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ระบบการเงิน

ในระบบการเงินของ MIS จะควบคุมดูแล และติดตามการใช้เงินได้ท้ งั ในมิติหน่ วยงาน มิติกองทุน และมิติ
แผนงาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเบิกจ่ายเงิน การยืมคืนเงิน งานเงินเดือน และยังสัมพันธ์กบั งานการลงบัญชีและ
รายงานการใช้เงินของระบบงบประมาณด้วย สิ่ งหนึ่งที่สาคัญต่อระบบการเงินแบบ 3 มิติคือจะต้องบอกได้เสมอ
ว่าเงินที่ใช้จ่ายนั้นเป็ นเงินตามงบประมาณใด เพื่อที่จะสามารถสรุ ปรายจ่ายตามงบประมาณที่ต้ งั ไว้ได้
การทางานของระบบบัญชีจะแบ่งงานออกเป็ นหลายๆงาน โดยจะขอแบ่งดังนี้

งาน

คาอธิบาย

ทาการบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ น หรื อเรี ยกว่าข้อมูลระบบ เช่น ข้อมูลเจ้าหนี้ /
ลูกหนี้ (ใช้งานร่ วมกับระบบอื่นๆ) เป็ นต้น
เป็ นส่ วนของการยืม/คืนเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ
งานการเงิน
จัดทาใบสาคัญต่างๆ คุมทะเบียนลูกหนี้/เจ้าหนี้ และส่ งผ่านข้อมูลต่อไปยังบัญชี
โดยการลงบัญชีอีกด้วย นอกจากนี้ยงั มีการเก็บทะเบียนเช็ครับ/จ่ายอีกด้วย
ใช้ในการเก็บข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย,การคานวณเงินเดือน
งานเงินเดือน
และเงินรายได้สุทธิในแต่ละเดือน
รายงานการเงิน
เป็ นรายงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการยืมคืนเงินตามใบขอและใบสาคัญ
รายงานเจ้าหนี้ /ลูกหนี้ เป็ นรายงานเกี่ยวกับงานการเงินในการดูแลเรื่ องทะเบียนเจ้าหนี้ /ลูกหนี้
ออกรายงานเกี่ยวกับงานเงินเดือน เช่นใบแจ้งรายการจ่ายเงินเดือน(Slip) และ
รายงานเงินเดือน
สรุ ปรายได้ของบุคลากร
อีกสิ่ งหนึ่งที่ผใู้ ช้จะต้องทาความเข้าใจ คือ งานจัดซื้อ/จัดจ้างจนถึงการจ่ายเงิน(งานการเงิน) รวมถึงการขอยืมเงิน
ทดรอง เบิกจ่ายเงิน แต่ละขั้นตอนจะมีเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของเงินไปเรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้
กาหนดข้อมูลพื้นฐาน

1. ก่อนผูกพัน หมายถึงจานวนเงินที่ได้ทาการขอใช้แล้ว โดยการทาใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต รวมถึงการเบิก/ยืม
เงินด้วย
2. หลังผูกพัน หมายถึงเงินส่ วนที่ได้ทาการสั่งซื้อ/จ้างแล้ว โดยการทาใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิต (ในงานการเงินจะ
ข้ามข้ามขั้นตอนนี้ไป)
3. จ่ายแล้ว

หมายถึงจานวนเงินที่จ่ายจริ งโดยงานการเงินแล้ว

เมื่อ LOG IN เข้าสู่ ระบบบัญชีแล้วจะเห็นเมนูหลักในการทางานดังรู ป
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กาหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
ในที่น้ ีขอ้ มูลพื้นฐาน คือข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกันจากหลายๆส่ วนงานหรื อข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
นัก เช่น ลูกหนี้ /เจ้าหนี้ เป็ นต้น จึงแยกงานส่ วนนี้ออกมาทาก่อนการเริ่ มงานส่ วนอื่นๆ

เจ้ าหนี้/ลูกหนี้
ข้อมูลเจ้าหนี้ /ลูกหนี้จะรวบรวมรายชื่อบุคคลอ้างอิงที่สามารถเป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้ของระบบ MIS ได้ท้ งั จาก
ภายในมหาวิทยาลัย (อาจเป็ นลูกหนี้เมื่อยืมเงินทดรอง แต่เป็ นเจ้าหนี้ก่อนที่จะได้รับเงินเดือน เป็ นต้น) และจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย (อาจเป็ นบริ ษทั หรื อร้านค้าที่มหาวิทยาลัยทาการซื้อ/จ้างด้วย) โดยแบ่งออกคร่ าวๆดังนี้

รหัส

ประเภทบุคคล

1
ข้าราชการ
2
พนักงานมหาวิทยาลัย
3
ลูกจ้างชัว่ คราว
4
บุคคลภายนอก
5
หน่วยงานราชการ
และแบ่งสถานะของแต่ละบุคคลเป็ น

รหัส

สถานะของบุคคลอ้ างอิง

คาอธิบาย
ข้าราชการของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชัว่ คราวของมหาวิทยาลัย
ร้านค้าหรื อผูป้ ระกอบการ (ที่จะเป็ นเจ้าหนี้ )
หน่วยงานราชการอื่นๆที่มหาวิทยาลัยติดต่อด้วย
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รหัส

สถานะของบุคคลอ้ างอิง

1
2
3

ติดต่อ
ขาดการติดต่อ
BLACKLIST (มีประวัติไม่ดี เช่น ทิ้งงาน เป็ นต้น)

ในการบันทึกเจ้าหนี้หรื อลูกหนี้ที่เป็ นบุคคลภายในที่มีรหัสพนักงาน
จะต้องระบุรหัสพนักงานด้วย
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นอกจากจะต้องระบุขอ้ มูลทัว่ ๆไปแล้ว
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รหัสวัสดุ - ครุ ภัณฑ์

ก่อนที่ผใู้ ช้จะบันทึกทะเบียนครุ ภณั ฑ์ หรื อบันทึกรับวัสดุได้น้ นั จะต้องกาหนดรหัสวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์เสี ยก่อน โดย
มาที่หน้าจอนี้แล้วเลือกทะเบียน ซึ่งมีดงั นี้

รหัส

ทะเบียน

คาอธิบาย

เมือ่ ตรวจรับ

1

วัสดุ

รายการวัสดุ

2

ครุ ภณ
ั ฑ์

ทะเบียนสิ นทรัพย์ หรื อทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์

3

งานจ้าง

เพิ่มรายการรับวัสดุ, ลง
Stock และลงบัญชี
ลงทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์โดยสร้าง
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ให้, ลง
Stock และลงบัญชี
ลงบัญชี

4

5
6
9

งานจ้างต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาด เป็ นต้น
รายการปรับลด รายการปรับลดที่ทาในระบบหรื อรายการที่
, ไม่ระบุ
ไม่สามารถระบุได้ หรื อไม่ตอ้ งการให้
ลงทะเบียนสิ นทรัพย์
รายการเช่า
รายการเช่าอาคาร สถานที่ หรื อสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รายการซ่อม
รายการซ่อมบารุ งสิ นทรัพย์
บารุ ง
สาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น

ลงบัญชี

ลงบัญชี
ลงบัญชี
ลงบัญชี
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เลือกหมวดวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ ใน Datasheet จะแสดงรายการวัสดุหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีอยูก่ ่อน หากต้องการเพิ่ม
สามารถทาได้โดยบันทึกเพิ่ม โดยจะเป็ นตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
 2 หลักแรก

หมายถึง รหัสหมวดวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์

 4 หลังสุ ดท้าย

หมายถึง เลขลาดับที่ของวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ของหมวดนั้นๆ

และมีขอ้ มูลอื่นที่ตอ้ งระบุดงั นี้

ข้ อมูล

คาอธิบาย

คาอธิบาย
หน่วยนับ
แบบการลงบัญชี

ชื่อกลุ่มวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์
หน่วยนับของวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์
เชื่อมกับรู ปแบบในการลงบัญชีที่
กาหนดไว้ก่อนแล้วโดยงานบัญชี

จานวนขั้นต่า
ราคากลาง
รหัสบัญชีเดบิตค่าเสื่ อม
รหัสบัญชีเครดิตค่าเสื่ อม

จานวนขั้นต่าที่ควรมีอยู่
ราคากลางของวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั ๆ
รหัสบัญชีที่จะลงรายการเดบิตและ
เครดิตเมื่อทารายการหักค่าเสื่ อม
สะสม กาหนดเฉพาะครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีที่จะใช้ในการคานวณค่าเสื่ อม
อายุครุ ภณ
ั ฑ์ คิดเป็ นจานวนวัน
มูลค่าซากของครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีกระจายหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์

วิธีตดั ค่าเสื่ อม
อายุครุ ภณ
ั ฑ์ (วัน)
ราคาต่าสุ ด
รู ปแบบครุ ภณ
ั ฑ์

หมายเหตุ

หากไม่ระบุเมื่อตรวจรับหรื อตั้งหนี้
จะไม่สามารถทาได้เนื่องจากหารหัส
บัญชีไม่พบ
ในงานการเงินไม่จาเป็ นต้องระบุ
เนื่องจากไม่ตอ้ งนาไปใช้ในการเพิ่ม
วัสดุหรื อครุ ภณ
ั ฑ์
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ประเภทใบสาคัญ

เป็ นการกาหนดประเภทของเอกสารใบสาคัญทั้งหมดของระบบ โดยสามารถกาหนดสมุดบัญชีที่จะลงบัญชีเมื่อ
มีการอนุมตั ิใบสาคัญแล้ว และกาหนดแหล่งเงินที่เป็ นค่าตั้งต้นในการทางานของหน้าจอใบสาคัญจ่าย
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งานการเงิน
 ใบเบิก/ยืม/คืนเงิน

หน้าจอนี้จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
1. ส่ วนปี งบประมาณและเลขที่เอกสาร
2. ส่ วนของใบเบิก/ยืม
3. ส่ วนของรายการในใบเบิก/ยืม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 Tab ดังนี้
 I : รายการขอซื้อ/จ้าง/ผลิต และอื่นๆ
 C : รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
 S : รายชื่อร้านค้าที่เสนอราคา
 D : อ้างอิงรายการปรับลดเงินงบที่ใช้
หมายเหตุ
ใน Tab C, S และ D ไม่จาเป็ นต่องานการเงิน
การยืมเงินนั้น ถือว่าเป็ นการกันเงินไว้ใช้แล้ว ซึ่งจะถือว่าไม่สามารถนาเงินตามจานวนที่เกิดขึ้นไปใช้อีกได้
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การบันทึกข้ อมูลใบเบิก/ยืม/คืน
ที่ส่วนปี งบประมาณและเลขที่ใบเบิก/ยืม ผูใ้ ช้จะต้องระบุ 3 สิ่ งคือ ปี งบประมาณ ประเภทเอกสาร และเลขที่
เพื่อที่จะนาข้อมูลทั้ง 3 มาประกอบกันเป็ นเลขที่ใบเบิก/ยืม
หากมีขอ้ มูลใบเบิก/ยืมนั้นๆแล้ว จะแสดงข้อมูลที่หน้าจออีก 2 ส่ วน แต่หากไม่มีกส็ ามารถเพิ่มเอกสารโดยกด
ปุ่ ม {+} เพื่อเพิม่ เอกสารเลขที่ถดั ไป กด {<} เพื่อเลื่อนไปเอกสารใบก่อนหน้า และกด {>} เพื่อเลื่อนไปเอกสารใบ
ถัดไป
หมายเหตุ
การกาหนดงวดบัญชีให้กาหนดเป็ น ปี งบประมาณ 4 หลัก ตามด้วยเดือนอีก 2 หลัก เช่น 254708 จะหมายถึง
ปี งบประมาณ 2547 เดือนสิ งหาคม
จานวนเงินจ่ าย และจานวนเงินคืน เริ่ มต้นจะมีค่าเป็ น 0 แต่จะเปลี่ยนไปเมื่อมีการจัดทาใบสาคัญยืมเงินทดรอง
และใบสาคัญคืนเงินทดรอง ตามลาดับ
ประเภทใบเบิก/ยืมจะเป็ นการแบ่งแยกการคุมเลขที่ใบขอด้วย ดังนั้นจึงมักแบ่งตามงบที่ใช้ดว้ ย โดยแบ่งได้ดงั นี้

รหัส

ประเภท

อธิบาย

51
52
53
54
61
62
71
91

ยืมเงินทดรอง
คืนเงินทดรอง
ยืมเงินสดย่อย
คืนเงินสดย่อย
เบิกเงินงบประมาณ
เบิกเงินรายได้
จ่ายเงินเดือน
ค่าสาธารณูปโภค

ใบยืมเงินทดรองราชการ
ใบคืนเงินทดรองราชการ
ใบยืมเงินสดย่อย สาหรับใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ใบคืนเงินสดย่อย
ใบเบิกใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ใบเบิกใช้เงินรายได้
เอกสารอ้างอิงจากงานเงินเดือน
เบิกเงินค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ
การกาหนดรหัสประเภท ต้องอยูใ่ นช่วง 51 ถึง 99 เท่านั้น
ในการดาเนินการเบิก/ยืมเงินนั้น มีสถานะการทางานดังนี้

รหัส

สถานะ

W
S
V

ดาเนินการ (เป็ นเริ่ มต้น)
อนุมตั ิ (มีผลอนุมตั ิตามคาขอ เป็ นการกันเงินและสถานะภาพก่อนผูกพันในระบบงบประมาณ)
ยกเลิก(ยกเลิกใบเบิก/ยืม แต่ไม่สามารถยกเลิกใบเบิก/ยืมที่จดั ทาใบสาคัญและจ่ายเงินแล้วได้)
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เมื่อบันทึกข้อมูลใบเบิก/ยืมผูใ้ ช้ควรใส่ ขอ้ มูลให้ครบหรื อมากที่สุด โดยเฉพาะเจ้าหนี้ /ลูกหนี้ในที่น้ ีหมายถึงผู้
ที่มาเบิกหรื อยืม โดยเมื่อเคอร์เซอร์ไปอยูท่ ี่ช่องเจ้าหนี้ /ลูกหนี้แล้วกดแป้ น [Space Bar] เพื่อใช้หน้าจอค้นหา
เมื่อระบุรหัสเจ้าหนี้ /ลูกหนี้แล้วระบบจะดึงข้อมูลหนี้สินที่บุคคลนั้นมีกบั มหาวิทยาลัย และแสดงสรุ ปยอดเงินใน
หน้าจอส่ วนนี้ เพื่อเจ้าหน้าที่ผทู้ ารายการจะได้สามารถตรวจสอบและตัดสิ นใจได้วา่ บุคคลนี้สามารถทารายการ
หนี้สินกับมหาวิทยาลัยได้อีกหรื อไม่
นอกจากนี้แล้วยังอาจมีขอ้ มูลอ้างอิงในกรณี ที่เป็ นการคืนเงินทดรองหรื อคืนเงินสดย่อย ซึ่งจะต้องอ้างอิงใบขอ
ยืมเงินทดรองหรื อใบยืมเงินสดย่อย และงานจ่ายเงินเดือนซึ่งจะต้องอ้างอิงงวดเดือนที่จ่ายเงินเดือนด้วย

เอกสารอ้ างอิง

ตัวอย่ าง
อ้ างอิงเลขที่

หมายถึง

11 : งานเงินเดือน

254410

51 : ใบยืมเงินทดรอง
53 : ใบยืมเงินสดย่อย

1/2544-51
1/2545-53

เป็ นเอกสารการจากงานเงินเดือน สาหรับเงินเดือนตุลาคม
2544
เป็ นการคืนเงินทดรองตามรายการในใบยืมเงินเลขที่ 1/2544
เป็ นการคืนเงินตามที่ได้เบิกในใบยืมเงินสดย่อยเลขที่ 1/2545

เมื่อมีการอ้างอิง "51 : ใบยืมเงินทดรอง" และเลขที่ใดๆแล้ว โปรแกรม
จะตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกับลูกหนี้ที่ผใู้ ช้ใส่ ไปหรื อไม่ หากไม่ตรง
ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ให้ตรงกับใบ
ยืมนั้นๆ และเพิ่มรายการใน Datasheet ให้ แต่หากข้อมูลตรงกัน
โปรแกรมจะเพิ่มรายการที่ยงั ค้างนาส่ งคืนมาเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ
กรณี ที่การคืนเงินไม่ครบตามจานวนที่ยมื จึงจะแก้ไขจานวนเงิน จะสังเกตได้วา่ จานวนเงินที่ระบบเพิ่มรายการ
ให้จะเป็ นจานวนลบเนื่องจากเป็ นการคืนเงินนัน่ เอง ถ้าผูใ้ ช้ไม่ทาเป็ นจานวนลบข้อมูลจะเท่ากับเป็ นการเพิ่มหนี้
หมายเหตุ
การยืมเงินทดรองราชการ จะใช้งบประมาณเงินรายได้ ที่ต้ งั ไว้เป็ นงบเงินยืมทดรองราชการให้แต่ละคณะหรื อ
หน่วยงานใช้
การคืนเงินทดรองราชการ ก็จะคืนเงินตามรหัสงบประมาณเดิมที่ยมื ไป แต่ผใู้ ช้จะต้องทาใบเบิกเพื่อประกอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กบั การเขียนฎีกา

บรรทัดที่เป็ นตัวเลขสี แดงจะแสดงจานวนรายการและยอดเงินที่เจ้าหนี้/ลูกหนี้ผนู้ ้ นั คงค้างชาระเงินคืน จาก
รู ปแสดงว่าลูกหนี้รายนี้คงค้างนาส่ งเงินคืน 4 รายการ เป็ นเงิน 5,020 บาท และตรวจสอบรายละเอียดได้โดยกด
ปุ่ ม {AR} จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปต่อไปนี้
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การบันทึกรายการเบิก/ยืม
หลังจากบันทึกใบเบิก/ยืมแล้ว จะเป็ นขั้นตอนการบันทึกรายการที่มีการเบิก/ยืม ให้ไปที่ Tab " I : รายการขอ
ซื้อ/จ้าง/ผลิต และอื่นๆ" ในหน้าจอจะมีช่องกรอกข้อมูลหลายอย่าง ให้ผใู้ ช้งานการเงินเลือกกรอกเฉพาะข้อมูลที่
จาเป็ นสาหรับการเงินดังนี้

ข้ อมูล

คาอธิบาย

หมวดรายการ

หมวดหรื อกลุ่มประเภทที่จะเบิก ซึ่งจะสอดคล้องกับ ไม่ระบุได้ แต่หากระบุจะช่วย
การกาหนดเรื่ องการลงบัญชีในงานการเงินและบัญชี ให้งานการเงินทางานได้
รวดเร็ วขึ้น
รายการเบิก/ยืม

รายการ
จานวน
หน่วย
ราคาต่อหน่วย
VAT ภาษีและ
ส่ วนลด
มูลค่าสุ ทธิ
รหัสงบประมาณ
เอกสารอ้างอิง
สถานะ
บุคคลอ้างอิง

จานวน เช่น 3 คืนเป็ นต้น
หน่วยนับ
จานวนเงินต่อหน่วย
จะให้ค่าเป็ น 0
จานวนเงินที่เบิกหรื อยืมเงินทดรองราชการ

หมายเหตุ

ไม่จาเป็ นต้องป้ อนข้อมูลทุก
ตัวก็ได้ แต่สาคัญที่มลู ค่าสุ ทธิ
จะต้องเป็ นยอดเงินที่ยมื

การป้ อนจานวนเงินนี้ให้ป้อน
ที่ราคา/หน่ วยแทน
งบประมาณที่ใช้เงิน
โดยการทางานในขั้นตอน จาเป็ นต้องระบุ และสามารถ
ต่อๆไปจะอ้างอิงงบประมาณนี้
ค้าหาได้โดยจะอธิบายต่อไป
เลขที่เอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง (ภายใน) เช่น คาขอ
จากภาควิชา เป็ นต้น
สถานะของแต่ละรายการว่าจะให้ดาเนินต่อไป
1 : Yes,
หรื อไม่
2 : No
ใช้ระบุถึงบุคคลที่เป็ นผูท้ ี่ขอเบิกเงินนั้นๆจริ ง
ถ้าไม่กรอก ระบบจะถือว่า
เนื่องจากหลายครั้งเป็ นการเบิกเงินแทนผูอ้ ื่นหรื อเบิก หมายถึงบุคคลที่ลงชื่อเป็ นผู้
เงินก้อนเพื่อไปจ่ายให้ผอู้ ื่นอีกต่อหนึ่ง
เบิก
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และที่ส่วนล่างจะมีการรวมยอดเงินทุกๆรายการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดงเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ส่ วนลด และมูลค่าสุ ทธิ

อนุมัติใบเบิก/ยืม
เมื่อบันทึกข้อมูลทุกๆส่ วนเรี ยบร้อยแล้ว ต้องปรับสถานะเป็ น "S : อนุมตั ิ" เสมอ จึงจะถือว่าใบเบิก/ยืมที่สมบูรณ์
มีผลจริ งกับงานงบประมาณแล้วสามารถดาเนินการจัดทาใบสาคัญต่อไป แต่ถา้ พบหน้าจอดังรู ป แสดงว่าในการ
ขอใช้เงินงบประมาณบางตัวในรายการมีจานวนเงินอนุมตั ิไม่เพียงพอ ดังนั้นผูใ้ ช้จะไม่สามารถบันทึกรายการ
นั้นได้จนกว่ากองแผนจะอนุมตั ิวงเงินเพิ่มให้

ก่อนที่จะอนุมตั ิหรื ออนุมตั ิแล้วไม่ผ่าน ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบรายการที่เงินไม่พอได้โดยกดปุ่ ม {ตรวจสอบงบ}
จะได้รายงานดังรู ป

ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินของเอกสารแต่ละใบได้โดยกดที่ปุ่ม {L ข้อมูลใบสาคัญ} จะปรากฏหนาต่างที่
จะบอกเลขที่ใบสาคัญที่จ่ายเงินตามเอกสารดังกล่าว
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ยกเลิกใบเบิก/ยืม/คืนเงิน
เมื่อต้องการยกเลิกใบเบิก/ยืมที่ทาไว้ ทาได้จากการปรับสถานะเป็ น "V : ยกเลิก" แต่จะทาได้เฉพาะใบเบิก/ยืมที่
ยังไม่จดั ทาใบสาคัญหรื อจ่ายเงินเท่านั้น และการยกเลิกจะเท่ากับเป็ นการคืนเงินงบประมาณที่ได้กนั ไว้ให้กบั
ระบบด้วย
ใบเบิก/ยืมที่มีสถานะเป็ น V นั้นจะไม่สามารถลบหรื อแก้ไขข้อมูลได้อีก หากผูใ้ ช้พยายามทาเช่นนั้นจะเห็น
ข้อความต่อไปนี้

การพิมพ์ใบเบิก/ยืม/คืนเงิน
ใบเบิก/ยืม/คืนเงินจะมีลกั ษณะไม่เหมือนกัน แต่การสั่งพิมพ์น้ นั เหมือนกัน
คือกดปุ่ ม {P พิมพ์ใบขอ} หากมีการทาเครื่ องหมายที่ Check Box
{Preview} โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
หมายเหตุ
เอกสารที่มีสถานะเป็ น V : ยกเลิก สามารถพิมพ์ได้ แต่จะมีขอ้ ความสี แดงว่า "ยกเลิกเอกสาร" อยูบ่ นเอกสารด้วย
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 บันทึกรับรู้หนีส้ ิน

หน้าจอบันทึกรับรู้หนี้สินจะมีไว้สาหรับค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการใช้เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย
แทนเกณฑ์เงินสด
ดังนั้นเมื่อมีการรับทราบค่าใช้จ่ายเช่นเมื่อมีใบแจ้งหนี้จากองค์การโทรศัพท์ส่งมาให้ทาง
มหาวิทยาลัยต้องบันทึกรับทราบรายการหนี้สินนี้ ถือว่าเป็ นการตั้งหนี้รอจ่าย หน้าจอนี้ จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
คือ
1. ส่ วนปี งบประมาณและเลขที่ใบรับ ผูใ้ ช้จะต้องกาหนดข้อมูลทั้งหมดเพื่ออ้างถึงเลขที่ใบรับใดๆ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ปี งบประมาณ (4 หลัก) ประเภทใบตรวจรับ และเลขที่ นอกจากนี้ยงั มีปุ่ม {+} เพื่อให้เพิ่ม
เลขที่ใบตรวจรับลาดับถัดไป {<} เลื่อนไปเอกสารก่อนหน้า {>} เลื่อนไปเอกสารถัดไป
2. ส่ วนของใบรับ เป็ นส่ วนข้อมูลของใบรับนั้นๆ ผูใ้ ช้ตอ้ งระบุเจ้าหนี้และปรับสถานะของใบรับด้วย
3. แสดงรายการขอซื้อ/จ้าง/เบิก/ยืม และใบสั่งซื้อ ซึ่งไม่จาเป็ นต้องคานึงถึงในการบันทึกรับรู้หน้สิน
4. ส่ วนของรายการในใบรับ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 Tab ดังนี้
 I : รายการตรวจรับ
 C : รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
 F : รายการปรับ
สาหรับ Tab C และ F ไม่สาคัญต่องานการเงิน
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การบันทึกข้ อมูลรับรู้ หนีส้ ิ นหรือใบรับ

ในส่ วนนี้ ผูใ้ ช้ตอ้ งระบุบ./ร้านค้า ซึ่งถือว่าเป็ นเจ้าหนี้ในระบบของมหาวิทยาลัย ใบส่ งของหรื อใบแจ้งหนี้ และ
เจ้าหน้าที่รับเรื่ อง กาหนดสถานะซึ่งมีความหมายดังนี้

รหัส

สถานะ

W
S
V

ดาเนินการ (เมื่อเริ่ มต้น)
อนุมตั ิ (มีการตรวจรับจริ ง)
ยกเลิก (ยกเลิกใบตรวจรับ แต่ไม่สามารถยกเลิกใบตรวจรับที่ได้ทารายการวางบิลแล้ว)

การบันทึกรายการหนีส้ ิ น

หลังจากที่บนั ทึกข้อมูลใบตรวจรับแล้ว ให้ไปที่ Tab " I : รายการตรวจรับ" เพื่อบันทึกรายการหนี้สิน โดยมี
ข้อมูลให้กรอกดังนี้

ข้ อมูล

คาอธิบาย

หมายเหตุ

ใบขอที่
ที่
ใบสั่งที่

ใบขอซื้อ/จ้าง/เบิก/ยืม
เป็ นลาดับรายการที่ในใบขอซื้อ/จ้าง/เบิก/ยืม
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิตที่จะทาการตรวจรับ

ไม่จาเป็ นต้องใส่
เพราะเมื่อ
อนุมตั ิแล้วระบบจะสร้างใบ
ขอให้และอ้างอิงรายการให้โดย
อัตโนมัติ

จานวนเบิก,
จานวนรับ
หน่วยเบิก,
หน่วยรับ

จานวนที่รับทราบ
หน่วย
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รหัสวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
รายการ
VAT (%)
ภาษี
ส่ วนลด
มูลค่าสุ ทธิ
รหัส
งบประมาณ

เอกสารอ้างอิง
สถานะ

กาหนดว่ารายการที่ตรวจรับนั้นคืออะไร เช่น ค่าน้ า
เป็ นต้น เพื่อให้ระบบสามารถลงบัญชีต้ งั หนี้ให้ทนั ที
ที่อนุมตั ิ
รายการขอซื้อ/จ้าง/ผลิต เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่อม
เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
อัตราภาษีมลู ค่าเพิ่ม
จานวนเงินภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ส่ วนลดจากร้านค้า และเป็ นตัวปรับจานวนเงินใน
กรณี ที่ยอดเงินไม่พอดีเนื่องจากการปัดเศษหรื ออื่นๆ
มูลค่าสุ ดท้ายหลังจากที่หกั ภาษีและส่ วนลดแล้ว
จะประกอบไปด้วยปี งบประมาณ
รหัสประเภท
ค่าใช้จ่าย รหัสงบประมาณ และหมวดรายจ่าย
ทั้งหมดนี้ จะอ้างอิงถึงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ/
จัดจ้าง
เลขที่เอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง (ภายใน) หรื อใบ
แจ้งหนี้
สถานะของแต่ละรายการว่าจะให้ดาเนินการสั่งซื้อ/
จ้างต่อไปหรื อไม่
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ต้องระบุทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่
สามารถลงบัญชีและอนุมตั ิ
รายการไม่ได้

มีค่าเริ่ มต้นเป็ น 7
ระบบจะคานวณให้ แต่แก้ไขได้

จาเป็ นต้องระบุเสมอ เนื่องจะ
จะต้องตัดลดเงินงบประมาณ

1 : Yes,
2 : No

หมายเหตุ
ต้องระบุรหัสวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์ทุกรายการ ที่สาคัญ
ต้องกาหนดรหัสบัญชีให้กบั ทุกๆรหัสวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
การอนุมตั ิ (S : Save) ไม่ผา่ น ส่ วนหนึ่งอาจเป็ น
เพราะไม่สามารถลงบัญชีได้ ก็เนื่องจากการกาหนด
รหัสบัญชีไม่ถูกต้องหรื อข้อมูลที่ตอ้ งการไม่
ครบถ้วน จึงอาจเกิดหน้าจอต่างๆดังตัวอย่างนี้

อนุมัติและยกเลิกใบรับ
เมื่อบันทึกข้อมูลทุกส่ วนเรี ยบร้อยแล้ว ต้องปรับสถานะเป็ น "S : อนุมตั ิ" เสมอ จึงจะถือว่าเป็ นการบันทึกที่
สมบูรณ์
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ถ้าสังเกตจะเห็นข้อมูลลงบัญชีที่จุดที่ 1 ในรู ป แสดงว่างานบัญชีได้น้ าเอกสารนี้ไปลงบัญชีแล้วสามารถติดตาม
ข้อมูลการลงบัญชีได้จากงานบัญชี
กรณี ที่ตอ้ งการยกเลิกใบรับที่ทาไว้ สามารถทาได้จากการปรับสถานะเป็ น "V : ยกเลิก" แต่จะทาได้เฉพาะใบรับที่
ยังไม่อนุมตั ิจ่ายเงินเท่านั้น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากช่องจ่ายเงินแล้ว หากมีการจ่ายเงินก็จะแสดงยอดเงินที่จ่าย
ไป
ใบตรวจรับที่มีสถานะเป็ น V นั้นจะไม่สามารถลบหรื อแก้ไขข้อมูลได้อีก หากผูใ้ ช้พยายามทาเช่นนั้นจะเห็น
ข้อความต่อไปนี้

 ฎีกา
1. ส่ วนที่ผใู้ ช้ตอ้ งกาหนดข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปี งบประมาณ (4 หลัก) ประเภทใบสาคัญ และเลขที่ เพื่อ
รวมกับเป็ นเลขที่ใบสาคัญ ส่ วนปุ่ ม {+} กดเพื่อให้ระบบเพิ่มเลขที่ใบสาคัญใบถัดไป
2. ส่ วนของใบสาคัญ จะแสดงประเภทการจ่าย ข้อมูลเช็ค และสถานะเอกสาร
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3. ส่ วนนี้เป็ นส่ วนของ Datasheet ที่เป็ นส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กบั การตัดงบประมาณและการใช้เงิน
ซึ่งสามารถป้ อนข้อมูลได้จากการเลือกรายการใบเบิก/ยืม/คืนเงินหรื อใบตรวจรับ/ตั้งหนี้ หรื อจากข้อมูล
ฎีกา ซึ่งจะอธิบายต่อไป
4. ส่ วนนี้เป็ นส่ วนของ Datasheet ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินหรื อการหักเงินต่างๆเพื่อเตรี ยมจ่าย โดยรหัสบัญชีที่
สามารถเลือกได้จะเป็ นรหัสที่มี CODE เท่านั้น เช่น “TAX”, “TMB”, “CASH” เป็ นต้น และจะไม่มีการระบุ
รหัสงบประมาณ ซึ่งจะอธิบายต่อไป
หมายเหตุ
การทาใบสาคัญถือว่าเป็ นการเปลี่ยนสถานภาพการใช้เงินนั้นจากก่อนผูกพันหรื อผูกพันแล้วเป็ น จ่ายเงินแล้ว
(ถือว่าเป็ นการใช้จ่ายจริ ง)

การบันทึกฎีกา

ก่อนที่งานคลังจะสามารถจ่ายเงินเบิกที่เป็ นเงินแผ่นดิน(รวมทั้งงบกลางเงินแผ่นดิน)ได้น้ นั งานคลังจะต้องเขียน
ฎีกาเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางก่อน โดยมาที่หน้าจอ “คาร้องฎีกา”
เริ่ มจากกาหนดแหล่งเงิน ปี งบ และเลขที่ฎีกาจากด้านบนของหน้าจอ แล้วบันทึกข้อความต่างๆที่ตอ้ งการให้
ปรากฏบนหน้าฎีกา โดยเว้นเลขที่คลังรับและวันที่คลังรับไว้ ส่ วน Combo Box ที่ชื่อรู ปแบบนั้นเป็ นการเก็บ
ความความที่ใช้บ่อยๆไว้เพื่อให้ผใู้ ช้ไม่ตอ้ งพิมพ์ซ้ าๆหรื อใช้แทนข้อความของตรายางได้
เมื่อได้ขอ้ ความ
ด้านหน้าของฎีกาแล้ว ให้ผใู้ ช้บนั ทึกข้อความที่จะพิมพ์ออกด้านหลังฎีกาที่ Datasheet บน Tab “หน้าหลัง
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รายงาน” โดยบันทึกเป็ นรายบรรทัดเรี ยงไปเรื่ อยๆตามความต้องการ หลังจากนั้นผูใ้ ช้สามารถพิมพ์ฎีกาได้จาก
การกดปุ่ ม {พิมพ์}

ออกเลขทีจ่ ่ าย

การออกเลขที่จ่ายคือการทางานที่แทรกระหว่างการเขียนฎีกากับการจ่ายเงินผ่านใบสาคัญจ่าย กล่าวคือจะต้องมี
เจ้าหน้าที่ซ่ ึงอาจจะเป็ นคนเดียวกับที่เขียนฎีกา บันทึกออกเลขที่จ่ายให้การเงินนาไปใช้ โดยเลือก Tab “ออก
รายการจ่าย” บันทึกรายการเตรี ยมจ่ายได้โดยตรงพร้อมทั้งกาหนดรหัสงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินด้วย หรื อ
ใช้เครื่ องมือช่วยโดยดึงรหัสงบและยอดเงินจากเอกสารขั้นๆก่อนหน้า

PR : ใบเบิกเงิน
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DN : ใบตรวจรับ/ตั้งหนี้
เมื่อกดปุ่ ม {รายการซื้อจ้าง} จะปรากฏหน้าต่างดัง 2 รู ปบน โดยสามารถทางานได้ 2 อย่างคือ
1 PR: ใบเบิกเงิน ใส่ เลขที่ใบเบิกที่ขอ้ 1 และกด {IMPORT} ปุ่ มบน
2 DN: ใบตรวจรับ ใส่ เลขที่ใบตรวจรับหรื อตั้งหนี้ที่ขอ้ 2 และกด {IMPORT} ปุ่ มล่าง
หน้าต่างจะปิ ดลง และได้รายการเตรี ยมจ่ายที่ดึงข้อมูลมาจากเอกสารที่ใส่ ไป

การออกเลขที่จ่ายนั้นไม่ได้ออกได้เฉพาะกรณี ที่เป็ นเงินแผ่นดินหรื อเงินงบกลางเงินแผ่นดินเท่านั้น แต่สามารถ
ทาได้กบั ทุกๆแหล่งเงิน และเพื่อสะดวกในการทางานมากกว่าที่หน้าจอของฎีกา ผูใ้ ช้สามารถทาได้ที่หน้าจอ
“ออกเลขที่จ่าย” แทนแต่หลักการทางานยังคงเดิม เพียงเปลี่ยนแหล่งเงินเป็ นเงินรายได้หรื ออื่นๆ กาหนดเลขที่
จ่ายแทนเลขที่ฎีกา ส่ วน List Box สี เขียวด้านล่างแสดงรายการออกเลขที่จ่ายที่ใช้งบเดียวกันในการจ่ายเพื่อที่จะ
แสดงงบที่ได้รับ งบที่เตรี ยมจ่าย(หรื ออกเลขที่จ่ายแล้ว) และงบที่เหลือให้ผใู้ ช้ตรวจสอบ
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เปลีย่ นเลขที่ฎกี า

ในการทางานบางครั้งมีผใู้ ช้หลายคนที่ตอ้ งบันทึกฎีกาทาให้มีปัญหาในการเรี ยงลาดับเลขที่ของฎีกา โปรแกรม
จึงอนุญาตให้มีการเปลี่ยนเลขที่ฎีกาได้ในภายหลัง โดยกดปุ่ ม {เปลี่ยนเลขที่} แล้วกาหนดเลขที่ฎีกาใหม่ที่
ต้องการลงไปกดปุ่ ม {OK} โปรแกรมจะย้ายข้อความทั้งหมดไปยังฎีกาเลขที่ใหม่ พร้อมกับหน้าจอเปลี่ยนไปที่
ฎีกาใหม่น้ นั ด้วย

คัดลอกฎีกา
นอกจากผูใ้ ช้จะจาเป็ นต้องเปลี่ยนเลขที่ฎีกาแล้ว บ่อยครั้งที่ผใู้ ช้จะต้องเขียนฎีกาเรื่ องเดิมๆซ้ ากันบ่อยๆ เช่น
เขียนฎีกาเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค ที่ตอ้ งเขียนเหมือนกันทุกๆเดือน โปรแกรมจึงให้ผใู้ ช้สามารถคัดสาเนาจาก
เอกสารที่ทาไว้เป็ นต้นฉบับแล้วไปเป็ นเอกสารใหม่ให้ผใู้ ช้เพียงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้น สามารถทาได้
โดยกดปุ่ ม {Copy} จะปรากฏหน้าต่างคาถามเรี ยงตามรู ปต่อไปนี้
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ผูใ้ ช้เพียงตอบคาถามไปเรื่ อยๆ ว่าต้องการคัดสาเนาจากไหนไปไหน แล้วก็ได้เอกสารใบใหม่ที่เหมือนต้นฉบับ
ทุกประการ ให้ผใู้ ช้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อย เอกสารก็สามารถใช้ได้

คลังรับฎีกา

เมื่อส่ งฎีกาไปเบิกเงินและได้รับการอนุมตั ิกลับมา จะได้เลขที่คลังรับและวันที่คลังรับ ซึ่งจะต้องใช้ในการออก
รายงานงบเดือนเงินแผ่นดิน ให้ผใู้ ช้ไปบันทึกได้ที่หน้าจอฎีกาหรื อที่หน้าจอคลังรับฎีกา โดยหน้าจอหลังนี้จะ
แสดงเป็ น Datasheet เฉพาะฎีกาที่ยงั ไม่ลงเลขที่คลังรับเท่านั้น หากผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งการรายงานงบเดือนก็ไม่
จาเป็ นต้องกลับมาบันทึกข้อมูลนี้
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 ใบสาคัญ

1. ส่ วนที่ผใู้ ช้ตอ้ งกาหนดข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปี งบประมาณ (4 หลัก) ประเภทใบสาคัญ และเลขที่ เพื่อ
รวมกับเป็ นเลขที่ใบสาคัญ ส่ วนปุ่ ม {+} กดเพื่อให้ระบบเพิ่มเลขที่ใบสาคัญใบถัดไป
2. ส่ วนของใบสาคัญ จะแสดงประเภทการจ่าย ข้อมูลเช็ค และสถานะเอกสาร
3. ส่ วนนี้เป็ นส่ วนของ Datasheet ที่เป็ นส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กบั การตัดงบประมาณและการใช้เงิน
ซึ่งสามารถป้ อนข้อมูลได้จากการเลือกรายการใบเบิก/ยืม/คืนเงิ นหรื อใบตรวจรับ/ตั้งหนี้ หรื อจากข้อมูล
ฎีกา ซึ่งจะอธิบายต่อไป
4. ส่ วนนี้เป็ นส่ วนของ Datasheet ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินหรื อการหักเงินต่างๆเพื่อเตรี ยมจ่าย โดยรหัสบัญชีที่
สามารถเลือกได้จะเป็ นรหัสที่มี CODE เท่านั้น เช่น “TAX”, “TMB”, “CASH” เป็ นต้น และจะไม่มีการระบุ
รหัสงบประมาณ ซึ่งจะอธิบายต่อไป
หมายเหตุ
การทาใบสาคัญถือว่าเป็ นการเปลี่ยนสถานภาพการใช้เงินนั้นจากก่อนผูกพันหรื อผูกพันแล้วเป็ น จ่ายเงินแล้ว
(ถือว่าเป็ นการใช้จ่ายจริ ง)

การบันทึกข้ อมูลใบสาคัญ
การทางานที่หน้าจอนี้แตกต่างจากใบเบิก/ยืม/คืน กล่าวคือนอกเหนือจากเลขที่ วันที่ สถานะแล้ว จะมีเรื่ องของ
การจ่ายเงินและข้อมูลเช็ค (ในกรณี ที่จ่ายโดยเช็ค) เพิ่มขึ้นมาได้แก่ กาหนดคืนเงินที่ตอ้ งใส่ ขอ้ มูลเมื่อเป็ นเอกสาร
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การยืมเงินที่มีกาหนดชาระเงินคืน และวันเลาที่รับแล้วซึ่งหมายถึงผูร้ ับเงินมารับเงินสดหรื อเช็คจากหน้าเคาเตอร์
แล้ว จึงจะสามารถนาไปอนุมตั ิและลงบัญชีต่อไปได้ วิธีชาระเงินซึ่งมีหลายวิธีดงั นี้

รหัส

วิธีจ่ายเงิน

1
เงินสด
2
เช็ค
3
ใบโอน
ส่ วนของสถานะจะคล้ายกับงานใบเบิก/ยืม/คืน คือ

รหัส

สถานะ

W
ดาเนินการ (เมื่อเริ่ มต้น)
S
อนุมตั ิ (ถือว่ามีการจ่ายเงินจริ งออกจากกองคลัง)
V
ยกเลิก (ยกเลิกใบสาคัญที่อนุมตั ิแล้ว และจะยกเลิกการลงบัญชีที่เกิดจากการทาใบสาคัญด้วย)
ที่สาคัญคือการจัดทาใบสาคัญนั้นจะต้องระบุเจ้าหนี้ /ลูกหนี้เสมอว่า
มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้กบั ใคร มิฉะนั้นจะมีขอ้ ความเตือนดังนี้

หมายเหตุ
เจ้าหนี้ /ลูกหนี้ ในที่น้ ีคือผูท้ ี่มายืมเงิน คืนเงิน หรื อบุคคลที่มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้ หรื อผูป้ ระกอบการที่รับจ้าง
งานให้มหาวิทยาลัย
เมื่อมีการลงบัญชีจากใบสาคัญแล้ว จะเห็นข้อมูลที่ลงบัญชี เช่น CB: 254712/15" หมายถึงลงบัญชีที่สมุดเงินสด
งวดบัญชีเดือนกันยายน ปี 2547 ลาดับที่ 15
ใบสาคัญที่เป็ นการจ่ายเงินเดือนจะต้องมีการอ้างอิงถึงงานเงินเดือนและบอกว่าเป็ นการจ่ายเงินเดือนไหน ดัง
ตัวอย่าง อ้างอิง "11 : งานเงินเดือน" และเอกสารเลขที่ "254712" จะหมายถึงเป็ นการจ่ายเงินเดือนกันยายน ปี
2547

การบันทึกรายการใบสาคัญ
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หลังจากที่บนั ทึกข้อมูลใบสาคัญต้องป้ อนรายการด้วยโดยการเรี ยกใช้ List Box ที่เป็ นเครื่ องมือจากการกดปุ่ ม
{PR: ใบขอ} และ {DN: ใบตรวจรับ} และกดอีกครั้งเพื่อให้ List Box หายไป
 PR: ใบขอ จะแสดงรายการใบเบิกเงิน/ยืม/คืนเงินที่ยงั ไม่ได้จ่ายเงินให้ตามคาขอ ที่หน้าจอใบเบิก/ยืม/คืนจะ
แสดงจานวนเงินจ่ายและคืน
 DN: ใบตรวจรับ จะแสดงรายการใบตรวจรับ/เอกสารตั้งหนี้ ที่ยงั ไม่ได้ชาระเงินตามที่จดั ซื้อ/จัดจ้าง
รายการใน List Box จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่สัมพันธ์กบั ช่องค้นหาคือ “*” หมายถึงรายการทั้งหมด และ “*-17”
ตามรู ปหมายถึงเฉพาะเอกสารประเภท 17 โดยทั้งหมดจะเป็ นเอกสารที่รอจ่ายทั้งสิ้ น ถ้ามีผใู้ ช้กาหนดชื่อเจ้าหนี้/
ลูกหนี้แล้วก็จะแสดงเฉพาะรายการรอจ่ายของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนั้นเท่านั้น
เมื่อดับเบิล้ คลิกที่รายการใดๆโปรแกรมจะเพิ่มรายการนั้นเข้าไปที่ Datasheet บนแต่อาจมีมากกว่า 1 รายการ
เนื่องจากในใบสาคัญต้องแจกแจงตามรหัสงบประมาณด้วย หลังจากนั้นจะผูใ้ ช้จะต้องระบุรหัสบัญชี หรื อระบบ
จะใส่ ให้ถา้ มีการระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นก่อนหน้าไว้ครบถ้วนพอ
เลขที่ใบขอกับเลขที่ใบรับนั้นผูใ้ ช้ไม่สามารถกรอกข้อมูลเองได้ ส่ วนรหัสงบประมาณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ แต่นอกจากการใช้ List Box แล้วยังมีการใช้ขอ้ มูลจากฎีกา (เลขที่จ่าย) ได้โดยกาหนดแหล่งเงินและ
ปี งบประมาณที่ตอ้ งการ กดปุ่ ม {D ฎีกา} จะปรากฏหน้าต่างถามเลขที่ฎีกาตามรู ปต่อไปนี้

เมื่อกด {OK} แล้วระบบจึงดึงรายการออกเลขที่จ่ายที่ทาไว้ในขั้นตอนของการเขียนฎีกามาบันทึกใน Datasheet
บนให้
ที่ Datasheet ส่ วนล่าง ผูใ้ ช้ตอ้ งเพิ่มระเบียนที่จะมาเป็ นอีกฝั่งของบัญชีเพื่อที่จะให้รายการที่ลงบัญชีสมบูรณ์
นัน่ คือข้อมูลการจ่ายเงินหรื อเงินหักประเภทต่างๆ กรณี ที่เป็ นเช็ค ผูใ้ ช้สามารถป้ อนเลขที่เช็ค วันที่ การขีดคร่ อม
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เช็คแบบต่างๆ หรื อระบุการสั่งจ่ายในนามอื่นๆแล้วกด {PRINT CHQ} เพือ่ สั่งพิมพ์เช็คได้ กรณี เงินหักภาษี
“TAX” ผูใ้ ช้สามารถกดที่ปุ่ม {หักภาษี} จะแสดงหน้าต่างคาถามเรี ยงตามลาดับรู ปต่อไปนี้

1

2

3
จากรู ปที่ 1 แสดงรายชื่อบัญชีหกั ภาษีให้เลือกหัก รู ปที่ 2 เป็ นการระบุ % ในการหัก โดยจะคานวณจากยอดเงิน
ใน Datasheet บน รู ปที่ 3 เป็ นการระบุวา่ ยอดเงินใน Datasheet บนที่จะนามาคานวณมีการรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ไว้หรื อไม่ (กี่ %) ระบบจะเพิ่มรายการหักให้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไป และผูใ้ ช้สามารถพิมพ์ใบรับรองภาษีหกั
ณ ที่จ่ายได้โดนกดปุ่ ม {ใบรับรอง}
สิ่ งสาคัญคือจะต้องระบุรหัสบัญชีให้ครบทุกรายการและยอดรวมจานวนเงินเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันก่อนที่
จะอนุมตั ิใบสาคัญ
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อนุมัติและยกเลิกใบสาคัญ

เมื่อบันทึกข้อมูลทุกส่ วนเรี ยบร้อยแล้ว ต้องลงวันที่รับแล้วและปรับสถานะเป็ น "S : อนุมตั ิ" เสมอ จึงจะถือว่า
ใบสาคัญนั้นสมบูรณ์ มีการจ่ายจริ งและจะลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ซึ่ งจะเห็นรหัสคุมบัญชีที่ได้ลงบัญชีไป
ปรากฏอยูบ่ นหน้าจอ เมื่อต้องการยกเลิกใบสาคัญที่อนุมตั ิแล้ว สามารถทาได้จากการปรับสถานะเป็ น "V :
ยกเลิก" และโปรแกรมจะยกเลิกการลงบัญชีที่เกิดขึ้นแล้วให้ดว้ ย
ใบสาคัญที่มีสถานะเป็ น V นั้นจะไม่สามารถลบหรื อแก้ไขข้อมูลได้อีก หากผูใ้ ช้พยายามทาเช่นนั้นจะเห็น
ข้อความต่อไปนี้

การพิมพ์ใบสาคัญ
ใบสาคัญแต่ละประเภทมีวธิ ีการสั่งพิมพ์เหมือนกัน คือกดปุ่ ม
{P พิมพ์ใบสาคัญ} หากมีการทาเครื่ องหมายที่ Check Box
{Preview} โปรแกรมจะแสดงใบสาคัญก่อนการพิมพ์

หมายเหตุ
เอกสารที่มีสถานะเป็ น V : ยกเลิก สามารถพิมพ์ได้ แต่จะมีขอ้ ความสี แดงว่า "ยกเลิกเอกสาร" อยูบ่ นเอกสารด้วย

รับเช็ค
หน้าจอนี้ มีไว้เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เคาเตอร์จ่ายใช้จ่ายเช็คตามที่เจ้าหน้าที่การเงินเขียนเช็คเตรี ยมไว้ให้ เริ่ มจากเลือก
ประเภทเอกสาร และเลือกเฉพาะที่รอรับเท่านั้น กาหนดวันที่ “ตั้งแต่วนั ที่” อาจจะใส่ ชื่อร้านค้าหรื อผูท้ ี่มารับเช็ค
ที่ช่อง “ค้นหา” ดังรู ป
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List Box สี ขาวบนจะแสดงรายการใบสาคัญจ่ายทั้งหมดที่รอจ่ายของร้านค้าที่ผใู้ ช้เลือกไว้จาก List Box สี เขียว
ด้านซ้าย เมื่อผูใ้ ช้เลือกรายการใบสาคัญจ่ายใดๆ(แถบสี ดา) รายการ List Box ด้านล่างจะบอกถึงรายละเอียดของ
การจ่ายในสาคัญนั้นๆ รวมทั้งเลขที่เช็คหรื อเงินสดที่ตอ้ งจ่ายด้วย ถ้ารายการที่เลือกคือรายการที่ตอ้ งการจ่ายให้
ผูใ้ ช้ดบั เบิ้ลคลิกที่รายการนั้น จะปรากฏหน้าต่างถามเรี ยงลาดับตามรู ปต่อปนี้

หากไม่มีหมายเหตุของการจ่ายก็ปล่อยว่างได้ ส่ วนที่ให้ระบุ บค บจ บอ หรื อ บส นั้นเพื่อเป็ นการออกเลขที่ให้
อัตโนมัติเพื่อไปออกรายงานบางตัวตามแบบฟอร์มของราชการ
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เมื่อเสร็ จขั้นตอนข้างต้นแล้วจะพบว่า รายการนั้นหายไป แต่หากผูใ้ ช้เลือกเฉพาะที่รอรับออก ก็จะพบรายการ
ดังกล่าวอีกแต่มีการเปลี่ยนแปลงในคอลัมน์รับแล้วและหมายเหตุ
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