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ขั้นตอนการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จัดจาง 
 

KKBGDT23 : บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  KKBGOR15  ใบโอนเงิน/ยืมเงิน/คืนเงิน งบประมาณ    

คาเร่ิมตน วันที่โอน / ยืม / คืนเงิน 

วิธีการใชงาน  

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    1 



  
 

1.  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (Tab “การโอน”) 

- Tab(“การโอน”)  สวนของผูโอนเลขที่ใบกันเงิน ระบบจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติ แลวทําการเลือกวา

เปนการโอนระหวางหนวยงาน / โครงการยอย / หมวดรายจาย แลวกําหนดปงบประมาณไดโดยกด  

เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดแหลงงานไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหนวยงานไดโดยกด  
เพื่อเลือกขอมูล, ระบบจะแสดงวงเงินที่คงเหลือ ที่สามารถโอนได ดังนั้นผูใชตองกรอกจํานวนเงินโอน 
นอยกวาวงเงินคงเหลือ ระบบจึงจะทําการประมวลผลให  

          ในสวนของผูรับโอน กําหนดแหลงเงินไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหนวยงานไดโดย

กด  เพื่อเลือกขอมูล หากมีโครงการยอยสามารถกําหนดโครงการยอยไดโดยกด  เพื่อเลือก

ขอมูล, กําหนดกิจกรรมไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหมวดรายจายไดโดยกด  เพื่อเลือก

ขอมูล เมื่อตองการดูรายการครุภัณฑใหกด   เมื่อตองการดูรายงานใหกด 

  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะ
บันทึกขอมูลทั้งหมดให 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    2 



  
 

2.  

 
- Tab “การยืม”  สวนของผูใหยืมเลขที่ใบกันเงิน ระบบจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติ, กําหนดปงบประมาณ

, กําหนดแหลงเงินไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหนวยงานไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, 

หากมีโครงการยอยสามารถกําหนดโครงการยอยไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดกิจกรรมได

โดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหมวดรายจายไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล ระบบจะแสดงวงเงิน
คงเหลือที่ใหยืมได ดังนั้นผูใชตองกรอกจํานวนเงินใหยืม นอยกวาวงเงินคงเหลือที่ใหยืมได ระบบจึงจะ
ทําการประมวลผลให  

         ในสวนของผูยืม กําหนดแหลงเงินไดโดยกด, กําหนดหนวยงานไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล 
หากมีโครงการยอยสามารถกําหนดโครงการยอยไดโดยกด, กําหนดกิจกรรมไดโดยกด, กําหนดหมวด

รายจายไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล หากตองการดูรายการครุภัณฑใหกด   ,เมื่อ

ตองการดูรายงานใหกด   เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกด

ปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    3 



  
 

3.  

 
- Tab “การคืน”  สวนของผูใหคืนเลขที่ใบกันเงิน ระบบจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติ , กําหนดใบคืนเลขที่

ไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล,  จากนั้นระบบจะแสดงปงบประมาณ, แหลงเงิน, หนวยงาน, งาน/
โครงการ, กิจกรรม,หมวดรายจาย, กองทุน, จํานวนเงินยืม แลวกรอกจํานวนเงินใหคืน แลวระบบจะ
คํานวณเงินยืมคงเหลือ หากกรอกมากกวาจํานวนเงินที่ยืม ระบบจะไมทําการประมวลผลให  
         ในสวนของผูรับคืน ระบบจะแสดงแหลงเงิน, หมวดรายจาย, งาน/โครงการ, โครงการยอย, 

กิจกรรม, หนวยงาน, กองทุน หากตองการดูรายการครุภัณฑใหกด   ,เมื่อตองการดู

รายงานใหกด   เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    
ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

            4. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

   หมายเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    4 



  
 

ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจาง 
 
KKPODT01: บันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหจัดซื้อ/จัดจาง 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหจัดซื้อ/จัดจาง 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-ปรับปรุงขอมลูใบขอใหจัดซื้อ/จัดจาง 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได รายงานใบขอใหจัดซื้อ/จัดจาง 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  สามารถกําหนดเลขที่ใบขอใหจัดซื้อ/จัดจางได 2 วิธีคือ  
 ระบบจะทําการ generate ใหเองโดยอัตโนมัติ เมื่อทําการบันทึก  ในกรณีที่คาที่ระบุอยูในเลขที่ใบขอให

จัดซื้อ/จัดจาง เปน “AUTO” 
 ผูใชเปนผูกําหนดเอง 

2.  ระบุวันที่เอกสาร ,เรื่อง ,เรียน ,วัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง 

3.  เลือกประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง   ซึ่งประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจางมีใหเลือกดังนี้ 
1. วัสดุ 
2. ครุภัณฑ/งานกอสราง 
3. งานซอม/งานตอเติม 
4. งานจางทั่วไป  

4.  ระบุเลขที่ ศธ. 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    5 



  
 

5.  ระบุรหัสหนวยงานจัดหาจัดจาง ,ผูขอซื้อ/ขอจาง ,ปงบประมาณ ,แหลงเงิน ,หนวยงาน ,กองทุน  โดยกดปุม 

 ระบบจะแสดงหนาตางรายการขึ้นมาใหเลือก   

6.  ระบุโครงการยอย  โดยกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตางรายการขึ้นมาใหเลือก  เมื่อทําการเลือกโครงการ
ยอยแลว  ระบบจะดึงรหัสและชื่อของกองทุน ,แผนงานที่เกี่ยวของกับโครงการยอยมาแสดง 

7.  ระบุกิจกรรม/วิชา ,หมวดรายจาย ,ประธานกรรมการ ,กรรมการ  โดยกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตาง
รายการขึ้นมาใหเลือก 

8.  ดําเนินการ  จะแสดงใหทราบถึงสถานะของสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง  ซึ่งจะไมสามารถแกไขสถานะในระบบนี้ได    
โดย 

 ถา    สถานะคือ  อนุมัติใหดําเนินการ 

 ถา    สถานะคือ  รออนุมัติ  

9.  ระบุรหัสสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง  โดยกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตางรายการขึ้นมาใหเลือก 

10.  ระบุจํานวน  โดยจํานวนที่ระบุไดจะตองมีคามากกวา 0 

11.  ระบุหนวยนับ   โดยกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตางรายการขึ้นมาใหเลือก 

12.  ระบุราคาตอหนวย  โดยราคาตอหนวยที่ระบุจะตองมีคามากกวา 0 

13.  ระบุหมายเหตุที่ตองการ 

14.  กรณีที่ตองการสรางขอมูลชุดประกอบของสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง   สามารถทําไดโดยกดปุม   

   ระบบจะแสดงหนาตางดังรูป 

 
 

15.  เมื่อทําการบันทึกขอมูลถูกตองเรียบรอยแลว จึงกดปุม Save เพื่อทําการบันทึก 

หมายเหตุ ในกรณีที่เอกสารใบขอใหจัดซื้อ/จัดจาง  ถูกนําไปสรางเปนใบขอซื้อ/ขอจางแลว  จะไมสามารถปรับปรุงและ
ลบเอกสารใบขอใหจัดซื้อ/จัดจางใบนี้ได 

 
 
 
 
 
 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    6 



  
 

KKPODT02: บันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง  - 

วิธีการใชงาน  

1.  กดปุม  เพื่อดึงขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจางทั้งหมดออกมา 

2.  เลือกสถานะดําเนินการที่ตองการ  โดย 

       ถาตองการใหสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจางรายการนั้น  มีสถานะเปน อนุมัติดําเนินการ 

       ถาตองการใหสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจางรายการนั้น  มีสถานะเปน รออนุมัติ 

3.  กรณีที่ตองการดูขอมูลชุดประกอบของสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง   สามารถทําไดโดยกดปุม   

   ระบบจะแสดงหนาตางดังรูป 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    7 



  
 

 
 

4.  เมื่อทําการเลือกสถานะดําเนินการแลว  กดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  โปรแกรมสามารถปรับปรุงขอมูลของเอกสาร  แตไมสามารถลบเอกสารได 
 ในกรณีที่เอกสารใบขอใหจัดหา/จัดจาง  ถูกนําไปสรางเปนใบขอซ้ือ/ขอจางแลว  จะไมสามารถ

ปรับปรุงเอกสารใบขอใหจัดหา/จัดจางใบนี้ได 
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ขั้นตอนการผูกพัน 
 
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 
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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  

        5. กําหนดรายการรายจายไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล และกําหนดจํานวนเงินไดโดยกรอกลงชองจํานวน
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เงิน 

        6. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

 7. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให  

        8. ถาตองการเพิ่มรายการรายจายใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัด

ใหกดปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

หมายเหตุ  
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ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจาง 
 

KKPODT04: บันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-ปรับปรุงขอมลูรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได รายงานขอซื้อ/ขอจาง 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  ระบุเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 

2.  กดปุม  เพื่อนําใบรายงานขอซื้อ/ขอจางมากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.  ระบุวันที่เอกสาร ,เรื่อง ,เรียน 

4.  เลือกวิธีซื้อ/จาง   ซึ่งวิธีซื้อ/จางมีใหเลือกดังนี้ 
1. วิธีตกลงราคา 
2. วิธีสอบราคา 
3. วิธีประกวดราคา  
4. วิธีพิเศษ 
5. วิธีกรณีพิเศษ  

5.  ระบุวัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง  
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6.  ระบุเลขที่ ศธ. ,ปงบประมาณ ,แหลงเงิน  โดยกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตางรายการขึ้นมาใหเลือก 

7.  ระบุวันที่ตองการใช ,หากมีงานจางซอม/งานตอเติมใหระบุ 

8.  ระบุโครงการยอย  โดยกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตางรายการขึ้นมาใหเลือก  เมื่อทําการเลือกโครงการ
ยอยแลว  ระบบจะดึงรหัสและชื่อของกองทุน ,แผนงานที่เกี่ยวของกับโครงการยอยมาแสดง 

9.  ระบุกิจกรรม/วิชา ,หมวดรายจาย  โดยกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตางรายการขึ้นมาใหเลือก 

10.  เลือกประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจางที่ตองการ  โดย 

       ถาตองการใหประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจางนั้น  มีประเภทเปน  จัดทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคา  
                                                                                                                      คงที่ไมจํากัดปริมาณ 

       ถาตองการใหประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจางนั้น  มีประเภทเปน  จัดทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคา   
                                                                                                                      คงที่จํากัดปริมาณ 

11.  เมื่อตองการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม   สามารถกดปุม     ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 

 
กดปุม Exit เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

12.  กดปุม     ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 

 
ระบุรหัสประเภทคณะกรรมการ ,รหัสประธานกรรมการ ,รหัสกรรมการ  โดยกดปุม  ระบบจะแสดง
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หนาตางรายการขึ้นมาใหเลือก 
กดปุมบันทึก  เพื่อทําการบันทึกขอมูล  แลวกดปุมกลับ  เพื่อไปที่หนาจอการทํางาน 

13.  เมื่อกด    ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 

 
ระบุราคาตอหนวย  โดยราคาตอหนวยที่ระบุจะตองมีคามากกวา 0 
กดปุมบันทึก  เพื่อทําการบันทึกขอมูล  แลวกดปุมกลับ  เพื่อไปที่หนาจอการทํางาน 

14.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่สามารถนํามาปรับปรุงและลบไดนั้น  จะตองมีสถานะเปนรออนุมัติ  
 หนวยงานที่สามารถบันทึก แกไขและเรียกคนขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง คือหนวยงานจัดซื้อ/จัด

จางเทานั้น 
 เมื่อรายงานขอซื้อ/ขอจาง ไดรับการอนุมัติหรือถูกยกเลิกจะไมสามารถแกไขขอมูลได 
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KKPODT16: บันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-ปรับปรุงขอมลูใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  สามารถกําหนดเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางได 2 วิธีคือ  
 ระบบจะทําการ generate ใหเองโดยอัตโนมัติ เมื่อทําการบันทึก  ในกรณีที่คาที่ระบุอยูในเลขที่รายงาน

ขอซื้อ/ขอจางเปน “AUTO” 
 ผูใชเปนผูกําหนดเอง 

2.  ระบุเลขที่สัญญา โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

3.  ระบุเรื่อง, เรียน, วัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง , เลขที่  ศธ. 

4.  ระบุปงบประมาณ, แหลงเงิน, โครงการยอย, กิจกรรม/วิชา และหมวดรายวิชา โดยกดปุม  ระบบจะแสดง
รายการขึ้นมาใหเลือก 

5.  เมื่อตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  กดปุม   จะแสดงหนาจอดังรูป 
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กดปุม Exit  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

6.  เมื่อกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 

 
กดปุมบันทึก  เพื่อทําการบันทึกขอมูล  กดปุมตกลง  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

7.  เมื่อตองการดูขอมูลชุดประกอบของสัญญา สามารถกด    ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
กดปุมบันทึก  เพื่อทําการบันทึกขอมูล  กดปุมตกลง  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

8.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  หนวยงานที่สามารถบันทึก แกไข และเรียกคนใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม
จํากัดปริมาณ คือหนวยงานจัดซื้อ/จัดจางเทานั้น 

 เมื่อใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ไดรับการอนุมัติหรือถูกยกเลิก
จะไมสามารถแกไขขอมูลได 
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KKPODT06: บันทึก-อนุมัติขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-อนุมัติขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  กดปุม  เพื่อดึงขอมูลใบขอมูลรายงานจัดหา/จัดจางทั้งหมดออกมา 

2.  เลือกใบรายงานขอซื้อ/ขอจางที่ตองการอนุมัติ  โดย 
       ถาตองการอนุมัติขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
       ถาไมตองการอนุมัติขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจางใบนั้น 

3.  กดปุม    ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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กดปุม Exit เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

4.  กดปุม    ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 

 
กดปุมกลับ  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

5.  เมื่อตองการดูขอมูลชุดประกอบของใบรายงานขอซื้อ/ขอจาง  สามารถกด    ระบบจะแสดง
หนาจอดังรูป 

 
 
กดปุมกลับ  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

6.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  หนวยงานที่สามารถบันทึก แกไขและเรียกคนขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง คือหนวยงานจัดซื้อ/จัด
จางเทานั้น 

 เมื่อรายงานขอซื้อ/ขอจาง ไดรับการอนุมัติหรือถูกยกเลิกจะไมสามารถแกไขขอมูลได 
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KKPODT18: บันทึก-อนุมัติรายงานขอซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-อนุมัติรายงานขอซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

วัตถุประสงค ใชสําหรับอนุมัติรายงานขอซื้อสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  กดปุม    ดําเนินการเพื่อเรียกขอมูลรายการขอซื้อขึ้นมา 

2.  เลือกเลขที่สัญญาที่ตองการอนุมัติ  โดย 
       ถาตองการอนุมัติรายงานขอซื้อนั้น 
       ถาไมตองการอนุมัติรายงานขอซื้อนั้น 
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3.  เมื่อกดปุม  ก็จะแสดงหนาจอ 

 
4.  เมื่อกดปุม  ก็จะแสดงหนาจอคณะกรรมการดังรูป 

 
5.  เมื่อเสร็จแลวกดปุม Save เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
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KKPODT07: บันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหเสนอราคา 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหเสนอราคา 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-ปรับปรุงขอมลูใบขอใหเสนอราคา 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  ระบุหมายเลขที่ใบเสนอราคา 

2.  กดปุม  เพื่อนําใบเสนอราคามากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.  บันทึกขอมูลกรณีประกวดราคา, กรณีสอบราคา 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    22 



  
 

4.  แถบรายละเอียด 
เมื่อตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  กดแถบรายละเอียด จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 

5.  เมื่อตองการดูขอมูลชุดประกอบของใบขอใหเสนอราคา  สามารถกด    ระบบจะแสดงหนาจอ
ดังรูป 

 
กดปุมกลับ  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

6.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ เมื่อใบขอใหเสนอราคาถูกอางอิงถึงในใบเสนอราคาแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลได 

 
 
 
 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    23 



  
 

 
 
KKPODT10: บันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-ปรับปรุงขอมลูขอตกลงซื้อขาย/จาง 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  ในสวนของเลขที่ขอตกลงซื้อขาย/จาง ระบบจะทําการ generate ใหเองโดยอัตโนมัติ เมื่อทําการบันทึก 

2.  ระบุเลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

3.  ระบุเลขท่ี ศธ. ,ผูสั่งซื้อ โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

4.  ระบุอํานาจ/ตําแหนง 

5.  ระบุผูขาย/ผูรับจาง โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

6.  ระบุอัตราคาปรับ, หนวยคาปรับ, จํานวนคน, ระยะเวลาสงมอบ, วันที่เร่ิมตนสงมอบ, วันที่สิ้นสุดสงมอบ, 

สถานที่สงมอบ และหมายเหตุ 

7.  แถบรายละเอียด 
เมื่อตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  กดแถบรายละเอียด จะแสดงหนาจอดังรูป 
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8.  เมื่อตองการดูขอมูลชุดประกอบของขอตกลงซื้อ/จาง  สามารถกด    ระบบจะแสดงหนาจอดัง
รูป 

 
กดปุมบันทึก  เพื่อทําการบันทึกขอมูล  กดปุมตกลง  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

9.  เมื่อกดปุม   ระบบจะแสดงรูปดังหนาจอ 
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กดปุม Exit  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

10.  แถบงวดการสงมอบ 
เมื่อตองการดูงวดการสงมอบ  กดแถบงวดการสงมอบ จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

 
 

11.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  หนวยงานที่สามารถบันทึก แกไข และเรียกคนขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง คือหนวยงานจัดซื้อ/จัด
จางเทานั้น 

 เมื่อขอตกลงซื้อขาย/จาง ไดรับการอนุมัติหรือถูกยกเลิกจะไมสามารถแกไขขอมูลได 
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KKPODT12: บันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  กดปุม  เพื่อดึงเลขที่ขอตกลงซื้อขาย/จางทั้งหมดออกมา 

2.  เลือกขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางที่ตองการอนุมัติ  โดย 
       ถาตองการอนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางนั้น 
       ถาไมตองการอนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางนั้น 

3.  แถบรายละเอียด 
เมื่อตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  กดแถบรายละเอียด จะแสดงหนาจอดังรูป 
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4.  เมื่อตองการดูขอมูลชุดประกอบของขอตกลงซื้อขาย/จาง สามารถกด    ระบบจะแสดงหนาจอ
ดังรูป 

 
กดปุม ตกลง  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

5.  เมื่อกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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กดปุม Exit  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

6.  แถบงวดการสงมอบ 
เมื่อตองการดูงวดการสงมอบ  กดแถบงวดการสงมอบ จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

 
 

7.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  หนวยงานที่สามารถบันทึก แกไข และเรียกคนขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง คือหนวยงานจัดซื้อ/จัด
จางเทานั้น 

 เมื่อขอตกลงซื้อขาย/จาง ไดรับการอนุมัติหรือถูกยกเลิกจะไมสามารถแกไขขอมูลได 
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KKPOOD03:  ขอตกลงซื้อขาย/จาง 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอขอตกลงซื้อขาย/จาง 

วัตถุประสงค เพื่อใชพิมพขอตกลงซื้อขาย/จาง 

ผูใชงาน หนวยพัสดุ 

เอกสารที่ได รายงานขอตกลงซื้อขาย 

ขอมูลต้ังตน - 

วิธีการใชงาน  

1.  กดปุม  เพื่อเลือกเลขที่ขอตกลง 

2.  กดปุม  เพื่อแสดงรายงานขอตกลงซื้อขาย/จาง 

3.  กด  เพื่อพิมพรายงานออกทางเครื่องปริ๊นซเตอร กด  เพื่อปดหนาจอรายงาน 

หมายเหตุ  จะไดรายงานขอตกลงซื้อขาย/จาง 
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ขั้นตอนการทําสัญญา 
 

KKPODT13: บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-ปรับปรุงขอมลูสัญญา 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  ในสวนของเลขที่สัญญา ระบบจะทําการ generate ใหเองโดยอัตโนมัติ เมื่อทําการบันทึก 

2.  ระบุวันที่เริ่มตนสัญญา 

3.  ระบุประเภทสัญญา, ผูซื้อ โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

4.  ระบุอํานาจ/ตําแหนง 

5.  ระบุเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง, รหัสผูขาย/ผูรับจาง โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

6.  ระบุหมายเหตุ, อัตราปรับ และจํานวนคน 

7.  เมื่อตองการดูรายละเอียดหลักประกัน กดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 
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8.  เมื่อกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
กดปุม Exit  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

9.  แถบรายละเอียด 
เมื่อตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  กดแถบรายละเอียด จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

เอกสารการอบรมระบบจัดซื้อ/จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน                    32 



  
 

 
 

10.  เมื่อตองการดูขอมูลชุดประกอบของสัญญา สามารถกด    ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
กดปุมบันทึก  เพื่อทําการบันทึกขอมูล  กดปุมตกลง  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

11.  เมื่อกดปุม    ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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กดปุม Exit  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

12.  แถบงวดการสงมอบ 
เมื่อตองการดูงวดการสงมอบ  กดแถบงวดการสงมอบ จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

 
 

13.  แถบขยาย/ปรับปรุงสัญญา 
เมื่อตองการขยาย/ปรับปรุงสัญญา  กดแถบขยาย/ปรับปรุงสัญญา จะแสดงหนาจอดังรูป 
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14.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  หนวยงานที่สามารถบันทึก แกไข และเรียกคนสัญญา คือหนวยงานจัดซื้อ/จัดจางเทานั้น 
 เมื่อสัญญา ไดรับการอนุมัติหรือถูกยกเลิกจะไมสามารถแกไขขอมูลได 
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KKPODT15: บันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  กดปุม  เพื่อดึงเลขที่สัญญาทั้งหมดออกมา 

2.  เลือกเลขที่สัญญาที่ตองการอนุมัติ  โดย 
       ถาตองการอนุมัติสัญญานั้น 
       ถาไมตองการอนุมัติสัญญานั้น 

3.  ระบุเหตุผลการอนุมัติ โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

4.  เมื่อกดปุม    ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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5.  เมื่อกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 

 
กดปุม Exit  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

6.  แถบรายละเอียด 
เมื่อตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  กดแถบรายละเอียด จะแสดงหนาจอดังรูป 
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7.  เมื่อกดปุม    ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 

 
กดปุม ตกลง  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

8.  เมื่อกดปุม    ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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กดปุม Exit  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

9.  แถบงวดการสงมอบ 
เมื่อตองการดูงวดการสงมอบ  กดแถบงวดการสงมอบ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 

10.  แถบขยาย/ปรับปรุงสัญญา 
เมื่อตองการขยาย/ปรับปรุงสัญญา  กดแถบขยาย/ปรับปรุงสัญญา จะแสดงหนาจอดังรูป 
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11.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  หนวยงานที่สามารถบันทึก แกไข และเรียกคนสัญญา คือหนวยงานจัดซื้อ/จัดจางเทานั้น 
 เมื่อสัญญา ไดรับการอนุมัติหรือถูกยกเลิกจะไมสามารถแกไขขอมูลได 
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หลักประกันสัญญา 
 

KKPODT09: บันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-ปรับปรุงขอมลูหลักประกัน 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  ในสวนของเลขที่หลักประกันระบบจะทําการ generate ใหเองโดยอัตโนมัติ เมื่อทําการบันทึก 

2.  ระบุรหัสผูขายผูรับจาง โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

3.  ระบุเลขที่สัญญาซื้อ/จาง โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

4.  ระบุเลขที่รายงานขอซื้อ/จาง โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

5.  ระบุเลขที่  ศธ. , วันที่เริ่มตนการค้ําประกัน, ระยะเวลา, วันที่ครบกําหนด, วันที่ทําเรื่องคืนหลักประกัน, วันที่
คืนหลักประกัน และสถานหลักประกัน 

6.  ระบุประเภทหลักประกัน โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

7.  ระบุ เลขที่หนังสือค้ําประกัน, วันที่ออกหนังสือค้ําประกัน 

8.  ระบุธนาคาร โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

9.  ระบุสาขา โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก,ระบุหมายเหตุ 
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10.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
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ขั้นตอนการตรวจนับ 
 

KKPODT19: บันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ 

SCREEN  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ 

วัตถุประสงค ใชสําหรับบันทึก-ปรับปรุงขอมลูการตรวจรับ 

ผูใชงาน หนวยจัดซื้อวัสดุ ,หนวยจัดซื้อครุภัณฑและงานจาง 

เอกสารที่ได - 

เอกสารอางอิง - 

วิธีการใชงาน  

1.  สามารถกําหนดเลขที่ใบตรวจรับได 2 วิธีคือ  
 ระบบจะทําการ generate ใหเองโดยอัตโนมัติ เมื่อทําการบันทึก  ในกรณีที่คาที่ระบุอยูในเลขที่ใบขอรับ 

เปน “AUTO” 
 ผูใชเปนผูกําหนดเอง 

2.  ระบุวันที่ตรวจรับ, ประเภทขอตกลงสัญญา 

3.  ระบุเลขที่ โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

4.  ระบุเลขที่ ศธ. 

5.  ระบุงวด, รหัสผูรับ โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาใหเลือก 

6.  ระบุอัตราคาปรับ, จํานวนคนและหมายเหตุ 

7.  เมื่อกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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กดปุม กลับ  เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 
 

8.  แถบรายละเอียด 
เมื่อตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  กดแถบรายละเอียด จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 

9.  แถบรับเขาหนวยงาน 
กดแถบรับเขาหนวยงาน จะแสดงหนาจอดังรูป 
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10.  เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ หนวยงานที่สามารถบันทึก แกไข และเรียกคนขอมูลการตรวจรับคือหนวยงานที่จัดซื้อ/จัดจาง เทานั้น 
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ขั้นตอนการเบิกจาย 
 

KKBGDT13 :  บันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจางจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได KKBGOR08  ใบขอผูกพันและเบิกจาย 

ขอมูลต้ังตน วันที่คุมยอดเบิกจาย, วันที่คุมยอดผูกพัน 

วิธีการใชงาน  

1. ชองเลขที่คุมยอดเบิกจาย ระบบจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติ, ชองอางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน ระบบจะ

กําหนดใหโดยอัตโนมัติ, กําหนดประเภทเรื่องไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดเลขที่เอกสารอางอิงได
โดยกรอกลงในชองเลขที่เอกสาร 

2. 

 
รูปแสดงตัวอยางหนาจอวันที่ 
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กําหนดวันที่เอกสารอางอิงไดโดยดับเบิลคลิกที่ชองวันที่เอกสารอางอิง แลวคลิกเลือกวัน 

3. กําหนดปงบประมาณไดโดยกด   เพื่อเลือกขอมูล 

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

5. กําหนดแหลงเงินไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหนวยงานไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนด

โครงการยอยไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดกิจกกรมไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล,กําหนดหมวด

รายจายไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล 

6. ระบบจะแสดงจํานวนเงินที่ขอเบิกจาย, วงเงินที่ขออนุมัติงวด, หมายเหตุ 

7. กําหนดวาทําเปนฎีกาไดโดยคลิกที่  

8. ไปที่ TAB รายละเอียดใบเบิก กําหนดเลขที่ใบตรวจรับโดยกด   จะแสดงขอมูลเจาหนี้และประเภทเจาหนี้ 
กําหนดเลขที่เอกสารอางอิง , กําหนดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 

9. ไปที่ TAB รายการ กําหนดรายการรายจายโดยกด      กําหนดจํานวนเงินตัดงบตองไมเกินจํานวนเงินที่ขอ
เบิกจาย ถาเปนครุภัณฑ จําตองทําการคุมครุภัณฑโดยการกรอกขอมูลจํานวนหนวยที่เบิก 

10. ถามีรายการหัก ไปที่ TAB รายการหักกําหนดประเภทการหักโดยกด  ประกอบดวย  

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

11. ไปที่ TAB รายการสั่งจาย กําหนดประเภทการจายโดยกด  จะแสดงขอมูลเจาหนี้ 

12. ดูรายงานไดโดยกด  

13.  

14.  

15. เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

16. ถาตองการเพิ่มเลขที่ใบตรวจรับใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัดให

กดปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

17. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  โดยดูสถานะเบิกจายเอกสารที่   ชองสถานะตางๆ 

หมายเหตุ  
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