คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา มีระบบงานย่อย ดังนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน ระบบทะเบียนประวัติ ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบการจ่ายเงิน ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบงานจ่ ายตรงเงิน เดือนและค่าจ้ างประจา ระบบ Web Application มีการทางานบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยข้อมูล และเพื่อป้องกันการสูญหายเปลี่ยนแปลง หรือนาข้อมูลไป
ใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงได้มีการนาเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยมาใช้ ขั้นตอนการทางานรายเดือน
ระบบงานการจ่าย
1. การเตรียมข้อมูลต่างๆ ก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจา หรือคานวณบัตร
2. เมื่อหยุดการบันทึกคาสั่งในระบบ รับรายงานสรุปกรอบการจ่ายและเอกสารคาสั่งพร้อม ตรวจสอบ
3. ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจา หรือ คานวณบัตร
4. ตรวจสอบรายการที่คานวณได้ จากรายงานต่างๆ
5. นา Text File หนี้ และสหกรณ์ ที่เตรียมไว้เข้าระบบงาน
6. ตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังนาเข้าเงินเพิ่มหรือหนี้เข้าระบบงาน จากรายงานหรือข้อมูล
7. เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไขรายการที่ จอภาพรายการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา
8. ตรวจสอบรายการเงินเพิ่ม-เงินหักแต่ละประเภทและรับสุทธิ จากยอดสรุปรวมของแต่ละ รายการ
จากรายงาน ตรวจสอบและแก้ไขจนกระทั่งพร้อมส่งมอบ
9. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จนกระทั่งพร้อมที่จะวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง สร้างสรุปการ
ใช้ จ่ายเงินจาแนกตามแผนงาน /รหัสบัญชี และพิมพ์รายงานตรวจสอบ
10. พิมพ์รายงานขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นๆ
11. ผู้มีอานาจลงนามในเอกสาร อนุมัติ และวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง
การเตรียมข้อมูลต่างๆ ก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจา หรือ คานวณบัตร
1. การเตรียมรายการหักลดหย่อยภาษี และอื่นๆ เช่น เลขที่บัญชีเงินฝาก, เลขที่สมาชิกสหกรณ์,
ปรับปรุงการเป็นสมาชิก กบข. ฯลฯ
2. การเตรียมรายการลดหย่อนภาษี ข้อมูลครอบครัว จากระบบทะเบียนประวัติ
3. การเตรียมข้อมูลเงินเพิ่ม – เงินหักหรือหนี้
การเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี และอื่นๆ จากจอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆ
1. สาหรับแก้ไขและปรับปรุง หรือ กาหนดค่ารายการลดหย่อนภาษี, เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร, การ
เป็นสมาชิก กบข. หรือ กสจ. , เลขที่สมาชิกสหกรณ์ และรหัสสหกรณ์, กาหนดสิทธิการเบิก ค่าเช่าบ้าน
2. การตรวจสอบการบันทึกรายการ จากการนาข้อมูลออกไปที่ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูลการหัก
ลดหย่อนภาษีและอื่นๆ
3. การตรวจสอบรายการบุคคลในครอบครัว และกาหนดการลดหย่อนภาษีของบุ คคลในครอบครัว
ตรวจสอบจากรายงานหนังสือรับรอง แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน
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สรุปขั้นตอนการทํางานและคําอธิบายวิธีการใชงานระบบการจายเงินเดือนและคาจางประจํา
การทํางานรายเดือน
1. การเตรียม กําหนดการเตรียมกอนคํานวณเงินเดือน/คาจางประจํา ขั้นตอนนี้ หากไมมีรายการใดเปลี่ยนแปลง แกไข
ไมตองทําทุกเดือน ระบบจะตรวจและสรางรายการใหอัตโนมัติ การทํางานนี้สามารถทําในชวงปฏิทินการทํางานพรอมงาน
บุคคลหรือกําลังพลได ไดแก
• กบข. หากเดือนนั้นมีเปลี่ยนแปลง แกไขที่จอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ

กบข./กสจ. จะตองปรับปรุงขอมูลการเปลี่ยนแปลงกอนจะคํานวณเงินเดือน เพื่อคุณสมบัติและเงินคํานวณหักตรงกัน

ภาพที่ 1
ขั้นตอนการทํางาน กรณีตองการแกไข กบข.
(1.) คลิกปุEม แกไข
(2.) ใสเลขที่บัตรประชาชน หรือคลิกปุEม
(3.) คลิกปุEม คนหา
(4.) คลิกที่
ขอมูล กบข.,เลขที่บัญชีธนาคารและขอมูลสหกรณ=

เพื่อคนหาจาก ชื่อ – สกุล
ตามภาพที่ 1 เพื่อไปหนาจอ
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ภาพที่ 2
(5.) ถาจะกําหนดใหเปนสมาชิกกบข. ตามภาพที่ 2
(5.1) ใหใสวันที่ วันที่เริ่มตน ของ การสมัครการเปนสมาชิก กบข.( ) ,การสะสมเขากองทุน กบข.( )
,การสะสมสวนเพิ่ม(ถามี) และอัตราการสะสมสวนเพิ่ม (ถามี) ( )
(5.2) เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลง เปน แกไขขอผิดพลาด
(5.3) คลิกปุEม ตกลง ( ระบบจะตรวจสอบการบันทึก โดยตรวจจากวันที่เขารับราชการ( วันที่เริ่มปฏิบัติ
ราชการ) ของขาราชการรายการนั้นวา เปนบุคคลที่เขารับราชการ กอนหรือหลังวันที่ 27 มี.ค. 40 ซึ่งหากเปนบุคคลที่เขารับ
ราชการหลั งจะตรวจสอบวั น ที่ ที่ร ะบุ ในชองวั น ที่ เ ริ่ มต นนั้ น ต องเปนและตรงตามวั น ที่ เ ริ่ มปฏิ บั ติ ร าชการ ในระบบด วย
(ตรวจสอบไดจากระบบทะเบียนประวัติ- เมนูขอมูลบุคคล-จอภาพขอมูลทั่วไป) เพื่อใหสอดคลองตามระเบียบในเรื่องการ
เปนสมาชิกกบข. และ ถามีจอภาพขอผิดพลาดปรากฏดัง ภาพที่3 ทําใหไมสามารถแกไขได ใหเจาหนาที่ ตรวจสอบวันที่เขา
รับราชการของขาราชการทานนั้นจาก ก.พ.7 และใหแจงงานบุคคล แกไขวันที่บรรจุและวันที่ปฏิบัติราชการใหถูกตองกอน
แลวจึงกลับมาปรุงรายการนี้ )
หมายเหตุ : กรณีสะสมสวนเพิ่ม การจะกําหนดวันที่เริ่มตนการสะสมสวนเพิ่มได รายการขาราชการนั้นตองเปนสมาชิกกบข.
และเปนประเภทสะสมเทานั้น

ขอผิดพลาด : กรณีใสวันที่สะสมนอยกวาวันที่เริ่มเปนสมาชิก

ขอผิดพลาด : กรณีหากเขารับราชการหลัง 27 มีค. 40 และใสวันที่เริ่มเปนสมาชิกไมตรงกับวันที่เริ่มปฏิบัติราชการ

ขอผิดพลาด : กรณีหากเขารับราชการกอน 27 มีค. 40 และใสวันที่เริ่มเปนสมาชิกที่ไมใชวันที่ 27 มีค. 40

ภาพที่ 3
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(6.) กรณีตองการ ปOดการเปนสมาชิก/ยกเลิกการเปนสมาชิก หรือ ยกเลิกสะสมสวนเพิ่ม เนื่องจาก
(6.1) ทําขอมูลตั้งฐานรายการมาผิด กรณีเชนนี้ อันดับแรกผูใชงานตองตรวจสอบวันที่เขารับราชการ
ของรายการ ซึ่งจะตองเปนบุคคลที่เขารับราชการกอนวันที่ 27 มี.ค. 40 (ตรวจที่ ระบบทะเบียนประวัติ- เมนูขอมูลบุคคลจอภาพขอมูลทั่วไป ดูวันที่เริ่มปฏิบัติราชการ) หากไมถูกตองแจงงานบุคคลแกไขใหถูก แลวจะสามารถลบวันที่เริ่มตนออก
ได และ เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลง เปน แกไขขอผิดพลาด

ภาพที่ 4
วิธีการยกเลิกหรือแกไขเพื่อไมใหเปLนสมาชิกกบข. เนื่องจากตั้งรายการมาผิด
1. จากภาพที่ 4 ลบวันที่ที่ชอง วันที่เริ่มตนทุกบรรทัดที่มีวันที่ปรากฎ
2. เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน แกไขขอผิดพลาด
3. คลิกปุEม ตกลง ตามภาพที่ 1
หากพบขอผิดพลาดฟRองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบพบฐานบุคคลมีวันที่เริ่มปฏิบัติ
ราชการหลังวันที่ 27 มี.ค. 40 ระบบจะบังคับใหใสวันที่ทันที ตรวจสอบวันเขารับราชการจาก ก.พ.7หรือทะเบียนประวัติ แจง
งานบุคคลแกไขที่ระบบทะเบียนประวัติ ใสวันที่ปฏิบัติราชการใหถูก แลวจึงปรับปรุงใหมอีกครั้ง

ขอผิดพลาด : กรณีวันที่เขารับราชการเปนหลังวันที่ 27 มีค. 40 ระบบจะบังคับใหใสวันที่เริม่ ตนการเปนสมาชิกกบข.

(6.2) กรณีเปนสมาชิกกบข. แตปTจจุบัน ไมเปLนสมาชิกกบข. เนื่องจาก เขาโครงการ UNDO

ภาพที่ 5
วิธีการปQดเปLนสมาชิกกบข. เนื่องจากเขาโครงการ UNDO
1. จากภาพที่ 5 ใสวันที่ 30/09/2558 ที่ชองวันที่สิ้นสุด
2. เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน ประสงค=ที่จะยกเลิกการเปLนสมาชิกกบข. (UNDO)
3. คลิกปุEม ตกลง ตามภาพที่ 1
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หากพบขอผิดพลาดฟRองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบ พบ วันที่เขารับราชการหรือ
วันที่เริ่มปฏิบัติราชการหลังวันที่ 27 มีค. 40 ใหตรวจสอบวันเขารับราชการจากกพ.7 หรือทะเบียนประวัติ แจงงานบุคคล
แกไขที่ทะเบียนประวัติ สวนวันที่ปฏิบัติราชการใหถูก แลวกลับมาทําใหมอีกครั้ง

ขอผิดพลาด : กรณีหากเขารับราชการหลังวันที่ 27 มีค. 40 จะไมสามารถกําหนดวันสิ้นสุดได

(6.3) กรณีตองการ ยกเลิกการสงเงินสะสมสวนเพิ่ม

ภาพที่ 6
วิธีการยกเลิกการสะสมสวนเพิ่ม
1. จากภาพที่ 6 ใสวันที่ สุดทายของเดือนที่จะหยุดหัก เชน หยุดหักวันที่ 01/01/2560 ใสเปน
30/12/2559
2. เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน แกไขขอผิดพลาด
3. คลิกปุEม ตกลง ตามภาพที่ 1
** หากพบขอผิดพลาดฟRองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบพบวา มีรายการเบิกที่สรางโดยมีการคํานวณเงินไว ใน
เดือนปTจจุบัน
ขอผิดพลาด : สาเหตุเพราะ คํานวณเงินเดือนแลวแตยังไมไดวางเบิก ระบบปRองกันเพื่อไมใหคุณสมบัติกับการหักเงินไมตรงกัน

หมายเหตุ วิธีการแกไขคุณสมบัติการเปนสมาชิก กบข. กรณี ผานการคํานวณเงินเดือนแลวยังอยูระหวาง
ดําเนินการเบิกในเดือนนั้น และมีขอผิดพลาดแสดงแบบภาพดานบน
1. ไปที่ จอภาพรายการจายเงินเดือน
2. คนหา รายการ เลือกสถานะการทํางานเปน ลบ และ ตกลง
3. มาที่จอภาพขอมูลหักลดหยอน แกไข กบข.
4. ไปที่จอรายการจายเงินเดือน เลือกสถานะการทํางานเปน เพิ่ม ใสเลขที่บัตรประชาชน
และ ตกลง หากมีหนี้สินให คลิกปุEม แกไข แลวเติมหนี้ และ ตกลง
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• แกไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคาร หากมีการแจงเปลี่ยนแปลงหรือจะแกไขบัญชีเงินฝาก ผูใชงาน
สามารถแกไขไดที่ จอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7
ขั้นตอนการทํางาน
(1.) คลิกปุEม แกไข
(2.) ระบุ เลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุEม
(3.) คลิกปุEม คนหา

เพื่อคนหาจาก ชื่อ – สกุล

(4.) คลิ กที่
ตามภาพที่ 7 เพื่ อ ไปจอภาพ
ขอมูล กบข.,เลขที่บัญชีธนาคารและขอมูลสหกรณ=
(5.) ใส รหัสธนาคาร ถาไมทราบ คลิก เพื่อคนหารหัสธนาคาร
(6.) ใส รหัสสาขาธนาคาร ถาไมทราบ คลิก เพื่อคนหารหัสสาขาธนาคาร
(7.) ใส เลขที่บัญชี
(8.) คลิกปุEม ตกลง
หมายเหตุ : รหัสสาขาและเลขที่บัญชีเงินฝาก ใหบันทึกตามสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากไดเลย หากไมพบสาขาที่ระบุ ใหติดตอ
กลุมบริหารการจายเงิน กรมบัญชีกลาง หรือประสานงานแจงเจาหนาที่กรมบัญชีกลางที่ทานติดตอ เพิ่มรหัสสาขาใหในระบบ
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• กําหนดรหัสสมาชิกสหกรณ= กรณีผูใชงานที่ใชรูปแบบเงินหักสหกรณ5ในรูปแบบ COOP.DAT ผูใชงานจําเปนตอง
กําหนดรหัสสมาชิกสหกรณ5ไวในระบบ ถาตองการปรับปรุงแกไขเพิ่มรหัส ไดที่ จอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและ
อื่นๆ ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 8
ขั้นตอนการทํางาน
(1.) จากภาพที่ 8 คลิกปุEม แกไข
(2.) ระบุ เลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุEม
(3.) คลิกปุEม คนหา

เพื่อคนหาจาก ชื่อ – สกุล

(4.) คลิกที่
ขอมูล กบข.,เลขที่บัญชีธนาคารและขอมูลสหกรณ=

(5.) กรณีตองการแกไข รายการที่มีอยู ใหคลิกถูกที่ชองลบ และคลิกปุEม
ถากรณีเพิ่มสหกรณ5คนละที่ ใหทําขอถัดไป
(6.) ใส เลขที่สมาชิกสหกรณ=
(7.) ใส รหัสสหกรณ=กรม ไมทราบ คลิกปุEม
เพื่อคนรหัส
(8.) คลิกปุEม ตกลง ตามภาพที่ 8

ตามภาพที่ 8 เพื่อไปจอภาพ

Add Detail เพิ่มบรรทัด
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• เตรียมทําขอมูล หนี้ หรือ เงินเพิ่มที่ไมไดอยูในกรอบบัญชีถือจาย วิธีการที่สามารถเตรียมหนี้สินหรือเงินเพิ่มตาม
สิทธิการเงิน ได มี 2 วิธี โดยผูใชงานสามารถเลือกที่จะปฏิบัติได ในวิธีใดหรือวิธีหนึ่งได คือ
วิธีที่ 1 วิธีบันทึกเตรียมผานจอภาพ จอภาพรายการเงินเพิ่ม หรือ จอภาพรายการเงินหัก - หนี้
วิธีที่ 2 วิธีสราง Text โดย Text ตองเปนไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อเตรียมไวโหลด หลังจากที่
คํานวณเงินเดือนหรือคาจางประจําแลว และ การเตรียมรายการเงินเพิ่มหรือหนี้ จะตองเตรียมตามเดือนป`ที่นํามาหัก
ในชวงเวลาปฏิทินเวลาการทํางานการเงิน วิธีการทํา Text หนี้/เงินเพิ่ม นี้สามารถสรางไดจากโปรแกรม Microsoft
Excel หรือ หากมีระบบเฉพาะกิจในแตละสวนราชการก็สามารถสรางเปน Text ในรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดนี้ได
สามารถดาวโหลดไดจาก ....
รูปแบบนําเขาขอมูล
รูปแบบ ที่นําเขาอางอิงดวย เลขที่บัตรประชาชน ไดแก
(1) รูปแบบขอมูลนําเขา text หนี้ (LOAN.TXT) แบบคอมมาคั่น
(รหัสหนี้สหกรณ= หรือ หนี้สินทั่วไป ที่ไมระบุเจาหนี้)
http://epayroll.cgd.go.th/download/I002_ImIncDec_New.pdf
(2) รูปแบบขอมูลนําเขา text แบบ แยกเจาหนี้ debt.txt
(รหัสหนี้สหกรณ= หรือ หนี้สินทั่วไป ที่กําหนดใหระบุเจาหนี้ทุกรายการ)
http://epayroll.cgd.go.th/download/I008_ImDebt.pdf
รูปแบบ ที่นําเขาอางอิงดวย เลขที่สมาชิกสหกรณ= เปนรูปแบบเฉพาะประเภทเงินหักสหกรณ5เทานั้น การใชรูปแบบนี้
ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําจะตองมีหรือกําหนดเลขที่สมาชิกสหกรณ5ไวที่รายการฐานบุคคล ตรวจสอบ
เลขที่สมาชิกสหกรณ5ไดที่จอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ ตามวิธีการในคูมือหนาที่ 7 ไดแก
(3) รูปแบบขอมูลสหกรณ= (length 110)
http://epayroll.cgd.go.th/download/I004_ImCoopLength110.pdf
(4) รูปแบบขอมูลสหกรณ= แบบมีคอมมาคั่น
http://epayroll.cgd.go.th/download/I004_ImCoopcomma.pdf
คูมือสราง Text ดวยโปรแกรม Ms Excel โดยใชวิธีนําขอมูลออกจากระบบจายตรงเงินเดือนฯ ตั้งเปLนรายการบุคคล
(1) คูมือคูมือวิธีการสรางขอมูลเงินเพิ่ม-หนี้รายเดือน (loan.txt) ตามแบบ format ใหม
(มี commaคั่น , 10 รหัสหนี้) ตามรูปแบบที่ (1)
http://epayroll.cgd.go.th/download/create_loan.pdf
(2) คูมือวิธีการสรางขอมูลหักหนี้สินแยกเจาหนี้ ตามรูปแบบที่ (2)
http://epayroll.cgd.go.th/download/create_debt.pdf
(3) วิธีการจัดทําขอมูลหักหนี้สหกรณ= ตามรูปแบบ 110 ตัวอักษร ดวยโปรแกรม Microsoft Excel (กรณี
เตรียมขอมูลหนี้สหกรณ5 ในรูปแบบ COOP.DAT นําเขาอางอิงดวยเลขที่สมาชิกสหกรณ5) ตามรูปแบบที่ (3)
http://epayroll.cgd.go.th/download/Coop.rar
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โดยรูปแบบขอมูลและคูมือ สามารถดาวโหลดไดตามภาพ
http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG/CGDWEB/download.jsp?set_bg=3

• รายการลดหยอนครอบครัว เตรียมที่ ระบบทะเบียนประวัติ... -> จอภาพ ครอบครัว ( กรณีมีแกไขรายการ
ลดหยอนครอบครัว การเงินสามารถเขาไปปรับปรุงแกไขการลดหยอนภาษีได หรือ แจงงานบุคคล/กําลังพล ปรับปรุงแกไข )

9

ขั้นตอนการทํางาน
(1.) กรณีจะเพิ่มบุคคลในครอบครัว คลิกปุEมเพิ่ม และใสเลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุEม คนหาจาก
ชื่อ – สกุล
(2.) ระบุขอมูล และ คลิกปุEม ตกลง
(3.) กรณีจะแกไขบุคคลในครอบครัว คลิกปุEมแกไข และใสเลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุEม คนหา
จากชื่อ – สกุล
(4.) คลิกปุEม คนหา
(5.) คลิกเลือกรายการ บุคคลในครอบครัว
(6.) แกไขรายการ และ คลิกปุEม ตกลง
(7.) กรณีจะลบบุคคลในครอบครัว คลิกปุEมลบ และใสเลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุEม คนหาจาก
ชื่อ – สกุล
(8.) คลิกปุEม คนหา
(9.) คลิกเลือกรายการ บุคคลในครอบครัว
(10.) คลิกปุEม ตกลง
หมายเหตุ : (1.) กรณีตองการกําหนดลดหยอนบุคคลในครอบครัว ใหอาชีพของบุคคลเปน ไมทํางาน เทานั้น
(2.) กรณีตองการ หักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ กรณีเปนบุคคลในครอบครัว
หามมิใหกําหนดลดหยอนผานจอภาพครอบครัวนี้ ใหกําหนดลดหยอนประเภทนี้ไดที่จอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษี
และอื่นๆ
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• รายการลดหยอนอื่นๆ ที่ จอภาพ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ (กรณีไมมีแกไข ไมตองปรับปรุง)

ภาพที่ 9

11
ขั้นตอนการทํางาน
(1.) คลิกปุEม แกไข
(2.) ระบุ เลขประจําตัวประชาชน หรือคลิกปุEม
(3.) คลิกปุEม คนหา

เพื่อคนหาจาก ชื่อ – สกุล

(4.) คลิกที่
ตามภาพที่ 9
(5.) ระบุจํานวนเงินที่จะลดหยอนภาษีไดตั้งแตบรรทัดรายการที่ 12 ไป ตามที่ไดรับแจง
(6.) คลิกปุEม ตกลง
(7.) กรณีที่ระบุจํานวนเงินลดหยอนเกินอัตราที่สรรพากรกําหนด ระบบจะมีแจงเตือน หากผูใชงานยังตองการที่
จะระบุจํานวนเงินเดิม ใหคลิกปุEม Cancel เชน ระบุลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต ไป 150,000 บาท ถาตองการบันทึกตามแบบ
แจงใหคลิกปุEม Cancel และคลิกปุEม ตกลง อีกครั้ง ระบบจะบันทึกรายการใหตามที่ระบุ

หมายเหตุ การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย จะดูจากรายไดจริงที่เบิกในระบบตามการเคลื่อนไหวรายไดและลดหยอนในแตละ
เดือนตามอัตราและฐานกําหนดตามที่สรรพากรกําหนด
• จอภาพ รายการเงินเพิ่ม เปนจอภาพที่ใชกําหนดเงินเพิ่มตามสิทธิที่ผูใชงานไดรับ สามารถกําหนดชวงระยะเวลาการ
เบิกในคราวเดียว หากไมทราบกําหนดสิ้นสุดก็ไมตองใสวันที่สิ้นสุดก็ได เชน เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานใน
เขตพื้ น ที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต (ตปพ.) ,เงิ น คาตอบแทนเหมาจายแทนการจั ด หารถประจํ า ตํ า แหนง โดยเฉพาะเงิ น
คาตอบแทนเหมาจายการจัดหารถประจําตําแหนงนี้เปนเงินที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย หากตองการจะจายหรือเบิก ใหกําหนดที่
จอภาพนี้ เพื่อระบบจะไดคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายไดถูกตอง ซึ่งจอภาพนี้สามารถกําหนดชวงระยะเวลาการเบิกไดดวยวันที่
เริ่มตน และ วันที่สิ้นสุด โดยเราจะตองกําหนดกอนที่จะคํานวณเงินเดือนหรือคาจางประจํา

ภาพที่ 10

12

ภาพที่ 11
ขั้นตอนการทํางาน เขาจอภาพตามเมนู
(1.) จากภาพที่ 10 ระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ถาไมทราบ คลิกปุEม เพื่อคนหาจาก ชื่อ – สกุล
(2.) คลิกปุEม คนหา
หากมีรายการอยูจะแสดงรายละเอียดเงินเพิ่มขึ้นมา
(3.) เมื่อตรวจสอบแลวไมมีและตองการ เพิ่ม ใหคลิกปุEม Add Detail
จะแสดงจอดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12
สถานะการทํางานจะแสดงคําวา เพิ่ม
(4.) ตองการ เพิ่ม คลิกปุEม เพิ่ม
(5.) ระบุ*รหัสเงินเพิ่ม ถาไมทราบคลิกปุEม เพื่อคนหาจาก ชื่อเงินเพิ่ม แลวเลือก
(6.) ระบุ*จํานวนเงินที่จะเบิกแตละเดือน
(7.) ระบุ*วันที่เริ่มเบิก (ตั้งแตวันที่เริ่มเขาโครงการจายตรงเงินเดือน) ระบุวันที่สิ้นสุดการเบิก (ถาทราบ) ไม
ตองระบุ (ถาไมทราบ)
(8.) คลิกปุEม ตกลง
และคลิก ปQดจอภาพ
(9.) ตองการ แกไข จากภาพที่ 11 หลังจากคนหารายการ คลิกเลือกรายการที่ตองการแกไข

ภาพที่ 13

13
(10.) จากภาพที่ 13 คลิกปุEม แกไข
(11.) แกไข จํานวนเงิน หรือ แกไข สถานะการเบิก เปน ไมเบิก เพื่อระงับการเบิกชั่วคราวได หรือใสวันที่
สิ้นสุดกอนเดือนคํานวณเพื่อปOดรายการเงินเพิ่มนี้
(12.) คลิกปุEม ตกลง
(13.) จากภาพที่ 13 ถาตองการลบรายการ คลิกปุEม ลบ
(14.) คลิกปุEม ตกลง
• จอภาพ รายการเงินหัก - หนี้ เปนจอภาพที่สามารถกําหนดเงินใหหักตามระยะเวลาที่กําหนดได ยกเวนเงินภาษี
และกบข./กสจ.เนื่องจาก 2 เงินหักนี้ระบบคํานวณใหอัตโนมัติ การกําหนดหนี้ในจอภาพนี้นิยมใชในกรณีที่จํานวนการหัก
เทากันทุกเดือนเพื่อลดภาระการเตรียมหนี้สินสามารถกําหนดผานจอภาพนี้ได เชน ฯลฯ โดยเปนเงินที่ไมไดอยูในกรอบบัญชี
ถือจายที่ตองการจะเบิกในแตละเดือน ซึ่งจอภาพนี้สามารถกําหนดชวงระยะเวลาการเบิกไดดวยวันที่เริ่มตน และ วันที่สิ้นสุด
โดยเราจะตองกําหนดกอนที่จะคํานวณเงินเดือนหรือคํานวณคาจางประจํา

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15
ขั้นตอนการทํางาน เขาจอภาพตามเมนู
(1.) จากภาพที่ 14 ระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ถาไมทราบ คลิกปุEม
(2.) คลิกปุEม คนหา
หากมีรายการอยูจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา
(3.) เมื่อตรวจสอบแลวไมมีและตองการ เพิ่ม ใหคลิกปุEม Add Detail

เพื่อคนหาจาก ชื่อ – สกุล
จะแสดงจอดังภาพที่ 16

14

ภาพที่ 16
สถานะการทํางานจะแสดงคําวา เพิ่ม
(4.) ตองการ เพิ่ม คลิกปุEม เพิ่ม
(5.) ระบุ*รหัสเงินหัก ถาไมทราบคลิกปุEม เพื่อคนหาจาก ชื่อเงินหัก แลวเลือก
(6.) ระบุ*จํานวนเงินที่จะหักในแตละเดือน
(7.) ระบุ*วันที่เริ่มหัก (ตั้งแตวันที่เริ่มเขาโครงการจายตรงเงินเดือน) ระบุวันที่สิ้นสุดการหัก (ถาทราบ) (ไมตอง
ระบุ ถาไมทราบ)
และคลิก ปOดจอภาพ
(8.) คลิกปุEม ตกลง
(9.) ตองการ แกไข หรือ ลบ เมื่อคนรายการตามภาพที่ 15 คลิกเลือกรายการ จะแสดงจอภาพที่ 17
(10.) แกไขรายการ คลิกปุEม แกไข และแกไขรายการ ถาตองการ ลบ คลิกปุEม ลบ และคลิกปุEม ตกลง

ภาพที่ 17
หมายเหตุ เมื่อบันทึกสามารถตรวจสอบไดที่ เมนูรายงาน – รายงานตรวจสอบการคํานวณ - รายงานรายละเอียด - สรุป
รายการจายเงินเดือน -> รายการเงินเพิ่ม - เงินลด (ขอมูลเงินเพิ่ม-เงินลด) เปนรายงานที่แสดงเงินเพิ่มหรือเงินหัก
เฉพาะประเภทรหัสที่ตองการจากจอภาพที่เตรียมไว
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เริ่มปฏิทินการทํางานสวนงานการเงิน
สวนงานบุคคล หยุดบันทึกคําสั่งในระบบจายตรงฯ สวนงานบุคคลพิมพ=รายงานสงพรอมสําเนาคําสั่งแกการเงิน
2. ตรวจสอบขอมูลกอนสรางรายการจาย เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล
• ใหพิมพ5รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจาย เพื่อตรวจสอบ รายงานจะแสดงขอมูลสรุปจํานวนคนและเงินเพิ่มตางๆ
ตามกรอบบัญชีถือจาย ที่มีผลกับเดือนป`ที่จายเงิน ตามที่ระบุเงื่อนไข
ไปที่ ระบบการจายเงินเดือนและคาจางประจํา -> ระบบการจายเงินเดือน[ขาราชการ] -> รายงาน ->
สรุปรายละเอียดบัญชีถือจายเงินเดือน

จากหนาจอภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1) ใหระบุรหัสหนวย หนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย
2) เดือนที่จะเบิกจายเงิน (เดือนที่กําลังจะทํารายการเบิก)
3) สามารถกําหนดสงเขา e-mail ไดโดย √ ที่ สงเขา e-mail แลวใส e-mail Address ที่ชองวาง (กรณีใหรายงาน
สงเขา E-mail ผูใชงานตองไปเปOด mail ที่สงไปจึงจะสามารถเห็นรายงานได หากตองการเห็นรายงานทันที
ไม
ตองติ๊กเครื่องหมาย √ )
4) เลือกระดับหนวยงานที่ตองการสรุปรวม [สก./สภ.,สํานัก/กอง,สวน,ฝEาย,งาน,หมวด]
5) คลิกปุEม พิมพ=
หมายเหตุ ไมตองระบุประเภทบุคลากร เพื่อใหแสดงไดทั้งหมดในหนวยที่ระบุ ** เมื่อพิมพ5เรียบรอย นํามาตรวจสอบกระทบ
กับรายงานของงานบุคคลสง หากไมตรงติดตอสวนงานบุคคล อาจมีการเคลื่อนคําสั่งหรือบันทึกคําสั่งเพิ่มเติมหลังจากพิมพ5
รายงานสรุปสงการเงิน หากตรวจสอบแลวตรง ใหทําขั้นตอนตอไป
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กรณี เปLนหนวยงานที่รวมทํางานการเงินในระบบจายตรง
3. คํานวณเงินเดือน จอภาพอัตโนมัติใชสรางรายการเบิกใหกับขาราชการทั้งหมดคราวเดียว

ขั้นตอนการทํางาน
1) ระบุ ปiพ.ศ. และ เดือน ที่จะสรางรายการเบิก
2) ประเภทรายการ เปน รายการเบิกจายรายเดือน
3) ระบุรหัสสังกัด
คลิกปุEม ตกลง จะแสดง dialog ตามภาพดานลาง สามารถ คลิกปุEม Refresh หรือ ปOดจอภาพ ได
( เนื่องจากหลังจากที่คลิกปุEม ตกลง แลวระบบไดสงการทํางานไปที่เครื่องแมขายทํางานแลว ไมจําเปนตองสั่งซ้ํา )
และไปสอบถามการทํางาน ที่ เมนูสอบถาม -> จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล
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กรณี เปLนหนวยงานที่มีการกระจายหนวยการเงินทํางานในระบบจายตรง
3. คํานวณเงินเดือนหนวยประมวลผลยอย จอภาพอัตโนมัติใชสรางรายการเบิกใหกับขาราชการทั้งหมดคราวเดียว

สั่งคํานวณเงินเดือน (สรางรายการอัตโนมัติ)

ขั้นตอนการทํางาน
4) ระบุ ป`พ.ศ. และ เดือน ที่จะสรางรายการเบิก
5) ประเภทรายการ เปน รายการเบิกจายรายเดือน
6) หนวยประมวลผลยอย ใหระบุรหัสสังกัด หนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย (ตามโครงสรางของ
สํานักงาน ใหใสรหัสถึงหนวยตนโดยไมตองใส 0000 ตอทาย) ตัวอยางตามภาพที่ 10
7) หนวยงานที่ ป ระมวลผลเงิ น เดื อน ระบุ ร หั ส หนวยที่ อยู ภายใต หนวยประมวลผลยอยนั้ น ให ใสรหั ส
เดียวกันกับหนวยประมวลผลยอย เพื่อใหระบบสรางรายการออกมาทั้งหมดภายใตหนวยเบิกจายยอยหรือหนวยประมวลผล
ยอย และสังกัดหนวยประมวลผลยอยไมตองระบุปลอยวางไว ตัวอยางตามภาพ 18
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ภาพที่ 18
ภาพตัวอยางการใสรหัสสังกัด เพื่อคํานวณสรางรายการจายสําหรับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
8) คลิกปุEม ตกลง จะขึ้น dialog ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19
สามารถ คลิกปุEม Refresh หรือ ปOดจอภาพ ได
( เนื่องจากหลังจากที่คลิกปุEม ตกลง แลวระบบไดสงการทํางานไปที่เครื่องแมขายทํางานแลว ไมจําเปนตองสั่งซ้ํา )
และไปสอบถามการทํางาน ที่ เมนูสอบถาม -> จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล
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จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล

(จอภาพนี้ใชสําหรับสอบถามการทํางานที่เปนการสั่งการทํางานแบบอัตโนมัติทีละหลายๆรายการ)
หากมีขอผิดพลาด สามารถตรวจไดโดย
1.) จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกที่ชอง สถานะของรายการ คําวา “ประมวลผลเสร็จสิ้น พบ
ขอผิดพลาด” จะพบจอภาพแสดงสิ่งที่ผิดใหทราบ ดังภาพดานลาง

2.) จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกที่ ผลลัพธ5 เพื่อดาวโหลดเปน Text ไฟล5 เพื่อนําไปตรวจและ
แกไขทีหลังกอนสงมอบ

หมายเหตุ
กรณีที่ประมวลผลเงินเดือนหนวยประมวลผลยอย แลวขึ้นตัวแดง “ประมวลผลเสร็จสิ้น พบขอผิดพลาด” ไมจําเปLน ตอง
ยกเลิกคํานวณเงินเดือน เราสามารถทํางานตอได เพราะ รายการเบิกสรางขึ้นมาแลว แตระบบจะตรวจสอบและเตือนให
ทราบเพื่อใหแกไขรายการที่ผิด
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4. หลังคํานวณเงิน ตรวจสอบรายการ ที่ระบบสราง จากรายงานหรือขอมูล
• รายงาน

ใหเลือกรายงานตามวัตถุประสงค5การใชงานได
- รายละเอียดการจายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจาย) เปนรายงานที่แสดงรายคน แสดงถึงรายรับ รายจายเงินทุกประเภท โดยจัดเรียงตามสังกัดและเลขที่ตําแหนง
กรณี เปLนหนวยงานที่มีการกระจายหนวยการเงินทํางานในระบบจายตรง สามารถเลือกพิมพ=รายงาน ไดดังนี้

(1.) รายงานรายละเอียดการจายเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย เปนรายงานที่จะแสดงเปน รายคน บอก
รายละเอียดเงินทุกประเภทที่เบิกและหัก
(2.) รายงานสรุปรายละเอียดการจายเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย เปนรายงานสรุปยอดรวมตามหนวย
ประมวลผลยอยที่ระบุ
• นําขอมูลออก

ใชวิธีดาวโหลดขอมูล แลวนําไปเปOดในโปรแกรม Excel วิธีเปOด
http://epayroll.cgd.go.th/download/ManualTextToExcel.pdf
รูปแบบขอมูลนําออกใบรับรองเงินเดือน
รูปแบบขอมูลใบรับรองเงินเดือนแนวตั้ง
http://epayroll.cgd.go.th/download/E004_ExSlipPortrait.pdf
รูปแบบขอมูลใบรับรองเงินเดือนแนวนอน
http://epayroll.cgd.go.th/download/E005_ExSlipLandscape.pdf
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วิธีการตรวจสอบขอมูลการเกิดรายการที่ระบบคํานวณสรางรายการเบิกจากจอภาพคํานวณเงิน โดยตรวจสอบจํานวน
ทั้งหมดจากรายงานหรือขอมูล ตามขอ 4 เทียบกับรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจายเงินเดือนในขอ 2. ซึ่งโดยปกติ
รายการที่สรางมาจะสรางมาจากอัตราที่มีคนตามขอมูลบุคลากรที่อยูภายใตหนวยเบิกหรือหนวยประมวลผลยอยนั้น ซึ่งหาก
ตรวจแลวเกิดเหตุพบจํานวนรายการไมตรงกัน อาจดวยสาเหตุใหตรวจสอบไดดังนี้
(1.) กรณีรายการเบิกแสดงในรายงาน ตามขอ 4 มีจํานวนคน นอยกวา รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจาย
ในขอ 2 สาเหตุเนื่องจาก
- มีอัตราที่มีบุคคลอยูในสถานภาพไมรับเงินเดือน เชน ลาศึกษาตอไมรับเงินเดือน หรือ ลากิจเลี้ยงดูบุตร
โดยถางานบุคคลมีลงคําสั่งและใสสถานภาพตามนี้ ระบบการคํานวณเงินจะสรางรายการมาใหแตรายการจะถูกปOดการรับเงิน
ทําใหรายงานไมแสดงรายการของคนกลุมนี้ขึ้นมา หรือ มีคนที่อยูในอัตรา มีวันที่เกษียณที่พนจากเดือนที่คํานวณนั้นแลวแต
งานบุคคลยังไมไดลงคําสั่งพนจากราชการ ระบบจะตรวจสอบและจะไมสรางรายการเบิกขึ้นมาให ใหผูใชงานตรวจสอบขอมูล
หากวันเดือนป`เกิดผิดใหแจงงานบุคคลแกไขวันเดือนป`เกิดใหถูกตอง
ตรวจไดจากรายงาน
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(2.) กรณีรายการเบิกแสดงในรายงาน ตามขอ 4 มีจํานวนคน มากกวา รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจาย
ในขอ 2 สาเหตุเนื่องจาก
- มีรายการบุคลากรที่มีการลงคําสั่งใหยายออกจากตําแหนง แตหนวยใหมยังมิไดรับยายเขาในอัตราจะทําให
รายการคนนั้ นจะมีส ถานภาพอยูระหวางการโยกยายคางอยูในสั งกั ดเดิ ม (สถานภาพ 099 หรือ 019) หรื อ อาจมี การ
เคลื่อนไหวคําสั่งเพิ่มบรรจุสงมอบรายงานและแจงยอดการเบิก ระบบจะตรวจและจะสรางรายการเบิกขึ้นมาใหในที่หนวยเดิม
เนื่องจากเมื่อเขาจายตรง กรณีโยกยายอยูภายใตกรมเดียวกัน ทุกรายการสามารถเบิกไดดวยงบประมาณภายใตแหลงเงิน
เดียว ยกเวนกรณี ใหโอน ไปกรมหรือสวนราชการอื่น เงื่อนไขนี้ระบบจะไมสรางรายการเบิกให ผูใชงานตองประสานงานเพื่อ
แจงหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดทาย หากยังไมสามารถทําได ผูใชงานสามารถเพิ่มรายการเบิกได ที่จอภาพ รายการจาย
เงินเดือน/คาจางประจํา ตรวจสอบหารายการดังกลาวไดจากรายงานดังนี้

หรือ ตรวจจากรายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของขอมูล เพื่อหารายการที่บันทึกหลังจากงานบุคคลสงรายงานสรุปแลว
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5. นํา Text หนี้ (ที่มิใช ภาษี กบข./กสจ.) ที่เตรียมไวแลวจากขั้นตอนที่ 1 (การเตรียม Text หนี้) นําเขาหักในระบบ
(1.) กรณีเตรียม Text ไฟล=มาในรูปแบบ loan.txt แบบมีคอมมาคั่น เขา จอภาพ การนําขอมูลเขา – ขอมูลเงินเพิ่มหนี้ รายเดือน ในรูปแบบขอมูลเงินเพิ่มและหนี้รายเดือน Format ใหม (มีคอมมาคั่น)
การนําเขาจะอางอิงดวยเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนและรหัสเงินเพิ่มหรือเงินหัก ในรูปแบบขอมูลเงินเพิ่มและหนี้
รายเดือน Format ใหม(มีคอมมาคั่น)
การกําหนดชื่อ เปนเงินหักหรือหนี้ ใชชื่อ LOAN.TXT เปนเงินเพิ่มใชชื่อ NONTAX_INCREASE.TXT
รูปแบบ : http://epayroll.cgd.go.th/download/I002_ImIncDec_New.pdf
เขาเมนู การนําขอมูลเขา – ขอมูลเงินเพิ่ม-หนี้ รายเดือน

ขั้นตอนการทํางาน
1) ระบุเดือน ป`พ.ศ. และเดือน ของรายการที่จะนําหนี้เขาหัก
2) ระบุ รหัสหนวยเบิกยอย หรือ หนวยประมวลผลยอย (ตามโครงสรางของสังกัดในระบบจายตรงเงินเดือนฯ
ใหใสรหัสถึงหนวยโดยไมตองใส 0000 ตอทาย)
3) เลือก ประเภทขอมูล
ถาเปนหนี้ (LOAN.TXT) เลือก การนําเงินหัก/หนี้เขาระบบงาน (B)
ถาเปนเงินเพิ่ม (NONTAX_INCREASE.TXT) เลือก การนําเงินเพิ่มเขาระบบงาน (A)
4) เลือก ประเภทการนําขอมูลเขา ใหเลือก นําขอมูลเขาหลังคํานวณเงินเดือน
5) เลือกรูปแบบ ประเภท format เปน Format ใหม (มี comma คั่น,10 รหัสหนี้)
6) เลือกแฟRมขอมูล ชื่อแฟRมขอมูลที่ตองการ Load คลิกปุEม
เลือกแฟRมขอมูลที่ชื่อ LOAN.TXT
7) คลิกปุEม ตกลง
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(2.) กรณีเตรียม Text ไฟล=มาในรูปแบบขอมูลหักหนี้ แยกเจาหนี้ DEBT.TXT
นําเขาที่ จอภาพ ขอมูลหักหนี้สินแยกเจาหนี้ สามารถนําเขาไดประเภทเงินหักสหกรณ= ระบุสหกรณ=ออมทรัพย=
หรือ หักหนี้ทั่วไป แบบระบุเจาหนี้
การนําเขาจะอางอิงดวยเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน รหัสเงินหัก/หนี้ และรหัสเจาหนี้ โดยสามารถนําเขาไดทั้ง
เงินหักสหกรณ5 และ เงินหักหรือหนี้ทั่วไป แตรูปแบบนี้ตองมีรหัสเจาหนี้กํากับในทุกรายการ เพื่อแยกรายการหักตามเจาหนี้
รูปแบบนี้กําหนดใชชื่อ DEBT.TXT http://epayroll.cgd.go.th/download/I008_ImDebt.pdf
เขาเมนู ขอมูลหักหนี้สินแยกเจาหนี้

ขั้นตอนการทํางาน
1) ระบุ ป`พ.ศ. และเดือน ของรายการเบิกที่จะนําหนี้เขาหัก
2) ใส รหัสสังกัด หนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย (ตามโครงสรางที่กําหนดในระบบจายตรง
เงินเดือนฯ ใหใสรหัสถึงหนวยโดยไมตองใส 0000 ตอทาย)
3) เลือก เงื่อนไขในการโหลดขอมูล
แบบรวมหนี้ ใชในกรณีที่รวมขอมูลมาในลักษณะหลายเจาหนี้ ใน 1 แฟRมขอมูล ถาทําขอมูลลักษณะนี้
ตองเลือกเงื่อนไข แบบรวมหนี้
แบบระบุเจาหนี้ ใชในกรณีที่ตองการนําเขาโดยกําหนดเจาหนี้ หรือชี้เฉพาะเจาะจงนําเขาของเจาหนี้
นั้นๆ เงื่อนไขนี้ ระบบจะบังคับใหใส รหัสเจาหนี้/รหัสสหกรณ5
ถาไมทราบใหคลิกที่
ปุEม เพื่อเลือกชื่อเจาหนี้
4) เลือก ชื่อแฟRมขอมูลที่ตองการ Load ใหคลิกปุEม browse
เลือกแฟRมขอมูลที่ชื่อ debt.txt
5) คลิกปุEม ตกลง

25
(3.) กรณีเตรียม Text ไฟล=มาในรูปแบบขอมูลสหกรณ= COOP.DAT
นําเขาที่ จอภาพ ขอมูลหนี้สหกรณ=
การนําเขารูปแบบนี้ อางอิงนําเขาดวย เลขที่สมาชิกสหกรณ= โดยเลขที่สมาชิกสหกรณ5จะตองถูกกําหนดไวแลวที่
จอภาพขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ หรือตั้งฐานรหัสสมาชิกและรหัสสหกรณ5แลว จึงจะสามารถใชรูปแบบนี้
นําเขาหักเงินได ซึ่งปTจจุบันระบบจายตรงฯไดพัฒนาจอภาพการนําเขาเพิ่มเติมดวยการใชเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ผูใชงานจึงสามารถเลือกใชจอภาพขอมูลหักหนี้สินแยกเจาหนี้แทนได รูปแบบมีใหเลือก 2 รูปแบบ แบบ 110 ตัวอักษร
แบบคอลัมภ5คงที่ และ แบบคอมมาคั่น
ข ้อมูลสหกรณ์ (length 110) 110 ตัวอักษร http://epayroll.cgd.go.th/download/I004_ImCoopLength110.pdf
ข ้อมูลสหกรณ์แบบมีคอมม่าคัน
"
http://epayroll.cgd.go.th/download/I004_ImCoopcomma.pdf

ขั้นตอนการทํางาน
1) ระบุ ป`พ.ศ. และเดือน ของรายการเบิกที่จะนําหนี้เขาหัก
2) ใส รหัสสังกัด หนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย (ตามโครงสรางสังกัดในระบบจายตรงเงินเดือนฯ
ใหใสรหัสถึงหนวยโดยไมตองใส 0000 ตอทาย)
3) เลือก รูปแบบขอมูลของ (Format)
ข ้อมูลสหกรณ์ 4 ประเภทเงินหัก รูปแบบคงที" 110 ตัวอักษร(ข ้อมูลทีม
" เี งินฝากสหกรณ์ Format ใหม่) ใหเลือกเงื่อนไข
นี้กรณีทําขอมูลมาในรูปแบบ 110 ตัวอักษรแบบคอลัมภ5คงที่
ข ้อมูลสหกรณ์ 4 ประเภทเงินหัก รูปแบบมีคอมม่าคั"น(Format ใหม่ รหัสสมาชิกสหกรณ์ 20 ตัวอักษร) ใหเลือกเงื่อนไข
นี้กรณีทําขอมูลมาแบบขอมูลสหกรณ5แบบคอมมาคั่น
4) เลือก เงื่อนไขในการโหลดขอมูล เลือก Load ขอมูลทุกรายการที่สงมาจากสหกรณ5
5) ระบุ รหัสสหกรณ5กรม
ถาไมทราบใหคลิกที่ ปุEม เพื่อ
เลือกชื่อรหัสสหกรณ5
เลือกแฟRมขอมูลที่ชื่อ COOP.DAT
6) เลือก ชื่อแฟRมขอมูลที่ตองการ Load ใหคลิกปุEม browse
7) คลิกปุEม ตกลง
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ภาพแสดงจอการทํางาน
หมายเหตุ การนําเขาหนี้ทั้ง 3 จอภาพหรือชองทางนั้น เมื่อคลิกปุEมตกลง จะมีภาพแสดงจอการทํางาน (Webpage Dialog)
ซึ่งจอนี้จะแสดง เลขที่การประมวลผล ให และถามีขอผิดพลาดเราสามารถคลิกปุEม Refresh ระบบจะแสดง text ไฟล5ให
ดาวโหลด เราสามารถดาวโหลดแลวเปOดดู textขอผิดพลาดไดวา รายการไหนไมสามารถนําเขาได แลวนําไปแกไขตอไป หรือ
สามารถไปตรวจสอบไดอีกครั้งจากจอภาพ สอบถามสถานะประมวลผล ที่ เมนูสอบถาม -> จอภาพสอบถามสถานะ
ประมวลผล ตามภาพที่ 20 เมื่อคนหา เลือกดูตาม เลขที่ประมวลผล ที่ผูใชงานสั่งทํางานบนจอการทํางาน Webpage
Dialog ถาพบขอผิดพลาดที่สถานะจะขึ้นตัวหนังสือสีแดง ใหคลิกที่ ผลลัพธ= จะเห็นรายการที่นําเขาไมได เราสามารถดาว
โหลดและบันทึกไวแกไขตอไป และหากตรวจรายการขอผิดพลาดแลวรายการที่ไมสามารถนําเขาหักไดมีจํานวนไมมาก
สามารถแกไขไดที่ จอภาพรายการจายเงินเดือน / คาจางประจํา โดยเพิ่มหรือลดยอดรายการหนี้ ในรายการไดเลยไม
จําเปนตองทํา text หนี้มาโหลดใหม

ภาพที่ 20
จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกที่ ผลลัพธ= เพื่อดาวโหลดและบันทึก Text ไฟล5 เพื่อนําไปตรวจและแกไข
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6. เมื่อคํานวณ และนําหนี้เขาแลว จะไดรายการเบิกพรอมหนี้สิน ขั้นตอนตอไป คือ ตรวจสอบและแกไข ตรวจอะไรบาง
ตรวจเงินตางๆ ทั้งเงินเดือน/คาจาง หรือเงินเพิ่มและเงินหักหรือหนี้ตางๆวาเอาเขาครบหรือไม จะตองแกไขหรือไม ไดจาก
รายงานหรือขอมูลนําออก ไดแก
รายงาน

• ตรวจการนําเขาหนี้หรือเงินเพิ่ม แบบเฉพาะเจาะจงตามรหัสหนี้ เปนรายงานที่แสดงเงินหักหรือเงินเพิ่ม ที่เพิ่ม
หรือหักที่รายการเบิก ในเดือนป`ที่ระบุ ไดที่
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานรายละเอียด - สรุปรายการจายเงินเดือน ->
รายการเงินเพิ่ม - เงินลด (ขอมูลการจายเงินเดือน)
• ตรวจรายละเอียด รายรับ – รายจาย เงินเพิ่ม เงินหักทั้งหมด ที่
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานรายละเอียด - สรุปรายการจายเงินเดือน ->
รายละเอียดการจายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจาย) หรือ
กรณี เปLนหนวยงานที่มีการกระจายหนวยการเงินทํางานในระบบจายตรง
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย ->
รายละเอียดการจายเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย ( รายงานนี้เหมาะสําหรับหนวยประมวลผลยอยที่อยูใน
ระดับ สพม. ที่มี รร.หนวยเบิกอยูภายใตสังกัด หรือ สํานักงานตํารวจภูธรภาค ที่มีหนวยเบิกอยูภายใตสังกัด ฯลฯ )
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• ตรวจหาขอผิดพลาดที่จะเปนเหตุใหไมสามารถวางเบิกได ตรวจที่
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานรายละเอียด - สรุปรายการจายเงินเดือน ->
ตรวจสอบขอผิดพลาดของรายการจายเงินเดือน

- กรณีไมสามารถหาบัญชีเงินฝากไดทันในชวงเวลาจะวางเบิก รายการที่ไมมีเลขที่บัญชีเงินฝากผูใชงานสามารถ
นํ า บั ญ ชี เ งิ น ในงบประมาณของสวนราชการที่ แ จ งกั บ กรมบั ญ ชี ก ลางได ปรั บ ปรุ ง ที่ จ อภาพรายการจายเงิ น เดื อ น
หรือจอภาพรายการจายคาจางประจํา ตามวิธีในคูมือหนาที่ 30
- กรณีตองการปรับปรุงบัญชีเงินฝากของขาราชการหรือลูกจางประจํา ปรับปรุงที่ จอภาพขอมูลหักลดหยอน
ภาษีและอื่นๆ ตามคูมือหนาที่ 6
- กรณีพบรายการรับสุทธิติดลบ ใหนํารายการไปแกไขปรับปรุงนําหนี้ออกหรือลดทอนหนี้ไดที่ จอภาพรายการ
จายเงินเดือนหรือจอภาพรายการจายคาจางประจํา ตามวิธีในคูมือหนาที่ 30
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หากตองการตรวจสอบจาก การนําขอมูลออก

• การนําขอมูลออก -> ขอมูลใบรับรองการจายเงินเดือน
แบบแนวตั้ง ตามรูปแบบ http://epayroll.cgd.go.th/download/E004_ExSlipPortrait.pdf
แบบแนวนอน ตามรูปแบบ http://epayroll.cgd.go.th/download/E005_ExSlipLandscape.pdf
• การนําขอมูลออก -> ขอมูลเงินเพิ่ม - หนี้ (รายการการจาย) เปLนการนําออกรายการที่เพิ่มหรือหักในรายการ
เบิกแตละเดือนปiที่เบิก
รูปแบบ http://epayroll.cgd.go.th/download/E003_ExIncDecFromPay.pdf
ฯลฯ
7. เมื่อตรวจสอบแลว แกไขรายการ ไปที่ จอภาพรายการจายเงินเดือน / คาจางประจํา
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จอภาพรายการจายเงินเดือน เปนจอภาพที่ใชในการเพิ่ม แกไข หรือลบ รายการเบิก ที่ผานการสรางรายการจาก
จอภาพคํานวณเงิน ตามลําดับการทํางานที่ 3 มาแลว เมื่อนําหนี้สินเขาหักแลว และพบปTญหาตองแกไขรายการ จอภาพนี้
สามารถแกไขรายการตางๆ รวมถึงหนี้ที่ตองลดหรือเพิ่มเพื่อปรับเงินรับสุทธิของแตละคนได และสามารถคนหารายการตรวจ
รายการเบิกจายที่ผานมาแลวโดยระบุเดือนป`และเลขบัตรประชาชน และคนหาไดเลย

ภาพที่ 21
ปุsมการทํางาน
ใชกรณีการเพิ่มรายการคน การทํางานสถานะนี้มีผลทําใหจํานวนคนเพิ่มขึ้น
a. ปุEม
ใชกรณีตองการปรับปรุงรายการที่ผิด หรือรายการติดลบไมพอหัก จะงานไดตองทําการ
b. ปุมE
คนหารายการขึ้นมากอนจึงจะแกไขได
ใชลบรายการในลักษณะเปนรายการที่ไมควรมีรายการเบิกเลย การทํางานสถานะนี้มีผล
c. ปุEม
ทําใหรายการคนหายไป หากตองการรายการกลับใหใชปุEมเพิ่ม เพิ่มรายการมาใหม
คนหารายการ
d. ปุEม
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ขั้นตอนการทํางาน
1) กําหนดการทํางาน เลือกปุEมการทํางาน เพิ่ม แกไข ลบ หรือ คนหา
2) เลือก ปiพ.ศ. ที่เบิก
3) ใสเลขที่บัตรประชาชน ไมทราบคลิกปุEม
4) คลิกปุEม
กรณีเลือกปุEมการทํางาน เปน แกไข หรือ ลบ
5) แกไขขอมูล เพิ่มลบขอมูลที่หนาจอภาพ
6) คลิกปุEม

เพื่อบันทึกรายการ

#หลักการเกิดตกเบิกแบบอัตโนมัติ
งานบุคคล หรือ กองการเจาหนาที่ หรือ กําลังพล หรือ หนวยยอยบันทึกคําสั่ง
เมื่อมีการบันทึกคําสั่งในเปนคําสั่งที่มีผลยอนหลัง ที่ระบบบัญชีถือจาย ระบบจะสรางเก็บเปนคําสั่งตกเบิกใหทั้งสวน
เงินเดือน/คาจางประจําหรือเงินเพิ่มตางๆ
คําสั่งตกเบิกที่เกิด สามารถตรวจสอบไดจาก จอภาพบันทึกคําสั่งตกเบิกเงินเดือน/คาจางประจํา หรือ จอภาพ
บันทึกคําสั่งตกเบิกเงินเพิ่ม หรือ รายงานคําสั่งเคลื่อนไหวที่มีผลกับการเกิดตกเบิก
การเงินหนวยเบิก หรือ กองคลัง หรือ หนวยถืองบประมาณ หรือ หนวยประมวลผลยอย หรือ หนวยเบิกยอย
เมื่อถึงเวลาที่การเงินเริ่มทํางานและสั่งคํานวณเงินเพื่อสรางรายการเบิกระบบจะนําคําสั่งตกเบิกที่เกิดและเงินที่ผาน
การเบิกจายแลวในระบบจายตรง มาคํานวณหาผลตางเพื่อเกิดเปนเงินตกเบิกใหโดยแตกยอดเปนเดือนๆ หาผลตางเกิดเปน
เงินตกเบิก หรือ เงินเรียกคืน (สําหรับเงินเรียกคืนจะเกิดในกรณีอัตราใหมนอยกวารายการที่เบิกผานมาแลวและระบบจะ
ระงับการหักนั้นไวกอนเพื่อใหสวนราชการตรวจสอบกอนการหักจริงและแกไขรายการใหหัก)
หมายเหตุ
# การเกิดตกเบิกแบบอัตโนมัติ ระบบจะคํานวณสรางรายการตกเบิกไดแตเดือนเริ่มเขาโครงการจายตรงเงินเดือนฯของ
หนวยงานนั้น เพราะเปนเดือนเริ่มมีรายการเบิกจริงในระบบใหระบบหาผลตางเปนตกเบิกได โดยการสรางจะสรางแตกเปน
รายเดือน ถึงเดือนป`ที่คํานวนปTจจุบัน หรือตามคําสั่งมีผล
# กรณีจําเปนตองตกเบิกเงินในวันที่มีผลกอนเขาจายตรง เนื่องจากระบบไมสรางใหจากสาเหตุเพราะลงคําสั่งไมครบหรือไม
สามารถสรางไดเพราะไมมีรายการเบิกจริงในระบบ ผูใชงานสามารถบันทึกเพิ่มเงินตกเบิกไดในชวงเวลากอนเขาจายตรง ที่
จอภาพรายการการจายเงินเดือน/คาจางประจํา เชนกัน
วิธีบันทึกเงินตกเบิกกรณีเปLนคําสั่งยอนหลัง จากที่ระบบไมสามารถคํานวณเงินตกเบิกใหได
จากจอภาพที่ 21 หากตองการเพิ่มเงินตกเบิก ใหทําดังนี้
1.) คลิกปุEม แกไข สถานะการทํางานขึ้นวา แกไข ใสเลขบัตรประชาชน และคลิกปุEม คนหา
2.) กรณี เพิ่มตกเบิกเงินเดือน ไปชอง เงินเดือน(ตกเบิก) คลิกที่ปุEม
กรณี เพิ่มตกเบิกเงินวิทยฐานะ ประเภทเงินวิทยฐานะ ใสรหัส 0150
เงินวิทยฐานะ(ตกเบิก) คลิกที่ปุEม
กรณี เพิ่มตกเบิกเงินประจําตําแหนง ประเภทเงิน ปจต.ใหใสรหัส ตามเงินปจต. (0110-0140)
และ ไปเงินประจําตําแหนง(ตกเบิก) คลิกที่ปุEม

หรือ
และ ไปที่ชอง
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กรณี เพิ่มตกเบิกเงินเพิ่ม ไปที่ชองเงินเพิ่ม คลิกปุEม Add Detail และใสรหัสเงินเพิ่ม และคลิกปุEม
เงินตกเบิก

ที่ชอง จํานวน

เมื่อเลือกการตกเบิก ตามแตละประเภท จะปรากฏจอภาพตามดานลาง ใหคลิกที่ปุEม เพิ่ม
จะปรากฏจอภาพในตารางตกเบิก ดังภาพดานลาง

ขั้นตอนการเพิ่มรายการตกเบิกตามแตละเดือนตกเบิกมีผล
1.) เลือก สถานะการทํางาน (เพิ่ม, แกไข , ลบ)
2.) ระบุ ปiทํารายการตกเบิก (หมายถึง ปiพ.ศ.ที่มีผลของคําสั่งตกเบิก)
3.) ระบุ เดือนทํารายการตกเบิก (หมายถึง เดือนที่มีผลของคําสั่งตกเบิก)
4.) ระบุ เลขที่คําสั่ง/ปi
5.) ระบุ วันที่ลงคําสั่ง
6.) ระบุ วันที่เริ่มตกเบิก (วันที่เริ่มตนตกเบิกตองระบุ ตามรอบของปi-เดือนทํารายการตกเบิก โดยป`และเดือนตอง
เปนป`เดือนเดียวกับป`และเดือนทํารายการตกเบิกตามขอ 2.) และ 3.)
7.) ระบุ วันที่สิ้นสุดตกเบิก (วันที่สิ้นสุดตกเบิก ตองระบุ ตามรอบของปi-เดือนทํารายการตกเบิก โดยป`และเดือน
ตองเปนป`เดือนเดียวกับป`และเดือนทํารายการตกเบิกตามขอ 2.) และ 3.)
8.) ระบุ วันที่ของคําสั่งมีผล
9.) ระบุ จํานวนเงินตกเบิก
10.) คลิกปุEม ตกลง
11.) คลิกปุEม ปQด
12.) จอภาพจะกลับมาที่ จอภาพรายการจาย ใหคลิกปุEม แกไข และ ตกลง เพื่อรวมเงินตกเบิกที่บันทึกกับรายรับ
เดิมเปนรับสุทธิใหม
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8. เมื่อแกไขเรียบรอย ตรวจสอบรายการจากรายงาน ใหมอีกครั้ง
a. ตรวจรับสุทธิติดลบ
b. ตรวจรายการไมมีบัญชีเงินฝาก
c. ตรวจยอดเงิน จํานวนคน ที่เบิก แตละประเภท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** กรณี เปLนสวนราชการที่มีการกระจายหนวยการเงินทํางานในระบบจายตรง ใหดําเนินงานตามขั้นตอน แตขอ 9-13
*** กรณี เปLนสวนราชการที่รวมประมวลที่เดียวไมกระจายหนวยเบิกหรือหนวยประมวลผลยอย ใหดําเนินงานตาม
ขั้นตอน การวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง ไดเลย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กรณี เปLนสวนราชการที่มีการกระจายหนวยการเงินทํางานในระบบจายตรง
9.

เมื่อตรวจสอบเรียบรอย ให สรุปยอดงบประมาณเพื่อนํายอดสรุปวางเบิก ที่

ขั้นตอน
1) ระบุเดือน ปiพ.ศ. และเดือน ของรายการจายที่จะนําหนี้เขาหัก
2) คลิกปุEม ตกลง
หมายเหตุ ระบบจะตรวจความครบของขอมูล หากพบขอผิดพลาดตรวจรายการที่ จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล
และจอภาพนี้สามารถสั่งทําไดหลายครั้ง และกอนการสงมอบวางเบิกทุกครั้งทําขั้นตอนนี้ประมวลสรุปนี้ใหมทุกครัง้
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เมื่อสั่งประมวลสรุปแลวพบขอผิดพลาด ใหไปที่เมนูสอบถามขอมูล -> จอภาพสอบถามสถานการณ5ประมวลผล

การคนหาจากจอภาพนี้ ไมตองระบุ ประเภทการประมวลผล ใหดูรายการ ประมวลผลสรุปการใชจายเงินจําแนกตาม
แผนงาน/รหัสบัญชี หนวยประมวลผลยอย ดูจากเวลาที่ลาสุดจะอยูรายการบนสุด เนื่องจากจอภาพสอบถามสถานะ
ประมวลผลนี้เสมือนจอภาพประวัติการทํางาน ขอมูลที่แกไขถูกตองแลว ขอผิดพลาดที่เคยแสดงจะคงอยูดังเดิม
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10. เมื่อประมวลผลสรุปฯ ไมพบขอผิดพลาดแลว เรียบรอย ให พิมพ=รายงานสรุปการใชจายเงินจําแนกตามแผนงาน –
รหัสบัญชี หนวยประมวลยอย ตรวจสอบกระทบกับรายงานที่ตรวจผานมาแลว เชน รายงานรายละเอียดการจายเงินเดือน
(จัดเรียงตามบัญชีถือจาย) หรือรายงานอื่นๆ ตรวจสอบวา ยอดเงิน จํานวนตรงกันหรือไม พิมพ5รายงานไดจากภาพ

11. สงมอบขอมูล หรือวางเบิกใหตนสังกัด เพื่อวางเบิกผานระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (พิมพ5เก็บเพื่อเปน
หลักฐานการเบิกของหนวยเบิกยอยหรือหนวยประมวลผลยอย)

ขั้นตอน การสงมอบขอมูล วางเบิกที่ตนสังกัด
1) เลือก ปiพ.ศ. และเดือน
2) ระบุสังกัดหนวยประมวลผลยอย
3) คลิกปุEม คนหา
4) เลือกสถานะการทํางานเปน นําสงขอมูล
กรณีถาสงขอมูลวางเบิกไปแลว หากตองการกลับมาแกไขขอมูล หรือตองการยกเลิกการสง ใหเลือกเงื่อนไข ยกเลิก
นําสงขอมูล (หากยกเลิกนําสง เมื่อแกไขขอมูลตองประมวลผลสรุปใหมอีกครั้งและนําสงใหมทุกครั้ง)
5) คลิกปุEม ตกลง
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12. ตรวจสอบการสงมอบไดที่จอภาพ รับขอมูลการจายเงินเดือนหนวยประมวลผลยอย

ขั้นตอนการคนหา
1) เลือก ปiพ.ศ. และเดือน
2) ระบุสังกัด หนวยเบิกยอย / หนวยประมวลผลยอย
3) คลิกปุEม คนหา
4) ดูที่ชอง สถานะขอมูล จะตองแสดงวา “สงขอมูล”
หมายเหตุ
หากสถานะขอมูลแสดงเปLน สงขอมูล นั่นถือวาหนวยเบิกยอย หรือหนวยประมวลผลยอย ไดทําการวางเบิกเงิน
งบประมาณเรียบรอยแลว หากไมมีแกไขอะไร สามารถ นําออกขอมูลหรือพิมพ=รายงานเงินเพื่อเตรียมสงเงินใหเจาหนี้
และพิมพ=ใบรับรองเงินเดือน/คาจางประจํา ตอไป หลักฐานการวางเบิกปฏิบัติตามหนายงานตนสังแตละสวนราชการแจง
ใหปฏิบัติ

