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ขั้นตอนการนำโครงการเขาระบบระหวางปในระบบ WU-MIS (SAP) 

และการขอเบิกจายงบประมาณ 
 

โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. การนำโครงการเขาระบบ เมื่อไดรับเงินจากหนวยงานผูไดรับงบประมาณ ทำหนังสือ ผานระบบ WU 

DOMS เพื่อแจงขอนำโครงการเขาระบบ WU-MIS (SAP) 

โครงการวิจัยท่ัวไป เสนอผานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม  

โครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เสนอผานสถาบันวจิัยวิทยาการสุขภาพ  

โครงการบริการวิชาการ 

โครงการสนบัสนุนอื่น เชน ทุน ฯลฯ 

 

2. สวนแผนงานและยทุธศาสตร ดำเนินการนำโครงการและเงินตามทีร่ะบุในยอดเงินที่ไดรบัเขาระบบฯ ทัง้นี้

เมื่อสงกลับหนวยงานจะมีเอกสารแนบดงัรปู 

 

รูป 2.1 เอกสารแนบการนำโครงการเขาระบบ WU-MIS (SAP) 

ทั้งนี้ จะมกีารอพัเดทขอมูลในเว็บไซดสวนแผนงานและยุทธศาสตร เพื่ออำนวยความสะดวกอีกครัง้ 

ขอสังเกตุการแยกประเภทของประเภท FA มีดังนี ้

ลำดับ ประเภท รหัส FA 

1 โครงการวิจัย R1010103XXX 

2 โครงการบริการวิชาการ S1020103XXX 

3 ทุนและเงินสนับสนุนจากภายนอก T4020102XXX 
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3. เมื่อหนวยงานจะทำเรื่องเบิกคาใชจายโครงการที่สวนแผนงานฯ นำเขาระบบเรียบรอยแลวจาก รูปที่ 2.1 

สวนแผนงานฯ จะมี Combination ของโครงการดงันี ้

FUND Funds_Ctr. Cmmt item Func. Area Total Lc  

F20000 752300 4071010101 R1010103010 492,500 

F20000 752300 BO05000000 R1010103010 492,500 

หมายเหตุ ; เมื่อได Combination ที่สวนแผนงานฯ ใสงบประมาณใหเรียบรอยแลว จะมฝีงรายได 407101.... 

และคาใชจาย เปน BO05000000 หมวดเงินอุดหนุน  

4. ขั้นตอนการกรอกขอมลูรหัสงบประมาณเพื่อการเบิกจายงบประมาณ โดยการใส Combination สำหรับ

การเบิกจายนั้น จะตองใสขอมลู ดังตอไปนี ้

ชื่อรหัส รหัส คำอธิบาย 

Business Area : ประเภทธุรกจิ 1000 มหาวิทยาวลัยลักษณ  

Cost Center : รหัสตนทุน 8521752300 วิจัย-สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

Business Place : รหัสสถานประกอบการ 1000 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ  

Fund : จายงบฯ E9000001  รับเงินสนบัสนุนจากหนวยงานภายนอก 

Functional Area : กิจกรรม R1010103010 สำรวจขอมูลองคประกอบขยะมลูฝอย

พรอมจัดทำมาตรการในการจัดการขยะฯ 

Commitment Item : หมวดรายจาย BO05000000 หมวดเงินอุดหนุน  

Fund Center : หนวยรบังบประมาณ 752300 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

 

4.1. BA (Business area) ประเภทธุรกิจ หนวยงานทั่วไปที่ไมใชวิสาหกจิ ใหใช 1000 มหาวิทยาลยั    

วลัยลักษณ เสมอ ยกเวนหนวยงานวิสาหกิจ ใหใชขอมลูตามตารางดังนี ้

Business Area Business area description 

1000 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

2100 ศูนยบริหารทรัพยสิน 

2200 ศูนยการแพทย ม.วลัยลักษณ 

2301 หนวยวิสาหกจิ เครื่องมือวิทยฯ 

2302 - 

2401 สำนักวิชาสหเวช- เทคนิคการแพทย 
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Business Area Business area description 

2402 สำนักวิชาสหเวช- กายภาพบำบัด 

2403 - 

2404 อาศรมยา วลัยลกัษณ 

2405 หนวยผลิต-ตรวจสอบพันธกุงคุณภาพ 

2406 ศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร 

2407 การผลิตและบริการพันธุปลานลิ 

3001 หลักสูตรประกาศนียบัตรผช.พยาบาล 

3002 หลักสูตรสาธารณสุขฯ มหาบัณฑิต 

3003 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการ 

3004 หลักสูตร วท.ม. สาขา MIT 

3005 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต MIT 

3006 หลักสูตรพิเศษ สสธ.สิ่งแวดลอม   

4001 วิทยาลัยนานาชาต ิ

4002 วิทยาลัยสัตวแพทยฯ  

4003 วิทยาลัยทันตฯ นานาชาติ 
 

4.2 Cost Center : รหัสตนทุน จะแยกตามรหัส ตามตารางดังนี้  

รหัส  Cost Center โครงการวิจัย 

รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8521750101 วิจัย-ตส. วิจัย-หนวยตรวจสอบภายใน 

8521750102 วิจัย-สสม. วิจัย-สำนกังานสภามหาวิทยาลัย 

8521750300 วิจัย-สนผ. วิจัย-สำนกัผูบรหิาร 

8521750401 วิจัย-กง. วิจัย-สวนการเงินและบัญช ี

8521750402 วิจัย-ทมอ. วิจัย-สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 

8521750403 วิจัย-กนศ. วิจัย-สวนกจิการนักศึกษา 

8521750404 วิจัย-สสอ. วิจัย-สวนสื่อสารองคกร 

8521750405 วิจัย-ผงย. วิจัย-สวนแผนงานและยุทธศาสตร 

8521750406 วิจัย-พด. วิจัย-สวนพสัด ุ

8521750408 วิจัย-สอส. วิจัย-สวนอำนวยการและสารบรรณ 

8521750410 วิจัย-อค. วิจัย-สวนอาคารสถานที ่

8521750412 วิจัย-นปม.กท. วิจัย-หนวยประสานงานมวล. 
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รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8521750413 วิจัย-นตก. วิจัย-สวนนิติการ 

8521750414 วิจัย-คมข. วิจัย-โครงการมหาวิทยาลัยสเีขียว 

8521750415 วิจัย-สบก. วิจัย-สวนบริการกลาง 

8521750416 วิจัย-สภส. วิจัย-สวนภูมสิถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 

8521751100 วิจัย-ศคว. วิจัย-ศูนยเครือ่งมอืวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8521751200 วิจัย-ศทท. วิจัย-ศูนยเทคโนโลยีดจิิทลั 

8521751300 วิจัย-ศบส. วิจัย-ศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา 

8521751400 วิจัย-ศบศ. วิจัย-ศูนยบริการการศึกษา 

8521751500 วิจัย-ศบว. วิจัย-ศูนยบริการวิชาการ 

8521751600 วิจัย-ศสอ. วิจัย-ศูนยสหกจิศึกษาและพฒันาอาชีพ 

8521751700 วิจัย-อวว. วิจัย-อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 

8521751900 วิจัย-ศกน. วิจัย-ศูนยกิจการนานาชาต ิ

8521752100 วิจัย-สวน. วิจัย-สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

8521752300 วิจัย-สวส. วิจัย-สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

8521752400 วิจัย-ศนร. วิจัย-ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 

8521752700 วิจัย-อวท. วิจัย-อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8521752800 วิจัย-อพศ. วิจัย-อุทยานพฤกษศาสตร 

8521753100 วิจัย-สจก. วิจัย-สำนกัวิชาการจัดการ 

8521753200 วิจัย-สศ. วิจัย-สำนกัวิชาศิลปศาสตร 

8521753300 วิจัย-สรน. วิจัย-สำนกัวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

8521753400 วิจัย-สพก. วิจัย-สำนกัวิชาพหุภาษาและการศกึษาทั่วไป 

8521754100 วิจัย-สพบ. วิจัย-สำนกัวิชาพยาบาลศาสตร 

8521754200 วิจัย-สสธ. วิจัย-สำนกัวิชาสาธารณสุขศาสตร 

8521754300 วิจัย-สพศ. วิจัย-สำนกัวิชาแพทยศาสตร 

8521754400 วิจัย-สภ. วิจัย-สำนกัวิชาเภสัชศาสตร 

8521754500 วิจัย-สสว. วิจัย-สำนกัวิชาสหเวชศาสตร 

8521754600 วิจัย-วสพอ. วิจัย-วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมาร ี

8521754700 วิจัย-วท. วิจัย-วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ  

8521755100 วิจัย-สทก. วิจัย-สำนกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

8521755200 วิจัย-สว. วิจัย-สำนกัวิชาวิทยาศาสตร 

8521755300 วิจัย-สวท. วิจัย-สำนกัวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
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รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8521755500 วิจัย-สสท. วิจัย-สำนกัวิชาสารสนเทศศาสตร 

8521755600 วิจัย-สสถ. วิจัย-สำนกัวิชาสถาปตยกรรมศาสตร-การออกแบบ 

8521755700 วิจัย-วนช. วิจัย-วิทยาลัยนานาชาต ิ

8521752600 วิจัย-ศสฟ. วิจัย-ศนูยสมารทฟารม 

8521758600 วิจัย-คบส. วิจัย-โครงการบริหารจัดการของเสีย มวล. 

8521758100 วิจัย-ศบท. วิจัย-ศูนยบริหารทรัพยสิน 

8521758200 วิจัย-ศกพ. วิจัย-ศูนยการแพทย  มวล. 

8521759100 วิจัย-บวล. วิจัย-บัณฑิตวิทยาลัย 

 

รหัส  Cost Center โครงการบริการวิชาการ 

รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8522750101 บริการวิชาการ-ตส. บริการวิชาการ-หนวยตรวจสอบภายใน 

8522750102 บริการวิชาการ-สสม. บริการวิชาการ-สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

8522750300 บริการวิชาการ-สนผ. บริการวิชาการ-สำนักผูบริหาร 

8522750401 บริการวิชาการ-กง. บริการวิชาการ-สวนการเงินและบญัช ี

8522750402 บริการวิชาการ-ทมอ. บริการวิชาการ-สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 

8522750403 บริการวิชาการ-กนศ. บริการวิชาการ-สวนกิจการนักศกึษา 

8522750404 บริการวิชาการ-สสอ. บริการวิชาการ-สวนสื่อสารองคกร 

8522750405 บริการวิชาการ-ผงย. บริการวิชาการ-สวนแผนงานและยทุธศาสตร 

8522750406 บริการวิชาการ-พด. บริการวิชาการ-สวนพัสด ุ

8522750408 บริการวิชาการ-สอส. บริการวิชาการ-สวนอำนวยการและสารบรรณ 

8522750410 บริการวิชาการ-อค. บริการวิชาการ-สวนอาคารสถานที ่

8522750412 บริการฯ-นปม.กท. บริการวิชาการ-หนวยประสานงานมวล. 

8522750413 บริการวิชาการ-นตก. บริการวิชาการ-สวนนิติการ 

8522750414 บริการวิชาการ-คมข. บริการวิชาการ-โครงการมหาวิทยาลัยสเีขียว 

8522750415 บริการวิชาการ-สบก. บริการวิชาการ-สวนบริการกลาง 

8522750416 บริการวิชาการ-สภส. บริการวิชาการ-สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิง่แวดลอม 

8522751100 บริการวิชาการ-ศคว. บริการวิชาการ-ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8522751200 บริการวิชาการ-ศทท. บริการวิชาการ-ศูนยเทคโนโลยีดิจทิัล 

8522751300 บริการวิชาการ-ศบส. บริการวิชาการ-ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

8522751400 บริการวิชาการ-ศบศ. บริการวิชาการ-ศูนยบริการการศึกษา 

8522751500 บริการวิชาการ-ศบว. บริการวิชาการ-ศูนยบริการวิชาการ 

8522751600 บริการวิชาการ-ศสอ. บริการวิชาการ-ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

8522751700 บริการวิชาการ-อวว. บริการวิชาการ-อาศรมวัฒนธรรมวลัยลกัษณ 

8522751900 บริการวิชาการ-ศกน. บริการวิชาการ-ศูนยกิจการนานาชาติ 

8522752100 บริการวิชาการ-สวน. บริการวิชาการ-สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

8522752300 บริการวิชาการ-สวส. บริการวิชาการ-สถาบันวิจัยวิทยการสุขภาพ 

8522752400 บริการวิชาการ-ศนร. บริการวิชาการ-ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 

8522752700 บริการวิชาการ-อวท. บริการวิชาการ-อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8522752800 บริการวิชาการ-อพศ. บริการวิชาการ-อุทยานพฤกษศาสตร 

8522753100 บริการวิชาการ-สจก. บริการวิชาการ-สำนักวิชาการจัดการ 

8522753200 บริการวิชาการ-สศ. บริการวิชาการ-สำนักวิชาศิลปศาสตร 

8522753300 บริการวิชาการ-สรน. บริการวิชาการ-สำนักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

8522753400 บริการวิชาการ-สพก. บริการวิชาการ-สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 

8522754100 บริการวิชาการ-สพบ. บริการวิชาการ-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร 

8522754200 บริการวิชาการ-สสธ. บริการวิชาการ-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

8522754300 บริการวิชาการ-สพศ. บริการวิชาการ-สำนักวิชาแพทยศาสตร 

8522754400 บริการวิชาการ-สภ. บริการวิชาการ-สำนักวิชาเภสัชศาสตร 

8522754500 บริการวิชาการ-สสว. บริการวิชาการ-สำนักวิชาสหเวชศาสตร 

8522754600 บริการวิชาการ-วสพอ. บริการวิชาการ-วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกมุาร ี

8522754700 บริการวิชาการ-วท. บริการวิชาการ-วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ  

8522755100 บริการวิชาการ-สทก. บริการวิชาการ-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

8522755200 บริการวิชาการ-สว. บริการวิชาการ-สำนักวิชาวิทยาศาสตร 

8522755300 บริการวิชาการ-สวท. บริการวิชาการ-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

8522755500 บริการวิชาการ-สสท. บริการวิชาการ-สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร 
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รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8522755600 บริการวิชาการ-สสถ. บริการวิชาการ-สำนักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ 

8522755700 บริการวิชาการ-วนช. บริการวิชาการ-วิทยาลัยนานาชาติ 

8522752600 บริการวิชาการ-ศสฟ. บริการวิชาการ-ศูนยสมารทฟารม 

8522758600 บริการวิชาการ-คบส. บริการวิชาการ-โครงการบรหิารจัดการของเสีย มวล. 

8522758100 บริการวิชาการ-ศบท. บริการวิชาการ-ศูนยบรหิารทรัพยสิน 

8522758200 บริการวิชาการ-ศกพ. บริการวิชาการ-ศูนยการแพทย  มวล. 

8522759100 บริการวิชาการ-บวล. บริการวิชาการ-บัณฑิตวิทยาลัย 

   

รหัส  Cost Center โครงการสนับสนนุอื่น 

รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8523750101 สนับสนุน-ตส. สนับสนุนอื่น-หนวยตรวจสอบภายใน 

8523750102 สนับสนุน-สสม. สนับสนุนอื่น-สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

8523750300 สนับสนุน-สนผ. สนับสนุนอื่น-สำนักผูบริหาร 

8523750401 สนับสนุน-กง. สนับสนุนอื่น-สวนการเงินและบัญช ี

8523750402 สนับสนุน-ทมอ. สนับสนุนอื่น-สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 

8523750403 สนับสนุน-กนศ. สนับสนุนอื่น-สวนกจิการนกัศึกษา 

8523750404 สนับสนุน-สสอ. สนับสนุนอื่น-สวนสือ่สารองคกร 

8523750405 สนับสนุน-ผงย. สนับสนุนอื่น-สวนแผนงานและยทุธศาสตร 

8523750406 สนับสนุน-พด. สนับสนุนอื่น-สวนพสัด ุ

8523750408 สนับสนุน-สอส. สนับสนุนอื่น-สวนอำนวยการและสารบรรณ 

8523750410 สนับสนุน-อค. สนับสนุนอื่น-สวนอาคารสถานที ่

8523750412 สนับสนุน-นปม.กท. สนับสนุนอื่น-หนวยประสานงานมวล. 

8523750413 สนับสนุน-นตก. สนับสนุนอื่น-สวนนิติการ 

8523750414 สนับสนุน-คมข. สนับสนุนอื่น-โครงการมหาวิทยาลัยสเีขียว 

8523750415 สนับสนุน-สบก. สนับสนุนอื่น-สวนบริการกลาง 

8523750416 สนับสนุน-สภส. สนับสนุนอื่น-สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 
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รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8523751100 สนับสนุน-ศคว. สนับสนุนอื่น-ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8523751200 สนับสนุน-ศทท. สนับสนุนอื่น-ศูนยเทคโนโลยีดิจทิัล 

8523751300 สนับสนุน-ศบส. สนับสนุนอื่น-ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

8523751400 สนับสนุน-ศบศ. สนับสนุนอื่น-ศูนยบรกิารการศึกษา 

8523751500 สนับสนุน-ศบว. สนับสนุนอื่น-ศูนยบรกิารวิชาการ 

8523751600 สนับสนุน-ศสอ. สนับสนุนอื่น-ศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

8523751700 สนับสนุน-อวว. สนับสนุนอื่น-อาศรมวฒันธรรมวลัยลักษณ 

8523751900 สนับสนุน-ศกน. สนับสนุนอื่น-ศูนยกิจการนานาชาติ 

8523752100 สนับสนุน-สวน. สนับสนุนอื่น-สถาบันวจิัยและนวัตกรรม 

8523752300 สนับสนุน-สวส. สนับสนุนอื่น-สถาบันวจิัยวิทยการสุขภาพ 

8523752400 สนับสนุน-ศนร. สนับสนุนอื่น-ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 

8523752700 สนับสนุน-อวท. สนับสนุนอื่น-อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8523752800 สนับสนุน-อพศ. สนับสนุนอื่น-อุทยานพฤกษศาสตร 

8523753100 สนับสนุน-สจก. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาการจัดการ 

8523753200 สนับสนุน-สศ. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาศิลปศาสตร 

8523753300 สนับสนุน-สรน. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

8523753400 สนับสนุน-สพก. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 

8523754100 สนับสนุน-สพบ. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร 

8523754200 สนับสนุน-สสธ. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

8523754300 สนับสนุน-สพศ. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาแพทยศาสตร 

8523754400 สนับสนุน-สภ. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาเภสัชศาสตร 

8523754500 สนับสนุน-สสว. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาสหเวชศาสตร 

8523754600 สนับสนุน-วสพอ. สนับสนุนอื่น-วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมาร ี

8523754700 สนับสนุน-วท. สนับสนุนอื่น-วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ  

8523755100 สนับสนุน-สทก. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

8523755200 สนับสนุน-สว. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาวิทยาศาสตร 

8523755300 สนับสนุน-สวท. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
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รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

8523755500 สนับสนุน-สสท. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร 

8523755600 สนับสนุน-สสถ. สนับสนุนอื่น-สำนักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ 

8523755700 สนับสนุน-วนช. สนับสนุนอื่น-วิทยาลัยนานาชาติ 

8523752600 สนับสนุน-ศสฟ. สนับสนุนอื่น-ศูนยสมารทฟารม 

8523758600 สนับสนุน-คบส. สนับสนุนอื่น-โครงการบรหิารจัดการของเสีย มวล. 

8523758100 สนับสนุน-ศบท. สนับสนุนอื่น-ศูนยบรหิารทรัพยสิน 

8523758200 สนับสนุน-ศกพ. สนับสนุนอื่น-ศูนยการแพทย มวล. 

8523759100 สนับสนุน-บวล. สนับสนุนอื่น-บัณฑิตวิทยาลัย 

 

4.3 Business Place : รหัสสถานประกอบการ  ทกุหนวยงานระบุ 1000 มหาวิทยาวลัยลักษณ เทานั้น  

4.4 Fund : จายงบฯ ใช E9000001 เทานั้น  สวนแผนงานจะนำเงินเขาในหมวดใหญคือ F20000 

รหัส ชื่อ คำอธิบาย 

E9000001 สส.จากหนวยงานภายนอก รับเงินสนบัสนุนจากหนวยงานภายนอก 

 

4.5 Functional Area : กิจกรรม ตามตัวอยาง จะเปน R1010103010 สำรวจขอมลูองคประกอบขยะมลู

ฝอยพรอมจัดทำมาตรการในการจัดการขยะฯ ทั้งนีจ้ะเปนไปตามเอกสาร FA ทีส่วนแผนงานกำหนด ตาม รูป 

2.1 เอกสารแนบการนำโครงการเขาระบบ WU-MIS (SAP) 
 

4.6 Commitment Item : หมวดเงิน  ตามตัวอยาง จะระบทุั้งรบัและจายเพื่อประกอบการเบิก ฝงรายรับ

จะเปน 4071010101 รายไดจากโครงการ ฝงรายจายจะเปน BO05000000 เงินอุดหนุน ทั้งนี้ ใหดูจาก รูป 

2.1 เอกสารแนบการนำโครงการเขาระบบ WU-MIS (SAP) 
 

4.7 Fund Center : หนวยรับงบประมาณ ตามตัวอยาง Funds_Ctr. จะระบุ เปน 752300 สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ ทั้งนี้ การเบิกจายให ดูจาก รูป 2.1 เอกสารแนบการนำโครงการเขาระบบ WU-MIS 

(SAP) 

 


