2.3 การส่งใช้ใบสําคัญสูงกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม
2.3.1 บันทึกรายการล้างบัญชีลูกหนี้
เมื่อได้รับใบสําคัญจากลูกหนี้ ให้บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับจํานวนเงินที่จ่ายให้ยืม
โดยบันทึกรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
-เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร G1
-ระบุ ก ารอ้ า งอิ ง เป็ น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 15 หลั ก คื อ YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่ง
ของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิก ระบุจํานวนเงินเท่ากับสัญญายืมเงิน และกดปุ่ม
จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งนี้ บัญชีแยกประเภทสามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ โดยต้องระบุให้ตรงกับ
รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
-ลําดับที่ 2 เลือกบัญชีด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท คือ 1102010101 ระบุรหัส
ศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ระบุจํานวนเงินเท่ากับ
สัญญายืมเงิน และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุ่มจํ าลองการบันทึกและกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บข้อมูล
(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุ่มแสดงข้อมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (1102010102)
2.3.2 สําหรับใบสําคัญที่ส่งใช้สูงกว่าเงินยืม
สําหรับใบสําคัญส่วนเกินที่ลูกหนี้สํารองจ่ายไปก่อน เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้บันทึก
รายการขอเบิกเงินงบประมาณเลือกเพื่อชดใช้ใบสําคัญ นําเงินจ่ายให้กับลูกหนี้ต่อไป
1.) บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อชดใช้ใบสําคัญ
-เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
-เลือกขอเบิกเงิน
-เลือกเมนูแบบ ขบ03
-ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 10 หลัก คือ PYYXXXXXXX (P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และตามด้วยการให้ลําดับเลขที่เอกสารภายในหน่วยงาน 7 หลัก)
-เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใช้ใบสําคัญ”
-เลือกวิธีการชําระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
-ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังจํานวน 5 หลัก
-ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังจํานวน 10 หลัก
-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและทําการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10 หลัก
-กดปุ่มแสดงข้อมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
เครดิต ใบสําคัญค้างจ่าย (2102040102)
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2.) บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน
หลั ง จากกรมบั ญ ชี ก ลางประมวลผลสั่ ง จ่ า ยและโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของ
ส่วนราชการและได้จ่ายเงินให้กับลูกหนี้ ให้บันทึกรายการจ่ายชําระเงินในระบบ
-เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
-เลือกขอจ่ายโดยส่วนราชการ
-เลือกแบบ ขจ 05
-ระบุ ช่ อ งการอ้ า งอิ ง เป็ น เลขที่ เ อกสาร จํ า นวน 14 หลั ก คื อ YYYY+XXXXXXXXXX
(Y คือ ปี ค.ศ. 4 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก)
-เลือกวิธีการจ่ ายชําระเงินจากบั ญ ชีเงินฝากธนาคารเป็ นจ่ ายจากบั ญ ชีเงิ นฝากธนาคาร
นอกงบประมาณที่ฝากคลัง .
-เลื อกวิ ธีการจ่ ายชําระเงินจากบัญ ชีเงินฝากธนาคารเป็นจ่ายจากบัญ ชีเงิ นฝากธนาคาร
นอกงบประมาณที่ฝากคลัง และระบบแสดงเลขที่เอกสารขอจ่ายจํานวน 10 หลัก
-กดปุ่มแสดงข้อมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ใบสําคัญค้างจ่าย (2102040102)
เครดิต เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604)
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ตัวอย่าง การบันทึกรายการ
2. กรณีเงินนอกงบประมาณ : ข้ามปีงบประมาณ
ตัวอย่าง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใช้แบบ ขบ 03 ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ได้เลขที่ 3600000785 และบันทึกรายการจ่ายชําระเงินเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 1
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2.1 การส่งใช้ใบสําคัญเท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง

-กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
กดปุ่ม
เลือก
ระบุวันเดือนปีที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานการจากผู้ยืม
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4
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รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุถ้ามี
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเท่ากับสัญญายืมเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการด้านเดบิตมากกว่า 1 รายการ หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงใน
ตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหน้าจอลําดับที่ 2 ให้เลือก
บัญชี “เดบิต” และบันทึกค่าใช้จ่ายรายการต่อไป โดยบันทึกให้ครบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
ตรวจสอบใบสําคัญ หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ(บัญชีแยกประเภท) ให้บันทึกบัญชีด้านเดบิต
จนครบทุกรายการ และบันทึกบัญชีด้านเครดิต เพื่อหักล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสแหล่งของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุ่ม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบุบญ
ั ชีแยกประเภทเป็น 1102010102
(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ)
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถ้ามี
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินเท่ากับสัญญายืมเงิน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการทั้งด้าน
เดบิตและด้านเครดิต ตัวอย่าง มีค่าใช้จ่าย 1 รายการ ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ
ประกอบด้วย ลําดับที่ คู่บัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเป็น
“สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช01
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการตามภาพที่ 9

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-74

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

หรือ

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพ์รายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-75

2.2 การส่งใช้ใบสําคัญต่ํากว่าเงินที่จ่ายให้ยืมและเงินสดคงเหลือ
ตัวอย่าง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใช้แบบ ขบ 03 ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ได้เลขที่3600000786 และบันทึกรายการจ่ายชําระเงินเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 1

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-76

2.2.1 บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-77

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทรายการ
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง

-กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
กดปุ่ม
เลือก
ระบุวันเดือนปีที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ยืม
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-78

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุถ้ามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการด้านเดบิตมากกว่า 1 รายการ หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงใน
ตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหน้าจอลําดับที่ 2 ให้เลือก
บัญชี “เดบิต” และบันทึกค่าใช้จ่ายรายการต่อไป โดยบันทึกให้ครบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-79

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
บันทึกบัญชีด้านเครดิต เพื่อหักล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสแหล่งของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุ่ม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบุบัญชีแยกประเภท 1102010102
(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ)
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถ้ามี
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางตามภาพที่ 6

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-80

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการทั้งด้าน
เดบิตและด้านเครดิต ตัวอย่าง มีค่าใช้จ่าย 1 รายการ ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ
ประกอบด้วย ลําดับที่ คู่บัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 6
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-81

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเป็น
“สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช01
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการตามภาพที่ 9

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-82

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10
- กดปุ่ม
หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-83

2.2.2 สําหรับเงินสดที่ได้รบั คืนจากลูกหนี้ ให้บันทึกรายการในระบบ ดังนี้
1.) การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 12

ภาพที่ 11

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-84

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 13
ข้อมูลทั่วไป
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทรายการ
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง

-กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
กดปุ่ม
เลือก
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานการรับเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่รับเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 14

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-85

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 14
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101 ให้อัตโนมัติ
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุถ้ามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินส่งคืน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 15
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการด้านเดบิตมากกว่า 1 รายการ หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้
ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหน้าจอลําดับที่ 2
ให้เลือกบัญชี “เดบิต” และบันทึกค่าใช้จ่ายรายการต่อไป โดยบันทึกให้ครบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสแหล่งของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุ่ม

ภาพที่ 15
เลือก PK เครดิต
ระบบแสดง 2116010104 ให้อัตโนมัติ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถ้ามี
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินส่งคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 16
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการทั้งด้าน
เดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลําดับที่ คู่บัญชี ชื่อบัญชี
รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 16
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 17
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากกดปุ่ ม “จํ าลองการบั นทึ ก” ระบบแสดงรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 17
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 16 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 18

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน โดยแสดงผลการบันทึก
เป็น “สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะ
ออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 18
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช01
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-89

การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 19
- กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20
- กดปุ่ม
หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 20
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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2.) การนําส่งเงินและการบันทึกข้อมูลนําส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02 -1 นําส่งเงินแบบผ่านรายการ
เมื่อนําเงินที่ได้รับส่งธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนําฝากเงิน(Pay in Slip)
ของศูนย์ต้นทุนผู้นําส่งเงิน เลือกช่อง 2 “เงินฝากคลัง” และบันทึกรายการนําส่งเงินในระบบ ดังนี้
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบรับและนําส่งรายได้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการนําส่งเงิน
- กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการ นส 02-1 นําส่งเงินแบบผ่านรายการ
ตามภาพที่ 12

1. กดปุ่ม

2. กดปุ่ม

3. กดปุ่ม

ภาพที่ 11
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 12
ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

-วันที่ในใบนําฝาก
-งวด
-ประเภทเงินที่นําส่ง
ข้อมูลทั่วไป
-รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นําส่ง
-รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิง จํานวน 10 หลัก คือ R+YY+XXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
กดปุ่ม
เลือก
ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน 10 หลัก
ตามสิทธิที่ใช้บนั ทึกข้อมูล
ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นําส่ง
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-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
(3 หลักท้าย)
-คําอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 3 หลักท้ายของรหัสบัญชี
เงินฝากคลังที่ต้องการนําฝากเงินเข้าบัญชี
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไปตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13
รายการนําฝาก
-แหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY26000
(Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. )
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 5 หลัก
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
-เลขทีใ่ บนําฝาก
ระบุเลขที่ใบนําฝากเงิน จํานวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่นําส่ง
-กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผล
การตรวจสอบ ตามภาพที่ 14

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-93

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 14
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
นําส่งเงินแบบผ่านรายการตามภาพที่ 13 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 15

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการนําส่งเงิน โดยแสดงผลการบันทึกเป็น
“สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 12XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

ภาพที่ 15
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ นส 02-1
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการตามภาพที่ 16
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แสดงการบันทึกรายการ

กดปุ่ม “แสดง
เอกสาร” ระบบ
แสดงตามภาพที่
17 และ 18

กดปุ่ม แสดงตาม
ภาพที่ 19

ภาพที่ 16
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 17

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 19

- กดปุ่ม

ภาพที่ 17
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 18
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ภาพที่ 18
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 19
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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3.)การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BF
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสูร่ ะบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก บช 01 ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 20
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การบันทึกรายการ

ภาพที่ 21
ข้อมูลทั่วไป
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง

-กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
กดปุ่ม
เลือก
กรณีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
การอ้างอิงจํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. (ของเอกสารนําส่งเงิน R2)
X คือ เลขที่เอกสารนําส่งเงิน(R2) 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการเงินสด 3 หลัก
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 22

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-98

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 22
รายละเอียดเอกสาร
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดง 2116010104 ให้อัตโนมัติ
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารนําส่งเงิน
-รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารนําส่งเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารนําส่งเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารนําส่งเงิน
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุถ้ามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเท่ากับที่นําส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 23
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการด้านเดบิตมากกว่า 1 รายการ หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงใน
ตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหน้าจอลําดับที่ 2 ให้เลือก
บัญชี “เดบิต” และบันทึกค่าใช้จ่ายรายการต่อไป โดยบันทึกให้ครบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-99

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ภาพที่ 23
ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสแหล่งของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุ่ม

เลือก PK เครดิต
ระบุบัญชีแยกประเภท รายได้อื่น (4303010199)
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารนําส่งเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารนําส่งเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารนําส่งเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารนําส่งเงิน
ระบุถ้ามี
ระบุจํานวนเงินเท่ากับที่นําส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 24

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-100

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการทั้งด้าน
เดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลําดับที่ คู่บัญชี
ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

ภาพที่ 24
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 25

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-101

การระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 25
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 24 หรือ
กรณีที่ไม่มรี ายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 26

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืน โดยแสดงผลการบันทึกเป็น
“สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 26
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช01
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 27

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-102

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 27
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 28

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 28
- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-103

2.3 การส่งใช้ใบสําคัญสูงกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม
ตัวอย่าง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใช้แบบ ขบ 03 ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ได้เลขที่เอกสาร 10 หลัก และบันทึกรายการจ่ายชําระเงินเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 1

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-104

2.3.1 บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-105

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง

-กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
กดปุ่ม
เลือก
ระบุวันเดือนปีที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานการจากผู้ยืม
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-106

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุถ้ามี
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเท่ากับสัญญายืมเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สงู สุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการด้านเดบิตมากกว่า 1 รายการ หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงใน
ตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหน้าจอลําดับที่ 2 ให้เลือก
บัญชี “เดบิต” และบันทึกค่าใช้จ่ายรายการต่อไป โดยบันทึกให้ครบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – ข้ามปีงบประมาณ

หน้า 5-107

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2
ตรวจสอบใบสําคัญ หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ(บัญชีแยกประเภท) ให้บันทึกบัญชีด้านเดบิต
จนครบทุกรายการ และบันทึกบัญชีด้านเครดิต เพื่อหักล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตามภาพที่ 5

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสแหล่งของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุ่ม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบุบญ
ั ชีแยกประเภท 1102010102
(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ)
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกเงิน
ระบุถ้ามี
ไม่ตอ้ งระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจํานวนเงินเท่ากับสัญญายืมเงิน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางตามภาพที่ 6
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ตัวอย่าง มีค่าใช้จ่าย 1
รายการ ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลําดับที่ คู่บัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี
แยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงิน ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการบันทึกรายการ

ภาพที่ 6
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม โดยแสดงผลการบันทึกเป็น
“สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก
ระบบ ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช01
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9
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การแสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2.3.2 สําหรับใบสําคัญที่ส่งใช้สูงกว่าเงินยืม บันทึกเช่นเดียวกับข้อ 1.3.2
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3. กรณีลูกหนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
หลังจากหน่วยงานบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมกรณีในระบบผ่าน GFMIS Web Online แล้ว
หากตรวจพบว่า รายละเอียดหลักฐานการจ่ายเงินที่ลูกหนี้ส่งใช้คืนเงินยืมและที่หน่วยงานได้บันทึกรายการ
ล้างเงินยืมไปแล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการได้ ให้หน่วยงานเรียกเงินคืนเท่ากับจํานวน
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยได้ และนํ า เงิ น ส่ ง คื น คลั ง พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก รายการเบิ ก เกิ น ส่ ง คื น รอนํ า ส่ ง
ในระบบ GFMIS Web Online
วิธีการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนรอนําส่งและลดยอดค่าใช้จ่ายผ่าน GFMIS Web Online ดังนี้
3.1 บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
-เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร BD
-ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือYY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี
ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีด้านเดบิต ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ ให้ระบุรหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1 และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-ลําดับที่ 2 เลือกบัญชีด้านเครดิต ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ ให้ระบุรหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1 และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-กดปุ่ มจํ าลองการบั นทึ กและกดปุ่ มบั นทึ กข้ อมู ล หลั งจากบั นทึ กรายการและจั ดเก็ บข้ อมู ล (Save)
เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุ่มแสดงข้อมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ-ของส่วนราชการ (1101010101)
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง (2116010104)
3.2 การนําส่งเงินและบันทึกรายการนําส่งเงิน
ส่วนราชการนําส่ง เงินที่ธ นาคารกรุง ไทย จํากัด (มหาชน) ให้ใ ช้ใ บนํา ฝากเงิน (Pay in
Slip)
ของศูนย์ต้นทุนผู้นําส่งเงิน เลือกช่อง 2 “เงินฝากคลัง” และบันทึกรายการนําส่งเงิน ดังนี้
-เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ นส 02-1
-ประเภทการนําส่ง R7
-ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้าย
ของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร G1 L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก)
-ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นําส่งเงิน
-ระบุรหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1
-ระบุวันที่ในใบนําฝากและเลขที่ใบนําฝาก ตามใบรับเงินจากธนาคาร
-กดปุ่ มจํ าลองการบั นทึ กและกดปุ่ มบั นทึ กข้ อมู ล หลั งจากบั นทึ กรายการและจั ดเก็ บข้ อมู ล (Save)
เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
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-กดปุ่มแสดงข้อมูลระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต พักเงินนําส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ-ของส่วนราชการ (1101010101)
-กรณีนําส่งเงินนอกงบประมาณ ระบบแสดงเอกสารนําส่งเงินเป็นเอกสารผ่านรายการและเอกสารปรับเพิ่ม
เงินฝากคลัง(ประเภทเอกสาร RX) สถานะเอกสารเป็นพักรายการ หลังจากที่กระทบยอดรายการนําส่งเงินแล้ว
กรมบัญชีกลางจะผ่านรายการ สถานะเอกสารจึงเปลี่ยนเป็นเอกสารผ่านรายการและปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้
แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต เงินรับฝาก สรก. (2111020101)
3.3 การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนรอนําส่งและลดยอดค่าใช้จ่าย
ก่อนการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืน ระบบจะตรวจสอบว่า ได้มีการนําส่งเงินและบันทึก
รายการนํ า ส่ ง เงิ น ที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น ระบบจึ ง กระทบยอดรายการนํ า ส่ ง เงิ น แล้ ว สามารถบั น ทึ ก รายการ
ล้างเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง เข้าสู่ระบบได้
-เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
-เลือกการบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม
-เลือกแบบ บช01
-เลือกประเภทเอกสาร BE
-ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือYY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี
ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก)
-ลําดับที่ 1 เลือกบัญชีด้านเดบิต ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ ให้ระบุรหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1 และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
-ลํ าดั บที่ 2 เลื อกบั ญ ชี ด้ า นเครดิ ต ระบุ ร หั ส บั ญ ชี แ ยกประเภทตามค่ าใช้ จ่ า ยที่ เ รี ย กเงิ น คื น ระบุ
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1 และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้
ลงในตาราง
-กดปุ่ มจํ าลองการบั นทึ กและกดปุ่ มบั นทึ กข้ อมู ล หลั งจากบั นทึ กรายการและจั ดเก็ บข้ อมู ล (Save)
เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 10 หลัก
-กดปุ่มแสดงข้อมูลระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง (2116010104)
เครดิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)
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ตัวอย่างการบันทึกรายการ
ตัวอย่าง : เลขที่เอกสารล้างลูกหนี้เงินยืม(G1) จํานวน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3600000771

ภาพที่ 1
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3.1 การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ :
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก บช 01
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง

-กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
กดปุ่ม
เลือก
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานการรับเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่รับเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ
YY+XXXXXXXXXX+LLL
(Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก)
เพื่อบันทึกรายการต่อไปตามภาพที่ 4

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-116

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 4
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101 ให้อัตโนมัติ
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสาร G1
-รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุถ้ามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินส่งคืน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการด้านเดบิตมากกว่า 1 รายการ หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้
ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหน้าจอลําดับที่ 2
ให้เลือกบัญชี “เดบิต” และบันทึกค่าใช้จ่ายรายการต่อไป โดยบันทึกให้ครบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-117

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสแหล่งของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุ่ม

ภาพที่ 5
เลือก PK เครดิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 ให้อัตโนมัติ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสาร G1
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1
ระบุถ้ามี
ระบุจํานวนเงินเบิกเกินส่งคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางตามภาพที่ 6

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-118

การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอีย ด
ของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลําดับที่ คู่บัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน
แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จํานวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ภาพที่ 6
-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-119

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 7
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง โดยแสดงผล
การบันทึกเป็น “สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX
ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 8
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช01
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-120

การแสดงการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

หรือ

ภาพที่ 9
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10
เพื่อพิมพ์รายงาน

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 10
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-121

3.2 การนําส่งเงินและบันทึกรายการนําส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02 -1 นําส่งเงินแบบผ่านรายการ
ส่วนราชการนําส่ง เงินที่ธ นาคารกรุง ไทย จํากัด (มหาชน) ให้ใ ช้ใ บนํา ฝากเงิน (Pay in
Slip)
ของศูนย์ต้นทุนผู้นําส่งเงิน เลือกช่อง 2 “เงินฝากคลัง” และบันทึกรายการนําส่งเงิน ดังนี้
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการนําส่งเงินนอกงบประมาณตามภาพที่ 12

ภาพที่ 11

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-122

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 12
ข้อมูลส่วนหัว
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-การอ้างอิง

-วันที่ในใบนําฝาก
-งวด
-ประเภทเงินที่นําส่ง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบุการอ้างอิง จํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก
ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
กดปุ่ม
เลือก

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-123

ข้อมูลทั่วไป
-รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นําส่ง
-รหัสงบประมาณ
-คําอธิบายรายการ
-กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จํานวน 10 หลัก
ตามสิทธิที่ใช้บนั ทึกข้อมูล
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไปตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13
รายการนําฝาก
- แหล่งของเงิน
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
- เลขที่ใบนําฝาก
- จํานวนเงิน
- กดปุ่ม

ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จํานวน 7 หลัก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการนําส่ง จํานวน 5 หลัก
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
ระบุเลขที่ใบนําฝากเงิน จํานวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร
ระบุจํานวนเงินที่นําส่ง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผล
การตรวจสอบตามภาพที่ 14

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-124

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลั งจากกดปุ่ม “จํ าลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 14
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
นําส่งเงินแบบผ่านรายการตามภาพที่ 13 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 15

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการนําส่งเงินเบิกเกินส่งคืน โดยแสดงผลการบันทึกเป็น
“สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 12XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ภาพที่ 15
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ นส02-1
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 16

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-125

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 16
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (RX) ตามภาพที่ 17
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 18

ภาพที่ 17

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-126

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 18
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-127

3.3 การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนรอนําส่งและลดยอดค่าใช้จ่าย : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log in โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการ ดังนี้
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก บช 01 ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 19

บทที่ 5 กรณีเงินนอกงบประมาณ – กรณีลกู หนี้เงินยืมไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

หน้า 5-128

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 20
ข้อมูลทั่วไป
-รหัสหน่วยงาน
-รหัสพื้นที่
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย
-ประเภทเอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่ผ่านรายการ
-งวด
-การอ้างอิง

-กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิทใี่ ช้บันทึกข้อมูล
กดปุ่ม
เลือก
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
การอ้างอิงจํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร G1 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 21
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รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1

ภาพที่ 21
รายละเอียดเอกสาร
ลําดับที่ 1
เลือก PK เดบิต
-รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 ให้อัตโนมัติ
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
ไม่ต้องระบุ
-รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสาร G1
-รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1
-รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
-รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1
-รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุถ้ามี
-จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเท่ากับที่นําส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางตามภาพที่ 22
ทั้งนี้ สามารถระบุรายการด้านเดบิตมากกว่า 1 รายการ หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้
ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย 1 บรรทัดรายการ และระบบแสดงหน้าจอลําดับที่ 2
ให้เลือกบัญชี “เดบิต” และบันทึกค่าใช้จ่ายรายการต่อไป โดยบันทึกให้ครบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2

ลําดับที่ 2
-รหัสบัญชีแยกประเภท
-เลขที่เอกสารสํารองเงิน
-รหัสศูนย์ต้นทุน
-รหัสแหล่งของเงิน
-รหัสงบประมาณ
-รหัสกิจกรรมหลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย
-จํานวนเงิน
-รายละเอียดบรรทัดรายการ
-กดปุ่ม

ภาพที่ 22
เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX
(ค่าใช้จ่ายที่ต้องการลดยอด)
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนตามเอกสาร G1
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสาร G1
ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสาร G1
ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสาร G1
ระบุถ้ามี
ระบุจํานวนเงินเท่ากับที่นําส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน
ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 24
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการทั้งด้านเด
บิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลําดับที่ คู่บัญชี ชื่อ
บัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน

-กดปุ่ม

ภาพที่ 23
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 24
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคําอธิบาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม

ภาพที่ 24
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 23 หรือ
กรณีที่ไม่มรี ายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 25

ระบบบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนรอนําส่งและลดยอดค่าใช้จ่าย
โดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สําเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX
ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไป
หน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม
เช่น กดปุ่ม

ภาพที่ 25
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช01
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการตามภาพที่ 26
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การแสดงการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม

ภาพที่ 26
เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 27

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

ภาพที่ 27
เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
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