สิ่งที่ส่งมาด้วย

วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS จัดทาขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการสามารถเรียก
รายงานจัดเก็บและนาส่งรายได้ที่มีการจัดเก็บและนาส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนกัน ซึ่งสามารถเรียก
รายงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และในระบบ GFMIS Web Online ดังนี้
1. รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น เป็นรายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่งรายได้
แทนส่วนราชการอื่น
2. รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน เป็นรายงานแสดงการที่ส่วนราชอื่น
มีการจัดเก็บและนาส่งรายได้แทน
การเรียกรายงานในระบบปฏิบัติการ ( SAP R3 )
วิธีการเรียกรายงาน
1. รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
1.1 รายได้แผ่นดิน
เข้าเมนู SAP  ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนาส่งรายได้  รายงาน
ระบบรับและนาส่งรายได้ (ส่วนขยาย)  รายงานสาหรับส่วนราชการ  ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ
น าส่ ง รายได้ แ ทนกั น ดั บ เบิ ล คลิ กที่
หรื อพิ มพ์ ค าสั่ ง งาน
ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ”
ตามภาพที่ 2
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ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

2

หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 2 ดังนี้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0304
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300400009
- หน่วยเบิกจ่าย
ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300400004
- ประเภทรายได้
คลิกเลือก
- ปีบัญชี
ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 4 หลัก
เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็น
ค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม หน่วย
เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง
ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน
คลิกเลือก
จากนั้นกดปุ่ม

ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 3 และภาพที่ 4

ภาพที่ 3

3

ภาพที่ 4
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
- การอ้างอิง

-

ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
เอกสารกลับรายการ
ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
จานวนเงิน
ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
เอกสารกลับรายการ
ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
จานวนเงิน
ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
R3 คือ การนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่นาส่ง
แสดงจานวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนาส่ง
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1.2 เงินฝากคลัง
เข้าเมนู SAP  ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนาส่งรายได้  รายงาน
ระบบรับและนาส่งรายได้ (ส่วนขยาย)  รายงานสาหรับส่วนราชการ  ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ
น าส่ ง รายได้ แ ทนกั น ดั บ เบิ ล คลิ กที่
หรื อพิ มพ์ ค าสั่ ง งาน
ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 5 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ”
ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 5

5

ภาพที่ 6
หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 6 ดังนี้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0304
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300400009
- หน่วยเบิกจ่าย
ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300400004
- ประเภทรายได้
คลิกเลือก
- ปีบัญชี
ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 4 หลัก
เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็น
ค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม หน่วย
เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง
ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน
คลิกเลือก
จากนั้นกดปุ่ม

ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8
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ภาพที่ 7

ภาพที่ 8
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
- การอ้างอิง

-

ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
เอกสารกลับรายการ
ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
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-

จานวนเงิน
ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
เอกสารกลับรายการ
ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
จานวนเงิน
ผลรวม

แสดงจานวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
R4 คือ การนาส่งเงินเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินเงินฝากคลังที่นาส่ง
แสดงจานวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนาส่ง

2. รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
2.1 รายได้แผ่นดิน
เข้าเมนู SAP  ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนาส่งรายได้  รายงาน
ระบบรับและนาส่งรายได้ (ส่วนขยาย)  รายงานสาหรับส่วนราชการ  ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ
น าส่ ง รายได้ แ ทนกั น ดั บ เบิ ล คลิ กที่
หรื อพิ มพ์ ค าสั่ ง งาน
ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 9 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ”
ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9
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ภาพที่ 10
หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 10 ดังนี้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ A004
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 2000400000 ถึง 2000400010
- หน่วยเบิกจ่าย
ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 2000400004
- ประเภทรายได้
คลิกเลือก
- ปีบัญชี
ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 4 หลัก
เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุ วัน เดือน ปีที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็น
ค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม หน่วย
เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง
ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน
คลิกเลือก
จากนั้นกดปุ่ม

ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12
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ภาพที่ 11

ภาพที่ 12
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
- การอ้างอิง

-

ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
เอกสารกลับรายการ
ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
จานวนเงิน
ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
เอกสารกลับรายการ
ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
จานวนเงิน
ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
R3 คือ การนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่นาส่ง
แสดงจานวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนาส่ง
10

2.2 เงินฝากคลัง
เข้าเมนู SAP  ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนาส่งรายได้  รายงาน
ระบบรับและนาส่งรายได้ (ส่วนขยาย)  รายงานสาหรับส่วนราชการ  ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ
น าส่ ง รายได้ แ ทนกั น ดั บ เบิ ล คลิ กที่
หรื อพิ มพ์ ค าสั่ ง งาน
ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 13 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ”
ตามภาพที่ 14

ภาพที่ 13
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ภาพที่ 14
หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 14 ดังนี้
- รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ A004
- ศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 2000400000 ถึง 2000400010
- หน่วยเบิกจ่าย
ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 2000400004
- ประเภทรายได้
คลิกเลือก
- ปีบัญชี
ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จานวน 4 หลัก
เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็น
ค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม หน่วย
เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง
ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน
คลิกเลือก
จากนั้นกดปุ่ม

ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16
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ภาพที่ 15

ภาพที่ 16
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
- การอ้างอิง

-

ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
เอกสารกลับรายการ
ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
จานวนเงิน
ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
เอกสารกลับรายการ
ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
จานวนเงิน
ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
R4 คือ การนาส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่นาส่ง
แสดงจานวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนาส่ง
13

การเรียกรายงานในระบบ GFMIS Web Online
วิธีการเรียกรายงาน
1. รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
1.1 รายได้แผ่นดิน
การเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 17
- กดปุ่ม
(เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online
ตามภาพที่ 18

ภาพที่ 17
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ภาพที่ 18
- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนาส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online
ตามภาพที่ 19

ภาพที่ 19
- กดเลือก

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 20
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ภาพที่ 20
การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- ประเภทรายได้
- ปีบัญชี
- วันที่ผ่านรายการ

- ระบุการเรียกรายงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ
ทีเ่ ข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300400009
ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม
เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน
ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม
เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
กดปุ่ม
ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ
โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า
วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง
18 มกราคม 2560
คลิกเลือก
กรณี
ต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
คลิกเลือก
กรณี
ต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นาส่งรายได้แทน
หน่วยงานตนเอง
ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
16

กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 21
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
- การอ้างอิง

- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จานวนเงิน
- ประเภทเอกสาร
- เลขทีเ่ อกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จานวนเงิน
- ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
R3 คือ การนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่นาส่ง
แสดงจานวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนาส่ง
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1.2 เงินฝากคลัง
การเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 22
- กดปุ่ม
(เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online
ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 22
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ภาพที่ 23
- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนาส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online
ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 24
- กดเลือก

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25
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ภาพที่ 25
การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- ประเภทรายได้
- ปีบัญชี
- วันที่ผ่านรายการ

- ระบุการเรียกรายงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ
ทีเ่ ข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300400009
ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม
เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง
ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม
เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
กดปุ่ม
ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ
โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า
วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง
18 มกราคม 2560
คลิกเลือก
กรณี
ต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
คลิกเลือก
กรณี
ต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นาส่งรายได้แทน
หน่วยงานตนเอง
ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
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กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26
การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน
- การอ้างอิง

- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จานวนเงิน
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จานวนเงิน
- ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
R4 คือ การนาส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินฝากคลังที่นาส่ง
แสดงจานวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนาส่ง

21

2. รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน
2.1 รายได้แผ่นดิน
การเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 27
- กดปุ่ม
(เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online
ตามภาพที่ 28

ภาพที่ 27
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ภาพที่ 28
- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนาส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online
ตามภาพที่ 29

ภาพที่ 29
- กดเลือก

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 30
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ภาพที่ 30
การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- ประเภทรายได้
- ปีบัญชี
- วันที่ผ่านรายการ

- ระบุการเรียกรายงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ
ทีเ่ ข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010
ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม
เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน
ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม
เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
กดปุ่ม
ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ
โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า
วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง
18 มกราคม 2560
คลิกเลือก
กรณี
ต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
คลิกเลือก
กรณี
ต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นาส่งรายได้แทน
หน่วยงานตนเอง
ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้ทหี่ น่วยงานอื่นจัดเก็บ
แทน
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กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 31

ภาพที่ 31
รายละเอียดที่ปรากฎในรายงาน
- การอ้างอิง

- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- จานวนเงิน
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
- จานวนเงิน
- ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
R3 คือ การนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่นาส่ง
แสดงจานวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนาส่ง
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2.2 เงินฝากคลัง
การเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 32
- กดปุ่ม
(เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online
ตามภาพที่ 33

ภาพที่ 32
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ภาพที่ 33
- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนาส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online
ตามภาพที่ 34

ภาพที่ 34
- กดเลือก

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 35
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ภาพที่ 35
การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- ประเภทรายได้
- ปีบัญชี
- วันที่ผ่านรายการ

- ระบุการเรียกรายงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ
ทีเ่ ข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จานวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010
ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม
เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง
ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม
เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
กดปุ่ม
ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ
โดยเลือก เดือน ปี และและคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า
วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง
18 มกราคม 2560
คลิกเลือก
กรณี
ต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนาส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
คลิกเลือก
กรณี
ต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นาส่งรายได้แทน
หน่วยงานตนเอง
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ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ
แทน
เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 36

ภาพที่ 36
รายละเอียดที่ปรากฎในรายงาน
- การอ้างอิง

- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- จานวนเงิน
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
- จานวนเงิน
- ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก
RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
R4 คือ การนาส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จานวน 10 หลัก
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง จานวน 10 หลัก
แสดงจานวนเงินฝากคลังที่นาส่ง
แสดงจานวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนาส่ง
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