
ข้ันตอนการปรับ J7 ในระบบ GFMIS 

ข้ันตอนการปรับหมวดรายจาย (ZGL_J7) มดีังนี ้

ใหเปด 2 หนาตางโดยคลิกท่ีปุม  สรางเซสชันใหม โดยหนาตางแรกใหพิมพคําสั่ง FB03 แลวกดปุม 

Enter หรือ   หรือ เขาเมนู การเบิกจายเงิน → FB03 – แสดงเอกสารการขอเบิก  

 

พิมพเลขท่ี ขบ ใสในชอง เลขท่ีเอกสาร สวน 2 ชองลางใหใสเลขหนวยงาน และป พ.ศ.ท่ีทํา แลวลบเลขท่ี

อางอิงออกแลวกดปุม Enter หรือ    

ตัวอยาง ระบุ 3600019871 รหัสหนวยงาน ตัวอยาง ระบุ 2109 ปบัญชีตัวอยาง ระบุ 2020 

 



 ดับเบิ้ลคลิกในชองรายการ 002 จะไดตารางท่ีเปนขอมูลท่ีจะนําไปใชในการปรับ J7 

 

 นําข้อมลูท่ีได้ไปใสใ่นช่องปรับ J7 ถ้าข้อมลูของ บญัชี G/L ไมต่รงกบัช่องรายการผกูพนังบ ให้ใช้ข้อมลูช่องรายการ

ผกูพนังบแทน 

 

 



หนาตางท่ี 2 ใหพิมพคําสั่ง ZGL_J7 แลวกดปุม Enter หรือ หรือ เขาเมนู การเบิกจายเงิน → 

ZGL_J7 – การขอเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจาย ในหนวยงาน 

 

 

หนาจอ “การผานรายการการปรับปรุงเอกสาร” ตามภาพ ดังนี้  

ระบบแสดงขอมูลอัตโนมัติ  

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารJ7  

- ขอความสวนหัว ระบบแสดงขอความ “ปป. การใชจายงบประมาณ”  

รายการท่ีระบุ  



- รหัสหนวยงาน ระบุ 2109 

- สกุลเงิน ระบุ THB 

- วันท่ีเอกสาร ระบุวัน เดือน ปท่ีทําการปรับ J7  

- วันท่ีผานรายการ ระบุวัน เดือน ปท่ีทําการปรับ J7 

- การอางอิง ระบุการอางอิง จํานวน 16 หลัก เปน YYYYXXXXXXXXXXLL  

Y คือ ปงบประมาณท่ีทํา ค.ศ. จํานวน 4 หลัก  

X คือ เลขท่ีเอกสารขอเบิก (ขบ) จํานวน 10 หลัก  

L คือ บรรทัดบัญชีคาใชจายท่ีตองการปรับปรุง  จํานวน 2 หลัก  

กดปุม  หรือ Enter เพ่ือเขาสูหนาจอ“การผานรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการท่ีแกไข)” 

นําขอมูลท่ีเรียกจาก FB03 มาใส 

 

หนาจอ “การผานรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการท่ีแกไข)”บันทึกรายการ ดังนี้  

- รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงานจํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ  

- คียผานรายการ ระบบแสดงคียผานรายการ “50” รายการเครดิต (Credit) ใหอัตโนมัติ  

รายการท่ีแกไข (ระบุรายละเอียดเชนเดียวกับบรรทัดรายการคาใชจายท่ีบันทึกขอเบิกเงิน)  

- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท  

- จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงินท่ีตองการผลักสง  



- ศูนยตนทุน ระบุรหัสศูนยตนทุน จาํนวน 10 หลัก  

- แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก  

- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก  

- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก กดปุม   (รายการถัดไป) ระบบข้ึนขอความตาม

ภาพ 

 

กดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอถัดไป 

 

หนาจอ “การผานรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการท่ีแกไข)”บันทึกรายการ ดังนี้  

- รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงานจํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ  

- คียผานรายการ ระบบแสดงคียผานรายการ “40” รายการเดบิต (Debit)ใหอัตโนมัติ  

รายการท่ีแกไข (ระบุรายละเอียดเชนเดียวกับบรรทัดรายการคาใชจายท่ีบันทึกขอเบิกเงิน)  

- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท  

- จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงินท่ีตองการผลักสง  

- ศูนยตนทุน ระบุรหัสศูนยตนทุน จาํนวน 10 หลัก  

- แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก  



 - กิจกรรมหลัก ระบรุหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก  

- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก กดปุม   (ปุมตรวจสอบ) ระบบข้ึนขอความตาม

ภาพ 

 

กดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอถัดไป 

 

ระบบแสดงขอความ (1)  ใหกดปุม (2)   (ปุม SAVE) ระบบแสดงขอความตามภาพ 

 

กดปุม  ระบบจะใหเลขท่ีเอกสาร 



ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขท่ีระหวา่ง บ. คือ 0100000423120515 และให้เลขท่ีเอกสาร 2 เลข คือ เลขท่ีเอกสาร

ของหนว่ยงาน(ผู้บนัทกึ) และเลขท่ีเอกสารของหนว่ยงาน 9999 และแสดงข้อความ 

 

 

 

 

 

เขาเมนูการเบิกจายเงิน → ZINF_R09 –เอกสารแนบใบฏีกา(ชวงคูขนาน) หรือ พิมพคําสั่ง ZINF_R09  

แลวกดปุม Enter หรือ    



 

 
หนาจอ “รายงาสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง” ตามภาพ ดังนี้  

- รหัสหนวยงาน ระบุ 2109 

- ปบัญชี ระบุปงบประมาณ 

- วันท่ีบันทึก ระบุวัน เดือน ปท่ีทําการปรับ J7 

- วันท่ีผานรายการ ระบุวัน เดือน ปท่ีทําการปรับ J7 

- เลขท่ีเอกสาร ระบุ เลขท่ีไดจาก SAVE บรรทัดแรก 

แลวกดปุม  หรือ Enter เพ่ือเขาสูหนาจอ“รายงานสรุปการนําสง / การขอเบิกเงินคงคลัง” 

ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี  เพ่ือพิมพรายงานออกมา  



 
 

 

ติ๊กท่ีชอง   แลวสั่งพิมพ 

 


