
- 1 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564

การบันทึกรายการรับเงิน Bill Payment
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วัตถุประสงค์

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ได้รับทราบถึงกระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ MUERP

 เพื่อใหบุ้คลากรมีความเข้าใจและมุ่งเป้าหมายการท างานให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ 
MUERP

 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการใช้งานซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร (SAP)
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ส่วนงาน - บันทึกบัญชีน าเงินส่งกองคลัง (JV-น าส่ง) 
ด้วย T-Code F-02 / F-30

ส่วนงาน - จัดท า ใบน าส่ง 
ด้วย T-Code ZARFM007

ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 
T-Code F-02 / F-30 / F-28

- การบันทึกบัญชีรับเงิน ให้ แยก RV ที่รับช าระเงินด้วย เงินสด เป็น 1 RV
- การจัดท าใบน าส่ง ให้ แยก RV ที่รับช าระเงินด้วย เงินสด เป็น 1 ใบน าส่ง : หลาย ๆ RV (รับเงินสด) ได้

หมายเหตุ : สามารถน าส่งเงินได้ทันที

ส่วนงานรับช าระเงินด้วย เงินสด บันทึกบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-28 / F-30
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ส่วนงาน - บันทึกบัญชีน าเงินส่งกองคลัง (JV-น าส่ง) 
ด้วย T-Code F-02 / F-30

ส่วนงาน - จัดท า ใบน าส่ง 
ด้วย T-Code ZARFM007

ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 
T-Code F-02 / F-30 / F-28

ส่วนงานรับช าระเงินด้วย เช็ค บันทึกบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-28 / F-30

- การบันทึกบัญชีรับเงิน ให้ แยก RV ที่รับช าระเงินด้วย เช็ค เป็น 1 RV
- การจัดท าใบน าส่ง ให้ แยก RV ที่รับช าระเงินด้วย เช็ค เป็น 1 ใบน าส่ง : หลาย ๆ RV (รับเช็ค) ได้

หมายเหตุ : สามารถน าส่งเงินได้ทันที



- 5 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับช าระเงินด้วย Bill Payment
(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

การบันทึกบัญชีรับเงิน จะต้องแยกรายละเอียดของใบ Bill Payment เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้
- วันที่ใน Bill Payment ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 1 RV สามารถน าส่งได้ทันที = = > ให้น าเอกสารมาส่งที่ น้องวิ งานบัญชี

(เนื่องจากกองคลังได้ด าเนินการ ปิดเงินฝากธนาคารเข้าเป็นรายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา)
- วันที่ใน Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็น 1 RV สามารถน าส่งได้ทันที
- วันที่ใน Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สามารถบันทึกรายการับเงินได้ ในวันท าการถัดไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
- สามารถรวม House Bank และ Account ID เหมือนกัน หลาย ๆ  RV : 1 ใบน าส่ง ได้

ส่วนงาน - บันทึกบัญชีน าเงินส่งกองคลัง (JV-น าส่ง) 
ด้วย T-Code F-02 / F-30

ส่วนงาน - จัดท าใบน าส่ง 
ด้วย T-Code ZARFM007

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 

T-Code F-02 / F-30 / F-28

ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 

T-Code ZAREN008_3_1

Auto ด้วย T-Code ZARFM007

ส่วนงาน – ยกเลิกการรับเงิน
ด้วย T-Code ZAREN008_3_2
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ส่วนงานรับช าระเงินด้วย Bill Payment

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

House Bank Bank Account ID เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร Description

SCB01 CA101 016-3-00325-6 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6

SCB04 CA102 316-3-02001-0 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0

SCB05 CA101 333-3-00415-3 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28



- 7 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับช าระเงินด้วย Bill Payment

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

House Bank Bank Account ID เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร Description

99125 SCB01 016-3-00325-6 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6

99128 SCB05 316-3-02001-0 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0

99133 SCB06 333-3-00415-3 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย T-Code ZAREN008_3_1
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ส่วนงานรับช าระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

การบันทึกบัญชีรับเงิน จะต้องแยกรายละเอียดของใบ Bill Payment เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้
- วันที่ใน Bill Payment ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 1 RV สามารถน าส่งได้ทันที = = > ให้น าเอกสารมาส่งที่ น้องวิ งานบัญชี

(เนื่องจากกองคลังได้ด าเนินการ ปิดเงินฝากธนาคารเข้าเป็นรายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา)
- วันที่ใน Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็น 1 RV สามารถน าส่งได้ทันที
- วันที่ใน Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สามารถบันทึกรายการับเงินได้ ในวันท าการถัดไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
- สามารถรวม House Bank และ Account ID เหมือนกัน หลาย ๆ  RV : 1 ใบน าส่ง ได้

ส่วนงาน - บันทึกบัญชีน าเงินส่งกองคลัง (JV-น าส่ง) 
ด้วย T-Code F-02 / F-30

ส่วนงาน - จัดท าใบน าส่ง 
ด้วย T-Code ZARFM007

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 

T-Code F-02 / F-30 / F-28

ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 

T-Code ZAREN008_3_1

Auto ด้วย T-Code ZARFM007

ส่วนงาน – ยกเลิกการรับเงิน
ด้วย T-Code ZAREN008_3_2
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(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

House Bank Bank Account ID เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร Description

SCB01 CA101 016-3-00325-6 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6

SCB04 CA102 316-3-02001-0 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0

SCB05 CA101 333-3-00415-3 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28

ส่วนงานรับช าระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net
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(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

House Bank Bank Account ID เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร Description

99125 SCB01 016-3-00325-6 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6

99128 SCB05 316-3-02001-0 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0

99133 SCB06 333-3-00415-3 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย T-Code ZAREN008_3_1

ส่วนงานรับช าระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net
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ส่วนงานรับช าระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net

ตัวอย่าง หลักฐานการช าระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net

สังเกตข้อความ “รหัสลูกค้า/Ref1 : xxxxxxxxxxx”
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ส่วนงานรับช าระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net

ตัวอย่าง รายงาน SCB Business Net
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ส่วนงานรับช าระเงินด้วย Pay-in บันทึกบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28 

ส่วนงาน - บันทึกบัญชีน าเงินส่งกองคลัง (JV-น าส่ง) ด้วย 
T-Code F-02 / F-30

ส่วนงาน - จัดท าใบน าส่ง 
ด้วย T-Code ZARFM007

ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 
T-Code F-02 / F-30 / F-28

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

ใบน าฝาก Pay-in กรณีที่น าฝากด้วย “เงินสด” หรือ การโอนเงินผ่าน SCB Business Net เช่น Payment Advice , ATS File เป็นต้น

การบันทึกบัญชีรับเงิน จะต้องแยกรายละเอียดของใบ Pay-in เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้
- วันทีใ่นใบน าฝาก Pay-in ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 1 RVสามารถน าส่งได้ทันที = = > ให้น าเอกสารมาส่งที่ น้องวิ งานบัญชี

(เนื่องจากกองคลังได้ด าเนินการ ปิดเงินฝากธนาคารเข้าเป็นรายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา)

- วันทีใ่นใบน าฝาก Pay-in ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็น 1 RV สามารถน าส่งได้ทันที

- วันที่ในใบน าฝาก Pay-in ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เป็น 1 RV สามารถน าส่งได้ในวันท าการถัดไป

- สามารถรวม House Bank และ Account ID เหมือนกัน หลาย ๆ  RV : 1 ใบน าส่ง ได้
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ส่วนงานรับช าระเงินด้วย Pay-in บันทึกบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28 

ส่วนงาน - บันทึกบัญชีน าเงินส่งกองคลัง (JV-น าส่ง) ด้วย 
T-Code F-02 / F-30

ส่วนงาน - จัดท าใบน าส่ง 
ด้วย T-Code ZARFM007

ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 
T-Code F-02 / F-30 / F-28

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

ใบน าฝาก Pay-in กรณีที่น าฝากด้วย “เช็ค”

การบันทึกบัญชีรับเงิน จะต้องแยกรายละเอียดของใบ Pay-in เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้
- วันที่ในใบน าฝาก Pay-in ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 1 RVสามารถน าส่งได้ทันที = = > ให้น าเอกสารมาส่งที่ น้องวิ งานบัญชี

(เนื่องจากกองคลังได้ด าเนินการ ปิดเงินฝากธนาคารเข้าเป็นรายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา)
- วันทีใ่นใบน าฝาก Pay-in ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็น 1 RV สามารถน าส่งได้ทันที
- วันที่ในใบน าฝาก Pay-in ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เป็น 1 RV สามารถน าส่งได้ในวันท าการถัดไป

- ก่อนส่วนงานจะบันทึกบัญชีน าส่งเงิน ให้โทรสอบถาม “น้องปุ๋ย” งานการเงิน Intra 849 ต่อ  6502 เพื่อตรวจสอบว่ามียอดเงินใน Bank Statement แล้ว
- วันทีน่ าเอกสารมาส่งเงินที่กองคลัง ให้น าเอกสารไปให้ “น้องปุ๋ย” งานการเงิน ตรวจสอบเอกสารก่อน

- สามารถรวม House Bank และ Account ID เหมือนกัน หลาย ๆ  RV : 1 ใบน าส่ง ได้
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ส่วนงานรับช าระเงินด้วย Pay-in บันทึกรายการบัญชดี้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28 - ต่อ

House Bank Bank Account ID เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร Description

SCB01 CA101 016-3-00325-6 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6

SCB04 CA102 316-3-02001-0 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0

SCB05 CA101 333-3-00415-3 MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3

การระบุ House Bank และ Bank Account ID ส าหรับ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3
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ส่วนงานรับช าระเงินด้วย Pay-in และ Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28 

(ที่ไม่ใช่ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

ส่วนงาน - บันทึกบัญชีน าเงินส่งกองคลัง (JV-น าส่ง) 
ด้วย T-Code F-02 / F-30

ส่วนงาน - จัดท าใบน าส่ง 
ด้วย T-Code ZARFM007

ส่วนงาน ท ารับเงินด้วย 
T-Code F-02 / F-30 / F-28

การบันทึกบัญชีรับเงิน สามารถรวม House Bank และ Account ID ที่เหมือนกัน เป็น 1 RV ได้

House Bank Bank Account ID เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร Description

SCB01 SA102 016-2-10322-3 MU Bank เงินรายได้ SCB SA 016-2-10322-3
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1

ที่ Middle Body เป็นข้อมูลมาจาก Bill Payment Statement

แสดงรายละเอียดของ Biller ID , SCB Reference1 และจ านวนเงินรวมทั้งเอกสารการรับเงิน

แสดงรายละเอียด การ
ช าระเงินด้วย Bill 
Payment ตามที่ระบุไว้
ที่หน้า Selection 
Screen

Header Body

Middle Body 

Lower Body
ใช้ในการระบุรายละเอียดการบันทึกบัญชีเพิ่มเติม โดยการ Tick ที่ช่อง “ระบุรหัสบัญชีเพิ่มเติม”
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การบันทึกบัญชีรายการรับเงิน ด้วย T-Code ZAREN008_3

การบันทึกบัญชรีายการรับเงิน ที่มีการช าระเงินด้วย Bill Payment เช่น QR Code , เครื่องรูดบัตร EDC , ใบแจ้งหน้ี (Bill Payment) เป็นต้น 
สามารถใช้ T-Code ZAREN008_3 โดยเลือกปุ่มแรก หรือ ใช้ T-Code ZAREN008_3_1 
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การยกเลิกบันทึกบัญชีรายการรับเงนิ ด้วย T-Code ZAREN008_3

การยกเลิกบันทึกบัญชีรายการรับเงิน ที่มีการช าระเงินด้วย Bill Payment เช่น QR Code , เครื่องรูดบัตร EDC , ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) เป็นต้น 
สามารถใช้ T-Code ZAREN008_3 โดยเลือกปุ่มที่ 2 หรือ ใช้ T-Code ZAREN008_3_2
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การเรียกดูรายงาน จากการบันทึกบัญชีรบัเงิน ด้วย T-Code ZAREN008_3

การเรียกดูรายงาน จากการบันทึกบัญชีรับเงิน ที่มีการช าระเงินด้วย Bill Payment เช่น QR Code , เครื่องรูดบัตร EDC
ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) เป็นต้น สามารถใช้ T-Code ZAREN008_3 โดยเลือกปุ่มที่ 3 หรือ ใช้ T-Code ZAREN008_3_3 
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การบันทึกบัญชีรับเงิน - จากการช าระเงินด้วย Bill Payment
ด้วย T-Code ZAREN008_3_1
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1. การพิมพ์ค าสั่ง (T-Code) ในการบันทึกบัญชีรับเงิน – จากการรับช าระเงินด้วย Bill Payment 
สามารถด าเนินการได้ 2 แบบคือ
1.1 พิมพ์ค าสั่ง (T-Code) ด้วย ZAREN008_3
1.2 พิมพ์ค าสั่ง (T-Code) ด้วย ZAREN008_3_1

ส่วนงานบันทึกบญัชีรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3

1.1 พิมพ์ค าสั่ง (T-Code) ZAREN008_3 หลังจากนั้นกดปุ่ม      หรือกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3

บนหน้าจอ “Bill Payment Statement – Post Receive (RV) โดยส่วนงาน” ให้ด าเนินการดังนี้
1. ติ๊กเลือกปุ่ม “ส่วนงาน Post RV from BPAY” ส าหรับการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV)
2. กดปุ่ม Execute เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “หน้าที่ 26”

1

2
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1

1.2 พิมพ์ค าสั่ง (T-Code) ZAREN008_3_1 หลังจากนั้นกดปุ่ม      หรือกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป
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2. บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV)
from bill payment statement (ส่วนงาน)”

สามารถระบุรายละเอียด ดังค าอธิบาย ในหน้าถัดไป

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

ชื่อ Field ค าอธิบาย การระบุข้อมูล

Posting process (โปรแกรม Default ที่ปุ่มนี้ ซึ่งใช้ส าหรับการบันทึกรับเงิน)

Selection Criteria

Company code รหัสบริษัท โปรแกรม Default เป็นรหัส 1000 (จ าเป็นต้องระบุ)

วันที่ใน statement วันที่ใน Bill Payment Statement ระบุวันที่มีการช าระเงินตาม Bill Payment Statement (จ าเป็นต้องระบุ)

Profit center ศูนย์ก าไร โปรแกรม Default ตาม Authorization ของส่วนงาน (จ าเป็นต้องระบุ)

Biller ID รหัส QR Code ที่ทางธนาคารก าหนดให้ ระบุรหัส Biller ID ที่มีการช าระเงิน (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

SCB reference1 รหัสอ้างอิง 1 ส าหรับการรับช าระเงิน ระบุ SCB reference1 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

SCB reference2 รหัสอ้างอิง 2 ส าหรับการรับช าระเงิน ระบุ SCB reference2 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

House bank ชื่อธนาคารและล าดับสาขา ระบุชื่อธนาคารและล าดับสาขา (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

Account ID ประเภทของบัญชี (SA-Saving , CA-Current) 
และเลขท่ีบัญชีธนาคาร

ระบุประเภทของบัญชี (SA-Saving, CA-Current) และเลขท่ีบัญชีธนาคาร (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

Bank account เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

ค าอธิบาย Field หน้าจอ  Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

ชื่อ Field ค าอธิบาย การระบุข้อมูล

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ) เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่เขียนเองนอกระบบ ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน จากนอกระบบ SAP (ระบุหรือไม่ระบกุ็ได้)

Posting date วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่บันทึกบญัชี ซึ่งเป็นวันที่ปจัจุบนัเสมอ (จ าเป็นต้องระบุ) 

Document date วันที่เอกสาร ระบุวันที่ในใบเสร็จรับเงิน  (จ าเป็นต้องระบ)ุ 

Document type ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร ให้ระบุ 2? (ระบบ Default ให้ตาม Authorization ของแต่ละส่วนงาน) (จ าเป็นต้องระบุ) 

Reference ข้อความอ้างอิงส่วนหัว ระบุข้อมูลอ้างอิง เช่น เลขที่หนังสือ ข้อมูล (ระบุหรือไม่ระบกุ็ได้)

Header text ค าอธิบายรายการส่วนหัวของเอกสาร ระบุค าอธิบายส่วนหัวเอกสาร (ระบุหรือไม่ระบกุ็ได้)

House Bank Account ID Bank account

99125 SCB01 016-3-00325-6

99128 SCB05 316-3-02001-0

99133 SCB06 333-3-00415-3

ค าอธิบาย Field หน้าจอ  Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน) - ต่อ

ข้อมูลส าหรับระบุที่ Field “House Bank” “Account ID” และ “Bank Account”
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

ชื่อ Field ค าอธิบาย การระบุข้อมูล

Re-run incomplete (ให้ติ๊กเลือก กรณีที่มีการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ (PENDING) หรือ กรณีที่ก าลังกดปุ่ม Save แล้วไมได้เลขท่ีเอกสาร)

For Incomplete Posting Tranction

Company code รหัสบริษัท โปรแกรม Default เป็นรหัส 1000 (จ าเป็นต้องระบุ)

RV transaction no. เลขที่ RV transaction ที่ได้จากการ
บันทึกบัญชี

ให้ระบุ เลขที่ RV transaction ที่ได้จากการบันทึกบัญชี

RV transaction Fiscal year ปีบัญชีของเลขที่ RV transaction ที่
ได้จากการบันทึกบัญชี

ให้ระบุปีบัญชีของเลขที่ RV transaction ที่ได้จากการบันทึกบัญชี

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ) เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่เขียนเองนอกระบบ ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน จากนอกระบบ SAP (ระบุหรือไม่ระบกุ็ได้)

Posting date วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่บันทึกบญัชี ซึ่งเป็นวันที่ปจัจุบนัเสมอ (จ าเป็นต้องระบุ) 

Document date วันที่เอกสาร ระบุวันที่ในใบเสร็จรับเงิน  (จ าเป็นต้องระบุ) 

Document type ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร ให้ระบุ 2? (ระบบ Default ให้ตาม Authorization ของแต่ละส่วนงาน) 
(จ าเป็นต้องระบุ) 

Reference ข้อความอ้างอิงส่วนหัว ระบุข้อมูลอ้างอิง เช่น เลขที่หนังสือ ข้อมูล (ระบุหรือไม่ระบกุ็ได้)

Header text ค าอธิบายรายการส่วนหัวของเอกสาร ระบุค าอธิบายส่วนหัวเอกสาร (ระบุหรือไม่ระบกุ็ได้)

ค าอธิบาย Field หน้าจอ  Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน) – ต่อ
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2. บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” – ต่อ 
ในการระบุข้อมูลที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” “SCB reference2” “House bank” “Account ID” 
และ “Bank account” สามารถระบุข้อมูลได้หลายแบบ ดังต่อไปน้ี

2.1 ไม่ระบุข้อมูลที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” “SCB reference2” “House bank” “Account ID” 
และ “Bank account”

2.2 ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” 
2.3 ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” 
2.4 ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “House bank” และ “Account ID”
2.5 ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Bank account” 
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.1 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ไม่ระบุข้อมูลที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” “SCB reference2” “House bank” “Account ID” และ “Bank account”

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.1 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ไม่ระบุข้อมูลที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” “SCB reference2” “House bank” “Account ID” และ “Bank account”

หลังจากกดปุ่ม “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลดังหน้าจอด้านล่างนี้
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID”
หากต้องการระบุรหัส Biller ID มากกว่า 1 Biller ID ให้กดปุ่ม          “Multiple selection” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป
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ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” ระบขุ้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” – ต่อ
หลังจากระบุรหัส Biller ID เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 35 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”ระบขุ้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” – ต่อ
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 36 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” ระบขุ้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” 
หลังจากกดปุ่ม “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลดังหน้าจอด้านลา่งนี้



- 37 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.3 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 38 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.3 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” หลังจากกดปุ่ม “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลดังหน้าจอด้านลา่งนี้



- 39 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

- เมื่อกดปุ่ม         ที่หน้ารหัส Biller ID ทางด้านซ้ายมือ จะแสดงข้อมูล “SCB Referecne1” เพียงเลขเดียวเท่านั้น 
(จากการระบุข้อมูลที่หน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”)

2.3 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” 
ระบขุ้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” - ต่อ



- 40 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.4 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “House bank” และ “Account ID” เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 41 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.4 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “House bank” และ “Account ID” หลังกดปุ่ม “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลดังหน้าจอด้านล่างนี้



- 42 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.5 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Bank account” หากต้องการระบุหลาย ๆ Bank account ให้กดปุ่ม         “Multiple selection” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 43 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.5 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Bank account” เมื่อระบุข้อมูล Bank account เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 44 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.5 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Bank account” เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 45 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.5 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “House bank” และ “Account ID” หลังกดปุ่ม “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลดังหน้าจอด้านล่างนี้



- 46 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

3. บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Execute”

สามารถเลือกระบุข้อมูลได้ตามข้อ 2



- 47 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

4. บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” หลังจากกดปุ่ม “Execute” 
จะแสดงดังรูปด้านล่างน้ี



- 48 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5. การเลือก Biller ID และ SCB Reference1 ส าหรับบันทึกบัญชีรับเงิน สามารถเลือกได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้
5.1 เลือกที่ระดับ Biller ID
5.2 เลือกที่ระดับ SCB Reference1 

- ข้อมูลที่ Field “Biller ID Rrference1” ทางด้านซ้ายมือ แสดงข้อมูลที่ได้จากการระบุข้อมูลที่หน้าจอ “Post receive voucher (RV) 
from bill payment statement (ส่วนงาน)”

- ข้อมูลที่ Field “Biller ID” และ “SCB Reference1” ทางด้านขวามือ เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ในการบันทึกบัญชีรับเงิน โดยสามารถเลือก
Field “Biller ID” ได้เพียง 1 Biller ID เท่านั้น แต่สามารถเลือก Field “SCB Referecne1” ได้หลาย ๆ SCB Referecne1



- 49 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

Double Click ที่รหัส Biller ID “099400248404390” ทางดา้นซ้ายมอื
- ข้อมูลที่ Field “Biller ID” และ “SCB Reference1” ทางด้านขวามือ จะแสดงค่าที่ Field “Biller ID” ด้วยรหัส Biller ID ที่ท าการเลือก 

ส่วนที่ Field “SCB Referecne1” จะแสดงค่าเป็น “*”

5.1 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement” เลือกที่ระดับ Biller ID



- 50 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5.1 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement” เลือกที่ระดับ Biller ID – ต่อ

กรณีเลือกที่ระดับ “Biller ID” จะต้องท าการเพ่ิมบรรทัดรายการเอง



- 51 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement” เลือกที่ระดับ SCB Reference1 

1. ให้กดเลือกปุ่ม ที่อยู่ด้านหน้ารหัส Biller ID ที่ต้องการบันทึกบัญชีรับเงิน

2. Double Click ที่เลข SCB Reference1 ที่ต้องการ ซึ่งหลังจาก Double Click เรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลการเลือกที่ด้านซา้ยมือ



- 52 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement” หลังจากเลือกที่ระดับ SCB Reference1 
เรียบร้อยแล้ว ดังแสดงหน้าจอด้านล่างนี้

กรณีเลือกที่ระดับ “SCB Reference1”

โปรแกรมจะแสดงบรรทัดรายการที่ Lower Body มาให้ 1 บรรทัดรายการ



- 53 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

6. การเพิ่มบรรทัดรายการ 
ไม่ว่าจะเลือกที่ระดับ Biller ID หรือ ระดับ SCB Reference1 ที่ Lower Body สามารถเพิ่มบรรทัดรายการ หรือ ลบบรรทัดรายการ แบบเดียวกัน ดังนี้
- กดปุ่ม             กรณีที่ต้องการเพ่ิมบรรทัดรายการ
- กดปุ่ม             กรณีที่ต้องการลบบรรทดัรายการ 

- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไปยังหน้าแรกสุด
- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไปยังหน้ากอ่นหนา้นี้
- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไปยังหน้าถดัไป
- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไปยังหน้าสดุท้าย
- กดปุ่ม                             กรณีที่รับเงินแล้วมีการระบุรหัสลกูหนี้ One – Time



- 54 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

6. การเพิ่มบรรทัดรายการ – ต่อ 
- เมื่อกดปุ่ม         จะแสดงดังรูปด้านล่างนี้



- 55 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

7. การจัด Layout เพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชี

1. จัดความกว้างของข้อมูลแต่ละ Field ที่ต้องการใช้ในการระบุข้อมูลส าหรับการรับเงินให้เรียบร้อย
2. Click ที่ปุ่ม       “Configuration” เพ่ือท าการ Save Layout

3. บนหน้าต่าง “Table Settings” ให้ระบุข้อมูลที่ Field “Variant” โดยระบุชื่อ Variant ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม                                 
เพ่ือท าการสร้าง Variant และกดปุ่ม              เพ่ือ Save Variant ที่ได้ด าเนินการสร้าง



- 56 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

8. การเลือกข้อมูลที่ Middle Body ส าหรับการบันทึกบัญชีรับเงิน
- ทุกครั้งที่ท าการเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ 1 ครั้ง เพื่อให้โปรแกรมค านวณจ านวนเงินรวม 

เพื่อน าไปใช้ในการตรวจสอบการระบุจ านวนเงินท่ี Low Body

- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไปยังหน้าแรกสุด
- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไปยังหน้ากอ่นหนา้นี้
- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไปยังหน้าถดัไป
- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไปยังหน้าสดุท้าย
- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการเลือกข้อมูลทั้งหมด
- กดปุ่ม          กรณีที่ต้องการไม่เลือกข้อมูลทั้งหมด

สามารถกดเลือกเฉพาะบรรทัดรายการที่ต้องการ หรือ ไม่ต้องการ น ามาใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชีรับเงิน

ซึ่งบรรทัดรายการที่ถูกเลือก เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชี จะแสดงพ้ืนหลังเป็น “สีส้ม”



- 57 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body

ชื่อ Field ค าอธิบาย การระบุข้อมูล

For Statement date วันที่ใน Bill Payment Statement ระบุวันที่ช าระเงิน ตามข้อมูลใน Bill Payment Statement

SCB Reference1 เลข SCB Reference1 ระบุเลข SCB Reference1 (ที่ก าหนดให้กับทาง SCB)

Posting key ก าหนดการบันทึกบัญชี ก าหนดการบันทึกบัญชี เช่น เครดิต ด้วยรหัสบัญชี ให้ระบุเป็น 50 เป็นต้น

Account รหัสบัญชี / รหัสลูกหนี้ / รหัสเจ้าหนี้ รหัสบัญชี 10 หลัก / รหัสลูกหนี้ 6 หลัก / รหัสเจ้าหนี้ 6 หลัก

Special GL Indicator ตัวบ่งชี้รหัสพิเศษ ระบุรหัสตัวบ่งชี้รหัสพิเศษ เฉพาะลูกหนี้และเจ้าหนี้ เท่านั้น

Document number เลขที่เอกสารบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้ ระบุฉพาะกรณีท่ีรับเงินจากการตั้งลูกหนี้ไว้ ให้ระบุเลขที่เอกสารการตั้งลูกหนี้

Fiscal year ปีบัญชีของเอกสารบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้ ระบุปีบัญชีของเอกสารการบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้

Line item บรรทัดรายการ ในเอกสารบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้ ระบุบรรทัดรายการ ที่ได้บันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้ไว้

Amount จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินที่ต้องการบันทึกบัญชี



- 58 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

ชื่อ Field ค าอธิบาย การระบุข้อมูล

Tax code รหัสภาษี ระบุรหัสภาษี (กรณีที่ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย หรือ ระบุรหัสเจ้าหนี้)

Value date/Due on วันท่ีคิดมูลค่า / วันครบก าหนดช าระเงิน ระบุวันที่คิดมูลค่า / วันครบก าหนดช าระเงิน

Functional area ผลผลิต ระบุรหัสผลผลิต

Cost center ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัส Cost center

Internal Order ใบสั่งงานภายใน ระบุรหัส Internal Order

Earmark Fund ใบจองงบประมาณ ระบุเลขเอกสารของ Earmark Fund (กรณีที่ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย)

Item บรรทัดรายการในใบจองงบประมาณ ระบุบรรทัดรายการใน Earmark Fund (กรณีที่ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย)

Fund กองทุน ระบุรหัสกองทุน

Profit center ศูนย์ก าไร ระบุรหัส ส่วนงาน

Reference key2 คีย์การอ้างอิง2 ระบุรหัส ส่วนงาน (กรณีที่ระบุรหัสบัญชีที่ข้ึนต้นด้วย 49* / 59*)

Assignment ข้อมูลอ้างอิง ระบุข้อมูลอ้างอิง เช่น เลขท่ีฎีกา เลขท่ีเอกสาร เป็นต้น

Line item text ค าอธิบายบรรทัดรายการ ระบุค าอธิบายบรรทัดรายการ

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ



- 59 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ที่ Lower Body ตรง Field “Posting Key” จะต้องระบุ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี
- 40 เดบิต ระบุ รหัสบัญชี 10 หลัก
- 50 เครดิต ระบุ รหัสบัญชี 10 หลัก
- 01 เดบิต ระบุ รหัสลูกหน้ี 6 หลัก
- 09 เดบิต ระบุ รหัสลูกหน้ี 6 หลัก + SP G/L
- 11 เครดิต ระบุ รหัสลูกหน้ี 6 หลัก
- 19 เครดิต ระบุ รหัสลูกหน้ี 6 หลัก + SP G/L
- 31 เครดิต ระบุ รหัสเจ้าหน้ี 6 หลัก และ ระบุ VX ที่ Field “Tax Code”
- 39 เครดิต ระบุ รหัสเจ้าหน้ี 6 หลัก + SP G/L และ ระบุ VX ที่ Field “Tax Code”

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ
- รายละเอียดในการระบุข้อมูล ตรง Field “Posting Key” 



- 60 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ
กรณีที่ระบุ Cost center และ Internal order เรียบร้อยแล้ว 
- ให้กดปุ่ม Enter 
- ระบบจะแสดงข้อมูล Profit center ให้ อัตโนมัติ 



- 61 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ
- หลังจากกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงข้อมูล Profit center ให้ อัตโนมัติ ดังรูปด้านล่าง 



- 62 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ
ที่ Field “Fund” สามารถระบุได้มากกว่า 1  Fund : 1 ยอดการช าระเงิน
- ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ช าระเงินค่าเช่าร้านค้า (Fund 10101005) พร้อมกับ ค่าไฟ (Fund 

10101001) หรือ กรณีที่ช าระค่าเช่าร้านค้า (Fund 10101005) พร้อมกับ เงินประกันสัญญาร้านค้า 
(Fund 10101001) เป็นต้น

- ระบบจะท าการบันทึกเอกสารการรับเงิน (RV) แยกตามกองทุน (Fund) ให้อัตโนมัติ



- 63 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ
- Special Indicator

Special Indicator 
for AR

ค าอธิบาย
รหัสบัญชี

แยกประเภท
หมายเหตุ

E ลูกหนี้จากการจัดการศึกษา 1202010020
S ลูกหนี้จากการให้บริการวิชาการ 1202010030
R ลูกหนี้วิจัย 1202010040
N ลูกหนี้จากการรักษาพยาบาล 1202010050
L ลูกหนี้โครงการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ 1202020030 เช่าซื้อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

B ลูกหนี้โครงการสวัสดิการ 1202020030 เช่าซื้อ/ลูกหนี้เงินยืมสวัสดิการ (บุคลากร)

U ลูกหนี้เงินยืมเพ่ือการศึกษา 1202020040 เช่น กยศ., กรอ.
V ลูกหนี้-รับผิดทางแพ่ง 1202020050
1 ลูกหนี้ระหว่างกัน (ซื้อ/ขาย) 1202030090 เฉพาะการซื้อ/ขายระหว่างกันเท่านั้น
C ลูกหนี้เช็คคืน 1202040010

J ผิดสัญญาชดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษา 1901020020

K ผิดสัญญาบุคลกรลาศึกษาและฝึกอบรมดูงาน 1901020020

G เงินประกันความเสียหายร้านค้า 2199040030

Y ลูกหนี้-เงินมัดจ าจากการขายและให้บริการ 2199990010
เงินมัดจ าที่เรียกเก็บจากลูกค้า : รวมกรณีขาย
ครุภัณฑ์ และวัสดุ



- 64 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

10. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Validate” เสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี

อย่าลืม ก่อนกดปุ่ม “SAVE” ให้กดปุ่ม “Validate” ก่อนทุกครั้ง เสมอ



- 65 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

11. หลังจากกดปุ่ม Validate หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง
- หลังจากนั้นให้กดปุ่ม  



- 66 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

12. กดปุ่ม          เพื่อท าการบันทึกบัญชี 



- 67 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

13. หลังจากกดปุ่ม        จะได้เลขที่เอกสาร (Document Number) แสดงดังหน้าจอด้านล่างนี้  



- 68 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

14. ที่ Column “Document No.” สามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้



- 69 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

15. สามารถกดปุ่ม         เพื่อแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม 



- 70 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

16. สามารถท าการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ (หากต้องการ)



- 71 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

การบันทึกบัญชีด้วยการติ๊กปุ่ม “Re-run incomplete”

กรณีที่มีการบันทึกบัญชีแล้วโปรแกรม สร้างเลขที่เอสการไม่ตรงกับจ านวนเงินที่เลือก ให้ถือว่าการ
บันทึกบัญชีรับเงนิครั้งนี้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในหน้าถัดไป



- 72 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

1. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีรับเงินในรายงาน “BPAY Line Item Report” ด้วย T-code “ZAREN008_3_3” แล้วพบว่า 
ที่ Column “FI Doc No.” แสดงข้อมูลเป็น “PENDING” ให้น าเลขที่ Field “RV trans” ไปใช้ในการบันทึกรับเงินอีกครั้ง  



- 73 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2..หลังจากตรวจสอบพบรายการในรายงานแสดงข้อมูลเป็น “PENDING” ให้ด าเนินการบันทึกบัญชีรับเงินอีกคร้ัง ด้วย T-Code ZAREN008_3_1 
โดยติ๊กเลือกปุ่ม



- 74 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

3. ระบุเลข RV transaction no. และ RV transaction Fiscal year หลังจากนั้นกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 75 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

4. โปรแกรมจะดึงข้อมูลบางส่วนจากการบันทึกบัญชีรับเงินไม่สมบูรณ์ ให้ระบุข้อมูลแต่ละ Field เพิ่มเติม ให้
มีความครบถ้วน หลังจากนั้นกดปุ่ม        Execute



- 76 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5. ตรงบรรทัดรายการที่แสดงข้อมูล Column “RV FI document” เป็น “PENDING” สามารถระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แก้ไขรายละเอียดของข้อมูล ที่แสดงเป็นสีขาว
- เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Validate” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

อย่าลืม ก่อนกดปุ่ม “SAVE” ให้กดปุ่ม “Validate” ก่อนทุกครั้ง เสมอ



- 77 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

6. หลังจากกดปุ่ม “Validate” หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่างหลังจากนั้นให้กดปุ่ม  



- 78 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

23. กดปุ่ม        เพ่ือบันทึกบัญชีรับเงิน 



- 79 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ส่วนงานรับเงิน – จากการช าระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

24. หลังจากกดปุ่ม        จะได้เลขที่เอกสาร (Document Number) ดังรูปด้านล่างนี้  



- 80 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารรับเงนิ (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment
ด้วย T-Code ZAREN008_3_2



- 81 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2

- เข้าใช้งาน ด้วย T-Code ZAREN008_3
- เลือกปุ่มที่2 ส าหรับการยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV)
- หลังจากนั้น กดปุ่ม        Execute



- 82 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

1. ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลกิที ่Field “Document Number” (ถ้าเข้าใช้งานด้วย T-Code ZAREN008_3_2 จะแสดงหน้าจอดังรูปนี้)
- ที่ Field “Reversal Reason” ระบุ 01 “Reversal in current period” กรณียังไม่มีการปิดบัญชี (วันที่ผ่านรายการในการยกเลิกเอกสารจะ

เป็นวันที่เดียวกันกับวันที่บนัทึกบัญชี)
- จากนั้น กดปุ่ม Execute เพ่ือดูรายละเอียดที่ต้องการยกเลิก



- 83 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

1. ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิกที่ Field “Document Number” (ต่อ)
- ที่ Field “Reversal Reason” ระบุ 02 “Reversal in closed period” กรณีที่วันท่ีบันทึกบัญชี มีการปิดบัญชีแล้ว
- ที่ Field “Posting Date” ระบุ วันที่ผ่านรายการที่ต้องการยกเลิก
- จากนั้น กดปุ่ม Execute เพื่อดูรายละเอียดที่ต้องการยกเลิก



- 84 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

2. หลังจากกดปุ่ม Execute โปรแกรมแสดงรายละเอียดดังรูปด้านล่าง
- ที่ Column “FI Doc No.” สามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้

การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)



- 85 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

3. หลังจาก Click เลขที่เอกสาร ที่ Column “FI Doc No.” โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง หลังจากนั้น
กดปุ่ม       เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- 86 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

4. ที่ Field “Test Run” ที่น าเครื่องหมายถูกออก เพื่อให้แสดงเป็นค่าว่าง
- จากนั้น กดปุ่ม      Execute เพื่อด าเนินการยกเลิกเอกสารจริง

การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)



- 87 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

5. หลังจากกดปุ่ม       Execute โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง
- ที่ Field “FI Doc No.” สามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้
- เมื่อโปรแกรมยกเลิกเอกสารส าเร็จ จะแสดงข้อความที่ Field “Document 29xx000xxx was posted in company code 1000”



- 88 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

6. หลังจาก Click เลขที่เอกสาร ที่ Column “FI Doc No.” โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง



- 89 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment
ด้วย T-Code ZAREN008_3 หรือ  ZAREN008_3_3



- 90 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดเูอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3

- เข้าใช้งาน ด้วย T-Code ZAREN008_3
- เลือกปุ่มที่3 ส าหรับการเรียกดูรายงานการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV)
- หลังจากนั้นกดปุ่ม        Execute



- 91 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

1. ระบุข้อมูลที่หน้า Selection Screen ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ถ้าเข้าใช้งานด้วย T-Code ZAREN008_3_3 จะแสดงหน้าจอดังรูปนี้)

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)



- 92 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

ชื่อ Field การระบุข้อมูล

Selection Criteria

Company code โปรแกรม Default เป็นรหัส 1000

Fiscal Year ระบุปีงบประมาณ

Profit center โปรแกรม Default ตาม Authorization ของส่วนงาน 

Bank Key - ระบุ 014-0016 ส าหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016-3-00325-6
- ระบุ 014-0316 ส าหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 316-3-02001-0
- ระบุ  ส าหรับเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 333-3-00415-3

House bank - ระบุ 99125 ส าหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016-3-00325-6
- ระบุ 99128 ส าหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 316-3-02001-0
- ระบุ 99133 ส าหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 333-3-00415-3

Account ID - ระบุ SCB01 ส าหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016-3-00325-6
- ระบุ SCB05 ส าหรับเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 316-3-02001-0
- ระบุ SCB06 ส าหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 333-3-00415-3

Bank Account ระบุ 016-3-00325-6 / 316-3-02001-0 / 333-3-00415-3 (จ าเป็นต้องระบุ)

1. ระบุข้อมูลที่หน้า Selection Screen ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)



- 93 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

ชื่อ Field การระบุข้อมูล

Transaction Date วันท่ีรับช าระเงิน ตามยอดเงินท่ีแสดงข้อมูลอยู่ใน Bill Payment Statement

Biller ID ระบุรหัส Biller ID ท่ีมีการช าระเงิน

SCB reference1 ระบุ SCB reference1

SCB reference2 ระบุ SCB reference2

SCB reference3 ระบุ SCB reference3

1. ระบุข้อมูลที่หน้า Selection Screen ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)



- 94 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

2. เมื่อระบุข้อมูลที่หน้า Selection Screen ตามความต้องการของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม         Execute



- 95 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ตัวอย่างรายงาน ที่มีการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ที่ไม่ส าเร็จ
- สังเกตที่ Column “FI Doc No.” จะแสดงข้อความว่า “PENDING”

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)



- 96 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

- หากมีการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ที่ Column “RV trans” จะแสดงเลข RV trans
- หากไม่มีการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ที่ Column “RV trans” จะแสดงเป็นค่าว่าง



- 97 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

- หากมีการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ที่ Column “RV trans” จะแสดงเลข RV trans ซึ่งสามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดเอกสาร
การบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ได้



- 98 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

- หลังจาก Click เลข RV trans ที่ Column “RV trans” โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง



- 99 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

ที่ Column “FI Doc No.” จะแสดงเลขที่เอกสารการรับเงิน (RV) ซึ่งสามารถ Click ที่เอกสารการรับเงินได้เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)



- 100 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

หลังจากท่ี Click ที่เอกสารการรับเงิน (RV) โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูป (เหมือนกับการเรียกดูเอกสารด้วย T-Code FB03)



- 101 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

สามารถกดปุ่ม         เพื่อแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม 

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)



- 102 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

สามารถท าการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ (หากต้องการ)

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)



- 103 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

- หากกองคลังมีการบันทึกบัญชีรับเงินจากท่ีส่วนงานมาน าส่งเรียบร้อยแล้ว ที่ Column “OP trans no” จะแสดงเลข OP transซึ่ง
สามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดเอกสารการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ของกองคลังได้

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)



- 104 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

- หลังจาก Click ที่เลข OP trans โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านลา่ง

การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

หมายเหตุ : ที่ Column “OP FI Doc” ส่วนงานไม่สามารถเรียกดูรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีของกองคลัง



- 105 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007
จากเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงนิด้วย Bill Payment

ด้วย T-Code ZAREN008_3 หรือ  ZAREN008_3_1



- 106 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007

1. ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน (RV) - จากเอกสารการรับเงิน (RV) ที่ได้จากการบันทึกบัญชีรับช าระเงินด้วย Bill Payment
ด้วย T-Code ZAREN008_3 หรือ  ZAREN008_3_1 หลังจากน้ัน กดปุ่ม “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

ข้อมูลที่ต้องระบุ
- ฟิลด์ “ส่วนงาน” ให้ระบุ Profit Center ของส่วนงานเอง เช่น P10
- ฟิลด์ “เลขที่เอกสารรับเงิน (RV) ให้ระบุเลข Doc. ที่ต้องการน าเงินส่งกองคลงั
- ที่ฟิลด์ “วันที่พิมพ์ใบน าส่ง” ให้ระบุวันที่ต้องการน าเงินส่งกองคลัง

ที่ฟิลด์ “งวด” หากเลขที่
เอกสารเป็นของเดือนที่
แล้ว ต้องระบุเป็นค่าว่าง



- 107 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

2. กรอกรายละเอียดในการจัดท าใบน าส่ง
- ติ๊กเครื่องหมายถูก ที่ช่อง “จ านวนเงินใบน าฝากธนาคาร(เงินโอน)” พร้อมทั้งระบุจ านวนเงิน
- ติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกเอกสารการรับเงิน (RV) ที่ใช้ในการจัดท าใบน าส่ง



- 108 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

2. กรอกรายละเอียดในการจัดท าใบน าส่ง (ต่อ)

หมายเหตุ : 
ใช้กรณีที่ตอนบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ระบุรายการบัญชีทางด้านเดบิต ด้วยบัญชี “เงินฝากมหาวิทยาลัยมหิดล (Pay-in)”

ใช้กรณีที่มีการบันทึกบัญชีน าเงิน/เช็ค ฝากธนาคาร (JV-น าฝาก) โดยระบรุายการบัญชีทางด้านเดบิต 
ด้วยบัญชี “เงินฝากมหาวิทยาลัยมหิดล (Pay-in)” ต้องระบุ เลขที่เอกสารใบส าคัญท่ัวไป (JV-น าฝาก) 
ที่ช่อง “เลขที่ใบส าคัญท่ัวไป (JV)” และวันที่ผ่านรายการในเอกสารใบส าคัญท่ัวไป (JV-น าฝาก) ที่ช่อง “วันที่ใบส าคัญท่ัวไป(JV)



- 109 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

2. กรอกรายละเอียดในการจัดท าใบน าส่ง (ต่อ)
- เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Print Submit Document”



- 110 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

3. หลังจาก กดปุ่ม “Print Submit Document” โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง
- ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง “Print immediately”
- จากนั้นกดปุ่ม            Print



- 111 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

4. ระบุเลือกเครื่องพิมพ์ผลที่ต้องการสั่งพิมพ์ และกดปุ่ม OK



- 112 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

5. โปรแกรมจะแสดงเลขที่ใบน าสง่ และเลขที่เอกสารใบส าคัญทั่วไป (JV-น าส่ง)
- ให้ส่วนงานน าเลขที่เอกสารใบส าคัญทั่วไป (JV-น าส่ง) ที่ได้ไปจัดพิมพ์ด้วย T-Code ZARFM002

เลขที่เอกสารใบส าคัญท่ัวไป (JV-น าส่ง)

(หากต้องการยกเลิก ต้องยกเลิกด้วย 

T-Code ZARFM007 มีผลให้ใบน าส่งถูกยกเลิกด้วย)

เลขที่ใบน าส่ง



- 113 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การจัดท าใบน าส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เอกสารใบส าคัญทั่วไป (JV-น าส่ง) ที่ได้จากการจัดท าใบน าส่ง



- 114 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบส าคัญทั่วไป (JV-AR)” ด้วย T-Code ZARFM002



- 115 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบส าคัญทั่วไป (JV-AR) ด้วย T-Code ZARFM002

1. ระบุประเภทเอกสาร และ เลขที่ใบส าคัญท่ัวไป (JV-น าส่ง) ที่ได้จากการจัดท าใบน าส่ง หลังจากน้ัน ให้กดปุ่ม      เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป 



- 116 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

2. หลังจาก กดปุ่ม โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง
- ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง “Print immediately”
- จากนั้นกดปุ่ม            Print

การพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบส าคัญทั่วไป (JV-AR) ด้วย T-Code ZARFM002 (ต่อ) 



- 117 -งานบญัชบีรหิารและพฒันาระบบ กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี

การพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบส าคัญทั่วไป (JV-AR) ด้วย T-Code ZARFM002 (ต่อ) 

3. ระบุเลือกเครื่องพิมพ์ผลที่ต้องการสั่งพิมพ์ และกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์กระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ผล


