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วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
บันทึกรายการบัญชี เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการบันทึกรายการบัญชี

หมายเหตุ : เอกสารชุดนี้ เป็นเพียงแนวทางในการด าเนินการบันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมส าเร็จรูป SAP เท่านั้น
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมายเหตุ : รูปแบบสัญญา ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ “ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
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กระบวนการรับเงิน – แบบมีลูกหน้ี   (เฉพาะกรณีขายสินค้า/บริการ เป็นเงินเชื่อเท่านั้น) โดยที่ข้อมูลลูกหน้ีอยู่ในระบบ MUERP

ส่วนงาน บันทึกรายการรับ (ช าระ) เงิน

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งลูกหนี้/เพิ่มหนี้/ลดหนี้

การบันทึกรายการต้ังลูกหนี้/เพ่ิมหนี้ ลูกหนี้การค้า ใช้ Doc Type “1?”
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี้ (รายตัว)                      Pxx
Dr. (Posting Key = 09) ลูกหนี้ (รายตัว) + Special GL    Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้..ตามประเภท                    Pxx

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – คุม / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)   Pxx
Dr. (Posting Key = 09) ลูกหน้ี (รายตัว) + Special GL “Z” (เงินประกันผลงานส าหรับลูกค้า) ถ้ามี Pxx
Cr. (Posting Key = 15) ลูกหนี้ (รายตัว)                                                    Pxx

Cr. (Posting Key = 19) ลูกหนี้ (รายตัว) + Special GL                                   Pxx

การบันทึกรายการลดหนี้-ลูกหนี้การค้า ใช้ Doc Type “1?” 
Dr. (Posting Key = 40) รายได้..ตามประเภท   Pxx

Cr. (Posting Key = 11) ลูกหนี้ (รายตัว)           Pxx
Cr. (Posting Key = 19) ลูกหนี้ (รายตัว) + Special GL   Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย

การบันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย ใช้ Doc Type “3?” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง                                                       Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน)กระแสรายวัน – พัก / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)        Pxx
หมายเหตุ กรณีที่มีการท าเช็คจ่าย เพื่อน าเช็คมาส่งที่กองคลัง ส่วนงานจะต้องด าเนินการอัพเดทเลขท่ีเช็ค (โดยส่งข้อมูลเลขท่ีใบส าคัญทั่วไป พร้อมรายละเอียดในเช็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ AP)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน

กระบวนการท าเช็คจ่ายออก 
(จากการรับเงิน)

การบันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน ใช้ Doc Type “2ม” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร / เช็คในมือ / เงินสด  P99
(ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามเอกสารใบน าฝากท่ีส่วนงานน ามาสง่)

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง P99
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กระบวนการรับเงิน – แบบมีลูกหนี้   (เฉพาะกรณีขายสินค้า/บริการ เป็นเงินเช่ือเท่านั้น) โดยที่ข้อมูลลูกหนีอ้ยูน่อกระบบ MUERP

ส่วนงาน บันทึกรายการรับ (ช าระ) เงิน

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งลูกหนี้/เพิ่มหนี้/ลดหนี้

การบันทึกรายการต้ังลูกหนี้/เพ่ิมหนี้ ลูกหนี้การค้า ใช้ Doc Type “1?”
Dr. (Posting Key = 40) ลูกหนี.้.....Interface   Pxx
Cr. (Posting Key = 50) รายได้..ตามประเภท Pxx

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – คุม / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)   Pxx
Dr. (Posting Key = 09) ลูกหนี้ (รายตัว) + Special GL “Z” (เงินประกันผลงานส าหรับลูกค้า) ถ้ามี Pxx

Cr. (Posting Key = 40) ลูกหนี.้.....Interface   Pxx

การบันทึกรายการลดหนี้-ลูกหนี้การค้า ใช้ Doc Type “1?”
Dr. (Posting Key = 40) รายได้..ตามประเภท Pxx

Cr. (Posting Key = 50) ลูกหนี.้.....Interface            Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย

การบันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย ใช้ Doc Type “3?” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง                                                       Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน)กระแสรายวัน – พัก / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)        Pxx
หมายเหตุ กรณีที่มีการท าเช็คจ่าย เพื่อน าเช็คมาส่งที่กองคลัง ส่วนงานจะต้องด าเนินการอัพเดทเลขท่ีเช็ค (โดยส่งข้อมูลเลขท่ีใบส าคัญทั่วไป พร้อมรายละเอียดในเช็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ AP)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน

การบันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน ใช้ Doc Type “2ม” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร / เช็คในมือ / เงินสด  P99
(ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามเอกสารใบน าฝากท่ีส่วนงานน ามาสง่)

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง P99

กระบวนการท าเช็คจ่ายออก 
(จากการรับเงิน)
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กระบวนการรับเงิน – แบบไม่มีลูกหนี้ น าส่งเงิน และการรับเงินจากส่วนงาน

ส่วนงาน บันทึกรายการรับ (ช าระ) เงิน

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) ) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – คุม / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in) Pxx
Dr. (Posting Key = 09) ลูกหนี้ (รายตัว) + Special GL “Z” (เงินประกันผลงานส าหรับลูกค้า) ถ้ามี Pxx
Cr. (Posting Key = 50) รายได้...........(ตามประเภท)  Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย

การบันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย ใช้ Doc Type “3?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง  Pxx

Cr. (Posting Key = 50) ) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – พัก / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in) Pxx
หมายเหตุ กรณีท่ีมีการท าเช็คจ่าย เพื่อน าเช็คมาส่งท่ีกองคลัง ส่วนงานจะต้องด าเนินการอัพเดทเลขท่ีเช็ค (โดยส่งข้อมูลเลขท่ีใบส าคัญทั่วไป พร้อมรายละเอียดในเช็ค ให้กับเจ้าหน้าท่ี AP)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน

การบันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน ใช้ Doc Type “2ม” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร / เช็คในมือ / เงินสด  P99
(ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามเอกสารใบน าฝากท่ีส่วนงานน ามาสง่)

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง P99

กระบวนการท าเช็คจ่ายออก 
(จากการรับเงิน)
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ส่วนงาน บันทึกรายการรับ (ช าระ) เงิน

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – คุม / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินรับฝากรอส่งกองคลัง (Open Item) Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย

การบันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย ใช้ Doc Type “3?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับฝากรอส่งกองคลัง (Open Item) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – พัก / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)        Pxx

หมายเหตุ
- กรณีที่มีการท าเช็คจ่าย เพื่อน าเช็คมาส่งที่กองคลัง ส่วนงานจะต้องด าเนินการอัพเดทเลขที่เช็ค 

(โดยส่งข้อมูลเลขท่ีใบส าคัญทั่วไป พร้อมรายละเอียดในเช็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ AP)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากท่ีกองคลัง P01 กองทุน 10702001
Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากท่ีกองคลัง P99 กองทุน 10799999

กระบวนการท าเช็คจ่ายออก 
(จากการรับเงิน)

การบันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน ใช้ Doc Type “2ม” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร / เช็คในมือ / เงินสด  P99 กองทุน 10799999
(ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามเอกสารใบน าฝากที่ส่วนงานน ามาส่ง)

Cr. (Posting Key = 50) Cr. (Posting Key = 50) เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการศึกษา-บัณฑิตฯ P01 
กองทุน 10702001 เสมอ

Cr. (Posting Key = 50) เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการศึกษา-คณะ P01
กองทุน 10702001 เสมอ

หมายเหตุ :
- เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการศึกษา-บัณฑิตฯ (2199050020) หมายถึง การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
- เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการศึกษา-คณะ (2199050070) หมายถึง การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ส าหรับส่วนงานท่ีมหาวิทยาลัยบริหารจัดการรายได้ให้)

กระบวนการรับเงินที่ไม่ใชร่ายได้ของส่วนงาน – เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการศึกษา
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กระบวนการรับเงินที่ไม่ใชร่ายได้ของส่วนงาน – เงินประกันต่าง ๆ

ส่วนงาน บันทึกรายการรับ (ช าระ) เงิน

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – คุม / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินรับฝากรอส่งกองคลัง (Open Item) Pxx
หมายเหตุ : เงินรับฝากรอส่งกองคลัง ได้แก่ การรับเงินหลักประกันซอง เงินหลักประกันสัญญา 
เงินประกันความเสียหายร้านค้า 
- กรณีได้รับเป็นเงินสด หรือ เช็ค ให้ส่วนงานน ามาส่งไว้ท่ีกองคลัง
- กรณีท่ีได้รับเป็น “หนังสือค้ าประกันของธนาคาร” ให้ส่วนงานน าไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยท่ีส่วนงานเองได้ 
และเจ้าหน้ีท่ีพัสดุของส่วนงาน จะต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ SAP ด้วย

ส่วนงาน บันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย

การบันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย ใช้ Doc Type “3?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับฝากรอส่งกองคลัง (Open Item) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – พัก / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in) Pxx

หมายเหตุ
- กรณีที่มีการท าเช็คจ่าย เพ่ือน าเช็คมาส่งท่ีกองคลัง ส่วนงานจะต้องด าเนินการอัพเดทเลขท่ีเช็ค 

(โดยส่งข้อมูลเลขท่ีใบส าคัญท่ัวไป พร้อมรายละเอียดในเช็ค ให้กับเจ้าหน้าท่ี AP)
- กรณีส่วนงานรับเงินประกันซอง หรือ เงินประกันสัญญา เจ้าหน้าท่ีการเงิน/บัญชี ของมหาวิทยาลัย 

จะเป็นผู้ออกใบเสร็จ ให้กับผู้มาช าระเงิน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

กระบวนการท าเช็คจ่ายออก 
(จากการรับเงิน)

การบันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน ใช้ Doc Type “2ม” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร / เช็คในมือ / เงินสด  P99 กองทุน 10799999
(ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามเอกสารใบน าฝากทีส่่วนงานน ามาส่ง)
Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง P99 กองทุน 10799999

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม” 
- กรณีรับเงินประกันซอง เงินประกันสัญญา
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P01 กองทุน 10702001

Cr. (Posting Key = 39) เจ้าหนี้ + SP G/L “G”         P01 กองทุน 10702001
(2901010020 เงินประกันซอง, สัญญา)

- กรณีรับเงินประกันความเสียหายร้านค้า
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P01 กองทุน 10702001

Cr. (Posting Key = 19) ลูกหนี้ + SP G/L “G”         P01 กองทุน 10702001
(2199040030 เงินประกันค่าเสียหาย)
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กระบวนการรับเงินทีไ่ม่ใชร่ายได้ของส่วนงาน – รายได้ที่ส่วนงานด าเนินการรับเงินแทนมหาวิทยาลัย

ส่วนงาน บันทึกรายการรับ (ช าระ) เงิน

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – คุม / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินรับฝากรอส่งกองคลัง (Open Item) Pxx
ยกตัวอย่างเช่น : เงินเหลือจ่ายข้ามปี ที่ต้องน าส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

ส่วนงาน บันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย

การบันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย ใช้ Doc Type “3?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับฝากรอส่งกองคลัง (Open Item) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินสด / เช็ค / เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) – ออมทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน) กระแสรายวัน – พัก / เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in) Pxx

หมายเหตุ
- กรณีที่มีการท าเช็คจ่าย เพื่อน าเช็คมาส่งที่กองคลัง ส่วนงานจะต้องด าเนินการอัพเดทเลขที่เช็ค 

(โดยส่งข้อมูลเลขท่ีใบส าคัญทั่วไป พร้อมรายละเอียดในเช็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ AP)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P01 กองทุน 1*
Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง P99 กองทุน 10799999

กระบวนการท าเช็คจ่ายออก 
(จากการรับเงิน)

การบันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน ใช้ Doc Type “2ม” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร / เช็คในมือ / เงินสด  P99 กองทุน 10799999
(ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามเอกสารใบน าฝากท่ีส่วนงานน ามาสง่)

Cr. (Posting Key = 50) Cr. (Posting Key = 50) รายได้....... (ตามประเภท)               P01
กองทุน 1*
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กระบวนการท าเช็คจ่ายออก (จากการรับเงิน โดยด าเนินการทุกสิ้นวัน)
มหาวิทยาลัย บันทึกรายการท าเช็คจ่าย 

(เพื่อรอน าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 016-2-10322-3)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

น าเช็คฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 016-2-10322-3

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่าย (เสนอเซ็นเชค็) ใช้ Doc Type “3ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงิน/เช็ค ฝากระหว่างทาง   P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก     P99
ยกเว้น : เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี 016-3-00325-6 ทุกสิ้นวัน ไม่ต้องด าเนินการเขียนเช็คออก 
เนื่องจากทางงานการเงินจะด าเนินการปรับปรงุให้ทุกสิ้นเดือน ตามยอดเงินใน Bank Statement

การบันทึกรายการ น าเช็คฝากเข้าออมทรัพย์ 10322-3 ใช้ Doc Type “3ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากออมทรัพย์ 016-2-10322-3      P99

Cr. (Posting Key = 50) เงิน/เช็ค ฝากระหว่างทาง                       P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก     P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม P99
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กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับแหล่งเงินรายได้ – โดยระบุ PO 

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ – ระบุ PO

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “4?”
Dr. (Posting Key = 86) เจ้าหนี้ตั้งพัก (GR/IR)     Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - ............. Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งลูกหนีร้ะหว่างกนั

การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “1?”
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี้ – มหาวิทยาลัยมหิดล Pxx
Dr. (Posting Key = 40) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้ามี) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย Pxx
หมายเหตุ : กรณีมีค่าปรับ ยอดบัญชีพัก-รอรับ/จ่าย = จ านวนเงินขอเบิก – จ านวนเงินค่าปรับ

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชพีัก - รอรับ/จ่าย P99

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – ส่วนงาน P99
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้ามี)   P99

หมายเหตุ :กรณีมีค่าปรับ ยอดบัญชีพัก-รอรับ/จ่าย = จ านวนเงินขอเบิก – จ านวนเงินค่าปรับ 

ส่วนงาน บันทึกรายการตรวจรับสินคา้

การบันทึกรายการตรวจรับวัสด/ุค่าใช้จ่าย ใช้ Doc Type “WE” 
Dr. (Posting Key = 81) ค่าใช้จ่าย (ตามประเภท)               Pxx
Dr. (Posting Key = 89) วัสดุ.......(ตามประเภท).......ซื้อวัสดุเข้าStock      Pxx
Dr. (Posting Key = 81) ค่าวัสด.ุ......(ตามประเภท).....ซือ้วัสดุไม่เข้าStock  Pxx
Dr. (Posting Key = 70) สินทรัพย์พร้อมใช้รอโอน (กรณีเป็นครุภัณฑ์ระหว่างท า)   Pxx
Dr. (Posting Key = 70) ครุภัณฑ.์......(ตามประเภท) Pxx

Cr. (Posting Key = 96) เจ้าหนี้ตั้งพัก (GR/IR) Pxx

กระบวนการจ่ายเงิน แหล่งเงินรายได้
ข้อสังเกต
เมื่อมีการเบิกจ่ายวัสดุออกจาก Stock ใช้ Doc. Type “WA”
Dr. (Posting Key = 81) ค่าวัสด.ุ......(ตามประเภท) Pxx

Cr. (Posting Key = 99) วัสดุ.......(ตามประเภท) Pxx

ข้อสังเกต
เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ใช้ Doc. Type “AA”
Dr. (Posting Key = 70) ครุภัณฑ์.......(ตามประเภท) Pxx

Cr. (Posting Key = 75) สินทรัพย์พร้อมใช้รอโอน (กรณีเป็นครุภัณฑ์ระหว่างท า) Pxx
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กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับแหล่งเงินรายได้ - โดยระบุ EMF 

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ – ระบุ EMF

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “5?”
Dr. (Posting Key = 40) ค่าใช้จ่าย.........(ตามประเภท)    Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - ............                      Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งลูกหนีร้ะหว่างกนั

การบันทึกรายการต้ังลูกหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “1?”
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี-้มหาวิทยาลัยมหิดล Pxx
Dr. (Posting Key = 40) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้ามี) Pxx

Cr. (Posting Key = 50)บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย Pxx
หมายเหตุ : กรณีมีค่าปรับ ยอดบัญชีพัก-รอรับ/จ่าย = จ านวนเงินขอเบิก – จ านวนเงินค่าปรับ

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย  P99

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – ส่วนงาน P99
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้าม)ี   P99

หมายเหตุ : กรณีมีค่าปรับยอดบัญชีพัก-รอรับ/จ่าย = จ านวนเงินขอเบิก – จ านวนเงินค่าปรับ

กระบวนการจ่ายเงิน แหล่งเงินรายได้
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กระบวนการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนีก้ารค้า ส าหรับแหล่งเงินรายได้ – มหาวิทยาลัยท าเช็ค

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - ............. Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 พัก P99
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (ถ้าม)ี Pxx
Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าปรบัรอรบัรู้ (2902010040) (ถ้ามี) Pxx

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ล้างลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระหว่างกัน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ล้างบัญชพีัก-รอรับ/จ่าย

การบันทึกรายการล้างบัญชีพัก – รอรับ/จ่าย  ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย Pxx

Cr. (Posting Key = 50) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คข้ึนเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 พัก   P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 คุม     P99

การบันทึกรายการล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 17) เจ้าหนี้ – ส่วนงาน      P99

Cr. (Posting Key = 27) ลูกหนี-้มหาวิทยาลัยมหิดล  Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี)

การบันทึกรายการรับรู้รายได้ค่าปรับ ใช้ Doc Type “3ม”
Dr. (Posting Key = 40) รายได้ค่าปรบัรอรบัรู้ (ถ้ามี) Open Item          Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าปรบั Pxx
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กระบวนการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับแหล่งเงินรายได้ – จ่ายผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการจ่ายผ่านบริการธนาคาร มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง         Pxx

การบันทึกรายการ จ่ายผ่านบริการธนาคารให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “6ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............      Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB  Pxx
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ล้างลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระหว่างกัน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ล้างบัญชพีัก-รอรับ/จ่าย

การบันทึกรายการล้างบัญชีพัก – รอรับ/จ่าย ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย Pxx

Cr. (Posting Key = 50) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ปรับปรุงเงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB 

บันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอจ่าย - SCB ใช้ Doc Type “8ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB    Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 คุม P99

การบันทึกรายการล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 17) เจ้าหนี้ – ส่วนงาน      P99

Cr. (Posting Key = 27) ลูกหนี-้มหาวิทยาลัยมหิดล  Pxx
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนผ่านบริการธนาคาร

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ปรับเงินฝากท่ีกองคลัง

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง         Pxx

การบันทึกรายการ จ่ายผ่านบริการธนาคารให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “6ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............                          Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB                       Pxx
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ล้างลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระหว่างกัน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ล้างบัญชีพัก-รอรับ/จ่าย

การบันทึกรายการล้างบัญชีพัก – รอรับ/จ่าย ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย Pxx

Cr. (Posting Key = 50) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

ปรับปรุงเงินระหว่างทางรอโอน – SCB 

การบันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอโอน – SCB ใช้ Doc Type “8ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศิริราช 016-2-10322-3 P99

การบันทึกรายการล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 17) เจ้าหนี้ – ส่วนงาน      P99

Cr. (Posting Key = 27) ลูกหนี-้มหาวิทยาลัยมหิดล  Pxx

กระบวนการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับแหล่งเงินรายได้ – โอนผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย

ข้อควรระวัง : มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ เฉพาะเจ้าหนี้ดังต่อไปนี้ เท่านั้น
- รหัส Vendor ท่ีขึ้นต้นด้วย 7xxxxx (กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ภงด.1)
- รหัส Vendor ที่ข้ึนต้นด้วย 4xxxxx ประกอบด้วย เงินทดรองจ่าย (ส่วนงาน) /เงินท่ี

จ่ายกลับส่วนงาน / เงินวิจัยส่วนงาน / เงินบริการวิชาการส่วนงาน
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การบันทึกรายการบัญชี ณ สิ้นเดือน – ส าหรับเงินรายได้ (มหาวิทยาลัยท าเช็คจ่ายเจ้าหนี้ – กรมสรรพากร)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน

การบันทึกรายการปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน    P99

Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน         Pxx
หมายเหตุ : Balance Sheet รวมอยู่ในยอดเคลียร์ “บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย” 
เนื่องจากยอด Balance Sheet ที่อยู่ใน Doc. ล้างบัญชีพัก – รอรับ/จ่าย = Doc.เคลียร์ลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกัน + Doc. เคลียร์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้-กรมสรรพากร

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ - กรมสรรพากร ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – กรมสรรพากร   Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ – กรมสรรพากร    Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 พัก   P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 พัก  P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 คุม P99
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การบันทึกรายการบัญชี ณ สิ้นเดือน – ส าหรับเงนิรายได้ 

- มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ โอนออมทรัพย์ เข้า กระแสรายวัน ใช้ Doc Type “9ม” (โดยใช้ยอดเงินจาก Bank Statement)
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 คุม  P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศิริราช 016-2-10322-3 P99

- มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม” (โดยดูรายการเช็คข้ึนเงินจาก Bank Statement)
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 พัก  P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 คุม P99
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กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับกองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร (กองทุน 20101001) - มหาวิทยาลัยท าเช็ค

ส่วนงาน บันทึกรายการต้ังลูกหนี้ระหว่างกัน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ระหว่างกัน

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) พักลูกหนี้ เจ้าหนี้ตามศูนยก์ าไร   P99

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - ส่วนงาน......

การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “1?”
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี้-มหาวิทยาลัยมหิดล

Cr. (Posting Key = 50) เงินงบประมาณรอรับจัดสรร

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน

การบันทึกรายการ รับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “3ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินงบประมาณรอรับจัดสรร   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได.้...(ตามประเภท)                Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการ เช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 คุม P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการล้าง

ลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระหว่างกัน

การบันทึกรายการล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 17) เจ้าหนี้ - ส่วนงาน......     P99

Cr. (Posting Key = 27) ลูกหนี-้มหาวิทยาลัยมหิดล  Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ – ระบุ EMF

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “5?”
Dr. (Posting Key = 40) ค่าใช้จ่าย.........(ตามประเภท)

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - .............

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการต้ังลูกหนี้ – กรมบัญชีกลาง 

การบันทึกรายการ ตั้งลูกหนี้ – กรมบัญชีกลาง ใช้ Doc Type “1ม”
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี้ – กรมบัญชีกลาง 

Cr. (Posting Key = 50) ) พักลูกหนี้ เจ้าหนี้ตามศูนย์ก าไร     P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจาก
กรมบัญชีกลาง

การบันทึกรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง ใช้ Doc Type “2ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 คุม P99

Cr. (Posting Key = 17) ลูกหนี้ – กรมบัญชีกลาง

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่ายให้เจ้าหน้ี ใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก   P99
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กระบวนการเบิกเงินงวด Block Grant
มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งลูกหนี้ – กรมบัญชีกลาง 

การบันทึกรายการ ต้ังลูกหนี้ – กรมบัญชีกลาง ใช้ Doc Type “1ม” โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแตก่รณี
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี้ – กรมบัญชีกลาง P99

Cr. (Posting Key = 50) ) เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง     P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง

การบันทึกรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง ใช้ Doc Type “2ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 คุม P99

Cr. (Posting Key = 17) ลูกหนี้ – กรมบัญชีกลาง P99

มหาวิทยาลัย โอนเงินจาก KTB เข้า SCB (กองทุน 20101002)

การบันทึกรายการ โอนเงินจาก KTB เข้า SCB ใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-74054-4 P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก    P99

มหาวิทยาลัย โอนเงินจาก KTB เข้า SCB (กองทุน 20101003)

การบันทึกรายการ โอนเงินจาก KTB เข้า SCB ใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-91332-5      P99

Cr. (Posting Key = 17) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก    P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการ เช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม” โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก   P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 คุม         P99
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กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับกองทุนกองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003 – โดยระบุ PO

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ – ระบุ PO

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “4?”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 86) เจ้าหนี้ตั้งพัก (GR/IR)     Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - .............            Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งลูกหนีร้ะหว่างกนั

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน

ส่วนงาน บันทึกรายการตรวจรับสินคา้

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “5ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง     P99

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหน้ี - ส่วนงาน...... P99
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้าม)ี     P99

หมายเหตุ : กรณีมีค่าปรับ ยอดเจ้าหน้ี = จ านวนเงินขอนับ + จ านวนเงินค่าปรับ 
เนื่องจากต้องน าส่งเงินค่าปรับเข้าเป็นรายได้ของส่วนงาน

การบันทึกรายการต้ังลูกหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “1?”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี-้มหาวิทยาลัยมหิดล Pxx
Dr. (Posting Key = 40) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้ามี) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้รอรบัรู้ – รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง Pxx
หมายเหตุ : กรณีมีค่าปรับ ยอดลูกหนี้ = จ านวนเงินขอรับ + จ านวนเงินค่าปรับ 
เนื่องจากต้องน าส่งเงินค่าปรับเข้าเป็นรายไดข้องส่วนงาน

การบันทึกรายการตรวจรับวัสด/ุค่าใช้จ่าย ใช้ Doc Type “WE” 
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 81) ค่าใช้จ่าย (ตามประเภท)               Pxx
Dr. (Posting Key = 89) วัสดุ.......(ตามประเภท).......ซื้อวัสดุเข้าStock                    Pxx
Dr. (Posting Key = 81) ค่าวัสดุ.......(ตามประเภท).....ซือ้วัสดุไม่เข้าStock               Pxx
Dr. (Posting Key = 70) สินทรัพย์พร้อมใช้รอโอน (กรณีเป็นครุภัณฑ์ระหว่างท า)   Pxx
Dr. (Posting Key = 70) ครุภัณฑ์.......(ตามประเภท) Pxx

Cr. (Posting Key = 96) เจ้าหนี้ตั้งพัก (GR/IR) Pxx

กระบวนการจ่ายเงิน 

กองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003

ข้อสังเกต
เมื่อมีการเบิกจ่ายวัสดุออกจาก Stock ใช้ Doc. Type “WA”
Dr. (Posting Key = 81) ค่าวัสดุ.......(ตามประเภท) Pxx

Cr. (Posting Key = 99) วัสดุ.......(ตามประเภท) Pxx

ข้อสังเกต
เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ใช้ Doc. Type “AA”
Dr. (Posting Key = 70) ครุภัณฑ.์......(ตามประเภท) Pxx

Cr. (Posting Key = 75) สินทรัพย์พร้อมใช้รอโอน (กรณีเป็นครุภัณฑ์ระหว่างท า) Pxx
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “5ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง P99

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - ส่วนงาน...... P99
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้ามี) P99

หมายเหตุ : กรณีมีค่าปรับ ยอดเจ้าหนี้ = จ านวนเงินค่าปรับ+จ านวนเงินขอรับ 
เนื่องจากต้องน าส่งเงินค่าปรับเข้าเป็นรายไดข้องส่วนงาน

กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับกองทุนกองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003 – โดยระบุ EMF 

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งลูกหนีร้ะหว่างกนั

การบันทึกรายการต้ังลูกหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “1?”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี-้มหาวิทยาลัยมหิดล Pxx
Dr. (Posting Key = 40) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้ามี) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้รอรบัรู้ – รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง Pxx
หมายเหตุ : กรณีมีค่าปรับ ยอดลูกหนี้ = จ านวนเงินค่าปรับ+จ านวนเงินขอรับ 
เนื่องจากต้องน าส่งเงินค่าปรับเข้าเป็นรายไดข้องส่วนงาน

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ – ระบุ EMF

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “5?”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) ค่าใช้จ่าย.........(ตามประเภท) Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - ............. Pxx

กระบวนการจ่ายเงิน กองทุน 20101002 
และ กองทุน 20101003
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กระบวนการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนีก้ารค้า ส าหรับกองทุนกองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003 - มหาวิทยาลัยท าเช็ค

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............        Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 พัก      P99
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) P99
Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าปรับรอรับรู้ (2902010040) (ถ้ามี) Pxx

กรณีกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............       Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 พัก      P99
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) P99
Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าปรับรอรับรู้ (2902010040) (ถ้ามี) Pxx

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่ายค่าปรับให้ “มหาวิทยาลัยมหิดล” (ถ้ามี) ใช้ Doc Type “7ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) รายได้ค่าปรับรอรับรู้ (2902010040) (ถ้ามี) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 พัก      P99
กรณีกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) รายได้ค่าปรับรอรับรู้ (2902010040) (ถ้ามี) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าปรับรอรับรู้ (2902010040) (ถ้ามี) Pxx
(หมายเหตุ : ให้น าเช็คค่าปรับ น าส่งเข้าเป็นรายได้ส่วนงาน)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน

การบันทึกรายการ รับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “3ม” 
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) รายได้รอรับรู้ – รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง  Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได.้...(ตามประเภท)   Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการล้าง

ลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระหว่างกัน

การบันทึกรายการล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 17) เจ้าหนี้ - ส่วนงาน......    P99

Cr. (Posting Key = 27) ลูกหนี้-มหาวิทยาลัยมหิดล  Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน

การบันทึกรายการ โอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “9ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม   P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-74054-4 P99
กรณีกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-91332-5 P99

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 พัก   P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม        P99
กรณีกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 พัก    P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม    P99
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการจ่ายผ่านบริการธนาคาร

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน

การบันทึกรายการจ่ายผ่านบริการธนาคารให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “6ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอจ่าย - SCB     Pxx
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  (ถ้ามี)              Pxx

การบันทึกรายการ รับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “3ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณ)ี
Dr. (Posting Key = 40) รายได้รอรบัรู้ – รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง  Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้....(ตามประเภท)   Pxx

กระบวนการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับกองทุนกองทนุ 20101002 และ กองทุน 20101003 - จ่ายผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุง
เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB

การบันทึกรายการ ปรับปรุงเงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB ใช้ Doc Type “8ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB     Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม   P99 
กรณีกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB     Pxx
Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม   P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการล้างลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระหว่างกัน

การบันทึกรายการล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม” 
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 17) เจ้าหนี้ - ส่วนงาน......     P99

Cr. (Posting Key = 27) ลูกหนี้-มหาวิทยาลัยมหิดล  Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ เข้า กระแสรายวัน

การบันทึกรายการ โอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “9ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-74054-4 P99
กรณีกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม  P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-91332-5 P99
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนผ่านบริการธนาคาร มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนสว่นงาน

การบันทึกรายการจ่ายผ่านบริการธนาคารให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “6ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB     Pxx
Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย                    Pxx

การบันทึกรายการ รับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “3ม” 
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) รายได้รอรบัรู้ – รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้....(ตามประเภท)  Pxx

กระบวนการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า ส าหรับกองทุนกองทนุ 20101002 และ กองทุน 20101003 - โอนผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ เงินระหว่างทางรอโอน – SCB

การบันทึกรายการ โอนเงินให้ธนาคาร ใช้ Doc Type “8ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB        Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-74054-4 P99 
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB        Pxx
Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-91332-5   P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการล้างลูกหนี ้– เจ้าหนี้ ระหว่างกัน

การบันทึกรายการล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม” 
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณ)ี
Dr. (Posting Key = 17) เจ้าหนี้ - ส่วนงาน......     P99

Cr. (Posting Key = 27) ลูกหนี-้มหาวิทยาลัยมหิดล  Pxx

ข้อควรระวัง : มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ เฉพาะเจ้าหนี้ดังต่อไปนี้ เท่านั้น
- รหัส Vendor ที่ขึ้นต้นด้วย 7xxxxx (กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.1)
- รหัส Vendor ที่ขึ้นต้นด้วย 4xxxxx ประกอบด้วย เงินทดรองจ่าย (ส่วนงาน) /เงินท่ี

จ่ายกลับส่วนงาน / เงินวิจัยส่วนงาน / เงินบริการวิชาการส่วนงาน
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กระบวนการเบิกจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ – กรมสรรพากร ณ สิ้นเดือน กองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน

การบันทึกรายการปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน ใช้ Doc Type “9ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้าม)ี    P99

Cr. (Posting Key = 50) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างกัน (ถ้ามี)  Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้-กรมสรรพากร

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ - กรมสรรพากร ใช้ Doc Type “5ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย   Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – กรมสรรพากร   Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการจ่ายเงินเจ้าหนี้ - กรมสรรพากร

การบันทึกรายการ จ่ายผ่านบริการธนาคารให้กรมสรรพากรใช้ Doc Type “6ม”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ – กรมสรรพากร   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB     Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงินระหว่างทางรอจ่าย - SCB

การบันทึกรายการ โอนเงินเข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “8ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB      Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม   P99 
กรณีกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB      Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม   P99
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และ รายได้ส่วนงาน ส าหรับกองทุน 10301004

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้เพื่อจ่ายให้ส่วนงาน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย   Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหน้ี – เงินอุดหนุนการวิจัย (ชื่อส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล  Pxx

กระบวนการจ่ายเงิน แหล่งเงินรายได้ 

โอนผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย 

(แต่ไม่ต้องด าเนินการล้างลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระหว่างกัน 
และ ล้างบัญชีพัก – รอรับ/จ่าย)

กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอน ใช้ Doc Type “9ม”
โอนจากกองทุน 10101004
Dr. (Posting Key = 40) เงินอุดหนุนวิจัยหน่วยงานย่อย P01

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง              P01
รับเข้ากองทุน 10301004
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินอุดหนุนวิจัยรับจากมหาวิทยาลัย Pxx

กรณีรายได้ส่วนงาน บันทึกรายการโอน ใช้ Doc Type “9ม” 
โอนจากกองทุน 10101001
Dr. (Posting Key = 40) เงินโอนอื่น             Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง          Pxx
รับเข้ากองทุน 10301004
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง     Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินรับโอนจากกองทุนอื่น     Pxx

กระบวนการของส่วนงาน เบิกจ่ายเงินให้กับโครงการวิจัย

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับบญัชีพัก - รอรับ/จ่าย

การบันทึกรายการปรับบัญชีพัก – รอรับ/จ่าย ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคารรอส่วนงานรับเข้า (Open Item) Pxx
Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากท่ีกองคลัง Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย          Pxx
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากแหล่งทุนภายนอก

การบันทึกรายการรับเงินจากแหล่งทุนภายนอก ใช้ Doc Type “2ท”
Dr. (Posting Key = 40) P99 SA SCB ศาลายา 316-4-03836-7  P99

Cr. (Posting Key = 50) รายได้.....(ตามประเภท)                       Pxx
การบันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้เพ่ือจ่ายให้ส่วนงาน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย   Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – เงินอุดหนุนการวิจัย (ช่ือส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล   
Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงินค่าธรรมเนียม 4%

กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ส าหรับกองทุน 10301004

การบันทึกรายการโอน ใช้ Doc Type “9ม”
โอนจากกองทุน 10301004
Dr. (Posting Key = 40) เงินอุดหนุนวิจัยจัดสรรระหว่างกัน Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง                    Pxx
รับเข้ากองทุน 10302002
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง   P01

Cr. (Posting Key = 50) รายได้เงินอุดหนุนวิจัยรับจัดสรรระหว่างกัน P01

กระบวนการของส่วนงาน เบิกจ่ายเงินให้กับโครงการวิจัย

กระบวนการจ่ายเงิน แหล่งเงินรายได้ 

โอนผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย 

(แต่ไม่ต้องด าเนินการลา้งลูกหนี ้– เจ้าหนี้ ระหว่างกัน) 
และ ล้างบัญชีพัก – รอรับ/จ่าย)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับบัญชพีัก - รอรับ/จ่าย

การบันทึกรายการ ปรับบัญชีพัก - รอรับ/จ่าย ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคารรอส่วนงานรับเข้า (Open Item) Pxx
Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากท่ีกองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย          Pxx
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากแหล่งทุนภายนอก

การบันทึกรายการรับเงินจากแหล่งทุนภายนอก ใช้ Doc Type “2ท”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ม.มหิดล 333-3-00968-2 คุม P99

Cr. (Posting Key = 50) รายได้..............(ตามประเภท)                             Pxx

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย          Pxx

การบันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้เพื่อจ่ายให้ส่วนงาน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย   Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – โครงการให้บริการทางวิชาการ (ชื่อส่วนงาน)    Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงินค่าธรรมเนียมฯ 4% และ 6%

กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ส าหรับกองทุน 10401005 หมวด 1 การให้บริการรับท าวิจัย

การบันทึกรายการโอน ใช้ Doc Type “9ม”
โอนจากกองทุน 10401005 (4%)
Dr. (Posting Key = 40) ค่าบริการวิชาการระหวา่งกนั   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง                    Pxx
รับเข้ากองทุน 10101001 (4%)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง   P01

Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าบริการวิชาการระหว่างกนั  P01
โอนจากกองทุน 10401005 (6%)
Dr. (Posting Key = 40) ค่าบริการวิชาการระหวา่งกนั   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง                    Pxx
รับเข้ากองทุน 10101001 (6%)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าบริการวิชาการระหว่างกนั  Pxx

กระบวนการจ่ายเงิน แหล่งเงินรายได้ 

โอนผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย 

(แต่ไม่ต้องด าเนินการล้างลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระหว่างกัน) 
และ ล้างบัญชีพัก – รอรับ/จ่าย)

กระบวนการของส่วนงาน รับ - จ่ายเงินให้กับโครงการวิจัย

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับบัญชีพัก - รอรับ/จ่าย

การบันทึกรายการ ปรับบัญชีพัก - รอรับ/จ่าย ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคารรอส่วนงานรับเข้า (Open Item) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง Pxx
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ส่วนงาน บันทึกรายการรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย

การบันทึกรายการรับเงินข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร – ส่วนงาน    Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคารรอส่วนงานรับเข้า (Open Item)  Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงิน

การบันทึกรายการ โอนเงินเข้าบัญชเีงินฝากธนาคาร “เงินอุดหนุนการวิจัยฯ” ใช้ Doc Type “6ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ – เงินอุดหนุนการวิจัย (ช่ือส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล   P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอโอน – SCB 

กระบวนการเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส าหรับกองทุน 20101003

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้เพ่ือจ่ายเงินให้ส่วนงาน

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ – เงินอุดหนุนการวิจัย เพ่ือจ่ายเงินให้กับส่วนงาน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง  P99

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – เงินอุดหนุนการวิจัย (ช่ือส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล   P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนสว่นงาน

การบันทึกรายการ รับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคารรอส่วนงานรับเข้า (Open Item) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้จากงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัย   Pxx

การบันทึกรายการ เงินระหว่างทางรอโอน  - SCB ใช้ Doc Type “8ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB             P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-91332-5   P99

กระบวนการของส่วนงาน เบิกจ่ายเงินให้กับโครงการวิจัย
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ส่วนงาน บันทึกรายการจ่ายเงินให้กับ ลูกหนี้เงินยืม – โครงการวิจัย 

การบันทึกรายการจ่ายเงินให้กับหัวหน้าโครงการ  ใช้ Doc Type “7?” 
กองทุน 10301004 และ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) ลูกหนี้เงินยืม – โครงการวิจัย   Pxx
Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก / เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ Pxx
กองทุน 10401005 หมวด1
Dr. (Posting Key = 40) ลูกหน้ีเงินยืม – การให้บริการวิชาการ      Pxx
Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก / เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ Pxx

กระบวนการของส่วนงาน เบิกจ่ายเงินให้กับโครงการวิจัย ส าหรับกองทุน 10301004 กองทุน 10401005หมวด1 และกองทุน 20101003 กรณียืมเงิน

ส่วนงาน บันทึกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ถ้ามี)

การบันทึกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “3?”  
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 10301004 กองทุน 10401005 หมวด1 และกองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9?” 
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 10301004 กองทุน 10401005 หมวด1 และกองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม        Pxx

เมื่อหัวหน้าโครงการน าเอกสาร หรือ เงินมาส่งใช้ “เงินยืม  - โครงการวิจัย”
- กรณีน าเอกสารมาส่งใช้เงินยืม ใช้ Doc Type “8?”
กองทุน 10301004 และ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) ค่าใช้จ่าย.........(ตามประเภท)/ครุภัณฑ์ Pxx

Cr. (Posting Key = 50) ลูกหนีเ้งินยืม – โครงการวิจัย Pxx
กองทุน 10401005 หมวด1
Dr. (Posting Key = 40) ค่าใช้จ่าย.........(ตามประเภท)/ครุภัณฑ์ Pxx

Cr. (Posting Key = 50) ลูกหน้ีเงินยืม –การให้บริการวิชาการ      Pxx
- กรณีน าเงินมาส่งใช้เงินยืม ใช้ Doc Type “2?”
กองทุน 10301004 และ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) เงินสด / เช็คในมือ / เงินฝากธนาคาร......   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) ลูกหนี้เงินยืม – โครงการวิจัย Pxx
กองทุน 10401005 หมวด1
Dr. (Posting Key = 40) เงินสด / เช็คในมือ / เงินฝากธนาคาร......   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) ลูกหนี้เงินยืม –การให้บริการวิชาการ      Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการส่งใช้เงิน ลูกหนี้เงินยืม – โครงการวิจัย 

ส่วนงาน บันทึกรายการรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย

การบันทึกรายการรับเงินข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย ใช้ Doc Type “2?”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 10301004 กองทุน 10401005 หมวด1 และกองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร – ส่วนงาน    Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคารรอส่วนงานรับเข้า (Open Item) Pxx
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ส่วนงาน บันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

การบันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7?” (โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 10301004 
กองทุน 10401005 หมวด1 และกองทุน 20101003 แล้วแต่กรณ)ี
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - ............. Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก / เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ 

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ อ้างอิง EMF ใช้ Doc Type “5?”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 10301004 กองทุน 10401005 หมวด1 และกองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) ค่าใช้จ่าย.........(ตามประเภท) /ครุภัณฑ์ Pxx
Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - ............. Pxx

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ อ้างอิง PO ใช้ Doc Type “4?”
(เฉพาะ กองทุน 10401005 หมวด1 เท่านั้น)
Dr. (Posting Key = 86) เจ้าหนี้ตั้งพัก (GR/IR)     Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ - .............            Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ถ้าม)ี

การบันทึกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “3?”  (โดยระบุว่าเป็นของ
กองทุน 10301004 กองทุน 10401005 หมวด1 และกองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9?” (โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 10301004 
กองทุน 10401005 หมวด1 และกองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม         Pxx

กระบวนการของส่วนงาน เบิกจ่ายเงินให้กับโครงการวิจัย ส าหรับกองทุน 10301004 กองทุน 10401005หมวด1 และกองทุน 20101003 กรณีไม่ยืมเงนิ

ส่วนงาน บันทึกรายการรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย

การบันทึกรายการรับเงินข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย ใช้ Doc Type “2?”
(โดยระบุว่าเป็นของกองทุน 10301004 กองทุน 10401005 หมวด1 และกองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร – ส่วนงาน    Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคารรอส่วนงานรับเข้า (Open Item) Pxx



- 59 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี



- 60 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงาน บันทึกรายการรับ (ช าระ) เงิน

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินสด/เช็ค/เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน)/                              

เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)   Pxx
Cr. (Posting Key = 50) รายได.้..........(ตามประเภท)         Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย

การบันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย ใช้ Doc Type “3?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง          Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินสด/เช็ค/เงินฝากธนาคาร(ส่วนงาน)/                    
เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)    Pxx

หมายเหตุ กรณีที่มีการท าเช็คจ่าย เพื่อน าเช็คมาส่งที่กองคลัง ส่วนงาน
จะต้องด าเนินการอัพเดทเลขที่เชค็ (โดยส่งข้อมูลเลขที่ใบส าคัญทั่วไป 
พร้อมรายละเอียดในเช็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ AP)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน

การบันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน ใช้ Doc Type “2ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร (ตามที่ส่วนงานได้น าเงินฝาก)  P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง                                     P99

กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ส าหรับกองทุน 10401005 หมวด 2 การให้บริการทางวิชาการ

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการ

โอนเงินค่าธรรมฯ 4% และ 6%

การบันทึกรายการโอน ใช้ Doc Type “9ม”
โอนจากกองทุน 10401005 (4%)
Dr. (Posting Key = 40) ค่าบริการวิชาการระหวา่งกนั   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง                    Pxx
รับเข้ากองทุน 10101001 (4%)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง   P01

Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าบริการวิชาการระหว่างกนั  P01
โอนจากกองทุน 10401005 (6%)
Dr. (Posting Key = 40) ค่าบริการวิชาการระหวา่งกนั   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง                    Pxx
รับเข้ากองทุน 10101001 (6%)
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง   Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้ค่าบริการวิชาการระหว่างกนั  Pxx

กระบวนการท าเช็คจ่ายออก (จากการรับเงิน)

ส่วนงาน ด าเนินการต้ังหนี้เพ่ือเบิกเงินเข้าบัญช ี

“โครงการให้บริการทางวิชาการ (ชื่อส่วนงาน)”

การบันทึกรายการรับเงินข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย ใช้ Doc Type “5?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินอุดหนุนบริการวิชาการ      Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – โครงการให้บริการทางวิชาการ(ชื่อส่วนงาน) Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการต้ังลูกหนี้ระหว่างกัน

การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “1?”
Dr. (Posting Key = 01) ลูกหนี้-มหาวิทยาลัยมหิดล   Pxx
Cr. (Posting Key = 50) บัญชีพัก-รอรับ/จ่าย                 Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ระหว่างกัน

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) บัญชีพัก - รอรับ/จ่าย   P99

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – ส่วนงาน P99

กระบวนการจ่ายเงิน แหล่งเงินรายได้ 

โอนผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย 
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ส่วนงาน บันทึกรายการรับเงินเข้ากองทุน 10101001

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)                  Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้เงินอุดหนุนวิจัยรับจัดสรรระหว่างกัน (4901030010) Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย 
(กองทุน 10101001)

การบันทึกรายการน าเงินส่งให้มหาวิทยาลัย ใช้ Doc Type “3?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง          Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากมหาวิทยาลัย(Pay-in)    Pxx

กระบวนการจ่ายเงนิ – รับเงิน ค่าธรรมเนียม 6% ส าหรับกองทุน 10301004

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ (กองทุน 10301004)

บันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ เพ่ือจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 6% ใช้ Doc Type “5?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินอุดหนุนวิจัยจัดสรรระหว่างกัน (5902030020) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เจ้าหนี้ - มหาวิทยาลัยมหิดล          Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน

การบันทึกรายการรับเงินจากส่วนงาน ใช้ Doc Type “2ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร (ตามที่ส่วนงานได้น าเงินฝาก) P99
(ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามเอกสารใบน าฝากที่ส่วนงานน ามาสง่)

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง                                        P99

กระบวนการท าเช็คจ่ายออก 
(จากการรับเงิน)

ส่วนงาน บันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ (กองทุน 10301004)

- การบันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7?” 
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - มหาวิทยาลัยมหิดล Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก / เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ Pxx
- กรณีส่งใช้ลูกหนี้เงินยืม – โครงการวิจัย ส าหรับค่าธรรมเนียม 6% ใช้ Doc. Type “8?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินอุดหนุนวิจัยจัดสรรระหว่างกัน (5902030020) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) ลูกหนี้เงินยืม – โครงการวิจัย      Pxx
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กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ส าหรับแหล่งเงินรายได้

HR ของส่วนงาน ประมวลผลเงินเดือน เพ่ือบันทึกรายการบัญชี

การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินเดือน                    Pxx
Dr. (Posting Key = 40) ค่าจ้างช่ัวคราว Pxx
Dr. (Posting Key = 40) เงินสมทบประกันสังคม Pxx

Cr. (Posting Key = 31) Transit account              Pxx
การบันทึกรายการเงินหักต่าง ๆ ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) Transit account            Pxx

Cr. (Posting Key = 50) พักเงินได้สุทธิรอจ่าย Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ม.มหิดล Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักประกันสังคม Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ใช้ Doc Type “5?”
Dr. (Posting Key = 40) พักเงินได้สุทธิรอจ่าย Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – ม.มหิดล เงินงบบุคลากร  Pxx
Dr. (Posting Key = 40) พักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ม.มหิดล Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – กองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ     Pxx
Dr. (Posting Key = 40) พักประกันสังคม           Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – กองทุนประกันสังคม  Pxx
Dr. (Posting Key = 40) พักสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล  Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – สหกรณ์ ม.มหิดล   Pxx

กระบวนการจ่ายเงินเดือน 
ส าหรับแหล่งเงินรายได้
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กระบวนการจ่ายเงินเดือน ส าหรับแหล่งเงินรายได้ – โอนผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย (โอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินโอนเข้าบัญชี 316-3-03572-2

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการรับเงิน เงินรับฝากรอจ่ายคืนผู้มีสิทธิ์ ใช้ Doc Type “2ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03572-2 คุม   P99
Cr. (Posting Key = 50) เงินรับฝาก-รอจ่ายคืนผูม้ีสิทธิ P99

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง           Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคลากร

การบันทึกรายการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคลากรใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับฝาก-รอจ่ายคืนผู้มสีิทธิ             P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03572-2 คุม  P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงิน เพื่อน าไปฝากเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร “เงินงบบุคลากร”

การบันทึกรายการ โอนเงินเข้า “บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบบุคลากร” 
ใช้ Doc Type “6ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ – ม.มหิดล เงินงบบุคลากร     Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอโอน – SCB 

การบันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอโอน – SCB ใช้ Doc Type “8ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศิริราช 016-2-10322-3 P99



- 67 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ส าหรับแหล่งเงินรายได้ – จ่ายผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการจ่ายผ่านบริการธนาคาร

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับเงินฝากที่กองคลัง

การบันทึกรายการ ปรับเงินฝากที่กองคลัง ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง         Pxx

การบันทึกรายการ จ่ายผ่านบริการธนาคาร ใช้ Doc Type “6ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............        Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB 

การบันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB ใช้ Doc Type “8ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 คุม P99
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ส่วนงาน บันทึกรายการรับเงินเดือน

การบันทึกรายการรับเงินเดือน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร – (ส่วนงาน) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากที่กองคลัง                      Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

การบันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7?”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - ............. Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคาร – (ส่วนงาน) Pxx

กระบวนการจ่ายเงินเดือน ส าหรับแหล่งเงินรายได้ – จ่ายโดยส่วนงาน

ส่วนงาน บันทึกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ถ้ามี)

การบันทึกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “3?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม      Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9?” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก      Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม        Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการท าเช็คจ่ายให้ส่วนงาน

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่ายให้ส่วนงาน ใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากที่กองคลัง P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 พัก P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 พัก   P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศิริราช 016-3-00325-6 คุม     P99
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กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ส าหรับกองทุน 20101001 - จ่ายโดยกรมบัญชีกลาง

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน

การบันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “3ม”
Dr. (Posting Key = 40) พักเงินได้สุทธิรอจ่าย   Pxx
Dr. (Posting Key = 40) พักจ่าย กบข. สะสม      Pxx
Dr. (Posting Key = 40) พักสุทธิรอจ่าย ลูกจ้างประจ า   Pxx
Cr. (Posting Key = 50) รายได้งบประมาณเงินเดือน Pxx
Cr. (Posting Key = 50) รายไดเ้งินงบประมาณอ่ืน งบกลาง  Pxx
Cr. (Posting Key = 50) รายได้งบประมาณค่าจ้างประจ า     Pxx

HR ของส่วนงาน ประมวลผลเงินเดือน เพื่อบันทึกรายการบัญชี

การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินเดือน                    Pxx
Dr. (Posting Key = 40) ค่าจ้างประจ า               Pxx
Cr. (Posting Key = 31) Transit account              Pxx
การบันทึกรายการเงินหักต่าง ๆ ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) Transit account            Pxx

Cr. (Posting Key = 50) พักเงินได้สุทธิรอจ่าย Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักสุทธิรอจ่าย ลูกจ้างประจ า            Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักจ่าย กบข. สะสม                      Pxx
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กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ส าหรับกองทุน 20101001 – จ่ายโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 

HR ของส่วนงาน ประมวลผลเงินเดือน

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหน้ี

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ใช้ Doc Type “5?”
Dr. (Posting Key = 40) พักสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล      Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – สหกรณ์ ม.มหิดล                Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง 

การบันทึกรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง ใช้ Doc Type “2ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 คุม   P99

Cr. (Posting Key = 50) รายได.้.......(ตามประเภท)                                 Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............                     Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 คุม P99

การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินเดือน                    Pxx
Cr. (Posting Key = 31) Transit account              Pxx
การบันทึกรายการเงินหักต่าง ๆ ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) Transit account            Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล Pxx
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนงาน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการต้ังหนี้ เพ่ือจ่ายเงินให้ส่วนงาน

การบันทึกรายการต้ังเจ้าหนี้ เพ่ือจ่ายคืนส่วนงาน ใช้ Doc Type “5ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินงบประมาณรอรับจัดสรร     Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เจ้าหนี้ –ม.มหิดล เงินงบประมาณ (ส่วนงาน)   Pxx

การบันทึกรายการโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนงาน ใช้ Doc Type “6ม”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ – ม.มหิดล เงินงบประมาณ (ส่วนงาน)  Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุง

เงินระหว่างทางรอโอน – SCB 

การบันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอโอน – SCB 
ใช้ Doc Type “8ม”
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03572-2 คุม P99

ส่วนงาน บันทึกรายการรับเงิน 

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร – (ส่วนงาน) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินงบประมาณรอรบัจัดสรร          Pxx

HR ของส่วนงาน ประมวลผลเงินเดือน

การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ใช้ Doc Type “H?” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินเดือน                    Pxx
Cr. (Posting Key = 31) Transit account              Pxx
การบันทึกรายการเงินหักต่าง ๆ ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) Transit account            Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักธนาคารอาคารสงเคราะห์ Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้

การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ใช้ Doc Type “5?”
Dr. (Posting Key = 40) พักธนาคารอาคารสงเคราะห์  Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – ธนาคารอาคารสงเคราะห์  Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

การบันทึกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7?”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - ............. Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคาร – (ส่วนงาน) Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง

การบันทึกรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง ใช้ Doc Type “2ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 คุม   P99

Cr. (Posting Key = 50) รายได้........(ตามประเภท)                                 Pxx

กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ส าหรับกองทุน 20101001 – จ่ายโดยส่วนงาน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการน าเช็ค KTB ฝากเข้า SCB

การบันทึกรายการน าเช็ค KTB ฝากเข้า SCB ใช้ Doc Type “7ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03572-2 คุม     P99
Cr. (Posting Key = 50) ) ) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก   P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการ เช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 พัก P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA KTB เพชรเกษม 91 732-6-01761-1 คุม P99
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กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนส าหรับกองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003

HR ของส่วนงาน ประมวลผลเงินเดือน เพื่อบันทึกรายการบัญชี

โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินเดือน                    Pxx
Dr. (Posting Key = 40) ค่าจ้างชั่วคราว Pxx
Dr. (Posting Key = 40) เงินสมทบประกันสังคม Pxx

Cr. (Posting Key = 31) Transit account              Pxx
การบันทึกรายการเงินหักต่าง ๆ ใช้ Doc Type “H?”
Dr. (Posting Key = 40) Transit account            Pxx

Cr. (Posting Key = 50) พักเงินได้สุทธิรอจ่าย Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ม.มหิดล Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักประกันสังคม Pxx
Cr. (Posting Key = 50) พักสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้

โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแตก่รณี
การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ใช้ Doc Type “5?”
Dr. (Posting Key = 40) พักเงินได้สุทธิรอจ่าย Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – ม.มหิดล เงินงบบุคลากร  Pxx
Dr. (Posting Key = 40) พักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ม.มหิดล Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – กองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ     Pxx
Dr. (Posting Key = 40) พักประกันสังคม           Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – กองทุนประกันสังคม  Pxx
Dr. (Posting Key = 40) พักสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล  Pxx

Cr. (Posting Key = 31) เจ้าหนี้ – สหกรณ์ ม.มหิดล   Pxx

กระบวนการจ่ายเงินเดือน ส าหรับกองทุน 20101002 
และ กองทุน 20101003
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับเงินโอนเข้าบัญชี 316-3-03572-2

การบันทึกรายการรับเงิน เงินรับฝากรอจ่ายคืนผู้มีสิทธิ์ ใช้ Doc Type “2ม”
โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03572-2 คุม P99
Cr. (Posting Key = 50) เงินรับฝาก-รอจ่ายคืนผูม้ีสิทธิ P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคลากร

การบันทึกรายการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคลากร ใช้ Doc Type “7ม”
โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับฝาก-รอจ่ายคืนผู้มสีิทธิ  P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03572-2 คุม       P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงิน

การบันทึกรายการ โอนเงินเพ่ือน าเงินเขา้บัญชเีงินฝากธนาคาร “เงินงบบุคลากร”
ใช้ Doc Type “6ม” โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี

Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ – ม.มหิดล เงินงบบุคลากร     Pxx
Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอโอน – SCB 

การบันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอโอน – SCB ใช้ Doc Type “8ม”
ส าหรับกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-74054-4 P99
ส าหรับกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอโอน – SCB Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-91332-5 P99

กระบวนการจ่ายเงินเดือนส าหรับกองทุน 20101002 และกองทุน 20101003 – โอนผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย 
(โอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร)

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนสว่นงาน

การบันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “3ม”
โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง P99

Cr. (Posting Key = 50) รายได้……….(ตามประเภท)  Pxx
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มหาวิทยาลัย บันทึกรายการจ่ายผ่านบริการธนาคาร

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนสว่นงาน

การบันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “3ม”
โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง P99

Cr. (Posting Key = 50) รายได้……….(ตามประเภท)  Pxx

การบันทึกรายการ จ่ายผ่านบริการธนาคาร ใช้ Doc Type “6ม”
โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - .............          Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB 

การบันทึกรายการปรับปรุงเงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB ใช้ Doc Type “8ม”
ส าหรับกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB Pxx

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม P99
ส าหรับกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) เงินระหว่างทางรอจ่าย – SCB Pxx
Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม P99

กระบวนการจ่ายเงินเดือนส าหรับกองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003 – จ่ายผ่านบริการธนาคาร โดยมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ เข้า กระแสรายวัน

การบันทึกรายการ โอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “9ม”
ส าหรับกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม  P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-74054-4  P99
ส าหรับกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม  P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-91332-5 P99
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กระบวนการจ่ายเงนิเดอืนส าหรับกองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003 – จ่ายโดยส่วนงาน 

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน

การบันทึกรายการรับรู้รายได้แทนส่วนงาน ใช้ Doc Type “3ม”
โดยระบุรหัสกองทุน 20101002 หรือ กองทุน 20101003 แล้วแต่กรณี
Dr. (Posting Key = 40) รายได้รอรบัรู้ – รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้……….(ตามประเภท)  Pxx

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการท าเช็คจ่ายให้ส่วนงาน

การบันทึกรายการ ท าเช็คจ่ายให้ส่วนงาน ใช้ Doc Type “7ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 พัก      P99
กรณีกองทุน 20101003
Dr. เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 พัก      P99

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

มหาวิทยาลัย บันทึกรายการโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพยเข้ากระแสรายวัน

การบันทึกรายการ โอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “9ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม   P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-74054-4 P99
กรณีกองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 SA SCB ศาลายา 316-2-91332-5 P99

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9ม”
กรณีกองทุน 20101002
Dr. (Posting Key = 40) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 พัก   P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03148-5 คุม        P99
กรณกีองทุน 20101003
Dr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 พัก    P99

Cr. (Posting Key = 50) P99 CA SCB ศาลายา 316-3-03571-4 คุม    P99

ส่วนงานด าเนินการรับเงินและจ่ายเงิน (หน้าถัดไป)



- 79 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงาน บันทึกรายการรับเงิน 

การบันทึกรายการรับเงิน ใช้ Doc Type “2?”
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากธนาคาร – (ส่วนงาน) Pxx

Cr. (Posting Key = 50) รายได้รอรบัรู้ – รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

การบันทึกรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ใช้ Doc Type “7?”
Dr. (Posting Key = 25) เจ้าหนี้ - ............. Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคาร – (ส่วนงาน) Pxx

กระบวนการจ่ายเงินเดือนส าหรับกองทุน 20101002 และ กองทุน 20101003 – จ่ายโดยส่วนงาน (ต่อ) 

ส่วนงาน บันทึกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ถ้ามี)

การบันทึกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน ใช้ Doc Type “3?” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ Pxx

ส่วนงาน บันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน

การบันทึกรายการเช็คขึ้นเงิน ใช้ Doc Type “9?” 
Dr. (Posting Key = 40) เงินฝากกระแสรายวัน – พัก Pxx

Cr. (Posting Key = 50) เงินฝากกระแสรายวัน – คุม        Pxx
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รหัสบัญชี สามารถใช้ได้กับกองทุน

1101010060 (บัญชีพักรอรับ – จ่าย) ใช้ได้กับกองทุน 1*

1101019990 (เงินฝากท่ีกองคลัง) ใช้ได้กับแหล่งเงินรายได้ (กองทุน 1*)

111* โดยปกติ ใช้ได้กับกองทุนท่ีขึ้นต้นด้วย 1* (อาจมีบางส่วนงานท่ีไม่บันทึกบัญชีตามนี้)

112* โดยปกติ ใช้ได้กับกองทุนท่ีขึ้นต้นด้วย 2* (อาจมีบางส่วนงานท่ีไม่บันทึกบัญชีตามนี้)

113* โดยปกติ ใช้ได้กับทุกกองทุน

2199010020 (เงินรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง)
ใช้ได้กับกองทุน 20101002 , 20101003 , 20101005  เฉพาะกรณีเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)

2199010060 (เงินงบประมาณรอรับจัดสรร) ใช้ได้กับกองทุน 20101001 , 20101004 , 20101005

2902010020 (รายได้รอรับรู้-รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง) ใช้ได้กับกองทุน 20101002 , 20101003 , 20101005

41* ใช้ได้เฉพาะกองทุนท่ีขึ้นต้นด้วย 1*

42* ใช้ได้เฉพาะกองทุนท่ีขึ้นต้นด้วย 2*

ข้อควรระวัง :
- การบันทึกรายการบัญชี ที่มีการระบุรหัส Profit Center (รหัสส่วนงาน) หรือ รหัส Fund (รหัสกองทุน) อย่างใดอย่างหนึ่งที่แตกต่างกัน ระบบ SAP จะด าเนินการบันทึกรายการบัญชี 

Balance Sheet Adjustment ให้อัตโนมัติ 
- หากมีการบันทึกรายการบัญชีแล้วเกิดคู่บญัชี Balance Sheet Adjustment จะต้องด าเนินการบันทึกรายการบญัชีให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีรายการบัญชี Balance Sheet Adjustment 

มียอดคงค้าง (ส าหรับแหล่งเงินรายได้ ยอดรายการบัญชี Balance Sheet Adjustment ณ สิ้นเดือนจะต้องเปน็ศูนยเ์สมอ)
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Posting Key ค าอธิบาย

01 การบันทึกรายการทางเดบิต โดยระบุ รหัสลูกหนี้ 6 หลัก

11 การบันทึกรายการทางด้านเครดิต โดยระบุ รหัสลูกหนี้ 6 หลัก

09 การบันทึกรายการทางเดบิต โดยระบุ รหัสลูกหนี้ 6 หลัก และมีการระบุตัวบ่งชี้รหัสบัญชีพิเศษ (Special G/L)

19 การบันทึกรายการทางด้านเครดิต โดยระบุ รหัสลูกหนี้ 6 หลัก และมีการระบุตัวบ่งชี้รหัสบัญชีพิเศษ (Special G/L)

21 การบันทึกรายการทางเดบิต โดยระบุ รหัสเจ้าหนี้ 6 หลัก

31 การบันทึกรายการทางด้านเครดิต โดยระบุ รหัสเจ้าหนี้ 6 หลัก

29 การบันทึกรายการทางด้านเดบิต โดยระบุ รหัสเจ้าหนี้ 6 หลัก และมีการระบุตัวบ่งช้ีรหัสบัญชีพิเศษ (Special G/L)

39 การบันทึกรายการทางด้านเครดิต โดยระบุ รหัสเจ้าหนี้ 6 หลัก และมีการระบุตัวบ่งช้ีรหัสบัญชีพิเศษ (Special G/L)

25 Auto Outgoing Payment Clear

40 การบันทึกรายการทางเดบิต โดยระบุ รหัสบัญชี 10 หลัก

50 การบันทึกรายการทางด้านเครดิต โดยระบุ รหัสบัญชี 10 หลัก
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Doc. Type หมายถึง Doc. Type หมายถึง

1? การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ 9? การบันทึกรายการปรับปรุงต่าง ๆ หรือ รายการโอนระหว่างกัน

2? การบันทึกรายการรับเงิน H? การบันทึกรายการท่ีเกี่ยวข้องกับเงินเดือน (จากการประมวลผลของทางระบบงาน HR)

3? การบันทึกรายการปรับปรุงโดย AR WE การบันทึกรายการตรวจรับทางพัสดุ จากการสร้าง PO

4? การตั้งเจ้าหนี้ โดยระบุ PO WA Goods Issue (ตัดพัสดุออกจาก Stock)

5? การตั้งเจ้าหนี้ โดยระบุ EMF AA การบันทึกบัญชีโดยระบบงานสินทรัพย์

6? การจ่ายเงิน ผ่านบริการธนาคาร S? เอกสารการกลับรายการทาง G/L

7? การจ่ายเงิน โดยการเขียนเช็คมือ D? เอกสารการกลับรายการทาง AR

8? การบันทึกรายการปรับปรุงโดย AP K? เอกสารการกลับรายการทาง AP
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T – Code ใช้ส าหรับ

FCH1 Display Check Information

FCH2 Payment Document Checks

FCH3 Void Checks Not Used

FCH5 Create Check Information

FCH6 Change Check Information / Cash Check (ระบบจะไม่สร้างเลขที่เอกสารให)้

FCH8 Cancel Check Payment

FCH9 Void Issued Checks

FCHI Check Lot

FCHG Reset Check Information Data

FCHR Online Cashed Checks

FCHX Check Extract Creation

FBZ5 Print Form for Payment Document
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T – Code ใช้ส าหรับ

MIRO การบันทึกบัญชีรายการตั้งเจ้าหนี้ โดยระบุเลขที่ PO

MR8M การบันทึกรายการยกเลิกเอกสารการตั้งเจ้าหนี้ (ที่มีการระบุ PO ตอนตั้งเจ้าหนี้)

FB50 การบันทึกบัญชีโดยระบุรหัสบัญชี 10 หลัก

FB60 การบันทึกรายการบัญชีตั้งเจ้าหนี้ โดยระบุเลขที่เอกสาร EMF

F – 43 การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ โดยระบุรหัสครุภัณฑ์ และระบุเลขที่เอกสาร EMF

F – 51 การบันทึกบัญชีโดยการ Choose รหัสบัญชีท่ีเป็น Open Item

F – 53 การบันทึกรายการจ่ายเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

F – 58 การบันทึกรายการจ่ายเงิน โดยการเขียนเช็คมือ

FB08 Reverse Document (ท่ีไม่เป็นรายการ Open Item)

FBRA Reset Cleared Items (เป็นรายการ Open Item ท่ีมีสถานะเป็นสีเขียว)

F110 การบันทึกรายการจ่ายเงิน ผ่านบริการธนาคาร (ธนาคารท าเช็คให้ ธนาคารโอนเงินให้กับเจ้าหนี้โดยตรง)

S_P00_07000134 การตั้งเจ้าหนี้กรมสรรพากร

FB02 Change Document

FB03 Display Document
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T – Code ใช้ส าหรับ

ZAPFM001 ใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV)

ZAPFM003 ใบส าคัญจ่าย (PV)

ZAPRP002 รายงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้

ZAPRP003 รายงานสรุปรายจ่ายเช็คเงินเดือน

ZAPEN001 โปรแกรมจัดท าใบขอเบิก (ฎีกา)

ZAPEN002 Download/Upload Interface SCB Bank 

ZAPEN003 Uploading - Online Cashed Checks 

ZAPEN005 โปรแกรมจัดท าใบขอเบิก (ฎีกา) – เงินเดือน

ZAPEN012 โปรแกรมตั้งหนี้เงินเดือนงบบุคลากรจ่ายกลับส่วนงาน

ZAPCV001 Upload outstanding data for vendor 

FBL1N Vendor Line Item Display (รายงานเจ้าหนี้รายตัว)

FAGLL03 G/L Account Line Item Display G/L View

FB08 Reverse Document (ท่ีไม่เป็นรายการ Open Item)

FBRA Reset Cleared Items (เป็นรายการ Open Item ท่ีมีสถานะเป็นสีเขียว)
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T – Code ใช้ส าหรับ

F – 02 การบันทึกบัญชีโดยระบุรหัสบัญชี 10 หลัก

F – 30 การบันทึกบัญชีโดยการ Choose รหัสบัญชีท่ีเป็น Open Item

F – 22 การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้

F – 28 การบันทึกรายการรับเงิน จากการตั้งลูกหนี้

FB08 การยกเลิกเอกสาร ท่ีไม่เป็นรายการ Open Item

FBRA การยกเลิกเอสาร ท่ีเป็นรายการ Open Item (ท่ีมีสถานะเป็นสีเขียว)

FB02 Change Document

FB03 Display Document

FD01 การสร้างข้อมูลหลักลูกหนี้

FD02 การแก้ไขข้อมูลหลักลูกหนี้

FD03 การแสดงข้อมูลหลักลูกหนี้

FAGLL03 G/L Account Line Item Display G/L View

FBL5N Customer Line Item Display (รายงานลูกหนี้รายตัว)

ZGLRP014 รายงานเงินคงเหลือ
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T – Code ใช้ส าหรับ

ZARCV001 โปรแกรมบันทึกรายการลูกหนี้

ZARFM001 ใบส าคัญรับ (RV)

ZARFM002 ใบส าคัญทั่วไป (JV – AR) – น าฝากธนาคาร 

ZARFM004 ใบแจ้งหนี้ (Customer Invoice)

ZARFM005 ใบเสร็จรับเงิน

ZARFM007 ใบน าส่ง

ZARFM008 ใบแจ้งหนี้ (Debit/Credit Note Form)

ZARRP001 ทะเบียนคุมใบส าคัญรับ (RV)

ZARRP002 ทะเบียนคุมใบขอเบิก BG (เงินประจ างวด)

ZARRP003 รายงานการน าฝาก (ใบส าคัญทั่วไป JV – AR)

ZARRP004 ทะเบียนคุมใบน าส่ง

ZARRP005 รายงานเลขที่ Passbook

ZAREN001 จัดท า – ใบขอเบิก (GFMIS) 

ZAREN002 โปรแกรมจัดท าใบขอเบิกเงินงวด Block Grant
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T – Code ใช้ส าหรับ

F – 02 การบันทึกบัญชีโดยระบุรหัสบัญชี 10 หลัก

F – 04 การบันทึกบัญชีโดยการ Choose รหัสบัญชีท่ีเป็น Open Item

FBS1 การบันทึกรายการบัญชี เพ่ือให้ระบบด าเนินการบันทึกรายการกลับรายการให้โดยอัตโนมัติ

F.81 การบันทึกรายการกลับรายการ จากการบันทึกบัญชีโดยใช้ T – Code FBS1

FB02 Change Document

FB03 Display Document

FB08 Reverse Document (ที่ไม่เป็นรายการ Open Item)

FBRA Reset Cleared Items (เป็นรายการ Open Item ท่ีมีสถานะเป็นสีเขียว)

FAGLL03 G/L Account Line Item Display G/L View
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Reversal Reason ใช้ส าหรับ

01 กรณีท่ีต้องการให้เอกสารกลับรายการระบุวันท่ีผ่านรายการ เป็นวันท่ีเดียวกันกับเอกสารท่ีน ามายกเลิก

02 กรณีท่ีต้องการให้เอกสารกลับรายการระบุวันท่ีผ่านรายการ เป็นวันท่ีคนละวันที่กับเอกสารท่ีน ามายกเลิก

Reversal Reason การระบุวันท่ี (Posting Date)

01 ไม่จ าเป็นต้องระบุ

02 ระบุวันท่ีต้องการยกเลิกเอกสาร
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บันทึกรายการรับเข้าเป็นรายได้ของ

มหาวิทยาลัย รายได้ส่วนงาน
กองทุน 20101002

- งบบุคลากร √

- งบด าเนินการ เฉพาะเงินสมทบประกันสังคม และ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ √

- งบด าเนินการ ยกเว้น เงินสมทบประกันสังคม และ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ √

- งบลงทุน √

กองทุน 20101003

- งบบุคลากร √

- งบด าเนินการ เฉพาะเงินสมทบประกันสังคม และ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ √

- งบด าเนินการ ยกเว้น เงินสมทบประกันสังคม และ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ √

- งบลงทุน √

- งบเงินอุดหนุน เฉพาะเงินวิจัย √

- งบเงินอุดหนุน นอกเหนือจากเงินวิจัย √
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บันทึกรายการรับเข้าเป็นรายได้ของ

มหาวิทยาลัย รายได้ส่วนงาน
กองทุน 10301004

- ส าหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน √

- ส าหรับกรณีที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (หากแหล่งทุนไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
และแหล่งทุนไมข่อรับเงินเหลอืจ่ายคนื)

√

- ส าหรับกรณีที่ส่วนงานสนับสนุน √

- ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร (ยกเว้นเปิดสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแยกต่างหาก และสามารถ 
ระบุได้ว่าได้รับเงินสนับสนุนมาจากที่ใด)

√

กองทุน 10401005 (หากไม่มีการระบุในสัญญา)

- หมวด 1 การให้บริการรับท าวิจัย √

- หมวด 2 การให้บริการทางวิชาการ √
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หมวดหมู่ของบัญชี Profit Fund Cost Center Internal Order Functional Area
1 (หมวดสินทรัพย์) ระบุ ระบุ - - -

2 (หมวดหนี้สิน) ระบุ ระบุ - - -

3 (หมวดทุน) ระบุ ระบุ -

4 (หมวดรายได้) ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ

5 (หมวดค่าใช้จ่าย) ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ

ข้อควรระวัง : ในการระบุรหัส Cost Center และ Internal Order
- ไม่สามารถระบุ Cost Center และ Internal Order ข้ามส่วนงานได้
- กรณีบันทึกบัญชีรายการรายได้ต่าง ๆ ของแหล่งเงินงบประมาณ จะระบุ Functional Area (FA) ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
- กรณีบันทึกบัญชีรายการรายได้ต่าง ๆ ของแหล่งเงินรายได้ จะระบุ Functional Area (FA) เป็น 9900000 เสมอ

หมายเหตุ : ส่วนงานไม่สามารถบันทึกบัญชี ต่างกองทุนใน 1 Document Number เดียวกันได้

ยกเว้น : กรณีท่ีบันทึกรายการปรับปรุงเบิกเกินส่งคืน ท่ีประมวลผลผ่าน Payroll รหัสบัญชีที่เป็นรหัสบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 9xxxxxxxxx จะต้องระบุ Profit , Fund 
และFunctional Area ด้วยเสมอ



- 94 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ข้อควรระวัง : ในการบันทึกรายการปรับปรุง และ รายการโอนระหว่างกัน
- ส่วนงานที่มหาวทิยาลัยบริหารจัดการรายได้ให้ สามารถโอนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันได้ เฉพาะกับส่วนงานที่มหาวิทยาลัยบริหาจัดการรายได้ให้เท่านัน้  (ทั้งนี้จะต้องมีตัวเงินอยู่ที่

มหาวิทยาลัย และอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มเดียวกัน) 
- ส่วนงานที่บริหารจัดการรายได้เองไม่สามารถโอนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันได้ทุกกรณี
- แหล่งเงินงบประมาณไม่สามารถโอนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เนื่องจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดแยกตามกองทุน
- ส าหรับแหล่งเงินราไยด้ โดยเฉพาะส่วนงานที่มหาวทิยาลัยบริหารจัดการรายได้ให้ กรณีบันทึกรายการปรับปรุงรายได้หรือค่าใช้จ่ายข้ามกองทุน จะต้องด าเนินการปรับเงนิฝากที่กองคลัง 

ด้วยเสมอ
- ส่วนงานที่บริหารจัดการรายได้เอง กรณีที่มีการปรับปรุง “รายได้(สูง) ต่ า กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” คณบดีของส่วนงานที่บริหารจัดการรายได้เองสามารถอนุมัติรายการปรับปรุงดังกลา่วได้

หลักเกณฑก์ารพิจารณาปรับปรุงรายการเบกิเกินส่งคืน หรือ รายการปรัปบรงุรายได้(สูง) ต่ า กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (โดยสังเขป)
- กรณีรับเงินมาเกิน และตรวจสอบเจอว่าบันทึกบญัชีผิดพลาด ภายในปีงบประมาณเดียวกัน ให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน เพื่อคืนเงินให้กับผู้ที่มาช าระเงิน
- กรณีจ่ายเงินไปเกิน และตรวจสอบเจอว่าบันทึกบัญชีผิดพลาด ภายในปีงบประมาณเดียวกัน ให้บันทึกรับเงินเปน็รายการเบิกเกนิสง่คืน
- กรณีรับเงินมาเกิน และตรวจสอบเจอว่าบันทึกบญัชีผิดพลาด ข้ามปีงบประมาณ ให้บันทึกบญัชีปรับปรุงคู่กับ รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
- กรณีจ่ายเงินไปเกิน และตรวจสอบเจอว่าบันทึกบัญชีผิดพลาดหรือเบกิจ่ายเกินกวา่ความเปน็จริง ข้ามปีงบประมาณ ถือเป็นรายได้ข้ามปขีองมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงาน แล้วแต่กรณี
ข้อควรระวัง : ในการแก้ไขจ านวนเงิน
- การเขียนตัวเลข ถ้ามีการเขียนผิดไม่ควรลบ ให้แก้ไขโดยใช้วิธีขีดเส้นขวางทับไปบนตัวเลขที่ผิด แล้วเขียนตัวเลขใหม่ที่ถูกต้องเหนอืตัวเลขที่ผิดนัน้ และเซ็นชื่อก ากับ 

ดังตัวอย่าง

ข้อสังเกต : ในการเปิดสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร 
- กรณีเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท “ออมทรัพย”์ จะได้รับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารจากธนาคาร
- กรณีเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท “กระแสรายวัน” จะไมได้รับสมุดบญัชีเงนิฝากธนาคารจากธนาคาร แต่จะได้รับสมุดเช็คจากธนาคาร

จ านวน 2,543.00 บาท (สองพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
2,543.50 บาท (สองพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) 

ขวัญใจ  เกิดแสง
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Thank you


