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รายการประจําวัน 
 
KKBGDT03  :        บันทึกการขออนุมัติเงินประจํางวด 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกอนุมัติเงินประจํางวดจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกอนุมัติเงินประจํางวด 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกอนุมัติเงินประจํางวด 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได KKBGOR03 รายงานบันทึกการอนุมัติเงินประจํางวด 

ขอมูลต้ังตน วันที่ขออนุมัติประจํางวด, วันที่ 

วิธีการใชงาน  

   1.  ชองเลขที่ใบขออนุมัติประจํางวด ระบบจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติ, ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ สามารถ

กําหนดคาที่ตองการลงที่ชองใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ , ปงบประมาณ สามารถกําหนดไดโดยกด  

เพื่อเลือกขอมูล, แหลงเงิน สามารถกําหนดไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กองทุน สามารถกําหนดได

โดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, หนวยงาน สามารถกําหนดไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, สามารถกําหนด
งวดที่ได โดยกรอกลงในชองงวดที่  

เอกสารการอบรมวงจรเบิกจายงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน   1 



                2. 

 
รูปแสดงตัวอยางหนาจอวันที่ 

 

สามารถกําหนดวันที่ ได โดยดับเบิลคลิกที่ชองวันที่ แลวทําการเลือกวัน 

 3. กําหนดสถานะการอนุมัติไดโดยการเลือกกด  

 4. ใสรหัสโครงการยอยไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, ใสรหัสกิจกรรมไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, ใส

รหัสหมวดรายจายไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล และสามารถกําหนดจํานวนเงินไดโดยใสลงที่ชอง
จํานวนเงิน 

 5. สามารถกําหนดครุภัณฑไดโดยกด   

        6. เมื่อกรอกลงทุกชองแลวจะแสดงคาจํานวนเงินรวม, ช่ืองาน/โครงการ , โครงการยอย, ช่ือกิจกรรม, หมวด
รายจายที่ดานลางของตาราง 

        7. สามารถดูรายงานไดโดยกด  

        8. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

        9. ถาตองการเพิ่มรหัสโครงการใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัดให

กดปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

หมายเหตุ  
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KKBGDT04    :      บันทึกการอนุมัติเงินประจํางวด 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันอนุมัติเงินประจํางวดจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจออนุมัติเงินประจํางวด 

วัตถุประสงค เพื่ออนุมัติเงินประจํางวด 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได   

ขอมูลต้ังตน วันที่ขออนุมัติเงินประจํางวด, วันที่ 

วิธีการใชงาน  

   1.  วันที่ขออนุมัติเงินประจํางวด, วันที่ ระบบจะแสดงวันที่ปจจุบันใหโดยอัตโนมัติ,อางอิงใบขออนุมัติเงิน

ประจํางวดไดโดยกด  จากกนั้นระบบจะแสดงคาใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่, ปงบประมาณ, 
แหลงเงิน, กองทุน, หนวยงาน , งวดที่, รหัสงาน/โครงการ, โครงการยอย, รหัสกิจกรรม, รหัสหมวดรายจาย, 
จํานวนเงิน, รายการครุภัณฑ, จํานวนเงินรวม, ช่ืองาน/โครงการ, ช่ือโครงการยอย, ช่ือกิจกรรม, ช่ือหมวด
รายจาย 

 2. กําหนดสถานะการอนุมัติไดโดยการเลือกกด  เมื่อกดแลวระบบจะแสดงวันที่อนุมัติใหโดยอัตโนมัติ 

 3. กําหนดหมายเหตุไดในชองหมายเหตุ 

        4. ดูรายงานไดโดยกด  

 4. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

        5. ถาตองการเพิ่มรหัสโครงการใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัดให

กดปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

หมายเหตุ  

เอกสารการอบรมวงจรเบิกจายงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน   3 



ขอผูกพันงบประมาณ 
 
KKBGDT05 :     บันทึกผูกพัน  

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกผูกพันจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกผูกพัน  

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกการผูกพัน 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได KKBGOR05 ใบผูกพัน 

ขอมูลต้ังตน วันที่คุมยอดผูกพัน 

วิธีการใชงาน  

   1. เลขที่คุมยอดผูกพันระบบจะจัดการใหโดยอัตโนมัติ 

   2.  กําหนดประเภทเรื่องได โดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, และใสเลขที่เอกสารอางอิงในชองเลขที่เอกสารอางอิง 

ในกรณีที่ทําใบผูกพันเพื่อจัดซื้อจัดจางจะมี   เพื่อเลือกขอมูล เลขที่ใบจัดซื้อจัดจาง 

 3. 

 
รูปแสดงตัวอยางหนาจอวันที่ 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกจายงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน   4 



กําหนดวันที่เอกสารอางอิง โดยดับเบิลคลิกที่ชองวันที่เอกสารอางอิง แลวคลิกเลือกวัน 

 4. กําหนดวิธีดําเนินการไดโดยคลิกเลือก โดยระบบมีวิธีการดําเนินการทั้งหมด 5 วิธี 
1) วิธีตกลงราคา           2) วิธีสอบราคา              3) วิธีประกวดราคา                    4) วิธีพิเศษ 
5) วิธีกรณีพิเศษ 

        5. กําหนดเรื่องไดที่ชองเรื่อง และกําหนดรายละเอียดไดที่ชอง รายละเอียด 

        6. กําหนดปงบประมาณไดโดยกด   เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดแหลงเงินไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, 

กําหนดหนวยงานไดโดยกด เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดโครงการยอยไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, 

กําหนดกิจกรรมไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหมวดรายจายไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล 

        7. ระบบจะแสดงคาวงเงินที่ขอผูกพันได , หมายเหตุ, วันที่อนุมัติ 

        8. สามารถดูรายงานไดโดยกด  

        9. กําหนดรายการรายจายไดโดยกด   เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดจํานวนเงินไดโดยกรอกลงในชอง จํานวนเงิน 

       10. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

       11. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให  

       12. ถาตองการเพิ่มรายการรายจายใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัดให

กดปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

หมายเหตุ  
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KKBGDT06 :        บันทึกผูกพันเพิ่มเติม 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกผูกพันเพิ่มเติมจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกผูกพันเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกผูกพันเพิ่มเติมใบผูกพันที่ไดอนุมัติแลว 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได KKBGOR06 ใบผูกพันเพิ่มเติม 

ขอมูลต้ังตน วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 

วิธีการใชงาน  

   1. เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติมระบบจะจัดการใหโดยอัตโนมัติ 

   2.  อางอิงเลขที่ผูกพันไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล จากนั้นระบบจะแสดงคาประเภทเรื่อง, เลขที่
เอกสารอางอิง,วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, เรื่อง, รายละเอียด, ปงบประมาณ, แหลงเงิน, หนวยงาน
, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, กิจกรรม, หมวดรายจาย, วงเงินตามที่ผูกพันเดิม, วงเงินที่ขอ
ผูกพันเพิ่มเติม ,วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติมได, สถานะการอนุมัติผูกพัน, วันที่อนุมัติ, หมายเหตุ 

 3. 

 
รูปแสดงตัวอยางหนาจอวันที่ 

กําหนดวันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม โดยดับเบิลคลิกที่ชองวันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม แลวคลิกเลือกวัน 

 4. สามารถดูรายงานไดโดยกด  

เอกสารการอบรมวงจรเบิกจายงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน   6 



        5. กําหนดรายการรายจายไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล และกําหนดจํานวนเงินไดโดยกรอกลงชองจํานวน
เงิน 

        6. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

 7. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให  

        8. ถาตองการเพิ่มรายการรายจายใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัด

ใหกดปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

หมายเหตุ  
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KKBGDT07 :   บันทึกอนุมัติผูกพัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันอนุมัติผูกพัน โครงการจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจออนุมัติผูกพัน 

วัตถุประสงค เพื่ออนุมัติใบผูกพันที่ไดบันทึก 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

   1.  อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพันไดโดยกดปุม  จากนั้นระบบจะแสดงคาวันที่คุมยอดผูกพัน, ประเภทเรื่อง
, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, เรื่อง, รายละเอียด, ปงบประมาณ, สถานะการเบิกจาย
ของใบผูกพัน, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, กิจกรรม, หมวดรายจาย, จํานวน
เงินที่ขอผูกพัน, วงเงินที่ขอผูกพันได,รายการายจาย, จํานวนเงิน 

                2. กําหนดสถานะการอนุมัติผูกพันไดโดยการกดเลือก  จากนั้นระบบจะแสดงวันที่อนุมัติผูกพันให 

                3. ใสหมายเหตุไดที่ชองหมายเหตุ 

                4. สามารถดูรายงานไดโดยกด  

        5. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

 6. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

หมายเหตุ  
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KKBGDT08 :   บันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติม 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติมจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติม 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  

ขอมูลต้ังตน วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 

วิธีการใชงาน  

   1.  กําหนดเลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติมไดโดยกด  จากนั้นระบบจะแสดงคาเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่
คุมยอดผูกพัน, ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, เรื่อง, รายละเอียด, 
ปงบประมาณ, สถานะเบิกจายของใบผูกพัน, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, 
กิจกรรม, หมวดรายจาย, วงเงินตามที่ผูกพันเดิม, วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติมได, วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม,
รายการรายจาย, จํานวนเงิน 

   2.  

   3. กําหนดสถานะการอนุมัติผูกพันไดโดยการเลือกกด  

   3.  ใสหมายเหตุไดที่ชองหมายเหตุ 

   4. ดูรายงานผูกพันเพิ่มเติมไดที่    

        5. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

 6. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

หมายเหตุ  
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KKBGDT26 :  บันทึกยกเลิกผูกพัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันยกเลิกผูกพันจะปรากฏหนาจอดังรูป  

 
รูปแสดงหนาจอยกเลิกผูกพัน  

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกยกเลิกผูกพันทั้งอนุมัติและรอการอนุมัติ 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได KKBGOR05  รายงานบันทึกยกเลิกผูกพัน 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดเลขที่คุมยอดผูกพันไดโดยกด  จากนั้นระบบจะแสดงคาเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่คุมยอด
ผูกพัน, ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, เรื่อง, รายละเอียด, 
ปงบประมาณ, สถานะเบิกจายของใบผูกพัน, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, 
กิจกรรม, หมวดรายจาย 

2.  ยกเลิกผูกพันโดยคลิกที่   

3.  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให  

4.  สามารถดูรายงานไดโดยกด   

5.  เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

6.   

หมายเหตุ  
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KKBGDT27 :    บันทึกยกเลิกผูกพันเพิ่มเติม 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันยกเลิกผูกพันเพิ่มเติมจะปรากฏหนาจอดังรูป  

 
รูปแสดงหนาจอยกเลิกผูกพันเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกยกเลิกผูกพันเพิ่มเติมทั้งอนุมัติและรอการอนุมัติ 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดเลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติมไดโดยกด  จากนั้นระบบจะแสดงคาเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่
คุมยอดผูกพัน, ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, เรื่อง, รายละเอียด, 
ปงบประมาณ, สถานะเบิกจายของใบผูกพัน, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, 
กิจกรรม, หมวดรายจาย, วงเงินตามที่ผูกพันเดิม, วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติมได, วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม,
รายการรายจาย, จํานวนเงิน 

2.  ยกเลิกผูกพันเพิ่มเติมโดยคลิกที่   

3.  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให  

4.  ดูรายงานผูกพันเพิ่มเติมไดที่    

5.  เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

6.   

หมายเหตุ  
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เบิกจายงบประมาณ 
 
KKBGDT11 :     บันทึกขอเบิกจาย กรณีท่ัวไป 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกขอเบิกจาย กรณีทั่วไปจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกขอเบิกจาย กรณีทั่วไป 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกขอเบิกจาย กรณีทั่วไป 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได   

ขอมูลต้ังตน วันที่คุมยอดเบิกจาย 

วิธีการใชงาน  

1.  เลขที่คุมยอดเบิกจาย ระบบจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติ, อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพันไดโดยกด  เพื่อเลือก
ขอมูล จากนั้นระบบจะแสดงคาวันที่คุมยอดผูกพัน, ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, 
วิธีดําเนินการ, เรื่อง, รายละเอียด, ปงบประมาณ, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, 
กิจกรรม, หมวดรายจาย, จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย, วงเงินที่ขออนุมัติงวด, หมายเหตุ 

2.  
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รูปแสดงตัวอยางหนาจอวันที่ 
กําหนดวันที่คุมยอดเบิกจาย โดยดับเบิลคลิกที่ชองวันที่คุมยอดเบิกจาย แลวคลิกเลือกวัน 

3.  กําหนดวาเปนการเบิกครั้งสุดทายไดโดยคลิกที่  

4.  สามารถดูรายงานไดโดยกด  

5.  ไปที่ TAB รายละเอียดใบเบิก กําหนดเลขที่เอกสาร , กําหนดเจาหนี้ไดโดยกด  จะแสดงขอมูลเจาหนี้และ

ประเภทเจาหนี้โดยกด    , กําหนดเลขที่เอกสารอางอิง , กําหนดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 

6.  ไปที่ TAB รายการ กดที่  เพื่อดึงขอมูลรายการจาย กําหนดจํานวนเงินตัดงบตองไมเกินจํานวนเงินที่
ขอเบิกจาย ถาเปนครุภัณฑ จําตองทําการคุมครุภัณฑโดยการกรอกขอมูลจํานวนหนวยที่เบิก 

7.  ถามีรายการหัก ไปที่ TAB รายการหักกําหนดประเภทการหักโดยกด  ประกอบดวย  

1) หัก ณ ที่จายจากนั้นกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษีโดยกด  จากนั้นกําหนดประเภทภาษีโดยกด จะ
ทําการคํานวณภาษี ณ ที่หักจาย 
2) คาปรับ ทําการกรอกขอมูลจํานวนเงินหัก 
3) คาธรรมเนียมเช็ค ณ ที่หักเก็บ ทําการกรอกขอมูลจํานวนเงินหัก  

8.  ไปที่ TAB รายการสั่งจาย กําหนดประเภทการจายโดยกด  จะแสดงขอมูลเจาหนี้ 

9.  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

10.  เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

11.  ถาตองการเพิ่มรายการรายจายใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัดใหกด

ปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

หมายเหตุ  
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KKBGDT12 :  บันทึกอนุมัติเบิกจาย 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกอนุมัติเบิกจายจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกอนุมัติเบิกจาย 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกอนุมัติเบิกจาย 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  

ขอมูลต้ังตน วันที่คุมยอดเบิกจาย 

วิธีการใชงาน  

1. อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจายไดโดยกด   จากนั้นระบบจะแสดงคาเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่คุมยอด
เบิกจาย, วันที่คุมยอดผูกพัน, ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, เรื่อง, 
รายละเอียด, ปงบประมาณ, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, กิจกรรม, หมวด
รายจาย, จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย, วงเงินที่ขออนุมัติงวด, วันที่อนุมัติเบิกจาย, เลขที่เอกสาร, เจาหนี้, ประเภท
เจาหนี้ 

2. กําหนดวาเปนการเบิกครั้งสุดทายไดโดยคลิกที่  

3. กําหนดสถานะการอนุมัติไดโดยกด  ขอมูลจะทําการตัดยอดงบประมาณ 

4. ใสหมายเหตุไดที่ชองหมายเหตุ 

5. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

        6. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  
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KKBGDT15 : บันทึกผูกพันและเบิกจายกรณีท่ัวไป 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกเบิกจายและผูกพัน กรณีทั่วไปจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกเบิกจายและผูกพัน กรณีทั่วไป 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกเบิกจายและผูกพัน กรณีทั่วไป 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได KKBGOR08  ใบขอผูกพันและเบิกจาย 

คาเร่ิมตน วันที่คุมยอดเบิกจาย, วันที่คุมยอดผูกพัน 

วิธีการใชงาน  

1.  ชองเลขที่คุมยอดเบิกจายและ เลขที่คุมยอดผูกพัน ระบบจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติ, กําหนดประเภทเรื่อง

ไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล 

2.  กําหนดเลขที่เอกสารอางอิงไดโดยกรอกลงที่ชองเลขที่เอกสารอางอิง 

3.  กําหนดปงบประมาณไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดแหลงเงินไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, 

กําหนดหนวยงานไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, หากมีโครงการยอยใหกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนด

กิจกรรมไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหมวดรายจายไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล 

4.  จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย, วงเงินที่ขออนุมัติงวด, วันที่อนุมัติเบิกจายระบบจะแสดงใหโดยอัตโนมัติ 

5.  ไปที่ TAB รายละเอียดใบเบิก กําหนดเลขที่เอกสาร , กําหนดเจาหนี้ไดโดยกด  จะแสดงขอมูลเจาหนี้

และประเภทเจาหนี้โดยกด    , กําหนดเลขที่เอกสารอางอิง , กําหนดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
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ไปที่ TAB รายการ กําหนดรายการรายจายโดยกด      กําหนดจํานวนเงินตัดงบตองไมเกินจํานวนเงินที่
ขอเบิกจาย ถาเปนครุภัณฑ จําตองทําการคุมครุภัณฑโดยการกรอกขอมูลจํานวนหนวยที่เบิก 

6.  ถามีรายการหัก ไปที่ TAB รายการหักกําหนดประเภทการหักโดยกด  ประกอบดวย  

1) หัก ณ ที่จายจากนั้นกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษีโดยกด  จากนั้นกําหนดประเภทภาษีโดยกด
จะทําการคํานวณภาษี ณ ที่หักจาย 
2) คาปรับ ทําการกรอกขอมูลจํานวนเงินหัก 
3) คาธรรมเนียมเช็ค ณ ที่หักเก็บ ทําการกรอกขอมูลจํานวนเงินหัก  

7.  ไปที่ TAB รายการสั่งจาย กําหนดประเภทการจายโดยกด  จะแสดงขอมูลเจาหนี้ 

8.  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

9.  ถาตองการเพิ่มเลขที่เอกสารใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัดให

กดปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

10.    เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  โดยดูสถานะเบิกจายเอกสารที่   ชองสถานะตางๆ 

11.   

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกจายงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน   16 



KKBGDT16 : บันทึกอนุมัติผูกพันละเบิกจาย              

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจายจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจาย 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจาย 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  

คาเร่ิมตน วันที่คุมยอดเบิกจาย 

วิธีการใชงาน  

1. อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจายไดโดยกด   จากนั้นจะแสดงคาเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่คุมยอด
ผูกพัน, ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, ปงบประมาณ, แหลงเงิน, 
หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, กิจกรรม, หมวดรายจาย, จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย, วงเงิน
ที่ขออนุมัติงวด, เลขที่เอกสาร, เจาหนี้, ประเภทเจาหนี้, เลขที่บัญชี, เลขที่เอกสารอางอิง, จํานวนเงิน, 
จํานวนเงินขอเบิก, ภาษีเงินได, ภาษีมูลคาเพิ่ม, คาปรับ, จํานวนเงินรวม 

2. กําหนดสถานะการอนุมัติเบิกจายไดโดยกด  จากนั้นระบบจะแสดงวันที่อนุมัติเบิกจาย 

3. สามารถใสหมายเหตุไดโดยกรอกคาลงในชองหมายเหตุ 

4. ดูรายงานไดโดยกด  

            5. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให  

        6. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด   

เอกสารการอบรมวงจรเบิกจายงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน   17 



KKBGDT28 : บันทึกยกเลิกเบิกจาย 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกยกเลิกเบิกจายจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกยกเลิกเบิกจาย 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกยกเลิกเบิกจาย 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  

คาเร่ิมตน วันที่คุมยอดเบิกจาย 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดเลขที่คุมยอดเบิกจายไดโดยกด  จากนั้นจะแสดงคาเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่คุมยอด
ผูกพัน, ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, เรื่อง, รายละเอียด, 
ปงบประมาณ, สถานการณเกจายของใบผูกพัน, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการ
ยอย, กิจกรรม, หมวดรายจาย, จํานวนที่ขอเบิกจาย, วงเงินที่ขออนุมัติงวด, วันที่อนุมัติเบิกจาย, เลขที่
เอกสาร, เจาหนี้ 

2.   

3.  สามารกําหนดการสงเงินคืนไดโดยกด  

4.  สามารกําหนดกําหนดสถานะการอนุมัติเบิกจายไดโดยกด  

5.  ใสหมายเหตุไดโดยใสลงที่ชองหมายเหตุ 

6.  ดูรายงานไดโดยกด  
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            8. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

            9. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

   หมายเหตุ  
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บันทึกตั้งเจาหนี้ 
 
KKAPDT06 : รับขอมูลการต้ังหนี้เจาหนี้การคา/เจาหนี้ใบสําคัญ จากระบบงบประมาณ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรับขอมูลการตั้งหนี้เจาหนี้การคา/เจาหนี้ใบสําคัญจากระบบงบประมาณจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรับขอมูลการตั้งหนี้เจาหนี้การคา/เจาหนี้ใบสําคัญจากระบบงบประมาณ 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกการรับขอมูลการตั้งหนี้เจาหนี้การคา/เจาหนี้ใบสําคัญจากระบบงบประมาณ 

ผูใชงาน หนวยงานเจาหนี้ 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง  

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานเลือกรายการขอมูลปบริหารงบประมาณ, ปงบประมาณ, แหลงเงินทุน, กองทุน, แผนงาน, งาน/โครงการ, 

หมวดรายจาย และเลขที่คุมยอดเบิกจายเริ่มตน-สิน้สุดโดยกดปุม   โปรแกรมจะทําการดึงขอมูลรายละเอียด
ตางๆขึ้นมาแสดงผล ใหผูใชเลือกขอมูลที่ตองการ แลวกรอกขอมูลเริ่มตน-สิ้นสุด ของวันที่อนุมัติเบิกจาย 

2.  เมื่อกดปุม    โปรแกรมจะทําการดึงขอมูล เลขที่คุมยอดเบิกจาย, ประเภทเจาหนี้, รหัสเจาหนี้, 

เลขที่เอกสาร, จํานวนเงิน และภาษีมูลคาเพิ่ม มาแสดงผล เพื่อใหผูใชเลือกรายการแลวคลิกที่   เพื่อทํา
การยืนยันการตั้งหนี้ 
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3.  

 
รูปแสดงหนาจอรายการเมื่อผูใชกดปุม “รายการ” 

ผูใชงานสามารถกดปุม  เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดแตละรายการ 

4.  ภายหลังจากทําการกรอกขอมูลที่ตองการเรียบรอยแลว กดปุม   เพิ่มทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกจายงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน   21 



KKAPOR03 : รายงานการตั้งหนี้ต้ังหนี้/ปรับปรุงหนี้ ประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานใบตั้งหนี้/ปรับปรุงหนี้ ประจําวัน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานใบตั้งหนี้/ปรับปรุงหนี้ ประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานใบตั้งหนี้/ปรับปรุงหนี้ ประจําวัน 

ผูใชงาน หนวยงานเจาหนี้ 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชกําหนดประเภทรายงาน, ระบบ และสถานะโดยเลือกจาก Combo Box 

2.  กําหนดรหัสหนวยงานหลัก, รหัสหนวยงาน,  เงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสประเภทเอกสารหลัก,  
รหัสประเภทเอกสารยอย,  วันที่เอกสาร,  เลขที่เอกสาร ที่ตองการออกรายงานโดยเงื่อนไขขอมูลสามารถ

ดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและ
เลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

3.  เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

4.  กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  
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เตรียมจาย 
 

KKFNDT10: บันทึกรายการใบสั่งจายตามใบเบิก 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรายการจายตามเอกสารเบิกจายงบประมาณจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรายการจายตามเอกสารเบิกจายงบประมาณ 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรายการจายตามเอกสารเบิกจายงบประมาณ 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  1. เลขที่ใบสั่งจาย 

เอกสารอางอิง 1. เอกสารเบิกจายงบประมาณ 

วิธีการใชงาน  

                   1. ผูใชกําหนดแหลงเงิน ชวงเลขที่ใบเบิก วันที่ใบเบิก แลวกดปุม “ดึงขอมูล” จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลของเลขที่
ใบเบิก หากตองการประมวลผลใบเบิกใด ก็กด Check Box ที่ดานหลัง  

   2. จากนั้นกดปุม  “ประมวลผล” ระบบจําทําการประมวลผลใบเบิกนั้นๆ และแสดงขอมูลของ
เลขที่ใบสั่งจาย 

                  3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

                  4. หากตองการพิมพ ใหคลิ๊กที่ Check Box  

หมายเหตุ  
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KKFNDT13: พิมพเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันพิมพเช็คจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอพิมพเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. เช็ค 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบสั่งจาย 

วิธีการใชงาน  

                   1. ผูใชกําหนดประเภทการจายเงิน เลขที่ใบสั่งจายตนทางและปลายทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็คเริ่มตน เมื่อผูใช
กําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร ระบบจะทําการดึงขอมูลของธนาคารและสาขาธนาคารขึ้นมาแสดง 

   2. เมื่อกดปุม   ระบบจะทําการดึงขอมูลตาง ๆ ของเช็ค เชน เลขที่เช็ค สั่งจายให จํานวนเงิน 
ยืนยันการพิมพ  เลขที่ใบสั่งจาย ขึ้นมาแสดงผล เพื่อใหผูใชสามารถทําการเปลี่ยนแปลงการยืนยันการพิมพ 

                   3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
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KKFNOR10  : รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชัน รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

          1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ หนวยงาน แหลงเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร เช็คลงวันที่ ที่
ตองการออกรายงาน 

          2. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูล
ขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

          3. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

          4. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  
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การสั่งจาย 
 

KKFNDT14: บันทึกการจายเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการจายเช็ค จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการจายเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกการจายเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง 1. เลขที่บัญชีธนาคาร 
2. เลขที่เช็ค 

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชกําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร สั่งจายนาม เลขที่เช็ค โดยกดปุม “LOV”   ระบบจะทําการดึงขอมูล “ สั่ง 
จายให ” ที่มีความสัมพันธกับเลขที่เช็คขึ้นมาแสดงผลซึ่งผูใชสามารถกรอกแกไขได 

2. เมื่อคลิกที่ปุม   ระบบจะดึงขอมูลของเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ วันที่จายเช็ค 
จํานวนเงิน ช่ือบัญชีธนาคาร และจํานวนเงินรวมขึ้นมาแสดงผล เพื่อใหผูใชสามารถแกไข เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
และทําการยืนยันการจายเช็ค  

3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
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KKFNDT15: บันทึกการจายเงินสด 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการจายเงินสด จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการจายเงินสด 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกการจายเงินสด 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1.  เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

เอกสารอางอิง 1.  เลขที่ใบสั่งจาย 

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชกําหนดผูที่ตองการจะสั่งจายให  โดยกดปุม “LOV”    

2. เมื่อคลิกที่ปุม    ระบบจะดึงขอมูลของ เลขที่ใบสั่งจาย,  วันที่จายเงิน, จํานวนเงิน,  เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน และจํานวนเงินรวมขึ้นมาแสดงผล เพื่อใหผูใชสามารถแกไข เลขที่ใบเสร็จรับเงินและทําการยืนยัน
การจายเงิน 

3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
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KKFNDT16 บันทึกการจายเงินโอน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการจายเงินโอน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการจายเงินโอน 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกการจายเงินโอน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1.  เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบสั่งจาย 
2. เลขที่บัญชีธนาคาร 

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชกําหนดผูที่ตองการจะสั่งจายให โดยกดที่ปุม “ LOV “  

2. เมื่อกดปุม   ระบบจะดึงขอมูลของ เลขที่ใบสั่งจาย วันที่จายเงินโอน เลขที่บัญชีธนาคาร 
จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม ช่ือบัญชีธนาคาร ธนาคาร สาขาธนาคารขึ้นมาแสดงผล เพื่อใหผูใชกรอก เลขที่
ใบเสร็จรับเงินและทําการยืนยันการจายเงิน 

3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
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ตัดหนี้เจาหนี้
 

KKAPDT08 : ยืนยันการการจายชําระหนี้จากระบบการเงินรับจาย 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันยืนยันการรับขอมูลการจายชําระหนี้จากระบบงานรับ/จายเงินจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอยืนยันการรับขอมูลการจายชําระหนี้จากระบบงานรับ/จายเงิน 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกยืนยันการรับขอมูลการจายชําระหนี้จากระบบงานรับ/จายเงิน 

ผูใชงาน หนวยงานเจาหนี้ 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง  

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกรอกขอมูล วันที่จายชําระ เริ่มตน – สิ้นสุด  แลวกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลใบสั่งจาย, 
วันที่จายชําระ, จํานวนเงิน และเลขที่เอกสารที่มีการรับขอมูลการจายชําระหนี้จากระบบงานรับ/จายเงิน 

2.  เลือกรายการของใบสั่งจายที่ตองการยืนยันการจายชําระหนี้ โดยคลิ๊กเมาส   เพื่อยืนยันการจาย
ชําระหนี้ และเอกสารที่ถูกยืนยันจะเปลี่ยนสถานะจากปกติเปนจายชําระ 

3.  ภายหลังจากทําการกรอกขอมูลที่ตองการเรียบรอยแลว กดปุม   เพิ่มทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
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