บทที่ 3
การบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม : กรณีเงินในงบประมาณ
เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินใชแหลงของเงินเปนเงินงบประมาณ และระบุบัญชีแยกประเภท
ลูกหนี้เงินยืม วิธีการจายชําระเงินเปนเพื่อจายใหยืม และไดเลขที่เอกสารจากระบบ กรมบัญชีกลางตรวจสอบและ
อนุมัตริ ายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานนําเงิน
ไปจายใหลูกหนีย้ ืม เมื่อจายเงินแลวใหบันทึกรายการขอจายเงินในระบบ GFMIS และเมื่อลูกหนี้สงใชเงินยืม
ใหบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS หากมีเงินสดคงเหลือใหนําเงินสงคืนคลังพรอมทั้งบันทึกรายการ
ตามกระบวนการเบิกเกินสงคืน หากลูกหนี้สงใชใบสําคัญสูงกวาเงินที่จายใหยืม ใหบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม
เทากับจํานวนเงินที่จายใหยืม สําหรับใบสําคัญสวนที่เกิน หนวยงานตรวจสอบและขออนุมัติจากผูมีอํานาจตอไป
เมื่อไดรับอนุมัติใหบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณดวยแบบ ขบ02 เลือกเพื่อชดใชใบสําคัญเพื่อจายเงิน
ใหกับลูกหนี้ตอไป
วิธกี ารบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมผาน GFMIS Web Online ดังนี้
1. กรณีเงินในงบประมาณ : ภายในปงบประมาณ
1.1 การสงใชใบสําคัญเทากับเงินที่จายใหยืม
เมื่อไดรับ ใบสําคัญจากลูก หนี้เงินยืม โดยไดรับใบสําคัญ เทากับ จํานวนเงินที่ หนวยงานจายใหยืม
ใหบันทึกรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร G1
-ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักทาย
ของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ระบุรหัสศูนยตนทุน
รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน
และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีแยกประเภทสามารถระบุไดมากกวา 1 รายการ
โดยระบุใหเทากับรายการคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริง
-ลําดับที่ 2 หรือลําดับถัดไป(กรณีที่มีคาใชจายมากกวา 1 รายการ) เลือกบัญชีดานเครดิต ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภท คือ 1102010101 ระบุรหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
ตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึก รายการและจั ดเก็บขอมูล (Save)
เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
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1.2 การสงใชใบสําคัญต่ํากวาเงินที่จายใหยืมและมีเงินสดคงเหลือ
1.2.1 บันทึกรายการลางลูกหนีเ้ งินยืม
เมื่อไดรับใบสําคัญจากลูกหนี้ ใหบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมเทากับคาใชจ ายที่เกิดขึ้นจริง
โดยบันทึกรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร G1
-ระบุ ก ารอ า งอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ระบุรหัสศูนยตนทุน
รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งนี้การบันทึกบัญชีแยกประเภทสามารถระบุไดมากกวา 1 รายการ
โดยระบุใหเทากับรายการคาใชจายที่เกิดขึน้ จริง
-ลําดับ ที่ 2 หรือลําดับถัดไป (กรณีที่มีคาใชจายมากกวา 1 รายการ) เลือกบัญชีดานเครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท คือ 1102010101 (ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ) ระบุรหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของ
เงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง และ
กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุม จําลองการบันทึกและกดปุม บันทึก ขอมูล หลัง จากบันทึกรายการและจัดเก็บ ขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
1.2.2 สําหรับเงินสดที่ไดรับคืน ใหบันทึกรายการตามกระบวนการเบิกเกินสงคืนในระบบ ดังนี้
1.) บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร BD
-ระบุ ก ารอ า งอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดับ ที่ 1 เลือกบัญ ชีดานเดบิต ระบบแสดงรหัส บัญ ชีแ ยกประเภท 1101010101
(เงิน สดในมือ -ของสว นราชการ) ใหอัต โนมัติ ใหร ะบุรหัสงบประมาณ รหั สกิจกรรมหลัก รหัสศูนย ตนทุ น
รหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเบิกเกินสงคืนและกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-ลําดับ ที่ 2 เลือกบัญ ชีดานเครดิต ระบบแสดงรหัส บัญ ชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ ใหระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน
ตามเอกสารขอเบิกเงิน จํานวนเงินเบิกเกินสงคืนรอนําสง และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมู ล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
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-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ-ของสวนราชการ (1101010101)
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104)
2.) การนําสงเงินและการบันทึกรายการนําสงเงิน
สวนราชการนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหใชใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) ของ
ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน เลือกชอง 3 “เบิกเกินสงคืน” และบันทึกรายการนําสงเงิน ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ นส 02-1
-ประเภทการนําสง R6
-ระบุ ก ารอ า งอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ระบุรหัสศูนยตนทุนผูนําสงเงิน
-ระบุรหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-ระบุวันที่ในใบนําฝากและเลขที่ใบนําฝากตามใบรับเงินจากธนาคาร
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมู ล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูลระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต พักเงินนําสง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ-ของสวนราชการ (1101010101)
3.) การบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินสงคืนรอนําสง
กอนการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินสงคืนรอนําสง ระบบจะตรวจสอบวา
ไดมรี ายการนําสงเงินและบันทึกรายการนําสงเงินที่ถูกตองตรงกัน ระบบจึงกระทบยอดรายการนําสงเงิน แลวจึง
จะบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินสงคืนรอนําสง เขาสูระบบได
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร BE
-ระบุ ก ารอ า งอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดั บ ที่ 1 เลือ กบัญ ชีดา นเดบิต ระบบแสดงรหัส บัญ ชี แยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ ใหระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน
ตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินและกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-ลําดั บที่ 2 เลือกบั ญชี ด านเครดิ ต ระบุร หั ส บัญ ชี แยกประเภท 1102010101 ให ระบุ
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงิน และ
กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-3

-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมู ล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูลระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
1.3 การสงใชใบสําคัญสูงกวาเงินที่จายใหยืม
1.3.1 บันทึกรายการลางลูกหนีเ้ งินยืม
เมื่อไดรับใบสําคัญจากลูกหนี้ ใหบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมเทากับจํานวนเงินที่จายใหยืม
โดยบันทึกรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร G1
-ระบุ การอ างอิ งเป นเลขที่ เอกสาร จํ านวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทคาใชจายที่เ กิดขึ้นจริง ใหร ะบุ
รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามเอกสารขอเบิก ระบุจํานวนเงินเทากับ
สัญญายืมเงิน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีแยกประเภท สามารถระบุไดมากกวา
1 รายการ โดยระบุใหเทากับรายการคาใชจายที่เกิดขึน้ จริง
-ลําดับที่ 2 หรือลําดับถัดไป (กรณีที่มีคาใชจายมากกวา 1 รายการ) เลือกบัญชีดานเครดิต ใหระบุ
รหัสบัญชีแยกประเภท คือ 1102010101 (ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ) ระบุรหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน และกดปุมจัดเก็บ
รายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล (Save)
เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต คาใชจาย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
1.3.2 ใบสําคัญที่สงใชสูงกวาเงินยืม
สําหรับใบสําคัญสวนเกินที่ลูกหนี้สํารองจายไปกอนแลว เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหบันทึก
รายการขอเบิกเงินงบประมาณ เลือกเพื่อชดใชใบสําคัญ นําเงินไปจายใหกับลูกหนี้ตอไป
1.) บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อชดใชใบสําคัญ
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกขอเบิกเงิน
-เลือกเมนูแบบ ขบ02
-ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 10 หลัก คือ P+YY+XXXXXXX (P คือ คาคงที่
Y คือ 2 หลักทายของป พ.ศ. X คือ การใหลําดับเลขที่เอกสารภายในหนวยงาน 7 หลัก)
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใชใบสําคัญ”
บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-4

-เลือกวิธีการชําระเงิน “จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน”
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต คาใชจาย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ใบสําคัญคางจาย (2102040102)
2.) บันทึกรายการจายชําระเงิน
หลังจากกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการแลว ใหจายเงินให
กับลูกหนี้เงินยืม และบันทึกรายการจายชําระเงินในระบบ ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกขอจายโดยสวนราชการ
-เลือกแบบ ขจ 05
-ระบุ ช อ งการอ า งอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 14 หลั ก คื อ YYYY+XXXXXXXXXX
(Y คือ ป ค.ศ. 4 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน)
-เลือกวิธีก ารจายชําระเงินจากบัญชีเ งินฝากธนาคารเปนจายจากบัญ ชีเ งินฝากธนาคาร
ในงบประมาณ
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ใบสําคัญคางจาย (2102040102)
เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-5

ตัวอยาง การบันทึกรายการ
1. กรณีเงินในงบประมาณ : ภายในปงบประมาณ
ตัวอยาง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใชแบบ ขบ 02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ เลขที่ 3600000758
และบันทึกรายการจายชําระเงินเรียบรอยแลว

ภาพที่ 1

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-6

1.1 การสงใชใบสําคัญเทากับเงินที่จายใหยืม
บันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม: ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
รายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-7

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่ไดรับเอกสารหรือหลักฐานจากผูยืม
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทบี่ ันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-8

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไมตองระบุ
-รหัสศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหลงของเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมยอย
ระบุถามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุม
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการดานเดบิตไดมากกวา 1 รายการ หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”
ระบบจะจัดเก็บ ขอมูล รายการคาใชจาย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหนาจอรายละเอียดเอกสาร
ลําดับที่ 2 ใหเลือกบัญชี“เดบิต” และบันทึกคาใชจายรายการตอไป โดยบันทึกใหครบตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-9

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
บันทึกบัญชีดานเครดิต เพื่อหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
(ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-10

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ใหตรวจสอบความถูกตอง
ของการบันทึกรายการ ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักและจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-11

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-12

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุม
- กดปุม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-13

1.2 การสงใชใบสําคัญต่ํากวาเงินที่จายใหยืมและมีเงินสดคงเหลือ
ตัวอยาง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใชแบบ ขบ 02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
ไดเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก และบันทึกรายการจายชําระเงินเรียบรอยแลว

ภาพที่ 1

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-14

1.2.1 บันทึกรายการลางลูกหนีเ้ งินยืม : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-15

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่ไดรับของเอกสารหรือหลักฐานจากผูยืม
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทบี่ ันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-16

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXXX
(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไมตองระบุ
-รหัสศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหลงของเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมยอย
ระบุถามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุม
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการดานเดบิตไดมากกวา 1 รายการ หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”
ระบบจะจัดเก็บขอมูลรายการคาใชจา ย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหนาจอรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
ใหเลือกบัญชี “เดบิต” และบันทึกคาใชจายรายการตอไป โดยบันทึกใหครบตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-17

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลําดับที่ 2
ตรวจสอบใบสําคัญ หากมีคาใชจายมากกวา 1 รายการ(บัญชีแยกประเภท) ใหบันทึกบัญชีดานเดบิต
จนครบทุกรายการ และบันทึกบัญชีดานเครดิต เพื่อหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเปน 1102010101
(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ระบุคําอธิบายรายการสามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตารางตามภาพที่ 6

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-18

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ ม “จั ดเก็ บรายการนี้ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึ กรายการ
ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน
รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักและจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-19

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่งเพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-20

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุม
- กดปุม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10
หรือ

เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-21

1.2.2 สําหรับเงินสดที่ไดรับคืน
1.) การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลวระบบแสดงหนาจอระบบงานตางๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 11

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-22

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 13
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทรายการ
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปของเอกสารหรือหลักฐานจากผูยืม
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทบี่ ันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 14

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-23

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 14
ลําดับที่ 1
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

เลือก PK เดบิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
(เงินสดในมือ-สวนราชการ) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการสามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 15

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-24

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 15
เลือก PK เครดิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 16

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-25

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ ม “จั ดเก็ บรายการนี้ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึ กรายการ
ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคูบัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี
ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักและจํานวนเงิน

ภาพที่ 16
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 17

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-26

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 17
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 16 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 18

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 18
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-27

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 19
- กดปุม
- กดปุม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20
เพื่อพิมพรายงาน

หรือ

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 20
- กดปุม

เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-28

2.) การนําสงเงินและการบันทึกรายการนําสงเงิน : แบบ นส 02 -1 นําสงเงินแบบผานรายการ
สวนราชการนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหใชใบนําฝากเงิน (Pay in Slip)
ของศูนยตนทุนผูนําสงเงิน เลือกชอง 3 “เบิกเกินสงคืน” และบันทึกรายการนําสงเงิน ดังนี้
ขั้นตอนการเขาสูระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อบันทึกรายการนําสงเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 22

ภาพที่ 21

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-29

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 22
ขอมูลสวนหัว
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-การอางอิง

-วันที่ในใบนําฝาก
-งวด
-ประเภทเงินที่นําสง

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบุการอางอิง จํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
กดปุม เลือก
กรณีเงินงบประมาณ

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-30

ขอมูลทั่วไป
-รหัสศูนยตนทุนผูนําสง
-รหัสงบประมาณ
-คําอธิบายรายการ
-กดปุม

ระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23
รายการนําฝาก
- แหลงของเงิน
- เลขที่ใบนําฝาก
- รหัสกิจกรรมหลัก
- จํานวนเงิน
- กดปุม

ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน จํานวน 7 หลัก
ระบุเลขที่ใบนําฝากเงิน จํานวน 16 หลัก ที่ไดรับจากธนาคาร
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน จํานวน 14 หลัก
ระบุจํานวนเงินที่นําสง
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต องของการบั นทึ ก โดยระบบแสดง
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 24

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-31

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 24
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
นําสงเงินแบบผานรายการ ตามภาพที่ 23 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 25

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ” ไดเลขที่เอกสาร 12XXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่งเพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 25
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหาเอกสารที่บันทึกผานแบบ นส02-1
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 26

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-32

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 26
- กดปุม
- กดปุม
หรือ
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 27
เพื่อพิมพรายงาน

ภาพที่ 27
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-33

3.) การบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินสงคืนรอนําสง : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE
ขั้นตอนการเขาสูระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 29

ภาพที่ 28

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-34

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 29
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
การอางอิงจํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 30

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-35

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 30
รายละเอียดเอกสาร
ลําดับที่ 1
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

เลือก PK เดบิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับที่นําสงเปนเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 31

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-36

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ภาพที่ 31
ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
(ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับที่นําสงเปนเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 32

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-37

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการทั้งดาน
เดบิตและดานเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคูบัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบดวย ลําดับ ที่ คูบัญ ชี ชื่อ
บัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักและจํานวนเงิน

-กดปุม

ภาพที่ 32
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 33

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-38

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 33
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 32 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 34

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินสงคืนรอนําสง
โดยแสดงผลการบันทึกเปน “สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกปุม ใดปุม หนึ่ง เพื่อกลับไป
หนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 34
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-39

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 35
- กดปุม
- กดปุม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 36
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-40

1.3 การสงใชใบสําคัญสูงกวาเงินที่จายใหยืม
ตัวอยาง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใชแบบ ขบ 02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
ไดเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก และบันทึกรายการจายชําระเงินเรียบรอยแลว

ภาพที่ 1

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-41

1.3.1 บันทึกรายการลางลูกหนีเ้ งินยืม : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-42

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่ไดรับเอกสารหรือหลักฐานจากผูยืม
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทบี่ ันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-43

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไมตองระบุ
-รหัสศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตน ทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหลงของเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมยอย
ระบุถามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุม
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการดานเดบิตไดมากกวา 1 รายการ หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้
ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลรายการคาใชจา ย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหนาจอรายละเอียด
เอกสารลําดับที่ 2 ใหเลือกบัญชี “เดบิต” และบันทึกคาใชจายรายการตอไป โดยบันทึกใหครบตามคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง
บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-44

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
บันทึกบัญชีดานเครดิต เพือ่ หักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
(ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน
ระบุคําอธิบายรายการสามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-45

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ ม “จั ดเก็ บรายการนี้ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึ กรายการ
ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ตัวอยาง มีคาใชจาย 1 รายการ ระบบแสดงรายละเอียดของคูบัญชี 2 บรรทัดรายการ
ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลักและจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-46

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-47

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุม
- กดปุม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-48

1.3.2 สําหรับใบสําคัญที่สงใชสูงกวาเงินยืม
1.) บันทึกรายการเบิกจายเงินเพื่อชดใชใบสําคัญ : ใชแบบ ขบ02 ประเภทเอกสาร KL
ขั้นตอนการเขาสูระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการขอเบิก
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก ขบ02
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 12

1.กดปุม
2.กดปุม

3.กดปุม

ภาพที่ 11

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-49

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุร ายละเอีย ดเกี่ย วกั บ รายการขอเบิก เงิ นเพื่อ จ ายผา นส วนราชการ โดยมีร ายละเอี ย ด
การบันทึก 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และขอมูลรายการขอเบิก ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 12
ขอมูลสวนหัว
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-การอางอิง

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบุการอางอิงเปน P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ คาคงที่
Y คือ 2 หลักทายของป พ.ศ.
Running Number คือ การอางอิงเลขที่ภายในของหนวยงาน

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-50

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ

-วันที่ผานรายการ
-งวด
ขอมูลทั่วไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชําระเงิน
-ประเภทรายการขอเบิก
กดปุม เลือก
(เพื่อชดใชใบสําคัญ)
-วิธีการชําระเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
-แหลงของเงิน

-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ขอมูลผูรับเงิน
-เลขที่ประจําตัวประชาชน/
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
คําอธิบายรายการ
-กดปุม

กดปุม เลือก
(จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน)
ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจาย
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 13

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-51

ขอมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 13
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-รหัสบัญชียอย
-รหัสเจาของบัญชียอย
-รหัสหมวดพัสดุ
-รหัสหนวยงานคูคา
-จํานวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุม

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
ระบุรหัสศูนยตนทุนจํานวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักจํานวน 14 หลัก
ระบุถามี
ระบุเฉพาะกรณีใชเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุเฉพาะกรณีใชเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเปนบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเปนบัญชีที่กําหนด
ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 14

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-52

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “จัดเก็บ รายการนี้ล งในตาราง”ระบบจะจัดเก็บ ขอมูล รายการขอเบิกเงิน
1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงิน หากมีคาใชจายมากกวา 1 รายการใหบันทึกรายการในลําดับที่ 2
ตอไป และจึงบันทึกรายการ (SAVE)

ภาพที่ 14
- กดปุม
การตรวจสอบตามภาพที่ 15

เพื่อใหระบบตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผล

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-53

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากจํ า ลองการบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด ว ย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

- กดปุม
- กดปุม

ภาพที่ 15
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
รายการขอเบิกตามภาพที่ 14 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 16

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเปน
“สําเร็จ” ไดเลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่งเพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 16
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-54

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 7

ภาพที่ 17
- กดปุม
- กดปุม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 18
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 18
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-55

2.) การบันทึกรายการจายชําระเงิน : ใชแบบ ขจ 05 ประเภทเอกสาร PM
ขั้นตอนการเขาสูระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูกระบวนงานขอจายชําระเงิน
- กดปุม
เพื่อเขาสูแบบ ขจ05
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกรายการขอจาย ตามภาพที่ 20

1.กดปุม

2.กดปุม

3.กดปุม

ภาพที่ 19

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-56

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจายชําระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 สวน คือ ขอมูลสวนหัว
ขอมูลทั่วไป ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

เบิก

ระบุจํานวนเงินจายชําระ

เลือกบัญชี

ภาพที่ 20
ขอมูลสวนหัว
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดง PM จายเงิน ใหอัตโนมัติ
ระบุวันเดือนปตามเอกสารหรือหลักฐานการจาย
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-57

-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง
(เลขที่เอกสารขอเบิก)
ขอมูลทั่วไป
-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จายเงินครั้งกอน

ระบุวันเดือนปที่จายชําระเงินจริง
กดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ระบุเปน YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปของเอกสารขอเบิกเงิน
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เชนเดียวกับการอางอิง

ขอมูลผูรับเงิน
-รหัสเจาหนี้
ระบุรหัสเจาหนีเ้ ปน AXXXXXXXXX
-จํานวนภาษี หัก ณ ที่จาย ระบบแสดงจํานวนเงินใหอัตโนมัติ
-จํานวนเงินคงเหลือครั้งกอน ระบบแสดงจํานวนเงินใหอัตโนมัติ
-จํานวนเงินสุทธิ
ระบุจํานวนเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-จํานวนเงินคงเหลือไปครั้งหนา ระบบแสดงจํานวนเงินใหอัตโนมัติ
วิธีการจายชําระเงิน
-ชื่อบัญชี
กดปุม เลือก
(จายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ)
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603 ใหอัตโนมัติ
คําอธิบายรายการ
ระบุคําอธิบายรายการจายชําระเงิน สามารถระบุไดสูงสุด
70 ตัวอักษร
-กดปุม
เพื่ อตรวจสอบความถู ก ต องของการบั นทึ ก โดยระบบแสดง
ผลการตรวจสอบตามภาพที่ 21

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-58

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั ง จากกดปุ ม จํ าลองการบบั น ทึ ก ระบบแสดงรายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ ประกอบด ว ย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 21
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
การบันทึกรายการจายชําระเงิน ตามภาพที่ 20 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอจายชําระเงิน
หลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกรายการขอจายชําระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเปน “สําเร็จ”
ไดเลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

ภาพที่ 22
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการจายชําระเงิน
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-59

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 23
- กดปุม
- กดปุม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 24
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ในปงบประมาณ

หนา 3-60

2. กรณีเงินในงบประมาณ : ขามปงบประมาณ
กรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายใหยืมใชเงินงบประมาณ เมื่อลูกหนี้สงใบสําคัญหรือเงินสด
เพื่อลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมในปงบประมาณใหม ใหบันทึกรายการ ดังนี้
2.1 การสงใชใบสําคัญเทากับเงินที่จายใหยืม
เมื่อไดรับ ใบสําคัญจากลูก หนี้เงินยืม โดยไดรับใบสําคัญ เทากับ จํานวนเงินที่ หนวยงานจายใหยืม
ใหบันทึกรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร G1
-ระบุ ก ารอ า งอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดั บที่ 1 เลื อกบั ญชีด านเดบิต ระบุ รหัสบั ญชี แยกประเภทค าใช จ ายที่ เกิดขึ้ นจริ ง รหั ส
ศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเทากับ
สัญ ญายืม เงิน และกดปุม จัดเก็บ รายการนี้ล งในตาราง ทั้ง นี้ การบันทึก บัญ ชีแยกประเภทสามารถระบุ
ไดมากกวา 1 รายการ โดยระบุใหเทากับรายการคาใชจายที่เกิดขึน้ จริง
-ลําดับที่ 2 หรือลําดับถัดไป (กรณีที่มีคาใชจายมากกวา 1 รายการ) เลือกบัญชีดานเครดิต
ระบุ รหั สบั ญ ชี แยกประเภท คื อ 1102010101 ระบุ ร หั สศู นย ต นทุ น รหั สแหล ง ของเงิ น รหั ส งบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
2.2 การสงใชใบสําคัญต่ํากวาเงินที่จายใหยืมและมีเงินสดคงเหลือ
2.2.1 บันทึกรายการลางลูกหนีเ้ งินยืม
เมื่อไดรับใบสําคัญจากลูกหนี้ ใหบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมเทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
โดยบันทึกรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร G1
-ระบุ ก ารอ า งอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ระบุรหัส
ศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินตามคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีแยกประเภทสามารถระบุไดมากกวา
1 รายการ โดยระบุใหเทากับรายการคาใชจายที่เกิดขึน้ จริง
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-สําหรับเงินสดที่ไดรับคืนใหบันทึกเปนลําดับที่ 2 หรือลําดับถัดไป (กรณีที่มีคาใชจายมากกวา
1รายการ) ระบุ ร หั ส บั ญ ชี แ ยกประเภทเป น 5104030218 ระบุ ร หั ส ศู น ย ต น ทุ น รหั ส แหล ง ของเงิ น
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินที่ไดรับคืนและกดปุมจัดเก็บรายการนี้
ลงในตาราง
-ลําดับ ที่ 3 หรือลําดับ ถัดไป เลือกบัญ ชีดานเครดิต ระบุร หัส บัญ ชีแยกประเภทเปน
1102010101 (ลู ก หนี้เ งิ นยื ม -ในงบประมาณ) ระบุร หัสศู นย ตนทุ น รหั สแหลง ของเงิ น รหัส งบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX)
เดบิต คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน (5104030218)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
2.2.2 สําหรับเงินสดที่ไดรับคืน
1.) บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร BD
-ระบุ ก ารอ างอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการเงินสด 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบบแสดงรหัส บัญ ชีแยกประเภท 1101010101
(เงินสดในมือ -ของสวนราชการ) ใหอัตโนมัติ ให ร ะบุรหัส งบประมาณ รหัส กิจ กรรมหลัก รหัส ศูนยตนทุน
รหัสแหลงของเงิน ตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงิน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-ลําดับที่ 2 เลือกบัญชีดานเครดิต ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ ใหระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน
ตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินและกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ-ของสวนราชการ (1101010101)
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104)
2.) การนําสงเงินและการบันทึกรายการนําสงเงิน
สวนราชการนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหใชใบนําฝากเงิน (Pay in Slip)
ของศูนยตนทุนผูนําสงเงิน เลือกชอง 1 “รายไดแผนดิน” และบันทึกรายการนําสงเงิน ดังนี้
-เขาสูระบบรับและนําสงรายได
-เลือกการบันทึกนําสงเงิน
-เลือกแบบ นส 02-1
-เลือกประเภทการนําสง R1
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-ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 10 หลัก คือ R+YY+XXXXXXX (R คือ คาคงที่
Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ. X คือ Running Number 7 หลัก )
-ระบุรหัสศูนยตนทุนผูนําสงเงิน
-ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลักแรกของรหัสศูนยตนทุนผูนําสง
-ระบุรหัสแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY19400 ( Y คือ 2 หลักทายของ
ปงบประมาณ พ.ศ.)
-ระบุวันที่ในใบนําฝากและเลขที่ใบนําฝาก ตามใบรับเงินจากธนาคาร
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูลระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต พักเงินนําสง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ-ของสวนราชการ (1101010101)
3.) การบันทึกรายการลางเบิกเกินสงคืนรอนําสง
กอนการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง ระบบจะตรวจสอบวาไดมีการ
นําสงเงินและบันทึกรายการนําสงเงินที่ถูกตองตรงกัน ระบบจึงกระทบยอดรายการนําสงเงินแลว จึงจะบันทึก
รายการลางเบิกเกินสงคืนรอนําสง เขาสูระบบได
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร BF
-ระบุ ก ารอ างอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารนําสงเงิน R1 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการเงินสด 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบบแสดงรหัส บัญ ชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงรอนําสง) ใหอัตโนมัติ ใหระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงินตาม
เอกสารนําสงเงิน ระบุจํานวนเงิน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-ลําดับที่ 2 เลือกบัญชีดานเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 4206010102 (รายได
เงินเหลือจายปเกา) ใหระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงินตามเอกสารนําสงเงิน
และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูลระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104)
เครดิต รายไดเงินเหลือจายปเกา (4206010102)
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2.3 การสงใชใบสําคัญสูงกวาเงินที่จายใหยืม
2.3.1 บันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม
เมื่อไดรับใบสําคัญจากลูกหนี้ ใหบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมเทากับจํานวนเงินที่จายใหยืม
โดยบันทึกรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร G1
-ระบุ การอ างอิ งเป นเลขที่ เอกสาร จํ านวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง รหัสศูนยตนทุน
รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิก จํานวนเงิน เทากับ สัญ ญายืม เงินและ
กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีแยกประเภทสามารถระบุไดมากกวา 1 รายการ โดย
ระบุใหเทากับรายการคาใชจายที่เกิดขึน้ จริง
-ลําดับที่ 2 หรือลําดับถัดไป (กรณีที่มีคาใชจายมากกวา 1 รายการ) เลือกบัญชีดานเครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท คือ 1102010101 (ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ) รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน
รหัสงบประมาณรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน และกดปุมจัดเก็บ
รายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล (Save)
เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต คาใชจาย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
2.3.2 ใบสําคัญที่สงใชสูงกวาเงินยืม
สําหรับใบสําคัญสวนเกินที่ลูกหนี้สํารองจายไปกอน เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินงบประมาณ เลือกเพื่อชดใชใบสําคัญ นําเงินไปจายใหกับลูกหนี้ตอไป
1.) บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อชดใชใบสําคัญ
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกขอเบิกเงิน
-เลือกเมนูแบบ ขบ02
-ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 10 หลัก คือ P+YY+XXXXXXX (P คือ คาคงที่
Y คือ 2 หลักทายของป พ.ศ. X คือ การใหลําดับเลขที่เอกสารภายในหนวยงาน 7 หลัก)
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใชใบสําคัญ”
-เลือกวิธีการชําระเงิน “จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน”
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต คาใชจาย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ใบสําคัญคางจาย (2102040102)
บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 64

2.) บันทึกรายการจายชําระเงิน
หลังจากกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการแลว ใหจายเงินให
กับลูกหนี้เงินยืม และบันทึกรายการจายชําระเงินในระบบ ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกขอจายโดยสวนราชการ
-เลือกแบบ ขจ 05
-ระบุ ช อ งการอ า งอิ ง เป น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 14 หลั ก คื อ YYYY+XXXXXXXXXX
(Y คือ ป ค.ศ. 4 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน)
-เลือกวิธีก ารจายชําระเงินจากบัญชีเ งินฝากธนาคารเปนจายจากบัญ ชีเ งินฝากธนาคาร
ในงบประมาณ
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอมูล
(Save) เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ใบสําคัญคางจาย (2102040102)
เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ
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ตัวอยางการบันทึกรายการ
2.กรณีเงินในงบประมาณ : ขามปงบประมาณ
ตัวอยาง : เอกสารขอเบิกเงิน : แบบ ขบ 02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ เลขที่ 3600000734
และบันทึกรายการจายชําระเงินเรียบรอยแลว

ภาพที่ 1

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 66

2.1 การสงใชใบสําคัญเทากับเงินที่จายใหยืม : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 67

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่ไดรับเอกสารหรือหลักฐานจากผูยืม
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทบี่ ันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 68

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไมตองระบุ
-รหัสศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหลงของเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมยอย
ระบุถามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุม
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการดานเดบิตไดมากกวา 1 รายการ หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”
ระบบจะจัดเก็บขอมูลรายการคาใชจาย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหนาจอรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
ใหเลือกบัญชี“เดบิต” และบันทึกคาใชจายรายการตอไป โดยบันทึกใหครบตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 69

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
บันทึกบัญชีดานเครดิต เพื่อหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเปน 1102010101
(ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 70

การบันทึกรายการ
หลัง จากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ล งในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการ
ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ลําดับที่ คูบัญชี ชื่อบัญชีรหัสบัญชีแยกประเภท รหั สศูนยตนทุน แหลงของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 71

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 72

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุม
- กดปุม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 73

2.2 การสงใชใบสําคัญต่ํากวาเงินที่จายใหยืมและมีเงินสดคงเหลือ
ตัวอยาง : เอกสารขอเบิกเงินแบบ ขบ 02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ เลขที่ 3600000735
และบันทึกรายการจายชําระเงินเรียบรอยแลว

ภาพที่ 1

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 74

2.2.1 บันทึกรายการลางลูกหนีเ้ งินยืม : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพือ่ เขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 75

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่ไดรับเอกสารหรือหลักฐานจากผูยืม
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทบี่ ันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 76

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไมตองระบุ
-รหัสศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหลงของเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมยอย
ระบุถามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุม
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการดานเดบิตไดมากกวา 1 รายการ หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”
ระบบจะจัดเก็บขอมูลรายการคาใชจาย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหนาจอรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
ใหเลือกบัญชี“เดบิต” และบันทึกคาใชจายรายการตอไป โดยบันทึกใหครบตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 77

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
ตรวจสอบใบสําคัญ หากมีคาใชจายมากกวา 1 รายการ (บัญชีแยกประเภท) ใหบันทึกบัญชีดานเดบิต
จนครบทุกรายการ และสําหรับเงินสดใหบันทึกเปนบัญชีคาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 5
เลือก PK เดบิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5104030218
(คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินที่ไดรับคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตารางตามภาพที่ 6

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 78

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 3
เมื่อบันทึกรายการบัญชีดานเดบิตจนครบทุกรายการ ใหบันทึกบัญชีดานเครดิต เพื่อหักลาง
บัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 6

ลําดับที่ 3
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 6
เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเปน 1102010101
(ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับสัญญายืมเงิน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 79

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ใหตรวจสอบความถูกตอง
ของการบันทึกรายการ ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี ชื่อบัญชีรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 80

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 81

แสดงการบันทึกรายการ

- กดปุม
- กดปุม

หรือ

ภาพที่ 9
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 82

2.2.2 สําหรับเงินสดที่ไดรับคืน
1.) การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลวระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 11

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 83

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 13
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปของเอกสารหรือหลักฐานการรับเงิน
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทรี่ ับเงิน
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการเงินสด 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 14

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 84

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ลําดับที่ 1
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 14
เลือก PK เดบิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
(เงินสดในมือ-ของสวนราชการ) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 15

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 85

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 15
เลือก PK เครดิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 16

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 86

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ ม “จั ดเก็ บรายการนี้ ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึ กรายการ
ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคูบัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี
ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 16
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 17

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 87

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 17
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 16 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 18

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 18
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 88

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 19
- กดปุม
- กดปุม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 20
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 20
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 89

2.1.2 การนําสงเงินและการบันทึกรายการนําสงเงิน : ใชแบบ นส 02 -1 นําสงเงินแบบผานรายการ
สวนราชการนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหใชใบนําฝากเงิน (Pay - in Slip) ของ
ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน เลือกชอง 1 “รายไดแผนดิน” และบันทึกรายการนําสงเงิน ดังนี้
ขั้นตอนการเขาสูระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตางๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบรับและนําสงรายได
- กดปุม
เพื่อเขาสูป ระเภทการนําสงเงิน
- กดปุม
เพื่อบันทึกรายการ นส 02 -1นําสงเงินแบบผานรายการ
ตามภาพที่ 22

1. กดปุม

2. กดปุม

3. กดปุม

ภาพที่ 21

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 90

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 22
ขอมูลสวนหัว
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-การอางอิง

-วันที่ในใบนําฝาก
-งวด
-ประเภทเงินที่นําสง

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบุการอางอิง จํานวน 10 หลัก คือ R+YY+XXXXXXX
(R คือ คาคงที่
Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก)
ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
กดปุม เลือก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 91

ขอมูลทั่วไป
-รหัสศูนยตนทุนผูนําสง
-รหัสงบประมาณ
-รหัสรายได
-คําอธิบายรายการ
-กดปุม

ระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลักแรกของรหัสศูนยตนทุนผูนําสง
ระบุรหัสรายไดเปน 811
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23
รายการนําฝาก
- แหลงของเงิน
- เลขที่ใบนําฝาก
- จํานวนเงิน
- กดปุม

ระบุรหัสแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก
ในรูปแบบ YY19400 (Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
ระบุเลขที่ใบนําฝากเงิน จํานวน 16 หลัก ที่ไดรับจากธนาคาร
ระบุจํานวนเงินที่นําสง
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผล
การตรวจสอบ ตามภาพที่ 24

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 92

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 24
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
นําสงเงินแบบผานรายการ ตามภาพที่ 23 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 25

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการนําสงเงิน โดยแสดงผลการบันทึกเปน “สําเร็จ”
ไดเลขที่เอกสาร 12XXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่งเพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 25
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหาเอกสารที่บันทึกผานแบบ นส02-1
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการตามภาพที่ 26

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 93

แสดงการบันทึกรายการ

- กดปุม

ภาพที่ 26
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 27

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 17
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

ภาพที่ 27
- กดปุม

เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 94

3.) การบันทึกรายการลางเบิกเกินสงคืนรอนําสง : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BF
ขั้นตอนการเขาสูระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01 บันทึกรายการ
บัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 29

ภาพที่ 28

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 95

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 29
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
การอางอิงจํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ. (ของเอกสารนําสงเงิน R1)
X คือ เลขที่เอกสารนําสงเงิน (R1) 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการเงินสด 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 30

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 96

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 30
รายละเอียดเอกสาร
ลําดับที่ 1
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

เลือก PK เดบิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารนําสงเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารนําสงเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารนําสงเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารนําสงเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับที่นําสงเปนเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 31

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 97

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ภาพที่ 31
ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 4206010102 (รายไดเงินเหลือจายปเกา)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารนําสงเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารนําสงเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารนําสงเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารนําสงเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับที่นําสงเปนเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 32

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 98

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูก ตองของการบันทึก รายการ
ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคูบัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี
ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวน
เงิน

-กดปุม

ภาพที่ 32
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 33

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 99

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 33
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 32 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 34

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการลางเบิกเกินสงคืน โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 34
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 100

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 35
- กดปุม
- กดปุม
หรือ
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36
เพื่อพิมพรายงาน

ภาพที่ 36
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 101

2.3 การสงใชใบสําคัญสูงกวาเงินที่จายใหยืม
ตัวอยาง เอกสารขอเบิกเงิน : ใชแบบ ขบ 02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณทีไ่ มอางใบสั่งซื้อฯ
ไดเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก และบันทึกรายการจายชําระเงินเรียบรอยแลว

ภาพที่ 1

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 102

2.3.1 บันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม: ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 103

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่ไดรับเอกสารหรือหลักฐานจากผูยืม
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทบี่ ันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 104

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไมตองระบุ
-รหัสศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหลงของเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมยอย
ระบุถามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุม
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการดานเดบิตไดมากกวา 1 รายการ หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”
ระบบจะจัดเก็บขอมูลรายการคาใชจาย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหนาจอรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
ใหเลือกบัญชี“เดบิต” และบันทึกคาใชจายรายการตอไป โดยบันทึกใหครบตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 105

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
บันทึกบัญชีดานเครดิต เพื่อหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตน ทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเปน 1102010101
(ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 106

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการ ทั้งดาน
เดบิตและดานเครดิต ตัวอยาง มีคาใชจาย 1 รายการ ระบบแสดงรายละเอีย ดของคูบัญชี 2 บรรทัดรายการ
ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 107

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 108

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุม
- กดปุม
หรือ
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพรายงาน

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

2.3.2 สําหรับใบสําคัญที่สงใชสูงกวาเงินยืม : บันทึกรายการเชนเดียวกับ 1.3.2
บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ – ขามปงบประมาณ

หนา 3 - 109

3. กรณีลูกหนีเ้ งินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย
หลังจากหนวยงานบันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS Web Online เรียบรอยแลว
หากตรวจพบภายหลังวา รายละเอียดหลักฐานการจายเงินที่ลูกหนี้เงินยืมสงใชคืนเงินยืมและที่หนวยงานบันทึก
รายการลางเงินยืมไปแลว ไมสามารถเบิกจายตามระเบียบของทางราชการได ใหหนวยงานเรียกเงินคืนเทากับจํานวน
คาใชจายที่ไมสามารถเบิกจายได และนําเงินสงคืนคลังพรอมทั้งบันทึกรายการเบิกเกินสงคืนรอนําสงในระบบ
GFMIS Web Online
วิธีการบันทึกรายการเบิกเกินสงคืนรอนําสงและลดยอดคาใชจายผาน GFMIS Web Online ดังนี้
3.1 บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน ใหบันทึกรายการตามกระบวนการเบิกเกินสงคืนในระบบ ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร BD
-ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักทายของป
ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการคาใชจาย 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบบแสดงรหัสบัญ ชีแยกประเภท 1101010101 (เงินสดในมือ ของสวนราชการ) ใหอัตโนมัติ ใหระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงินตาม
เอกสาร G1 จํานวนเงินเบิกเกินสงคืน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-ลําดับที่ 2 เลือกบัญชีดานเครดิต ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 (เบิกเกินสงคืน
รอนําสง) ใหอัตโนมัติ ใหระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1
จํานวนเงินเบิกเกินสงคืน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึก รายการและจั ดเก็บขอมู ล (Save)
เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ-ของสวนราชการ (1101010101)
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104)
3.2 การนําสงเงินและการบันทึกรายการนําสงเงิน
สวนราชการนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหใชใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) ของศูนยตนทุน
ผูนําสงเงิน เลือกชอง 3 “เบิกเกินสงคืน” และบันทึกรายการนําสงเงิน ดังนี้
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ นส 02-1
-ประเภทการนําสง R6
-ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักทาย
ของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการคาใชจาย 3 หลัก)
-ระบุรหัสศูนยตนทุนผูนําสงเงิน
-ระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1
-ระบุวันที่ในใบนําฝากและเลขที่ใบนําฝาก ตามใบรับเงินจากธนาคาร
บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3 -110

-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึก รายการและจั ดเก็บขอมู ล (Save)
เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูลระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต พักเงินนําสง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ-ของสวนราชการ (1101010101)
3.3 การบันทึกรายการเบิกเกินสงคืนรอนําสงและลดยอดคาใชจาย
กอนการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีเบิกเกินสงคืน ระบบจะตรวจสอบวา ไดมีการนําสงเงินและบันทึก
รายการนําสงเงินที่ถูกตองตรงกัน ระบบจึงกระทบยอดรายการนําสงเงิน แลวจึงจะสามารถบันทึกรายการลาง
เบิกเกินสงคืนรอนําสง เขาสูระบบได
-เขาสูระบบเบิกจาย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินสงคืน/ลางลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร BE
-ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสารจํานวน 15 หลัก คือYY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักทาย
ของป ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการคาใชจาย 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีดานเดบิต ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 (เบิกเกินสงคืนรอ
นําสง) ใหอัตโนมัติ ใหระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1
จํานวนเงินเบิกเกินสงคืน และกดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-ลําดับที่ 2 เลือกบัญชีดานเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทตามคาใชจายที่เรียกเงินคืน ระบุรหัส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1 จํานวนเงิน และกดปุมจัดเก็บ
รายการนี้ลงในตาราง
-กดปุมจําลองการบันทึกและกดปุมบันทึกขอมูล หลังจากบันทึก รายการและจั ดเก็บขอมู ล (Save)
เรียบรอยแลว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุมแสดงขอมูลระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104)
เครดิต คาใชจาย (5XXXXXXXXX)

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-111

ตัวอยางการบันทึกรายการ
ตัวอยาง : รายการลางลูกหนี้เงินยืม (G1) ไดเลขที่เอกสาร 3600000768 จํานวนเงิน 2,600 บาท

ภาพที่ 1

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-112

3.1 การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน : ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD
ขั้นตอนการเขาสูระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-113

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปของเอกสารหรือหลักฐานการรับเงิน
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปทรี่ ับเงิน
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ระบุการอางอิงเปนเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการคาใชจาย 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-114

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ลําดับที่ 1
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 4
เลือก PK เดบิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
(เงินสดในมือ-สวนราชการ) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสาร G1
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-115

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสาร G1
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-116

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ ม “จั ดเก็ บรายการนี้ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึ กรายการ
ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคูบัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบดวย ลําดับที่ คูบัญชี
ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุม

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-117

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุม นี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการตามภาพที่ 9

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-118

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุม
- กดปุม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพรายงาน

หรือ

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 10
- กดปุม

เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-119

3.2 การนําสงเงินและการบันทึกรายการนําสงเงิน : ใชแบบ นส 02 -1 นําสงเงินแบบผานรายการ
สวนราชการนําสง เงิน ที่ธ นาคารกรุง ไทย จํา กัด (มหาชน) ใหใ ชใ บนํ า ฝากเงิน (Pay in Slip)
ของศูนยตนทุนผูนําสงเงิน เลือกชอง 3 “เบิกเกินสงคืน” และบันทึกรายการนําสง ดังนี้
ขั้นตอนการเขาสูระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อบันทึกรายการนําสงเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 11

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-120

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 12
ขอมูลสวนหัว
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-การอางอิง

-วันที่ในใบนําฝาก
-งวด
-ประเภทเงินที่นําสง

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบุการอางอิง จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการคาใชจาย 3 หลัก)
ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
กดปุม เลือก
กรณีเงินงบประมาณ

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-121

ขอมูลทั่วไป
-รหัสศูนยตนทุนผูนําสง
-รหัสงบประมาณ
-คําอธิบายรายการ
-กดปุม

ระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13
รายการนําฝาก
- แหลงของเงิน
- เลขที่ใบนําฝาก
- รหัสกิจกรรมหลัก
- จํานวนเงิน
- กดปุม

ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1 จํานวน 7 หลัก
ระบุเลขที่ใบนําฝากเงิน จํานวน 16 หลัก ที่ไดรับจากธนาคาร
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1 จํานวน 14 หลัก
ระบุจํานวนเงินที่นําสง
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดง
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 14

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-122

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 14
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
นําสงเงินแบบผานรายการ ตามภาพที่ 13 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 15

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน โดยแสดงผลการบันทึกเปน
“สําเร็จ” ไดเลขที่เอกสาร 12XXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่งเพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 15
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหาเอกสารที่บันทึกผานแบบ นส02-1
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 16

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-123

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 16
- กดปุม
- กดปุม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 17
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 17
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-124

3.3) การบันทึกรายการเบิกเกินสงคืนรอนําสงและลดยอดคาใชจาย: ใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE
ขั้นตอนการเขาสูระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ
- กดปุม
เพื่อเขาสูระบบเบิกจาย
- กดปุม
เพื่อเขาสูประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึก บช 01 บันทึกรายการ
บัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 19

ภาพที่ 18

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-125

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 19
ขอมูลทั่วไป
-รหัสหนวยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหนวยเบิกจาย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผานรายการ
-งวด
-การอางอิง

-กดปุม

ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล
กดปุม เลือก
ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการ
ใหกดปุม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
การอางอิงจํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักทายของป ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการคาใชจาย 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการตอไป ตามภาพที่ 20

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-126

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 20
รายละเอียดเอกสาร
ลําดับที่ 1
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

เลือก PK เดบิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104
(เบิกเกินสงคืนรอนําสง) ใหอัตโนมัติ
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสาร G1
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับที่นําสงเปนเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 21

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-127

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ภาพที่ 21
ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนยตนทุน
-รหัสแหลงของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมยอย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุม

เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(คาใชจายที่ตองการลดยอด)
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุนตามเอกสาร G1
ระบุรหัสแหลงของเงินตามเอกสาร G1
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1
ระบุถามี
ระบุจํานวนเงินเทากับที่นําสงเปนเบิกเกินสงคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 22

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-128

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการ ทั้งดาน
เดบิตและดานเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคูบัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบดวย ลําดับ ที่ คูบัญ ชี ชื่อ
บัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

-กดปุม

ภาพที่ 22
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 23

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-129

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม

ภาพที่ 23
กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 22 หรือ
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 24

ระบบบันทึกรายการ
หลั ง จากกดปุ ม “บั นทึ ก ข อมู ล ” ระบบบั นทึ ก เบิ ก เกิ นส ง คื น รอนํ าส ง และลดยอดค าใช จ าย
โดยแสดงผลการบันทึกเปน “สําเร็จ”ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกปุม ใดปุม หนึ่ง เพื่อกลับไป
หนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
-กดปุม
เชน กดปุม

ภาพที่ 24
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช01
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log
เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 25

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-130

แสดงการบันทึกรายการ

- กดปุม
- กดปุม

หรือ

ภาพที่ 25
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 26
เพื่อพิมพรายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุม

ภาพที่ 26
เพื่อกลับไปหนาจอหลัก

บทที่ 3 กรณีเงินในงบประมาณ - กรณีลูกหนี้เงินยืมไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย

หนา 3-131

