
- 1 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน
ด้วย T-Code ZAREN007_1



- 2 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

วัตถุประสงค์

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ได้รับทราบถึงกระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ MUERP

 เพื่อใหบุ้คลากรมีความเข้าใจและมุ่งเป้าหมายการท างานให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ 
MUERP

 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการใช้งานซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร (SAP)
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กระบวนการ – การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน 

ตั้งเจ้าหนี้การค้า จัดท าฎีกา
ตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน 

ด้วย T-Code ZAREN007_1
พิมพ์เอกสาร

การตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน

หมายเหตุ :
- ส่วนงาน สามารถ เร่ิมบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 ได้ตั้งแตว่ันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
- สามารถพิมพ์เอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ได้ตอนที่ท าการตั้งลูกหนี้ระหว่างกันด้วย T-Code ZAREN007_1 ส าเร็จ
- สามารถพิมพ์เอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกันใหม่อีกคร้ัง ด้วย T-Code ZGLFM001
- ในเดือนพฤษภาคม ส่วนงานสามารถวางฎีกามายังกองคลังได้ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป



- 4 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน 
ด้วย T-Code ZAREN007_1



- 5 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1

- เข้าใช้งาน ด้วย T-Code ZAREN007 โดยเลือกปุ่มแรก หรือ ใช้ T-Code ZAREN007_1 
- หลังจากนั้น กดปุ่ม Execute



- 6 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)
1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen โดยติ๊กเลือกที่ช่อง “Post ตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน”



- 7 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

ชื่อ Field การระบุข้อมูล

Selection Criteria

Fiscal Year ปีงบประมาณ

Company Code รหัสบริษัท ระบุ 1000 เสมอ

Profit Center รหัสของส่วนงาน เช่น P01 (จ าเป็นต้องระบุ)

เลขที่ใบขอเบิก (ฎีกา) ระบุเลขที่ฎีกาที่ต้องการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน

Deka Create Date ระบุวันที่สร้างฎีกา

Data Input

Posting date ระบุวันที่บันทึกรายการ ซึ่งเป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ (จ าเป็นต้องระบุ) 

Document date ระบุวันที่เอกสาร  (จ าเป็นต้องระบ)ุ

Document type ระบุประเภทเอกสาร เป็น 1? เช่น 11 (จ าเป็นต้องระบ)ุ

1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen โดยติ๊กเลือกที่ช่อง “Post ตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน” (ต่อ)



- 8 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen โดยติ๊กเลือกที่ช่อง “Post ตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน” (ต่อ)
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม       Execute



- 9 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

2. หลังจากกดปุ่ม        Execute โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง



- 10 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

3. ติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกฎีกาที่ต้องการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน
- หลังจากนั้นกดปุ่ม                  เพื่อบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน

ถ้าต้องการ เลือกทั้งหมด ให้กดปุ่ม Select All

กดปุ่มนี้ เพื่อบันทึกบัญชี
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การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

4. หลังจาก กดปุ่ม                      โปรแกรมแสดงข้อมูลดงัรูปดา้นลา่ง
- ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง “Print immediately”
- จากนั้นกดปุ่ม            Print
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5. ระบุเลือกเครื่องพิมพ์ผลที่ต้องการสั่งพิมพ์ และกดปุ่ม OK

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)



- 13 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

6. หลังจากสั่งพิมพ์เอกสารการต้ังลูกหน้ีระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่างน้ี
- ที่ Column “AR Document Number” จะแสดงเลขที่เอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน
- สามารถ Double Click เลขที่เอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ที่ Column “AR Document Number”
เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้



- 14 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

7. หลังจาก Double Click เลขที่เอกสารการต้ังลูกหน้ีระหว่างกัน ที่ Column “AR Document Number”
โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง (เหมือนกับการเรียกดูเอกสารด้วย T-Code FB03)



- 15 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน 
ด้วย T-Code ZAREN007_1
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- เข้าใช้งาน ด้วย T-Code ZAREN007 โดยเลือกปุ่มแรก หรือ ใช้ T-Code ZAREN007_1 
- หลังจากนั้น กดปุ่ม Execute

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1
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1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen โดยติ๊กเลือกที่ช่อง “Reset & Reverse Document ลูกหนี้ระหว่างกัน/ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง”

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)



- 18 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ชื่อ Field การระบุข้อมูล

Selection Criteria

Fiscal Year ปีงบประมาณ

Company Code รหัสบริษัท ระบุ 1000 เสมอ

Profit Center รหัสของส่วนงาน เช่น P01 (จ าเป็นต้องระบุ)

เลขที่ใบขอเบิก (ฎีกา) ระบุเลขที่ฎีกาท่ีต้องการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน

AR Doc. ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง ระบุเลขท่ีเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกันท่ีต้องการยกเลิก

Deka Create Date ระบุวันทีสร้างฎีกา

Specifications for Reverse Posting

Reversal Reason
เหตุผลในการยกเลิก ระบุ 01 “Reversal in current period” (งวดบัญชีปัจจุบัน)

เหตุผลในการยกเลิก ระบุ 02 “Reversal in closed period” (ปิดงวดบัญชีเรียบร้อยแล้ว)

Posting date กรณีท่ีระบุเหตุผลในการยกเลิก เป็น 02 จะต้องเป็นวันท่ีปัจจุบันเสมอ

Posting Period ระบุงวดบัญชีท่ีต้องการยกเลิก

1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen โดยติ๊กเลือกที่ช่อง “Reset & Reverse Document ลูกหนี้ระหว่างกัน/ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง” (ต่อ)

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)



- 19 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen โดยติ๊กเลือกที่ช่อง “Reset & Reverse Document ลูกหนี้ระหว่างกัน/ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง” (ต่อ)
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม       Execute (กรณีที่ระบุ Reversal Reason เป็น 01) 



- 20 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen โดยติ๊กเลือกที่ช่อง “Reset & Reverse Document ลูกหนี้ระหว่างกัน/ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง” (ต่อ)
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม       Execute (กรณีที่ระบุ Reversal Reason เป็น 02) 



- 21 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

2. หลังจากที่ คลิ๊กปุ่ม       Execute โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง



- 22 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

3. ติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกฎีกาที่ต้องการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน
- หลังจากนั้นกดปุ่ม                  เพื่อบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน



- 23 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

4. หลังจาก กดปุ่ม                    โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรปูด้านล่าง
- สามารถ Double Click เลขที่เอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ที่ Column “AR Document Number” เพ่ือดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้



- 24 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

5. หลังจาก Double Click เลขที่เอกสารการต้ังลูกหน้ีระหว่างกัน ที่ Column “AR Document Number”
โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง (เหมือนกับการเรียกดูเอกสารด้วย T-Code FB03)



- 25 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน 
ด้วย T-Code ZAREN007_3



- 26 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3

- เข้าใช้งาน ด้วย T-Code ZAREN007 โดยเลือกปุ่มที่ 3 หรือ ใช้ T-Code ZAREN007_3 
- หลังจากนั้น กดปุ่ม Execute



- 27 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3 (ต่อ)

1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen เพื่อระบุข้อมูลในการเรียกดูรายงาน



- 28 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ชื่อ Field การระบุข้อมูล

Selection Criteria

Fiscal Year ปีงบประมาณ

Company Code รหัสบริษัท ระบุ 1000 เสมอ

Profit Center รหัสของส่วนงาน เช่น P01 (จ าเป็นต้องระบุ)

เลขที่ใบขอเบิก (ฎีกา) ระบุเลขที่ฎีกาท่ีต้องการเรียกดูรายงาน

Document Number ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการดูรายงาน

Deka Create Date ระบุวันทีสร้างฎีกา

Line Item Selection

Open at key date : ให้ระบุวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงาน จะแสดงข้อมูลที่มีสถานะของข้อมูลยังไม่ได้ถูกเคลียร์

Clearing Date : ให้ระบุวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงาน จะแสดงข้อมูลที่มีสถานะของข้อมูลยังถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
Open at key date : ให้ระบุวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงาน จะแสดงข้อมูลที่มีสถานะของข้อมูลยังถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้ว                       

แต่ข้อมูลยังมีสถานะท่ียังไม่ได้ถูกเคลียร์ ตามวันที่ ที่ระบุไว้

AR Posting Date : ให้ระบุวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงาน จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เคลียร์เรียบร้อยแล้วและยังไม่ถูกเคลียร์

การยกเลิกเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_1 (ต่อ)

1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen เพื่อระบุข้อมูลในการเรียกดูรายงาน (ต่อ)



- 29 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3 (ต่อ)

1. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen เพื่อระบุข้อมูลในการเรียกดูรายงาน (ต่อ)
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม      Execute (กรณีเลือกปุ่มเมนู “Open Items”



- 30 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3 (ต่อ)

2. หลังจาก คลิ๊กที่ปุ่ม      Execute โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่างนี้



- 31 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3 (ต่อ)

3. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen เพื่อระบุข้อมูลในการเรียกดูรายงาน (ต่อ)
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม      Execute (กรณีเลือกปุ่มเมนู “Cleared Items”



- 32 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3 (ต่อ)

4. หลังจาก คลิ๊กที่ปุ่ม      Execute โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่างนี้



- 33 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3 (ต่อ)

5. กรอกข้อมูลที่หน้า Selection Screen เพื่อระบุข้อมูลในการเรียกดูรายงาน (ต่อ)
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม      Execute (กรณีเลือกปุ่มเมนู “All Items”



- 34 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3 (ต่อ)

6. หลังจาก คลิ๊กท่ีปุ่ม      Execute โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่างนี้
สามารถ Double Click เลขที่เอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ที่ Column “AR Document” เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้



- 35 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูรายงานเอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ด้วย T-Code ZAREN007_3 (ต่อ)

7. หลังจาก Double Click เลขที่เอกสารการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ที่ Column “AR Document”
โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง (เหมือนกับการเรียกดูเอกสารด้วย T-Code FB03)



- 36 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี


