
Account Payable System : AP
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ภาพรวมระบบเบิกจ่าย

ได้รับจดัสรรงบประมาณ

อนมุติัรายการขอเบิก

บนัทกึและตรวจรับ PO

กรมบญัชีกลาง/ 
สาํนักงานคลังจังหวัด

ส่วนราชการ

ตรวจสอบ/อนมุติั
รายการขอเบิก

ธนาคารแห่งประเทศไทย
(BOT)/ธนาคารพาณิชย์

ประมวลผล
การจ่ายชําระเงิน

โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ผู้ รับเงิน

บญัชีเจ้าหนี */
ผู้ มีสิทธิ

บญัชีหน่วยงาน

บนัทกึรายการขอเบิก
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สาํนักงานคลังจังหวัดเทศบาลนคร / เทศบาลเมือง

การเบกิจ่ายเงนิท ี+ต้องอ้างใบสั+ งซ ื 0อสั+ งจ้าง

ตรวจสอบและอนุมัต ิ
รายการขอเบกิเงนิ

ประมวลผลและสั+ งจ่ายเงนิ
เข้าบัญชีของเจ้าหนี 0หรือ

ผู้มีสิทธ ิรับเงนิ

สร้างใบ PO (บส.01)

ตรวจรับ PO (บร.01)

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างอิง PO (ขบ.01)

บนัทกึในระบบ e-GP
(จ่ายตามงวดเงนิที�กําหนด)

ตรวจสอบและอนุมัตริายการขอเบกิเงนิ
ขั�นที� 1 (อม01) และ ขั�นที� 2 (อม02)

สร้างใบ PO (บส.04)

บันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างอิง PO (ขบ.11)

บนัทกึในระบบ e-GP
(จ่ายตามความก้าวหน้า
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สาํนักงานคลังจังหวัดเทศบาลนคร / เทศบาลเมือง

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ (อุดหนุนท ั+วไป)

บนัทกึรายการขอเบกิเงนิ
(ขบ.02)   

ตรวจสอบและอนุมัต ิ
รายการขอเบกิเงนิ

ขั�นที� 1 (อม01) 
และ ขั�นที� 2 (อม02)

ตรวจสอบและอนุมัต ิ
รายการขอเบกิเงนิ

ประมวลผลและ
สั+ งจ่ายเงนิเข้าบญัชี

ของส่วนราชการ

จ่ายเงนิให้ผู้มีสิทธ ิรับเงนิ
และบนัทกึจ่ายชาํระเงนิ

(ขจ.05)

กรมบญัชีกลาง
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สาํนักงานคลังจังหวัดเทศบาลนคร / เทศบาลเมือง

การเบกิจ่ายเงนิฝากกระทรวงการคลัง (1X556)

บนัทกึรายการขอเบกิเงนิ
(ขบ.08)  

ตรวจสอบและอนุมัต ิ
รายการขอเบกิเงนิ

ขั�นที� 1 (อม01) 
และ ขั�นที� 2 (อม02)

ตรวจสอบและอนุมัต ิ
รายการขอเบกิเงนิ

ประมวลผลและ
สั+ งจ่ายเงนิเข้าบญัชี

ของส่วนราชการ

กรมบญัชีกลาง

เรียกรายงาน
แสดงการเคลื+อนไหว

เงนิฝากกระทรวงการคลัง
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การบันทกึรายการเบกิจ่ายเงนิล่วงหน้า (ขบ.01)
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เงื+อนไขการบันทกึรายการขอเบกิเพ ื+อจ่ายเงนิล่วงหน้า 

1. การบนัทกึขอเบกิเงนิจ่ายล่วงหน้า ต้องอ้างอ ิงเลขท ี+ใบสั+ งซ ื 0อสั+ งจ้าง

2. ต้องบนัทกึเบกิเงนิจ่ายล่วงหน้าก่อนการบันทกึตรวจรับใบสั+ งซ ื 0อสั+ งจ้าง  

3. จาํนวนเงนิท ี+บนัทกึเบกิเงนิจ่ายล่วงหน้า ต้องเท่ากับจาํนวนเงนิจ่ายล่วงหน้าท ี+ระบุไว้ในใบสั+ งซ ื 0อสั+ งจ้าง

4. การจ่ายเงนิล่วงหน้าจะเป็นการจ่ายตรง ไปยังบญัชีผู้ขายเช่นเดียวกับ 

   การจ่ายเงนิท ี+อ้างอ ิงใบสั+ งซ ื 0อสั+ งจ้าง

อ้างอ ิง : หนังสือกรมบญัชีกลาง ท ี+ กค 0409.3/ว158 ลว. 30 มีนาคม 2559
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ระบุเลขท่ีใบแจ้งหนี้

คลิกท่ี

9

คลิกท่ี ค้นหาใบส่ังซ้ือระบบ GFMIS
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ระบุเลขที�ใบสั�งซื"อระบบ GFMIS

ระบุการค้นหาตามเลขท่ีเอกสาร
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ระบุเลขที�ใบสั�งซื"อระบบ GFMIS

ระบุการค้นหาตามเลขท่ีเอกสาร

กดปุ่ม “ค้นหา”
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กดปุ่ม “      ”ในคอลัมม์ เลือก

13

ระบบแสดงข้อมูลท่ัวไป
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15

กดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”
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กดปุ่ม “ระบุภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย/ค่าปรับ”
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ระบุภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย/ค่าปรับ”

กดปุ่ม “ตกลง”
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กดปุ่ม “จําลองการบันทึก”
19

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

กดปุ่มพิมพ์รายงาน
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“ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์รายงาน”

“ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์รายงาน”
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การบันทกึรายการขอเบกิเพ ื+อจ่ายตรงผู้ขาย
ท ี+ต้องอ้างใบสั+ งซ ื 0อสั+ งจ้าง (ประเภทส่งมอบแน่นอน) (ขบ01)
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ระบุการอ้างอิง และค้นหาเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

27

ระบุเลขที
ใบสั
งซื�อระบบ GFMIS

ระบุการค้นหาตามเลขท่ีเอกสาร

ระบุการค้นหาตามเง่ือนไขอ่ืน
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ระบุการค้นหาตามเลขท่ีเอกสาร

กดปุ่ม “ค้นหา”

ระบุเลขที�ใบสั�งซื"อระบบ GFMIS
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กดปุ่ม “    ” ในคอลัมม์ เลือก
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ระบบแสดงข้อมูลท่ัวไป

31

32



33

กดปุ่มระบุภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย/ค่าปรับ
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ระบุภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย/ค่าปรับ

กดปุ่ม “ตกลง”
35

กดปุ่ม “จําลองการบันทึก”
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กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

“กดพิมพ์รายงาน”
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“ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์รายงาน”
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“ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์รายงาน”

41

การบันทกึรายการขอเบกิเพ ื+อจ่ายตรงผู้ขาย
ท ี+ต้องอ้างใบสั+ งซ ื 0อสั+ งจ้าง (ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน) (ขบ11)
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43

ระบุการอ้างอิง และค้นหาเลขท่ีใบส่ังซ้ือ
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ระบุเลขที�ใบสั�งซื"อระบบ GFMIS

ระบุการค้นหาตามเลขท่ีเอกสาร

ระบุการค้นหาตามเง่ือนไขอ่ืน
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ระบุการค้นหาตามเลขท่ีเอกสาร

ระบุเลขที�ใบสั�งซื"อระบบ GFMIS

กดปุ่ม “ค้นหา”
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กดปุ่ม “      ”ในคอลัมม์เลือก

47

ระบบแสดงข้อมูลท่ัวไป
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คลิก “เลือก”
ระบุจํานวน “จํานวนเงิน”
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กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”
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กดปุ่ม “ระบุภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย/ค่าปรับ”

51

ระบุภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย/ค่าปรับ

กดปุ่ม “ตกลง”
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กดปุ่ม “จําลองการบันทึก”
53

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

54



ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

“กดพิมพ์รายงาน”
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“ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์รายงาน”
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การบันทกึรายการขอเบกิเงนิงบประมาณ 
(เงนิอ ุดหนุนท ั+วไป (ขบ02)
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ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั�วไป
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ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั�วไป
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ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี"ลงในตาราง

กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี"ลงในตาราง”
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กดปุ่ม “จําลองการบันทึก”
63

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

64



ตัวอย่าง เมื�อกดแสดงข้อมูล
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ตัวอย่าง เมื�อกดแสดงข้อมูล

กดพมิพ์รายงาน
66



ตัวอย่าง เมื�อกดพมิพ์รายงาน

67

“กดแสดงเอกสาร Auto”
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กดแสดงเอกสาร Auto

69
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กดพมิพ์เอกสารบัญชี 71

ตัวอย่าง เมื�อพมิพ์เอกสารบัญชี
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กดแสดงเอกสาร Auto
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กดพมิพ์เอกสารบัญชี
75

ตัวอย่าง เมื�อพมิพ์เอกสารบัญชี
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การบันทกึรายการขอเบกิ
เงนิรายได้จัดสรร (ขบ08)
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เมื+อต้องการบนัทกึรายการขอเบกิเงนิรายได้จดัสรร ให้ดาํเนินการ ดังนี 0

1. เรียกรายงานแสดงการเคลื+อนไหวเงนิฝากกระทรวงการคลัง
2. บนัทกึรายการขอเบกิเงนิรายได้จดัสรร (ขบ.08)
3. อนุมัตริายการเอกสารขอเบกิ (อม.01)
4. อนุมัตริายการเอกสารเพ ื+อสั+ งจ่ายเงนิ (อม.02)

การบันทกึรายการขอเบกิเงนิรายได้จัดสรร
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79

ระบุข้อมูลทั�วไป
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ระบุข้อมูลรายการขอเบิก

กดปุ่มจัดเก็บรายการลงตาราง
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กดปุ่มจําลองการบันทึก
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กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”
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ตัวอย่าง เมื�อกดแสดงข้อมูล
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ตัวอย่าง เมื�อกดแสดงข้อมูล

กดพมิพ์รายงาน
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ตัวอย่าง เมื�อกดพมิพ์รายงาน
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“กดแสดงเอกสาร Auto”
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กดแสดงเอกสาร Auto
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงเอกสาร Auto
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงเอกสาร Auto

กดพิมพ์เอกสารบัญชี
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ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์เอกสารบัญชี

91

กดแสดงเอกสาร Auto
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงเอกสาร Auto
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงเอกสาร Auto

กดพิมพ์เอกสารบัญชี
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ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์เอกสารทางบัญชี

95

การบันทกึอนุมัตเิอกสารขอเบกิ
(อม01)
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Login ด้วย User ของ ผู้อนุมัตขิ ั 0นท ี+  1 : อนุมัตริายการเอกสารขอเบกิ (อม.01)
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99

กรณี ค้นหาตามเลขที+เอกสาร
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กรณี ค้นหาตามเงื+อนไขอื+น
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กรณี ค้นหาตามเลขที+เอกสาร
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กรณี ค้นหาตามเงื+อนไขอื+น

103

กรณี อนุมัตทิกุรายการ
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กรณี อนุมัตทิกุรายการ

105

กรณี ยกเลิกอนุมัตทิกุรายการ
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กรณี ยกเลิกอนุมัตทิกุรายการ

107

กรณี ไม่อนุมัตริายการ

คลิกเลือกที. ระบเุหตผุลที.ไม่อนมุติั

กรณีไม่อนุมัตริายการ จะต้องระบุเหตุผลที+ไม่อนุมัตริายการ
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109

คลิกเลือกที. ระบเุหตผุลที.ไม่อนมุติั

กรณีไม่อนุมัตริายการ จะต้องระบุเหตุผลที+ไม่อนุมัตริายการ
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กรณี ยกเลิกไม่อนุมัตริายการ

111
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113

ตัวอย่าง อนุมัต ิ1 รายการ

คลิก       เพ ื+อดูรายละเอ ียดการ
บันทกึรายการ

คลิก ดาํเนินการต่อ  เพ ื+อกลับไปหน้าอนุมัตริายการขอเบกิ (อม.01)
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ตัวอย่าง อนุมัต ิ1 รายการ

115

ตัวอย่าง ไม่อนุมัต ิ1 รายการ
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ตัวอย่าง ไม่อนุมัต ิ1 รายการ

117

คลิก       เพ ื+อดูรายละเอ ียดการบันทกึรายการ

คลิก ดาํเนินการต่อ  เพ ื+อกลับไปหน้าอนุมัตริายการขอเบกิ (อม.01)

ตัวอย่าง ไม่อนุมัต ิ1 รายการ
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ตัวอย่าง อนุมัต ิ1 รายการ

119

การบันทกึอนุมัตริายการเอกสาร
เพ ื+อสั+ งจ่าย (อม02)
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Login ด้วย User ของ ผู้อนุมัตขิ ั 0นท ี+  2 : อนุมัตริายการเอกสารสั+ งจ่าย (อม.02)
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123

กรณี ค้นหาตามเลขที+เอกสาร
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ตัวอย่าง ค้นหาตามเงื+อนไขอื+น

125

ตัวอย่าง อนุมัตเิอกสาร 1 รายการ
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ตัวอย่าง อนุมัตเิอกสาร 1 รายการ

คลิก       เพ ื+อดูรายละเอ ียดการ
บันทกึรายการ

คลิก ดาํเนินการต่อ  เพ ื+อกลับไปหน้าอนุมัตริายการขอเบกิ (อม.02)
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การบันทกึรายการจ่ายชาํระเงนิ (ขจ05)
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ภาพรวมการจ่ายชาํระเงนิโดยส่วนราชการ
กรมบญัชีกลางส่วนราชการ

บนัทกึรายการ ขอเบกิจ่ายผ่านส่วนราชการ 
และ อนุมัตริายการ อม.01 และ อม.02 อนุมัตริายการขอเบกิ

ตรวจสอบรายการขอเบกิตามวันท ี+
สั+ งโอนเงนิและตรวจสอบ Statement

เพ ื+อดูว่าได้รับเงนิเข้าบญัชีของ
ส่วนราชการถูกต้องหรือไม่

จ่ายเงนิให้กับผู้มีสิทธ ิรับเงนิ   

บนัทกึจ่ายชาํระเงนิ (ขจ05)

ประมวลผลและสั+ งจ่ายเงนิ
เข้าบญัชีของส่วนราชการ

129

130



ตัวอย่าง จ่ายชาํระเตม็จาํนวน

ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที+เอกสารขอเบิก

คลิก แสดงเอกสาร

131

ตัวอย่าง จ่ายชาํระเตม็จาํนวน

ตรวจสอบข้อมูลของเอกสารขอเบกิท ี+อ้างองิว่า
เป็นเอกสารขอเบกิท ี+ต้องการจะบนัทกึรายการจ่ายชาํระเงนิ

หรือไม่ 

132



ตัวอย่าง จ่ายชาํระเตม็จาํนวน

ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที+เอกสารขอเบิก

ระบบข ึ 0นให้อ ัตโนมัต ิ

133

ระบุ จาํนวนเงนิสุทธ ิ

ช ื+อบัญชี : จ่ายจากบัญชีเงนิฝากธนาคารใน
งบประมาณ (กรณีเบิกจ่ายจากเงนิงบประมาณ)

134
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กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

137

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล
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ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์รายงาน
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การค้นหา
รายการเอกสารขอเบกิ
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141

กรณีค้นหาตามเลขท่ีเอกสาร
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กรณีค้นหาตามเง่ือนไขอ่ืน
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กรณีค้นหาตามเลขท่ีเอกสาร
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145

ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารขอเบิกท่ีทําการค้นหา
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กรณีค้นหาตามเง่ือนไขอ่ืน
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148



ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารขอเบิกท่ีทําการค้นหา

149

รายงานระบบเบกิจ่าย
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157

158



159

160



161

162



163

164
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การกลับรายการเอกสารขอเบกิ
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169

170



171

172



173

ระบุเหตุผลในการกลับรายการ
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177

178



กดแสดงเอกสาร Auto

179

แสดงเอกสาร Auto
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ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงเอกสารAuto

181

ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์เอกสารบัญชี
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