวณตามระเบียบกรมสรรพากร 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ระบุไวในงวดการจายเงิน นั้นๆ  

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-36 KK-PY-DT-37
 

5. พิมพรายงานรายละเอียดรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน และรายงานรายละเอียดคํานวณภาษี เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-19
KK-PY-OR-20 

6. ตรวจสอบขอมูลจากหนาจอขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน หรือรายงานรายละเอียดรายรับสําหรับวาง
ฎีกาเงินเดือน และรายงานรายละเอียดคํานวณภาษี 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-DT-37
KK-PY-OR-19 
KK-PY-OR-20 

   

6.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง 
•  กลับไปแกไขขอมูลตนทาง และเงื่อนไขตางๆใหถูกตองและประมวลผลรวบรวมรายรับสําหรับ
วางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ ใหม 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-36

6.2. กรณีขอมูลถูกตอง  
• เขาขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ     (CF-PY-13) 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-47  

 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-02 กําหนดปฏิทินงวดการจายเงิน  KK-PY-OR-19 รายงานรายละเอียดรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน 

 KK-PY-DT-03 กําหนดรายละเอียดงวดการจายเงินการประมวลผล KK-PY-OR-20 รายงานรายละเอียดคํานวณภาษี 

 KK-PY-DT-36 รวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ   

 KK-PY-DT-37 ขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-48  

ขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจาย และคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ CF-PY-12 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. ประมวลผลขอมูลประจําเดือนผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน โดยระบบคํานวณดังนี้ 
1.1. รวบรวมขอมูลจากขั้นตอนตางๆ ไดแก  ขั้นตอน CF-PY-01  ถึง CF-PY-04                       และ 

CF-PY-06 
1.2. คํานวณ กบข. 
1.3. คํานวณ กสจ. 
1.4. คํานวณประกันสังคม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ระบุไวในงวดการจายเงิน นั้นๆ  

หนวยเบิกจายเงินเดือน    KK-PY-DT-38 KK-PY-DT-37  

2. พิมพรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-20
KK-PY-OR-21 
KK-PY-OR-22 

3. ตรวจสอบขอมูลจากหนาจอขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน หรือรายรายงานในขอ 2 หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-DT-37
KK-PY-DT-39 
KK-PY-OR-20 
KK-PY-OR-21 
KK-PY-OR-22 

   

3.1.  กรณีขอมูลไมถูกตอง 
•  กลับไปแกไขขอมูลตนทาง และเงื่อนไขตางๆใหถูกตอง 
• ประมวลผลสรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิใหม 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-38

3.2.  กรณีขอมูลถูกตอง 
• ทําขอตอไป 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

      

      



 

PY_ระบบเงินเด

รายงานการออกแบบระด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-49  

4. จัดทําขอมูลกบข. หนวยเบิกจายเงินเดือน     

5. ตรวจสอบขอมูล กบข. ในระบบกับขอมูล กบข. ในโปรแกรม กบข. หนวยเบิกจายเงินเดือน     
5.1.  กรณีขอมูลไมตรงกัน 
• ตรวจสอบและแกไขขอมูลใหถูกตอง 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

5.2.  กรณีขอมูลถูกตอง 
• ทําขอตอไป 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

6. พิมพรายงานประจําเดือน  
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-23
KK-PY-OR-24 
KK-PY-OR-25 
KK-PY-OR-26 
KK-PY-OR-27 

7. เขาขั้นตอนตอไปนี้ 
7.1. ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ   (CF-PY-14) 
7.2. ขั้นตอนสงขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย (CF-PY-15) 
7.3. ขั้นตอนสงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิใหธนาคาร/สหกรณออมทรัพย(CF-PY-16) 
7.4. ขั้นตอนสงขอมูลรายจายที่หักได ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ   (CF-PY-17) 
7.5. ขั้นตอนสงขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน  (CF-PY-18) 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน
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PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-50  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-37 ขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน KK-PY-OR-20 รายงานรายละเอียดคํานวณภาษี 

 KK-PY-DT-38 สรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ KK-PY-OR-21 รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจาย 

 KK-PY-DT-39 ขอมูลรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได KK-PY-OR-22 รายงานรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได 

   KK-PY-OR-23 รายงานรายละเอียดเงินเดือน/คาจางแยกตามคณะ/หนวยงาน ประจําเดือน 

   KK-PY-OR-24 รายงานสรุปยอดเงินตามแผนงาน คณะ/หนวยงาน ประจําเดือน 
   KK-PY-OR-25 รายงานสรุปยอดเงินตามจุดรับเงิน 
   KK-PY-OR-26 รายงานสรุปยอดเงินแยกตามคณะ/หนวยงาน และจุดรับเงิน 
   KK-PY-OR-27 รายงานสรุปยอดเงินตาม คณะ/หนวยงานและประเภทบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-51  

ขั้นตอนการเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินเดือน  CF-PY-13 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ      (CF-PY-11) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย เตรียมนําสงใหระบบงบประมาณ หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-40    KK-PY-DT-41
 

3. พิมพรายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-28
KK-PY-OR-29 

4. ตรวจสอบความถูกตองจากหนาจอขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย หรือ รายงานขอมูลการขออนุมัติเงิน
เพื่อเบิกจาย 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-41 
KK-PY-OR-28 
KK-PY-OR-29 

   

4.1.  กรณีขอมูลไมถูกตอง   
• ยกเลิกการสรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย 
• กลับไปตรวจสอบเงื่อนไขการสรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย และประมวลผลเพื่อ
สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย ใหม 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-40   

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง   
• ทําขอถัดไป 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

5. ประมวลผลโอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย ใหระบบงบประมาณ เพื่อเขาขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย 
(CF-BG-05) 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-42    
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ือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-52  

6. จัดเตรียมชุดฎีกาเบิกเงิน  
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-AP-OD-01    KK-PY-OD-01
KK-PY-OD-02 
KK-PY-OD-03 
KK-PY-OD-04 

7. เขาขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณ (CF-AP-04) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

8. เขาขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ (CF-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน     
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-40 สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย  KK-PY-OR-28 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามคณะ/หนวยงาน 

 KK-PY-DT-41 ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย KK-PY-OR-29 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามแผนงาน 

 KK-PY-DT-42 โอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายใหระบบงบประมาณ KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109(หมวดงบบุคลากร) 

 KK-AP-OD-01 ฎีกาเงินงบประมาณ KK-PY-OD-02 รายละเอียดใบแนบ 4109 

   KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ แบบ 4111 (หมวดงบบุคลากร) 

   KK-PY-OD-04 ใบแนบฎีกาแสดงรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (แบบ บก. 26) 
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PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-53  

ขั้นตอนการเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ  CF-PY-14 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือสุทธิ (CF-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย เตรียมนําสงใหระบบงบประมาณ หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-40 KK-PY-DT-41

3. พิมพรายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-28
KK-PY-OR-29 

4. ตรวจสอบความถูกตองจากหนาจอขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย หรือ รายงานขอมูลการขออนุมัติเงิน
เพื่อเบิกจาย 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-DT-41
KK-PY-OR-28 
KK-PY-OR-29 

   

4.1.  กรณีขอมูลไมถูกตอง   
• ยกเลิกการสรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย 
• กลับไปตรวจสอบเงื่อนไขการสรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย และประมวลผลเพื่อ
สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย ใหม 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  
KK-PY-DT-40 

   

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง   
• ทําขอถัดไป 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

5. ประมวลผลโอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย ใหระบบงบประมาณ เพื่อเขาขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย 
(CF-BG-05) 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-42
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ือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-54  

6. จัดเตรียมชุดฎีกาเงินรายไดและฎีการายจายสมทบ กบข. ,กสจ. และประกันสังคม 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน    KK-FN-OR-01
KK-AP-OD-01 
KK-PY-ID-03 
KK-PY-IR-01 
KK-PY-IR-02 

KK-PY-OR-32 
KK-PY-OR-33 
KK-PY-OR-34 

7. พิมพรายงานเพื่อสงใหงานบัญชี หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-30
KK-PY-OR-31 

8. สงรายงานขอ 8 ใหงานบัญชี หนวยเบิกจายเงินเดือน     

9. สงชุดฎีกาเบิกเงินใหหนวยรับ-จายเงิน หนวยเบิกจายเงินเดือน     

10. ตรวจสอบวาเบิกเงินจากแหลงเงินได หนวยรับ-จายเงิน     
10.1. กรณีเบิกจากแหลงเงินรายได 
• เขาขั้นตอนเตรียมจายเช็ค (CF-FN-12)  หรือ  ขั้นตอนการเตรียมจายผานธนาคาร (CF-FN-14) 

แลวแตกรณี 
 

หนวยรับ-จายเงิน

10.2. กรณีเบิกจากแหลงเงินงบประมาณ 
• เขาขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณ (CF-AP-04) 
 

หนวยรับ-จายเงิน
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PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-55  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-40 สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย KK-PY-OR-28 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามคณะ/หนวยงาน 

 KK-PY-DT-41 ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย KK-PY-OR-29 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามแผนงาน 
 KK-PY-DT-42 โอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายใหระบบงบประมาณ KK-PY-OR-30 รายงานสรุปการเบิก-จายเงินเดือน,คาจางประจําเดือน 
 KK-FN-OR-01 ใบสั่งจาย (เงินรายได) KK-PY-OR-31 รายงานผลตางเงินเดือน คาจางประจํา ประจําเดือน 
 KK-AP-OD-01 ฎีกาเงินงบประมาณ (เงินสมทบและเงินชดเชยรายการ) KK-PY-OR-32 รายงานสรุปการนําสงเงิน กสจ.  (แบบ กสจ. 007/1) 
 KK-PY-ID-03 หนังสือแจงโอนเงินเขาบัญชี กบข./ใบเสร็จ (แบบ กบข. 019/1) KK-PY-OR-33 รายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ. (แบบ กสจ. 007/2) 

 KK-PY-IR-01 สรุปยอดนําสง กบข.เงินสะสม ,สมทบ , ชดเชย (แบบ กบข. 007/1) KK-PY-OR-34 รายงานสรุปประกันสังคมตามประเภทบุคลากร 

 KK-PY-IR-02 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน (แบบ กบข. 007/2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

 
 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-56  

ขั้นตอนสงขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย CF-PY-15 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนรวบรวมรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ  (CF-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. ประมวลผลสรางขอมูลการสั่งจายเงิน เพื่อเตรียมสงใหระบบการเงินรับจาย หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-43 KK-PY-DT-44

3. พิมพรายงานขอมูลการสั่งจายเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-35

4. ตรวจสอบความถูกตองกอนโอนขอมูลการสั่งจายเงิน ใหระบบการเงินรับจาย จากหนาจอขอมูลการสั่งจาย
เงิน หรือ รายงานการสั่งจายเงิน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-DT-44
KK-PY-OR-35 

   

4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง   
• ยกเลิกการสรางขอมูลการสั่งจายเงิน 
• ตรวจสอบเงื่อนไขการสรางขอมูลการสั่งจายเงิน และสรางขอมูลการสั่งจายเงิน ใหม 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-43   

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง   ทําขอถัดไป 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

5. ประมวลผลเพื่อโอนขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย เพื่อเขาขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค  
(CF-FN-12) 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-DT-45

    

      

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-43 สรางขอมูลการสั่งจายเงิน KK-PY-OR-35 รายงานขอมูลการสั่งจายเงิน 

 KK-PY-DT-44 ขอมูลการสั่งจายเงิน   

 KK-PY-DT-45 โอนขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย   

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-57  

ขั้นตอนสงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิใหธนาคาร/สหกรณออมทรัพย CF-PY-16 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนรวบรวมรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ  (CF-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. การนําสงขอมูล ใหธนาคาร

2.1. ออกรายงานรายการโอนเงินเขาบัญชีของบุคลากรประจําเดือน  หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-36

2.2. บันทึกขอมูลรายรับสุทธิลงแผนดิสกเก็ต ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน  หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-46

2.3. นําสงแผนดิสกเก็ตพรอมรายงานรายการโอนเงินเขาบัญชีของบุคลากรประจําเดือน ใหกับ
ธนาคาร และสหกรณออมทรัพย 

หนวยเบิกจายเงินเดือน
 

3. การนําสงใบแจงยอดเงินเดือน

3.1. พิมพใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางและพนักงานของรัฐ ผานระบบคอมพิวเตอร
ออนไลน   

หนวยเบิกจายเงินเดือน  KK-PY-OR-37

3.2. สงใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางและพนักงานของรัฐใหแตละหนวยงานเพื่อนําสงให
บุคลากรแตละราย 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

4. เขาขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน (CF-PY-19- V01) หนวยเบิกจายเงินเดือน
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ค. 2547  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-46 บันทึกขอมูลเงินคงเหลือสุทธิลงแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-36 รายงานรายการโอนเงินเขาบัญชีของบุคลากรประจําเดือน 

   KK-PY-OR-37 ใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางและพนักงานของรัฐ 

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-58  

ขั้นตอนขั้นตอนสงขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักได ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ CF-PY-17 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนรวบรวมรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ  (CF-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. การนําสงขอมูล กบข.

2.1. บันทึกขอมูลรายจาย กบข.ลงแผนดิสกเก็ต ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน  และพิมพรายงาน
ขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กบข. เพื่อตรวจสอบขอมูลในแผน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-47 KK-PY-OR-38

2.2. ตรวจสอบขอมูลกับขอมูลในแผนที่ไดจากโปรแกรมกบข. และจัดเก็บแผนขอมูลที่ไดจาก
ระบบไวเปนแผนขอมูลสํารอง 

หนวยเบิกจายเงินเดือน

2.3. นําสงแผนดิสกเก็ต กบข. ที่ไดจากโปรแกรม กบข. ใหกับกองทุน กบข. หนวยเบิกจายเงินเดือน

3. การนําสงขอมูล กสจ.

3.1. บันทึกขอมูลรายจาย กสจ. ลงแผนดิสกเก็ต ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน และพิมพรายงาน
ขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กสจ. เพื่อตรวจสอบขอมูลในแผน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-48 KK-PY-OR-39

3.2. นําสงแผนดิสกเก็ตใหกับกองทุน กสจ.พรอมรายงานสรุปปะหนายอดนําสง กสจ. เงินสะสม,
สมทบและชดเชย(แบบ กสจ.007/1),และรายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ.(แบบ กสจ.007/2) 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-32
KK-PY-OR-33 

4. การนําสงขอมูล ประกันสังคม

4.1. บันทึกขอมูลเงินประกันสังคม ลงแผนดิสกเก็ต ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน และพิมพราย
งานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงินประกันสังคม เพื่อตรวจสอบขอมูลในแผน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-49 KK-PY-OR-40

4.2. พิมพแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. 1-10) หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-42

4.3. นําสงแผนดิสกเก็ตและแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบใหกับกองทุนประกันสังคม หนวยเบิกจายเงินเดือน

      

      

      

      

      

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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PY_ระบบเงินเด

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-59  

5. การนําสงขอมูลรายจายตางๆ

5.1. บันทึกขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดลงแผนดิสกเก็ต ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน 
และพิมพรายงานขอมูลแผนดิสกรายจายของบุคลากรที่หักได  เพื่อตรวจสอบขอมูลในแผน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-50 KK-PY-OR-41

5.2. พิมพรายงานการจายของบุคลากรที่หักได หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-OR-43

5.3. สงรายงานรายจายของบุคลากรที่หักไดสงใหกับหนวยงานการเงินรับจาย  เพื่อเขาขั้นตอนการ
เตรียมจายเช็ค  (CF-FN-12) 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

6. เขาขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน (CF-PY-19- V01) หนวยเบิกจายเงินเดือน 
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ค. 2547  

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-47 บันทึกขอมูล กบข. ลงแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-32 รายงานสรุปการนําสงเงิน กสจ.  (แบบ กสจ. 007/1) 

 KK-PY-DT-48 บันทึกขอมูล กสจ. ลงแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-33 รายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ. (แบบ กสจ. 007/2) 

 KK-PY-DT-49 บันทึกขอมูลเงินประกันสังคมลงแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-38 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กบข. 

 KK-PY-DT-50 บันทึกขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดลงแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-39 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กสจ. 

   KK-PY-OR-40 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงินประกันสังคม 

   KK-PY-OR-41 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตรายจายของบุคลากรที่หักได 

   KK-PY-OR-42 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. 1-10) 

   KK-PY-OR-43 รายงานรายจายของบุคลากรที่หักได 

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-60  

ขั้นตอนสงขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน  CF-PY-18 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนรวบรวมรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ  (CF-PY-12) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. ประมวลผลสรางขอมูลคาแรงทางตรง เพื่อเตรียมสงใหระบบบัญชีตนทุน หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-51    KK-PY-DT-52

3. พิมพรายงานคาแรงทางตรง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-44

4. ตรวจสอบความถูกตองกอนโอนขอมูลใหระบบบัญชีตนทุน      จากหนาจอขอมูลคาแรงทางตรงหรือ ออก
รายงานขอมูลคาแรงทางตรง 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-52 
KK-PY-OR-44 

   

4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง   
• ยกเลิกการสรางขอมูลคาแรงทางตรง 
• ตรวจสอบแกไขเงื่อนไขการนําสงขอมูลคาแรงทางตรง และสรางขอมูลคาแรงทางตรงใหม 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-51 
 

   

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง   ทําขอถัดไป 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

5. ประมวลผลเพื่อโอนขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน  หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-53    

6. เขาขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน (CF-PY-19- V01) หนวยเบิกจายเงินเดือน 
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-51 สรางขอมูลคาแรงทางตรง KK-PY-OR-44 รายงานขอมูลคาแรงทางตรง 

 KK-PY-DT-52 ขอมูลคาแรงทางตรง   

 KK-PY-DT-53 โอนขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน   

 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-61  

ขั้นตอนปดขอมูลประจําเดือน CF-PY-19 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการเบิกจาย ดังนี้ 
1.1. ขั้นตอนเตรียมขอมูลวางฎีกาเงินรายไดและรายจายสมทบ (CF-PY-14) 
1.2. ขั้นตอนสงขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย  (CF-PY-15) 
1.3. ขั้นตอนสงขอมูลเงินคงเหลือสุทธิใหธนาคาร/สหกรณออมทรัพย  (CF-PY-16) 
1.4. ขั้นตอนสงขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ (CF-PY-17) 
1.5. ขั้นตอนสงขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน  (CF-PY-18) 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. บันทึก-ปรับปรุงเงื่อนไขการคํานวณรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี (กรณีเริ่มใชระบบหรือมีการ 
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข) 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-RT-15    

3. ปดขอมูลประจําเดือนเพื่อโอนขอมูลประจําเดือนไปเปนรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-54    

4. พิมพรายงานประจําเดือนหลังปดขอมูลประจําเดือน เชน   รายงานรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี, 
ใบแนบ ภงด.1 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-45
KK-PY-OR-46 

5. บันทึกขอมูลภาษี ลงแผนดิสกเก็ต ตามแบบฟอรม ภงด.1 ของกรมสรรพากร ผานระบบคอมพิวเตอร
ออนไลน และออกรายงานขอมูลแผนดิสกเก็ต ภงด.1 เพื่อตรวจสอบขอมูล 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-55    KK-PY-OR-47

6. นําสงแผนดิสกเก็ต ภงด.1 ใหกับกรมสรรพากร 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     
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7. มีการคืนเงินหลังปดขอมูลประจําเดือนหรือไม หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-52 
KK-PY-OR-44 

   

7.1. กรณีที่มีการคืนเงิน 
• ปรับปรุงการลงบัญชีนอกระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
• บันทึกรายการปรับปรุงรายรับ-รายจายและโอนขอมูลไปปรับปรุงยอดรายรับ-รายจายสะสมที่
ใชคํานวณภาษี 

 

หนวยเบิกจายเงินเดือน  
 

KK-PY-DT-56 
 

   

7.2. กรณีที่ไมมีการคืนเงิน 
• ทําขอถัดไป 
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน 

7. กรณีสิ้นป เขาขั้นตอนปดขอมูลประจําป (CF-PY-20) หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 

     

    
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-RT-15 กําหนดเงื่อนไขการคํานวณรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี KK-PY-OR-45 รายงานรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 

 KK-PY-DT-54 ปดขอมูลประจําเดือน  KK-PY-OR-46 ใบแนบ ภงด.1 

 KK-PY-DT-55 บันทึกขอมูลภาษี ภงด. 1 ลงแผนดิสกเก็ต KK-PY-OR-47 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ต ภงด. 1 

 KK-PY-DT-56 บันทึกรายการปรับปรุงรายรับ-รายจาย   

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547  

 
 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.
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ขั้นตอนปดขอมูลประจําป CF-PY-20 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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CO
NT

RO
L 
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T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการปดขอมูลประจําเดือน (CF-PY-18) หนวยเบิกจายเงินเดือน     

2. ออกรายงานประจําป กอนปดขอมูลประจําป  หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-48
KK-PY-OR-49 
KK-PY-OR-50 
KK-PY-OR-51 
KK-PY-OR-52 

3. สงรายงานสรุปรายรับและภาษีทั้งปของบุคลากรแตละราย และ รายละเอียดประวัติคาลดหยอนภาษีของ
บุคลากรใหกับ คณะ/หนวยงาน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     

4. สงรายงานสรุปรายรับและภาษีทั้งปของบุคลากรแตละรายและ รายละเอียดประวัติคาลดหยอนภาษีของ
บุคลากรใหบุคลากรแตละราย ตรวจสอบความถูกตอง 

คณะ/หนวยงาน     

5. สงรายงานที่มีขอผิดพลาดหรือ มีการเปลี่ยนแปลงใหหนวยเบิกจายเงินเดือน คณะ/หนวยงาน     

6. ทําการตรวจสอบแกไขขอมูล กรณีขอมูลรายรับหรือภาษีของบุคลากรไมถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือน     

7. บันทึก-ปรับปรุงขอมูลการลดหยอนภาษีของบุคลากรแตละราย ผานหนาจอประวัติบุคลากร ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการลดหยอนภาษี 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-01    

8. เมื่อขอมูลที่นํามาใชประกอบการคํานวณภาษีถูกตองและครบถวนแลว ใหประมวลผลเพื่อปดขอมูลประ
จําป โดยระบบจะทําการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายประจําป  
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-57    
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ือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                          PY_5-64  

9. ออกรายงานประจําปหลังปดขอมูลประจําป  หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-53
KK-PY-OR-54 
KK-PY-OR-55 
KK-PY-OR-56 
KK-PY-OR-57 

10. สงรายงาน ภงด.91 และหนังสือรับรอง 50 ทวิ พรอมใบเซ็นตรับหนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิ 
และ ภงด. 91  สงใหคณะ/หนวยงาน เพื่อสงใหบุคลากรแตละราย 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-55
KK-PY-OR-56 
KK-PY-OR-57 

11. สามารถพิมพรายงานบัตรตรวจจายเงินเดือนของบุคลากรแตละราย ในกรณีตองการตรวจสอบหรือเพื่อใช
เปนหลักฐาน 

หนวยเบิกจายเงินเดือน     KK-PY-OR-58

12. กรณีที่ตองการยายหรือลบขอมูลในระบบ ใหระบุป,เดือน และรายการขอมูลที่ตองการยายหรือลบไดดังนี้ 
12.1. ขอมูลที่ตองมีการสํารองขอมูลกอนลบ ไดแก  
• ขอมูลรายรับ-รายจาย ประจําเดือน  
12.2. ขอมูลที่ไมตองมีการสํารองขอมูลกอน  ไดแก  
• ขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น (interface) 
• ขอมูลรายรับ-รายจายทั่วไป, ขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน 
• ขอมูลเงินตกเบิก 
• ขอมูลเงินบําเหน็จ 
• ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 
• ขอมูลรายรับ-รายจายสะสม  
 

หนวยเบิกจายเงินเดือน KK-PY-DT-58    

 
 



 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
แกไขเม่ือ :   23 มี.
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PY-DT-01 ประวัติบุคลากร KK-PY-OR-48 หนังสือรับรองประกันสังคมประจําป 

 KK-PY-DT-57 ปดขอมูลประจําป KK-PY-OR-49 ใบเซ็นรับหนังสือรับรองประกันสังคมประจําป 

 KK-PY-DT-58 ยายขอมูลประจําเดือน KK-PY-OR-50 รายงานสรุปการนําสง กสจ. ประจําป 

   KK-PY-OR-51 รายงานสรุปรายรับและภาษีทั้งปของบุคลากรแตละราย 

   KK-PY-OR-52 รายละเอียดประวัติคาลดหยอนภาษีของบุคลากร 

   KK-PY-OR-53 ใบแนบ ภงด.1ก 

   KK-PY-OR-54 ใบแนบ ภงด.1ก พิเศษ 

   KK-PY-OR-55 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 

   KK-PY-OR-56 หนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิ 

   KK-PY-OR-57 ใบเซ็นรับหนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิและ ภงด. 91 

   KK-PY-OR-58 รายงานบัตรตรวจจายเงินเดือน 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

6.1.1 KK-PY-RT-01 : กําหนดรหัสรายรับ-รายจาย 
กําหนดรหัสรายรับ-รายจาย

รายละเอียดรายรับ-รายจายรหัสรายรับ-รายจาย

รายละเอียดประเภทภาษี ชื่อแหลงเงิน ชื่อแผนงาน/โครงการ

ชื่อกองทุน ชื่อหมวดรายจาย-รายการจาย

กลุมการเบิกจายเงิน ภาษ(ี%)ประเภทภาษี แผนงานขึ้นกับตัวบุคคล

 
 

กําหนดรหัสรายรับ-รายจาย

หมวดรายจาย-รายการจายรายละเอียดรายรับ-รายจายรหัสรายรับ-รายจาย แผนงาน/โครงการรหัสแหลงเงิน กองทุน

รายละเอียดประเภทภาษี ชื่อแหลงเงิน ชื่อแผนงาน/โครงการ

ชื่อกองทุน ชื่อหมวดรายจาย-รายการจาย

 
 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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กําหนดรหัสรายรับ-รายจาย

คํานวณเงินไดสุทธิ ภาษี กบข. กสจ. ประกันสังคมรายละเอียดรายรับ-รายจายรหัสรายรับ-รายจาย

ใชเปนฐานในการคํานวณรายจายตอไปนี้หรือไม

ลําดับการหัก

รายละเอียดประเภทภาษี ชื่อแหลงเงิน ชื่อแผนงาน/โครงการ

ชื่อกองทุน ชื่อหมวดรายจาย-รายการจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสรายรับ-รายจายพรอมเง่ือนไขตางๆที่เก่ียวของ 

 
1. รหัสรายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับหรือรหัสรายจาย 
2. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 

3. กลุมการเบิกจายเงิน หมายถึง กลุมของรายรับที่จะสงไปขออนุมัติเบิกจายในครั้งเดียวกัน 
4. ประเภทภาษี หมายถึง กลุมประเภทภาษี เชนภาษีเงินเดือน , ภาษีเงินประจํา

ตําแหนง, ภาษีบําเหน็จ เปนตน 
5. ภาษี (%) หมายถึง อัตราภาษี หัก ณ ที่จาย กรณีที่หักเปนเปอรเซ็นต 
6. แผนงานขึ้นกับตัวบุคคล หมายถึง ในการวางฎีกาของเงินรหัสนี้ ใชรหัสแผนงานตาม แผนงาน

ที่บุคลากรสังกัดหรือไม  
7. รหัสแหลงเงิน หมายถึง รหัสแหลงเงิน ของเงินรหัสนี้ 
8. แผนงาน/โครงการ หมายถึง ในการวางฎีกาของเงินรหัสนี้  ถือวาเปนรายจายตามแผนงาน/

โครงการ ใด 
9. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุนของเงินรหัสนี้ 
10. หมวดรายจาย 
 

หมายถึง รหัสหมวดรายจาย ของเงินรหัสนี้ 

11. ประเภทรายจาย/ประเภท
เงิน 

หมายถึง รหัสประเภทรายจาย/ประเภทเงิน ของเงินรหัสนี้ 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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12. คํานวณเงินไดสุทธิ หมายถึง คํานวณเงินไดสุทธิ   ไดแก  รายรับประจํา , รายรับ , รายจาย 
13. ลําดับการหัก หมายถึง ลําดับในการหักเงินรายจายของบุคลากร ใหเรียงลําดับตาม

ความสําคัญกอนหลัง 
14. ใชเปนฐานในการ

คํานวณภาษี 
หมายถึง ใชเปนฐานในการคํานวณภาษี หรือไม 

15. ใชเปนฐานในการ
คํานวณ กบข. 

หมายถึง ใชเปนฐานในการคํานวณ กบข. หรือไม 

16. ใชเปนฐานในการ
คํานวณ กสจ. 

หมายถึง ใชเปนฐานในการคํานวณ กสจ. หรือไม 

17. ใชเปนฐานในการ
คํานวณ ประกันสังคม 

หมายถึง ใชเปนฐานในการคํานวณ ประกันสังคม หรือไม 

18. รายละเอียดประเภทภาษี หมายถึง รายละเอียดประเภทภาษี 
19. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง ช่ือแหลงเงิน 
20. ช่ือแผนงาน/โครงการ หมายถึง ช่ือแผนงาน/โครงการ 
21. ช่ือกองทุน หมายถึง ช่ือกองทุน 
22. ช่ือหมวดรายจาย หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย 
23. ช่ือประเภทรายจาย/

ประเภทเงิน 
หมายถึง ช่ือประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.2 KK-PY-RT-02 : กําหนดความหมายรายรับ-รายจายใหกับระบบ 
กําหนดความหมายรายรับ-รายจายใหกับระบบ

รายการ รายละเอียดรหัสรายรับ-รายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดความหมายรายรับ-รายจายใหกับระบบเพื่อใหระบบทํางานไดอยางถูกตอง 

 
1. รายการ หมายถึง รายการรายรับ-รายจายที่ระบบตองการทราบ 
2. รหัสรายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจายที่ผูใชกําหนดขึ้น 
3. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
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6.1.3 KK-PY-RT-03 : กําหนดประเภทบุคลากร 
กําหนดประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร รายละเอียด

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดประเภทบุคลากร 

 
1. ประเภทบุคลากร หมายถึง ประเภทบุคลากร 
2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดประเภทบุคลากร 
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6.1.4 KK-PY-RT-04 : กําหนดรหัสตําแหนง   
กําหนดรหัสตําแหนง

รหัสตําแหนงลําดับที่ ช่ือตําแหนง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสตําแหนง   

 
1. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตําแหนง 
2. รหัสตําแหนง หมายถึง รหัสตําแหนง 
3. ช่ือตําแหนง หมายถึง ช่ือตําแหนง 
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6.1.5 KK-PY-RT-05 : กําหนด สายงาน 
กําหนดสายงาน

รหัสสายงาน รายละเอียด

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนด สายงาน 

 
1. รหัสสายงาน หมายถึง รหัสสายงาน 
2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดสายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           PY_6- 8  

6.1.6 KK-PY-RT-06 : กําหนดกลุมขาราชการ 
กําหนดกลุมขาราชการ

รหัสกลุมขาราชการ รายละเอียด

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดกลุมขาราชการ 
 

1. รหัสกลุมขาราชการ หมายถึง รหัสกลุมขาราชการ 
2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดกลุมขาราชการ 
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6.1.7 KK-PY-RT-07 : กําหนดระดับ 
กําหนดระดับ

รหัสระดับ รายละเอียด

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดระดับ  
 

1. รหัสระดับ หมายถึง รหัสระดับ 
2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดระดับ 
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6.1.8 KK-PY-RT-08 : กําหนดรหัสการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน 
กําหนดรหัสการเปล่ียนแปลงเงินเดือน

รหัสการเปลี่ยนแปลง รหัสการเปลี่ยนแปลง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสการเปล่ียนแปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจาง 
 

1. รหัสการเปลี่ยนแปลง หมายถึง รหัสการเปลี่ยนแปลง 
2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
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6.1.9 KK-PY-RT-09 : ตารางภาษี 
ตารางภาษี

ตั้งแต (บาท) ถึง (บาท) จํานวนเงินในอัตรา (บาท) อัตรา (%)

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดอัตราภาษีกาวหนาตามระเบียบกรมสรรพากร  
 

1. ต้ังแต(บาท) หมายถึง ชวงเงินไดต้ังแต(บาท) 
2. ถึง (บาท) หมายถึง ชวงเงินไดถึง (บาท) 
3. จํานวนเงินในอัตรา

(บาท) 
หมายถึง จํานวนเงินไดในอัตรา (บาท) 

4. อัตรา (%) หมายถึง อัตราภาษีกาวหนา (%) 
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6.1.10 KK-PY-RT-10 : ตารางลดหยอนภาษี 
ตารางลดหยอนภาษี

คูสมรสมีเงินได (บาท)

คูสมรสไมมีเงินได (บาท)

หมาย,หยา (บาท)

โสด มีบุตรบุญธรรม (บาท)

หักคาใชจาย (%)

 โสด (บาท)

เบี้ยประกันชีวิตตนเองไมเกิน (บาท)

ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยไมเกิน (บาท)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯสวนแรกไมเกิน (บาท)

ไดรับยกเวนเงินสะสม กบข. ไมเกิน (บาท)
ไดรับยกเวนกองทุนสํารองฯ สวนที่เกิน 10,000 บาท
รวมกับ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ไมเกิน (บาท)

สูงสุดไมเกิน (บาท)

จํานวนบุตรลดหยอนไดไมเกิน (คน)

อายุบุตรที่ลดหยอนไดไมเกิน (ป)

บุตรศึกษาลดหยอนไดคนละ (บาท)

บุตรไมศึกษาลดหยอนไดคนละ (บาท)

เบี้ยประกันชีวิตคูสมรสไมมีเงินไดไมเกิน (บาท)

ประกันสังคมไมเกิน (บาท)

เงินบริจาคไมเกิน (%)

ลดหยอนสถานภาพสมรส ลดหยอนบุตร

ลดหยอนอื่น ๆ

เงินไดที่ไดรับการยกเวนและเงื่อนไขการหักคาใชจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดขอมูลเง่ือนไขการลดหยอนภาษีตางๆ 
 
สวนขอมูลเงินไดท่ีไดรับการยกเวนและเง่ือนไขการหักคาใชจาย 

1. ไดรับยกเวนเงินสะสม 
กบข. ไมเกิน (บาท) 

หมายถึง ไดรับยกเวนเงินสะสม กบข. ไมเกินกี่บาท 

2. ไดรับยกเวนกองทุน
สํารองฯ สวนที่เกิน 
10,000 บาท รวมกับ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ ไมเกิน (บาท) 

หมายถึง ไดรับยกเวนกองทุนสํารองฯ สวนที่เกิน 10,000 บาท รวมกับ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไมเกินกี่บาท 

3. หักคาใชจาย (%) หมายถึง หักคาใชจายไดก่ีเปอรเซ็นตของเงินไดพึงประเมินกอนหัก
คาใชจาย 

4. สูงสุดไมเกิน (บาท) หมายถึง หักคาใชจายไดสูงสุดไมเกินกี่บาท 
สวนขอมูลลดหยอนสถานะภาพสมรส 

5. โสด (บาท) หมายถึง ลดหยอนสถานะกรณีโสด (บาท) 
6. คูสมรสมีเงินได (บาท) หมายถึง ลดหยอนสถานะกรณีคูสมรสมีเงินได(บาท) 
7. คูสมรสไมมีเงินได 

(บาท) 
หมายถึง ลดหยอนสถานะกรณีคูสมรสไมมีเงินได(บาท) 

8. หมาย,หยา (บาท) หมายถึง ลดหยอนสถานะกรณีหมาย,หยา(บาท) 
9. โสด มีบุตรบุญธรรม 

(บาท) 
หมายถึง ลดหยอนสถานะกรณีโสด มีบุตรบุญธรรม(บาท) 
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สวนขอมูลลดหยอนบุตร 
10. จํานวนบุตรลดหยอนได

ไมเกิน (คน) 
หมายถึง จํานวนบุตรที่สามารถนํามาลดหยอนไดไมเกินกี่คน 

11. อายุบุตรที่ลดหยอนได
ไมเกิน(ป) 

หมายถึง อายุบุตรที่สามารถนํามาลดหยอนไดตองอายุไมเกินกี่ป 

12. บุตรศึกษาลดหยอนได
คนละ (บาท) 

หมายถึง บุตรศึกษาลดหยอนไดคนละกี่บาท 

13. บุตรไมศึกษาลดหยอน
ไดคนละ (บาท) 

หมายถึง บุตรไมศึกษาลดหยอนไดคนละกี่บาท 

สวนขอมูลลดหยอนอื่น ๆ 
14. เบี้ยประกันชีวิตตนเอง

ไมเกิน (บาท) 
หมายถึง เบี้ยประกันชีวิตตนเองลดหยอนไดไมเกินกี่บาท 

15. เบี้ยประกันชีวิตคูสมรส
ไมมีเงินไดไมเกิน (บาท) 

หมายถึง เบี้ยประกันชีวิตคูสมรสไมมีเงินไดลดหยอนไดไมเกินกี่บาท 

16. ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยู
อาศัยไมเกิน (บาท) 

หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยลดหยอนไดไมเกินกี่บาท 

17. ประกันสังคมไมเกิน 
(บาท) 

หมายถึง ประกันสังคมลดหยอนไดไมเกินกี่บาท 

18. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ 
สวนแรกไมเกิน (บาท) 

หมายถึง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ สวนแรกลดหยอนไดไมเกินกี่บาท 

19. เงินบริจาคไมเกิน (%) หมายถึง ลดหยอนเงินบริจาคไดไมเกินกี่เปอรเซ็นตของเงินไดหลังหัก
ลดหยอน 
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6.1.11 KK-PY-RT- 11: ตาราง กบข. 
ตาราง กบข.

อัตราสะสม (%)

อัตราสมทบ (%)

อัตราชดเชย (%)

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดเงื่อนไขอัตราสะสม สมทบ และชดเชยของกองทุน กบข. 
 

1. อัตราสะสม (%) หมายถึง อัตราสะสม (%) 
2. อัตราสมทบ (%) หมายถึง อัตราสมทบ (%) 
3. อัตราชดเชย (%) หมายถึง อัตราชดเชย (%) 
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6.1.12 KK-PY-RT-12 : ตาราง กสจ. 
ตาราง กสจ.

อัตราสะสม (%)

อัตราสมทบ (%)

อัตราชดเชย (%)

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดเงื่อนไขอัตราสะสม สมทบ และชดเชยของกองทุน กสจ. 
  

1. อัตราสะสม (%) หมายถึง อัตราสะสม (%) 
2. อัตราสมทบ (%) หมายถึง อัตราสมทบ (%) 
3. อัตราชดเชย (%) หมายถึง อัตราชดเชย (%) 
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6.1.13 KK-PY-RT-13 : ตาราง ประกันสังคม 
ตาราง ประกันสังคม

อัตราสะสม (%)

อัตราคาจางต่ําสุด (บาท)

ลําดับที่สาขาประกันสังคม

อัตราสมทบ (%)

อัตราคาจางสูงสุด (บาท)

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดเงื่อนไขอัตราสะสม สมทบ ของกองทุนประกันสังคม 
 

1. อัตราสะสม (%) หมายถึง อัตราสะสม (%) 
2. อัตราสมทบ (%) หมายถึง อัตราสมทบ (%) 
3. อัตราคาจางต่ําสุด (บาท) หมายถึง อัตราคาจางต่ําสุด (บาท) 
4. อัตราคาจางสูงสุด (บาท) หมายถึง อัตราคาจางสูงสุด (บาท) 
5. ลําดับที่สาขา

ประกันสังคม 
หมายถึง ลําดับที่สาขาประกันสังคม 
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6.1.14 KK-PY-RT-14 : ตารางกลุมการจายเงิน 
กลุมการจายเงิน เงื่อนไขกลุมการจายเงิน

กําหนดกลุมการจายเงิน

กลุมการจายเงิน รายละเอียด

 
 

กลุมการจายเงิน เงื่อนไขกลุมการจายเงิน

กลุมการจายเงิน

กลุมการจายเงิน

ประกอบดวยประเภทบุคลากร ดังน้ี

รายละเอียด

ประเภทบุคลากร รายละเอียด
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วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดกลุมการจายเงินของบุคลากร 
 
สวนขอมูลกําหนดกลุมการจายเงิน 

1. กลุมการจายเงิน หมายถึง กลุมการจายเงิน 
2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดกลุมการจายเงิน 

สวนขอมูลเง่ือนไขกลุมการจายเงิน 
3. กลุมการจายเงิน หมายถึง กลุมการจายเงิน 
4. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดกลุมการจายเงิน 
5. ประเภทบุคลากร หมายถึง ประเภทบุคลากร 
6. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดประเภทบุคลากร 
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6.1.15 KK-PY-RT-15 : กําหนดเงื่อนไขการคํานวณรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 
ประเภทรายรับ-รายจายสะสม เงื่อนไขการคํานวณ

กําหนดประเภทรายรับ-รายจายสะสมท่ีใชคํานวณภาษี

ประเภทรายรับ-รายจายสะสม รายละเอียด กลุมรายรับ-รายจายสะสม

 
 
ประเภทรายรับ-รายจายสะสม เงื่อนไขการคํานวณ

ประเภทรายรับ-รายจายสะสะสม

ประเภทรายรับ-รายจายสะสม

รหัสรายรับ-รายจาย+ , - รายละเอียด

 สูตรการคํานวณ

กลุมรายรับ-รายจายสะสมรายละเอียด
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วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดสูตรการคํานวณรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 
 
สวนขอมูลกําหนดประเภทรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษ ี

1. ประเภทรายรับ-รายจาย
สะสม 

หมายถึง ประเภทรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 

2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดกลุมการจายเงิน 
3. กลุมรายรับ-รายจาย

สะสม 
หมายถึง กลุมรายรับ-รายจายสะสม 

สวนขอมูลเง่ือนไขการคํานวณ 
4. ประเภทรายรับ-รายจาย

สะสม 
หมายถึง ประเภทรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 

5. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดกลุมการจายเงิน 
6. กลุมรายรับ-รายจาย

สะสม 
หมายถึง กลุมรายรับ-รายจายสะสม 

7. +,- หมายถึง กรณี + คือใหนํารายรับ-รายจายนั้นมาบวก  
กรณี -  คือใหนํารายรับ-รายจายนั้นมาลบ 

8. รหัสรายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
9. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
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6.1.16 KK-PY-RT-16 : กําหนดเงื่อนไขรายงาน pay slip 

ประกอบดวยรายการดังน้ี

รายละเอียด+,-

รายการรายรับท่ีแสดงใน pay slip

ลําดับที่ รายการรายรับ

รายรับ-รายจาย รายละเอียด+,-

ลําดับที่ รายการรายจาย

รายการรายจายที่แสดงใน pay slip

ประกอบดวยรายการดังน้ี

รายรับ-รายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขขอมูลรายการรายรับ-รายจายที่จะแสดงใน pay slip 
 
สวนขอมูลรายรับที่แสดงใน pay slip 

1. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของการแสดงรายการรายรับ ใน pay slip 
2. รายการรายรับ หมายถึง รายการรายรับ 
3. +,- หมายถึง กรณี + คือใหนํารายรับ-รายจายนั้นมาบวก  

กรณี -  คือใหนํารายรับ-รายจายนั้นมาลบ 
4. รหัสรายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
5. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 

สวนขอมูลรายจายที่แสดงใน pay slip 
6. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของการแสดงรายการรายจาย ใน pay slip 
7. รายการรายจาย หมายถึง รายการรายจาย 
8. +,- หมายถึง กรณี + คือใหนํารายรับ-รายจายนั้นมาบวก  

กรณี -  คือใหนํารายรับ-รายจายนั้นมาลบ 
9. รหัสรายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
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6.1.17 KK-PY-RT-17 : กําหนดเงื่อนไขการสรางขอมูลการสั่งจาย 

ประกอบดวยรายการดังนี้

รายละเอียด

กําหนดเงื่อนไขการสรางขอมูลการส่ังจาย

รายรับ-รายจาย ช่ือธนาคารรหัสธนาคาร

รายละเอียดผูรับเงินรหัสผูรับเงิน หมายเหตุ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดเงื่อนไขการสรางขอมูลการสั่งจาย 
 

1. รหัสผูรับเงิน หมายถึง รหัสผูรับเงิน 
2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดผูรับเงิน 
3. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
4. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
5. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
6. รหัสธนาคาร หมายถึง รหัสธนาคาร 
7. ช่ือธนาคาร หมายถึง ช่ือธนาคาร 

 
 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_6- 23  

6. การออกแบบรปูแบบหนาจอ 
6.1 การบนัทกึขอมูลหลัก 

6.2 การบันทึกรายการประจําวัน 
 

6.2.1 KK-PY-DT-01 : ประวัติบุคลากร  

ประวัติบุคลากร

ธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร

ที่อยู

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี

เลขท่ีประกันสังคม

ขอมูลการทํางาน

ขอมูลทางการ

วันที่บรรจุ

คณะ/หนวยงาน

ประเภทบุคลากร

ภาควิชา

งาน

กลุมขาราชการ *สายงาน

หนวย

สถานที่ทํางาน

ขอมูลลดหยอน การงดจายเงิน ประวัติแผนงาน การดํารงตําแหนง เลขประจําตําแหนง

ประวัติบุคลากร

เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
บุคลากร

 
 

ประวัติบุคลากร ขอมูลลดหยอน

บุตรกําลังศึกษา (คน)

เบ้ียประกันชีวิตตนเอง (บาท)

สถานะภาพการสมรส

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (บาท)

บุตรไมศึกษา (คน)

เบ้ียประกันชีวิตคูสมรสไมมีเงินได (บาท)

ดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย (บาท)

วันที่ยกมา

ภาษีสะสม (บาท)

ประกันสังคมสะสม (บาท)

เงินไดสะสม (บาท)

กสจ. สะสม (บาท)

ขอมูลลดหยอน

ขอมูลยกมาจากบริษัทอื่น

กบข. สะสม (บาท)

เงินบริจาค (บาท)

การงดจายเงิน ประวัติแผนงาน การดํารงตําแหนง เลขประจําตําแหนง

ประวัติบุคลากร

เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนา ช่ือ นามสกุล
บุคลากร
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ประวัติบุคลากร ขอมูลลดหยอน

ขอมูลการงดจายเงิน

การงดจายเงิน ประวัติแผนงาน การดํารงตําแหนง เลขประจําตําแหนง

วันที่สิ้นสุดการงดจายวันที่เร่ิมงดจาย สาเหตุการงดจาย

ประวัติบุคลากร

เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
บุคลากร

 
 

ประวัติบุคลากร ขอมูลลดหยอน

ประวัติการเปล่ียนแปลงแผนงาน/กองทุน

การงดจายเงิน ประวัติแผนงาน การดํารงตําแหนง เลขประจําตําแหนง

วันที่คําสั่ง วันที่มีผลรายละเอียด

หมายเหตุ

รหัสแผนงาน รายละเอียดรหัสกองทุน

เลขที่คําสั่ง

ประวัติบุคลากร

เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
บุคลากร
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ประวัติบุคลากร ขอมูลลดหยอน

ประวัติการดํารงตําแหนง

การงดจายเงิน ประวัติแผนงาน การดํารงตําแหนง เลขประจําตําแหนง

รหัสตําแหนง เลขที่คําสั่ง วันที่คําสั่ง วันที่มีผลรายละเอียด

หมายเหตุ

ประวัติบุคลากร

เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
บุคลากร

 
 

ประวัติบุคลากร ขอมูลลดหยอน

การเปล่ียนแปลงเลขประจําตําแหนง

การงดจายเงิน ประวัติแผนงาน การดํารงตําแหนง เลขประจําตําแหนง

เลขประจําตําแหนง เลขที่คําสั่ง วันที่คําสั่ง วันที่มีผล หมายเหตุ

ประวัติบุคลากร

เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
บุคลากร

 
 
 

 PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 

 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_6- 26  

วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกและสอบถามขอมูลประวัติของบุคลากร 
 

สวนประวัติบุคลากร   
1. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากร 
2. คํานําหนา หมายถึง คํานําหนาช่ือ 
3. ช่ือ หมายถึง ช่ือบุคลากร 
4. นามสกุล หมายถึง นามสกุลของบุคลากร 
5. ประเภทบุคลากร หมายถึง ประเภทบุคลากร 
6. วันที่บรรจุ หมายถึง วันที่บรรจุ 
7. กลุมขาราชการ หมายถึง รหัสและชื่อกลุมขาราชการ  
8. สายงาน หมายถึง รหัสและรายละเอียดสายงาน 
9. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
10. ภาควิชา หมายถึง รหัสและชื่อภาควิชา 
11. งาน หมายถึง รหัสและชื่องาน 
12. หนวย หมายถึง รหัสและชื่อหนวย 
13. สถานที่ทํางาน หมายถึง รหัสและชื่อสถานที่ทํางาน(รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน) 
14. ธนาคาร หมายถึง รหัสและชื่อธนาคาร 
15. เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายถึง เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
16. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
17. เลขที่ประกันสังคม หมายถึง เลขที่ประกันสังคม 
18. ที่อยู หมายถึง ที่อยูของบุคลากร 
สวนขอมูลลดหยอน   
19. สถานะภาพการสมรส หมายถึง สถานะภาพการสมรสของบุคลากร ไดแก โสด,โสดมีบุตรบุญ

ธรรม,สมรส(คูสมรสมีเงินได),สมรส(คูสมรสไมมีเงินได),
หมาย หยา 

20. บุตรกําลังศึกษา(คน) หมายถึง จํานวนบุตรกําลังศึกษา(คน) 
21. บุตรไมศึกษา(คน) หมายถึง จํานวนบุตรไมศึกษา(คน) 
22. เบี้ยประกันชีวิตตนเอง

(บาท) 
หมายถึง จํานวนเงินเบี้ยประกันชีวิตตนเอง(บาท) 

23. เบี้ยประกันชีวิตคูสมรส
ไมมีเงินได(บาท) 

หมายถึง จํานวนเงินเบี้ยประกันชีวิตคูสมรสไมมีเงินได(บาท) 

24. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ(บาท) 

หมายถึง จํานวนเงินที่ซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(บาท) 

25. ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยู
อาศัย(บาท) 

หมายถึง จํานวนเงินดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย(บาท) 

26. เงินบริจาค(บาท) หมายถึง จํานวนเงินบริจาค(บาท) 
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สวนขอมูลยกมาจากบริษัทอื่น  
27. วันที่ยกมา หมายถึง วันที่เริ่มทํางานในมหาวิทยาลัย 
28. เงินได สะสม (บาท) หมายถึง จํานวนเงินได สะสมจากที่อื่น (บาท) 
29. ภาษี สะสม(บาท) หมายถึง จํานวนเงินภาษี สะสมจากที่อื่น(บาท) 
30. กสจ. สะสม(บาท) หมายถึง จํานวนเงินกสจ. สะสมจากที่อื่น(บาท) 
31. ประกันสังคมสะสม 

(บาท) 
หมายถึง จํานวนเงินประกันสังคมสะสมจากที่อื่น (บาท) 

32. กบข. สะสม (บาท) หมายถึง จํานวนเงินกบข. สะสมจากที่อื่น (บาท) 
สวนการงดจายเงิน   
33. วันที่เริ่มงดจาย หมายถึง วันที่เริ่มงดจายเงิน 
34. วันที่สิ้นสุดการงดจาย หมายถึง วันที่สิ้นสุดการงดจายเงิน 
35. สาเหตุการงดจาย หมายถึง สาเหตุการงดจายเงิน 
สวนประวัติแผนงาน   
36. รหัสแผนงาน หมายถึง รหัสแผนงาน 
37. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดแผนงาน 
38. รหัสกองทุน หมายถึง รหัสกองทุน 
39. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดกองทุน 
40. วันที่คําสั่ง หมายถึง วันที่คําสั่ง 
41. วันที่มีผล หมายถึง วันที่มีผลตอการเปลี่ยนแผนงาน 
42. เลขที่คําสั่ง หมายถึง เลขที่คําสั่ง 
43. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
สวนประวัติการดํารงตําแหนง  

44. รหัสตําแหนง หมายถึง รหัสตําแหนง 
45. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดตําแหนง 
46. เลขที่คําสั่ง หมายถึง เลขที่คําสั่ง 
47. วันที่คําสั่ง หมายถึง วันที่คําสั่ง 
48. วันที่มีผล หมายถึง วันที่มีผลตอการเปลี่ยนตําแหนง 
49. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
สวนขอมูลเลขประจําตําแหนง  

50. เลขประจําตําแหนง หมายถึง เลขประจําตําแหนง 
51. เลขที่คําสั่ง หมายถึง เลขที่คําสั่ง 
52. วันที่คําสั่ง หมายถึง วันที่คําสั่ง 
53. วันที่มีผล หมายถึง วันที่มีผลตอการเปลี่ยนเลขประจําตําแหนง 
54. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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6.2.2 KK-PY-DT-02 : กําหนดปฏิทินงวดการจายเงิน  
กําหนดปฏิทินงวดการจายเงิน

งวดการจายเงินปจจุบัน

ประจําป

งวดที่ ชื่องวดการจายเงิน เดือน จายคร้ังท่ีวันที่คํานวณวันที่เร่ิมตน วันที่ส้ินสุด

ปปจจุบัน

งวดการจายเงินปจจุบัน

 
กําหนดปฏิทินงวดการจายเงิน

งวดการจายเงินปจจุบัน

วางฎีกาเงินเดือน

ประจําป

สรุปรายรับ-รายจาย วางฎีการายจาย ปดขอมูลประจําเดือนงวดท่ี ชื่องวดการจายเงิน

ปปจจุบัน

งวดการจายเงินปจจุบัน
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วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดงวดการจายเงินในแตละป 
 

1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดที่ หมายถึง ลําดับงวดที่ 
3. ช่ืองวดการจายเงิน หมายถึง ช่ืองวดการจายเงิน 
4. วันที่เริ่มตน หมายถึง วันที่เริ่มตนของงวดการจายเงิน 
5. วันที่สิ้นสุด หมายถึง วันที่สิ้นสุดของงวดการจายเงิน 
6. วันที่คํานวณ หมายถึง วันที่คํานวณของงวดการจายเงิน 
7. เดือน หมายถึง เดือน 
8. ประเภทงวด หมายถึง เปนงวดการจายเงินระหวางเดือนหรือประจําเดือนหรืองวด

การจายเงินทั่วไป 
9. วางฎีกาเงินเดือน หมายถึง สถานะวางฎีกาเงินเดือน แลวหรือไม 
10. สรุปรายรับ-รายจาย หมายถึง สถานะสรุปรายรับ-รายจาย แลวหรือไม 
11. ปดขอมูลประจําเดือน หมายถึง สถานะปดขอมูลประจําเดือน แลวหรือไม 
12. ปปจจุบัน หมายถึง ปปจจุบันที่กําลังทํางานอยู 
13. งวดการจายเงินปจจุบัน หมายถึง งวดการจายเงินปจจุบัน ที่กําลังทํางานอยู 
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6.2.3 KK-PY-DT-03 : กําหนดรายละเอียดงวดการจายเงิน 

กําหนดรายการประมวลผล

ประจําป งวดการจายเงินที่ ช่ืองวดการจายเงิน

ต้ังแตวันท่ี ถึงวันท่ี วันท่ีจาย เดือน

ขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น

ขอมูลรายรับ-รายจายท่ัวไป

ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา

ขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา

ขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน

ขอมูลเงินชวยเหลือบุตร

ขอมูลเงินตกเบิก

ขอมูลเงินบําเหน็จ

ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

คํานวณ กบข./กสจ.และประกันสังคม

คํานวณภาษี

กลุมการจายเงิน

สถานะวางฎีการายรับ

คร้ังท่ีจาย

สถานะสรุปรายรับ-รายจาย
สถานะวางฎีการายจาย

สถานะปดขอมูล

กําหนดกลุมการจายเงิน

แสดงสถานะของงวดการจายเงิน

กําหนดรายละเอียดงวดการจายเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรายละเอียดของงวดการจายเงินวาประกอบดวยขอมูลอะไรบาง 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงินที่ หมายถึง งวดการจายเงินที่ 
3. ช่ืองวดการจายเงิน หมายถึง ช่ืองวดการจายเงิน 
4. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ต้ังแตวันที่ 
5. ถึงวันที่ หมายถึง ถึงวันที่ 
6. วันที่คํานวณ หมายถึง วันที่คํานวณ 
7. เดือน หมายถึง เดือน 
8. ประเภทงวด หมายถึง เปนงวดการจายเงินระหวางเดือนหรือประจําเดือนหรืองวด

การจายเงินทั่วไป 
สวนกําหนดรายจายประมวลผล  

9. ขอมูลรายรับ-รายจาย
จากระบบอื่น 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

10. ขอมูลรายรับทั่วไป หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับทั่วไป มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

11. ขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเงินเดือน 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม  
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12. ขอมูลเงินเดือน,เงิน
ประจําตําแหนง,คาจาง
ประจํา 

หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา 
มาอยูในงวดการประมวลผลนี้หรือไม 

13. ขอมูลรายรับประจํา-
รายจายประจํา 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

14. ขอมูลเงินชวยเหลือบุตร หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินชวยเหลือบุตร มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

15. ขอมูลเงินตกเบิก หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินตกเบิก มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

16. ขอมูลเงินบําเหน็จ หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินบําเหน็จ มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

17. ขอมูลเงินหักกรณีงดจาย
ระหวางเดือน 

หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน มาอยูในงวด
การประมวลผลนี้หรือไม 

18. คํานวณ กบข./กสจ. และ
ประกันสังคม 

หมายถึง คํานวณ กบข./กสจ. และประกันสังคม หรือไม 

19. คํานวณภาษี หมายถึง คํานวณภาษี หรือไม 
             สวนกําหนดกลุมการจายเงิน  

20. กลุมการจายเงิน หมายถึง กลุมของบุคลากรที่จะจายเงินใหในงวดการจายเงินนี้ 
สวนแสดงสถานะงวดการจายเงิน  

14. สถานะวางฎีกาเงินเดือน หมายถึง สถานะวางฎีกาเงินเดือน แลวหรือไม 
15. สถานะสรุปรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง สถานะสรุปรายรับ-รายจาย แลวหรือไม 

16. สถานะปดขอมูล
ประจําเดือน 

หมายถึง สถานะปดขอมูลประจําเดือน แลวหรือไม 
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6.2.4 KK-PY-DT-04 : กําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น 
กําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายท่ีไดรับจากระบบอื่น

ประจําป

ต้ังแตวันท่ี ถึงวันท่ี

รายละเอียด

ประมวลผล ยกเลิก

รายรับ-รายจาย รายละเอียด

การประมวลผล

ประมวลผล/ปดประจําเดือน

ข้ันตอนการประมวลผล

รายการที่

เลขประจําตัวประชาชน

งวดการจายเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดงวดการจายเงินใหกับขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ต้ังแตวันที่ 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ถึงวันที่ 
5. ประมวลผล/ปด

ประจําเดือน 
หมายถึง สถานะประมวลผล หรือ ปดประจําเดือนแลวหรือไม 

6. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
7. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
8. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
9. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
10. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.5 KK-PY-DT-05 : ขอมูลที่ไดรับจากระบบอื่น 
ขอมูลท่ีไดรับจากระบบอื่น

ประจําป

รายรับ-รายจาย

รวม

บุคลากร

รายละเอียดรายรับ-รายจาย

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่สัญญา วันที่ จํานวนเงินรายรับ-รายจายช่ือบุคลากร

งวดการจายเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลท่ีไดรับจากระบบอื่น 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
5. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากร 
6. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
8. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา กรณีเปนรายจายประเภทเงินกูตางๆ7 
9. วันที่ หมายถึง วันที่ที่สงขอมูล 
10. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
11. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
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6.2.6 KK-PY-DT-06 : กําหนดชุดขอมูลแยกตามคณะ/หนวยงาน 

กําหนดชุดขอมูล

กําหนดชุดขอมูลแยกตามคณะ/หนวยงาน

ชุดขอมูล รายละเอียด

คณะ/หนวยงาน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อใหแตละคณะหนวยงานกําหนดชุดขอมูลของตน เพื่อความสะดวกในการบันทึกและ
ตรวจสอบขอมูลรายรับทั่วไปของแตละคณะ/หนวยงาน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. ชุดขอมูล หมายถึง รหัสชุดขอมูล 
4. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดชุดขอมูล 
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6.2.7 KK-PY-DT-07 : อานขอมูลรายรับทั่วไปจากแผนดิสกเก็ต 
อานขอมูลรายรับทั่วไปจากแผนดิสกเก็ต

รายรับ-รายจาย

ชุดขอมูล

ชื่อแฟมขอมูล

คณะ/หนวยงาน

เปดแฟมขอมูล

ตกลง

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

รายการที่

เลขประจําตัวประชาชน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่ออานขอมูลรายรับทั่วไปจากแผนดิสกเก็ต 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. ชุดขอมูล หมายถึง รหัสและรายละเอียดชุดขอมูล 
5. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ชื่อแฟมขอมูลจากแผนดิสกเก็ตที่ตองการบันทึกขอมูลลงใน

ระบบ 
6. เปดแฟมขอมูล หมายถึง ปุมเปดแฟมขอมูล เพื่อเปดแฟมขอมูลจากแผนดิสกเก็ตที่

ตองการบันทึกขอมูลลงในระบบ 
7. ตกลง หมายถึง ปุมตกลงเพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ 
8. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
9. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
10. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.8 KK-PY-DT-08 : บันทึก-ปรับปรงุรายรับทั่วไป 
บันทึก-ปรับปรุงรายรับทั่วไป

คณะ/หนวยงาน

ชุดขอมูล

รวมเงินคงเหลือ

บุคลากร

ประจําป

รายละเอียดรายรับ-รายจาย

รายรับ-รายจาย จํานวนเงิน ภาษี เงินคงเหลือเลขประจําตัวประชาชน ช่ือบุคลากร

วันที่ของขอมูล รวมจํานวนเงิน รวมภาษี

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกหรือปรับปรุงรายรับทั่วไป 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. ชุดขอมูล หมายถึง รหัสและรายละเอียดชุดขอมูล 
4. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
5. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากร 
6. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
8. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
9. ภาษี หมายถึง ภาษี 
10. เงินคงเหลือ หมายถึง เงินคงเหลือ 
11. วันที่ของขอมูล หมายถึง วันที่ของขอมูล 
12. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 

13. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
14. รวมภาษี หมายถึง รวมภาษี 
15. รวมเงินคงเหลือ หมายถึง รวมเงินคงเหลือ 
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6.2.9 KK-PY-DT-09 : บันทึกอนุมัติขอมูลรายรับทั่วไป 
บันทึกอนุมัติขอมูลรายรับทั่วไป

คณะ/หนวยงาน

ชุดขอมูล

บุคลากร

อนุมัติ

ประจําป

บันทึกอนุมัติ ยกเลิกอนุมัติ

รวมเงินคงเหลือรายละเอียดรายรับ-รายจาย

รายรับ-รายจาย จํานวนเงิน ภาษี เงินคงเหลือเลขประจําตัวประชาชน ชื่อบุคลากร

วันที่ของขอมูล รวมจํานวนเงิน รวมภาษี

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกอนุมัติขอมูลรายรับทั่วไป 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. ชุดขอมูล หมายถึง รหัสและรายละเอียดชุดขอมูล 
4. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
5. บันทึกอนุมัติ หมายถึง ปุมบันทึกอนุมัติ เพื่ออนุมัติขอมูลทุกรายการที่แสดงใน

หนาจอ 
6. ยกเลิกอนุมัติ หมายถึง ปุมยกเลิกอนุมัติ เพื่อยกเลิกการอนุมัติขอมูลทุกรายการที่

แสดงในหนาจอ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากร 
8. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
9. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
10. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
11. ภาษี หมายถึง ภาษี 
12. เงินคงเหลือ หมายถึง เงินคงเหลือ 
13. อนุมัติ หมายถึง รายการนี้ไดรับการอนุมัติหรือไม 
14. วันที่ของขอมูล หมายถึง วันที่ของขอมูล 
15. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
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16. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
17. รวมภาษี หมายถึง รวมภาษี 
18. รวมเงินคงเหลือ หมายถึง รวมเงินคงเหลือ 
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6.2.10 KK-PY-DT-10 : สรางขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 
สรางขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

ชุดขอมูล

ประจําป

คณะ/หนวยงาน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป เตรียมสงใหระบบงบประมาณ 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. ชุดขอมูล หมายถึง รหัสและรายละเอียดชุดขอมูล 
4. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อใหระบบสรางขอมูลการขออนุมัติ

เบิกจายรายรับทั่วไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
5. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล เพื่อใหระบบลบขอมูลการขออนุมัติเบิกจาย

รายรับทั่วไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
6. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
7. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
8. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.11. KK-PY-DT-11 : ขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 

ชื่อหมวดรายจายชื่อแหลงเงิน

ชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงิน

ชื่อแผนงาน/โครงการ

หมวดรายจาย แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจายกองทุนแหลงเงิน

ชื่อกองทุน

ขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป

ประจําป

คณะ/หนวยงาน

ปงบประมาณ

ชุดขอมูล

จํานวนเงินขอเบิก ภาษี จํานวนเงินท่ีขอรับ

วัตถุประสงค  : เพื่อขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
3. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
4. ชุดขอมูล หมายถึง รหัสและรายละเอียดชุดขอมูล 
5. แหลงเงิน หมายถึง รหัสแหลงเงิน 
6. หมวดรายจาย หมายถึง รหัสหมวดรายจาย 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการ 
8. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุน 
9. ประเภทรายจาย หมายถึง รหัสประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
10. จํานวนเงินขอเบิก หมายถึง จํานวนเงินขอเบิก 
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11. ภาษี หมายถึง ภาษี 
12. จํานวนเงินที่ขอรับ หมายถึง จํานวนเงินที่ขอรับ 
13. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง ช่ือแหลงเงิน 
14. ช่ือหมวดรายจาย หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย 
15. ช่ือแผนงาน/โครงการ หมายถึง ช่ือแผนงาน/โครงการ 
16. ช่ือกองทุน หมายถึง ช่ือกองทุน 
17. ช่ือประเภทรายจาย/

ประเภทเงิน 
หมายถึง ช่ือประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
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6.2.12. KK-PY-DT-12 : โอนขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 
โอนขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป

โอนขอมูล ยกเลิกการโอน

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

งวดการจายเงิน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อโอนขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป ใหระบบงบประมาณ 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. โอนขอมูล หมายถึง ปุมโอนขอมูล        เพื่อโอนขอมูลการขออนุมัติเบิกจาย

รายรับทั่วไป ใหระบบงบประมาณ 
4. ยกเลิกการโอน หมายถึง ปุมยกเลิกการโอน เพื่อยกเลิกการโอนขอมูลใหระบบ

งบประมาณ 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.13. KK-PY-DT-13 : กําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับทั่วไป 
กําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับท่ัวไป

ประจําป

ประกอบดวยฏีกา

ประมวลผล ยกเลิก

การประมวลผล

ข้ันตอนการประมวลผล

รายการที่

เลขประจําตัวประชาชน

งวดการจายเงิน

คณะ/หนวยงาน หมวดรายจายเลขที่ฎีกา เลขที่คุมยอดเบิกจาย แผนงาน/โครงการ

 
 

กําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับท่ัวไป

ประจําป

ประกอบดวยฏีกา

ประมวลผล ยกเลิก

การประมวลผล

ข้ันตอนการประมวลผล

รายการที่

เลขประจําตัวประชาชน

งวดการจายเงิน

ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน จํานวนเงินขอเบิกเลขที่ฎีกา เลขที่คุมยอดเบิกจาย จํานวนเงินขอรับภาษี
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วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับทั่วไปท่ีตองการจายเงินในงวดนั้นๆ 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. เลขที่ฎีกา หมายถึง เลขที่ฎีกา 
4. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
5. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
6. หมวดรายจาย หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
8. ประเภทรายจาย/ประเภท

เงิน 
หมายถึง รหัสและชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 

9. จํานวนเงินขอเบิก หมายถึง จํานวนเงินขอเบิก 
10. ภาษี หมายถึง ภาษี 
11. จํานวนเงินขอรับ หมายถึง จํานวนเงินขอรับ 
12. ประมวลผล หมายถึง ประมวลผล เพื่อกําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับ

ทั่วไปที่มีเลขที่ฎีกาและเลขที่คุมยอดเบิกจาย ตามที่ผูใชระบุ
ไว 

13. ยกเลิก หมายถึง ยกเลิก เพื่อยกเลิกการกําหนดงวดการจายใหกับขอมูลรายรับ
ทั่วไปที่มีเลขที่ฎีกาและเลขที่คุมยอดเบิกจาย ตามที่ผูใชระบุ
ไว 

14. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
15. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
16. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.14. KK-PY-DT-14 : ขอมูลรายรับทั่วไปประจําเดือน 

ขอมูลรายรับทั่วไปประจําเดือน

งวดการจายเงิน

รวมเงินคงเหลือ

ประจําป

รายละเอียดรายรับ-รายจาย

จํานวนเงิน ภาษี เงินคงเหลือ

วันที่ของขอมูล รวมจํานวนเงิน รวมภาษี

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ใบคุมยอดเบิกจายเลขที่ฎีกา รายรับ-รายจาย

ช่ือบุคลากร

รายรับ-รายจาย

เลขที่ฎีกา

เลขที่ใบคุมยอดเบิกจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายรับทั่วไปประจําเดือน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. เลขที่ฎีกา หมายถึง เลขที่ฎีกา 
4. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
5. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
6. เลขที่ฎีกา หมายถึง เลขที่ฎีกา 
7. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
8. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
9. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
10. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
11. ภาษี หมายถึง ภาษี 
12. จํานวนเงินคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินคงเหลือ 
13. วันที่ของขอมูล หมายถึง วันที่ของขอมูล 
14. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 

15. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือบุคลากร 
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16. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
17. รวมภาษี หมายถึง รวมภาษี 
18. รวมเงินคงเหลือ หมายถึง รวมเงินคงเหลือ 
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6.2.15. KK-PY-DT-15 : อานขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ต 

อานขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ต

งวดการจายเงิน

รายรับ-รายจาย

ชื่อแฟมขอมูล

ประจําป

เปดแฟมขอมูล

ตกลง

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

รายการที่

เลขประจําตัวประชาชน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่ออานขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือนจากแผนดิสกเก็ต บันทึกขอมูลเขาในระบบ  

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลที่ตองการใหระบบอานขอมูลเขาระบบ 
5. เปดแฟมขอมูล หมายถึง ปุมเปดแฟมขอมูล เพื่อเปดหาแฟมขอมูลที่ตองการใหระบบ

อานขอมูลเขาระบบ 
6. ตกลง หมายถึง ปุมตกลง  เพื่อยืนยันใหทําการอานขอมูลเขาระบบ 
7. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
8. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
9. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.16. KK-PY-DT-16 : บันทึก-ปรับปรงุรายรับ-รายจายทางเงินเดือน 

บันทึก-ปรับปรุงรายรับ-รายจายทางเงินเดือน

ประจําป

งวดการจายเงิน

รวมท้ังสิ้น

รายรับ-รายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รายรับ-รายจาย เลขประจําตัวประชาชน วันที่ชื่อบุคลากรรายละเอียด

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบหรือบันทึก-ปรับปรุงรายรับ-รายจายทางเงินเดือน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
5. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
6. เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายถึง เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
7. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลบุคลากร 
8. วันที่ หมายถึง วันที่ของขอมูล 
9. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
10. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
11. รวมทั้งสิ้น หมายถึง รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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6.2.17. KK-PY-DT-17 : รับและปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน 

รับขอมูลการเปล่ียนแปลงสมาชิกกองทุน ปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน

รับขอมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกองทุน

กองทุน

ประเภทบุคลากร

บุคลากร

ตกลง

การประมวลผล

ข้ันตอนการประมวลผล

รายการท่ี

เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือแฟมขอมูล เปดแฟมขอมูล

 
 
รับขอมูลการเปล่ียนแปลงสมาชิกกองทุน ปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน

ปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน

หมายเหตุ

วันท่ีพนสมาชิกวันท่ีสมัครอัตราสะสม(%)ช่ือบุคลากรเลขประจําตัวประชาชน

กองทุน

ประเภทบุคลากร

บุคลากร
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วัตถุประสงค  : รับขอมูลการเปล่ียนแปลงสมาชิกกองทุน กบข./กสจ. และประกันสังคมจากกองการเจาหนาที่ 
และสามารถปรับปรุงขอมูลขอมูลการเปนสมาชิกกองทุนได 

 
สวนขอมูลการรับขอมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกองทุน 

1. กองทุน หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายจาย ซึ่งไดแก กบข. ,กสจ. หรือ 
ประกันสังคม  

2. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
3. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
4. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลที่ตองการใหระบบอานขอมูลเขาระบบ 
5. เปดแฟมขอมูล หมายถึง ปุมเปดแฟมขอมูล เพื่อเปดหาแฟมขอมูลที่ตองการใหระบบ

อานขอมูลเขาระบบ 
6. ตกลง หมายถึง ปุมตกลง  เพื่อยืนยันใหทําการอานขอมูลเขาระบบ 
7. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
8. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
9. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 

สวนขอมูลปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน 
10. กองทุน หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายจาย ซึ่งไดแก กบข. ,กสจ. หรือ 

ประกันสังคม  
11. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
12. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
13. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
14. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
15. อัตราสะสม(%) หมายถึง อัตราสะสม(%) 
16. วันที่สมัคร หมายถึง วันที่สมัครเปนสมาชิก 
17. วันที่พนสมาชิก หมายถึง วันที่พนสมาชิก 
18. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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6.2.18. KK-PY-DT-18 : สรางขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา 

สรางขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา

รายรับ-รายจาย

ช่ือบุคลากร จํานวนเงินเลขประจําตัวประชาชน

ประเภทบุคลากร

รายละเอียดระดับ

วันท่ีคําสั่งใหไดรับเงิน วันที่คําส่ังใหไดรับเงินจากกองคลังวันท่ีคําสั่งใหไดรับเงิน

สรางขอมูล ลบขอมูลบันทึกขอมูล

การเปล่ียนแปลง

 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา 

 
1. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
2. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
3. การเปลี่ยนแปลง หมายถึง รหัสและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
4. เลขที่คําสั่ง หมายถึง เลขที่คําสั่ง 
5. วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน หมายถึง วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน 
6. วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน

จากกองคลัง 
หมายถึง วันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง 

7. สรางขอมูล หมายถึง ปุมสรางขอมูล เพื่อสรางขอมูลตามเงื่อนไขที่ระบุจากนั้น
ระบบจะแสดงขอมูลใหผูใชแกไข 

8. บันทึกขอมูล หมายถึง ปุมบันทึกขอมูล เพื่อยืนยันใหบันทึกขอมูล ที่ไดจากขอ 7 
บันทึกลงในระบบ 

9. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล      เพื่อลบขอมูลที่จากการสรางขอมูลในขอ 7 
10. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
11. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
12. ระดับ หมายถึง รหัสระดับ 
13. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดระดับ 
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14. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินที่บุคลากรไดรับ 
6.2.19. KK-PY-DT-19 : ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา 

ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา

รายรับ-รายจาย

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

บุคลากร

รายละเอียดรายรับ-รายจาย

รหัสการเปล่ียนแปลง

ชื่อบุคลากร
วันที่คําสั่ง

ใหไดรับเงิน ใหไดรับเงินจากกองคลัง
จํานวนเงินเลขประจําตัวประชาชน

ระดับ รายละเอียดระดับเลขท่ีคําส่ัง

รายรับ-รายจาย

หมายเหตุ

ประเภทบุคลากร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและบันทึกขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา 

 
1. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร  
2. บุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดบุคลากร  
3. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย  
4. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน  
5. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร  
6. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย  
7. วันที่คําส่ังใหไดรับเงิน หมายถึง วันที่คําส่ังใหไดรับเงิน  
8. วันที่คําส่ังใหไดรับเงิน

จากกองคลัง 
หมายถึง วันที่คําส่ังใหไดรับเงินจากกองคลัง  

9. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินที่บุคลากรไดรับ  
10. เลขที่คําสั่ง หมายถึง เลขที่คําสั่ง  
11. รหัสการเปลี่ยนแปลง หมายถึง รหัสการเปลี่ยนแปลง  
12. รายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลง 
หมายถึง รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง  

13. ระดับ หมายถึง ระดับ  
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14. รายละเอียดระดับ หมายถึง รายละเอียดระดับ  
15. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ  
16. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย  
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6.2.20. KK-PY-DT-20 : รับขอมูลบัญชีถือจายจากแผนดิสกเก็ต 

รับขอมูลบัญชีถือจายจากแผนดิสกเก็ต

ตกลง

ชื่อแฟมขอมูล เปดแฟมขอมูล

รายรับ-รายจาย

ประจําปงบประมาณ ณ วันที่

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

รายการที่

เลขประจําตัวประชาชน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อรับขอมูลบัญชีถือจายจากแผนดิสกเก็ต 

 
1. ประจําปงบประมาณ หมายถึง ประจําปงบประมาณ 
2. ณ วันที่ หมายถึง ณ วันที่ 
3. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูล 
5. เปดแฟมขอมูล หมายถึง ปุมเปดแฟมขอมูล 
6. ตกลง หมายถึง ปุมตกลง เพื่อทําการอานขอมูลเขาระบบ 
7. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง   ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
8. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
9. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.21. KK-PY-DT-21 : ขอมูลบัญชีถือจาย 

ถือจายปที่แลว
ช่ือตําแหนง เลขที่ประจําตําแหนง

ระดับ ช้ัน อัตรา

ขอมูลบัญชีถือจาย

รายรับ-รายจาย

ประจําปปฏิทิน ณ วันที่ประจําปงบประมาณ

เลขประจําตัวประชาชน ช่ือบุคลากร

 
 

ถือจายปน้ี

ระดับ ช้ัน อัตรา
จํานวนเงินเล่ือนขั้นปรับลด

ขอมูลบัญชีถือจาย

รายรับ-รายจาย

ประจําปปฏิทิน ณ วันที่ประจําปงบประมาณ

เลขประจําตัวประชาชน ช่ือบุคลากร
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ปรับวุฒิ ปรับอัตรา อัตราเงินเดือนตั้งใหม

ขอมูลบัญชีถือจาย

รายรับ-รายจาย

ประจําปปฏิทิน ณ วันที่ประจําปงบประมาณ

เลขประจําตัวประชาชน ช่ือบุคลากร

 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและบันทึกขอมูลบัญชีถือจาย 

 
1. ประจําปปฏิทิน หมายถึง ประจําปปฏิทิน 
2. ประจําปงบประมาณ หมายถึง ประจําปงบประมาณ 
3. ณ วันที่ หมายถึง ณ วันที่ 
4. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
5. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. ช่ือตําแหนง หมายถึง ช่ือตําแหนง 
8. เลขประจําตําแหนง หมายถึง เลขประจําตําแหนง 
9. ระดับ (ถือจายปที่แลว) หมายถึง ระดับ (ถือจายปที่แลว) 
10. ช้ัน (ถือจายปที่แลว) หมายถึง ช้ัน (ถือจายปที่แลว) 
11. อัตรา (ถือจายปที่แลว) หมายถึง อัตรา (ถือจายปที่แลว) 
12. ระดับ (ถือจายปที่นี้) หมายถึง ระดับ (ถือจายปที่นี้) 
13. ช้ัน (ถือจายปที่นี้) หมายถึง ช้ัน (ถือจายปที่นี้) 
14. อัตรา (ถือจายปที่นี้) หมายถึง อัตรา (ถือจายปที่นี้) 
15. ปรับลด หมายถึง ปรับลด 
16. จํานวนเงินเลื่อนขั้น หมายถึง จํานวนเงินเลื่อนขั้น 
17. ปรับวุฒิ หมายถึง ปรับวุฒิ 
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18. ปรับอัตรา หมายถึง ปรับอัตรา 
19. อัตราเงินเดือนตั้งใหม หมายถึง อัตราเงินเดือนตั้งใหม 
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6.2.22. KK-PY-DT-22 : สรางขอมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจาง
ประจํา 
สรางขอมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

งวดการจายเงิน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางขอมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา กรณีท่ีมีขอมูล
บัญชีถือจายอยูในระบบ (ไดรับแผนขอมูลดิสกเก็ตบัญชีถือจาย) 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผลเพื่อสรางขอมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,เงิน

ประจําตําแหนง และคาจางประจํา 
4. ปุมลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล เพื่อลบขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน 

ตามเงื่อนไขที่กําหนดออกจากระบบ 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.23. KK-PY-DT-23 : คัดเลือกขอมูลการเปลี่ยน แปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจาง
ประจํา 
คัดเลือกขอมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

 
 
วัตถุประสงค  : คัดเลือกขอมูลการเปลี่ยน แปลงเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา กรณีท่ีไมมี
ขอมูลบัญชีถือจายอยูในระบบ (ไดรับขอมูลบัญชีถือจาย เปนเอกสาร) 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผลเพื่อคัดเลือกขอมูลการเปลี่ยน แปลงเงินเดือน,

เงินประจําตําแหนง และคาจางประจําเฉพาะรายการที่ไมมี
วันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง 

4. ปุมลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล เพื่อลบขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน 
ตามเงื่อนไขที่กําหนดออกจากระบบ 

5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 

 
 
 
 
 

 PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_6- 60  

6.2.24. KK-PY-DT-24 : ขอมูลเปลี่ยนแปลงประจําเดือน 
ขอมูลเปล่ียนแปลงประจําเดือน

ประเภทบุคลากร

งวดการจายเงิน

ประจําป

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายรับ-รายจาย

รหัสการเปล่ียนแปลง

ชื่อบุคลากร
วันที่คําส่ัง

ใหไดรับเงิน ใหไดรับเงินจากกองคลัง
จํานวนเงินเลขประจําตัวประชาชน

ระดับ รายละเอียดระดับเลขที่คําสั่ง

รายรับ-รายจาย

เลขที่คําสั่ง

บุคลากร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
5. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
8. วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน หมายถึง วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน 
9. วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน

จากกองคลัง 
หมายถึง วันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง 

10. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
11. เลขที่คําสั่ง หมายถึง เลขที่คําสั่ง 
12. รหัสการเปลี่ยนแปลง หมายถึง รหัสการเปลี่ยนแปลง 
13. รายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลง 
หมายถึง รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

14. ระดับ หมายถึง รหัสระดับ 
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15. รายละเอียดระดับ หมายถึง รายละเอียดระดับ 
16. เลขที่คําสั่ง หมายถึง เลขที่คําสั่ง 
17. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_6- 62  

6.2.25. KK-PY-DT-25 : โอนขอมูลไปปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจาง
ประจํา 
โอนขอมูลไปปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง และคาจางประจํา

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

งวดการจายเงิน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อโอนขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือนไปปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง 
และคาจางประจํา 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อโอนขอมูลรายการเปลี่ยนแปลง

ประจําเดือนไปปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง 
และคาจางประจํา 

4. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
5. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
6. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.26. KK-PY-DT-26 : สรางขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา 
สรางขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา

รายรับ-รายจาย

วันที่ส้ินสุด

จํานวนเงิน

วันที่เริ่ม

สรางขอมูล ลบขอมูลบันทึกขอมูล

วันที่สิ้นสุดวันที่เริ่มเลขประจําตัวประชาชน จํานวนเงิน(บาท)%ของอัตราเงินเดือน/คาจาง

รายรับ-รายจาย ช่ือบุคลากร

%ของอัตราเงินเดือน/คาจาง

ประเภทบุคลากร

เลขที่สัญญา

รายละเอียดรายรับ-รายจาย

หมายเหตุ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา 

 
1. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
2. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
3. วันที่เริ่ม หมายถึง วันที่เริ่ม 
4. วันที่สิ้นสุด หมายถึง วันที่สิ้นสุด 
5. %ของอัตราเงินเดือน/

คาจาง 
หมายถึง %ของอัตราเงินเดือน/คาจาง กรณีไดรับเงินคิดเปน%ของ

อัตราเงินเดือน/คาจาง ตอเดือน 
6. จํานวนเงิน(บาท) หมายถึง จํานวนเงิน(บาท)  กรณีไดรับเงินคิดเปนเงินจํานวนเปนบาท

ตอเดือน 
7. สรางขอมูล หมายถึง ปุมสรางขอมูล เพื่อสรางขอมูลรายรับประจําหรือรายจาย

ประจําตามเงื่อนไขที่ระบุ 
8. บันทึกขอมูล หมายถึง ปุมบันทึกขอมูล  เพื่อยืนยันการบันทึกขอมูลลงในระบบ 
9. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล  เพื่อลบขอมูลออกจากระบบ 
10. วันที่เริ่ม หมายถึง วันที่เริ่ม 
11. วันที่สิ้นสุด หมายถึง วันที่สิ้นสุด 
12. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
13. % ของอัตราเงินเดือน/ หมายถึง %ของอัตราเงินเดือน/คาจาง กรณีไดรับเงินคิดเปน%ของ
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คาจาง อัตราเงินเดือน/คาจาง ตอเดือน 
14. จํานวนเงิน(บาท) หมายถึง จํานวนเงิน(บาท)  กรณีไดรับเงินคิดเปนเงินจํานวนเปนบาท

ตอเดือน 
15. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
16. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 

17. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
18. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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6.2.27. KK-PY-DT-27 : บันทึก-ปรับปรงุขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา 
บันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา

รายรับ-รายจาย

บุคลากร

วันที่สิ้นสุดวันที่เริ่ม จํานวนเงิน(บาท)%ของอัตราเงินเดือน/คาจาง

ชื่อบุคลากร รายละเอียดรายรับ-รายจาย

เลขที่สัญญา หมายเหตุ

เลขประจําตัวประชาชน รายรับ-รายจาย

ประเภทบุคลากร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบหรือบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา 

 
1. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
2. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
3. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
5. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
6. วันที่เริ่ม หมายถึง วันที่เริ่ม 
7. วันที่สิ้นสุด หมายถึง วันที่สิ้นสุด 
8. %ของอัตราเงินเดือน/

คาจาง 
หมายถึง %ของอัตราเงินเดือน/คาจาง กรณีไดรับเงินคิดเปน%ของ

อัตราเงินเดือน/คาจาง ตอเดือน 
9. จํานวนเงิน(บาท) หมายถึง จํานวนเงิน(บาท)  กรณีไดรับเงินคิดเปนเงินจํานวนเปนบาท

ตอเดือน 
10. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
11. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
12. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลช่ือบุคลากร 
13. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
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6.2.28. KK-PY-DT-28 : บันทึก-ปรับปรงุขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร 
บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร

บุคลากร

วันที่เริ่มเบิกวันเกิดเลขประจําตัวประชาชนบุตร วันที่สิ้นสุดการเบิก

หมายเหตุ

ชื่อ-สกุลบุตร

ประเภทบุคลากร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร 

 
1. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
2. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
3. เลขประจําตัวประชาชน

บุตร 
หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนบุตร 

4. ช่ือ-สกุลบุตร หมายถึง ช่ือ-สกุลบุตร 
5. วันเกิด หมายถึง วันเกิด 
6. วันที่เริ่มเบิก หมายถึง วันที่เริ่มเบิก 
7. วันที่สิ้นสุดการเบิก หมายถึง วันที่สิ้นสุดการเบิก (วันที่บุตรอายุครบ 18 ป) 
8. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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6.2.29. KK-PY-DT-29 : คํานวณเงินตกเบิก 
คํานวณเงินตกเบิก

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อคํานวณเงินตกเบิก 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อคํานวณเงินตกเบิก 
4. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล  เพื่อลบขอมูลเงินตกเบิก 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.30. KK-PY-DT-30 : ขอมูลเงินตกเบิก 
ขอมูลเงินตกเบิก

วันที่คําส่ัง

รวม

อัตราเงิน

ใหมเดิม

รายละเอียดการคํานวณเงินตกเบิก .

ระยะเวลาตกเบิก

ใหไดรับเงิน ใหไดรับเงินจากกองคลัง

จํานวนเงินตกเบิก
เดือน วัน

ต้ังแตวันที่ ถึงวันที่รายรับ -รายจาย

รายละเอียดรายรับ

รายละเอียดชื่อบุคลากร

งวดการจายเงิน

ประจําป

เลขประจําตัวประชาชน รายรับ-รายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงขอมูลเงินตกเบิก 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
4. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
5. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
6. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
7. วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน หมายถึง วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน 
8. วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน

จากกองคลัง 
หมายถึง วันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง 

สวนรายละเอียดการคํานวณเงินตกเบิก  
9. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
10. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ต้ังแตวันที่ 
11. ถึงวันที่ หมายถึง ถึงวันที่ 
12. ระยะเวลาตกเบิก (เดือน) หมายถึง ระยะเวลาตกเบิก (เดือน) 
13. ระยะเวลาตกเบิก (วัน) หมายถึง ระยะเวลาตกเบิก (วัน) 
14. อัตราเงิน (เดิม) หมายถึง อัตราเงิน (เดิม) 
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15. อัตราเงิน (ใหม) หมายถึง อัตราเงิน (ใหม) 
16. จํานวนเงินตกเบิก หมายถึง จํานวนเงินตกเบิก 
17. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 

18. รวม หมายถึง รวมจํานวนเงินตกเบิก 
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6.2.31. KK-PY-DT-31 : บันทึก-ปรับปรงุขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จ 
บันทึก-ปรับปรุงขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จ

รวม

จํานวนเงินช่ือบุคลากร รายละเอียดเลขประจําตัวประชาชน

งวดการจายเงิน

ประจําป

รายรับ-รายจาย

ประเภทบุคลากร

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จ 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
5. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
7. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
8. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
9. รวม หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
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6.2.32. KK-PY-DT-32 : คํานวณภาษีเงินบําเหน็จ 
คํานวณภาษีเงินบําเหน็จ

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

งวดการจายเงิน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อคํานวณภาษีเงินบําเหน็จ 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อคํานวณเงินตกเบิก 
4. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล  เพื่อลบขอมูลเงินตกเบิก 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.33. KK-PY-DT-33 : ขอมูลเงินบําเหน็จ 
ขอมูลเงินบําเหน็จ

งวดการจายเงิน

ประจําป

รวม

จํานวนเงินรายละเอียดชื่อบุคลากร

ประเภทบุคลากร

เลขประจําตัวประชาชน รายรับ-รายจาย

บุคลากร

 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลเงินบําเหน็จ 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
5. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
8. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
9. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
10. รวม หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
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6.2.34. KK-PY-DT-34 : คํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 
คํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

กรณีหักกอนวางฎีกา กรณีหักหลังวางฎีกาเง่ือนไขการประมวลผล

งวดการจายเงิน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. เงื่อนไขการประมวลผล หมายถึง เงื่อนไขการประมวลผลประกอบดวย กรณีหักกอนวางฎีกา 

หรือ กรณีหักหลังวางฎีกา 
4. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อคํานวณเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
5. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล  เพื่อลบขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
6. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
7. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
8. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.35. KK-PY-DT-35 : ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 
ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

งวดการจายเงิน

ประจําป

รวม

วันที่งดจาย ไมไดจาย(วัน) จํานวนเงินหัก

รายรับ-รายจาย

ช่ือบุคลากร

บุคลากร

รายละเอียดรายรับ-รายจาย

อัตราเงินเดือนเลขประจําตัวประชาชน รายรับ-รายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
5. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
8. วันที่งดจาย หมายถึง วันที่เริ่มงดจายเงิน 
9. ไมไดจาย(วัน) หมายถึง จํานวนวันที่ไมไดจายเงิน 
10. อัตราเงินเดือน หมายถึง อัตราเงินเดือน 
11. จํานวนเงินหัก หมายถึง จํานวนเงินหัก 
12. รายละเอียดรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 

13. รวม หมายถึง รวมจํานวนเงินหัก 
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6.2.36. KK-PY-DT-36 : รวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน 

รายการประมวลผล

ประจําป งวดการจายเงินที่ ช่ืองวดการจายเงิน

ต้ังแตวันท่ี ถึงวันท่ี วันท่ีจาย เดือน

ขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น

ขอมูลรายรับ-รายจายท่ัวไป

ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา

ขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา

ขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน

ขอมูลเงินชวยเหลือบุตร

ขอมูลเงินตกเบิก

ขอมูลเงินบําเหน็จ

ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

คํานวณ กบข./กสจ.และประกันสังคม

คํานวณภาษี

กลุมการจายเงิน

สถานะวางฎีการายรับ

คร้ังท่ีจาย

สถานะสรุปรายรับ-รายจาย
สถานะวางฎีการายจาย

สถานะปดขอมูล

กลุมการจายเงิน

แสดงสถานะของงวดการจายเงิน

รวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน

ประมวลผล

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงินที่ หมายถึง งวดการจายเงินที่ 
3. ช่ืองวดการจายเงิน หมายถึง ช่ืองวดการจายเงิน 
4. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ต้ังแตวันที่ 
5. ถึงวันที่ หมายถึง ถึงวันที่ 
6. วันที่คํานวณ หมายถึง วันที่คํานวณ 
7. เดือน หมายถึง เดือน 
8. ประเภทงวด หมายถึง เปนงวดการจายเงินระหวางเดือนหรือประจําเดือนหรืองวด

การจายเงินทั่วไป 
สวนกําหนดรายจายประมวลผล  

9. ขอมูลรายรับ-รายจาย
จากระบบอื่น 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

10. ขอมูลรายรับทั่วไป หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับทั่วไป มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

11. ขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเงินเดือน 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม  
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12. ขอมูลเงินเดือน,เงิน
ประจําตําแหนง,คาจาง
ประจํา 

หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา 
มาอยูในงวดการประมวลผลนี้หรือไม 

13. ขอมูลรายรับประจํา-
รายจายประจํา 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

14. ขอมูลเงินชวยเหลือบุตร หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินชวยเหลือบุตร มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

15. ขอมูลเงินตกเบิก หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินตกเบิก มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

16. ขอมูลเงินบําเหน็จ หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินบําเหน็จ มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

17. ขอมูลเงินหักกรณีงดจาย
ระหวางเดือน 

หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน มาอยูในงวด
การประมวลผลนี้หรือไม 

18. คํานวณ กบข./กสจ. และ
ประกันสังคม 

หมายถึง คํานวณ กบข./กสจ. และประกันสังคม หรือไม 

19. คํานวณภาษี หมายถึง คํานวณภาษี หรือไม 
             สวนกําหนดกลุมการจายเงิน  

20. กลุมการจายเงิน หมายถึง กลุมของบุคลากรที่จะจายเงินใหในงวดการจายเงินนี้ 
สวนแสดงสถานะงวดการจายเงิน  

21. สถานะวางฎีกาเงินเดือน หมายถึง สถานะวางฎีกาเงินเดือน แลวหรือไม 
22. สถานะสรุปรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง สถานะสรุปรายรับ-รายจาย แลวหรือไม 

23. สถานะปดขอมูล
ประจําเดือน 

หมายถึง สถานะปดขอมูลประจําเดือน แลวหรือไม 

24. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อรวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน 
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6.2.37. KK-PY-DT-37 : ขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน 
ขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน

บุคลากร

ประจําป

แหลงขอมูล

จํานวนเงิน

งวดการจายเงิน

ประเภทบุคลากร

ช่ือบุคลากร รายละเอียด

ชนิดเงินหมายเหตุ

เลขประจําตัวประชาชน รายรับ-รายจาย

รายรับ-รายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
5. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
6. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
9. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
10. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
11. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
12. ชนิดเงิน หมายถึง ชนิดเงิน เชน รายรับวางฎีกาเงินเดือน,รายรับวางฎีกาเงิน

รายได เปนตน 
13. แหลงขอมูล หมายถึง แหลงขอมูลไดมาจากไหน 
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6.2.38. KK-PY-DT-38 : สรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ 

รายการประมวลผล

ประจําป งวดการจายเงินที่ ช่ืองวดการจายเงิน

ต้ังแตวันท่ี ถึงวันท่ี วันท่ีจาย เดือน

ขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น

ขอมูลรายรับ-รายจายท่ัวไป

ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา

ขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา

ขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน

ขอมูลเงินชวยเหลือบุตร

ขอมูลเงินตกเบิก

ขอมูลเงินบําเหน็จ

ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

คํานวณ กบข./กสจ.และประกันสังคม

คํานวณภาษี

กลุมการจายเงิน

สถานะวางฎีการายรับ

คร้ังท่ีจาย

สถานะสรุปรายรับ-รายจาย
สถานะวางฎีการายจาย

สถานะปดขอมูล

กลุมการจายเงิน

แสดงสถานะของงวดการจายเงิน

สรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ

ประมวลผล

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงินที่ หมายถึง งวดการจายเงินที่ 
3. ช่ืองวดการจายเงิน หมายถึง ช่ืองวดการจายเงิน 
4. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ต้ังแตวันที่ 
5. ถึงวันที่ หมายถึง ถึงวันที่ 
6. วันที่คํานวณ หมายถึง วันที่คํานวณ 
7. เดือน หมายถึง เดือน 
8. ประเภทงวด หมายถึง เปนงวดการจายเงินระหวางเดือนหรือประจําเดือนหรืองวด

การจายเงินทั่วไป 
สวนกําหนดรายจายประมวลผล  

9. ขอมูลรายรับ-รายจาย
จากระบบอื่น 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับ-รายจายจากระบบอื่น มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

10. ขอมูลรายรับทั่วไป หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับทั่วไป มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

11. ขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเงินเดือน 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม  
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12. ขอมูลเงินเดือน,เงิน
ประจําตําแหนง,คาจาง
ประจํา 

หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา 
มาอยูในงวดการประมวลผลนี้หรือไม 

13. ขอมูลรายรับประจํา-
รายจายประจํา 

หมายถึง รวบรวมขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

14. ขอมูลเงินชวยเหลือบุตร หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินชวยเหลือบุตร มาอยูในงวดการ
ประมวลผลนี้หรือไม 

15. ขอมูลเงินตกเบิก หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินตกเบิก มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

16. ขอมูลเงินบําเหน็จ หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินบําเหน็จ มาอยูในงวดการประมวลผลนี้
หรือไม 

17. ขอมูลเงินหักกรณีงดจาย
ระหวางเดือน 

หมายถึง รวบรวมขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน มาอยูในงวด
การประมวลผลนี้หรือไม 

18. คํานวณ กบข./กสจ. และ
ประกันสังคม 

หมายถึง คํานวณ กบข./กสจ. และประกันสังคม หรือไม 

19. คํานวณภาษี หมายถึง คํานวณภาษี หรือไม 
             สวนกําหนดกลุมการจายเงิน  

20. กลุมการจายเงิน หมายถึง กลุมของบุคลากรที่จะจายเงินใหในงวดการจายเงินนี้ 
สวนแสดงสถานะงวดการจายเงิน  

21. สถานะวางฎีกาเงินเดือน หมายถึง สถานะวางฎีกาเงินเดือน แลวหรือไม 
22. สถานะสรุปรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง สถานะสรุปรายรับ-รายจาย แลวหรือไม 

23. สถานะปดขอมูล
ประจําเดือน 

หมายถึง สถานะปดขอมูลประจําเดือน แลวหรือไม 

24. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อสรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงิน
คงเหลือสุทธิ 
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6.2.39. KK-PY-DT-39 : ขอมูลรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได 
ขอมูลรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได

งวดการจายเงิน

ประจําป

รวม

ที่แจงใหหัก ที่หักได

ประเภทบุคลากร

ช่ือบุคลากรเลขประจําตัวประชาชนรายรับ-รายจาย

รายละเอียดรายรับ-รายจาย

ที่หักไมได

จํานวนเงิน

บุคลากร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
5. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
6. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. จํานวนเงิน(ที่แจงใหหัก) หมายถึง จํานวนเงิน(ที่แจงใหหัก) 
9. จํานวนเงิน(ที่หักได) หมายถึง จํานวนเงิน(ที่หักได) 
10. จํานวนเงิน(ที่หักไมได) หมายถึง จํานวนเงิน(ที่หักไมได) 
11. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
12. รวม หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
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6.2.40. KK-PY-DT-40 : สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย 
สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพ่ือเบิกจาย

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

งวดการจายเงิน

ประจําป

กลุมการเบิกจายเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ หมายถึง สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายรับที่

ตองทําฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ 
4. ฎีกาเงินรายได หมายถึง สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายรับที่

ตองทําฎีกาเงินรายได 
5. ฎีกาเงินสมทบ หมายถึง สรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายจายที่

ตองทําฎีกาเงินสมทบ 
6. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อสรางขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย

ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
7. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล  เพื่อลบขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
8. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
9. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
10. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.21. KK-PY-DT-41 : ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย 
ขอมลูการขออนมุตัิเงินเพ่ือเบิกจาย

ประจําป

งวดการจายเงิน

ปงบประมาณ

ชื่อหมวดรายจายชื่อแหลงเงิน ชื่อคณะ/หนวยงาน

ชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงินชื่อแผนงาน/โครงการ

คณะ/หนวยงาน แผนงาน/โครงการ หมวดรายจาย-รายการรายจายกองทุนแหลงเงิน

ชื่อกองทุน

กลุมการเบิกจายเงิน
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ขอมลูการขออนมุตัิเงินเพ่ือเบิกจาย

ประจําป

งวดการจายเงิน

ปงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ หมวดรายจาย-รายการรายจายกองทุน จํานวนเงินท่ีขอเบิก ภาษี จํานวนเงินท่ีขอรับ

ชื่อหมวดรายจายชื่อแหลงเงิน ชื่อคณะ/หนวยงาน

ชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงินชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อกองทุน

กลุมการเบิกจายเงิน

 
วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
4. ฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ หมายถึง ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายรับที่ตองทํา

ฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ 
5. ฎีกาเงินรายได หมายถึง ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายรับที่ตองทํา

ฎีกาเงินรายได 
6. ฎีกาเงินสมทบ หมายถึง ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายจายที่ตองทํา

ฎีกาเงินสมทบ 
7. แหลงเงิน หมายถึง รหัสแหลงเงิน 
8. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสคณะ/หนวยงาน 

 PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_6- 84  

9. หมวดรายจาย หมายถึง รหัสหมวดรายจาย 
10. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการ 
11. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุน 
12. ประเภทรายจาย/ประเภท

เงิน 
หมายถึง รหัสประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 

13. จํานวนเงินขอเบิก หมายถึง จํานวนเงินขอเบิก 
14. ภาษี หมายถึง ภาษี 
15. จํานวนเงินที่ขอรับ หมายถึง จํานวนเงินที่ขอรับ 
16. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง ช่ือแหลงเงิน 
17. ช่ือคณะ/หนวยงาน หมายถึง ช่ือคณะ/หนวยงาน 
18. ช่ือหมวดรายจาย หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย 
19. ช่ือแผนงาน/โครงการ หมายถึง ช่ือแผนงาน/โครงการ 
20. ช่ือกองทุน หมายถึง ช่ือกองทุน 
21. ช่ือประเภทรายจาย/

ประเภทเงิน 
หมายถึง ช่ือประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
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6.2.22. KK-PY-DT-42 : โอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายใหระบบงบประมาณ 
โอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพ่ือเบิกจายใหระบบงบประมาณ

โอนขอมูล ยกเลิกการโอน

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

งวดการจายเงิน

ประจําป

กลุมการเบิกจายเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อโอนขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายใหระบบงบประมาณ 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ หมายถึง ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายรับที่ตองทํา

ฎีกาเงินเดือนและอื่นๆ 
4. ฎีกาเงินรายได หมายถึง ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายรับที่ตองทํา

ฎีกาเงินรายได 
5. ฎีกาเงินสมทบ หมายถึง ขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจาย สําหรับรายจายที่ตองทํา

ฎีกาเงินสมทบ 
6. โอนขอมูล หมายถึง ปุมโอนขอมูล เพื่อโอนขอมูลการขออนุมัติเบิกจาย ใหระบบ

งบประมาณ ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
7. ยกเลิกการโอน หมายถึง ปุมยกเลิกการโอน เพื่อยกเลิกการโอนขอมูลใหระบบ

งบประมาณ ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
8. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
9. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
10. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.23. KK-PY-DT-43 : สรางขอมูลการสั่งจายเงิน 
สรางขอมูลการสั่งจายเงิน

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

งวดการจายเงิน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางขอมูลการสั่งจายเงินเพื่อเตรียมขอมูลสงใหระบบการเงินรับ-จาย 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อสรางขอมูลการสั่งจายเงิน 
4. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล  เพื่อลบขอมูลการสั่งจายเงิน 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.24. KK-PY-DT-44 : ขอมูลการสั่งจายเงิน 
ขอมูลการส่ังจายเงิน

รวม

หมายเหตุรหัสผูรับเงิน จํานวนเงินช่ือผูรับเงิน

งวดการจายเงิน

ประจําป

 
วัตถุประสงค  : เพื่อขอมูลการสั่งจายเงินเพื่อสงใหกับระบบการเงินรับ-จาย 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. รหัสผูรับเงิน หมายถึง รหัสผูรับเงิน 
4. ช่ือผูรับเงิน หมายถึง ช่ือผูรับเงิน 
5. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
6. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
7. รวม หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
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6.2.25. KK-PY-DT-45 : โอนขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย 
โอนขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย

โอนขอมูล ยกเลิกการโอน

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

งวดการจายเงิน

ประจําป

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อโอนขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงินรับจาย 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อโอนขอมูลการสั่งจายเงินใหระบบการเงิน

รับจาย ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
4. ยกเลิกการโอน หมายถึง ปุมยกเลิกการโอน เพื่อยกเลิกการโอนขอมูลใหระบบการเงิน

รับจาย ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.26. KK-PY-DT-46 : บันทึกขอมูลเงินคงเหลือสุทธิลงแผนดิสกเก็ต 
บันทึกขอมูลเงินคงเหลือสุทธิลงแผนดิสกเก็ต

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

ชื่อแฟมขอมูล

ธนาคาร

สาขาธนาคาร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลเงินคงเหลือสุทธิลงแผนดิสกเก็ต 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ธนาคาร หมายถึง รหัสและชื่อธนาคาร 
4. สาขาธนาคาร หมายถึง รหัสและชื่อสาขาธนาคาร 
5. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลตองการบันทึกขอมูล 
6. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล  เพื่อบันทึกขอมูลเงินคงเหลือสุทธิลงแผน

ดิสกเก็ต ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
7. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
8. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
9. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.27. KK-PY-DT-47 : บันทึกขอมูล กบข. ลงแผนดิสกเก็ต 
บันทึกขอมูล กบข. ลงแผนดิสกเก็ต

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

ชื่อแฟมขอมูล

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูล กบข. ลงแผนดิสกเก็ต 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลตองการบันทึกขอมูล 
4. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล  เพื่อบันทึกขอมูล กบข. ลงแผนดิสกเก็ตตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.28. KK-PY-DT-48 : บันทึกขอมูล กสจ. ลงแผนดิสกเก็ต 
บันทึกขอมูล กสจ. ลงแผนดิสกเก็ต

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

ชื่อแฟมขอมูล

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูล กสจ. ลงแผนดิสกเก็ต 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลตองการบันทึกขอมูล 
4. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล  เพื่อบันทึกขอมูล กสจ. ลงแผนดิสกเก็ตตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.29. KK-PY-DT-49 : บันทึกขอมูลเงินประกันสังคมลงแผนดิสกเก็ต 
บันทึกขอมูลเงินประกันสังคมลงแผนดิสกเก็ต

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

ชื่อแฟมขอมูล

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลเงินประกันสังคม ลงแผนดิสกเก็ต 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลตองการบันทึกขอมูล 
4. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล  เพื่อบันทึกขอมูลเงินประกันสังคม ลงแผน

ดิสกเก็ตตามเงื่อนไขที่ระบุ 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.30. KK-PY-DT-50 : บันทึกขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดลงแผนดิสกเก็ต 
บันทึกขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดลงแผนดิสกเก็ต

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

ชื่อแฟมขอมูล

รายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลรายจายของบุคลากรที่หักไดลงแผนดิสกเก็ต 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายจาย 
4. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลตองการบันทึกขอมูล 
5. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล  เพื่อบันทึกขอมูลรายจายของบุคลากรที่หัก

ไดลงแผนดิสกเก็ตตามเงื่อนไขที่ระบุ 
6. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
7. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
8. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.21. KK-PY-DT-51 : สรางขอมูลคาแรงทางตรง  
สรางขอมูลคาแรงทางตรง

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล ลบขอมูล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางขอมูลคาแรงทางตรง 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อสรางขอมูลคาแรงทางตรง 
4. ลบขอมูล หมายถึง ปุมลบขอมูล  เพื่อลบขอมูลคาแรงทางตรง 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.22. KK-PY-DT-52 :  ขอมูลคาแรงทางตรง 
ขอมูลคาแรงทางตรง

ประจําป

งวดการจายเงิน

ปงบประมาณ

ชื่อหมวดรายจายชื่อแหลงเงิน ชื่อคณะ/หนวยงาน

ชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงินชื่อแผนงาน/โครงการ

หมวดรายจาย คณะ/หนวยงาน แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจายกองทุนแหลงเงิน

ชื่อกองทุน

จํานวนคน จํานวนเงิน

วัตถุประสงค  : เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลคาแรงทางตรง 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
4. แหลงเงิน หมายถึง รหัสแหลงเงิน 
5. หมวดรายจาย หมายถึง รหัสหมวดรายจาย 
6. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสคณะ/หนวยงาน 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการ 
8. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุน 
9. ประเภทรายจาย หมายถึง รหัสประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
10. จํานวนคน หมายถึง จํานวนคน 
11. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
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12. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง ช่ือแหลงเงิน 
13. ช่ือคณะ/หนวยงาน หมายถึง ช่ือคณะ/หนวยงาน 
14. ช่ือหมวดรายจาย หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย 
15. ช่ือแผนงาน/โครงการ หมายถึง ช่ือแผนงาน/โครงการ 
16. ช่ือกองทุน หมายถึง ช่ือกองทุน 
17. ช่ือประเภทรายจาย/

ประเภทเงิน 
หมายถึง ช่ือประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
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6.2.23. KK-PY-DT-53 : โอนขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน 
โอนขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน

งวดการจายเงิน

ประจําป

โอนขอมูล ยกเลิกการโอน

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อโอนขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชีตนทุน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อโอนขอมูลคาแรงทางตรงใหระบบบัญชี

ตนทุน 
4. ยกเลิกการโอน หมายถึง ปุมยกเลิกการโอน เพื่อยกเลิกการโอนขอมูลใหระบบบัญชี

ตนทุน 
5. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
6. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
7. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.24. KK-PY-DT-54 : ปดขอมูลประจําเดือน 
ปดขอมูลประจําเดือน

งวดการจายเงิน

ประจําป

ประมวลผล ยกเลิก

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

สถานะวางฎีการายรับ

สถานะวางฎีการายจาย

สถานะสรุปรายรับ-รายจาย

สถานะปดขอมูล

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อคํานวณเงินรายรับ-รายจายสะสมสําหรับคํานวณภาษี 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. สถานะวางฎีกาเงินเดือน หมายถึง สถานะวางฎีกาเงินเดือน แลวหรือไม 
4. สถานะสรุปรายรับ-

รายจาย 
หมายถึง สถานะสรุปรายรับ-รายจาย แลวหรือไม 

5. สถานะปดขอมูล
ประจําเดือน 

หมายถึง สถานะปดขอมูลประจําเดือน แลวหรือไม 

6. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อคํานวณเงินรายรับ-รายจายสะสมสําหรับ
คํานวณภาษี 

7. ยกเลิก หมายถึง ปุมยกเลิก  เพื่อยกเลิกการคํานวณเงินรายรับ-รายจาย
สะสมสําหรับคํานวณภาษี 

8. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง  ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
9. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
10. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.25. KK-PY-DT-55 : บันทึกขอมูลภาษี ภงด. 1 ลงแผนดิสกเก็ต 
บันทึกขอมูลภาษี ภงด.1 ลงแผนดิสกเก็ต

ประเภทบุคลากร

ประจําป

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

ชื่อแฟมขอมูล

ประจําเดือน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลภาษี ภงด. 1 ลงแผนดิสกเก็ต 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. ประจําเดือน หมายถึง ประจําเดือน 
3. ประเภทบุคลากร หมายถึง รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลตองการบันทึกขอมูล 
5. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล  เพื่อบันทึกขอมูลภาษี ภงด. 1 ลงแผน

ดิสกเก็ต ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
6. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
7. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
8. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.26. KK-PY-DT-56 : บันทึกรายการปรับปรุงรายรับ-รายจาย 
บันทึกรายการปรับปรุงรายรับ-รายจาย

รายรับ-รายจาย

ประจําป

จํานวนเงิน

งวดการจายเงิน

บุคลากร

ช่ือบุคลากร *รายรับ-รายจาย รายละเอียด

หมายเหตุ

ปรับปรุงยอดรายรับ-รายจายสะสม

เลขประจําตัวประชาชน รายรับ-รายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงรายรับ-รายจาย 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
3. บุคลากร หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนและชื่อ-สกุลของบุคลากร 
4. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
5. ปรับปรุงยอดรายรับ-

รายจายสะสม 
หมายถึง ปุมปรับปรุงยอดรายรับ-รายจายสะสม เพื่อปรับปรุงยอด

รายรับ-รายจายสะสม 
6. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือบุคลากร หมายถึง ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. รายรับ-รายจาย หมายถึง รหัสรายรับ-รายจาย 
9. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดรายรับ-รายจาย 
10. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
11. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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6.2.27. KK-PY-DT-57 : ปดขอมูลประจําป 
ปดขอมูลประจําป

ประจําป

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

เลขประจําตัวประชาชน

รายการที่

ยกเลิก

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อปดขอมูลประจําป 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล เพื่อปดขอมูลประจําป 
3. ยกเลิก หมายถึง ปุมยกเลิก เพื่อยกเลิกการปดขอมูลประจําป 
4. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
5. รายการที่ หมายถึง กําลังประมวลผลขอมูลรายการที่ 
6. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่กําลังประมวลผล 
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6.2.28. KK-PY-DT-58 : ยายขอมูลประจําเดือน 
ยายขอมูลประจําเดือน

ประมวลผล

การประมวลผล

ขั้นตอนการประมวลผล

งวดการจายเงิน

ประจําป

เลือกรายการขอมูล

ขอมูลเงินตกเบิก

ขอมูลเงินบําเหน็จ

ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน

ขอมูลรายรับ-รายจายสะสม

ขอมูลรายรับ-รายจาย ประจําเดือน

ขอมูลรายรับ-รายจาย จากระบบอื่น (interface)

ขอมูลรายรับ-รายจายทั่วไป

ขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อยายขอมูลประจําเดือน 

 
1. ประจําป หมายถึง ประจําป 
2. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงินที่และชื่องวดการจายเงิน 
สวนขอมูลเลือกรายการขอมูล   
3. ขอมูลรายรับ-รายจาย 

ประจําเดือน 
หมายถึง ขอมูลรายรับ-รายจาย ประจําเดือน 

4. ขอมูลรายรับ-รายจาย 
จากระบบอื่น (Interface) 

หมายถึง ขอมูลรายรับ-รายจาย จากระบบอื่น (Interface) 

5. ขอมูลรายรับ-รายจาย
ทั่วไป 

หมายถึง ขอมูลรายรับ-รายจายทั่วไป 

6. ขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเงินเดือน 

หมายถึง ขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน 

7. ขอมูลเงินตกเบิก หมายถึง ขอมูลเงินตกเบิก 
8. ขอมูลเงินบําเหน็จ หมายถึง ขอมูลเงินบําเหน็จ 
9. ขอมูลเงินหักกรณีงดจาย

ระหวางเดือน 
หมายถึง ขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 

10. ขอมูลรายรับ-รายจาย
สะสม 

หมายถึง ขอมูลรายรับ-รายจายสะสมสําหรับคํานวณภาษี 
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11. ประมวลผล หมายถึง ปุมประมวลผล  เพื่อยายขอมูลประจําเดือน ตามเงื่อนไขที่
ระบุ 

12. ขั้นตอนการประมวลผล หมายถึง ช่ือขั้นตอนการประมวลผลที่กําลังประมวลผล 
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7.  การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 เอกสาร 

7.1.1 KK-PY-OD-01 : แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109(รายอัตรา) 
วัตถุประสงค : ประกอบการวางฎีกาเงินงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดราย

อัตรา เรียงลําดับตามแผนงาน,ระดับ/ขั้น,ขั้น 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. แบบแนบฎีกา เปนแบบแนบฎีกาของเงินประเภทใด 
2. ประจําเดือน…..ป (xxxx) ประจําเดือน ป  (รหัสแผนงาน) 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ช่ือ/จํานวนอัตรา จํานวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน  โดยมีระดับ

และอัตราเงินเดือนอยูในขั้นเดียวกัน 
4. ระดับ/ช้ัน ระดับ 
5. ขั้น อัตราเงินเดือน 
6. รวมเบิก รวมยอดเบิกของแตละรายการ 
7. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
8. รวม รวมยอดเบิกทุกรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ 
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7.1.2 KK-PY-OD-02 : แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109(รายตัว) 
วัตถุประสงค : ประกอบการวางฎีกาเงินงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดรายตัว 

เรียงลําดับตามแผนงาน,ระดับ/ขั้น,ขั้นเงินเดือน,เลขประจํา
ตําแหนง 

ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. แบบแนบฎีกา เปนแบบแนบฎีกาของเงินประเภทใด 
2. ประจําเดือน…..ป (xxxx) ประจําเดือน ป  (รหัสแผนงาน) 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. เลขตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
4. ช่ือ/จํานวนอัตรา ช่ือ-สกุลบุคลากร 
5. ระดับ/ช้ัน ระดับ 
6. ขั้น อัตราเงินเดือน 
7. รวมเบิก รวมยอดเบิกของแตละรายการ 
8. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
9. รวม รวมยอดเบิกทุกรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ 
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7.1.3 KK-PY-OD-03 : แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109(รายตําแหนง) 
วัตถุประสงค : ประกอบการวางฎีกาเงินงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดราย

ตําแหนง  เรียงลําดับตามแผนงาน,คณะ/หนวยงาน,ระดับ/ขั้น,เลข
ตําแหนง 

ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. แบบแนบฎีกา เปนแบบแนบฎีกาของเงินประเภทใด 
2. ประจําเดือน…..ป (xxxx) ประจําเดือน ป  (รหัสแผนงาน) 
3. คณะ/หนวยงาน ช่ือคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. เลขตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
5. ช่ือ/จํานวนอัตรา ช่ือ-สกุลบุคลากร 
6. ตําแหนง ช่ือตําแหนง 
7. ระดับ/ช้ัน ระดับ 
8. รวมเบิก รวมยอดเบิกของแตละรายการ 
9. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวม รวมยอดเบิกทุกรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน แกไขเม่ือ : 23 มึ.ค.  2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_7- 4 

7.1.4 KK-PY-OD-04 : รายละเอียดใบแนบ 4109 
วัตถุประสงค : แสดงรายละเอียดประกอบแบบแนบฎีกาเงินงบประมาณ แบบ 

4109  โดยแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายคน  
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แบบแนบฎีกา เปนแบบแนบฎีกาของเงินประเภทใด 
2. ประจําเดือน…..ป ประจําเดือน ป 
3. เบิกเดือนกอน จํานวนเงินที่เบิกเดือนกอน 
4. เบิกเดือนนี้ จํานวนเงินที่เบิกเดือนนี้ 
5. + สูง  หรือ - ตํ่ากวาเดือนกอน จํานวนเงินที่เบิกเดือนนี้สูงกวาหรือตํ่ากวาเบิกเดือนกอนเปน

จํานวนเทาใด 
6. คณะ ช่ือคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
8. ช่ือ/ตําแหนง ช่ือของบุคลากร 
9. ระดับ/ช้ัน ระดับ 
10. ขั้น อัตราเงินเดือน 
11. จํานวนอัตรา (ขอเบิกเดือนกอน) จํานวนอัตราที่ขอเบิกเดือนกอน 
12. จํานวนเงิน   (ขอเบิกเดือนกอน) จํานวนเงินที่ขอเบิกเดือนกอน 
13. จํานวนอัตรา (ขอเบิกเดือนนี้) จํานวนอัตราที่ขอเบิกเดือนนี้ 
14. จํานวนเงิน   (ขอเบิกเดือนนี้) จํานวนเงินที่ขอเบิกเดือนนี้ 
15. จํานนวนเงินเพิ่ม(+) ลด(-) จํานนวนเงินที่เบิกเดือนนี้ เพิ่มหรือลดลงเปนจํานวนเทาใดเมื่อ

เทียบกับเดือนกอน 
16. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
17. รวม รวมจํานวนเงิน 
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7.1.5 KK-PY-OD-05 : แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ แบบ 4111 (หมวดงบบุคลากร) 
วัตถุประสงค : ประกอบการวางฎีกาเงินเดือน,คาจางและเงินประจําตําแหนง 

กรณีเบิกเงินประจําเดือนกรณีเบิกระหวางเดือนกรณีตกเบิก 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แบบแนบฎีกา เปนแบบแนบฎีกาของเงินประเภทใด 
2. ประจําเดือน…..ป ประจําเดือน ป 
3. คณะ ช่ือคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
5. ช่ือ/จํานวนอัตรา ระดับ ขั้นเงินเดือน ช่ือบุคลากร 
6. ระดับ/ช้ัน(อัตราเกา) ระดับ(อัตราเกา) 
7. ขั้น (อัตราเกา)     อัตราเงินเดือน(อัตราเกา) 
8. จํานวนอัตรา (อัตราเกา) จํานวนอัตรา (อัตราเกา) 
9. จํานวนเงิน (อัตราเกา) จํานวนเงิน (อัตราเกา) 
10. ระดับ/ช้ัน(อัตราใหม) ระดับ(อัตราใหม) 
11. ขั้น (อัตราใหม)  อัตราเงินเดือน(อัตราใหม) 
12. จํานวนอัตรา (อัตราใหม) จํานวนอัตรา (อัตราใหม) 
13. จํานวนเงิน (อัตราใหม) จํานวนเงิน (อัตราใหม) 
14. เบิกเพิ่มเดือนละ จํานวนเงินที่เบิกเพิ่มขึ้น 
15. ระยะเวลาตกเบิก ต้ังแต ระยะเวลาตกเบิก ต้ังแต 
16. ระยะเวลาตกเบิก ถึง ระยะเวลาตกเบิก ถึง 
17. จํานวนเดือน/วันขอเบิก จํานวนเดือน/วันขอเบิก 
18. รวมเงินขอเบิก รวมจํานวนเงินขอเบิกแตละรายการ 
สวนขอมูลสรุป  
19. รวมเบิก จํานวนเงินที่ขอเบิกทุกรายการ 
20. หัก ภาษี จํานวนเงินภาษีที่หัก ณ ที่จาย 
21. สุทธ ิ จํานวนเงินสุทธิที่ขอรับ 
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7.1.6 KK-PY-OD-06 : ใบแนบฎีกาแสดงรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (แบบ บก. 26) 
วัตถุประสงค : ประกอบการวางฎีกาเงินงบประมาณเพื่อแสดงรายระเอียดรายการ

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. สําหรับ เปนแบบแนบฎีกาของเงินประเภทใด 
2. ฎีกาที่ เลขที่ฎีกา 
3. ประจําเดือน…..ป ประจําเดือน ป 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. ประเภทเงินที่จาย ประเภทเงินที่จาย 
5. จํานวนเงินเบิกตามฎีกา จํานวนเงินเบิกตามฎีกา 
6. จํานวนเงินภาษีที่หัก จํานวนเงินภาษีที่หัก 
7. จํานวนเงินขอรับ จํานวนเงินขอรับ 
8. หมายเหตุ หมายเหตุ 
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7.2 รายงาน 
7.2.1 KK-PY-OR-01 : รายงานขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น 

วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
9. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
10. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
11. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
12. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
13. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
14. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
15. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
16. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
17. เลขที่สัญญา เลขที่สัญญา กรณีเปนเงินกูตางๆ 
18. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
19. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
20. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
21. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
22. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
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7.2.2 KK-PY-OR-02 : รายงานรายรับทั่วไป 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายรับทั่วไป 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
2. ชุดขอมูล รหัสและรายละเอียดชุดขอมูล 
3. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
9. ภาษี จํานวนเงินภาษี 
10. คงเหลือ จํานวนเงินคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
12. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
13. รวมตามชุดขอมูล รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามชุดขอมูล 
14. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
15. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน แกไขเม่ือ : 23 มึ.ค.  2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_7- 9 

7.2.3 KK-PY-OR-03 : รายงานขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ชุดขอมูล รหัสและรายละเอียดชุดขอมูล 
2. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
3. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
4. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
6. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
7. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
8. ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน รหัสและชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
9. จํานวนเงินที่ขอเบิก จํานวนเงินที่ขอเบิก 
10. ภาษี จํานวนเงินภาษี 
11. จํานวนเงินที่ขอรับ จํานวนเงินที่ขอรับ  
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
13. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
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7.2.4 KK-PY-OR-04 : รายงานรายรับทั่วไปประจําเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายรับทั่วไปประจําเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. เลขที่ฎีกา เลขที่ฎีกา 
3. เลขที่ใบคุมยอดเบิกจาย เลขที่ใบคุมยอดเบิกจาย 
4. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
5. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
6. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
8. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
9. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
10. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
11. ภาษี จํานวนเงินภาษี 
12. คงเหลือ จํานวนเงินคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
14. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
15. รวมตามเลขที่ใบคุมยอดเบิกจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามเลขที่ใบคุมยอดเบิกจาย 
16. รวมตามเลขที่ฎีกา รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามเลขที่ฎีกา 
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7.2.5 KK-PY-OR-05 : รายงานรายรับ-รายจายทางเงินเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายรับ-รายจายทางเงินเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
3. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
5. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
7. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
8. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
9. วันที่ของขอมูล วันที่ของขอมูล 
10. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
12. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
13. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
14. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
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7.2.6 KK-PY-OR-06 : รายงานการเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกกองทุน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกกองทุน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ต้ังแตวันที่...... ถึง ชวงวันที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิก 
2. กองทุน ช่ือกองทุน ไดแก กองทุน กบข/ กสจ และประกันสังคม 
3. สถานะ สถานะ ไดแก สมาชิกใหม , ลาออกจากสมาชิก 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
5. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
7. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
8. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
9. วันที่สมัคร วันที่สมัครเปนสมาชิก 
10. วันที่พนสมาชิก วันที่พนสมาชิก 
11. สาเหตุการงดนําสง สาเหตุการงดนําสง 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
13. รวมตามสถานะ รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามสถานะ 
14. รวมตามกองทุน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามกองทุน 
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7.2.7 KK-PY-OR-07 : รายงานขอมูลบัญชีถือจาย 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลบัญชีถือจาย 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําปงบประมาณ ถือจายประจําปงบประมาณ 
2. ณ วันที่ ถือจาย ณ. วันที่ 
3. รายรับ-รายจาย รหัสและชื่อรายรับ เชน เงินเดือน,เงินประจําตําแหนง 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
5. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. ช่ือตําแหนง ช่ือตําแหนง 
7. เลขที่ประจําตําแหนง เลขที่ประจําตําแหนง 
8. ถือจายปที่แลว(ระดับ) ถือจายปที่แลว(ระดับ) 
9. ถือจายปที่แลว(ช้ัน) ถือจายปที่แลว(ช้ัน) 
10. ถือจายปที่แลว(อัตรา) ถือจายปที่แลว(อัตรา) 
11. ถือจายปที่นี้(ระดับ) ถือจายปที่นี้(ระดับ) 
12. ถือจายปที่นี้(ช้ัน) ถือจายปที่นี้(ช้ัน) 
13. ถือจายปที่นี้(อัตรา) ถือจายปที่นี้(อัตรา) 
14. ปรับลด ปรับลด 
15. จํานวนเงินเลื่อนช้ัน จํานวนเงินเลื่อนช้ัน 
16. ปรับวุฒิ ปรับวุฒิ 
17. ปรับอัตรา ปรับอัตรา 
18. อัตราเงินเดือนตั้งใหม อัตราเงินเดือนตั้งใหม 
สวนขอมูลสรุป  
19. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.8 KK-PY-OR-08 : รายงานการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. การเปลี่ยนแปลง รหัสและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
9. เลขที่คําสั่ง เลขที่คําสั่ง 
10. วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน 
11. วันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง วันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง 
12. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
13. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
15. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
16. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
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7.2.9 KK-PY-OR-09 : รายงานการเปลี่ยนแปลงระดับและเงินเดือน,คาจางประจําแยกตาม
แผนงานและคณะ/หนวยงาน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงระดับและเงินเดือน,คาจาง

ประจําแยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. ระดับ(เดิม) ระดับเดิม 
9. จํานวนเงิน(เดิม) จํานวนเงินเดิม 
10. ระดับ(ใหม) ระดับใหม 
11. จํานวนเงิน(ใหม) จํานวนเงินใหม 
12. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
14. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
15. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
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7.2.10 KK-PY-OR-10 : รายงานรายรับประจํา-รายจายประจํา 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายรับประจํา-รายจายประจํา 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. ต้ังแตวันที่ ใหรับเงินหรือถูกหักเงิน ต้ังแตวันที่ 
9. ถึงวันที่ ใหรับเงินหรือถูกหักเงิน สิ้นสุดถึงวันที่ 
10. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่รับเงินหรือถูกหักเงิน 
11. เลขที่สัญญา เลขที่สัญญา กรณีเปนเงินกูตางๆ 
12. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
14. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
15. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
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7.2.11 KK-PY-OR-11 : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจําแยกตามแผนงาน
และคณะ/หนวยงาน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจํา

แยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. จํานวนเงินเดิม จํานวนเงินเดิม 
9. จํานวนเงินใหม จํานวนเงินใหม 
10. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
12. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
13. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
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7.2.12 KK-PY-OR-12 : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุตรที่มีสิทธิ/ไมมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
บุตร 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุตรที่มีสิทธิ/ไมมีสทิธิ

เบิกเงินชวยเหลือบุตร 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. สถานะ สถานะ ไดแก มีสิทธิเบิก , ไมมีสิทธิเบิก 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. ช่ือ-สกุลบุตร ช่ือ-สกุลบุตร 
9. อายุ อายุบุตร 
10. วันที่เริ่มเบิก วันที่เริ่มเบิกเงินชวยเหลือบุตร 
11. วันที่สิ้นสุดการเบิก วันที่สิ้นสุดการเบิกเงินชวยเหลือบุตร (อายุเกิน 18 ป) 
12. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
14. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
15. รวมตามสถานะ รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามสถานะ 
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7.2.13 KK-PY-OR-13 : รายงานขอมูลเงินตกเบิก 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลเงินตกเบิก 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
3. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
4. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน 
9. วันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง วันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากกองคลัง 
10. จํานวนเงินตกเบิก จํานวนเงินตกเบิก 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
12. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
13. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
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7.2.14 KK-PY-OR-14 : รายงานสรุปยอดเงินตกเบิกแยกตามคณะ/หนวยงาน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลสรุปยอดเงินตกเบิกแยกตามคณะ/หนวยงาน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. คณะ/หนวยงาน รหัสคณะ/หนวยงาน 
5. ช่ือคณะ/หนวยงาน ช่ือคณะ/หนวยงาน 
6. จํานวนเงินตกเบิก จํานวนเงินตกเบิก 
สวนขอมูลสรุป  
7. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคณะ/หนวยงาน และจํานวนเงินตกเบิก ตามแผนงาน 
8. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคณะ/หนวยงาน และจํานวนเงินตกเบิก ตามรายรับ-

รายจาย 
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7.2.15 KK-PY-OR-15 : รายงานรายช่ือผูไดรับเงินบําเหน็จ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายช่ือผูไดรับเงินบําเหน็จ 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
3. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
5. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
8. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
10. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
11. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.16 KK-PY-OR-16 : รายงานเงินบําเหน็จ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลเงินบําเหน็จ 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
3. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
5. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
8. จํานวนเงินบําเหน็จ จํานวนเงินบําเหน็จ 
9. ภาษีบําเหน็จ ภาษีบําเหน็จ 
10. บําเหน็จคงเหลือสุทธ ิ บําเหน็จคงเหลือสุทธ ิ
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
12. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
13. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.17 KK-PY-OR-17 : รายงานรายช่ือบุคลากรที่งดจายระหวางเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายช่ือบุคลากรที่งดจายระหวางเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
3. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
5. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. วันที่เริ่มงดจาย วันที่เริ่มงดจาย 
8. วันที่สิ้นสุดการงดจาย วันที่สิ้นสุดการงดจาย 
9. สาเหตุการงดจาย สาเหตุการงดจาย 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
11. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.18 KK-PY-OR-18 : รายงานเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. สถานะ สถานะ ไดแก กรณีหักกอนวางฎีกาเงินเดือน ,กรณีหักหลังวางฏี

การเงินเดือน 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. วันที่เริ่มงดจาย วันที่เริ่มงดจาย 
9. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย  
10. อัตราเงิน อัตราเงิน เชน อัตราเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง 
11. จํานวนเงินหัก จํานวนเงินหัก 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
13. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
14. รวมตามสถานะ รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามสถานะ 
15. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.19 KK-PY-OR-19 : รายงานรายละเอียดรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. เงินเดือน/คาจาง จํานวนเงินเงินเดือน/คาจาง 
9. เงินประจําตําแหนง จํานวนเงินเงินประจําตําแหนง 
10. เงินชวยเหลือบุตร จํานวนเงินเงินชวยเหลือบุตร 
11. เงินตกเบิก จํานวนเงินเงินตกเบิก 
12. คาตอบแทนพิเศษเงินเต็มขั้น จํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษเงินเต็มขั้น 
13. เงินบําเหน็จ จํานวนเงินเงินบําเหน็จ 
สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
15. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
16. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
17. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.20 KK-PY-OR-20 : รายงานรายละเอียดคํานวณภาษี 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการคํานวณภาษี 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
3. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
4. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. รายการ รายการอธิบายขั้นตอนการคํานวณภาษี 
6. เงินไดประจํา (จํานวนเงิน) จํานวนเงิน ในสวนของเงินไดประจํา 
7. เงินไดประจํา (รวม) จํานวนเงินรวม ในสวนของเงินไดประจํา  
8. เงินไดประจํา + อื่นๆ (จํานวนเงิน) จํานวนเงิน ในสวนของเงินไดประจํา+เงินไดอื่นๆที่ตองคํานวณ

ภาษี 
9. เงินไดประจํา + อื่นๆ (รวม) จํานวนเงินรวม ในสวนของเงินไดประจํา +เงินไดอื่นๆที่ตอง

คํานวณภาษี 
10. หมายเหตุ หมายเหตุแสดงเงื่อนไขและที่มาของขอมูล 
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7.2.21 KK-PY-OR-21 : รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. เงินเดือน/คาจาง จํานวนเงินเงินเดือน/คาจาง 
9. เงินประจําตําแหนง จํานวนเงินเงินประจําตําแหนง 
10. สวัสดิการ พนง. จํานวนเงินสวัสดิการ พนง. 
11. เงินชวยเหลือบุตร จํานวนเงินชวยเหลือบุตร 
12. เงินตกเบิก จํานวนเงินตกเบิก 
13. รายไดอื่นๆ จํานวนเงินรายไดอื่นๆ 
14. เงินคงเหลือสุทธิ จํานวนเงินคงเหลือสุทธ ิ
15. ภาษีเงินเดือน จํานวนเงินภาษีเงินเดือน 
16. ภาษีเงินประจําตําแหนง จํานวนเงินภาษีเงินประจําตําแหนง 
17. กบข./กสจ./ปกส. จํานวนเงินกบข./กสจ./ปกส. 
18. คาน้ํา จํานวนเงินคาน้ํา 
19. คาไฟฟา จํานวนเงินคาไฟฟา 
20. ขยะ จํานวนเงินขยะ 
21. ฌาปนกิจ จํานวนเงินฌาปนกิจ 
22. เคหะ จํานวนเงินเคหะ 
23. สหกรณ จํานวนเงินสหกรณ 
24. รายจายอื่นๆ จํานวนเงินรายจายอื่นๆ 
สวนขอมูลสรุป  
25. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
26. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
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ขอมูล คําอธิบาย 
27. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
28. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.22 KK-PY-OR-22 : รายงานรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
9. จํานวนเงินที่ใหหัก จํานวนเงินที่ใหหัก 
10. จํานวนเงินเงินที่หักได จํานวนเงินเงินที่หักได 
11. จํานวนเงินที่หักไมได จํานวนเงินที่หักไมได 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
13. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
14. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
15. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.23 KK-PY-OR-23 : รายงานรายละเอียดเงินเดือน/คาจางแยกตามคณะ/หนวยงาน 
ประจําเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดเงินเดือน/คาจางแยกตามคณะ/

หนวยงาน ประจําเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. เงินเดือน/คาจาง จํานวนเงินเงินเดือน/คาจาง 
9. เงินประจําตําแหนง จํานวนเงินเงินประจําตําแหนง 
10. สวัสดิการ พนง. จํานวนเงินสวัสดิการ พนง. 
11. เงินชวยเหลือบุตร จํานวนเงินชวยเหลือบุตร 
12. เงินตกเบิก จํานวนเงินตกเบิก 
13. รายไดอื่นๆ จํานวนเงินรายไดอื่นๆ 
14. เงินคงเหลือสุทธิ จํานวนเงินคงเหลือสุทธ ิ
15. ภาษีเงินเดือน จํานวนเงินภาษีเงินเดือน 
16. ภาษีเงินประจําตําแหนง จํานวนเงินภาษีเงินประจําตําแหนง 
17. กบข./กสจ./ปกส. จํานวนเงินกบข./กสจ./ปกส. 
18. คาน้ํา จํานวนเงินคาน้ํา 
19. คาไฟฟา จํานวนเงินคาไฟฟา 
20. ขยะ จํานวนเงินขยะ 
21. ฌาปนกิจ จํานวนเงินฌาปนกิจ 
22. เคหะ จํานวนเงินเคหะ 
23. สหกรณ จํานวนเงินสหกรณ 
24. รายจายอื่นๆ จํานวนเงินรายจายอื่นๆ 
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ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลสรุป  
25. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
26. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
27. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
28. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.24 KK-PY-OR-24 : รายงานสรุปยอดเงินตามแผนงาน คณะ/หนวยงาน ประจําเดือน 
: ใชตรวจสอบขอมูลสรุปยอดเงินตามแผนงาน คณะ/หนวยงาน 

ประจําเดือน 
วัตถุประสงค 

ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. เงินเดือน/คาจาง จํานวนเงินเงินเดือน/คาจาง 
4. เงินประจําตําแหนง จํานวนเงินเงินประจําตําแหนง 
5. สวัสดิการ พนง. จํานวนเงินสวัสดิการ พนง. 
6. เงินชวยเหลือบุตร จํานวนเงินชวยเหลือบุตร 
7. เงินตกเบิก จํานวนเงินตกเบิก 
8. รายไดอื่นๆ จํานวนเงินรายไดอื่นๆ 
9. เงินคงเหลือสุทธิ จํานวนเงินคงเหลือสุทธ ิ
10. ภาษีเงินเดือน จํานวนเงินภาษีเงินเดือน 
11. ภาษีเงินประจําตําแหนง จํานวนเงินภาษีเงินประจําตําแหนง 
12. กบข./กสจ./ปกส. จํานวนเงินกบข./กสจ./ปกส. 
13. คาน้ํา จํานวนเงินคาน้ํา 
14. คาไฟฟา จํานวนเงินคาไฟฟา 
15. ขยะ จํานวนเงินขยะ 
16. ฌาปนกิจ จํานวนเงินฌาปนกิจ 
17. เคหะ จํานวนเงินเคหะ 
18. สหกรณ จํานวนเงินสหกรณ 
19. รายจายอื่นๆ จํานวนเงินรายจายอื่นๆ 
สวนขอมูลสรุป  
20. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
21. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.25 KK-PY-OR-25 : รายงานสรุปยอดเงินตามจุดรับเงิน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลสรุปยอดเงินตามจุดรับเงิน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. ลําดับที่ จุดรับเงินลําดับที่ 
3. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
4. จุดรับเงิน รหัสและรายละเอียดจุดรับเงิน 
5. จํานวนเงินคงเหลือสุทธ ิ จํานวนเงินคงเหลือสุทธ ิ
สวนขอมูลสรุป  
6. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.26 KK-PY-OR-26 : รายงานสรุปยอดเงินแยกตามคณะ/หนวยงาน และจุดรับเงิน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลสรุปยอดเงินแยกตามคณะ/หนวยงาน และจุด

รับเงิน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ลําดับที่ จุดรับเงินลําดับที่ 
4. จุดรับเงิน รหัสและรายละเอียดจุดรับเงิน 
5. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
6. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
7. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.27 KK-PY-OR-27 : รายงานสรุปยอดเงินตาม คณะ/หนวยงานและประเภทบุคลากร 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายงานสรุปยอดเงินตาม คณะ/หนวยงานและ

ประเภทบุคลากร 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ลําดับที่ จุดรับเงินลําดับที่ 
4. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
5. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
6. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
7. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.28 KK-PY-OR-28 : รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามคณะ/หนวยงาน 

วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามคณะ/
หนวยงาน 

ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
3. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
6. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
7. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
8. ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน รหัสและชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
9. จํานวนเงินที่ขอเบิก จํานวนเงินที่ขอเบิก 
10. ภาษี จํานวนเงินภาษี 
11. จํานวนเงินที่ขอรับ จํานวนเงินที่ขอรับ  
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
13. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
14. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.29 KK-PY-OR-29 : รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามแผนงาน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตาม

แผนงาน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
3. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
4. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
6. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
7. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
8. ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน รหัสและชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
9. จํานวนเงินที่ขอเบิก จํานวนเงินที่ขอเบิก 
10. ภาษี จํานวนเงินภาษี 
11. จํานวนเงินที่ขอรับ จํานวนเงินที่ขอรับ  
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามแผนงาน/โครงการ 
13. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
14. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.30 KK-PY-OR- 30: รายงานสรุปการเบิก-จายเงินเดือน,คาจางประจําเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลสรุปการเบิก-จายเงินเดือน,คาจางประจําเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ รหัสและรายละเอียดรายรับ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ฎีกา เลขที่ฎีกา 
4. รหัส รหัสแผนงาน 
5. จํานวนเงินตั้งเบิก จํานวนเงินตั้งเบิก 
6. หักงดจายหลังวางฎีกา จํานวนเงินหักงดจายหลังวางฎีกา 
7. กบข./ กสจ. จํานวนเงินกบข./ กสจ. 
8. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามรายรับ รวมจํานวนเงิน ตามรายรับ 
10. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.31 KK-PY-OR-31 : รายงานผลตางเงินเดือน คาจางประจํา ประจําเดือน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลผลตางเงินเดือน คาจางประจํา ประจําเดือน 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ รหัสและรายละเอียดรายรับ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ฎีกา เลขที่ฎีกา 
4. รหัส รหัสแผนงาน 
5. จํานวนเงินตั้งเบิก จํานวนเงินตั้งเบิก 
6. จํานวนเงินจาย จํานวนเงินจาย 
7. ผลตาง จํานวนเงินผลตาง 
8. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามรายรับ รวมจํานวนเงิน ตามรายรับ 
10. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.32 KK-PY-OR- 32: รายงานสรุปการนําสงเงิน กสจ.  (แบบ กสจ. 007/1) 
วัตถุประสงค : ใชประกอบการวางฎีกาเงิน กสจ. 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ช่ือหนวยงาน ช่ือหนวยงาน 
3. สังกัดกรม สังกัดกรม 
4. กระทรวง กระทรวง 
5. รหัสเขตทองถิ่น รหัสเขตทองถิ่น 
6. รหัสหนวยเบิก รหัสหนวยเบิก 
7. รหัสหนวยเบิกยอย รหัสหนวยเบิกยอย 
8. โอนผานธนาคาร โอนผานธนาคาร 
9. สาขา สาขา 
สวนขอมูลรายละเอียด  
10. รายละเอียดสมาชิก (ลําดับ) ลําดับที่ของสมาชิก 
11. รายละเอียดสมาชิก (เลขประจําตัว

ประชาชน) 
เลขประจําตัวประชาชนของสมาชิก 

12. รายละเอียดสมาชิก (ช่ือ-สกุล) ช่ือ-สกุลของสมาชิก 
13. คาจาง (เดิม) จํานวนเงินคาจางเดิม 
14. คาจาง (ใหม) จํานวนเงินคาจางใหม 
15. เงินสะสม (เดิม) จํานวนเงินสะสมเดิม 
16. เงินสะสม (ใหม) จํานวนเงินสะสมใหม 
17. เงินสมทบ (เดิม) จํานวนเงินสมทบเดิม 
18. เงินสมทบ (ใหม) จํานวนเงินสมทบใหม 
สวนขอมูลสรุป  
19. รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
สวนสรุปขอมูลการนําสงเงิน กสจ.  
20. เงินสะสม (เดือนกอน) จํานวนเงินสะสมในเดือนกอน 
21. เงินสมทบ (เดือนกอน) จํานวนเงินสมทบในเดือนกอน 
22. เงินเพิ่ม     (เดือนกอน) จํานวนเงินเพิ่มในเดือนกอน 
23. รวม           (เดือนกอน) รวมจํานวนเงิน กสจ.ในเดือนกอน 
24. เงินสะสม (เดือนนี้) จํานวนเงินสะสมในเดือนนี้ 
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ขอมูล คําอธิบาย 
25. เงินสมทบ (เดือนนี้) จํานวนเงินสมทบในเดือนนี้ 
26. เงินเพิ่ม     (เดือนนี้) จํานวนเงินเพิ่มในเดือนนี้ 
27. รวม           (เดือนนี้) รวมจํานวนเงิน กสจ. ในเดือนนี้ 
สวนสรุปขอมูลจํานวนสมาชิก กสจ.   
28. จํานวนสมาชิกเดือนกอน จํานวนสมาชิกในเดือนกอน 
29. บวก สมาชิกเพิ่มขึ้นเดือนนี้ บวก สมาชิกเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ 
30. ลบ   สมาชิกลดลง   เดือนนี้ ลบ   สมาชิกลดลง   ในเดือนนี้ 
31. รวมจํานวนสมาชิกที่นําสงเงินเขา

กองทุน 
รวมจํานวนสมาชิกที่นําสงเงินเขากองทุนในเดือนนี้ 
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7.2.33 KK-PY-OR- 33: รายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ. (แบบ กสจ. 007/2) 
วัตถุประสงค : ใชประกอบการวางฎีกาเงิน กสจ. 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. ลําดับ ลําดับ 
3. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
4. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
5. เงินเดือน เงินเดือน 
6. เงินสะสม กสจ. เงินสะสม กสจ. 
7. เงินสมทบ กสจ. เงินสมทบ กสจ. 
8. รวม กสจ. รวมจํานวนเงิน กสจ. 
สวนขอมูลสรุป  
9. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.34 KK-PY-OR- 34: รายงานสรุปประกันสังคมตามประเภทบุคลากร 
วัตถุประสงค : ใชประกอบการนําสงเงินประกันสังคม 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
3. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
5. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. เงินเดือน เงินเดือน 
7. เงินสะสมประกันสังคม เงินสะสมประกันสังคม 
8. เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคม 
9. รวม รวมจํานวนเงินประกันสังคม 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
11. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.35 KK-PY-OR- 35: รายงานขอมูลการสั่งจายเงิน 
วัตถุประสงค : สงใหหนวยการเงินรับจาย เพื่อใหดําเนินการจายเงินใหหนวยงาน

ตางๆ 
ผูใช : หนวยการเงินรับจาย 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. ลําดับ ลําดับรายการที่ 
3. ผูรับเงิน รหัสและรายละเอียดผูรับเงิน 
4. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
5. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน แกไขเม่ือ : 23 มึ.ค.  2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_7- 45 

7.2.36 KK-PY-OR- 36: รายงานรายการโอนเงินเขาบัญชีของบุคลากรประจําเดือน 
วัตถุประสงค : ใชประกอบการนําสงเงินคงเหลือสุทธิของบุคลากรใหธนาคาร 
ผูใช : ธนาคาร 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ธนาคาร ช่ือธนาคาร 
2. สาขาธนาคาร ช่ือสาขาธนาคาร 
3. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. เลขที่บัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร 
8. จํานวนเงินรับคงเหลือ จํานวนเงินรับคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
10. รวมตามสาขาธนาคาร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามสาขาธนาคาร 
11. รวมตามธนาคาร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามธนาคาร 
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.37 KK-PY-OR-37 : ใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางและพนักงานของรัฐ 
วัตถุประสงค : เพื่อแจงยอดเงินรายรับ-รายจายประจําเดือนที่บุคลากรไดรับจาก

มหาวิทยาลัย ใหบุคลากรแตละรายทราบ 
ผูใช : บุคลากร 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําเดือน ประจําเดือน 
2. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
3. สถานที่ทํางาน สถานที่ทํางานของบุคลากร 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงานของบุคลากร 
5. เลขที่บัญชี เลขที่บัญชีของบุคลากร 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. รายรับ รายรับ ประกอบดวยช่ือรายรับ และจํานวนเงิน 
8. รายจาย รายจาย ประกอบดวยช่ือรายจาย และจํานวนเงิน 
9. รายไดสะสม รายไดสะสม ประกอบดวย รายไดสะสม, กสจ.สะสม , กบข. 

สะสม , ประกันสังคมสะสม และภาษีสะสม 
10. รายจายที่ตองจายเพิ่มเติม รายจายที่บุคลากรตองจายเพิ่มเติมเอง กรณีที่บุคลากรมีรายรับไม

พอหัก 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมรายรับ รวมจํานวนเงินดานรายรับทั้งสิ้น 
12. รวมรายจาย รวมจํานวนเงินดานรายจายทั้งสิ้น 
13. รับสุทธ ิ จํานวนเงินคงเหลือรับสุทธ ิ
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7.2.38 KK-PY-OR- 38: รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กบข. 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กบข. 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ช่ือแฟมขอมูล ช่ือแฟมขอมูลของแผนดิสกเก็ต กบข. 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ลําดับที่ ลําดับรายการที่ 
4. รหัสคณะ/หนวยงาน รหัสคณะ/หนวยงานของบุคลากร 
5. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. เงินเดือน อัตราเงินเดือน 
8. เงินสะสม กบข. จํานวนเงินสะสม กบข. 
9. เงินสมทบ กบข. จํานวนเงินสมทบ กบข. 
10. เงินชดเชย กบข. จํานวนเงินชดเชย กบข. 
11. รวม กบข. รวมจํานวน กบข.  
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.39 KK-PY-OR- 39: รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กสจ. 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กสจ. 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ช่ือแฟมขอมูล ช่ือแฟมขอมูลของแผนดิสกเก็ต กสจ. 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ลําดับที่ ลําดับรายการที่ 
4. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
5. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. เงินเดือน อัตราเงินเดือน 
7. เงินสะสม กสจ. จํานวนเงินสะสม กสจ. 
8. เงินสมทบ กสจ. จํานวนเงินสมทบ กสจ. 
9. รวม กสจ. รวมจํานวน กสจ. 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.40 KK-PY-OR- 40: รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงินประกันสังคม 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลแผนดิสกเก็ตเงินประกันสังคม 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ช่ือแฟมขอมูล ช่ือแฟมขอมูลของแผนดิสกเก็ตประกันสังคม 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ลําดับที่ ลําดับรายการที่ 
4. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
5. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. เงินเดือน อัตราเงินเดือน 
7. เงินสะสม ประกันสังคม จํานวนเงินสะสม ประกันสังคม 
8. เงินสมทบ ประกันสังคม จํานวนเงินสมทบ ประกันสังคม 
9. รวม ประกันสังคม รวมจํานวน ประกันสังคม 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.41 KK-PY-OR- 41: รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตรายจายของบุคลากรที่หักได 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลแผนดิสกเก็ตรายจายของบุคลากรที่หักได 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ช่ือแฟมขอมูล ช่ือแฟมขอมูลของแผนดิสกเก็ตรายจายของบุคลากรที่หักได 
3. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. ลําดับที่ ลําดับรายการที่ 
5. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. จํานวนเงินที่หักได จํานวนเงินที่หักได 
สวนขอมูลสรุป  
8. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.42 KK-PY-OR-42 : แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. 1-10) 
วัตถุประสงค : ใชประกอบการนําสงเงินประกันสังคม 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนที่ 1 (สวนขอมูลหลัก)  
1. ช่ือสถานที่ประกอบการ ช่ือสถานที่ประกอบการ 
2. ช่ือสาขา (ถามี) ช่ือสาขา (ถามี) 
3. ที่ต้ังสํานักงานใหญ/สาขา ที่ต้ังสํานักงานใหญ/สาขา 
4. เลขที่บัญชี เลขที่บัญชี 
5. ลําดับที่สาขา ลําดับที่สาขา 
6. รหัสไปรษณีย รหัสไปรษณีย 
7. โทรศัพท โทรศัพท 
8. โทรสาร โทรสาร 
9. อัตราเงินสมทบรอยละ อัตราเงินสมทบรอยละ 
สวนที่ 1 (สวนขอมูลรายละเอียด)  
10. เงินคาจางทั้งสิ้น เงินคาจางทั้งสิ้น 
11. เงินสมทบผูประกันตน เงินสมทบผูประกันตน 
12. เงินสมทบนายจาง เงินสมทบนายจาง 
13. รวมเงินสมทบที่นําสงทั้งสิ้น รวมเงินสมทบที่นําสงทั้งสิ้น 
สวนที่ 2 (สวนขอมูลหลัก)  
14. สําหรับคาจางเดือน ประจําเดือน 
15. เลขที่บัญชี เลขที่บัญชี 
16. ช่ือสถานที่ประกอบการ ช่ือสถานที่ประกอบการ 
17. ลําดับที่สาขา ลําดับที่สาขา 
สวนที่ 2 (สวนขอมูลรายละเอียด)  
18. ลําดับที่ ลําดับที่ 
19. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
20. คํานําหนานาม-ช่ือ-ช่ือสกุล

ผูประกันตน 
คํานําหนานาม-ช่ือ-ช่ือสกุลผูประกันตน 

21. คาจาง คาจาง 
22. เงินสมทบผูประกันตน เงินสมทบผูประกันตน 
สวนที่ 2 (สวนขอมูลสรุป)  
23. รวม รวมจํานวนเงินคาจางและรวมเงินสมทบผูประกันตนทั้งสิ้น 

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน แกไขเม่ือ : 23 มึ.ค.  2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY_7- 52 

7.2.43 KK-PY-OR- 43: รายงานรายจายของบุคลากรที่หักได 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูล 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. รายรับ-รายจาย รหัสและรายละเอียดรายรับ-รายจาย 
3. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
5. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
7. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
8. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
9. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
10. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
12. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
13. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
14. รวมตามรายรับ-รายจาย รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามรายรับ-รายจาย 
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7.2.44 KK-PY-OR- 44: รายงานขอมูลคาแรงทางตรง 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลคาแรงทางตรง 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
3. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
5. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
6. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
7. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
8. ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน รหัสและชื่อประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
9. จํานวนคน จํานวนคน 
10. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมกองทุน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามกองทุน 
12. รวมแผนงาน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
13. รวมคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
14. รวมหมวดรายจาย รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามหมวดรายจาย 
15. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนรายการและจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
16. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนรายการและจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.45 KK-PY-OR- 45: รายงานรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
4. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
6. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
7. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
8. จํานวนเงินสะสมตางๆ จํานวนเงินสะสมตางๆ ขึ้นอยูกับผูใชกําหนด 
สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามแผนงาน 
10. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามประเภทบุคลากร 
11. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ตามคณะ/หนวยงาน 
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.46 KK-PY-OR- 46: ใบแนบ ภงด.1 
วัตถุประสงค : ใชประกอบการนําสงขอมูลภาษี ภงด.1 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทเงินได ประเภทเงินได 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. ลําดับที่ ลําดับรายการที่ 
3. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
4. เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
5. ช่ือผูมีเงินได ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. จํานวนเงินสะสมตางๆ จํานวนเงินสะสมตางๆ ขึ้นอยูกับผูใชกําหนด 
7. วัน เดือน ป ที่จาย วัน เดือน ป ที่จาย 
8. จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ 
9. จํานวนเงินภาษีที่หักและนําสงใน

ครั้งนี้ 
จํานวนเงินภาษีที่หักและนําสงในครั้งนี้ 

10. เงื่อนไข เงื่อนไข 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง 
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7.2.47 KK-PY-OR- 47: รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ต ภงด. 1 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลแผนดิสกเก็ต ภงด. 1 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. งวดการจายเงิน รหัสและรายละเอียดงวดการจายเงิน 
2. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
4. เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
5. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. เดือนภาษี เดือนภาษี 
7. ปภาษี ปภาษี 
8. รหัสเงินได รหัสเงินได 
9. จํานวนเงินที่จาย จํานวนเงินที่จาย 
10. จํานวนเงินภาษีที่หักและนําสง จํานวนเงินภาษีที่หักและนําสงในครั้งนี้ 
11. เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จาย เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จาย 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนคนและจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.48 KK-PY-OR- 48: หนังสือรับรองประกันสังคมประจําป 
วัตถุประสงค : เปนหลักฐานการหักเงินประกันสังคมของบุคลากรแตละราย 
ผูใช : บุคลากร 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายละเอียด  
1. ช่ือผูประกันตน ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
2. เลขที่บัตรประกันสังคม เลขที่บัตรประกันสังคม 
3. ชําระเงินสมทบในปภาษี ประจําปภาษี 
4. เปนเงิน จํานวนเงินประกันสังตม 
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7.2.49 KK-PY-OR- 49: ใบเซ็นรับหนังสือรับรองประกันสังคมประจําป 
วัตถุประสงค : สงใหแตคณะ/หนวยงานเพื่อใหบุคลากรลงชื่อเซ็นรับหนังสือ

รับรองประกันสังคมประจําป 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําป ประจําป 
2. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. ลําดับ ลําดับที่ 
5. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. ลายเซ็น ลายเซ็น 
สวนขอมูลสรุป  
8. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคน ตามประเภทบุคลากร 
9. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคน ตามคณะ/หนวยงาน 
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7.2.50 KK-PY-OR-50 : รายงานสรุปการนําสง กสจ. ประจําป 
วัตถุประสงค : ใชเปนหลักฐานการนําสง กสจ. ประจําป 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําป ประจําป 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. ลําดับ ลําดับที่ 
3. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
4. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
5. เงินเดือน ม.ค. เงินเดือน ณ เดือน มกราคม. 
6. เงินเดือน เม.ย. เงินเดือน ณ เดือน เมษายน 
7. เงินเดือน ต.ค. เงินเดือน ณ เดือน ตุลาคม 
8. เงินสะสม กสจ. จํานวนเงินสะสม กสจ. 
9. เงินสมทบ กสจ. จํานวนเงินสมทบ กสจ. 
10. รวม กสจ. รวมจํานวนเงินนําสง กสจ. 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 
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7.2.51 KK-PY-OR-51 : รายงานสรุปรายรับและภาษีทั้งปของบุคลากรแตละราย 
วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรตรวจสอบขอมูลรายรับและภาษีทั้งปของตนเอง 
ผูใช : บุคลากร 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําป ประจําป 
2. เลขประจําตัว เลขประจําตัวประชาชน 
3. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
4. สถานที่ทํางาน รหัสและรายละเอียดสถานที่ทํางาน 
5. หนวยงาน รหัสและรายละเอียดหนวยงาน 
6. แผนงาน รหัสและรายละเอียดแผนงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. รายการรายรับ รายการรายรับ ประกอบดวย ช่ือรายรับ และจํานวนเงิน 
8. รายการรายจาย รายการรายจาย ประกอบดวย ช่ือรายรับ และจํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
9. เงินคงเหลือสุทธิ จํานวนเงินคงเหลือสุทธ ิ
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7.2.52 KK-PY-OR- 52: รายละเอียดประวัติคาลดหยอนภาษีของบุคลากร   
วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรตรวจสอบขอมูลประวัติคาลดหยอนภาษีของ

บุคลากร   
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ณ วันที่ ณ วันที่ 
2. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
3. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
4. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. ลําดับ ลําดับรายการที่ 
6. รายการลดหยอน รายการลดหยอน 
7. ขอมูลเดิม ขอมูลเดิม 
8. ขอมูลเปลี่ยนแปลง ขอมูลเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบุคลากรกรอกรายการที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 
9. หมายเหตุ หมายเหตุ 
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7.2.53 KK-PY-OR-53 : ใบแนบ ภงด.1ก 
วัตถุประสงค : ใชประกอบการนําสงขอมูลภาษี ภงด.1 ก 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทเงินได ประเภทเงินได 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. ลําดับที่ ลําดับรายการที่ 
3. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
4. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
5. ช่ือผูมีเงินได ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. ที่อยูผูมีเงินได ที่อยูผูมีเงินได 
7. จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ 
8. จํานวนเงินภาษีที่หักและนําสงใน

ครั้งนี้ 
จํานวนเงินภาษีที่หักและนําสงในครั้งนี้ 

9. เงื่อนไข เงื่อนไข 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง 
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7.2.54 KK-PY-OR- 54: ใบแนบ ภงด.1ก พิเศษ 
วัตถุประสงค : ใชประกอบการนําสงขอมูลภาษี ภงด.1ก พิเศษ 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทเงินได ประเภทเงินได 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. ลําดับที่ ลําดับรายการที่ 
3. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
4. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
5. ช่ือผูมีเงินได ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
6. ที่อยูผูมีเงินได ที่อยูผูมีเงินได 
7. จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ 
8. จํานวนเงินภาษีที่หักและนําสงใน

ครั้งนี้ 
จํานวนเงินภาษีที่หักและนําสงในครั้งนี้ 

9. เงื่อนไข เงื่อนไข 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง 
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7.2.55 KK-PY-OR- 55: แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 
วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรใชเปนตัวอยางการกรอกแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 
ผูใช : บุคลากร 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําป ประจําป 
2. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
3. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
4. ช่ือ ช่ือบุคลากรผูมีเงินได 
5. ช่ือสกุล นามสกุลของบุคลากรผูมีเงินได 
6. ที่อยู ที่อยู ของบุคลากรผูมีเงินได 
7. รหัสไปรษณีย รหัสไปรษณีย ของบุคลากรผูมีเงินได 
สวนขอมูลรายละเอียด  
8. รายการเงินไดที่ไดรับยกเวน รายการและจํานวนเงินไดตางๆ ที่ไดรับยกเวนภาษี 
9. รายการลดหยอนและยกเวนหลังจาก

หักคาใชจาย 
รายการและจํานวนเงินคาลดหยอนและยกเวนหลังจากหักคาใชจาย 

10. การคํานวณภาษี รายการและจํานวนเงินในแตละขั้นตอนของการคํานวณภาษี 
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7.2.56 KK-PY-OR- 56: หนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิ 
วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรใชเปนหลักฐานแนบในการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 
ผูใช : บุคลากร 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ช่ือ และที่อยูของผูมีหนาที่ หักภาษี 

ณ ที่จาย 
ช่ือ และที่อยูของผูมีหนาที่ หักภาษี ณ ที่จาย(มหาวิทยาลัย) 

2. ช่ือ และที่อยูของผูถูกหักภาษี ณ ที่
จาย 

ช่ือ และที่อยูของผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย(บุคลกร) 

3. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผู
ถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (บุคลกร) 

สวนขอมูลรายละเอียด  
4. เงินไดที่จาย รายการเงินไดที่จาย 
5. วัน เดือน ป หรือ ปภาษีที่จาย วัน เดือน ป หรือ ปภาษีที่จาย 
6. จํานวนเงินที่จาย จํานวนเงินที่จายใหกับบุคลากร (เงินไดของบุคลากร) 
7. จํานวนเงินภาษีที่หักไว จํานวนเงินภาษีที่หักไว 
สวนขอมูลสรุป  
8. รวมเงินภาษีที่หักนําสง  รวมจํานวนเงินเปนตัวเลข และตัวอักษร 
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7.2.57 KK-PY-OR- 57: ใบเซ็นตรับหนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิและ ภงด. 91 
วัตถุประสงค : สงใหแตคณะ/หนวยงานเพื่อใหบุคลากรลงชื่อเซ็นรับหนังสือ

รับรองการหักภาษี 50 ทวิและ ภงด. 91 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําป ประจําป 
2. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
3. ประเภทบุคลากร รหัสและรายละเอียดประเภทบุคลากร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. ลําดับ ลําดับที่ 
5. เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน 
6. ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
7. ลายเซ็น ลายเซ็น 
สวนขอมูลสรุป  
8. รวมตามประเภทบุคลากร รวมจํานวนคน ตามประเภทบุคลากร 
9. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนคน ตามคณะ/หนวยงาน 
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7.2.58 KK-PY-OR- 58: รายงานบัตรตรวจจายเงินเดือน 
วัตถุประสงค : ใชดูประวัติการไดรับเงินเดือนของบุคลากร 
ผูใช : หนวยเบิกจายเงินเดือน 
ผูจัดทํา : หนวยเบิกจายเงินเดือน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก (หนาที่ 1)  
1. ช่ือ ช่ือ-สกุลของบุคลากร 
2. กรม กรม 
3. กอง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
4. กระทรวง กระทรวง 
5. แผนก แผนก 
6. จังหวัด จังหวัด 
สวนขอมูลรายละเอียด  (หนาที่ 1)  
7. คําสั่งที่ เลขที่คําสั่ง 
8. วัน เดือน ป วันที่คําสั่ง 
9. ตําแหนง ช่ือตําแหนง 
10. ช้ัน/ระดับ ช้ัน/ระดับ 
11. ขั้น อัตราเงินเดือน 
12. เงินเพิ่ม เงินเพิ่ม 
13. เงินหักเบิกลด เงินหักเบิกลด 
14. รับสุทธ ิ รับสุทธ ิ
15. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  (หนาที่ 2)  
16. เลขประจําตําแหนง เลขประจําตําแหนง 
17. ป ประจําปงบประมาณ 
18. ต.ค. อัตราเงินเดือน ณ เดือน ตุลาคม 
19. พ.ย. อัตราเงินเดือน ณ เดือน พฤศจิกายน 
20. ม.ค. อัตราเงินเดือน ณ เดือน มกราคม 
21. ก.พ. อัตราเงินเดือน ณ เดือน กุมภาพันธ 
22. มี.ค. อัตราเงินเดือน ณ เดือน มีนาคม 
23. เม.ย. อัตราเงินเดือน ณ เดือน เมษายน 
24. พ.ค. อัตราเงินเดือน ณ เดือน พฤษภาคม 
25. มิ.ย. อัตราเงินเดือน ณ เดือน มิถุนายน 
26. ก.ค. อัตราเงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 
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ขอมูล คําอธิบาย 
27. ส.ค. อัตราเงินเดือน ณ เดือน สิงหาคม 
28. ก.ย. อัตราเงินเดือน ณ เดือน กันยายน 
29. หมายเหตุ หมายเหตุ 

 



 

 

 

 

ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏบิัติงาน 
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8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
 

8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PY-ID-01 แบบขอรับเงินชวยเหลือบุตร (แบบ บก.-ชล. 7) หนวยเบิกจายเงินเดือน เมื่อตองการ CF-PY-07-V01 
KK-PY-ID-02 แบบคําขอเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินชวยเหลือบุตร (แบบ บก.-ชล.9) หนวยเบิกจายเงินเดือน เมื่อตองการ CF-PY-07-V01 
KK-PY-ID-03 หนังสือแจงการโอนเงินเขาบัญชี กบข./ใบเสร็จ (แบบ กบข 019/1) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน CF-PY-14-V01 
KK-AP-OD-01 ฎีกาเงินงบประมาณ (หมวดงบบุคลากร) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน CF-PY-13-V01 

CF-PY-14-V01 
 
 
 

8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 

. 2547

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109 (รายอัตรา) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-13-V01
KK-PY-OD-02 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109 (รายตัว) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-13-V01
KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109 (รายตําแหนง) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-13-V01
KK-PY-OD-04 รายละเอียดใบแนบ 4109 หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-13-V01
KK-PY-OD-05 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ แบบ 4111 (หมวดงบบุคลากร) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-13-V01
KK-PY-OD-06 ใบแนบฎีกาแสดงรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (แบบ บก. 26) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-13-V01
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8.3 ทะเบียนรายงานรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PY-IR-01 สรุปยอดนําสง กบข. เงินสะสม,สมทบ,ชดเชย (แบบ กบข 007/1) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-14-V01
KK-PY-IR-02 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน (แบบ กบข 007/2) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-14-V01
KK-FN-OR-01 ใบสั่งจาย (เงินรายได )    หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน CF-PY-14-V01 
KK-BG-OR-20 รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย งานการเงิน-รับจาย ประจําเดือน, 

เมื่อตองการ 
CF-PY-02-V01 

 
 

8.4 ทะเบียนรายงานสงออก 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PY-OR-01 รายงานขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น หนวยเบิกจายเงินเดือน เมื่อตองการ  CF-PY-01-V01
KK-PY-OR-02 รายงานรายรับทั่วไป หนวยเบิกจายเงินเดือน เมื่อตองการ  CF-PY-02-V01
KK-PY-OR-03 รายงานขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป หนวยเบิกจายเงินเดือน เมื่อตองการ  CF-PY-02-V01
KK-PY-OR-04 รายงานรายรับทั่วไปประจําเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-02-V01
KK-PY-OR-05 รายงานรายรับ-รายจายทางเงินเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-03-V01
KK-PY-OR-06 รายงานการเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกกองทุน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-04-V01
KK-PY-OR-07 รายงานขอมูลบัญชีถือจาย หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป,เมื่อตองการ  CF-PY-05-V01
KK-PY-OR-08 รายงานการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-05-V01
KK-PY-OR-09 รายงานการเปลี่ยนแปลงระดับและเงินเดือน,คาจางประจําแยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-05-V01
KK-PY-OR-10 รายงานรายรับประจํา-รายจายประจํา หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-06-V01
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KK-PY-OR-11 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจําแยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-06-V01
KK-PY-OR-12 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุตรที่มีสิทธิ/ไมมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือบุตร หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-07-V01
KK-PY-OR-13 รายงานขอมูลเงินตกเบิก หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป,เมื่อตองการ  CF-PY-08-V01
KK-PY-OR-14 รายงานสรุปยอดเงินตกเบิกแยกตามคณะ/หนวยงาน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป,เมื่อตองการ  CF-PY-08-V01
KK-PY-OR-15 รายงานรายชื่อผูไดรับเงินบําเหน็จ หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป,เมื่อตองการ  CF-PY-09-V01
KK-PY-OR-16 รายงานเงินบําเหน็จ หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป,เมื่อตองการ  CF-PY-09-V01
KK-PY-OR-17 รายงานรายชื่อบุคลากรที่งดจายระหวางเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-10-V01
KK-PY-OR-18 รายงานเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-10-V01
KK-PY-OR-19 รายงานรายละเอียดรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-11-V01
KK-PY-OR-20 รายงานรายละเอียดคํานวณภาษี หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-11-V01
KK-PY-OR-21 รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจาย หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-12-V01
KK-PY-OR-22 รายงานรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-12-V01
KK-PY-OR-23 รายงานรายละเอียดเงินเดือน/คาจางแยกตามคณะ/หนวยงาน ประจําเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-12-V01
KK-PY-OR-24 รายงานสรุปยอดเงินตามแผนงาน คณะ/หนวยงาน ประจําเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-12-V01
KK-PY-OR-25 รายงานสรุปยอดเงินตามจุดรับเงิน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-12-V01
KK-PY-OR-26 รายงานสรุปยอดเงินแยกตามคณะ/หนวยงาน และจุดรับเงิน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-12-V01
KK-PY-OR-27 รายงานสรุปยอดเงินตาม คณะ/หนวยงานและประเภทบุคลากร หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-12-V01
KK-PY-OR-28 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามคณะ/หนวยงาน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-13-V01,

CF-PY-14-V01 
KK-PY-OR-29 รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามแผนงาน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-13-V01,

CF-PY-14-V01 
KK-PY-OR-30 รายงานสรุปการเบิก-จายเงินเดือน,คาจางประจําเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-14-V01
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KK-PY-OR-31 รายงานผลตางเงินเดือน คาจางประจํา ประจําเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-14-V01
KK-PY-OR-32 รายงานสรุปการนําสงเงิน กสจ.  (แบบ กสจ. 007/1) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-14-V01,

CF-PY-17-V01 
KK-PY-OR-33 รายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ. (แบบ กสจ. 007/2) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-14-V01,

 CF-PY-17-V01 
KK-PY-OR-34 รายงานสรุปประกันสังคมตามประเภทบุคลากร หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-14-V01
KK-PY-OR-35 รายงานขอมูลการสั่งจายเงิน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-15-V01
KK-PY-OR-36 รายงานรายการโอนเงินเขาบัญชีของบุคลากรประจําเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-16-V01
KK-PY-OR-37 ใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางและพนักงานของรัฐ  หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-16-V01
KK-PY-OR-38 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กบข. หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-17-V01
KK-PY-OR-39 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กสจ. หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-17-V01
KK-PY-OR-40 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงินประกันสังคม หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-17-V01
KK-PY-OR-41 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตรายจายของบุคลากรที่หักได หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-17-V01
KK-PY-OR-42 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. 1-10) หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-17-V01
KK-PY-OR-43 รายงานรายจายของบุคลากรที่หักได หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-17-V01
KK-PY-OR-44 รายงานขอมูลคาแรงทางตรง หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-18-V01
KK-PY-OR-45 รายงานรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน, 

เมื่อตองการ 
CF-PY-19-V01 

KK-PY-OR-46 ใบแนบ ภ.ง.ด.1 หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-19-V01
KK-PY-OR-47 รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ต ภ.ง.ด. 1 หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือน  CF-PY-19-V01
KK-PY-OR-48 หนังสือรับรองประกันสังคมประจําป หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-49 ใบเซ็นรับหนังสือรับรองประกันสังคมประจําป หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
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KK-PY-OR-50 รายงานสรุปการนําสง กสจ. ประจําป หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-51 รายงานสรุปรายรับและภาษีทั้งปของบุคลากรแตละราย หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-52 รายละเอียดประวัติคาลดหยอนภาษีของบุคลากร   หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-53 ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก. หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-54 ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก. พิเศษ หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-55 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-56 หนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิ หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-57 ใบเซ็นรับหนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิและ ภ.ง.ด. 91 หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป  CF-PY-20-V01
KK-PY-OR-58 รายงานบัตรตรวจจายเงินเดือน หนวยเบิกจายเงินเดือน ประจําป,เมื่อตองการ  CF-PY-20-V01
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9. การใหรหัสขอมูล 
9.1 รหัสรายรับ-รายจาย 

ประกอบดวย 3 ตัวอักษร  ตัวอักษรแรก หมายถึงกลุมรายรับ-รายจาย ตัวอักษร 2 ตัวตอมา      
เปน Running Number  
 

X  XX       
 

    เชน  รายรับ   : I 
             รายจาย : P 

ตัวอยาง 
I01 เงินเดือนขาราชการ 
I02 เงินเดือนพนักงาน 
I03 คาจางประจํา 
P01    คาไฟฟา 
P02    เงินกูสหกรณ 
P03    เงินสะสม กสจ. 
P04    เงินสมทบ กสจ. 
P05       ภาษีเงินเดือน 
P06       ภาษีเงินประจําตําแหนง 
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10.   เอกสารอางอิง 
10.1 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
รัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.2 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่(1). สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.3 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะห
งบประมาณ.  
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11. อภิธานศัพท 
คําศัพท ความหมาย 

1. KPI Key Performance Indicator   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
2. Lot Number Lot ของวัสดุที่รับเขาคลังพัสดุ  
3. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
4. กลุมวัสดุ กลุมที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  
5. กสจ. เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนฯใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้

อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 
6. กองทุน กลุมของเงินทุนที่แบงเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแต

ละ พันธกิจในการดําเนินงาน 

7. กันเงิน เงินงบประมาณที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณนั้นๆ 
จําเปนตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

8. การจาง ใหความหมายรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของ
สวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การ
จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

9. การจางที่ปรึกษา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมณ 

10. การจางออกแบบและควบคุม
งาน 

การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

11. การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผลลัพธ
(Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 
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13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑสิทธิ

(Accrual Basis) 
วิธีการบัญชีที่ใชเปนหลักในการพิจารณาบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยู
ในงวดเวลาตางๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อให
แสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม
คํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวา ไดมีเงินมาแลวหรือจายเงินไป
แลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่ม
อื่นที่จายควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือ
สินทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตาม
หลักการบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) 

รวมทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม 
และคาบํารุงรักษา 

21. คาตอบแทน เงินที่จายตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานให นอกจากเงินเดือน คาจางและ
เงินสวัสดิการ 

22. คาวัสดุ รายจายเพื่อซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

23. คาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 

24. คาเสื่อมราคา มูลคาของสินทรัพยถาวรที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชี 

25. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่สะสมมา จนถึงงวด
บัญชีปจจุบัน 

26. โครงการ/หลักสูตร กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจน
รวมทั้งมีระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและ

PY_ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน                                                    แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PY _11-3 

คําศัพท ความหมาย 
รายการเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
หลังจากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของ
กิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเด
บิตและเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวย
ในการทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและ
ไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคา
สวัสดิการ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงิน
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สมทบกองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานัก
งบประมาณลวงหนา 

40. เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิกในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุก
เดือนโดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ
และเลือกรับบํานาญเทานั้น 

41. เงินเดือน เงินเดือนอัตราปกติตามที่กําหนดจาย สําหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ปกติ 

42. เงินบํานาญ บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และหมายความ
รวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

43. เงินประกัน เงินสดหรือเช็ค ที่ใชเปนหลักประกันครุภัณฑ หรือ งานจางที่ระบุไวตาม
สัญญา โดยจะตองคืนเงินนี้ใหกับผูที่นําเงินมาประกันเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
งานจางนั้นๆ 

44. เงินประจํางวด เปนเงินที่ไดรับจากการขออนุมัติเงินประจํางวดโดยมีการแบงจายจากงบ
จัดสรรเปนงวด ๆ  

45. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
รายจายเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตรา 

46. เงินรายได เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มาจากการดําเนินงาน 

47. เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพยหรือสินทรัพยที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประโยชนจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และไมมีความตั้งใจจะขาย เชน 
เงินรวมลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย 

48. เงินสมทบ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนฯ ใหสําหรับสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน 
ขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

49. เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําในสวนของราชการ 

50. เงินโอนระหวางกองทุน เงินที่โอนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง 

51. เจาหนี้ บุคคลผูมีสิทธิเรยีกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไป
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ลงทุน ลงทุนในโครงการตางๆ 

56. ตัวผลักดันตนทุน/ตัวแปร ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และตนทุนของกิจกรรม 
ดังนั้นการระบุตัวผลักดันตนทุน จึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่กําหนด
ปริมาณงาน(Work load) และความพยายาม(Efforts) ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบกิจกรรมนั้น ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในทางทฤษฎีจะแบงตัว
ผลักดันตนทุนเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปน
ตัวกําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปน
ตัวกําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือ
สิ่งที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ ์
58. บัญชีถือจาย บัญชีเลขที่อัตราทั้งหมดของคณะฯ (เลขที่อัตราที่มีคนครอง, อัตราวางไมมี

เงิน, อัตราวางมีเงิน) , อัตราเงินเดือนของปกอน ปปจจุบัน และป ถัดไป, 
ระดับ, ตําแหนง 

59. ประจํางวด รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนวัน เดือน ไตรมาส หรือ ป
ก็ได 

60. ประเภททรัพยสินถาวร ประเภทที่ใชในการจัดแบงทรัพยสินถาวร 
61. ประเภทวัสดุ ประเภทที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

62. ผลผลิต เปนหัวขอระบุรายละเอียดของแตละตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด วาดําเนินงาน
กิจกรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของ
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คําศัพท ความหมาย 
รวมกัน ราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อ

รับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวน
ราชการ  

67. แผนงาน/โครงการ กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ที่กําหนดไว 

68. พัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือสมาคมนัก
บริหารพัสดุแหงประเทศไทย การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ 

69. ภาระผูกพันคงคาง ยอดเงินของการอนุมัติในปงบประมาณทั้งหมด หัก ยอดเงินการวางฎีกา
ในปงบประมาณทั้งหมด 

70. รหัสกองทุน รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรม 

71. รหัสประจําทรัพยสิน รหัสที่ใชประจําทรัพยสิน  ซึ่งประกอบดวย  รหัสประเภททรัพยสินถาวร, 
รหัสชนิดทรัพยสินถาวร, รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

72. รหัสแผนงาน รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

73. รหัสหนวยงาน รหัสที่ระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบรายการที่เกิดขึ้น 

74. ระบบตนทุนรายกิจกรรม  การวัดคาตนทุน และผลการปฏิบัติงาน อันเกิดจากการใชทรัพยากรไปใน
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ในรูปของสิ่งที่ตองการคิดตนทุน(Cost object) 

75. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนและงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล 

76. รายไดเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เงินและสินทรัพยที่ไดรับอุดหนุนจากแหลงอื่น 

77. รายไดจากการจัดการศึกษา รายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆของคณะ 

78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการ
วิชาการ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 
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คําศัพท ความหมาย 

81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 

82. ลูกหนี้ บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ เชน ลูกหนี้
นักศึกษา ลูกหนี้คาเชา คาน้ํา คาประปา เปนตน 

83. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของ
เงินยืมทดรอง 

84. สินทรัพยถาวร ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง อุปกรณหรือสินทรัพยอันมีลักษณะคงทนที่
ใชในการดําเนินกิจการและใชไดนานกวา 1 ป โดยมิไดมีไวเพื่อขาย 

85. สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลหรือคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงิน
สดหรือขายหรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ 

86. สินทรัพยอื่น สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรได 

87. หนวยงาน กลุมของผูปฏิบัติงานที่แบงเพื่อแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ
ดาน 

88. หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานที่ปฏิบัติงานหลัก ที่ใหผลผลิตโดยตรงของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

89. หนี้สินระยะยาว หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

90. หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

91. หนี้สินอื่น หนี้สินที่ไมอาจจัดเขาเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวดังกลาว
ขางตนได 

92. หมวดรายจาย กลุมคาใชจายตางๆที่มีนําคาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  ซึ่งการจัดกลุม
นี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวดเงินเดือน, หมวด
คาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย, 
หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุภัณฑ, หมวดที่ดิน 
สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคา
ครุภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจาย
อื่นๆ 
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คําศัพท ความหมาย 

95. แหลงเงินทุน ในการใชงบประมาณจะตองมีแหลงเงินทุน เชน 
•  เงินงบประมาณแผนดิน 
• เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
•เงินอุดหนุนอื่น  ๆ 

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

97. อนุมัติหลักการ เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการอนุมัติหลักการจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดย
การอนุมัติหลักการ มี 2 แบบ คือ  
• การอนุมัติหลักการจากการจัดทําแผน  
• การอนุมัติหลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด 

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ ์
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 KK-PY-OD-01 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109(รายอัตรา) 
ประจํา  แบบ 4109

แบบแนบฎีกา เงินเดือน คาจาง ชั่วคราวรายเดือน เบี้ยหวัดบํานาญ
ชั่วคราวรายวัน

เลขประจํา ชื่อ/จํานวนอัตรา ตําแหนง ระดับ ขั้น เบิกลด เบิกเพิ่ม รวมเบิก หมายเหตุ
ตําแหนง ชั้น

x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x อัตรา xx 9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00            9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวม 9,999,999.00          

สวนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน  xxxxxxxxxxxx  25xx (xxxxx)



 KK-PY-OD-02 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109(รายตัว) 
ประจํา  แบบ 4109

แบบแนบฎีกา เงินเดือน คาจาง ชั่วคราวรายเดือน เบี้ยหวัดบํานาญ
ชั่วคราวรายวัน

เลขประจํา ชื่อ/จํานวนอัตรา ตําแหนง ระดับ ขั้น เบิกลด เบิกเพิ่ม รวมเบิก หมายเหตุ
ตําแหนง ชั้น
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวม 9,999,999.00          

สวนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน  xxxxxxxxxxxx  25xx (xxxxx)



 KK-PY-OD-03 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  แบบ 4109(ตําแหนง) 
ประจํา  แบบ 4109

แบบแนบฎีกา เงินเดือน คาจาง ชั่วคราวรายเดือน เบี้ยหวัดบํานาญ
ชั่วคราวรายวัน

เลขประจํา ชื่อ/จํานวนอัตรา ตําแหนง ระดับ ขั้น เบิกลด เบิกเพิ่ม รวมเบิก หมายเหตุ
ตําแหนง ชั้น

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวม 9,999,999.00          

สวนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน  xxxxxxxxxxxx  25xx (xxxxx)

คณะ/หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คณะ/หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



( KK-PY-OD-04 รายละเอียดใบแนบ 4109 (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายคน) )
ประจํา

   แบบแนบฎีกา              เงินเดือน คาจาง ชั่วคราวรายเดือน                   เบี้ยหวัดบํานาญ
ชั่วคราวรายวัน

สวนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
ประจําเดือน xxxxxxxxxxxxxxx  25xx

ที่ผูเบิก ที่คลังรับ
เบิกเดือนกอน 999,999.00   -
เบิกเดือนนี้ 999,999.00   -

เลข ระดับ หมายเหตุ

ประจํา ชื่อ/ตําแหนง ชั้น ชั้น

ตําแหนง จํานวน
อัตรา

จํานวนเงิน จํานวน
อัตรา

จํานวนเงิน

คณะ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คณะ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คณะ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คณะ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xx 999,999.00   99 999,999.00   99 999,999.00   x 999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวม 999,999.00   999,999.00   999,999.00   x 999,999.00  
ลงช่ือ ..........................................ผูเบิก 

( .....................................................) 

+ สูง
 - ตํ่า   กวาเดือนกอน

จํานวนเงินที่ขอเบิก

จํานวนเงิน

เพ่ิม (+)

ลด (-)

ขอเบิก

เดือนกอน เดือนนี้

999,999.00   -



( KK-PY-OD-05 แบบแนบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ แบบ 4111 (หมวดงบบุคลากร) )
ประจํา  แบบ 4111

แบบแสดงรายการเบิก เงินเดือน คาจาง ( ตกเบิก )
ชั่วคราว

สวนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน  xxxxxxxxxxxx  25xx
เลขประจํา ชื่อ/จํานวนอัตรา เบิกเพิ่ม จํานวนเดือน รวมเงินขอเบิก
ตําแหนง ระดับ ขั้น จํานวน จํานวนเงิน ระดับ ขั้น จํานวน จํานวนเงิน เดือนละ ตั้งแต ถึง /วันขอเบิก

ชั้น (อัตรา) ชั้น (อัตรา)
คณะ xxxxxxxxxxxxx

ระดับ  x ชั้น  999,990.00
xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x 999,999.00   xxx 99,999.00     x 999,999.00   xxx 99,999.00   99,999.00   mm/yyyy mm/yyyy xx เดือน xx วัน 999,999.00      

ระดับ  x ชั้น  999,990.00
xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x 999,999.00   xxx 99,999.00     x 999,999.00   xxx 99,999.00   99,999.00   mm/yyyy mm/yyyy xx เดือน xx วัน 999,999.00      

ระดับ  x ชั้น  999,990.00
xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x 999,999.00   xxx 99,999.00     x 999,999.00   xxx 99,999.00   99,999.00   mm/yyyy mm/yyyy xx เดือน xx วัน 999,999.00      

ระดับ  x ชั้น  999,990.00
xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x 999,999.00   xxx 99,999.00     x 999,999.00   xxx 99,999.00   99,999.00   mm/yyyy mm/yyyy xx เดือน xx วัน 999,999.00      

รวมเบิก 999,999.00      
หักภาษี 999,999.00      
สุทธิ 999,999.00      

ลงชื่อ ..........................................ผูเบิก
( .....................................................)

ระยะเวลาตกเบิกอัตราเกา อัตราใหม



( KK-PY-OD-06  ใบแนบฎีกาแสดงรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (แบบ บก. 26) )
แบบ บก. 26

 ใบแนบฎีกาแสดงรายการภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย
 ขาราชการ

   ผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
สําหรับ ลูกจางประจํา รายเดือน รายวัน    รายชั่วโมง

ลูกจางชั่วคราว รายเดือน รายวัน    รายชั่วโมง

ฎีกาที่  xxxx/ xxxx เดือน xxxxxxxxxxxxxx  xxxxx

จํานวนเงินเบิกตามฎีกา จํานวนเงินภาษีที่หัก จํานวนเงินขอรับ หมายเหตุ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                        9,999,999.00                     9,999,999.00            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                        9,999,999.00                     9,999,999.00            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                        9,999,999.00                     9,999,999.00            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                        9,999,999.00                     9,999,999.00            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                        9,999,999.00                     9,999,999.00            

ลงช่ือ ......................................................ผูเบิก
ตําแหนง  ........................................................

สงกรมสรรพากรหรือสรรพากรจังหวัด

ประเภทเงินที่จาย

สําหรับกรมบัญชีกลางใช

เลขที่รับ



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-01 รายงานขอมูลรายรับ-รายจายที่ไดรับจากระบบอื่น  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
รายรับ-รายจาย :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทบุคลากร :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 แผนงาน     :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา
ตําแหนง

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล เลขที่สัญญา จํานวนเงิน

               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 999,999,999.00              

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00              
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00              
รวมตามประเภทบุคลากร                :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00              
รวมตามรายรับ-รายจาย                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00              

มหาวิทยาลัยขอนแกน

งวดการจายเงิน ...........................................................



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-02
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx
คณะ/หนวยงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชุดขอมูล :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รายรับ-รายจาย :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจําตําแหนง เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล จํานวนเงิน ภาษี คงเหลือ

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 

รวมตามแผนงาน                :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
รวมตามรายรับ-รายจาย   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
รวมตามชุดขอมูล               :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
    รายงานรายรับ-รายจายทั่วไป  หนาที่      :              99/ 99



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-03  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ปงบประมาณ : xxxx คณะ/หนวยงาน : xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน : xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หมวดรายจาย แผนงาน/โครงการ กองทุน ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษี จํานวนเงินขอรับ
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
 รวมตามแหลงเงิน  :  xxxx   จํานวน xxxx  รายการ 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   
 รวมตามคณะ/หนวยงาน  :             จํานวน xxxx  รายการ 999,999,999.00  999,999,999.00 999,999,999.00   

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                         รายงานขออนุมัติเบิกจายรายรับทั่วไป
ชุดขอมูล....................................................................... 



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-04  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx       งวดการจายเงิน ................................................................. วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
เลขที่ฏีกา :  xxxxx 
เลขที่ใบคุมยอดเบิกจาย :  xxxxxxxxxxxxx แผนงาน\โครงการ        :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
รายรับ-รายจาย  : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คณะ/หนวยงาน  : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจําตําแหนง เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล จํานวนเงิน ภาษี คงเหลือ

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 

คณะ/หนวยงาน :   xxxxx      จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
รายรับ-รายจาย :   xxxxx      จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
เลขที่ใบคุมยอดเบิกจาย :   xxxxx      จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
รวมตามเลขที่ฏีกา   :   xxxxx      จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 
รวมทั้งส้ิน                        จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายรับ-รายจายทั่วไปประจําเดือน              



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-05  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน ................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
รายรับ-รายจาย :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทบุคลากร :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา
ตําแหนง

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล วันที่ของขอมูล จํานวนเงิน

               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY 999,999,999.00              

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00              
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00              
รวมตามประเภทบุคลากร                :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00              
รวมตามรายรับ-รายจาย                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00              

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายรับ-รายจายทางเงินเดือน



: KK-PY-OR-06  หนาที่      :              99/ 99
: xxxxxxxxxx ตั้งวันที่           : DD/MM/YYYY ถึง      : DD/MM/YYYY วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
: ( กบข. หรือ กสจ. หรือ ประกันสังคม )
: (สมาชิกใหม หรือ ลาออกจากสมาชิก)

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล วันที่สมัคร วันที่พนสมาชิก สาเหตุการงดนําสง
คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
       แผนงาน          :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน
รวมตามสถานะ  :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน
รวมตามกองทุน  :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน

กองทุน
สถานะ
เลขประจําตําแหนง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
     รายงานการเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกกองทุนรหัสโปรแกรม 

ผูพิมพ



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-07
ผูพิมพ : xxxxxxxxxxx
รายรับ-รายจาย : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจําตัว เลขที่ จํานวนเงิน อัตราเงินเดือน
ประชาชน ประจําตําแหนง ระดับ ชั้น อัตรา ระดับ ชั้น อัตรา เลื่อนขั้น ตั้งใหม
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       
xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 9,999,999.00       xxxx xxxx 9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00       99,999.00   99,999.00   9,999,999.00       

รวมทั้งสิ้น จํานวน  99,999 คน 99,999,999.00     99,999,999.00     99,999,999.00    99,999,999.00     99,999.00   99,999.00   99,999,999.00     

ปรับลด ปรับวุฒิ ปรับอัตราชื่อ-สกุล ชื่อตําแหนง
ถือจายปที่แลว ถือจายปนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                              รายงานขอมูลบัญชีถือจาย                                                      หนาที่      :              99/ 99

  ประจําปงบประมาณ  :   xxxx     ณ วันที่  :     xx  xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-08
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx
รายรับ-รายจาย :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คณะ/หนวยงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ใหไดรับเงิน ใหไดรับเงินจากกองคลัง
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 999,999,999.00   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมตามแผนงาน                    :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00   
รวมตามหนวยงาน                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00   
รวมตามรายรับ-รายจาย       :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00   

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-สกุล จํานวนเงิน หมายเหตุเลขที่คําสั่งการเปลี่ยนแปลง
วันที่คําสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนาที่      :              99/ 99
วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

รายงานการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-09  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
รายรับ-รายจาย :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
ตําแหนง ระดับ จํานวนเงิน ระดับ จํานวนเงิน

               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9,999,999.00      xxxx 9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00      9,999,999.00        
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00      9,999,999.00        
รวมตามรายรับ-รายจาย                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00      9,999,999.00        

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการเปลี่ยนแปลงระดับและเงินเดือน,คาจางประจําแยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน 

งวดการจายเงิน .......................................................................

เดิม               ใหม                   



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-10  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
รายรับ-รายจาย :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา
ตําแหนง

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ จํานวนเงิน เลขที่สัญญา หมายเหตุ

               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00    
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00    
รวมตามรายรับ-รายจาย                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00    

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายรับประจํา-รายจายประจํา

งวดการจายเงิน .......................................................................



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-11  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
รายรับ-รายจาย :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ชื่อ - สกุล จํานวนเงินเดิม จํานวนเงินใหม หมายเหตุ
               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00       9,999,999.00        
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00       9,999,999.00        
รวมตามรายรับ-รายจาย                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00       9,999,999.00        

มหาวิทยาลัยขอนแกน

งวดการจายเงิน .......................................................................

เลขประจําตําแหนง

รายงานการเปลี่ยนแปลรายรับประจํา-รายจายประจําแยกตามแผนงานและคณะ/หนวยงาน

เลขประจําตัวประชาชน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-12  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
สถานะ :  (มีสิทธิเบิก หรือ ไมมีสิทธิเบิก)
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา
ตําแหนง

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุลบุตร อายุ วันที่เริ่มเบิก วันที่สิ้นสุดการเบิก หมายเหตุ

               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน
รวมตามสถานะ                                :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุตรที่มีสิทธิ/ไมมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือบุตร

งวดการจายเงิน .......................................................................



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-13  หนาที่      :              99/ 99 
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
รายรับ-รายจาย :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คณะ/หนวยงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล จํานวนเงินตกเบิก
ตําแหนง ใหไดรับเงิน ใหไดรับเงินจากกองคลัง

               แผนงาน   :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999,999.00      

               รวมตามแผนงาน              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00      
รวมตามคณะ/หนวยงาน                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00      
รวมตามรายรับ-รายจาย                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00      

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                            รายงานขอมูลเงินตกเบิก                       
งวดการจายเงิน ..............................................................

วันที่คําส่ัง



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-14            รายงานสรุปยอดเงินตกเบิกแยกตามคณะ/หนวยงาน  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx         งวดการจายเงิน ...................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
รายรับ-รายจาย :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รหัสคณะ/หนวยงาน ชื่อคณะ/หนวยงาน จํานวนเงินตกเบิก

 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               
 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                               

รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คณะ/หนวยงาน 9,999,999.00                               
รวมตามรายรับ-รายจาย                 :   xxxxx     จํานวน   xxx   คณะ/หนวยงาน 9,999,999.00                               

มหาวิทยาลัยขอนแกน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-15  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน .......................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจํา
ตําแหนง

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล รายรับ-รายจาย จํานวนเงิน

               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00         
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00         
รวมทั้งส้ิน                                          :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00         

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายชื่อผูไดรับเงินบําเหน็จ                    



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-16  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา
ตําแหนง

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล รายรับ-รายจาย จํานวนเงินบําเหน็จ ภาษีบําเหน็จ บําเหน็จคงเหลือสุทธิ

               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                
รวมทั้งสิ้น                                          :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00         9,999,999.00     9,999,999.00                

มหาวิทยาลัยขอนแกน

งวดการจายเงิน .......................................................................
     รายงานเงินบําเหน็จ 



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-17  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา
ตําแหนง

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล วันที่เร่ิมงดจาย วันที่ส้ินสุด
การงดจาย

สาเหตุการงดจาย

               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00    DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00    
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00    
รวมทั้งส้ิน                                          :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00    

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายชื่อบุคลากรที่งดจายระหวางเดือน

ดการจายเงิน ...............................................................



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-18
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx
สถานะ : (กรณีหักกอนวางฎีกาเงินเดือน หรือ กรณีหักหลังวางฎีกาเงินเดือน)
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล วันที่งดจาย รายรับ-รายจาย อัตราเงิน จํานวนเงินหัก
               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00                9,999,999.00             
               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                9,999,999.00             

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00                9,999,999.00             
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00                9,999,999.00             
รวมตามสถานะ                                :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00                9,999,999.00             
รวมทั้งสิ้น                                          :                   จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00                9,999,999.00             

เลขประจําตําแหนง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานเงินหักกรณีงดจายระหวางเดือน  หนาที่      :              99/ 99

งวดการจายเงิน ....................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-19  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ประเภทบุคลากร :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจํา
ตําแหนง

ชื่อ - สกุล เงินเดือน/คาจาง เงินประจําตําแหนง เงินชวยเหลือบุตร เงินตกเบิก คาตอบแทนพิเศษ
เงินเต็มขั้น

เงินบําเหน็จ

       คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           

        รวมตามคณะ/หนวยงาน  :  xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
       คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           

        รวมตามคณะ/หนวยงาน  :  xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
รวมตามแผนงาน :  xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
รวมตามประเภทบุคลากร :  xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           
รวมทั้งสิ้น     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00           

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                           รายงานรายละเอียดรายรับสําหรับวางฎีกาเงินเดือน

งวดการจายเงิน .......................................................................

เลขประจําตัวประชา
ชน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-20  หนาท่ี      : 99,999/ 99,999
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันท่ีพิมพ : DD/MM/YYYY 
เลขประจําตําแหนง     : xxxxxx   เลขประจําตัวประชาชน  :  x-xxxx-xxxxx-xx-x
ชื่อ - สกุล       : xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx

จํานวนเงิน รวม จํานวนเงิน รวม หมายเหตุ
เงินไดประจํางวดนี้ 9,999,999.00 9,999,999.00 99  * 99,9999.00
เงินไดประเมินถึงสิ้นป 9,999,999.00 9,999,999.00 
เงินไดสะสมจากมหาวิทยาลัย 9,999,999.00 9,999,999.00 
เงินไดสะสมจากท่ีอ่ืน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 

หัก เงินท่ีไดรับยกเวน กสจ. (สวนท่ีเกิน 10,000 บาท) 9,999,999.00 9,999,999.00 
หัก เงินท่ีไดรับยกเวน กบข. (สวนท่ีไมเกิน 300,000 บาท) 9,999,999.00 9,999,999.00 <= 10,000.00

เงิน กบข.งวดน้ี 999,999.00 
เงิน กบข.ประเมินถึงสิ้นป 999,999.00 
เงิน กบข.สะสมจากมหาวิทยาลัย 999,999.00 
เงิน กบข.สะสมจากท่ีอ่ืน 999,999.00 

เงินคงเหลือกอนหักคาใชจาย 9,999,999.00 9,999,999.00 
หัก คาใชจาย 9,999,999.00 9,999,999.00 40% , <= 60,000.00

เงินคงเหลือกอนหักลดหยอน 9,999,999.00 9,999,999.00 
ลดหยอนสถานะภาพ 9,999,999.00 9,999,999.00 สถานะ เชน คูสมรสมีรายได
ลดหยอนบุตรไมศึกษา 9,999,999.00 9,999,999.00 9 *  99,999.00
ลดหยอนบุตรศึกษา 9,999,999.00 9,999,999.00 9 *  99,999.00
เบ้ียประกันชีวิตตนเอง 9,999,999.00 9,999,999.00 <= 50,000.00
เบ้ียประกันชีวิตคูสมรส 9,999,999.00 9,999,999.00 <= 10,000.00
ดอกเบี้ยเงินกูท่ีอยูอาศัย 9,999,999.00 9,999,999.00 <= 50,000.00
ลดหยอนประกันสังคม 9,999,999.00 9,999,999.00 <= 10,000.00

เงินประกันสังคมงวดนี้ 999,999.00 
เงินประกันสังคมประเมินถึงสิ้นป 999,999.00 
เงินประกันสังคมสะสมจากมหาวิทยาลัย 999,999.00 
เงินประกันสังคมสะสมจากที่อ่ืน 999,999.00 

ลดหยอนกองทุนสํารองฯ 9,999,999.00 9,999,999.00 <= 10,000.00
เงินกองทุนสํารองฯงวดนี้ 999,999.00 
เงินกองทุนสํารองฯประเมินถึงสิ้นป 999,999.00 99 *  99,999.00
เงินกองทุนสํารองฯสะสมจากมหาวิทยาลัย 999,999.00 
เงินกองทุนสํารองฯสะสมจากที่อ่ืน 999,999.00 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,999,999.00 9,999,999.00 
เงินคงเหลือกอนหักเงินบริจาค 9,999,999.00 9,999,999.00 

หัก เงินบริจาค 9,999,999.00 9,999,999.00 10%
เงินไดสุทธิ 9,999,999.00 9,999,999.00 
ภาษีคํานวณจากเงินไดสุทธิ 9,999,999.00 9,999,999.00 

หัก ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 9,999,999.00 9,999,999.00 
หัก ภาษีสะสมจากท่ีอ่ืน 9,999,999.00 9,999,999.00 

ภาษีท่ีตองชําระเพิ่มเติม (ท้ังป) 9,999,999.00 9,999,999.00 
ภาษีในงวดนี้ 9,999,999.00 9,999,999.00 
รวมภาษีท่ีตองชําระในงวดนี้ 9,999,999.00 

รายการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                         รายละเอียดการคํานวณภาษี                               

งวดการจายเงิน .......................................................................

เงินไดประจํา เงินไดประจํา+อ่ืนๆ



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-21  หนาที่      :             99/ 99 
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ประเภทบุคลากร : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ภาษีตําแหนง กบข./กสจ./ปกส. คาน้ํา คาไฟฟา ขยะ ฌาปนกิจ
       คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      รวมตามคณะ/หนวยงาน : xxxxx  จํานวน   xxx  คน

คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามคณะ/หนวยงาน : xxxxx  จํานวน   xxx  คน

รวมตามแผนงาน : xxxxx  จํานวน   xxx  คน

รวมตามประเภทบุคลากร : xxxxx  จํานวน   xxx  คน

รวมทั้งสิ้น :            จํานวน   xxx  คน
9,999,999.00         9,999,999.00 9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      

9,999,999.00         9,999,999.00 
9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      

9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      

9,999,999.00         9,999,999.00 
9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      

9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      

9,999,999.00         9,999,999.00 
9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      

9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    

9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 
9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      

x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00    

9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 
xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   

9,999,999.00      9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      

9,999,999.00         9,999,999.00 
xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   9,999,999.00      

9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    

9,999,999.00 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      

9,999,999.00      
9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         

9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 
9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      

9,999,999.00      9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      

9,999,999.00         9,999,999.00 
xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   9,999,999.00      

9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00  9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    

รายจายอื่นๆ

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      

รายไดอื่นๆ หักเงินเดือน เงินคงเหลือสุทธิ
เลขประจําตัวประชาชน       ภาษีเงินเดือน เคหะ สหกรณ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจาย

งวดการจายเงิน .......................................................................

เลขประจํา       ชื่อ - สกุล เงินเดือน/คาจาง เงินประจําตําแหนง เงินสวัสดิการ พนง. ชบ. เงินตกเบิก



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-22      หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx         วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ประเภทบุคลากร :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจําตําแหนง เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล รายรับ-รายจาย จํานวนเงินที่ใหหัก จํานวนเงินที่หักได จํานวนเงินที่หักไมได
               คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  

               รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
รวมตามแผนงาน                              :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
รวมตามประเภทบุคลากร                :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  
รวมทั้งสิ้น                                          :                  จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00          9,999,999.00     9,999,999.00                  

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                            รายงานรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได

 งวดการจายเงิน ..............................................................



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-23  หนาที่      :             99/ 99 
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
คณะ/หนวยงาน  : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทบุคลากร : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ภาษีตําแหนง กบข./กสจ./ปกส. คาน้ํา คาไฟฟา ขยะ ฌาปนกิจ
       แผนงาน      :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      รวมตามแผนงาน :   xxxxx  จํานวน   xxx  คน

แผนงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามแผนงาน :   xxxxx  จํานวน   xxx  คน

รวมตามประเภทบุคลากร :   xxxxx  จํานวน   xxx  คน

รวมตามคณะ/หนวยงาน :   xxxxx  จํานวน   xxx  คน

รวมทั้งสิ้น :              จํานวน   xxx  คน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดเงินเดือน/คาจางแยกตามคณะ/หนวยงาน ประจําเดือน

งวดการจายเงิน .......................................................................

เลขประจําตําแหนง       ชื่อ - สกุล เงินเดือน/คาจาง เงินประจําตําแหนง สวัสดิการ พนง. เงินชวยเหลือบุตร เงินตกเบิก รายไดอื่นๆ หักเงินเดือน เงินคงเหลือสุทธิ
เลขประจําตัวประชาชน       ภาษีเงินเดือน เคหะ สหกรณ รายจายอื่นๆ

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
x-xxxx-xxxxx-xx-x 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00         9,999,999.00 9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00       9,999,999.00    



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-24  หนาที่      :             99/ 99 
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ภาษีตําแหนง กบข./กสจ./ปกส. คาน้ํา คาไฟฟา ขยะ ฌาปนกิจ
แผนงาน : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามแผนงาน   :   xxxxx  จํานวน   xxx  คน

แผนงาน : xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามแผนงาน  :   xxxxx  จํานวน   xxx  คน

รวมทั้งสิ้น  :             จํานวน   xxx  คน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปยอดเงินตามแผนงาน คณะ/หนวยงาน ประจําเดือน

งวดการจายเงิน .......................................................................
คณะ/หนวยงาน เงินเดือน/คาจาง เงินประจําตําแหนง สวัสดิการ พนง. เงินชวยเหลือบุตร เงินตกเบิก รายไดอื่นๆ หักเงินเดือน เงินคงเหลือสุทธิ

 ภาษีเงินเดือน เคหะ สหกรณ รายจายอื่นๆ

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxx  คน) 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxx  คน) 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxx  คน) 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxx  คน) 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxx  คน) 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxx  คน) 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxx  คน) 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxx  คน) 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    9,999,999.00         9,999,999.00 

9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00      
9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00   9,999,999.00         9,999,999.00 9,999,999.00       9,999,999.00    9,999,999.00      9,999,999.00    



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-25                                   รายงานสรุปยอดเงินตามจุดรับเงิน  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx                    งวดการจายเงิน ................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ลําดับท่ี จุดรับเงิน จํานวนเงินคงเหลือสุทธิ

99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            

รวมทั้งส้ิน       99,999,999,999.00          

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รายรับ - รายจาย



รหัสโปรแกรม :  KK-PY-OR-26         รายงานสรุปยอดเงินแยกตามคณะ/หนวยงาน และจุดรับเงิน  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx          งวดการจายเงิน ................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ลําดับท่ี จุดรับเงิน จํานวนเงิน
              คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            

              รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx 9,999,999,999.00            
              คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            

              รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx 9,999,999,999.00            
รวมทั้งส้ิน       9,999,999,999.00            

มหาวิทยาลัยขอนแกน



รหัสโปรแกรม :  KK-PY-OR-27         รายงานสรุปยอดเงินตาม คณะ/หนวยงานและประเภทบุคลากร  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx          งวดการจายเงิน ................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร จํานวนเงิน
              คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            

              รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx 9,999,999,999.00            
              คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            

              รวมตามคณะ/หนวยงาน   :   xxxxx 9,999,999,999.00            
รวมทั้งส้ิน       9,999,999,999.00            

มหาวิทยาลัยขอนแกน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-28  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ปงบประมาณ : xxxx
แหลงเงิน : xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หมวดรายจาย : xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คณะ/หนวยงาน แผนงาน/โครงการ กองทุน ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษี จํานวนเงินที่ขอรับ
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามกองทุน  :xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

รวมตามกองทุน  :xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามแผนงาน : xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

รวมตามคณะ/หนวยงาน : xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามกองทุน  :xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

รวมตามกองทุน  :xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามแผนงาน : xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

รวมตามคณะ/หนวยงาน  :  xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมหมวดรายจาย  :  xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
 รวมตามแหลงเงิน  :  xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
 รวมทั้งสิ้น 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามคณะ/หนวยงาน
งวดการจายเงิน .......................................................................



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-29  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ปงบประมาณ : xxxx
แหลงเงิน : xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หมวดรายจาย : xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ กองทุน คณะ/หนวยงาน ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษี จํานวนเงินที่ขอรับ
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามคณะ/หนวยงาน  :xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

รวมตามคณะ/หนวยงาน  :xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามกองทุน : xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

รวมตามแผนงาน/โครงการ : xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามคณะ/หนวยงาน  :xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

รวมตามคณะ/หนวยงาน  :xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามกองทุน : xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

รวมตามแผนงาน/โครงการ  :  xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
รวมตามหมวดรายจาย  :  xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
 รวมตามแหลงเงิน  :  xxxxx 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   
 รวมทั้งสิ้น 999,999,999.00   999,999,999.00    999,999,999.00   

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานขอมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจายเรียงตามแผนงาน

งวดการจายเงิน .......................................................................



รหัสโปรแกรม :  KK-PY-OR-30              รายงานสรุปการเบิก-จายเงินเดือน,คาจางประจําเดือน  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน ................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ฎีกา รหัส จํานวนเงินตั้งเบิก หักงดจายหลังวางฎีกา กบข./กสจ. จํานวนเงิน
             รายรับ  :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           

             รวมตามรายรับ  :   xxxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
             รายรับ  :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           

             รวมตามรายรับ  :   xxxxx 9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           
รวมทั้งส้ิน       9,999,999,999.00        9,999,999,999.00        9,999,999,999.00         9,999,999,999.00           

มหาวิทยาลัยขอนแกน



รหัสโปรแกรม :  KK-PY-OR-31  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ฎีกา รหัส จํานวนเงินตั้งเบิก จํานวนเงินจาย ผลตาง หมายเหตุ
             รายรับ  :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

             รวมตามรายรับ :   xxxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 
             รายรับ  :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx/xxxx xxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

             รวมตามรายรับ :   xxxxx 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 
รวมทั้งส้ิน       9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 9,999,999,999.00 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานผลตางเงินเดือน,คาจางประจํา ประจําเดือน 

งวดการจายเงิน ...................................................................



แบบ กสจ. 007/1
รหัสโปรแกรม :  KK-PY-OR-32  หนาที่      :              99/ 99

                      งวดการจายเงิน ............................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ชื่อหนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx สังกัดกรม  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กระทรวง :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รหัสเขตทองถิ่น : xxxxxx รหัสหนวยเบิก : xxxxx รหัสหนวยเบิกยอย : xxx
โอนผานธนาคาร : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน/ชื่อ-สกุล เดิม ใหม เดิม ใหม เดิม ใหม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00      99,999.00 99,999.00 99,999.00 99,999.00    
x-xxxx-xxxxx-xx-x

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00      99,999.00 99,999.00 99,999.00 99,999.00    
x-xxxx-xxxxx-xx-x

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00      99,999.00 99,999.00 99,999.00 99,999.00    
x-xxxx-xxxxx-xx-x

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00      99,999.00 99,999.00 99,999.00 99,999.00    
x-xxxx-xxxxx-xx-x

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00      99,999.00 99,999.00 99,999.00 99,999.00    
x-xxxx-xxxxx-xx-x

xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00      99,999.00 99,999.00 99,999.00 99,999.00    
รวมทั้งส้ิน 99,999.00      99,999.00 99,999.00 99,999.00 99,999.00    

สรุปขอมูลการนําสงเงิน กสจ. ขาพเจาขอรับรองวา รายการที่แจงไวเปนรายการที่
ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ

เงินสะสม 99,999.00   เงินสะสม 99,999.00     
เงินสมทบ 99,999.00   เงินสมทบ 99,999.00     
เงินเพิ่ม 99,999.00   เงินเพิ่ม 99,999.00     

รวม 99,999.00   รวม 99,999.00     

สรุปขอมูลจํานวนสมาชิก กสจ.
จํานวนสมาชิกเดือนกอน 99,999.00     
บวก สมาชิกเพิ่มขึ้น เดือนนี้ 99,999.00     
ลบ สมาชิกลดลง เดือนนี้ 99,999.00     โทรศัพท ...............................................
รวมจํานวนสมาชิกที่นําสงเงินเขากองทุน 99,999.00     โทรสาร  ...............................................

                         มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการนําสงเงิน กสจ. 

           รายละเอียดสมาชิก คาจาง เงินสะสม เงินสมทบ

99,999.00       

99,999.00       

99,999.00       

99,999.00       

99,999.00       

99,999.00       
99,999.00       

ตําแหนง ...............................................................
       วันที่ ................................................................

เดือนกอน เดือนนี้

ลงชื่อ  ................................................................  ผูนําสง
( ............................................................... )



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-33  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน ....................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล เงินเดือน รวม กสจ.
เงินสะสม เงินสมทบ

xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
รวมทั้งส้ิน      จํานวน   xxxxxx   คน 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     

มหาวิทยาลัยขอนแกน
 รายงานรายละเอียดยอดนําสง กสจ.

กสจ.



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-34  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน ....................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ประเภทบุคลากร :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจําตัวประชาชน เงินเดือน รวม

เงินสะสม เงินสมทบ
          คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
          รวมตามคณะ/หนวยงาน  :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 99,999,999.00  99,999.00   99,999.00    99,999.00     
          คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
          รวมตามคณะ/หนวยงาน  :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 99,999,999.00  99,999.00   99,999.00    99,999.00     
รวมตามประเภทบุคลากร  :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 99,999,999.00  99,999.00   99,999.00    99,999.00     
รวมทั้งส้ิน  :                  จํานวน   xxx  คน 99,999,999.00  99,999.00   99,999.00    99,999.00     

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปประกันสังคมตามประเภทบุคลากร 

ชื่อ - สกุล ประกันสังคม



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-35                              รายงานขอมูลการส่ังจายเงิน  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx            งวดการจายเงิน ................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ลําดับ ผูรับเงิน จํานวนเงิน
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            
99 xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999,999.00            

รวมทั้งส้ิน       99,999,999,999.00          

มหาวิทยาลัยขอนแกน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-36  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
สาขาธนาคาร :  xxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจําตัวประชาชน เลขที่บัญชี จํานวนเงินรับคงเหลือ

          คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
          รวมตามคณะ/หนวยงาน  :   xxxxx     จํานวน   xxxxx  คน 99,999,999.00                
          คณะ/หนวยงาน    :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00                     
          รวมตามคณะ/หนวยงาน  :   xxxxx     จํานวน   xxxxx  คน 99,999,999.00                
รวมตามสาขาธนาคาร  :   xxxxx     จํานวน   xxxxx  คน 99,999,999.00                
รวมตามธนาคาร  :   xxxxx     จํานวน   xxxxx  คน 99,999,999.00                
รวมทั้งส้ิน  :                  จํานวน   xxxxx  คน 999,999,999.00              

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายการโอนเงินเขาบัญชีของบุคลากรประจําเดือน

ชื่อ - สกุล

ธนาคาร  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
งวดการจายเงิน ...............................................................



(KK-PY-OR-37 ใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางและพนักงานของรัฐ)

เลขประจําตัว :  x-xxxx-xxxxx-xx-x สถานที่ทํางาน :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx เลขที่บัญชี :  xxxxxxxxxxxxxxxx
ชื่อ - สกุล :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     รายไดสะสม 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     กสจ. สะสม 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     กบข. สะสม 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     ประกันสังคมสะสม 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     ภาษีสะสม 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 

รวมรายรับ 999,999,999.00  รวมรายจาย 999,999,999.00     รับสุทธิ 999,999,999.00 

หมายเหต ุ  เรียงลําดับตามสถานที่ทํางานและเลขประจําตัวประชาชน

รายจายทีตองจายเพิมเติม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางและพนักงานของรัฐ

ประจําเดือน   xxxxxxxxxxxxxxx     25xx

รายรับ รายจาย รายไดสะสม



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-38  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน ....................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ชื่อแฟมขอมูล :  xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ลําดับที่ รหัสคณะ/หนวยงาน เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล เงินเดือน รวม กบข.

เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
xxxxxx xxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          
รวมทั้งสิ้น      จํานวน   xxxxxx   คน 999,999.00       99,999.00     99,999.00       99,999.00      99,999.00          

หมายเหต ุ  สามารถเลือกเรียงลําดับตามเลขประจําตัวประชาชน หรือ ตามชื่อ-สกุลได

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กบข. 

กบข.



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-39  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน ....................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ชื่อแฟมขอมูล :  xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล เงินเดือน รวม กสจ.

เงินสะสม เงินสมทบ
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
รวมทั้งส้ิน      จํานวน   xxxxxx   คน 999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     

หมายเหต ุ  สามารถเลือกเรียงลําดับตามเลขประจําตัวประชาชน หรือ ตามชื่อ-สกุลได

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงิน กสจ. 

กสจ.



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-40  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน ....................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ชื่อแฟมขอมูล :  xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ลําดับท่ี เลขประจําตัวประชาชน เงินเดือน รวม

เงินสะสม เงินสมทบ
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        99,999.00   99,999.00   99,999.00     
รวมทั้งส้ิน  :  จํานวน   xxx  คน 99,999,999.00  99,999.00   99,999.00   99,999.00     

หมายเหตุ   สามารถเลือกเรียงลําดับตามเลขประจําตัวประชาชน หรือ ตามชื่อ-สกุลได

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตเงินประกันสังคม

ชื่อ - สกุล ประกันสังคม



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-41  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ชื่อแฟมขอมูล :  xxxxxxxxxxxxxxx.xxx รายรับ-รายจาย : xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ลําดับท่ี เลขประจําตัวประชาชน จํานวนเงินที่หักได

xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                               
รวมทั้งส้ิน  :  จํานวน   xxx  คน 99,999.00                               

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ตรายจายของบุคลากรที่หักได

งวดการจายเงิน ....................................................................

ชื่อ - สกุล



(KK-PY-OR-42 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. 1- 10) )
สปส. 1-10 (สวนที่ 1)

ชื่อสถานที่ประกอบการ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชื่อสาขา (ถามี) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ที่ตั้งสํานักงานใหญ / สาขา : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx เลขที่บัญชี :  xxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ลําดับที่สาขา :  xxxxx
รหัสไปรษณีย : xxxxxxxxxx      โทรศัพท   :  xxxxxxxxxxxxxx    โทรสาร   :  xxxxxxxxxxxxxxxx อัตราเงินสมทบรอยละ : 99.99

รายการ
บาท สต.

1 เงินคาจางทั้งสิ้น 999,999,999.00              
2 เงินสมทบผูประกันตน 999,999,999.00              
3 เงินสมทบนายจาง 999,999,999.00              
4 รวมเงินสมทบที่นําสงทั้งสิ้น 999,999,999.00               

(  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
5 จํานวนผูประกันตนที่สงเงินสมทบ 999,999,999.00              คน

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวเปนรายการที่ถูกตองครบถวนและเปนจริงทุกประการ
พรอมนี้ไดแนบ

รายละเอียดการนําสงเงินสมทบ จํานวน ...................................  แผน  หรือ
แผนจานแมเหล็ก จํานวน ...................................  แผน
อินเตอรเน็ท
อื่น ๆ ....................

ตําแหนง ……………………………………………………….
ยืนแบบวันที่ .......... เดือน ....................................... พ.ศ. 25xx

แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ

การนําสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน  xxxxxxxxxxxxxxx    พ.ศ.  xxxx สําหรับเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม
จํานวนเงิน ชําระเงินวันที่ .........................................................................................................

เงินเพิ่ม (ถามี) ............................................. บาท ...................................สตางค
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ...............................................................................................

ลงชื่อ  ......................................................................................................................
( ...................................................................................................................... )

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ชําระเงินวันที่ .........................................................................................................
ใบเสร็จรับเงินเลขที่  ...............................................................................................
ประทับตราธนาคาร

ลงชื่อ  ......................................................................................................................
( ...................................................................................................................... )

ลงชื่อ  ............……........................................ นายจาง/ผูรับมอมอํานาจ
          ( ........…................................................... )



(KK-PY-OR-42 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. 1- 10) ) สปส. 1-10 (สวนที่ 2)
รายละเอียดการนําสงเงินสมทบ แผนที่  xxx  ในจํานวน  xxx  แผน

สําหรับคาจางเดือน  : xxxxxxxxxxxxxx    พ.ศ.  xxxx เลขที่บัญชี      :  xxxxxxxxxxxx
ชื่อสถานที่ประกอบการ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ลําดับที่สาขา :  xxxxx

1 4 5
ลําดับที่ คาจาง เงินสมทบผูประกันตน
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            
xxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00                                9,999,999.00                            

รวม 9,999,999.00                                9,999,999.00                            

ลงชื่อ  ............……........................................ นายจาง/ผูรับมอมอํานาจ
ยืนแบบวันที่ .......... เดือน ....................................... พ.ศ. 25xx

2 3
เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนานาม-ชื่อ-ชื่อสกุลผูประกันตน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-43 รายงานรายจายของบุคลากรที่หักได  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx งวดการจายเงิน ....................................................................... วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
รายรับ-รายจาย :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทบุคลากร :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คณะ/หนวยงาน :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจํา
ตําแหนง

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล จํานวนเงิน หมายเหตุ

               แผนงาน   :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามแผนงาน   :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00  
               แผนงาน                 :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามแผนงาน               :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00  
รวมตามคณะ/หนวยงาน                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00  
รวมตามประเภทบุคลากร                :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00  
รวมตามรายรับ-รายจาย                 :   xxxxx     จํานวน   xxx  คน 999,999,999.00  

มหาวิทยาลัยขอนแกน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-44  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
แหลงเงิน : xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หมวดรายจาย         คณะ/หนวยงาน  แผนงาน/โครงการ กองทุน ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน จํานวนคน จํานวนเงิน
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       
รวมกองทุน  :xxxxx 99,999 999,999,999.00       
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       

รวมกองทุน  :xxxxx 99,999 999,999,999.00       
รวมแผนงาน : xxxxx 99,999 999,999,999.00       

รวมตามคณะ/หนวยงาน : xxxxx 99,999 999,999,999.00       
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       
รวมกองทุน  :xxxxx 99,999 999,999,999.00       
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999 999,999,999.00       

รวมกองทุน  :xxxxx 99,999 999,999,999.00       
รวมแผนงาน : xxxxx 99,999 999,999,999.00       

รวมตามคณะ/หนวยงาน : xxxxx 99,999 999,999,999.00       
รวมหมวดรายจาย  :  xxxxx 99,999 999,999,999.00       
 รวมตามแหลงเงิน  :  xxxxx 99,999 999,999,999.00       
 รวมตามทั้งสิ้น 99,999 999,999,999.00       

งวดการจายเงิน .......................................................................  ปงบประมาณ : xxxx

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานขอมูลคาแรงทางตรง



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-45  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
คณะ/หนวยงาน :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทบุคลากร :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจํา
ตําแหนง

ชื่อ - สกุล xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

         แผนงาน  :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
        รวมตามแผนงาน  :  xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
        แผนงาน   :   xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
          รวมตามแผนงาน :  xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
รวมตามประเภทบุคลากร :  xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
รวมตามคณะ/หนวยงาน  :  xxxxx     จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 
รวมทั้งสิ้น :             จํานวน   xxx  คน 9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
               รายงานรายรับ-รายจายสะสมที่ใชคํานวณภาษี

งวดการจายเงิน .......................................................................

เลขประจําตัว
ประชาชน



(KK-PY-OR-46  ใบแนบ ภงด.1 )
ในแบบ ภงด. 1 เลขประจําตัวประชาชน  :  x-xxxx-xxxxx-xx-x เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร : x-xxxx-xxxx-x

(ของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย กรณีเปนบุคคลธรรมดา) (ของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย)
สาขาที  :  xxxx

ประเภทเงินได  : (x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แผนที่ ....... ในจํานวน ......... แผน
ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร จํานวนเงินภาษีที่หัก เงื่อนไข*

วัน เดือน ป ที่จาย จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ และนําสงในครั้งนี้
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxx-x DD/MM/YYYY 999,999,999.00 999,999,999.00 x

ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxx-x DD/MM/YYYY 999,999,999.00 999,999,999.00 x

ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxx-x DD/MM/YYYY 999,999,999.00 999,999,999.00 x

ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxx-x DD/MM/YYYY 999,999,999.00 999,999,999.00 x

ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxx-x DD/MM/YYYY 999,999,999.00 999,999,999.00 x

ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxx-x DD/MM/YYYY 999,999,999.00 999,999,999.00 x

ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxx-x DD/MM/YYYY 999,999,999.00 999,999,999.00 x

ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxx-x DD/MM/YYYY 999,999,999.00 999,999,999.00 x

ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง (นําไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด. 1 แผนอื่น (ถามี))

หมายเหตุ   * เงื่อนไขการหักภาษี ใหกรอกดังนี้ ลงชื่อ ................................................ ผูจายเงิน
หัก ณ ที่จาย     กรอก 1        (................................................)
ออกใหตลอดไป    กรอก 2 ตําแหนง ........................................................
ออกใหครั้งเดียว  กรอก 3 ยื่นวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ............

รายละเอียดเกี่ยวกับการจายเงิน
ชื่อผูมีเงินได 



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-47  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ประเภทบุคลากร :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แฟมขอมูล : PND1.txt

เลขประจําตัว
ผูเสียภาษี

ชื่อ - สกุล เดือนภาษี ปภาษี รหัสเงินได จํานวนเงินที่จาย จํานวนเงินภาษีที่หัก
และนําสง

เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จาย

x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x = xxxxxxxx 9,999,999.00      9,999,999.00         x = xxxxxxxxxxxxxx
รวมทั้งสิ้น : จํานวน  xxxxx คน 999,999,999.00  999,999,999.00    

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานขอมูลแผนดิสกเก็ต ภงด. 1             

งวดการจายเงิน .......................................................................

เลขประจําตัว
ประชาชน



(KK-PY-OR-48  หนังสือรับรองประกันสังคมประจําป )

สําหรับการหักลดหยอนภาษีเงินไดตามมาตรา 47(1) (ฌ) แหงประมวลรัษฎากร
ชื่อผูประกันตน  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่บัตรประกันสังคม   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชําระเงินสมทบในปภาษี 25xx      เปนเงิน   999,999,990.00  บาท

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ   .......................................................………..
         ( xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx )
ตําแหนง   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี-กองคลัง

สําหรับการหักลดหยอนภาษีเงินไดตามมาตรา 47(1) (ฌ) แหงประมวลรัษฎากร
ชื่อผูประกันตน  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่บัตรประกันสังคม   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชําระเงินสมทบในปภาษี 25xx      เปนเงิน   999,999,990.00  บาท

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ   .......................................................………..
         ( xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx )
ตําแหนง   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี-กองคลัง

สถานประกอบการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนังสือรับรองประกันสังคมประจําป  25xx

สถานประกอบการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนังสือรับรองประกันสังคมประจําป  25xx



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-49  ใบเซ็นรับหนังสือรับรองประกันสังคมประจําป  25xx  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx คณะ/หนวยงาน  :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล
              ประเภทบุคลากร   :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามประเภทบุคลากร    :   xxxxx     จํานวน   xxxxx  คน
รวมตามคณะ/หนวยงาน                    :   xxxxx     จํานวน   xxxxx  คน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลายเซ็น

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-50  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล รวม กสจ.
ม.ค. เม.ย. ต.ค. เงินสะสม เงินสมทบ

xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
xxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     
รวมทั้งสิ้น      จํานวน   xxxxxx   คน 999,999.00        999,999.00        999,999.00        99,999.00   99,999.00    99,999.00     

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการนําสง กสจ. ประจําป 25xx

กสจ.เงินเดือน



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-51

เลขประจําตัว :  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ - สกุล   :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สถานที่ทํางาน :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 แผนงาน :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 เงินเดือน/คาจาง 999,999,999.00 หักเงินเดือน 999,999,999.00 
 เงินประจําตําแหนง 999,999,999.00  ภาษีเงินประจําตําแหนง 999,999,999.00 
 สวัสดิการพนักงาน 999,999,999.00  ภาษีเงินเดือน 999,999,999.00 

 เงินชวยเหลือบุตร 999,999,999.00  ภาษีอ่ืนๆ 999,999,999.00 
รายไดอ่ืน ๆ 999,999,999.00  กบข./สกจ./ประกันสังคม 999,999,999.00 

 เงินคงเหลือสุทธิ 999,999,999.00 

รายการรายจายรายการรายรับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
   รายงานสรุปรายรับและภาษีท้ังปของบุคลากรแตละราย

ประจําป     25xx



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-52  หนาที่      : 99,999/ 99,999
ผูพิมพ : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 
ชื่อ - สกุล : xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx
เลขประจําตําแหนง  : xxxxxx   เลขประจําตัวประชาชน  :  x-xxxx-xxxxx-xx-x

ลําดับ หมายเหตุ
1 สถานะภาพการสมรส * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 จํานวนบุตรไมศึกษา หรือ ศึกษาในตางประเทศ 99 คน ............................................... คน
3 จํานวนบุตรศึกษา 99 คน ............................................... คน
4 เบี้ยประกันชีวิตตนเอง 9,999,999.00                   บาท ............................................... บาท
5 เบี้ยประกันชีวิตคูสมรส (กรณีคูสมรสไมมีเงินได) 9,999,999.00                   บาท ............................................... บาท
6 ดอกเบี้ยเงินกูที่อยูอาศัย 9,999,999.00                   บาท ............................................... บาท
7 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,999,999.00                   บาท ............................................... บาท
8  เงินบริจาค 9,999,999.00                   บาท ............................................... บาท

หมายเหต ุ  สถานะภาพการสมรส *  ประกอบดวย 1. โสด
2. คูสมรสมีเงินได
3. คูสมรสไมมีเงินได
4. หมาย,หยา
5. โสดมีบุตรบุญธรรม

ลงชื่อ   ....................................................... ผูใหขอมูล
( ........................................................... )    

วันที่ ............  เดือน ................................... พ.ศ. ................

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดประวัติคาลดหยอนภาษีของบุคลากร  

ณ วันที่ .............................................

รายการลดหยอน ขอมูลเดิม ขอมูลเปลี่ยนแปลง



(KK-PY-OR-53  ใบแนบ ภงด.1ก )
ในแบบ ภงด. 1ก เลขประจําตัวประชาชน  :  x-xxxx-xxxxx-xx-x เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร : x-xxxx-xxxx-x

(ของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย กรณีเปนบุคคลธรรมดา) (ของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย)
สาขาท  :  xxxx

ประเภทเงินได  : (x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แผนที่ ....... ในจํานวน ......... แผน
ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ จํานวนเงินภาษีที่หัก เงื่อนไข*

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร และนําสงในครั้งนี้
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง (นําไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก  แผนอื่น (ถามี))  

หมายเหตุ   * เงื่อนไขการหักภาษี ใหกรอกดังนี้ ลงชื่อ ................................................ ผูจายเงิน
หัก ณ ที่จาย     กรอก 1        (................................................)
ออกใหตลอดไป    กรอก 2 ตําแหนง ........................................................
ออกใหครั้งเดียว  กรอก 3 ยื่นวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ............

ชื่อผูมีเงินได 
ที่อยูผูมีเงินได 



(KK-PY-OR-53  ใบแนบ ภงด.1ก )
ในแบบ ภงด. 1ก เลขประจําตัวประชาชน  :  x-xxxx-xxxxx-xx-x เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร : x-xxxx-xxxx-x

(ของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย กรณีเปนบุคคลธรรมดา) (ของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย)
สาขาท  :  xxxx

ประเภทเงินได  : (x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แผนที่ ....... ในจํานวน ......... แผน
ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ จํานวนเงินภาษีที่หัก เงื่อนไข*

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร และนําสงในครั้งนี้
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง (นําไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก  แผนอื่น (ถามี))  

หมายเหตุ   * เงื่อนไขการหักภาษี ใหกรอกดังนี้ ลงชื่อ ................................................ ผูจายเงิน
หัก ณ ที่จาย     กรอก 1        (................................................)
ออกใหตลอดไป    กรอก 2 ตําแหนง ........................................................
ออกใหครั้งเดียว  กรอก 3 ยื่นวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ............

ชื่อผูมีเงินได 
ที่อยูผูมีเงินได 



(KK-PY-OR-54  ใบแนบ ภงด.1ก พิเศษ )

ในแบบ ภงด. 1ก พิเศษ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร : x-xxxx-xxxx-x
(ของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย) สาขาท  :  xxxx

ประเภทเงินได  : (x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แผนที่ ....... ในจํานวน ......... แผน
ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน จํานวนเงินไดที่จายในครั้งนี้ จํานวนเงินภาษีที่หัก เงื่อนไข*

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร และนําสงในครั้งนี้
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx  x-xxxx-xxxxx-xx-x ชื่อ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  ชื่อสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 999,999,999.00 x

 x-xxxx-xxxx-x       ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมยอดเงินไดและภาษีที่นําสง (นําไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก  แผนอื่น (ถามี))  

ลงชื่อ ................................................ ผูจายเงิน
       (................................................)
ตําแหนง ........................................................
ยื่นวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ............

ชื่อผูมีเงินได 
ที่อยูผูมีเงินได 



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม    :   KK-PY-OR-55 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ปภาษี  25xx
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร x-xxxx-xxxx-x B1. เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ช่ือ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx    ช่ือสกุล   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (สวนที่เกิน 10,000 บาท) 999,999,999.00 
ที่อยู xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B2. เงินสะสม กบข. 999,999,999.00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B3. เงินสะสมกองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน 999,999,999.00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B4. เงินคาชดเชยที่ไดรับตามกฎหมายแรงงาน 999,999,999.00 

รหัสไปรษณีย  xxxxx        โทรศัพทที่บาน ....................   ที่ทํางาน ................... B5. รวม (B1. ถึง B4.) ยกไปกรอกใน A2. 999,999,999.00 

A1. เงินเดือน คาจาง บํานาญ ฯลฯ 999,999,999.00 C1. ผูมีเงินได 999,999,999.00 
A2. หัก เงินไดที่ไดรับยกเวน (ยกมาจาก B5.) 999,999,999.00 C2. คูสมรส (30,000 บาท กรณีมีเงินได
A3. คงเหลือ (A1. - A2.) 999,999,999.00 รวมคํานวณภาษีหรือไมมีเงินได) 999,999,999.00 
A4. หัก คาใชจาย (รอยละ 40 ของ A3. C3. บุตรไมศึกษา คนละ 15,000 บาท  xx คน 999,999,999.00 

 แตไมเกินที่กฎหมายกําหนด) 999,999,999.00 บุตรศึกษา คนละ 17,000 บาท  xx คน 999,999,999.00 
A5. คงเหลือ (A3. - A4.) 999,999,999.00 C4. เบี้ยประกันชีวิต 999,999,999.00 
A6. หัก คาลดหยอนฯ (ยกมาจาก C9.) 999,999,999.00 C5. เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
A7. คงเหลือ (A5. - A6.) 999,999,999.00 (สวนที่ไมเกิน 10,000 บาท) 999,999,999.00 
A8. หัก เงินบริจาค (ไมเกินรอยละ 10 ของ A7.) 999,999,999.00 C6. คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
A9. เงินไดสุทธิ (A7. - A8.) 999,999,999.00 การเลี้ยงชีพ 999,999,999.00 
A10. ภาษีคํานวณจากเงินไดสุทธิตาม A9. 999,999,999.00 C7. คาซ้ืออาคาร/ดอกเบี้ยเงินกูยืม
A11. หัก ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 999,999,999.00 เพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารอยูอาศัย 999,999,999.00 
A12. คงเหลือภาษีที่ตองชําระเพิ่มเติม 999,999,999.00 C8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 999,999,999.00 

คงเหลือภาษีที่ตองชําระไวเกิน 999,999,999.00 C9. รวม (C1 ถึง C8) ยกไปกรอกใน A6 999,999,999.00 

รายการเงินไดที่ไดรับยกเวน

การคํานวณภาษี รายการลดหยอนและยกเวนหลังจากหักคาใชจาย



( KK-PY-OR-56 หนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิ )

เลขที่

  1.  ช่ือ และที่อยู ของผูมีหนาที่ หักภาษี ณ ที่จาย (บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สวนราชการ องคการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ)

  2.  ช่ือ และที่อยู ของผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย

เงินไดท่ีจาย วัน เดือน ป
หรือปภาษีท่ีจาย

จํานวนเงินท่ีจาย จํานวนเงินภาษีท่ีหักไว

  1.  เงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) xxxx 999,999.00               999,999.00                
  2.  คาธรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)
  3.  คาแหงลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)
  4.  (1) คาดอกเบี้ย ตามมาตรา 40 (4) (ก)                                      

       (2)  เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)
  5. การจายเงินไดที่ตองการหักภาษี ณ ที่จายตามคําสั่งกรมสรรพากร 
      ที่ออกตามมาตรา 3 เตรส
      เขน ออย ยาง ขาว ดอกเบี้ย นักแสดงสาธารณะ รางวัลชิงโชค
  6.  คาตอบแทน - เงินเวร 999,999.00               999,999.00                
  7.  คาตอบแทน - เงินประจําตําแหนง 999,999.00               999,999.00                
  8. คาตอบแทน - สาขาวิชาที่ขาดแคลน 999,999.00               999,999.00                
  9. อ่ืน ๆ……………………………………………………….. 999,999.00               999,999.00                
  รวมเงินภาษีท่ีหักนําสง รวม 999,999.00               999,999.00                
  (ตัวอักษร)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  ลําดับท่ี/เลขท่ีหนังสือรับรองฯ…………..ใบแนบ

  ลําดับท่ี/เลขท่ีบัญชี/เลขท่ีตัว………..…..ใบแนบ

  ลําดับท่ี/เลขท่ีหนังสือรับรองฯ…………..ใบแนบ

                                                                          ขอรับรองวา ขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

หมายเหตุ ใหสามารถอางอิง หรือสอบยันไดระหวางลําดับที่ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบที่ยื่นรายการหักภาษี ณ ที่จาย

ฉบับที่ 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูจายเงิน

ลงช่ือ…………………………………………….……ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
ตําแหนง……………………………………….……..
                                ………………………………
                             (วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรอง)

4 4 5 1 0 0 0 7 0 1

ภ.ง.ด. 1ก

ภ.ง.ด. 2

ภ.ง.ด. 3

ภ.ง.ด. 1ก (พิเศษ)

ภ.ง.ด. 2ก

ภ.ง.ด. 53

ออกภาษีใหตลอดไป

หักภาษี ณ ท่ีจาย ออกภาษีใหคร้ังเดียว

อื่น ๆ ใหระบุ……….

เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ของผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย

เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ของผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย



รหัสโปรแกรม : KK-PY-OR-57  ใบเซ็นตรับหนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิและภงด.91 ประจําป xxxx  หนาที่      :              99/ 99
ผูพิมพ :  xxxxxxxxxx คณะ/หนวยงาน  :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล
              ประเภทบุคลากร   :  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x xxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               รวมตามประเภทบุคลากร    :   xxxxx     จํานวน   xxxxx  คน
รวมตามคณะ/หนวยงาน                    :   xxxxx     จํานวน   xxxxx  คน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลายเซ็น
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( KK-PY-OR-58 รายงานบัตรตรวจจายเงินเดือ หนาที่ 1 )

ชื่อ xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กรม
กอง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

กระทรวง แผนก
จังหวัด

คําสั่งที่ วัน เดือน ป ตําแหนง ชั้น/ระดับ ขั้น เงินเพิ่ม เงินหักเบิกลด รับสุทธิ หมายเหตุ
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xx xx  x.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 9,999,990.00 9,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รายการบัตรตรวจจายเงินเดือน
มหาวิทยาลัยขอนแกน



( KK-PY-OR-58 รายงานบัตรตรวจจายเงินเดือ หนาที่ 2 )

เลขประจํา
ตําแหนง

ป ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. หมายเหตุ

xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxx xxxx 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00

รายการบัตรตรวจจายเงินเดือน
มหาวิทยาลัยขอนแกน



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 

 

 

 

 



รหัสท่ีใชในรายงานการออกแบบ 
 
1. รหัสระบบงาน 

รหัส ความหมาย 
PL ระบบวางแผนงบประมาณ (PLANING) 
AE ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  (ASSESSMENT AND EVALUATION) 
BG ระบบงบประมาณ (BUDGETING) 
PO ระบบจัดซื้อจัดจาง (PURCHASE ORDER) 
IN ระบบคลังพัสดุ (INVENTORY) 
FA ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร (FIX ASSET) 
AR ระบบลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) 
AP ระบบเจาหนี้ (ACCOUNT PAYABLE) 
PY ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PAYROLL) 
FN ระบบงานรับ/จายเงิน (FINANCE) 
AV ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (ADVANCE ACCOUNT RECEIVABLE) 
GL ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง (GENERAL LEDGER) 
CT ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
2. รหัสเอกสาร 

รหัส ความหมาย 
OD เอกสารสงออก (Output Document) 
ID เอกสารรับเขา (Input Document) 
OR รายงานสงออก  (Output Report) 
IR รายงานรับเขา (Input Report) 

 
 
3. รหัสหนาจอการการทํางาน 

รหัส ความหมาย 
KK มหาวิทยาลัยขอนแกน 
RT หนาจอการบันทึกขอมูลหลัก (Master File) 
DT หนาจอการบันทึกรายการประจําวัน (Transaction) 
QY หนาจอการประมวลผล (Query) 
PC หนาจอประมวลผล (Process) 
CF ขั้นตอนการทํางาน (Conceptual Flow) 

 



4. รหัสที่ใชในการ Control Point 
รหัส ความหมาย 
M Manual หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 
S System หมายถึง ตรวจสอบโดยผานระบบคอมพิวเตอร 

M,S Manual and System หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยผานระบบ
คอมพิวเตอร 
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