
ADVANCE VISION SYSTEMS: FINANCE  3-1 

ส า ร บั ญ  

ก าหนดข้อมูลพืน้ฐาน................................................................................................... 3 

เจา้หน้ี/ลูกหน้ี ......................................................................................................................................... 3 

รหสัวสัดุ - ครุภณัฑ ์................................................................................................................................. 5 

ประเภทใบส าคญั .................................................................................................................................... 7 

งานการเงิน ................................................................................................................. 8 

 ใบเบิก/ยมื/คืนเงิน ................................................................................................................................... 8 

การบนัทึกขอ้มูลใบเบิก/ยมื/คืน ................................................................................................................ 9 

การบนัทึกรายการเบิก/ยมื ...................................................................................................................... 11 

อนุมติัใบเบิก/ยมื ................................................................................................................................... 12 

ยกเลิกใบเบิก/ยมื/คืนเงิน ........................................................................................................................ 13 

การพิมพใ์บเบิก/ยมื/คืนเงิน .................................................................................................................... 13 

 บนัทึกรับรู้หน้ีสิน ................................................................................................................................. 14 

การบนัทึกขอ้มูลรับรู้หน้ีสินหรือใบรับ ................................................................................................... 15 

การบนัทึกรายการหน้ีสิน ....................................................................................................................... 15 

อนุมติัและยกเลิกใบรับ .......................................................................................................................... 16 

 ฎีกา ..................................................................................................................................................... 17 

การบนัทึกฎีกา ...................................................................................................................................... 18 

ออกเลขท่ีจ่าย ........................................................................................................................................ 19 

เปล่ียนเลขท่ีฎีกา.................................................................................................................................... 21 

คดัลอกฎีกา .......................................................................................................................................... 21 

คลงัรับฎีกา ........................................................................................................................................... 22 

 ใบส าคญั .............................................................................................................................................. 23 

การบนัทึกขอ้มูลใบส าคญั ...................................................................................................................... 23 

การบนัทึกรายการใบส าคญั .................................................................................................................... 24 

อนุมติัและยกเลิกใบส าคญั ..................................................................................................................... 27 

การพิมพใ์บส าคญั ................................................................................................................................. 27 

รับเช็ค .................................................................................................................................................. 27 

 



ADVANCE VISION SYSTEMS: FINANCE  3-2 

C H A P T E R  3  

ระบบการเงิน 

ในระบบการเงินของ MIS จะควบคุมดูแล และติดตามการใชเ้งินไดท้ั้งในมิติหน่วยงาน มิติกองทุน และมิติ
แผนงาน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน การยมืคืนเงิน งานเงินเดือน และยงัสัมพนัธ์กบังานการลงบญัชีและ
รายงานการใชเ้งินของระบบงบประมาณดว้ย ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัต่อระบบการเงินแบบ 3 มิติคือจะตอ้งบอกไดเ้สมอ
วา่เงินท่ีใชจ่้ายนั้นเป็นเงินตามงบประมาณใด เพ่ือท่ีจะสามารถสรุปรายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไวไ้ด ้

การท างานของระบบบญัชีจะแบ่งงานออกเป็นหลายๆงาน โดยจะขอแบ่งดงัน้ี 

งาน ค าอธิบาย 
ก าหนดขอ้มลูพ้ืนฐาน ท าการบนัทึกขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น หรือเรียกวา่ขอ้มลูระบบ เช่น ขอ้มลูเจา้หน้ี/

ลูกหน้ี (ใชง้านร่วมกบัระบบอ่ืนๆ) เป็นตน้ 

งานการเงิน เป็นส่วนของการยมื/คืนเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ
จดัท าใบส าคญัต่างๆ คุมทะเบียนลูกหน้ี/เจา้หน้ี และส่งผา่นขอ้มลูต่อไปยงับญัชี
โดยการลงบญัชีอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีการเก็บทะเบียนเช็ครับ/จ่ายอีกดว้ย 

งานเงินเดือน ใชใ้นการเก็บขอ้มลูเงินเดือนของบุคลากรในมหาวทิยาลยั,การค านวณเงินเดือน 
และเงินรายไดสุ้ทธิในแต่ละเดือน 

รายงานการเงิน เป็นรายงานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินและการยมืคืนเงินตามใบขอและใบส าคญั 
รายงานเจา้หน้ี/ลูกหน้ี เป็นรายงานเก่ียวกบังานการเงินในการดูแลเร่ืองทะเบียนเจา้หน้ี/ลูกหน้ี 

รายงานเงินเดือน ออกรายงานเก่ียวกบังานเงินเดือน เช่นใบแจง้รายการจ่ายเงินเดือน(Slip) และ
สรุปรายไดข้องบุคลากร 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งท าความเขา้ใจ คือ งานจดัซ้ือ/จดัจา้งจนถึงการจ่ายเงิน(งานการเงิน) รวมถึงการขอยืมเงิน
ทดรอง เบิกจ่ายเงิน แต่ละขั้นตอนจะมีเปล่ียนแปลงสถานะภาพของเงินไปเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี 

1. ก่อนผกูพนั  หมายถึงจ านวนเงินท่ีไดท้  าการขอใชแ้ลว้ โดยการท าใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต รวมถึงการเบิก/ยมื
เงินดว้ย 

2. หลงัผกูพนั หมายถึงเงินส่วนท่ีไดท้  าการส่ังซ้ือ/จา้งแลว้ โดยการท าใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิต (ในงานการเงินจะ
ขา้มขา้มขั้นตอนน้ีไป) 

3. จ่ายแลว้ หมายถึงจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงโดยงานการเงินแลว้ 

เม่ือ LOG IN เขา้สู่ระบบบญัชีแลว้จะเห็นเมนูหลกัในการท างานดงัรูป 
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ก าหนดข้อมูลพืน้ฐาน 
ในท่ีน้ีขอ้มลูพ้ืนฐาน คือขอ้มลูท่ีมีการใชร่้วมกนัจากหลายๆส่วนงานหรือขอ้มลูท่ีไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงบ่อย
นกั เช่น ลูกหน้ี/เจา้หน้ี เป็นตน้ จึงแยกงานส่วนน้ีออกมาท าก่อนการเร่ิมงานส่วนอ่ืนๆ 

เจ้าหนี้/ลูกหนี้ 

ขอ้มลูเจา้หน้ี/ลูกหน้ีจะรวบรวมรายช่ือบุคคลอา้งอิงท่ีสามารถเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีของระบบ MIS ไดท้ั้งจาก
ภายในมหาวทิยาลยั (อาจเป็นลูกหน้ีเม่ือยมืเงินทดรอง แต่เป็นเจา้หน้ีก่อนท่ีจะไดรั้บเงินเดือน เป็นตน้)  และจาก
ภายนอกมหาวทิยาลยั (อาจเป็นบริษทัหรือร้านคา้ท่ีมหาวทิยาลยัท าการซ้ือ/จา้งดว้ย) โดยแบ่งออกคร่าวๆดงัน้ี 

รหัส ประเภทบุคคล ค าอธิบาย 
1 ขา้ราชการ ขา้ราชการของมหาวทิยาลยั 
2 พนกังานมหาวทิยาลยั เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าของมหาวทิยาลยั 

3 ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งชัว่คราวของมหาวทิยาลยั 
4 บุคคลภายนอก ร้านคา้หรือผูป้ระกอบการ (ท่ีจะเป็นเจา้หน้ี) 

5 หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการอ่ืนๆท่ีมหาวทิยาลยัติดต่อดว้ย 
และแบ่งสถานะของแต่ละบุคคลเป็น 

รหัส สถานะของบุคคลอ้างองิ 
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รหัส สถานะของบุคคลอ้างองิ 
1 ติดต่อ 
2 ขาดการติดต่อ 
3 BLACKLIST (มีประวติัไม่ดี เช่น ทิ้งงาน เป็นตน้) 

 

 
ในการบนัทึกเจา้หน้ีหรือลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลภายในท่ีมีรหสัพนกังาน นอกจากจะตอ้งระบุขอ้มลูทัว่ๆไปแลว้ 
จะตอ้งระบุรหสัพนกังานดว้ย  
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รหัสวสัดุ - ครุภัณฑ์ 

 
ก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะบนัทึกทะเบียนครุภณัฑ ์หรือบนัทึกรับวสัดุไดน้ั้นจะตอ้งก าหนดรหสัวสัดุ - ครุภณัฑเ์สียก่อน โดย
มาท่ีหนา้จอน้ีแลว้เลือกทะเบียน ซ่ึงมีดงัน้ี 

รหัส ทะเบียน ค าอธิบาย เมือ่ตรวจรับ 
1 วสัดุ รายการวสัดุ เพ่ิมรายการรับวสัดุ, ลง 

Stock และลงบญัชี 

2 ครุภณัฑ ์ ทะเบียนสินทรัพย ์หรือทะเบียนครุภณัฑ ์ ลงทะเบียนครุภณัฑโ์ดยสร้าง
หมายเลขครุภณัฑใ์ห้, ลง 
Stock และลงบญัชี 

3 งานจา้ง งานจา้งต่างๆ เช่น ค่าจา้งเหมาท าความ
สะอาด เป็นตน้ 

ลงบญัชี 

4 รายการปรับลด
, ไม่ระบุ 

รายการปรับลดท่ีท าในระบบหรือรายการที่
ไม่สามารถระบุได ้หรือไม่ตอ้งการให้
ลงทะเบียนสินทรัพย ์

ลงบญัชี 

5 รายการเช่า รายการเช่าอาคาร สถานท่ี หรือสินทรัพย์
อ่ืนๆ 

ลงบญัชี 

6 รายการซ่อม
บ ารุง 

รายการซ่อมบ ารุงสินทรัพย ์ ลงบญัชี 

9 สาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

ลงบญัชี 
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เลือกหมวดวสัดุ-ครุภณัฑ ์ ใน Datasheet จะแสดงรายการวสัดุหรือครุภณัฑท่ี์มีอยูก่่อน หากตอ้งการเพ่ิม
สามารถท าไดโ้ดยบนัทึกเพ่ิม โดยจะเป็นตวัเลข 6 หลกั มีความหมายดงัน้ี 

 2 หลกัแรก  หมายถึง รหสัหมวดวสัดุ-ครุภณัฑ ์

 4 หลงัสุดทา้ย  หมายถึง เลขล าดบัท่ีของวสัดุ-ครุภณัฑข์องหมวดนั้นๆ 

และมีขอ้มลูอ่ืนท่ีตอ้งระบุดงัน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
ค าอธิบาย ช่ือกลุ่มวสัดุ - ครุภณัฑ ์  
หน่วยนบั หน่วยนบัของวสัดุ - ครุภณัฑ ์  
แบบการลงบญัชี เช่ือมกบัรูปแบบในการลงบญัชีท่ี

ก าหนดไวก่้อนแลว้โดยงานบญัชี  
หากไม่ระบุเม่ือตรวจรับหรือตั้งหน้ี
จะไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากหารหัส
บญัชีไม่พบ 

จ านวนขั้นต ่า จ านวนขั้นต ่าท่ีควรมีอยู่ ในงานการเงินไม่จ าเป็นตอ้งระบุ 
เน่ืองจากไม่ตอ้งน าไปใชใ้นการเพ่ิม
วสัดุหรือครุภณัฑ ์

ราคากลาง ราคากลางของวสัดุ - ครุภณัฑน์ั้นๆ 
รหสับญัชีเดบิตค่าเส่ือม รหสับญัชีท่ีจะลงรายการเดบิตและ

เครดิตเม่ือท ารายการหกัค่าเส่ือม
สะสม ก าหนดเฉพาะครุภณัฑ ์

รหสับญัชีเครดิตค่าเส่ือม 

วธีิตดัค่าเส่ือม วธีิท่ีจะใชใ้นการค านวณค่าเส่ือม 
อายคุรุภณัฑ ์(วนั) อายคุรุภณัฑ ์คิดเป็นจ านวนวนั 
ราคาต ่าสุด มลูค่าซากของครุภณัฑ ์
รูปแบบครุภณัฑ ์ วธีิกระจายหมายเลขครุภณัฑ ์ 
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ประเภทใบส าคัญ 

 
เป็นการก าหนดประเภทของเอกสารใบส าคญัทั้งหมดของระบบ โดยสามารถก าหนดสมุดบญัชีท่ีจะลงบญัชีเม่ือ
มีการอนุมติัใบส าคญัแลว้ และก าหนดแหล่งเงินท่ีเป็นค่าตั้งตน้ในการท างานของหนา้จอใบส าคญัจ่าย  
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งานการเงิน 

 ใบเบิก/ยมื/คนืเงนิ 

 
หนา้จอน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1. ส่วนปีงบประมาณและเลขท่ีเอกสาร  

2. ส่วนของใบเบิก/ยมื 

3. ส่วนของรายการในใบเบิก/ยมื ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 Tab ดงัน้ี 

 I : รายการขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต และอ่ืนๆ 

 C : รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ 

 S : รายช่ือร้านคา้ท่ีเสนอราคา 

 D : อา้งอิงรายการปรับลดเงินงบท่ีใช ้

หมายเหตุ  

ใน Tab C, S และ D ไม่จ าเป็นต่องานการเงิน 

การยมืเงินนั้น ถือวา่เป็นการกันเงินไวใ้ชแ้ลว้ ซ่ึงจะถือวา่ไม่สามารถน าเงินตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนไปใชอี้กได ้
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การบันทกึข้อมูลใบเบิก/ยมื/คืน 

ท่ีส่วนปีงบประมาณและเลขท่ีใบเบิก/ยมื ผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุ 3 ส่ิงคือ ปีงบประมาณ ประเภทเอกสาร และเลขท่ี 
เพ่ือท่ีจะน าขอ้มลูทั้ง 3 มาประกอบกนัเป็นเลขท่ีใบเบิก/ยมื  

หากมีขอ้มลูใบเบิก/ยมืนั้นๆแลว้ จะแสดงขอ้มลูท่ีหนา้จออีก 2 ส่วน แต่หากไม่มีก็สามารถเพ่ิมเอกสารโดยกด
ปุ่ม {+} เพ่ือเพ่ิมเอกสารเลขท่ีถดัไป กด {<} เพ่ือเล่ือนไปเอกสารใบก่อนหนา้ และกด {>} เพื่อเล่ือนไปเอกสารใบ
ถดัไป 

หมายเหตุ  

การก าหนดงวดบญัชีใหก้ าหนดเป็น ปีงบประมาณ 4 หลกั ตามดว้ยเดือนอีก 2 หลกั เช่น 254708 จะหมายถึง 
ปีงบประมาณ 2547 เดือนสิงหาคม 

จ านวนเงินจ่าย และจ านวนเงินคืน เร่ิมตน้จะมีค่าเป็น  0 แต่จะเปล่ียนไปเม่ือมีการจดัท าใบส าคญัยืมเงินทดรอง 
และใบส าคญัคืนเงินทดรอง ตามล าดบั 
 

ประเภทใบเบิก/ยมืจะเป็นการแบ่งแยกการคุมเลขท่ีใบขอดว้ย ดงันั้นจึงมกัแบ่งตามงบท่ีใชด้ว้ย โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

รหัส ประเภท อธิบาย 
51 ยมืเงินทดรอง ใบยมืเงินทดรองราชการ 
52 คืนเงินทดรอง ใบคืนเงินทดรองราชการ 
53 ยมืเงินสดยอ่ย ใบยมืเงินสดยอ่ย ส าหรับใชจ่้ายเบด็เตลด็ 
54 คืนเงินสดยอ่ย ใบคืนเงินสดยอ่ย 
61 เบิกเงินงบประมาณ ใบเบิกใชเ้งินงบประมาณแผน่ดิน 
62 เบิกเงินรายได ้ ใบเบิกใชเ้งินรายได ้
71 จ่ายเงินเดือน เอกสารอา้งอิงจากงานเงินเดือน 
91 ค่าสาธารณูปโภค เบิกเงินค่าสาธารณูปโภค 

 

หมายเหตุ  

การก าหนดรหสัประเภท ตอ้งอยูใ่นช่วง 51 ถึง 99 เท่านั้น 
 

ในการด าเนินการเบิก/ยมืเงินนั้น มีสถานะการท างานดงัน้ี 

รหัส สถานะ 
W ด าเนินการ (เป็นเร่ิมตน้) 
S อนุมติั (มีผลอนุมติัตามค าขอ เป็นการกนัเงินและสถานะภาพก่อนผกูพนัในระบบงบประมาณ) 
V ยกเลิก(ยกเลิกใบเบิก/ยมื แต่ไม่สามารถยกเลิกใบเบิก/ยมืท่ีจดัท าใบส าคญัและจ่ายเงินแลว้ได)้ 
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เม่ือบนัทึกขอ้มลูใบเบิก/ยมืผูใ้ชค้วรใส่ขอ้มลูใหค้รบหรือมากท่ีสุด โดยเฉพาะเจา้หน้ี/ลูกหน้ีในท่ีน้ีหมายถึงผู ้
ท่ีมาเบิกหรือยมื โดยเม่ือเคอร์เซอร์ไปอยูท่ี่ช่องเจา้หน้ี/ลูกหน้ีแลว้กดแป้น [Space Bar] เพื่อใชห้นา้จอคน้หา 

เม่ือระบุรหสัเจา้หน้ี/ลูกหน้ีแลว้ระบบจะดึงขอ้มลูหน้ีสินท่ีบุคคลนั้นมีกบัมหาวทิยาลยั และแสดงสรุปยอดเงินใน
หนา้จอส่วนน้ี  เพ่ือเจา้หนา้ท่ีผูท้  ารายการจะไดส้ามารถตรวจสอบและตดัสินใจไดว้า่บุคคลน้ีสามารถท ารายการ
หน้ีสินกบัมหาวทิยาลยัไดอี้กหรือไม่ 

นอกจากน้ีแลว้ยงัอาจมีขอ้มลูอา้งอิงในกรณีท่ีเป็นการคืนเงินทดรองหรือคืนเงินสดยอ่ย ซ่ึงจะตอ้งอา้งอิงใบขอ
ยมืเงินทดรองหรือใบยืมเงินสดยอ่ย และงานจ่ายเงินเดือนซ่ึงจะตอ้งอา้งอิงงวดเดือนท่ีจ่ายเงินเดือนดว้ย 

เอกสารอ้างองิ ตวัอย่าง 
อ้างองิเลขที ่

หมายถึง 

11 : งานเงินเดือน 254410 เป็นเอกสารการจากงานเงินเดือน ส าหรับเงินเดือนตุลาคม 
2544 

51 : ใบยมืเงินทดรอง 1/2544-51 เป็นการคืนเงินทดรองตามรายการในใบยมืเงินเลขท่ี 1/2544 
53 : ใบยมืเงินสดยอ่ย 1/2545-53 เป็นการคืนเงินตามท่ีไดเ้บิกในใบยืมเงินสดยอ่ยเลขท่ี 1/2545 

 

เม่ือมีการอา้งอิง "51 : ใบยมืเงินทดรอง" และเลขท่ีใดๆแลว้ โปรแกรม
จะตรวจสอบวา่ขอ้มลูตรงกบัลูกหน้ีท่ีผูใ้ชใ้ส่ไปหรือไม่ หากไม่ตรง
ระบบจะแสดงขอ้ความเตือนและจะเปล่ียนแปลงลูกหน้ีใหต้รงกบัใบ
ยมืนั้นๆ และเพ่ิมรายการใน Datasheet ให ้ แต่หากขอ้มลูตรงกนั
โปรแกรมจะเพ่ิมรายการท่ียงัคา้งน าส่งคืนมาเพ่ิมใหโ้ดยอตัโนมติั 
กรณีท่ีการคืนเงินไม่ครบตามจ านวนท่ียมืจึงจะแกไ้ขจ านวนเงิน จะสังเกตไดว้า่จ  านวนเงินท่ีระบบเพ่ิมรายการ
ใหจ้ะเป็นจ านวนลบเน่ืองจากเป็นการคืนเงินนัน่เอง ถา้ผูใ้ชไ้ม่ท าเป็นจ านวนลบขอ้มลูจะเท่ากบัเป็นการเพ่ิมหน้ี 

หมายเหตุ  

การยมืเงินทดรองราชการ จะใชง้บประมาณเงินรายได ้ท่ีตั้งไวเ้ป็นงบเงินยมืทดรองราชการใหแ้ต่ละคณะหรือ
หน่วยงานใช ้

การคืนเงินทดรองราชการ ก็จะคืนเงินตามรหสังบประมาณเดิมท่ียมืไป แต่ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าใบเบิกเพ่ือประกอบการ
ใชจ่้ายงบประมาณควบคู่กบัการเขียนฎีกา 
 

 
บรรทดัท่ีเป็นตวัเลขสีแดงจะแสดงจ านวนรายการและยอดเงินท่ีเจา้หน้ี/ลูกหน้ีผูน้ั้น คงคา้งช าระเงินคืน จาก
รูปแสดงวา่ลูกหน้ีรายน้ีคงคา้งน าส่งเงินคืน 4 รายการ เป็นเงิน 5,020 บาท และตรวจสอบรายละเอียดไดโ้ดยกด
ปุ่ม {AR} จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปต่อไปน้ี 
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การบันทกึรายการเบิก/ยมื 

หลงัจากบนัทึกใบเบิก/ยมืแลว้ จะเป็นขั้นตอนการบนัทึกรายการที่มีการเบิก/ยมื ใหไ้ปท่ี Tab  " I : รายการขอ
ซ้ือ/จา้ง/ผลิต และอ่ืนๆ" ในหนา้จอจะมีช่องกรอกขอ้มลูหลายอยา่ง ใหผู้ใ้ชง้านการเงินเลือกกรอกเฉพาะขอ้มลูท่ี
จ  าเป็นส าหรับการเงินดงัน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
หมวดรายการ หมวดหรือกลุ่มประเภทท่ีจะเบิก ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั

การก าหนดเร่ืองการลงบญัชีในงานการเงินและบญัชี 
ไม่ระบุได ้ แต่หากระบุจะช่วย
ใหง้านการเงินท างานได้
รวดเร็วข้ึน 

รายการ รายการเบิก/ยมื  

จ านวน จ านวน เช่น 3 คืนเป็นตน้ ไม่จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูทุก
ตวัก็ได ้ แต่ส าคญัท่ีมลูค่าสุทธิ
จะตอ้งเป็นยอดเงินที่ยมื 

หน่วย หน่วยนบั 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินต่อหน่วย 
VAT ภาษีและ
ส่วนลด 

จะใหค่้าเป็น 0  

มลูค่าสุทธิ จ านวนเงินที่เบิกหรือยมืเงินทดรองราชการ การป้อนจ านวนเงินน้ีใหป้้อน
ท่ีราคา/หน่วยแทน 

รหสังบประมาณ งบประมาณท่ีใชเ้งิน โดยการท างานในขั้นตอน
ต่อๆไปจะอา้งอิงงบประมาณน้ี 

จ าเป็นตอ้งระบุ และสามารถ
คา้หาไดโ้ดยจะอธิบายต่อไป 

เอกสารอา้งอิง เลขท่ีเอกสารราชการท่ีเก่ียวขอ้ง (ภายใน) เช่น ค าขอ
จากภาควชิา เป็นตน้ 

 

สถานะ สถานะของแต่ละรายการวา่จะใหด้  าเนินต่อไป
หรือไม่ 

1 : Yes, 
2 : No 

บุคคลอา้งอิง ใชร้ะบุถึงบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้ขอเบิกเงินนั้นๆจริง 
เน่ืองจากหลายคร้ังเป็นการเบิกเงินแทนผูอ่ื้นหรือเบิก
เงินกอ้นเพ่ือไปจ่ายใหผู้อ่ื้นอีกต่อหน่ึง 

ถา้ไม่กรอก ระบบจะถือวา่
หมายถึงบุคคลท่ีลงช่ือเป็นผู้
เบิก 
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และท่ีส่วนล่างจะมีการรวมยอดเงินทุกๆรายการเพ่ือใหง่้ายต่อการตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดงเงิน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ส่วนลด และมลูค่าสุทธิ 

อนุมัติใบเบิก/ยมื 

เม่ือบนัทึกขอ้มลูทุกๆส่วนเรียบร้อยแลว้ ตอ้งปรับสถานะเป็น "S : อนุมติั" เสมอ จึงจะถือวา่ใบเบิก/ยมืท่ีสมบูรณ์ 
มีผลจริงกบังานงบประมาณแลว้สามารถด าเนินการจดัท าใบส าคญัต่อไป แต่ถา้พบหนา้จอดงัรูป แสดงวา่ในการ
ขอใชเ้งินงบประมาณบางตวัในรายการมีจ านวนเงินอนุมติัไม่เพียงพอ ดงันั้นผูใ้ชจ้ะไม่สามารถบนัทึกรายการ
นั้นไดจ้นกวา่กองแผนจะอนุมติัวงเงินเพ่ิมให้ 

 

 
ก่อนท่ีจะอนุมติัหรืออนุมติัแลว้ไม่ผ่าน ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายการท่ีเงินไม่พอไดโ้ดยกดปุ่ม {ตรวจสอบงบ} 

จะไดร้ายงานดงัรูป  

 
ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบการจ่ายเงินของเอกสารแต่ละใบไดโ้ดยกดท่ีปุ่ม {L ขอ้มลูใบส าคญั} จะปรากฏหนาต่างท่ี
จะบอกเลขท่ีใบส าคญัท่ีจ่ายเงินตามเอกสารดงักล่าว 
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ยกเลกิใบเบิก/ยมื/คืนเงิน 

เม่ือตอ้งการยกเลิกใบเบิก/ยมืท่ีท าไว ้ ท  าไดจ้ากการปรับสถานะเป็น "V : ยกเลิก" แต่จะท าไดเ้ฉพาะใบเบิก/ยมืท่ี
ยงัไม่จดัท าใบส าคญัหรือจ่ายเงินเท่านั้น และการยกเลิกจะเท่ากบัเป็นการคืนเงินงบประมาณท่ีไดก้นัไวใ้หก้บั
ระบบดว้ย  

ใบเบิก/ยมืท่ีมีสถานะเป็น V นั้นจะไม่สามารถลบหรือแกไ้ขขอ้มลูไดอี้ก หากผูใ้ชพ้ยายามท าเช่นนั้นจะเห็น
ขอ้ความต่อไปน้ี 

 

 

การพมิพ์ใบเบิก/ยมื/คืนเงิน 

ใบเบิก/ยมื/คืนเงินจะมีลกัษณะไม่เหมือนกนั แต่การส่ังพิมพน์ั้นเหมือนกนั 
คือกดปุ่ม {P พิมพใ์บขอ} หากมีการท าเคร่ืองหมายท่ี Check Box 

{Preview} โปรแกรมจะแสดงตวัอย่างก่อนพิมพ ์

 

หมายเหตุ  

เอกสารที่มีสถานะเป็น V : ยกเลิก สามารถพิมพไ์ด ้แต่จะมีขอ้ความสีแดงวา่ "ยกเลิกเอกสาร" อยูบ่นเอกสารดว้ย 
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 บันทึกรับรู้หนีสิ้น 

 
หนา้จอบนัทึกรับรู้หน้ีสินจะมีไวส้ าหรับค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจากมหาวทิยาลยัตอ้งการใชเ้กณฑพึ์งรับพึงจ่าย
แทนเกณฑเ์งินสด ดงันั้นเม่ือมีการรับทราบค่าใชจ่้ายเช่นเม่ือมีใบแจง้หน้ีจากองคก์ารโทรศพัทส่์งมาให้ทาง
มหาวทิยาลยัตอ้งบนัทึกรับทราบรายการหน้ีสินน้ี ถือวา่เป็นการตั้งหน้ีรอจ่าย หนา้จอน้ีจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คือ  

1. ส่วนปีงบประมาณและเลขท่ีใบรับ ผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนดขอ้มลูทั้งหมดเพ่ืออา้งถึงเลขท่ีใบรับใดๆ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ปีงบประมาณ (4 หลกั) ประเภทใบตรวจรับ และเลขท่ี นอกจากน้ียงัมีปุ่ม {+} เพ่ือใหเ้พ่ิม
เลขท่ีใบตรวจรับล าดบัถดัไป {<} เล่ือนไปเอกสารก่อนหนา้ {>} เล่ือนไปเอกสารถดัไป  

2. ส่วนของใบรับ เป็นส่วนขอ้มลูของใบรับนั้นๆ ผูใ้ชต้อ้งระบุเจา้หน้ีและปรับสถานะของใบรับดว้ย 

3. แสดงรายการขอซ้ือ/จา้ง/เบิก/ยมื และใบส่ังซ้ือ ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงในการบนัทึกรับรู้หนสิ้น 

4. ส่วนของรายการในใบรับ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 Tab ดงัน้ี 

 I : รายการตรวจรับ 

 C : รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ 

 F :  รายการปรับ 

ส าหรับ Tab C และ F ไม่ส าคญัต่องานการเงิน 
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การบันทกึข้อมูลรับรู้หนีสิ้นหรือใบรับ 

 
ในส่วนน้ี ผูใ้ชต้อ้งระบุบ./ร้านคา้ ซ่ึงถือวา่เป็นเจา้หน้ีในระบบของมหาวทิยาลยั ใบส่งของหรือใบแจง้หน้ี และ
เจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง ก าหนดสถานะซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

รหัส สถานะ 
W ด าเนินการ (เม่ือเร่ิมตน้) 
S อนุมติั (มีการตรวจรับจริง) 
V ยกเลิก (ยกเลิกใบตรวจรับ แต่ไม่สามารถยกเลิกใบตรวจรับท่ีไดท้  ารายการวางบิลแลว้) 

การบันทกึรายการหนีสิ้น 

 
หลงัจากท่ีบนัทึกขอ้มลูใบตรวจรับแลว้ ใหไ้ปท่ี Tab  " I : รายการตรวจรับ" เพื่อบนัทึกรายการหน้ีสิน โดยมี
ขอ้มลูใหก้รอกดงัน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหต ุ
ใบขอท่ี ใบขอซ้ือ/จา้ง/เบิก/ยมื ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ เพราะเม่ือ

อนุมติัแลว้ระบบจะสร้างใบ
ขอใหแ้ละอา้งอิงรายการใหโ้ดย
อตัโนมติั 

ท่ี เป็นล าดบัรายการท่ีในใบขอซ้ือ/จา้ง/เบิก/ยมื 
ใบส่ังท่ี อา้งอิงใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิตท่ีจะท าการตรวจรับ 

จ านวนเบิก, 
จ านวนรับ 

จ านวนท่ีรับทราบ  

หน่วยเบิก, 
หน่วยรับ 

หน่วย  
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รหสัวสัดุ - 
ครุภณัฑ ์

ก าหนดวา่รายการท่ีตรวจรับนั้นคืออะไร เช่น ค่าน ้า 
เป็นตน้ เพ่ือใหร้ะบบสามารถลงบญัชีตั้งหน้ีใหท้นัที
ท่ีอนุมติั  

ตอ้งระบุทุกคร้ัง มิฉะนั้นจะไม่
สามารถลงบญัชีและอนุมติั
รายการไม่ได ้

รายการ รายการขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่อม
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

 

VAT (%) อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม มีค่าเร่ิมตน้เป็น 7 
ภาษี จ านวนเงินภาษีมลูค่าเพ่ิม ระบบจะค านวณให ้แต่แกไ้ขได ้
ส่วนลด ส่วนลดจากร้านคา้ และเป็นตวัปรับจ านวนเงินใน

กรณีท่ียอดเงินไม่พอดีเน่ืองจากการปัดเศษหรืออ่ืนๆ 
 

มลูค่าสุทธิ มลูค่าสุดทา้ยหลงัจากท่ีหกัภาษีและส่วนลดแลว้  
รหสั
งบประมาณ 

จะประกอบไปดว้ยปีงบประมาณ รหสัประเภท
ค่าใชจ่้าย รหสังบประมาณ และหมวดรายจ่าย 
ทั้งหมดน้ีจะอา้งอิงถึงงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือ/
จดัจา้ง 

จ าเป็นตอ้งระบุเสมอ เน่ืองจะ
จะตอ้งตดัลดเงินงบประมาณ 

เอกสารอา้งอิง เลขท่ีเอกสารราชการท่ีเก่ียวขอ้ง (ภายใน) หรือใบ
แจง้หน้ี 

 

สถานะ สถานะของแต่ละรายการวา่จะใหด้  าเนินการส่ังซ้ือ/
จา้งต่อไปหรือไม่ 

1 : Yes, 
2 : No 

 

หมายเหตุ  

ตอ้งระบุรหสัวสัดุ - ครุภณัฑทุ์กรายการ ท่ีส าคญั
ตอ้งก าหนดรหสับญัชีใหก้บัทุกๆรหัสวสัดุ-

ครุภณัฑ ์

การอนุมติั (S : Save) ไม่ผา่น ส่วนหน่ึงอาจเป็น
เพราะไม่สามารถลงบญัชีได ้ก็เน่ืองจากการก าหนด
รหสับญัชีไม่ถูกตอ้งหรือขอ้มลูท่ีตอ้งการไม่
ครบถว้น จึงอาจเกิดหนา้จอต่างๆดงัตวัอยา่งน้ี 

อนุมัติและยกเลกิใบรับ 

เม่ือบนัทึกขอ้มลูทุกส่วนเรียบร้อยแลว้ ตอ้งปรับสถานะเป็น "S : อนุมติั" เสมอ จึงจะถือวา่เป็นการบนัทึกท่ี
สมบูรณ์  
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ถา้สังเกตจะเห็นขอ้มลูลงบญัชีท่ีจุดท่ี 1 ในรูป แสดงวา่งานบญัชีไดน้ ้ าเอกสารน้ีไปลงบญัชีแลว้สามารถติดตาม
ขอ้มลูการลงบญัชีไดจ้ากงานบญัชี  

กรณีท่ีตอ้งการยกเลิกใบรับท่ีท าไว ้สามารถท าไดจ้ากการปรับสถานะเป็น "V : ยกเลิก" แต่จะท าไดเ้ฉพาะใบรับท่ี
ยงัไม่อนุมติัจ่ายเงินเท่านั้น ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากช่องจ่ายเงินแลว้ หากมีการจ่ายเงินก็จะแสดงยอดเงินท่ีจ่าย
ไป 

ใบตรวจรับท่ีมีสถานะเป็น V นั้นจะไม่สามารถลบหรือแกไ้ขขอ้มลูไดอี้ก หากผูใ้ชพ้ยายามท าเช่นนั้นจะเห็น
ขอ้ความต่อไปน้ี 

 

 

 ฎกีา 
1. ส่วนท่ีผูใ้ชต้อ้งก าหนดขอ้มลูซ่ึงประกอบไปดว้ย ปีงบประมาณ (4 หลกั) ประเภทใบส าคญั และเลขท่ี เพื่อ

รวมกบัเป็นเลขท่ีใบส าคญั ส่วนปุ่ม {+} กดเพื่อใหร้ะบบเพ่ิมเลขท่ีใบส าคญัใบถดัไป  

2. ส่วนของใบส าคญั จะแสดงประเภทการจ่าย ขอ้มลูเช็ค และสถานะเอกสาร 
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3. ส่วนน้ีเป็นส่วนของ Datasheet ท่ีเป็นส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมพนัธ์กบัการตดังบประมาณและการใชเ้งิน 

ซ่ึงสามารถป้อนขอ้มลูไดจ้ากการเลือกรายการใบเบิก/ยมื/คืนเงินหรือใบตรวจรับ/ตั้งหน้ี หรือจากขอ้มลู
ฎีกา ซ่ึงจะอธิบายต่อไป  

4. ส่วนน้ีเป็นส่วนของ Datasheet ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินหรือการหกัเงินต่างๆเพ่ือเตรียมจ่าย โดยรหสับญัชีท่ี
สามารถเลือกไดจ้ะเป็นรหสัท่ีมี CODE เท่านั้น เช่น “TAX”, “TMB”, “CASH” เป็นตน้ และจะไม่มีการระบุ
รหสังบประมาณ ซ่ึงจะอธิบายต่อไป  

หมายเหตุ  

การท าใบส าคญัถือวา่เป็นการเปล่ียนสถานภาพการใชเ้งินนั้นจากก่อนผกูพนัหรือผกูพนัแลว้เป็น จ่ายเงินแลว้ 
(ถือวา่เป็นการใชจ่้ายจริง) 

การบันทกึฎกีา 

 
ก่อนท่ีงานคลงัจะสามารถจ่ายเงินเบิกท่ีเป็นเงินแผน่ดิน(รวมทั้งงบกลางเงินแผน่ดิน)ไดน้ั้น งานคลงัจะตอ้งเขียน
ฎีกาเบิกเงินจากกรมบญัชีกลางก่อน โดยมาท่ีหนา้จอ “ค าร้องฎีกา”  

เร่ิมจากก าหนดแหล่งเงิน ปีงบ และเลขท่ีฎีกาจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้บนัทึกขอ้ความต่างๆท่ีตอ้งการให้
ปรากฏบนหนา้ฎีกา โดยเวน้เลขท่ีคลงัรับและวนัที่คลงัรับไว ้ ส่วน Combo Box ท่ีช่ือรูปแบบนั้นเป็นการเก็บ
ความความท่ีใชบ่้อยๆไวเ้พ่ือใหผู้ใ้ชไ้ม่ตอ้งพิมพซ์ ้ าๆหรือใชแ้ทนขอ้ความของตรายางได ้ เม่ือไดข้อ้ความ
ดา้นหนา้ของฎีกาแลว้ ใหผู้ใ้ชบ้นัทึกขอ้ความท่ีจะพิมพอ์อกดา้นหลงัฎีกาท่ี Datasheet บน Tab “หนา้หลงั
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รายงาน” โดยบนัทึกเป็นรายบรรทดัเรียงไปเร่ือยๆตามความตอ้งการ หลงัจากนั้นผูใ้ชส้ามารถพิมพฎี์กาไดจ้าก
การกดปุ่ม {พิมพ}์ 

ออกเลขทีจ่่าย 

 
การออกเลขท่ีจ่ายคือการท างานท่ีแทรกระหวา่งการเขียนฎีกากบัการจ่ายเงินผา่นใบส าคญัจ่าย กล่าวคือจะตอ้งมี
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงอาจจะเป็นคนเดียวกบัท่ีเขียนฎีกา บนัทึกออกเลขท่ีจ่ายใหก้ารเงินน าไปใช ้ โดยเลือก Tab “ออก
รายการจ่าย” บนัทึกรายการเตรียมจ่ายไดโ้ดยตรงพร้อมทั้งก าหนดรหสังบประมาณท่ีใชใ้นการจ่ายเงินดว้ย หรือ
ใชเ้คร่ืองมือช่วยโดยดึงรหสังบและยอดเงินจากเอกสารขั้นๆก่อนหนา้ 

  PR : ใบเบิกเงิน 
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  DN : ใบตรวจรับ/ตั้งหนี้ 

เม่ือกดปุ่ม {รายการซ้ือจา้ง} จะปรากฏหนา้ต่างดงั 2 รูปบน โดยสามารถท างานได ้2 อยา่งคือ  

1 PR: ใบเบิกเงิน  ใส่เลขท่ีใบเบิกท่ีขอ้ 1 และกด {IMPORT} ปุ่มบน 

2 DN: ใบตรวจรับ  ใส่เลขท่ีใบตรวจรับหรือตั้งหน้ีท่ีขอ้ 2 และกด {IMPORT} ปุ่มล่าง 

หนา้ต่างจะปิดลง และไดร้ายการเตรียมจ่ายท่ีดึงขอ้มลูมาจากเอกสารท่ีใส่ไป 

 
การออกเลขท่ีจ่ายนั้นไม่ไดอ้อกไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นเงินแผน่ดินหรือเงินงบกลางเงินแผน่ดินเท่านั้น แต่สามารถ
ท าไดก้บัทุกๆแหล่งเงิน และเพ่ือสะดวกในการท างานมากกวา่ท่ีหนา้จอของฎีกา ผูใ้ชส้ามารถท าไดท่ี้หนา้จอ 
“ออกเลขท่ีจ่าย” แทนแต่หลกัการท างานยงัคงเดิม เพียงเปล่ียนแหล่งเงินเป็นเงินรายไดห้รืออ่ืนๆ ก าหนดเลขท่ี
จ่ายแทนเลขท่ีฎีกา ส่วน List Box สีเขียวดา้นล่างแสดงรายการออกเลขท่ีจ่ายท่ีใชง้บเดียวกนัในการจ่ายเพ่ือท่ีจะ
แสดงงบท่ีไดรั้บ งบท่ีเตรียมจ่าย(หรืออกเลขท่ีจ่ายแลว้) และงบท่ีเหลือใหผู้ใ้ชต้รวจสอบ 
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เปลีย่นเลขที่ฎกีา 

 
ในการท างานบางคร้ังมีผูใ้ชห้ลายคนท่ีตอ้งบนัทึกฎีกาท าใหมี้ปัญหาในการเรียงล าดบัเลขท่ีของฎีกา โปรแกรม
จึงอนุญาตใหมี้การเปล่ียนเลขท่ีฎีกาไดใ้นภายหลงั โดยกดปุ่ม {เปล่ียนเลขท่ี} แลว้ก าหนดเลขท่ีฎีกาใหม่ท่ี
ตอ้งการลงไปกดปุ่ม {OK} โปรแกรมจะยา้ยขอ้ความทั้งหมดไปยงัฎีกาเลขท่ีใหม่ พร้อมกบัหนา้จอเปล่ียนไปท่ี
ฎีกาใหม่นั้นดว้ย 

คัดลอกฎกีา 

นอกจากผูใ้ชจ้ะจ าเป็นตอ้งเปล่ียนเลขท่ีฎีกาแลว้ บ่อยคร้ังท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งเขียนฎีกาเร่ืองเดิมๆซ ้ากนับ่อยๆ เช่น 
เขียนฎีกาเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค ท่ีตอ้งเขียนเหมือนกนัทุกๆเดือน โปรแกรมจึงให้ผูใ้ชส้ามารถคดัส าเนาจาก
เอกสารท่ีท าไวเ้ป็นตน้ฉบบัแลว้ไปเป็นเอกสารใหม่ใหผู้ใ้ชเ้พียงแกไ้ขรายละเอียดเลก็นอ้ยเท่านั้น  สามารถท าได้
โดยกดปุ่ม {Copy} จะปรากฏหนา้ต่างค าถามเรียงตามรูปต่อไปน้ี 
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ผูใ้ชเ้พียงตอบค าถามไปเร่ือยๆ วา่ตอ้งการคดัส าเนาจากไหนไปไหน แลว้ก็ไดเ้อกสารใบใหม่ท่ีเหมือนตน้ฉบบั
ทุกประการ ใหผู้ใ้ชเ้ปล่ียนแปลงรายละเอียดเลก็นอ้ย เอกสารกส็ามารถใชไ้ด ้

คลงัรับฎกีา 

 
เม่ือส่งฎีกาไปเบิกเงินและไดรั้บการอนุมติักลบัมา จะไดเ้ลขท่ีคลงัรับและวนัท่ีคลงัรับ ซ่ึงจะตอ้งใชใ้นการออก
รายงานงบเดือนเงินแผน่ดิน ใหผู้ใ้ชไ้ปบนัทึกไดท่ี้หนา้จอฎีกาหรือท่ีหนา้จอคลงัรับฎีกา โดยหนา้จอหลงัน้ีจะ
แสดงเป็น Datasheet เฉพาะฎีกาท่ียงัไม่ลงเลขท่ีคลงัรับเท่านั้น หากผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการรายงานงบเดือนก็ไม่
จ าเป็นตอ้งกลบัมาบนัทึกขอ้มลูน้ี 
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 ใบส าคญั 

 
 

1. ส่วนท่ีผูใ้ชต้อ้งก าหนดขอ้มลูซ่ึงประกอบไปดว้ย ปีงบประมาณ (4 หลกั) ประเภทใบส าคญั และเลขท่ี เพื่อ
รวมกบัเป็นเลขท่ีใบส าคญั ส่วนปุ่ม {+} กดเพื่อใหร้ะบบเพ่ิมเลขท่ีใบส าคญัใบถดัไป  

2. ส่วนของใบส าคญั จะแสดงประเภทการจ่าย ขอ้มลูเช็ค และสถานะเอกสาร 

3. ส่วนน้ีเป็นส่วนของ Datasheet ท่ีเป็นส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมพนัธ์กบัการตดังบประมาณและการใชเ้งิน 

ซ่ึงสามารถป้อนขอ้มลูไดจ้ากการเลือกรายการใบเบิก/ยมื/คืนเงินหรือใบตรวจรับ/ตั้งหน้ี หรือจากขอ้มลู
ฎีกา ซ่ึงจะอธิบายต่อไป  

4. ส่วนน้ีเป็นส่วนของ Datasheet ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินหรือการหกัเงินต่างๆเพ่ือเตรียมจ่าย โดยรหสับญัชีท่ี
สามารถเลือกไดจ้ะเป็นรหสัท่ีมี CODE เท่านั้น เช่น “TAX”, “TMB”, “CASH” เป็นตน้ และจะไม่มีการระบุ
รหสังบประมาณ ซ่ึงจะอธิบายต่อไป  

หมายเหตุ  

การท าใบส าคญัถือวา่เป็นการเปล่ียนสถานภาพการใชเ้งินนั้นจากก่อนผกูพนัหรือผกูพนัแลว้เป็น จ่ายเงินแลว้ 
(ถือวา่เป็นการใชจ่้ายจริง) 

การบันทกึข้อมูลใบส าคัญ 

การท างานท่ีหนา้จอน้ีแตกต่างจากใบเบิก/ยมื/คืน กล่าวคือนอกเหนือจากเลขท่ี วนัที่ สถานะแลว้ จะมีเร่ืองของ
การจ่ายเงินและขอ้มลูเช็ค (ในกรณีท่ีจ่ายโดยเช็ค) เพ่ิมข้ึนมาไดแ้ก่ ก าหนดคืนเงินท่ีตอ้งใส่ขอ้มลูเม่ือเป็นเอกสาร
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การยมืเงินท่ีมีก าหนดช าระเงินคืน และวนัเลาท่ีรับแลว้ซ่ึงหมายถึงผูรั้บเงินมารับเงินสดหรือเช็คจากหนา้เคาเตอร์
แลว้ จึงจะสามารถน าไปอนุมติัและลงบญัชีต่อไปได ้ วธีิช าระเงินซ่ึงมีหลายวธีิดงัน้ี 

รหัส วธีิจ่ายเงนิ 
1 เงินสด 
2 เช็ค 
3 ใบโอน 

ส่วนของสถานะจะคลา้ยกบังานใบเบิก/ยมื/คืน คือ  

รหัส สถานะ 
W ด าเนินการ (เม่ือเร่ิมตน้) 
S อนุมติั (ถือวา่มีการจ่ายเงินจริงออกจากกองคลงั) 
V ยกเลิก (ยกเลิกใบส าคญัท่ีอนุมติัแลว้ และจะยกเลิกการลงบญัชีท่ีเกิดจากการท าใบส าคญัดว้ย) 
ท่ีส าคญัคือการจดัท าใบส าคญันั้นจะตอ้งระบุเจา้หน้ี/ลูกหน้ีเสมอวา่
มหาวทิยาลยัจ่ายเงินใหก้บัใคร มิฉะนั้นจะมีขอ้ความเตือนดงัน้ี 

 
 

หมายเหตุ  

เจา้หน้ี/ลูกหน้ี ในท่ีน้ีคือผูท่ี้มายมืเงิน คืนเงิน หรือบุคคลท่ีมหาวทิยาลยัจ่ายเงินให ้หรือผูป้ระกอบการท่ีรับจา้ง
งานใหม้หาวทิยาลยั 

เม่ือมีการลงบญัชีจากใบส าคญัแลว้ จะเห็นขอ้มลูท่ีลงบญัชี เช่น CB: 254712/15" หมายถึงลงบญัชีท่ีสมุดเงินสด 
งวดบญัชีเดือนกนัยายน ปี 2547 ล าดบัท่ี 15 

ใบส าคญัท่ีเป็นการจ่ายเงินเดือนจะตอ้งมีการอา้งอิงถึงงานเงินเดือนและบอกวา่เป็นการจ่ายเงินเดือนไหน ดงั
ตวัอยา่ง อา้งอิง "11 : งานเงินเดือน" และเอกสารเลขท่ี "254712" จะหมายถึงเป็นการจ่ายเงินเดือนกนัยายน ปี 
2547 

การบันทกึรายการใบส าคัญ 
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หลงัจากท่ีบนัทึกขอ้มลูใบส าคญัตอ้งป้อนรายการดว้ยโดยการเรียกใช ้ List Box ท่ีเป็นเคร่ืองมือจากการกดปุ่ม 
{PR: ใบขอ} และ {DN: ใบตรวจรับ} และกดอีกคร้ังเพ่ือให ้List Box หายไป 

 PR: ใบขอ จะแสดงรายการใบเบิกเงิน/ยมื/คืนเงินท่ียงัไม่ไดจ่้ายเงินใหต้ามค าขอ ท่ีหนา้จอใบเบิก/ยมื/คืนจะ
แสดงจ านวนเงินจ่ายและคืน 

 DN: ใบตรวจรับ จะแสดงรายการใบตรวจรับ/เอกสารตั้งหน้ี ท่ียงัไม่ไดช้ าระเงินตามท่ีจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

รายการใน List Box จะแสดงเฉพาะขอ้มลูท่ีสัมพนัธ์กบัช่องคน้หาคือ “*” หมายถึงรายการทั้งหมด และ “*-17” 

ตามรูปหมายถึงเฉพาะเอกสารประเภท 17 โดยทั้งหมดจะเป็นเอกสารท่ีรอจ่ายทั้งส้ิน ถา้มีผูใ้ชก้  าหนดช่ือเจา้หน้ี/
ลูกหน้ีแลว้ก็จะแสดงเฉพาะรายการรอจ่ายของเจา้หน้ี/ลูกหน้ีรายนั้นเท่านั้น 

เม่ือดบัเบิ้ลคลิกท่ีรายการใดๆโปรแกรมจะเพ่ิมรายการนั้นเขา้ไปท่ี Datasheet บนแต่อาจมีมากกวา่ 1 รายการ
เน่ืองจากในใบส าคญัตอ้งแจกแจงตามรหสังบประมาณดว้ย หลงัจากนั้นจะผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุรหสับญัชีหรือระบบ
จะใส่ใหถ้า้มีการระบุขอ้มลูท่ีจ  าเป็นก่อนหนา้ไวค้รบถว้นพอ  

เลขท่ีใบขอกบัเลขท่ีใบรับนั้นผูใ้ชไ้ม่สามารถกรอกขอ้มลูเองได ้ ส่วนรหสังบประมาณไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ได ้ แต่นอกจากการใช ้ List Box แลว้ยงัมีการใชข้อ้มลูจากฎีกา (เลขท่ีจ่าย) ไดโ้ดยก าหนดแหล่งเงินและ
ปีงบประมาณท่ีตอ้งการ กดปุ่ม {D ฎีกา} จะปรากฏหนา้ต่างถามเลขท่ีฎีกาตามรูปต่อไปน้ี 

 
เม่ือกด {OK} แลว้ระบบจึงดึงรายการออกเลขท่ีจ่ายท่ีท าไวใ้นขั้นตอนของการเขียนฎีกามาบนัทึกใน Datasheet 

บนให ้ 

ท่ี Datasheet ส่วนล่าง ผูใ้ชต้อ้งเพ่ิมระเบียนท่ีจะมาเป็นอีกฝ่ังของบญัชีเพ่ือท่ีจะใหร้ายการท่ีลงบญัชีสมบูรณ์ 
นัน่คือขอ้มลูการจ่ายเงินหรือเงินหกัประเภทต่างๆ กรณีท่ีเป็นเช็ค ผูใ้ชส้ามารถป้อนเลขท่ีเช็ค วนัท่ี การขีดคร่อม
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เช็คแบบต่างๆ หรือระบุการส่ังจ่ายในนามอ่ืนๆแลว้กด {PRINT CHQ} เพือ่ส่ังพิมพเ์ช็คได ้ กรณีเงินหักภาษี 
“TAX” ผูใ้ชส้ามารถกดท่ีปุ่ม {หกัภาษี} จะแสดงหนา้ต่างค าถามเรียงตามล าดบัรูปต่อไปน้ี 

  1 

  2 

  3 

จากรูปท่ี 1 แสดงรายช่ือบญัชีหกัภาษีใหเ้ลือกหกั รูปท่ี 2 เป็นการระบุ % ในการหกั โดยจะค านวณจากยอดเงิน
ใน Datasheet บน รูปท่ี 3 เป็นการระบุวา่ยอดเงินใน Datasheet บนท่ีจะน ามาค านวณมีการรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม
ไวห้รือไม่ (ก่ี %) ระบบจะเพ่ิมรายการหกัให้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไป และผูใ้ชส้ามารถพิมพใ์บรับรองภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่ายไดโ้ดนกดปุ่ม {ใบรับรอง} 

ส่ิงส าคญัคือจะตอ้งระบุรหสับญัชีใหค้รบทุกรายการและยอดรวมจ านวนเงินเดบิตและเครดิตตอ้งเท่ากนัก่อนท่ี
จะอนุมติัใบส าคญั 
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อนุมัติและยกเลกิใบส าคัญ 

 
เม่ือบนัทึกขอ้มลูทุกส่วนเรียบร้อยแลว้ ตอ้งลงวนัที่รับแลว้และปรับสถานะเป็น "S : อนุมติั" เสมอ จึงจะถือวา่
ใบส าคญันั้นสมบูรณ์ มีการจ่ายจริงและจะลงบญัชีใหโ้ดยอตัโนมติั ซ่ึงจะเห็นรหสัคุมบญัชีท่ีไดล้งบญัชีไป
ปรากฏอยูบ่นหนา้จอ เม่ือตอ้งการยกเลิกใบส าคญัท่ีอนุมติัแลว้ สามารถท าไดจ้ากการปรับสถานะเป็น "V : 
ยกเลิก" และโปรแกรมจะยกเลิกการลงบญัชีท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหด้ว้ย 

ใบส าคญัท่ีมีสถานะเป็น V นั้นจะไม่สามารถลบหรือแกไ้ขขอ้มลูไดอี้ก หากผูใ้ชพ้ยายามท าเช่นนั้นจะเห็น
ขอ้ความต่อไปน้ี 

 

  

การพมิพ์ใบส าคัญ 

ใบส าคญัแต่ละประเภทมีวธีิการส่ังพิมพเ์หมือนกนั คือกดปุ่ม 
{P พิมพใ์บส าคญั} หากมีการท าเคร่ืองหมายท่ี Check Box 
{Preview} โปรแกรมจะแสดงใบส าคญัก่อนการพิมพ ์

 

 

หมายเหตุ  

เอกสารที่มีสถานะเป็น V : ยกเลิก สามารถพิมพไ์ด ้แต่จะมีขอ้ความสีแดงวา่ "ยกเลิกเอกสาร" อยูบ่นเอกสารดว้ย 

รับเช็ค 

หนา้จอน้ีมีไวเ้พ่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีเคาเตอร์จ่ายใชจ่้ายเช็คตามท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินเขียนเช็คเตรียมไวใ้ห ้ เร่ิมจากเลือก
ประเภทเอกสาร และเลือกเฉพาะท่ีรอรับเท่านั้น  ก าหนดวนัท่ี “ตั้งแต่วนัท่ี” อาจจะใส่ช่ือร้านคา้หรือผูท่ี้มารับเช็ค
ท่ีช่อง “คน้หา” ดงัรูป 
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List Box สีขาวบนจะแสดงรายการใบส าคญัจ่ายทั้งหมดท่ีรอจ่ายของร้านคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือกไวจ้าก List Box สีเขียว
ดา้นซา้ย เม่ือผูใ้ชเ้ลือกรายการใบส าคญัจ่ายใดๆ(แถบสีด า) รายการ List Box ดา้นล่างจะบอกถึงรายละเอียดของ
การจ่ายในส าคญันั้นๆ รวมทั้งเลขท่ีเช็คหรือเงินสดท่ีตอ้งจ่ายดว้ย ถา้รายการท่ีเลือกคือรายการท่ีตอ้งการจ่ายให้
ผูใ้ชด้บัเบิ้ลคลิกท่ีรายการนั้น จะปรากฏหนา้ต่างถามเรียงล าดบัตามรูปต่อปน้ี 

   
หากไม่มีหมายเหตุของการจ่ายก็ปล่อยวา่งได ้ส่วนท่ีใหร้ะบุ บค บจ บอ หรือ บส นั้นเพ่ือเป็นการออกเลขท่ีให้
อตัโนมติัเพื่อไปออกรายงานบางตวัตามแบบฟอร์มของราชการ 
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เม่ือเสร็จขั้นตอนขา้งตน้แลว้จะพบว่า รายการนั้นหายไป แต่หากผูใ้ชเ้ลือกเฉพาะท่ีรอรับออก ก็จะพบรายการ
ดงักล่าวอีกแต่มีการเปล่ียนแปลงในคอลมัน์รับแลว้และหมายเหตุ 


