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1. บทนํา 
 1.1 ความรูพ้ืนฐานกอนการใชงาน 
 ระบบการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา เปนระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ WEB APPLICATION โดย

สามารถเรียกใชงานไดโดยผาน BROWSER ที่ชื่อ INTERNET EXPLORER โดยมีการแสดงผลการทํางานเปนแบบกราฟก 

และเนื่องจาก ไมโครซอฟต วินโดวสเปนระบบที่ไดรับการยอมรับใหเปนมาตรฐาน (De Facto Standard)   สําหรับการ

ทํางานบนเครื่อง PC ในโหมดการทํางานแบบกราฟก ดังนั้นการใชงานโดยภาพรวม จึงยึดตามมาตรฐานของวินโดวส 

 ผูที่จะศึกษาคูมือนี้ ควรมีพื้นฐานการใชระบบ ไมโครซอฟต วินโดวส และสามารถใชเมาสไดเปนอยางดี และมี

ความคุนเคยกับปุมคียบอรดตาง ๆ  หากทานยังไมมีประสบการณในการใชวินโดวสมากอนขอแนะนําใหทานเขารับการ

อบรมหรือศึกษาการใชงานจากเอกสารที่มีอยูทั่วไป 

 1.2 การใชคําศัพท 

 การใชคําศัพทในคูมือเลมนี้ จะใชภาษาไทยเปนหลัก โดยเนนที่ความงายและความราบรื่นในการอาน 

โดยเฉพาะศัพทเทคนิคที่เปนภาษาอังกฤษ การเลือกวาจะใชคําไทยที่เปนการทับศัพทหรือเปนคําแปล   หรือยังคงใช

ภาษาอังกฤษนั้น จะขึ้นอยูกับความสะดวกในการอาน เพื่อส่ือความหมายที่ชัดเจนกับผูใช 

 
2.  เริ่มใชระบบ 

 ในบทนี้จะกลาวถึงการใชงานเบื้องตน  การเขาสูระบบ  และเมนูการใชงานตาง ๆ 
 2.1 การใชงานเบ้ืองตน 

 การบันทึกขอมูล 

 ผูใชสามารถปอนขอมูลไดในชอง Text field   บนหนาจอที่มีเคอเซอร กระพริบอยู     

เคอเซอรจะแสดงตําแหนงปจจุบันที่ผูใชสามารถปอนขอมูลได    ผูใชสามารถเลื่อน เคอเซอรไปยังตําแหนงตาง ๆ ที่

ตองการปอนขอมูลได  2  วิธี  คือ 

  2.1.1 กดปุม Tab  บนแปนพิมพ (อยูดานริมซายมือ)  จนกระทั่งเคอเซอรไปอยูตําแหนงตองการ  การ

กดปุม Tab  แตละครั้งจะทําใหเคอเซอรเล่ือนเหมือนกับการอานหนังสือ  คือจากซายไปขวา  และจากบนลงลาง  สวนใน

ทางตรงกันขาม  หากผูใชตองการเลื่อน     เคอเซอรไปชองทางซายที่เคอเซอรอยู  ใหกดปุม Shift คางไว  แลวกดปุม  Tab  

ซึ่งวิธีการนี้เรียกวา  Reverse Tab (หมายถึงการกดปุมถอยหลัง)  โดยกดปุม (Shift + Tab) หนึ่งครั้ง เคอเซอรจะเลื่อนไป

ทางซายหนึ่งชอง  จนกวาจะถึงชองที่จะใสคา 

  2.1.2 เล่ือนเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการและกดคลิก (Click) ที่ปุมซายของเมาสหนึ่งครั้ง  ผูใชจะ

สามารถปอนขอมูลไดเฉพาะในเครื่องหมายที่กําหนดเทานั้น        
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2.2 การเขาสูระบบ 
  2.2.1 การเขาสูระบบการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา    ดวยการเปดเครื่อง PC แลวเขาสูการ

ทํางานของไมโครซอฟทวินโดวส  จากนั้นคลิกสองครั้ง (Double Click)  ที่ไอคอนของระบบ INTERNET EXPLORER ดัง

รูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 
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  2.2.2 ปอน ADDRESS ของระบบงาน กด ENTER  ระบบจะนําผูใชเขาสูหนาจอระบบการจายตรง

เงินเดือนและคาจางประจํา ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 

 

  2.2.3 ปอน รหัสผูใช พรอมทั้งรหัสผาน ที่ถูกตอง  แลวกดปุม ตกลง หรือปุม Enter ซึ่งอยูมุมขวาสุด

ดานลางของแปนพิมพ  (การกําหนดรหัสทั้งสองกระทําโดยผูดูแลระบบ  การปอนรหัสผูใช และรหัสผาน  ใหระวังการใช

อักษรตัวเล็ก/ใหญ  และภาษาไทย/อังกฤษใหถูกตองดวยระหวางที่ปอนรหัสผาน  ระบบจะไมแสดงรหัสผานออกมาบนจอ  

เพื่อเปนการปองกันไมใหผูอื่นมองเห็นรหัสผาน  ซึ่งถือเปนความลับของผูใช) ดังรูปที่  3 
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รูปที่ 3 

   2.2.4 ระบบจะทําการตรวจรหัสผูใชและรหัสผานวาถูกตองหรือไม 

  2.2.5 ถารหัสถูกตอง  ระบบจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 4 มาให  โดยระบบจะแสดงรายชื่อของระบบงานที่

ผูใชมีสิทธิ์ในการเขาใชระบบงานขึ้นมา ซึ่งในการเขาสูระบบงานของผูใชแตละคนจะมองเห็นระบบงานไม

เหมือนกัน  ขึ้นอยูกับหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานของแตละคน  

  2.2.6 ถารหัสไมถูกตองระบบจะแสดงขอความแจงใหทราบ หากผูใชไมสามารถเขาสูระบบได  หรือยัง

ไมมีรหัสผูใช  ใหติดตอผูดูแลระบบ 
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รูปที่ 4 

 

  2.2.7 ผูใชคลิกเลือกระบบงานจากรายชื่อระบบงานที่แสดงขึ้นมา ระบบจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 5 ของ

ระบบงานที่เลือกขึ้นมาแสดงให 
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รูปที่ 5 

 2.3 การออกจากระบบ                                   

  ทําไดโดยใชเมาสคลิกที่   ทีอยูบริเวณดานขวาสวนบน เพื่อออกจากระบบ 
 2.4 เมนูการใชงาน 

 เมนูการใชงานสําหรับผูใชโดยทั่วไป  มีรูปแบบดังรูปที่ 6 การเลือกหัวขอการทํางานไดโดยใช เมาสคลิก

ที่ชื่อจอภาพ   

 
 

รูปที่ 6 
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3. การใชงานโปรแกรมแบบตาง ๆ 
 ในบทนี้จะกลาวถึงมาตรฐาน  และรูปแบบการใชงานของโปรแกรม  ความหมายของสิ่งที่อยูบนหนาจอ  และ

ขั้นตอนการทํางานโดยรวม 
 3.1 รูปแบบของหนาจอและฟงกชัน 
 
 
 

 
 
 

 

 

รูปที่ 7
สวนที่ 3 

สวนที่ 2 

สวนที่ 1 
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คําอธิบายจอภาพ 
 
สวนที่ 1 Heading 
 

 

 

 1.1  1.3  1.4 

 1.6 

 1.7 

 1.5 

 1.2  

 

รูปที่ 8 

 

1.1 ชื่อยอจอภาพ   - แสดงชื่อยอจอภาพ  

1.2 ชื่อระบบงาน   - แสดงชื่อระบบงานปจจุบัน 

1.3 สถานะระบบงาน  - แสดงสถานะของระบบงาน 

1.4 วัน และเวลาปจจุบัน  - แสดงในรูปแบบ DD Month YYYY เวลา HH:MM:SS 

1.5 ชื่อผูใชระบบ   - แสดงชื่อผูใชปจจุบัน 

1.6 Home   - ปุมสําหรับเขาสูหนาจอหลักของระบบงาน 

1.7 Logout   - ปุมสําหรับออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overview : Version 1.0 



กรมบัญชกีลาง   
                          

 

 ระบบการจัดเตรียมเงินเพิ่ม - หนี้สิน       Page  :  9 

สวนที่ 2 Menu 
 

 

 

 2.1 

 2.2 

 

รูปที่ 9 

 

2.1 ปุมเปด-ปดเมนู  -  ใชสําหรับเปด-ปดหนาจอ Menu 

2.2 Menu  - แสดงเมนูของระบบงาน  

 

 

 

 Overview : Version 1.0 



กรมบัญชกีลาง   
                          

 

 ระบบการจัดเตรียมเงินเพิ่ม - หนี้สิน       Page  :  10 

สวนที่ 3 การทํางาน 
 
 3.1 สวนประกอบของหนาจอ 
 

 

 

 3.1.3 

 3.1.2 

 3.1.1 
 3.1.6 

 3.1.7 

 3.8 
 3.1.4 

 3.1.5 

 3.9 

รูปที่ 10 

 

3.1.1 Input Type Text  - ชองสําหรับบันทึก-แสดงขอมูล 

3.1.2  Input Type Radio Button - สําหรับขอมูลที่เลือกไดอยางใดอยางหนึ่ง 

3.1.3 Input Type List Box  - แสดงรายการของขอมูล 

3.1.4 Input Type Text Area  - ชองสําหรับบันทึกขอมูลที่เปนขอความหลายบรรทัด 

3.1.5  Input Type Check Box  - สําหรับขอมูลที่เลือกได มากกวา 1 ชนิด 

3.1.6 Require Field (ตัวหนังสือสีเขม) - สําหรับขอมูลที่ตองระบุ 

3.1.7 Caption   - คําอธิบายความหมายของขอมูล 

3.1.8    List Dialog (  )  - แสดงขอมูลในรูปแบบของตาราง 

3.1.9 ปุมการทํางาน   - ชุดปุมการทํางานมาตรฐาน ประกอบดวย  

       เพิ่ม, แกไข, ลบ และ ลางจอภาพ 

 Overview : Version 1.0 



กรมบัญชกีลาง   
                          

 

 ระบบการจัดเตรียมเงินเพิ่ม - หนี้สิน       Page  :  11 

3.2 การปอนขอมูลที่เปน Numeric/Alphanumeric 
 ในการปอนขอมูลเขาสูระบบ  สามารถทําได  2  ลักษณะคือ 

 3.2.1 ขอมูลที่เปน Numeric 

 บันทึกไดเฉพาะคาตัวเลขเทานั้น  เมื่อระบบเขาสูหนาจอการทํางานปกติ  ในเครื่องหมาย  [ ] ผูใช

สามารถบันทึกคาได โดยในเครื่องหมาย [ ] ซึ่งมีตัวเลข 0 แสดงอยูนั้น จะสามารถบันทึกไดเฉพาะคาเปน Numeric เทานั้น 

หากผูใชปอนขอมูลไมถูกตอง ระบบจะแสดงขอผิดพลาด 

 ในการบันทึกคาตัวเลข  เมื่อผูใชเล่ือนเคอเซอรมาที่ชองที่ตองการใสคา  เครื่องหมายเคอเซอรจะ

กระพริบอยูที่จุดเริ่มตนในชองนั้น  และเมื่อผูใชบันทึกคาลงไป  จะปรากฏตัวเลขขึ้นจากจุดส้ินสุดของชอง  และเลื่อนจาก

ขวามาซาย  สวนเครื่องหมายเคอเซอรจะยังอยูที่เดิม 

 ขอมูลที่เปนฟลดวันที่บันทึกเปนวันเดือนป (พ.ศ.) ในรูปของ DDMMCCYY โดยจอภาพจะแสดงเปน 

DD/MM/YYYY  

 3.2.2 ขอมูลที่เปน Alphanumeric 

 ขอมูลประเภทนี้ผูใชจะสามารถบันทึกคาไดทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยในเครื่องหมาย [ ] อาจเปน

เครื่องหมายวางหรือมีตัวอักษรปรากฎอยูก็ได ลักษณะการเลื่อนของเคอเซอรในฟลดชนิดนี้จะเปนแบบเดียวกับเคอเซอร

ปกติโดยทั่วไป คือเล่ือนจากซายไปขวา ถาในเครื่องหมาย [ ] นั้นมี ตัวอักษรอยู เมื่อพิมพตัวอักษรลงไปจะเปนไปใน

ลักษณะพิมพทับ 
3.3 การใชโปรแกรม 

 ระบบการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ไดถูกออกแบบใหมีรูปแบบและขั้นตอนการทํางานของ

โปรแกรมเปนมาตรฐานเดียวกันทุกระบบ หนาที่ของโปรแกรมในระบบจะเกี่ยวพันกับขอมูลในระบบโปรแกรมเหลานี้จะทํา

หนาที่จัดการกับขอมูล อันไดแก การบันทึกและปรับปรุงขอมูล การคนหาหรือ สอบถามขอมูล และการออกรายงาน 

 ในหัวขอนี้เราจะอธิบายขั้นตอนการทํางานดังกลาว  ซึ่งหากผูใชมีความเขาใจในพื้นฐานการใชงานสวน

นี้แลว  การนําความรูไปใชกับระบบตาง ๆ นั้นจะกระทําไดดวย  การศึกษาเนื้อหาเฉพาะสวนการใชงานจากคูมือของแตละ

ระบบงานนั้น ๆ 

 การใชงานโดยทั่วไป  

 ส่ิงที่จะกลาวถึงตอไปนี้  เปนภาพการทํางานโดยทั่วไปที่จะพบไดในการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ที่กลาว

ขางตน 

- ฟลดที่ระบบจะยอมใหปอนขอมูลไดจะตองอยูในเครื่องหมาย [ ] 

- การเลื่อนเคอเซอรไปยังฟลดตาง ๆ กระทําไดดวยการกด Tab   

- เมื่อเรากด Tab  หลังจากที่ปอนขอมูลแลว  หากขอมูลที่ปอนมีขอผิดพลาด  ในบางรายการ

ระบบสามารถตรวจสอบได  ระบบจะแสดงขอความเตือนขอผิดพลาด  โดยเคอเซอรจะวิ่งไปที่

จุดที่ผิดพลาด 

 Overview : Version 1.0 
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- ระบบจะมี List Dialog ( ) เพื่อชวยในการแสดงขอมูล หรือคนหาขอมูลที่ตองการบันทึกใน

ระบบ เมื่อกดปุม List Dialog ระบบจะแสดง Windows Popup ดังรูปที่ 11 ซึ่งสามารถกดปุม 

 เพื่อทําการคนหาขอมูลทั้งหมด สามารถระบุเงื่อนไขในการคนหาเพิ่มเติมได จากนั้น

ใชเมาสคลิกเลือกแถวขอมูลที่ตองการ 

 

 
รูปที่ 11 

 
 

 

 Overview : Version 1.0 
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ชื่อจอภาพ การ Login เขาใชระบบ 

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับ Login เขาใชระบบ 

ฟงกชั่นการทํางาน  Login  

 

 
รูปที่ 1.1 

 

สวนประกอบของจอภาพ 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

เลขประจําตัวประชาชน 13 N เลขประจําตัวประชาชน 

รหัสผาน 128 A รหัสผาน 

  ปุมเพื่อบันทึกขอมูล 

  ปุมเพื่อยกเลิก 
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ขั้นตอน 

1.  บันทึกเลขประจําตัวประชาชน ในชองเลขประจําตัวประชาชน 

2. บันทึกรหัสผาน ในชองรหัสผาน 

3. กดปุม  เพื่อทําการ Login เขาใชระบบ 

4. ถา Login เขาใชระบบไดแลว ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 1.2 

5. ถา Login เขาใชระบบไมได ระบบจะแสดงขอความของขอผิดพลาดที่จอภาพ 

 

 
รูปที่ 1.2 

 User Manual : Version 1.0 
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ชื่อจอภาพ ลงทะเบียน 

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับลงทะเบียนเขาใชระบบ 

ฟงกชั่นการทํางาน  ลงทะเบียน 

 

 
รูปที่ 2.1 

 

สวนประกอบของจอภาพ 

 User Manual : Version 1.0 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

เลขประจําตัวประชาชน 13 N เลขประจําตัวประชาชน 

วันเกิด วว/ดด/ปปปป วันเกิด 

ประเภทขาราชการ List Box ประเภทของขาราชการ แบงออกเปน 

- ขาราชการ 

- ลูกจางประจํา 

- พนักงานราชการ 

รหัสผาน 128 A รหัสผาน 

ยืนยันรหัสผาน 128 A ยืนยันรหัสผาน 

E-Mail Address 50 A E-Mail Address 

  ปุมเพื่อบันทึกขอมูล 

  ปุมเพื่อยกเลิก 
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ขั้นตอน 

1.  จากรูปที่ 1.1 ใหกดปุม ลงทะเบียน จะแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 2.1 

2.  บันทึกเลขประจําตัวประชาชน ในชองเลขประจําตัวประชาชน 

3.  บันทึกวันเกิด ในชองวันเกิด 

4. เลือกประเภทขาราชการ จากชองประเภทขาราชการ 

5. บันทึกรหัสผาน ในชองรหัสผาน 

6. ยืนยันรหัสผาน โดยบันทึกรหัสผาน ในชองยืนยันรหัสผาน 

7. บันทึก E-Mail Address  ในชอง E-Mail Address 

8. กดปุม  เพื่อทําการลงทะเบียน  

9. ถาลงทะเบียนเรียบรอยแลว จะมีขอความ “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว” แสดงที่จอภาพ 

10. ถาลงทะเบียนเรียบรอยไมได จะมีขอความของขอผิดพลาดที่ระบบพบ แสดงที่จอภาพ 

 

 User Manual : Version 1.0 
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ชื่อจอภาพ เปล่ียนรหัสผาน 

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับลงทะเบียนเขาใชระบบ 

ฟงกชั่นการทํางาน  เปล่ียนรหัสผาน 

 

 
รูปที่ 3.1 

 

สวนประกอบของจอภาพ 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

เลขประจําตัวประชาชน 13 N เลขประจําตัวประชาชน 

รหัสผานเดิม 128 A รหัสผานเดิม 

รหัสผานใหม 128 A รหัสผานใหม 

ยืนยันรหัสผานใหม 128 A ยืนยันรหัสผานใหม 

  ปุมเพื่อบันทึกขอมูล 

  ปุมเพื่อยกเลิก 
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ขั้นตอน 

1.  จากรูปที่ 1.1 ใหกดปุม ลงทะเบียน จะแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 3.1 

2.  บันทึกเลขประจําตัวประชาชน ในชองเลขประจําตัวประชาชน 

3. บันทึกรหัสผานเดิม ในชองรหัสผานเดิม 

4. บันทึกรหัสผานใหม ในชองรหัสผานใหม 

5. ยืนยันรหัสผานใหม โดยบันทึกรหัสผาน ในชองยืนยันรหัสผานใหม 

6. กดปุม  เพื่อทําการเปลี่ยนรหัสผาน 

7. ถาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ระบบจะกลับสูหนาจอ Login เขาใชระบบ 

8. ถาบันทึกขอมูลไมได ระบบจะมีขอความของขอผิดพลาดที่ระบบพบ แสดงที่จอภาพ 

 

 

 User Manual : Version 1.0 
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ชื่อจอภาพ สอบถามขอมูลเงินหัก/เงินลด 

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับสอบถามขอมูลเงินหัก/เงินลด  

ฟงกชั่นการทํางาน  คนหาขอมูล 

 

 
 

 รูปที่ 1.1 

สวนประกอบของจอภาพ 

ลําดับ ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

1. Decrease ID 13 A รหัสเงินหัก/เงินลด 

2. Decrease Description 40 A รายละเอียดงินหัก/เงินลด 

3. Decrease Amount 40 A จํานวนเงินหัก/เงินลด 

4. Start Date 2 N วันที่เร่ิมตน 

5. Finish Date 3 N  วันที่ส้ินสุด 

 

ขั้นตอน 

1. เมื่อคลิกจากเมนู “สอบถามขอมูลเงินหัก/เงินลด” ถาพบขอมูล ระบบจะแสดงขอมูลเงินหัก/เงินลดของผูใช ซึ่งปรากฏ

หนาจอดังรูป 1.1   

2. ถาไมพบขอมูล ระบบจะแสดงขอความ “ไมพบรายการในแฟมขอมูล” แสดงที่จอภาพ 
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ชื่อจอภาพ สอบถามขอมูลรายการเงินเดือน 

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับสอบถามขอมูลรายการเงินเดือน 

ฟงกชั่นการทํางาน  คนหาขอมูล 

 

 

รูปที่ 2.1 

 User Manual : Version 1.0 
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สวนประกอบของจอภาพ 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

ป พ.ศ. 4 N ป พ.ศ. 

เดือน 2 N แบงออกเปน 

1 - มกราคม 

2 - กุมภาพันธ 

3 - มีนาคม 

4 - เมษายน 

5 - พฤษภาคม 

6 - มิถุนายน 

7 - กรกฎาคม 

8 - สิงหาคม 

9 - กันยายน 

10 - ตุลาคม 

11 - พฤศจิกายน 

12 - ธันวาคม 

เลขประจําตัวประชาชน Display  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ชื่อ - นามสกุล Display  ชื่อ - นามสกุล 

สถานะการรับเงิน Display  แบงออกเปน 

0 - ไมรับ 

1 - รับ 

กระทรวง Display  รหัสกระทรวง 

กรม Display  รหัสกรม 

สก./สภ. Display รหัสสก./สภ. 

สํานัก/กอง Display รหัสกอง 

สวน Display รหัสสวน 

ฝาย Display รหัสฝาย 

งาน Display รหัสงาน 

หมวด Display รหัสหมวด 

ชื่อหนวยงาน Display  ชื่อหนวยงาน 

เขต Display  รหัสเขต 

จังหวัด Display รหัสจังหวัด 

อําเภอ Display  รหัสอําเภอ 

ตําบล Display รหัสตําบล 

 User Manual : Version 1.0 
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ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

รหัสพื้นที่ตาม กบ. Display รหัสพื้นที่ตาม กบ. 

รหัสบัญชี Display รหัสบัญชี 

สวนราชการผูเบิก Display สวนราชการผูเบิก 

สถานภาพ Display สถานภาพ 

การคํานวณภาษีใหม Display แบงออกเปน 

0 - ไมคํานวณ 

1 - คํานวณ 

หนวยงาน Display รหัสหนวยงาน 

ศูนยตนทุน Display รหัสศูนยตนทุน 

กิจกรรมหลัก Display รหัสกิจกรรมหลัก 

เลขที่ตําแหนง Display รหัสเลขที่ตําแหนง 

ระดับ Display รหัสระดับ 

ประเภทเงิน ปจต. Display รหัสประเภทเงิน ปจต. 

ธนาคาร Display รหัสธนาคาร 

สาขา Display รหัสสาขา 

เลขที่บัญชี Display รหัสเลขที่บัญชี 

เงินเดือน Display เงินเดือน 

เงินเดือน (ตกเบิก) Display เงินเดือน (ตกเบิก) 

เงิน ปจต. Display เงิน ปจต. 

เงิน ปจต. (ตกเบิก) Display เงิน ปจต. (ตกเบิก) 

เงิน ปจต.วิชาการ /วิทยฐานะ Display เงิน ปจต.วิชาการ /วิทยฐานะ 

เงิน ปจต.วิชาการ (ตกเบิก)/วิทย

ฐานะ(ตกเบิก) 

Display เงิน ปจต.วิชาการ (ตกเบิก)/วิทยฐานะ(ตกเบิก) 

เงินสะสม กบข. Display เงินสะสม กบข. 

เงินสะสม กบข.(ตกเบิก) Display เงินสะสม กบข.(ตกเบิก) 

เงินสมทบ กบข. Display เงินสมทบ กบข. 

เงินสมทบ กบข.(ตกเบิก) Display เงินสมทบ กบข.(ตกเบิก) 

เงินชดเชย กบข. Display เงินชดเชย กบข. 

เงินชดเชย กบข.(ตกเบิก) Display เงินชดเชย กบข.(ตกเบิก) 

เงินออมเพิ่ม กบข. Display เงินออมเพิ่ม กบข. 

เงินออมเพิ่ม กบข.(ตกเบิก) Display เงินออมเพิ่ม กบข.(ตกเบิก) 

ภาษ ี Display ภาษ ี

 User Manual : Version 1.0 



 The Comptroller General’s Department   
                          

 

 ระบบการจัดเตรียมเงินเพิ่ม - หนี้สิน       Page  :  11 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

ภาษี (ตกเบิก) Display ภาษี (ตกเบิก) 

รหัสเงินเพิ่ม Display รหัสเงินเพิ่ม 

ชื่อยอเงินเพิ่ม Display ชื่อยอเงินเพิ่ม 

จํานวนเงินเพิ่ม Display จํานวนเงินเพิ่ม 

จํานวนเงินตกเบิก Display จํานวนเงินตกเบิก 

รหัสเงินหัก Display รหัสเงินหัก 

ชื่อยอเงินหัก Display ชื่อยอเงินหัก 

รหัสเจาหนี้ Display รหัสเจาหนี้ 

รหัสบัญชีเจาหนี้ Display รหัสบัญชีเจาหนี้ 

จํานวนเงินหัก Display จํานวนเงินหัก 

ยอดเงิน กบข.สะสม ประจําป 

เงินสะสม Display เงินสะสม 

เงินสมทบ Display เงินสมทบ 

เงินชดเชย Display เงินชดเชย 

เงินออมเพิ่ม Display เงินออมเพิ่ม 

ยอดเงิน กบข.สะสม ถึงปจจุบัน 

เงินสะสม Display เงินสะสม 

เงินสมทบ Display เงินสมทบ 

เงินชดเชย Display เงินชดเชย 

เงินออมเพิ่ม Display เงินออมเพิ่ม 

งบบุคลากร Display งบบุคลากร 

เงินเดือน + เงินเพิ่มงบบุคลากร Display เงินเดือน + เงินเพิ่มงบบุคลากร 

หนี้ (ชําระบุคคลที่สาม) Display หนี้ (ชําระบุคคลที่สาม) 

เงินไดสุทธิ Display เงินไดสุทธิ 

เงินไดสุทธิสะสม Display เงินไดสุทธิสะสม 

ภาษีสะสม Display ภาษีสะสม 

รวมรายรับ Display รวมรายรับ 

รวมรายจาย Display รวมรายจาย 

เงินรับสุทธิ Display เงินรับสุทธิ 

ชื่อจอภาพที่สรางรายการ Display รหัสจอภาพที่สรางรายการ 

ผูบันทึก Display ชื่อผูบันทึกขอมูล 

วันและเวลาที่บันทึก Display วันและเวลาบันทึก 
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ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

สถานะของขอมูล Display สถานะของขอมูล 

  ปุมเพื่อคนหา 

 

ขั้นตอน 

การคนหาขอมูล 

1. ระบุป พ.ศ., เดือน ที่ตองการคนหา 

2. กดปุม  เพื่อคนหาขอมูล ถาพบขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูป 2.2 

 

 
 รูปที่ 2.2 
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ชื่อจอภาพ สอบถามขอมูลประวัติ

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับสอบถามขอมูลประวัติ 

ฟงกชั่นการทํางาน  คนหาขอมูล 

 

 
รูปที่ 3.1 

 

สวนประกอบของจอภาพ 

เลขประจําตัวประชาชน Display เลขประจําตัวประชาชน 

เลขที่ตําแหนง Display เลขที่ตําแหนง 

ตําแหนง Display ตําแหนง 

ระดับ Display ระดับ 

คํานําหนา Display คํานําหนาชื่อ 

กระทรวง Display รหัสกระทรวง 

กรม Display รหัสกรม 

สก./สภ. Display รหัสสก./สภ. 

สํานัก/กอง Display รหัสกอง 

สวน Display รหัสสวน 

ฝาย Display รหัสฝาย 

งาน Display รหัสงาน 

หมวด Display รหัสหมวด 

วัน เดือน ป เกิด Display วันเกิด 
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อายุ Display แสดงอายุ 

เชื้อชาติ Display แบงออกเปน   

1 - ไทย  

2 - มุสลิม  

3 - จีน  

4 - อื่นๆ 

สัญชาติ Display แบงออกเปน 

1 - ไทย  

2 - อื่น ๆ 

ศาสนา Display แบงออกเปน 

1 - พุทธ  

2 - อิสลาม  

3 - คริสต  

4 - อื่นๆ 

วันที่เร่ิมรับราชการ Display แสดงวันที่เร่ิมรับราชการ 

วันที่เกษียณ Display แสดงวันที่เกษียณ 

ผูบันทึก Display แสดงผูบันทึก 

วันที่บันทึก Display แสดงวันที่บันทึก 

  ปุมเพื่อเปดหนาจอเพิ่มขอมูล 
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ขั้นตอน 

การพิมพขอมูล 

1. จากภาพรูปที่ 3.1 กดปุม  จะปรากฏจอ ดังภาพรูปที่ 3.2 

2. สามารถสั่งพิมพได 

 

 
รูปที่ 3.2 
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ชื่อจอภาพ อนุมัติการลงทะเบียน

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับบันทึกขอมูลอนุมัติการลงทะเบียน

ฟงกชั่นการทํางาน  คนหาขอมูล, อนุมัติขอมูล 

 

  
 รูปที่ 1.1 
 

สวนประกอบของจอภาพ 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

กระทรวง 2 N รหัสกระทรวง 

กรม 3 N รหัสกรม 

สก./สภ. 3 N รหัสสก./สภ. 

สํานัก/กอง 4 N รหัสกอง 

สวน 4 N รหัสสวน 

ฝาย 4 N รหัสฝาย 

งาน 4 N รหัสงาน 

หมวด 4 N รหัสหมวด 

ชื่อหนวยงาน Display ชื่อหนวยงาน 

เลขประจําตัวประชาชน 13 N เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตั้งแตวันที่ วว/ดด/ปปปป วันที่เร่ิมตนที่ตองการคนหาผูใชลงทะเบียน 
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ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

ถึงวันที่ วว/ดด/ปปปป วันที่ส้ินสุดที่ตองการคนหาผูใชลงทะเบียน 

สถานะ 1 A สถานะการอนุมัติ (ยังไมอนุมัติ, อนุมัติแลว) 

  ปุมเพื่อคนหา 

 

ขั้นตอน 

การคนหาขอมูล 

1 ระบุรหัสกระทรวงที่ตองการคนหา นอกจากนี้ยังสามารถระบุรหัสกรม, รหัสสก./สภ., รหัสกอง, รหัสสวน, รหัสฝาย, 

รหัสงาน, รหัสหมวด, เลขประจําตัวประชาชน, วันที่เร่ิมตน-ส้ินสุดที่ตองการคนหาผูใชลงทะเบียน และสถานะการ

อนุมัติเปนเงื่อนไขในการคนหาเพิ่มเติมได 

2 กดปุม  เพื่อคนหาขอมูล ถาพบขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูป 1.2  ถาไมพบขอมูลจะมีขอความ “ไมพบ

รายการในแฟมขอมูล” แสดงที่จอภาพ 

 
 รูปที่ 1.2 
 

การแกไขขอมูล 

1. ทําการคนหาขอมูลที่ตองการแกไขการอนุมัติการลงทะเบียน 

2. วิธีการแกไขขอมูลการอนุมัติการลงทะเบียน สามารถทําได 2 กรณี ดังนี้ 

2.1 กรณีตองการอนุมัติผูใชหลายคนพรอมกัน  ทําไดโดยคลิกที่รูปส่ีเหลี่ยม   ดานหนาของแถวขอมูล 

จากนั้นคลิกที่ปุม  
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2.2 กรณีตองการอนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติ ทําไดโดย 

2.2.1 คลิกที่แถวขอมูลจะปรากฏหนาจอดังรูป 1.3   

2.2.2 คลิกในสวนของสถานะเพื่อเลือกวาตองการอนุมัติ หรือ ไมอนุมัติ  เมื่อเลือกเรียบรอยแลวใหคลิกที่ปุม 

  ถาบันทึกขอมูลสําเร็จจะแสดงขอความวา  “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”   

 
รูปที่ 1.3  

 

2.2.3 จากนั้นใหคลิกที่ปุม   จะปรากฏหนาจอดังรูป 1.4  ซึ่งจะมีคอลัมนแสดงขอความสถานะการ

อนุมัติวา “อนุมัติแลว” หรือ “ยังไมอนุมัติ” 

 

 
 รูปที่ 1.4 
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ชื่อจอภาพ นําขอมูลเขาสูระบบ

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับนําขอมูลเขาสูระบบ

ฟงกชั่นการทํางาน  นําเขาขอมูล, ลางจอภาพ 

 

 
รูปที่ 1.1 

 

สวนประกอบของจอภาพ 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

กระทรวง 2 N  รหัสกระทรวง 

กรม 3 N  รหัสกรม 

ชื่อหนวยงาน Display ชื่อหนวยงาน 

ระบุไฟลขอมูล 4 N ชื่อ path ไฟลขอมูล 

  ปุมเพื่อบันทึกขอมูล 

  ปุมเพื่อลางจอภาพ 
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ขั้นตอน 

การนําเขาขอมูล 

1. บันทึกรหัสกระทรวง, รหัสกรม ตามชองของขอมูลหรือคนหาขอมูลโดยกดปุม  เพื่อคนหาขอมูลรหัสกระทรวง, รหัส

กรม 

2. กดปุม   แลว ระบุปลายทางของไฟลที่ตองการนําเขาขอมูล 

3. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล  

4. ถานําเขาขอมูลเรียบรอยแลว จะมีขอความ “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว” แสดงที่จอภาพ 

5. ถานําเขาขอมูลไมได จะมีขอความ “มีขอมูลรายการนี้อยูแลว” แสดงที่จอภาพ 
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ชื่อจอภาพ บันทึกขอมูลเงินหัก/เงินสด

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับบันทึกขอมูลเงินหัก/เงินสด

ฟงกชั่นการทํางาน  เพิ่ม, แกไข, ลบ, ลางจอภาพ, คนหา 

 

 
 รูปที่ 2.1 
 

สวนประกอบของจอภาพ 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

เลขประจําตัวประชาชน 13 N  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ชื่อ 255 A  ชื่อ 

นามสกุล 255 A  นามสกุล 

กระทรวง Display  รหัสกระทรวง 

กรม Display  รหัสกรม 

สก./สภ. Display รหัสสก./สภ. 

สํานัก/กอง Display รหัสกอง 

สวน Display รหัสสวน 

ฝาย Display รหัสฝาย 

งาน Display รหัสงาน 

หมวด Display รหัสหมวด 

ชื่อหนวยงาน Display  ชื่อหนวยงาน 
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ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

เขต Display  รหัสเขต 

จังหวัด Display รหัสจังหวัด 

อําเภอ Display  รหัสอําเภอ 

ตําบล Display รหัสตําบล 

  ปุมเพื่อคนหา 

  ปุมเพื่อเปดหนาจอเพิ่มขอมูล 

  ปุมเพื่อเพิ่ม 

  ปุมเพื่อแกไข 

  ปุมเพื่อลบ 

  ปุมเพื่อลางจอภาพ 

  ปุมเพื่อเพิ่มรายละเอียด 

 

ขั้นตอน 

การเพิ่มขอมูล 

6. กดปุม  เพื่อเปดหนาจอเพิ่มขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 2.1 

7. บันทึกเลขประจําตัวประชาชน ตามชองของขอมูลหรือคนหาขอมูลโดยกดปุม  เพื่อคนหาขอมูลเลขประจําตัว

ประชาชน 

8. เลือกชื่อที่ตองการ 

9. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล  

10. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกรายละเอียดเงินหัก/หนี้ จะปรากฏดังรูปที่ 2.2 

 

 

รูปที่ 2.2  

 

11. บันทึกรหัสเงินหัก/หนี้ ตามชองของขอมูลหรือคนหาขอมูลโดยกดปุม   เพื่อคนหารหัสเงินหัก/หนี้ 
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12. เลือกรหัสเงินหัก/หนี้ที่ตองการ 

13. บันทึกประเภทคําส่ัง, เลขที่คําสั่ง, วันที่ลงคําส่ัง, จํานวนเงิน, วันที่เร่ิมตนรับเงินหัก/หนี้, วันที่ส้ินสุดการับเงิน,  

สถานการณเบิกจาย 

14. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

15. สามารถเพิ่มรายการเงินหัก/หนี้ได โดยทําตามขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง 

 

การคนหาขอมูล 

1. ระบุเลขประจําตัวประชาชนที่ตองการคนหา สามารถระบุชื่อ, นามสกุล, รหัสกระทรวง และ รหัสกรม เปนเงื่อนไขใน

การคนหาเพิ่มเติมได 

2. กดปุม  เพื่อคนหาขอมูล ถาพบขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูป 2.3 สามารถใชเมาสคลิกที่แถวขอมูลเพื่อดู

รายละเอียดของขอมูลรายการเงินหัก/หนี้ได 

3. ถาไมพบขอมูลจะมีขอความ “ไมพบรายการในแฟมขอมูล” แสดงที่จอภาพ 

 

 
 รูปที่ 2.3 
 

การแกไขขอมูล 

1. ทําการคนหาขอมูลที่ตองการแกไข โดยระบุเลขประจําตัวประชาชนที่ตองการคนหา สามารถระบุชื่อ, นามสกุล,    

รหัสกระทรวง และ รหัสกรม เปนเงื่อนไขในการคนหาเพิ่มเติมได 

2. จากรูปที่ 2.4 เลือกรายการเงินหัก/หนี้ที่ตองการแกไขจะปรากฏดังรูปที่ 2.5 
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 รูปที่ 2.4 

 

 
 รูปที่ 2.5 
 

3. แกไขขอมูลที่ตองการ 

4. กดปุม  เพื่อแกไขขอมูล 

5. ถาแกไขขอมูลเรียบรอยแลวจะมีขอความ “แกไขขอมูลเรียบรอยแลว” แสดงที่จอภาพ 

6. ถาแกไขขอมูลไมไดจะมีขอความ “มีขอมูลรายการนี้อยูแลว” แสดงที่จอภาพ 

 

การลบขอมูล 

1. ทําการคนหาขอมูลที่ตองการลบ  

2. จากรูปที่ 2.4  เลือกรายการเงินหัก/หนี้ที่ตองการลบจะปรากฏดังรูปที่ 2.5 
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3. กดปุม  เพื่อลบขอมูล  

4. กดปุม OK เพื่อทําการยืนยันการลบ 

5. ถาลบขอมูลเรียบรอยแลวจะมีขอความ “ลบขอมูลเรียบรอยแลว” แสดงที่จอภาพ 
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ชื่อจอภาพ โอนขอมูลเขาสูระบบจายตรง

วัตถุประสงค      จอภาพสําหรับโอนขอมูลเขาสูระบบจายตรง

ฟงกชั่นการทํางาน  โอนขอมูล, ลางจอภาพ 

 

 
 

 
รูปที่ 3.1 
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สวนประกอบของจอภาพ 

ขอมูลบนจอภาพ รูปแบบ คําอธิบาย 

ป พ.ศ. 4 N  ป พ.ศ. 

เดือน 2 N แบงออกเปน 

1 - มกราคม 

2 - กุมภาพันธ 

3 - มีนาคม 

4 - เมษายน 

5 - พฤษภาคม 

6 - มิถุนายน 

7 - กรกฎาคม 

8 - สิงหาคม 

9 - กันยายน 

10 - ตุลาคม 

11 - พฤศจิกายน 

12 - ธันวาคม 

  ปุมเพื่อตกลง 

  ปุมเพื่อลางจอภาพ 

 

ขั้นตอน 

การเพิ่มขอมูล 

1. กดปุม  เพื่อโอนขอมูลเขาสูระบบจายตรง ถาโอนขอมูลเรียบรอ ยแลวจะขึ้นขอความวา “บันทึกขอมูล

เรียบรอยแลว” 
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