
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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การบันทึกบัญชีแยกประเภท 

 การบันทึกบัญชีทีระบบบัญชีแยกประเภท มี 2 กรณี ประกอบด้วย  

o การบันทึกเพื่อการโอนออมทรัพย์ไปกระแสรายวัน หน้า 2 

o การปรับปรุงบัญชี หน้า 14 

 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
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การบันทึกบัญชีแยกประเภท กรณีบันทึกโอนออมทรัพย์ไปกระแสรายวัน 

1. ไปที่ รายการบันทึก  Enter แล้วกดปุ่ม เปิด 

 

2. เข้าสู่หน้าจอไปที่ปุ่ม แบทซ์ใหม่  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
                   

หน้า 3 

 

3. เข้าสู่หน้าจอ แบทซ์ กรอกแบทซ์ 

รูปแบบชื่อแบทซ์ ขึ้นด้นด้วย  JT-รหัสหน่วยงาน-อักษรย่อหน่วยงาน-รุ่น-วัน-เดือน-ปี /ล าดับ 

ตัวอย่าง   JT-Bภก5-31-08-2016 

4. กรอก งวด เดือนที่ต้องการโอนเงิน 

5. คลิกปุ่ม รายการบันทึก  

 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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6. เข้าสู่หน้าจอ รายการบันทึก กรอกชื่อรายการบันทึก รูปแบบเดียวกับ ชื่อแบทซ์ 

 

7. กรอกช่อง วันที่มีผล  วันที่ต้องการ 

8. กรอกช่อง ค าอธิบาย  ค าอธิบายการโอนเงิน 

9. กรอกช่อง ชนิด  เลือก Booking 

10. กรอกช่อง รายการ บรรทัดที่ 1  

11. กรอกช่อง บัญชี  ใส่บัญชีกระแสรายวัน 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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12. กรอกช่อง  เดบิต  ใส่จ านวนเงินที่ต้องการโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน 

13. กรอกช่อง รายการ  บรรทัดที่ 2 

14. กรอกช่อง บัญชี  ใส่บัญชีออมทรัพย์ 

 

15. กรอกช่อง  เครดิต  ใส่จ านวนเงินที่ต้องการโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน 

16. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกรายการ 

17. คลิกปุ่ม กากบาท ปิด หน้าจอ รายการบันทึก เพ่ือกลับสู่หน้าจอแบทซ์ 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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18. คลิกปุ่ม  

19. เข้าสู่หน้าจอด าเนินการเพ่ิมเติมคลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบเงินทุน 

 

20. จะปรากฏ กล่องข้อความ ตรวจสอบเงินแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง 

 

21. กลับ เข้าสู่หน้าจอ แบทซ์ คลิกปุ่ม  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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22. ด าเนินการเพ่ิมเติม คลิกปุ่ม เพ่ือส ารองเงินทุน 

 

23. จะปรากฏ กล่องข้อความ รายการของคุณผ่าน การส ารองเงินทุนแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง 

 

24. กลับเข้าสู่หน้าจอ แบทซ์ คลิกปุ่ม  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
                   

หน้า 8 

 

 

25. คลิกปุ่ม  เพ่ือผ่านรายการ 

 

26. จะปรากฏ กล่องข้อความ ID ค าขอออกรายงาน คลิกปุ่ม ตกลง 

 

27. ปิดหน้าจอ แบทซ์ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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28. พิมพ์รายงาน  ไปที่เมนู มุมอง  ค าขอ 

 

29.  เข้าสู่หน้าจอ ค าขอคลิกปุ่ม ส่งค าขอใหม่ 

 

30. เลือก ค าขอหนึ่งรายการ คลิกปุ่ม ตกลง 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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31.  เลือกรายงาน ชื่อว่า รายการบันทึกทั่วไป(ใบส าคัญ)_XX  

32. ใส่พารามิเตอร์ งวด เดือนที่บันทึก 

33. ใส่ ชื่อแบทซ์ คลิกปุ่ม ตกลง 

  

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
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ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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34. คลิกปุ่ม ส่ง 

 

35. เข้าสู่หน้าจอ ค าขอ รอสักครู่แล้ว คลิกปุ่ม เรียกข้อมูลล่าสุด 

 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
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ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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36. เมื่อ เฟส เป็น สมบูรณ์ และสถานะ  ปกติ ให้คลิกปุ่ม  

 

37. เข้าสู่หน้าจอ internet explorer คลิกขวา แล้ว เลือก view source 

 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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38. จะเข้าสู่หน้าจอ รายงาน 

 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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2. การบันทึกบัญชีแยกประเภท กรณปีรับปรุงบัญชี 

1. ไปที่ รายการบันทึก  Enter แล้วกดปุ่ม เปิด 

 

2. เข้าสู่หน้าจอไปที่ปุ่ม แบทซ์ใหม่  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
                   

หน้า 15 

 

3. เข้าสู่หน้าจอ แบทซ์ กรอกแบทซ์ 

รูปแบบชื่อแบทซ์ ขึ้นด้นด้วย  JV-เลขที่เอกสารที่ปรับปรุง  

ตัวอย่าง   JV-59Bภก1/001 

กรอก งวด เดือนที่ต้องการปรับปรุง 

4. คลิกปุ่ม รายการบันทึก  

 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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5. เข้าสู่หน้าจอ รายการบันทึก กรอกชื่อรายการบันทึก รูปแบบเดียวกับ ชื่อแบทซ์ 

 

6. กรอกช่อง วันที่มีผล  ใส่วันที่ตามเอกสารที่ต้องการปรุงบัญชี 

7. กรอกช่อง ค าอธิบาย  ค าอธิบายการปรับปรุงเอกสาร 

8. กรอกช่อง ชนิด  เลือก Booking 

9. กรอกช่อง รายการ  บรรทัดที่ 1  

10. กรอกช่อง บัญชี  ใส่บัญชีที่ถูกต้อง  

 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ                                         
ช่ือเอกสาร : ระบบบัญชีแยกประเภท   
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11. กรอกช่อง  เดบิต  ใส่จ านวนเงินที่ต้องการปรับปรุง 

12. กรอกช่อง รายการ  บรรทัดที่ 2 

13. กรอกช่อง บัญชี  ใส่บัญชีที่ต้องการแก้ไข 

 

14. กรอกช่อง  เครดิต  ใส่จ านวนเงินที่ต้องการปรับปรุง 

15. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกรายการ 

16. จากนั้นกระบวนแบบเดียวกับ การบันทึกบัญชีแยกประเภท กรณีบันทึกโอนออมทรัพย์ไป

กระแสรายวัน ดังนี้ 

1.    

2.    

3.    

17. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยไปท่ี มุมมอง  ค าขอ เพื่อพิมพ์ พิมพ์รายงาน รายการบันทึกทั่วไป

(ใบส าคัญ)_XX 

 

 


