
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

 

นางวรรณภา  ติยะชนานนท 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

 



ภารกิจงาน  ชื่อ ขั้นตอนในการบันทึกการาจายเงินชําระหนี้ในระบบ GFMIS 

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 

ที ่

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
(นาที/ชั่ง

โมง/เดือน) 

 

ผูรับผิดชอบ 

         

 

การบันทึกการจายชําระเงินของสวนราชการในระบบ GFMIS   มี  2 กรณีคือ 

1. การจายเงินตอใหกับขาราชการ/ลูกจา/บุคคลภายนอก  หลังจากที่ 

สวนราชการไดรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด  เพื่อลาง 

บัญชีใบสําคัญคางจายหรือเจาหนี้การคา (กรณีที่ไมจายตรง)  ที่สวน 

ราชการต้ังเบิกไว 

เมนู SAP menu  สวนเพ่ิมเติม สวนเพิ่มเติม – ระบบเบิกจายเงิน       

การบันทึกรายการ          สําหรับสวนราชการ        ZF_53_PM 

ใชTransaction Code : ZF_53_PM 

1. วันท่ีเอกสาร  ระบุวันที่  ที่ทําการจายชําระเงินตอหรือวันที่ลางใบสําคัญ 

2. วันท่ีผานรายการ ระบุวันท่ีผานรายการ(วันที่มีผลกับงบการเงนิ) โดย 

ทั่วไประบบจะแสดงวันที่ปจจุบันใหแตทําการเปลี่ยนแปลงได 

3. ประเภทเอกสาร  ระบบจะกําหนดคาประเภทเอกสารใหตามคําสั่ง 

(Transaction Code) ที่เลือกโดยแสดงคาเปน “PM” เสมอ 

4. การอางอิง  ระบุเลขที่ของเอกสารอางอิง 14 หลัก ประกอบดวย ปงบ 

ประมาณ(ปบัญชี) 4 หลัก และตามดวยเลขที่เอกสารการตั้งเบิกจากระบบ 

GFMIS 10 หลัก เชน ตองการลางใบสําคัญท่ีมีเลขเอกสารการตั้งเบิกจาก 

ระบบ GFMIS 360000001 ปงบประมาณ 2559 จะตองระบุวา  

2016360000001 

5. ขอความสวนตัว   ระบุขอความคําอธิบายรายการ 

6. บัญชี  ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทท่ัวไปของบัญชีเงินฝากธนาคาร 

GL =1101020603   คือเงินฝากธนาคารงบประมาณ 

GL =1101020604   คือเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 

7. จํานวนเงิน  ระบุจํานวนเงินที่ทําการจายใหกับขาราชการ/ลูกจาง 

หรือเจาหนาที่ หรือสวนงานอื่น ๆ  จํานวนเงินสุทธิหลังจากหักภาษี ณ ที่ จาย 

8. ประเภทธุรกิจ  ระบุรหัสจังหวัด  เชียงใหม ระบุ 5000 

การเลือกรายการเปด                              

5 นาที 

ตอ 1 

ฎีกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวรรณภา              

ติยะชนานนท 



9. บัญชี  ระบุรหัสของสวนราชการ  ถาเปนใบสําคัญคางจาย ระบุ A 

   ถาเปนเจาหนี้  ระบุ V การเลือกเพิ่มเติม 

10.                 สามารถระบุเงื่อนไขในการคนหาเพิ่มเติมได  โดยเลือก 

      เง่ือนไขตามท่ีตองการคนหา เชน    เลขท่ีเอกสาร หมายถึงการคนหาดวยการ 

      ระบุเลขท่ีเอกสารท่ีไดจากการบันทึกรายการต้ังเบิก 

11.         กด √หรือ  Enter เพื่อระบุเลขที่เอกสารการตั้งเบิกที่ตองการ 

จะทําการลางใบสําคัญหรือเจาหนี้  จากนั้นกด ประมวลผลรายการเบิก 

     เพ่ือจะไปหนาจอถัดไป 

12. Tab มาตรฐาน   ระบบแสดงรายการเปด (รายการคงคางที่ยังไมได 

      ชําระเงินตามเลขที่เอกสารการตั้งเบิกที่ไดระบุไวของผูขายรายนั้น ๆ และ 

      รายละเอียดของรายการ  ซึ่งสามารถเรียกดูรายละเอียดของแตละรายการได 

      โดยการ Double Click 

13. เลือกรายการที่ตองการจายชําระเงิน  Double Click ที่จํานวนเงิน 

      ใหตัวเลขเปนสีน้ําเงินหมายถึงไดเลือกแลว และที่ฟลด”กําหนด” (ดานลาง     

      ขวามือหนาจอ)จะขึ้นจํานวนเงินตามรายการที่ไดเลือกไว กรณีถาตองการ 

      ยกเลิกรายการท่ีเลือกให Double Click  อีกครั้งท่ีจํานวนเงินของรายการที่ 

      ตองการยกเลิกใหตัวเลขเปนสีดํา และที่ฟลด “กําหนด” (ดานลางขวามือ 

      หนาจอ) จํานวนเงินจะลดลงตามรายการที่ยกเลิก 

14. ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จาย  เลือก tab ภ/ษ หักที่จาย ระบบจะแสดง 

      ยอดเงนิสุทธิลายอดหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย ท่ีหักไว (กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

      เก่ียวของกับรายการตั้งเบิกนั้น ๆ ) สามารถเช็คภาษีไดในTAB ภาษีหัก ณ ที่ 

      จาย 

15. ตรวจสอบรายการผลตางกอนที่จะทําการเก็บขอมูล ตรวจสอบฟลด 3ฟลด 

(ดานลางขวามือของหนาจอ) ตามขอ 17 

16. จํานวนเงินที่บันทึก  จํานวนเงินที่ทําการจายใหขาราชการ/ลูกจางหรือ 

      เจาหนาที่หรือสวนงานอ่ืน ๆ (จํานวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จาย) 

      ซึ่งเปนจํานวนเดียวกับจํานวนเงินที่ขอรับ(ที่บันทึกจากหนาจอ”ผานรายการ 

      จายชําระเงิน:ขอมูลสวนหัว”ในสวนของ”ขอมูลของธนาคารในฟลด”จํานวน 

      เงิน” 

17. กําหนด   จํานวนเงินตามรายการยอดหนี้คงคางท่ีเลือกเพ่ือทําการจาย 

      ชําระเงิน(จากหนาจอ”ผานรายการจายชําระเงิน:ประมวลผลรายการเปด”) 

18. ไมไดกําหนดไว  ผลตางระหวางจํานวนเงินที่บันทึก กับจํานวนเงินของราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      การที่เลือกซึ่งจํานวนเงินในฟลดนี้จะตองเทากับ 0.00 เสมอ จึงจะสามารถ 

      ผานรายการจายชําระเงินได 

19. กดวิว   เพื่อไปท่ีหนาจอ “ผานรายการการจายชําระเงิน:แสดงภาพรวม”  

20. เลือกเมนู เอกสาร        จําลอง  ระบบจะแสดงรายการเดบิต-เครดิต      

     ของบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการจายชําระเงิน 

21.  ตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นกดเซฟเพ่ือจัดเก็บรายการ (Save) ระบบ 

      ระบบจะขึ้นขอความ “เอกสาร 47XXXXXXXX  ไดผานรายการในรหัสบริษัท 

     Xxxไดทําการจัดเลขท่ีเอกสารลงในเอกสารประกอบการบันทึกรายการเพ่ือใช 

     อางอิงตอไป 

2.  การบันทึกการจายชําระเงินแบบไมมีเจาหนี้ 

     ใชสําหรับการบันทึกรายการจายชําระเงินจาก “เงินนอกงบประมาณที่ฝากไว 

     กับธนาคารพาณิชย”  ที่ไมมีการตั้งหนี้ไวกอน ใช Transaction Code :  

     ZF_02_PP 

เมนู SAP menu  สวนเพ่ิมเติม สวนเพิ่มเติม – ระบบเบิกจายเงิน       

การบันทึกรายการ          สําหรับสวนราชการ        ZF_02_PP 

1. วันท่ีเอกสาร      ระบุวันท่ีเกิดรายการในรูปแบบตวัเลขDD.MM.YYY(ป  

     ค..ศ.) 

     2.  วันที่ผานรายการ  ระบุวันท่ีผานรายการในรูปแบบ DD.MM.YYY(ป 

     ค..ศ.) 

     3.   รหัสหนวยงาน   ระบุรหัสหนวยงาน 

     4.   ขอความสวนหัวเอกสาร  ระบุขอมูลรายละเอียดการจายเงิน 

     5.  Pstky      ระบุ  40  หมายถึงเดบิต     50  หมายถึงเครดิต 

     6.  บัญชี    ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ตองการบันทึกรายการไดแก 

     เดบิต  คาใชจาย.....................(คาใชจายจะขึ้นตนดวยเลย 5) 

     7.    กด √  เพ่ือไปหนาจอถัดไป 

     8.   จํานวนเงิน    ระบุจํานวนเงินที่ตองการขอรับ 

     9.  ศูนยตนทุน      ระบุรหัสหนวยงานเจาของรายการ 

     10.  แหลงของเงิน  ระบุแหลงของเงิน  เนื่องจากเปนเงินนอกงบประมาณ 

     จะขึ้นตนดวยปงบประมาณ เชนปงบประมาณ2559  จะเปน 593xxxxx   

     11.  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสหนวยงาน  5  หลัก (20004) 

     12. Pstky    ระบุ 50  หมายถึง เครดิต   

     13.  บัญช ี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ตองการบันทึกรายการ ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 

นาท ีตอ 

1 รายการ 



     เครดิต  เงินฝากธนาคารออมทรัพย  (1101020103) 

     14.  กด √  เพ่ือไปหนาจอถัดไป 

     15. จํานวนเงิน  ระบุจํานวนเงิน  ที่ตองการขอรับ ถาหากใสจํานวนเดียวกันกับ 

     รายการแรกสามารถใสเครื่องหมาย* ได     

     16. ศูนยตนทุน  ระบุรหัสหนวยงานเจาของรายการ 

     17.  แหลงของเงิน   ระบุแหลงของเงิน  เนื่องจากเปนเงินนอกงบประมาณ 

     จะขึ้นตนดวยปงบประมาณ  เชน ปงบประมาณ  2559  จะเปน 5983xxxxx 

     18.  รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสหนวยงาน  5 หลัก  (20004)  แลวกดไป 

     มากกวาเพ่ือระบุรายละเอียด Subbook  ท่ี BANK BOOK  ที่บรรทัดรายการ 

     เครดิต(Pstky) บัญชีเงินฝากออมทรัพย-ธนาคารพาณิชย 

     19. BANK BOOK  ระบุรหัสธนาคารพาณิชยท่ีสวนราชการมบีัญชีไว  

      กด   √  เพ่ือกลับไปหนาจอหลัก   

     กดวิว  เพ่ือจําลองเอกสาร 

     20.       ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง  จากนั้นกดเซฟ (Save)  เพ่ือ 

     จัดเก็บรายการระบบจะขึ้นขอความ “เอกสาร 47xxxxxxxx ไดผานรายการใน 

     รหัสบริษัทxxx ใหทําการจดเลขที่เอกสารลงในเอกสารประกอบการบันทึก 

     รายการอางอิงเพ่ือใชอางอิงตอไป 

 

 

หมายเหตุ 

   กรณีการจายชําระเงิน แบบไมมีเจาหนี้ (PP)  จะตองทําการยายแหลงเงิน 

(ธนาคาร)  ทุกครั้ง   โดยใชคําสั่ง ZGL_JR   เนื่องจากการจาย PP ไมสามารถ    

จายออกจากธนาคารนอกงบประมาณได 

 

 

 

 

 

 



ภารกิจงาน  ช่ือ ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีเพ่ือจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ  นอก

งบประมาณ และงบพิสูจนยอดคงคางทุกบัญชี 

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 

ที ่

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
(นาที/ชั่วโมง/

เดือน 

 

ผูรับผิดชอบ 

 

  

เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี 

- เอกสารท่ีใชประกอบการบันทึกรายการบัญชีมาจากการปฏิบัติงาน 

ฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ เริ่มตั้งแตการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงิน การรับและ

นําสงเงนิ  ตลอดจนการปรับปรุงรายการบัญชี  โดยมีเอกสารอยางนอยดังน้ี 

             -สมุดเงินสด 

            - ใบเสร็จรับเงิน 

            -รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

            - เอกสารการนําสงเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/เงินรายได

แผนดิน/เงินเบิกเกินสงคืน/เงินฝากคลัง 

           - statement  ทุกบัญชี 

           -เอกสารสรุปการรับ-จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ซึ่ง

สรุปจายเปนรายวัน จนครบเดือน 

           -เจาหนี ้

           -ใบสําคัญคางจาย   

            

          นําเอกสารขางตนมาบันทึกบัญชีตามขั้นตอนเสร็จแลวจัดทํารายละเอียด

เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/ทุกบัญชีและจัดทํางบพิสูจน

ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี  แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือทราบตอไป 

 

 

 

ประมาณ  

1-2  วัน 

อยูที่

จํานวน

รายการ

แตละ

เดือน 

 

นางวรรณภา             

ติยะชนานนท 

 

 



ภารกิจงาน  ชื่อ คําสั่งการใชงานในระบบ GFMIS 

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 

ที ่

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
(นาที/ชั่วโมง/

เดือน 

 

ผูรับผิดชอบ 

 

  

    คําสั่งการใชงานในระบบ GFMIS   

    1. งบทดลองประจําเดือน  คําสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH 

    2. รายงานการจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินของตนเอง จําแนกตามแหลง

ของเงินคําสั่งงาน ZRP_R06 

     3. รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน คําสั่งงาน ZFI_CASHBAL 

     4. รายงานเคลื่อนไหวเงนิฝากคลัง คําสั่งงาน ZGL_RPT013 

     5. การบันทึกลางลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ  คําสั่งงาน ZF_02_G1 

     6. การบันทึกลางลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  คําสั่งงาน ZGL_JV 

     7. รายงานการเบิกเงินประจําเดอืน คําส่ังงาน ZAP_RPTW01 

      

  การจัดสงรายงานประจําเดือนมีดังนี้ 

1. รายงานการเงนิระบบ GFMIS สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม เขต 4  สงสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป 

2. รายงานการเบิกจายเงินประจําเดือนสงคลังจังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 

15 ของเดือนถัดไป 

 

ประมาณ

10 -15 

นาท ี

อยูที่

จํานวน

รายการ 

 

นางวรรณภา              

ติยะชนานนท 

 

 

 



การบันทึกรายการบัญชีในระบบรับและนําเงนิส่งคลัง 

ระบบรับและนําเงินส่งคลงัมีขนัตอนในการปฏิบติังาน  ขนัตอน หลกั  กล่าวคือ 

  ขันตอนท ี   เมือส่วนราชการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน จะต้องบนัทกึข้อมลูการจดัเก็บเข้า

ระบบ GFMIS 

 

 

 

 

 

 

 

  ขันตอนท ี    ส่วนราชการนําเงินทจีดัเก็บได้  นําส่งทีธนาคารกรุงไทย  จํากดั (มหาชน) 

โดยระบปุระเภทเงินทีนําสง่ในใบนําฝาก  (Pay in slip)   ทีเป็นของศนูย์ต้นทุนของตนเอง 

  ขันตอน ท ี   ส่วนราชการบันทกึข้อมลูการนําสง่เงินเข้าระบบ  GFMIS   โดยระบุศนูย์ต้นทุน 

ผู้นําสง่  วนัทีนําส่ง   จํานวนเงินทีนําส่ง  และคีย์อ้างอิง    หลกัทีได้จากธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขันตอนท ี   ระบบจะตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  ด้วยการกระทบยอดข้อมลูจาก  

Statement  ทีได้รับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และข้อมลูการนําส่งของส่วนราชการด้วยบญัชีพกัเงินนําส่ง 

 

ขันตอนท ี    บนัทกึข้อมลูจดัเก็บ 

 ส่วนราชการ   
  

1. จดัเกบ็รายได้ 

2. ออกใบเสร็จรับเงิน 

      ระบบ GFMIS 

 

ขันตอนท ี    นําส่งเงิน 

 

 

 ขันตอนท ี   บนัทกึข้อมูลการนําส่งเงิน   ส่ง Statement เข้าระบบ GFMIS 

 

 

   ขันตอนท ี   กระทบยอดตวัเงินทีนําส่งกบัข้อมลูการนําสง่ 

 

ส่านราชการ ธนาคารกรุงไทย 

ระบบ  GFMIS 



 

 

สรุปกระบวนงานการบันทกึจัดเกบ็และนําส่งเงนิรายได้แผ่นดินของตนเอง – ผ่าน  Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินของหนว่ยงาน 

ตนเอง  T – CODE : ZAP_RA 

2. การนําสง่เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน 

ตนเอง  T – CODE : ZRP_R1 

ประเภทเอกสาร RA  ได้เอกสาร :10xxxxxxxx (สถานะเป็นเอกสารผา่นรายการ) 

คูบ่ญัชี 

Dr.เงนิสดในมือ ( ) 

 Cr.รายได้ของแผ่นดิน ( xxxxxxxx  หรือ xxxxxxxx ) 

ประเภทเอกสาร RA  ได้เอกสาร :12xxxxxxxx (สถานะเป็นเอกสารผา่นรายการ) 

คูบ่ญัชี 

Dr.เงนิพกันําส่ง (  ) 

 Cr.เงนิสดในมือ ( ) 

 

- แหล่งของเงนิ  ระบุ xxx ตามประเภทหมวดรายได้ทีรับ 

- ระบุรหัสรายได้   หลกั  ให้สมัพนัธ์กบัแหล่งของเงนิ และรหสั 

  บญัชีแยกประเภท  ทงัด้านเดบิต และเครดิต 

- แหล่งของเงนิ  ระบุ xxx ตามประเภทหมวดรายได้ทีรับ 

- ระบุรหัสรายได้   หลกั  ให้สมัพนัธ์กบัแหล่งของเงนิ ทงัด้านเดบิตและเครดิต 

- บัญชีพักเงนินําส่ง  ต้องระบุ วันทีคิดมูลค่า, การกําหนดและคีย์อ้างองิ  (  หลกั) 

   ตามใบรับเงิน 

เกิดข้อผิดพลาด  : 

แจ้งหน่วยงานต้นสงักดัทําการกลบัรายการที 

 T- CODE :  ZFB08 

เกิดข้อผิดพลาด  : 

 -  แจ้งหน่วยงานต้นสงักดัทําการกลบัรายการที T- CODE : ZFB08 

 - หากเอกสารกระทบยอดหกัล้างบัญชีพักเงนินําส่งแล้ว 

แจ้งกรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด  กลับรายการให้ 



 

สรุปกระบวนงานการบันทกึจัดเกบ็และนําส่งเงนินอกงบประมาณทต้ีองนําฝากคลังของตนเอง – ผ่าน Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การจดัเกบ็เงินนอกงบประมาณฝากคลงัของหน่วยงาน 

ตนเอง  T- CODE  : ZAP_RB 

2.  การนําส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลงัของหน่วยงานตนเอง 

  T- CODE  : ZAP_R2 

ประเภทเอกสาร RB  ได้เอกสาร  : 10xxxxxxxx (สถานะเป็นผา่นรายการ) 

คูบ่ญัชี 

Dr. เงนิสดในมือ  (  ) 

 Cr. รายได้.......( xxxxxxxx )  หรือ Cr. หนีสิน.....( xxxxxxxxx 

ประเภทเอกสาร R2  ได้เอกสาร  : 13xxxxxxxx  (สถานะเป็นเอกสารผา่นรายการ) 

คูบ่ญัชี 

Dr. พกัเงนินําสง่  (  ) 

 Cr. เงนิสดในมือ  (  ) 

- แหล่งของเงิน   ระบบจะดงึค่าแหล่งของเงิน xx  มาให้(xx คือปีงบประมาณ) 

- รหัสรายได้  ระบุ  หลักท้ายของบญัชีเงินฝากคลงั ทงัด้านเดบิตและเครดติ 

- กดปุ่ ม “มากกว่า” เพือระบุเจ้าของเงินฝาก และ รหสับญัชีเงินฝากคลงั 

- แหลง่ของเงิน   ระบบจะดงึค่าแหล่งของเงิน xx  มาให้(xx คือปีงบประมาณ) 

- รหัสรายได้  ระบุ  หลักท้ายของบญัชีเงินฝากคลงั  

- บัญชีพักเงนินําส่ง ต้องระบวุนัทีคดิมลูค่า ,การกําหนด และคีย์อ้างองิ  (  หลกั)ตามใบรับ

เกิดข้อผิดพลาด  : 

แจ้งหน่วยงานต้นสงักดัทําการกลบัรายการที T-CODE : ZFB08 

หมายเหตุ – การบนัทกึปรับเพิมเงินฝากคลงัตนเอง 

- ช่องการอ้างองิ ระบุปี ค.ศ. ( ) + เลขเอกสารนําส่ง ( ) +รหสั 

   หน่วยงาน ( ) 

- ช่อง  การกําหนด  ให้ระบุรหสัศนูย์ต้นทนุผู้ นําสง่ ให้ตรงกบัใบรับเงิน 

- คีย์อ้างองิ  (  หลกั) ระบุให้ตรงกบัใบรับเงิน 

-ต้องกด          มากกว่า   เพือระบบุญัชีเงนิฝาก ,เจ้าของเงินฝาก 

-   เกิดข้อผิดพลาดให้แจ้งต้นสงักดักลบัรายการที T-CODE : ZFB08 

-  หากเอกสารกระทบยอดหกัล้างบัญชีพักเงนินําส่งแล้ว 

   แจ้งกรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด กลับรายการให้ 3. การบนัทึกปรับเพมิเงินฝากคลงัของตนเอง 

T –CODE :  ZRP_RX 

ประเภทเอกสาร RX  ได้เอกสาร : 16xxxxxxxx 

(สถานะเป็นเอกสารพกัรายการ) 

คูบ่ญัชี 

Dr. เงนิฝากคลงั ( ) 

    Cr. เงนิรับฝากของรัฐบาล ( ) ( ) 

 

เกิดข้อผิดพลาด : แจ้งกรมบญัชีกลางหรือคลงัจงัหวดักลบัรายการให้ 


