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C H A P T E R  6  

ระบบพสัดุ 

งานพสัดุ เป็นส่วนงานท่ีน าขอ้มลูท่ีบนัทึกโดยงานงบประมาณมาใช ้ โดยจะสัมพนัธ์กบัการใชจ่้ายเงินตาม
แผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่ายท่ีก าหนดไวแ้ลว้  และสัมพนัธ์กบังานบญัชีในการตั้งหน้ีเม่ือมีการตรวจรับ
พสัดุ/งานจา้ง และงานการเงินในการช าระเงินตามท่ีไดจ้ดัซ้ือ/จดัจา้ง นอกจากน้ีงานพสัดุยงัตอ้งดูแลเร่ืองของ
เบิกจ่ายวสัดุและทะเบียนคุมสินทรัพยท์ั้งหมดของมหาวทิยาลยั ในระบบบญัชี 3 มิติจะคิดค่าเส่ือมของครุภณัฑ์
ทุกช้ินเพ่ือจดัท าบญัชีแบ่งสรรค่าใชจ่้ายเพ่ือใหท้ราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ตอ้งมีการเก็บขอ้มลูการขอใชค้รุภณัฑ ์ การ
เบิกจ่ายวสัดุของแต่ละหน่วยงาน ทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีจะสามารถบอกค่าใชจ่้ายของแต่ละคณะได ้ ตามเป้าหมายหน่ึงของ
ระบบ MIS 

การท างานของระบบพสัดุจะแบ่งงานออกเป็นหลายๆส่วนงาน แต่ละงานจะมีขอ้มลูท่ีสัมพนัธ์กนั แต่ท างานเป็น
อิสระจากกนั โดยจะขอแบ่งงานออกดงัน้ี 

งาน ค าอธิบาย 
ก าหนดขอ้มลูพ้ืนฐาน ท าการบนัทึกขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น หรือเรียกวา่ขอ้มลูระบบ เช่น ขอ้มลู

เจา้หน้ี/ลูกหน้ี (ใชง้านร่วมกบัระบบอ่ืนๆ), รหสัรายการหกัมลูค่า
ครุภณัฑ ์เป็นตน้ 

งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง เป็นการจดัท าเร่ืองขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต ตั้งแต่ขออนุมติัจนถึงการตรวจรับ 

งานทะเบียนคุมวสัดุ – ครุภณัฑ ์ งานจดัเก็บทะเบียนวสัดุ-ครุภณัฑ ์ ของทั้งมหาวทิยาลยั และออกรายงาน
ทะเบียนวสัดุ-ครุภณัฑ ์

งานคิดค่าเส่ือมครุภณัฑ ์ สามารถค านวณค่าเส่ือมท่ีจะตอ้งหกัในแต่ละช่วงเพ่ือลงบญัชีค่าเส่ือม 
เพ่ือใหท้ราบมลูค่าปัจจุบนัของครุภณัฑแ์ต่ละช้ิน 

งานขอใชค้รุภณัฑ ์ การขอใชค้รุภณัฑ ์เช่นการขอใชย้านยนต ์เป็นตน้ 
งานเบิก-จ่ายวสัดุ ท ารายการรับ/เบิก/จ่ายเพ่ือตดัยอดวสัดุคงคลงั สามารถตรวจสอบยอด

วสัดุคงเหลือและปริมาณการเบิกใชข้องแต่ละหน่วยงานได ้
 

เม่ือเขา้ระบบพสัดุแลว้จะเป็นเมนูหลกัในการท างานดงัรูป 

6  6 
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การท าเร่ืองจดัซ้ือ/จดัจา้ง จนถึงการจ่ายเงิน(งานการเงิน)แต่ละขั้นตอนจะมีเปล่ียนแปลงสถานะภาพของเงินไป
เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี 

1. ก่อนผกูพนั  หมายถึงเงินหรือรายการท่ีไดท้  าการขอใชแ้ลว้ โดยการท าใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต รวมถึงการขอ
เบิกเงิน/ขอยมืเงินทดรองราชการของงานการเงินดว้ย 

2. ผกูพนั หมายถึงเงินส่วนท่ีไดท้  าการตรวจรับตามการส่ังซ้ือหรือจา้งแลว้ หรืออาจจะเป็นการรับรู้
รายจ่ายเช่นค่าสาธารณูปโภคท่ีมหาวทิยาลยัตอ้งช าระเงินตามใบแจง้หน้ี นัน่หมายความวา่มหาวทิยาลยัมี
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตามการวา่จา้งแลว้ 

3. จ่ายแลว้ หมายถึงจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงโดยงานการเงินแลว้ 

 

ก าหนดข้อมูลพืน้ฐาน 
ในท่ีน้ีขอ้มลูพ้ืนฐาน คือขอ้มลูท่ีมีการใชร่้วมกนัจากหลายๆส่วนงาน เช่น เจา้หน้ี/ลูกหน้ี เป็นตน้ หรืออาจจะเป็น
ขอ้มลูท่ีไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงบ่อยนกั เช่น รหสัรายการหกัมลูค่าครุภณัฑ ์ เป็นตน้ ดงันั้นเราจึงแยกงานส่วนน้ี
ออกมาท าก่อนการเร่ิมงานส่วนอ่ืนๆ 
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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 
6 ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งประจ ามหาวทิยาลยั 
7 พนกังานโรงเรียนสาธิต พนกังานโรงเรียนสาธิต 
8 ผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมหาวทิยาลยัวา่จา้ง 

และแบ่งสถานะของแต่ละบุคคลเป็น 

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

 

 

ในการบนัทึกเจา้หน้ีหรือลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลภายในท่ีมีรหสัพนกังาน นอกจากจะตอ้งระบุขอ้มลูทัว่ๆไปแลว้ 
จะตอ้งระบุรหสัพนกังานดว้ย แต่หากไม่ทราบรหสัพนกังานก็สามารถคน้หาไดต้ามวธีิท่ีจะไดก้ล่าวถึงต่อไป  
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รหัสรายการหักมูลค่าครุภัณฑ์ 

ในงานหกัค่าเส่ือมผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งมาก าหนดท่ีหนา้จอน้ีก่อน โดยจะตอ้งก าหนดรหสับญัชีเดบิต (Debit) และ
รหสับญัชีเครดิต (Credit) ใหก้บัแต่ละแบบของการหกัมลูค่าครุภณัฑ ์ แต่หากไม่ระบุก็จะใชร้หสับญัชีท่ีระบุไว้
ส าหรับแต่ละรหสัวสัดุ - ครุภณัฑ ์(รหสับญัชีเครดิตค่าเส่ือมและรหสับญัชีเดบิตค่าเส่ือม) 

การก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าในการค านวณค่าเส่ือม ใหร้ะบุวนัท่ีท่ีเร่ิมใชจ้  านวนเงินขั้นต ่านั้นและจ านวนเงิน
ดว้ยเช่น 

ในปีงบประมาณ 2546 ใหมี้การค านวณค่าเส่ือมของครุภณัฑท่ี์มีจ านวนเงินตั้งแต่ 5000 บาทข้ึนไป ใหร้ะบุวนัท่ี
เป็น 01/10/2545 (เน่ืองจากเป็นวนัแรกของปีงบประมาณ 2546) และจ านวนเงินเป็น 5000 บาท  

 

หมายเหตุ  

รหสับญัชีเดบิต (Debit)  เป็นบญัชีรายจ่าย (เพ่ิมรายจ่าย) 

รหสับญัชีเครดิต (Credit) เป็นบญัชีสินทรัพย ์เช่น ค่าเส่ือมครุภณัฑส์ะสม เป็นตน้ (ลดค่าสินทรัพย)์ 

 

รหัสรายการลงบัญชีของทะเบียนคุมวสัดุ - ครุภัณฑ์ 

ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุคงคลงัหรือรายการเคล่ือนไหวครุภณัฑ ์เช่น การรับ-เบิกจ่ายวสัดุ การโอนยา้ยครุภณัฑ ์
เป็นตน้ จะตอ้งท ารายการเหล่าน้ีท่ีหนา้จอ Stock ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดรหสังานท่ีสามารถเกิดข้ึนไดพ้ร้อมทั้ง
ก าหนดรหสับญัชีเดบิตและเครดิตท่ีจะลงบญัชีเสียก่อน ผูใ้ชจึ้งจะตอ้งมาก าหนดขอ้มลูเหล่านั้นท่ีหนา้จอน้ี  
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รหสัท่ีใชจ้ะแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ 10-59 ใชก้บัวสัดุ และ 61-99 ใชก้บัครุภณัฑ ์หากไม่ก าหนดรหสับญัชีใน
รายการใดๆจะถือวา่ใหล้งบญัชีตามรหสับญัชีเดบิต (สินทรัพย)์ ท่ีไดก้  าหนดไวก่้อนแลว้ท่ีหนา้จอรหสัวสัดุ - 

ครุภณัฑ ์  ในบางรายการอาจจะไม่ก าหนดรหสับญัชีเลย หรืออาจจะก าหนดเฉพาะเดบิตหรือเครดิตเพียงอยา่ง
เดียว  

หมายเหตุ  

การรับวสัดุ - ครุภณัฑจ์ะมาจากการท ารายการรับท่ีใบตรวจรับ และใชร้หสับญัชีท่ีก าหนดจากรหสัวสัดุ - 
ครุภณัฑ ์

การโอนจะเป็นการลงบญัชีโดยเพ่ิมและลดค่าบญัชีเดิม แต่จะต่างกนัท่ี หน่วยงาน แผนงานและกองทุนท่ีไดโ้อน
ไปให้ 

การเบิกใชว้สัดุ (ลดจ านวนวสัดุคงคลงั) จะตอ้งก าหนดรหสับญัชีใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายของหน่วยงานท่ีขอเบิก และ
ตอ้งตดัลงบญัชีวสัดุคงคลงัดว้ย 
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คลงัพสัดุ 

เป็นการก าหนดคลงัท่ีใชใ้นการเก็บพสัดุ โดยจะแยกตามหน่วยงาน เพ่ือคุมยอดพสัดุของแต่ละหน่วยงานได ้การ
เพ่ิมคลงัพสัดุ ให้ใส่รหสัคลงัและช่ือคลงั ดา้นซา้ยมือ แลว้เลือก User Name ท่ีจะใหเ้ขา้ใชค้ลงันั้นๆ และ
หน่วยงานท่ีใหใ้ชง้านคลงันั้นได ้เพ่ือป้องกนัการเขา้ใชง้านผดิคลงั  

 
 

กลุ่มการลง Stock 

เป็นการก าหนดกลุ่มหน่วยงาน ใชต้อนลงบญัชีคุมพสัดุ เพ่ือป้องกนัการเขา้ใชผ้ดิหน่วยงาน วธีิการก าหนดคือให้
ตั้งกลุ่มการลง Stock ข้ึนมา แลว้เลือกหน่วยงานท่ีใหใ้ชง้านร่วมกนั โดย ดบัเบิ้ลคลิก จาก list ทางซา้ยมือ 
หน่วยงานตวันั้นจะไปอยูท่างขวามือ โดยหน่วยงานทุกตวัท่ีอยูท่างขวามือสามารถลงทะเบียนคุมบญัชีคุมพสัดุ 
จากใบตรวจรับท่ีเป็นหน่วยงานทางดา้นขวามือสร้างข้ึนมาได ้  
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การค้นหา 
ในทุกๆส่วนของระบบจะมีการคน้หาเพ่ือช่วยในการสืบคน้ขอ้มลูท่ีมีอยูเ่ป็นจ านานมาก เช่น รหสัวสัดุ-ครุภณัฑ ์
รายช่ือเจา้หน้ี/ลูกหน้ี รหสังบประมาณเป็นตน้ 

ค้นหารหัสงบประมาณและการกรอกรหัสงบ 

แบบท่ี 1 กด Space Bar ท่ีช่องระบุรหสัจะปรากฏหนา้จอ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนระบุเง่ือนไข และ
ส่วนแสดงผลลพัธ์  

 เร่ิมจากระบุเง่ือนไขท่ีทราบ เพ่ือกรองขอ้มลูเฉพาะท่ีตอ้งการ โดยเลือกขอ้มลูจาก Combo Box หรือระบุ
ค่าท่ีตอ้งการใน Text Box โดยใช ้"*" หรือ "?" ช่วยในการคน้หาได ้แลว้กด {คน้หา} หรือเคาะ [Enter] 

 เม่ือกดคน้หาแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ท่ีส่วนแสดงผลลพัธ์ (Datasheet) เม่ือพบขอ้มลูท่ีตอ้งการใช้
แลว้ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีระเบียนท่ีตอ้งการ โปรแกรมจะปิดหนา้จอนั้น และน าขอ้มลูงบประมาณท่ีไดใ้ส่ใน
ช่องรหสังบประมาณ 
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ตวัอยา่งการคน้หารหสังบประมาณส าหรับการยมืเงินทดรองราชการ ระบุปีงบประมาณ และรหสัรายจ่าย 
“40007 : เงินยมื” เงินยมืท่ีตั้งไวใ้หใ้ชน้ั้นจะตั้งเป็นยอดรวมส าหรับแต่ละหน่วยงานระดบัคณะ 

 
ตวัอยา่งการคน้หารหสังบประมาณ โดยระบุปีงบประมาณและแหล่งเงิน กรณีท่ีเราทราบวา่จะใชเ้งินหมวดใด 
ก็จะระบุหน่วยงานเจา้ของเงินและหมวดรายจ่าย เม่ือกด {คน้หา} ก็จะแสดงรายการทั้งหมดท่ีมี 
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ในบางกรณีเราอาจจะทราบช่ืองบวา่เก่ียวกบัอะไร แต่หารหสังบไม่พบ อาจใชก้ารคน้หาโดยช่ืองบ เช่น “*สภา
มหาวทิยาลยั*” ก็จะแสดงรายการทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภามหาวทิยาลยั แต่หากงบท่ีหาไดท้ั้งหมดน้ียงัไม่ใช่
งบประมาณท่ีตอ้งการ ตอ้งสอบถามขอ้มลูจากกองแผนงาน 

 

แบบท่ี 2 เร่ิมจากระบุปีงบประมาณ และรหสัประเภทค่าใชจ่้าย หลงัจากนั้นก็ระบุรหสังบประมาณจาก Combo 

ซ่ึงจะแสดงเฉพาะงบประมาณท่ีตรงกบัปีงบประมาณและประเภทค่าใชจ่้ายท่ีก าหนด ดงัรูป 

 
 

ค้นหาเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 

ใชส้ าหรับคน้หารหสัร้านคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ี หรือผูเ้บิกเงิน ยมืเงินอ่ืนๆ  ซ่ึงจะใชใ้นหารท าใบขอ ใบส่ัง ใบตรวจ
รับ ใบเบิก ใบยมืเงิน และใบส าคญัจ่าย เป็นตน้ ในหนา้จอต่างๆจะสังเกตเห็นขอ้ความดงัในรูปต่อไปน้ี 

 

 
 

เม่ือเคาะ [Space Bar] จะเปิดหน้าต่างใหม่ โดยหนา้จอประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนระบุเง่ือนไข และส่วน
แสดงผลลพัธ์ 
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 เร่ิมจากระบุเง่ือนไขท่ีทราบ เพ่ือกรองขอ้มลูเฉพาะท่ีตอ้งการ โดยเลือกขอ้มลูจาก Combo Box หรือระบุ
ค่าท่ีตอ้งการใน Text Box โดยใช ้ "*" หรือ "?" ช่วยในการคน้หาได ้เช่นตอ้งการหาช่ือบุคคลท่ีมีค าวา่ "สม" 

อยูใ่นช่ือจะตอ้งระบุ "*สม*" แลว้กด {คน้หา} หรือจะระบุรหสัต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกดัท่ีทราบแลว้กด 
{คน้หา} 

 เม่ือกดคน้หาแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ท่ีส่วนแสดงผลลพัธ์ (Datasheet) เม่ือพบขอ้มลูท่ีตอ้งการใช้
แลว้ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีระเบียนท่ีตอ้งการ โปรแกรมจะปิดหนา้จอนั้น และน าค่าท่ีเลือกไวใ้ส่ในช่องเจา้หน้ี/

ลูกหน้ี 

 

ค้นหารายการครุภัณฑ์ 

หนา้จอประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนระบุเง่ือนไข และส่วนแสดงผลลพัธ์ 

 เร่ิมจากระบุเง่ือนไขท่ีทราบ เพ่ือกรองขอ้มลูเฉพาะท่ีตอ้งการ โดยเลือกขอ้มลูจาก Combo Box หรือระบุ
ค่าท่ีตอ้งการใน Text Box ท่ีเป็นขอ้ความสีน ้าเงินโดยใช ้ "*" หรือ "?" ช่วยในการคน้หาได ้แลว้กด {คน้หา} 
หรือเคาะ [Enter] 

 

 เม่ือกดคน้หาแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ท่ีส่วนแสดงผลลพัธ์ (Datasheet) เม่ือพบขอ้มลูท่ีตอ้งการใช้
แลว้ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีระเบียนท่ีตอ้งการ โปรแกรมจะปิดหนา้จอนั้น และหมายเลขครุภณัฑท่ี์ไดใ้ส่ในช่อง
ครุภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งใหเ้อง 
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ค้นหารายการรับวสัดุ 

 เม่ือเขา้สู่การคน้หารายการรับวสัดุจะปรากฏช่องใหร้ะบุขอบเขตของขอ้มลูท่ีตอ้งการคน้หา ไดแ้ก่ หมาย
เลยท่ีตอ้งการคน้หา รายการวสัดุ ประเภทครุภณัฑ ์ และรหสักลุ่มวสัดุ ซ่ึงในส่วนน้ี หากตอ้งการดูขอ้มลู
ทั้งหมด สามารถปล่อยใหว้า่งไวไ้ด ้

 

 เม่ือกดคน้หาแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ท่ีส่วนแสดงผลลพัธ์ (Datasheet) โดยจะอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ี
ระบุไวใ้นตอนแรก 
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ค้นหาใบขอซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

 
 

 
กรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่จดัท าใบขอแต่ตอ้งการท่ีจะคน้หาใบขอเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ อาจเพ่ือการตรวจสอบหรือตอ้งการพิมพใ์บ
ขออีกคร้ัง โปรแกรมจะมีวธีิการคน้หาเพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถหาใบขอไดง่้ายข้ึน หรืออาจดูขอ้มลูโดยรวมของแต่ละ
ประเภทใบขอก็ไดจ้ากหนา้จอดงักล่าวซ่ึงเรียกใชไ้ดจ้ากเมนูหลกัคน้หา และเมนูยอ่ยคน้หาขอ้มลูใบขอ หรือจาก
หนา้จอใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตน้ีเลยก็ได ้ โดยเม่ือเคอร์เซอร์อยูท่ี่ช่อง "ใบขอท่ี" จะสังเกตเห็นท่ีดา้นล่างซา้ยของ
มอนิเตอร์จะแสดงขอ้ความแนะน าอยู ่เม่ือเคาะ [Space Bar] จะมีหนา้จอคน้หาปรากฏข้ึนดงัรูป หรือกดคน้หาท่ี
หนา้จอใบส่ัง ใบตรวจรับ หรือใบเบิก/ยมื/คืนเงิน 

 
ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเง่ือนไข เช่น ประเภท สถานะ ท่ีตอ้งการแลว้กด {คน้หา} หรือเคาะ [Enter] รายการใน 
Datasheet จะแสดงตามเง่ือนไขนั้นๆ ส่วน Check Box “เฉพาะคา้งจ่าย(>50)” ใชก้บังานการเงินท่ีมีประเภท
เอกสาร > 50 เท่านั้น 

 
กรณีท่ีตอ้งการคน้หาเอกสารที่จดัท าโดยผูใ้ชช่ื้อ “AVSMIS” และยงัไม่ไดอ้นุมติั ให้เลือกสถานะ “W : 

ด าเนินการ” และ “AVSMIS”ในช่อง USERNAME การคน้หาโดยระบุ USERNAME จะสะดวกต่อการคน้หา
เอกสารที่ผูใ้ชเ้ป็นผูจ้ดัท าเอง 
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กรณีท่ีตอ้งการเอกสารของปี 2545 เลขท่ีข้ึนตน้ดว้ย 1 ก็ใหร้ะบุในช่องใบขอท่ีเป็น “1*/2545-11” หรือ 
“1*/2545*” 

 
กรณีท่ีตอ้งการทราบรายการเบิก/จ่ายหรือการยมื/คืนเงินของเจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงรหสั 1949 ก็ระบุสถานะเป็น 
“S : อนุมติั” และเจา้หน้ี/ลูกหน้ีเป็น 1949 รายการท่ีไดท้ั้งหมดจะเป็นของ 1949 ทั้งหมด 

 
จากตวัอยา่งน้ีจะแสดงรายการเบิกเงินรายไดท่ี้อนุมติัแลว้ และจกัท าเอกสารโดย “NATAYA” เฉพาะรายการท่ี
งานการเงินยงัไม่อนุมติัจ่ายใหจ้ริง หรือจ่ายแลว้แต่ยงัไม่ครบตามจ านวนเงินท่ีเบิก 

 

ค้นหาใบส่ังซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

 
  

โดยเม่ือเคอร์เซอร์อยูท่ี่ช่อง "ใบส่ังท่ี" จะสังเกตเห็นท่ีดา้นล่างซา้ยของมอนิเตอร์จะแสดงขอ้ความแนะน าอยู ่ เม่ือ
เคาะ [Space Bar] จะมีหนา้จอคน้หาปรากฏข้ึนดงัรูป หรือกดคน้หาท่ีหนา้จอใบตรวจรับเพ่ือดึงขอ้มลู 
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ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเง่ือนไข เช่น ประเภท สถานะ ท่ีตอ้งการแลว้กด {คน้หา} หรือเคาะ [Enter] รายการใน 
Datasheet จะแสดงตามเง่ือนไขนั้นๆ  

 
กรณีท่ีตอ้งการคน้หาเอกสารที่จดัท าโดยผูใ้ชช่ื้อ “INVENT” และยงัไม่ไดอ้นุมติั ใหเ้ลือกสถานะ “W : 

ด าเนินการ” และ “INVENT”ในช่อง USERNAME การคน้หาโดยระบุ USERNAME จะสะดวกต่อการคน้หา
เอกสารที่ผูใ้ชเ้ป็นผูจ้ดัท าเอง 

 
กรณีท่ีตอ้งการหาใบส่ังซ้ือท่ีส่ังซ้ือตามเอกสารใบขอเลขท่ี “12/2545-14” ใหก้ าหนดประเภทเป็นซ้ือ และใบ
ขอเลขท่ีใส่เป็น “12/2545-14”  

 

ค้นหาใบตรวจรับการซ้ือ/จ้าง/ผลติ 
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เม่ือเคอร์เซอร์อยูท่ี่ช่อง "ใบรับท่ี" จะสังเกตเห็นท่ีดา้นล่างซา้ยของมอนิเตอร์จะแสดงขอ้ความแนะน าอยู ่ เม่ือเคาะ 
[Space Bar] จะมีหนา้จอคน้หาปรากฏข้ึนดงัรูป หรือกดคน้หาท่ีหนา้จอใบส่ัง ใบตรวจรับ หรือใบเบิก/ยมื/คืน
เงิน 

 
ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเง่ือนไข เช่น ประเภท สถานะ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีท่ีตอ้งการแลว้กด {คน้หา} หรือเคาะ [Enter] 

รายการใน Datasheet จะแสดงตามเง่ือนไขนั้นๆ  

 
กรณีท่ีตอ้งการคน้หาเอกสารของร้านคา้รหสั 3261 ท่ีไดย้กเลิกไปแลว้ ใหร้ะบุสถานะเป็น “V : ยกเลิก” และ
เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเป็น 3261 

 
กรณีท่ีตอ้งการหาเอกสารใบขอจา้งท่ีท าโดย “AVSMIS” ใหร้ะบุประเภท “12 : จา้ง” และ USERNAME เป็น 
“AVSMIS” 

 
กรณีท่ีทราบเพียงวา่เป็นใบตรวจรับท่ีตรวจรับรายการตามใบขอเลขท่ี 31/2545-12 ใหร้ะบุ “31/2545-12” 

หรือ “31*” ท่ีช่องใบขอเลขท่ี 
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ค้นหารหัสวสัดุ – ครุภัณฑ์และประวตัิการซ้ือ/จ้าง 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุรหสัวสัดุ – ครุภณัฑเ์ม่ือมีการตรวจรับในหนา้จอตรวจรับหรือหนา้จอบนัทึกรับรู้หน้ีสิน ซ่ึง
สามารถจะคน้หาไดโ้ดยท่ีช่อง รหสัใหก้ด [Space Bar] จะเปิดหนา้ต่างใหม่  

 

 

 

หนา้จอประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนระบุเง่ือนไข และส่วนแสดงผลลพัธ์ 

 เร่ิมจากระบุเง่ือนไขท่ีทราบ เพ่ือกรองขอ้มลูเฉพาะท่ีตอ้งการ โดยเลือกขอ้มลูจาก Combo Box หรือระบุ
ค่าท่ีตอ้งการใน Text Box  แลว้กด {คน้หา} หรือเคาะ [Enter]  

 เม่ือกดคน้หาแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ท่ีส่วนแสดงผลลพัธ์ (Datasheet) เม่ือพบขอ้มลูท่ีตอ้งการใช้
แลว้ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีระเบียนท่ีตอ้งการ โปรแกรมจะปิดหนา้จอนั้น และน าขอ้มลูงบประมาณท่ีไดใ้ส่ใน
ช่องครุภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งใหเ้อง 

 

 
เช่น ตอ้งการรหสัครุภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ใหใ้ส่ “*คอมพิวเตอร์*” ในช่องรายช่ือ และเลือกทะเบียน
เป็น “2 : ครุภณัฑ”์ รายการที่ไดใ้น Datasheet จะแสดงรหสัทั้งหมดท่ีมีค าวา่ “คอมพิวเตอร์” และเป็นครุภณัฑ์
ไม่วา่จะอยูใ่นประเภทใดๆ  
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 ถา้ตอ้งการทราบราคาเฉล่ียของวสัดุหรือครุภณัฑท่ี์เคยส่ังซ้ือมาก่อนแลว้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ประหยดัในการส่ังซ้ือคร้ังต่อๆไป  ใหค้ลิกท่ี Check Box “ประวติัการซ้ือ/จา้ง” แลว้ระบุช่วงวนัท่ี
ตอ้งการทราบ หนา้จอจะแสดง Datasheet อีกตวัเพ่ือแสดงรายการซ้ือท่ีผา่นมา โดยจะบอกเลขท่ี
เอกสารท่ีไดด้  าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง ราคาต่อหน่วย และร้านคา้ท่ีซ้ือ/จา้งดว้ย รวมทั้งแสดงราคาเฉล่ีย
เพ่ือเป็นขอ้มลูในการจดัซ้ือ/จา้งคร้ังต่อไป 

 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง/ผลติ 
ฝ่ายพสัดุสามารถท ารายการซ้ือ จา้ง หรือผลิตส่ิงต่างๆไดต้ามแต่วงเงินงบประมาณท่ีควบคุมโดยกองแผนงาน
อนุมติัใหใ้ช ้ โดยเร่ิมจากการท า ใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต ใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิต ใบตรวจรับการซ้ือ/จา้ง/ผลิต ตามล าดบั 
ก่อนท่ีจะส่งเร่ืองต่อไปยงังานการเงินเพ่ือจ่ายเงินตามท่ีไดด้  าเนินการไว ้ และงานบญัชีเพ่ือลงบญัชี แต่ระหวา่งท่ี
ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งนั้น ระบบจะตรวจสอบกบังบประมาณอยูเ่สมอวา่มีเงินงบประมาณและวงเงินท่ีอนุมติั
ใหใ้ชเ้หลือพอท่ีจะใชไ้ดห้รือไม่ และการจ่ายเงินท่ีงานการเงินก็จะมีการตรวจสอบเงินจริงๆวา่เพียงพอท่ีจะจ่าย
หรือไม่ นอกจากน้ีในระหวา่งด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ฝ่ายพสัดุจ าตอ้งประสานงานกบักองคลงัในเร่ืองของการ
ลงบญัชี เช่นเม่ือมีการรับหรือคืนหลกัค ้าประกนัสัญญา และการจ่ายเงินโดยท าใบส าคญัซ้ือ/จา้งหลงัจากท่ีตรวจ
รับหรือวางบิลแลว้ 
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 ใบขอซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

 
 

หนา้จอใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

1. ส่วนปีงบประมาณและเลขท่ีของใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต  

2. ส่วนของใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต  

3. ส่วนของรายการในใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 Tab ดงัน้ี 

 I : รายการขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต และอ่ืนๆ 

 C : รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ 

 S : รายช่ือร้านคา้ท่ีเสนอราคา 

 D : อา้งอิงรายการปรับลดเงินงบท่ีใช ้

หมายเหตุ  

การท าใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตนั้น ถือวา่เป็นการกันเงินไวใ้ชแ้ลว้  ซ่ึงจะถือวา่ไม่สามารถน าเงินตามจ านวนท่ีเกิดข้ึน
ในใบขอไปใชใ้นการจดัซ้ือ/จดัจา้งเร่ืองอ่ืนๆได ้

การกันเงินเหล่ือมปี ตอ้งมาท าใบขอซ้ือจา้งท่ีหนา้จอน้ี  
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การบันทกึข้อมูลใบขอซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

ท่ีส่วนปีงบประมาณและเลขท่ีของใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต ผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุ 3 ส่ิงคือ ปีงบประมาณ ประเภทใบขอ 
และเลขท่ี เพ่ือท่ีจะน าขอ้มลูทั้ง 3 มาประกอบกนัเป็นเลขท่ีใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต 

 
หากมีขอ้มลูใบขอนั้นๆจะแสดงขอ้มลูท่ีหนา้จออีก 2 ส่วน หากตอ้งการเพ่ิมใบขอใหม่ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ม {+} 

โปรแกรมจะสร้างเอกสารใบใหม่ใหโ้ดยอตัโนมติั แลว้ผูใ้ชก้็สามารถระบุรายการต่างๆได ้ กด {<} เพื่อเล่ือนไป
เอกสารใบก่อนหนา้ และกด {>} เพ่ือเล่ือนไปเอกสารใบถดัไป จะสังเกตวา่ท่ีหนา้จอใบขอผูใ้ชจ้ะไม่สามารถ
แกไ้ขหรือระบุเลขท่ีใบขอเองได ้ กรณีท่ีตอ้งการกลบัไปดูเอกสารเก่าๆท่ีเคยท าไวอ้าจจะใชก้ารคน้หาโดยไปท่ี
ช่อง ”ใบขอท่ี” ในส่วนท่ีหน่ึงแลว้กด [Space Bar] แลว้คน้หาตามวธีิท่ีอธิบายไว ้ เม่ือเลือกรายการไดแ้ลว้
หนา้จอน้ีก็จะแสดงเอกสารท่ีเลือก 

หมายเหตุ  

จ านวนเงินจ่าย ในงานจดัซ้ือ/จดัจา้งถือวา่ไม่มีความหมาย ดั้งนั้นค่าจะเป็น  0.00 เสมอ 

อ้างอิงเอกสารและเลขท่ีเอกสารนั้น ในงานจดัซ้ือจดัจา้งอาจไม่มีความจ าเป็นตอ้งระบุก็ได ้
 

ประเภทใบขอจะเป็นการแบ่งแยกการคุมเลขท่ีใบขอดว้ย ดงันั้นจึงมกัแบ่งตามงบท่ีใชด้ว้ย โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

รหัส ประเภท อธิบาย 
11 ซ้ือ(เงินงบประมาณ) ขอซ้ือดว้ยงบประมาณแผน่ดิน 
12 จา้ง(เงินงบประมาณ) ขอจา้งดว้ยงบประมาณแผน่ดิน 
13 ผลิต(เงินงบประมาณ) ขอผลิตดว้ยงบประมาณแผน่ดิน 
14 ซ้ือ(เงินรายได)้ ขอซ้ือดว้ยเงินรายได ้
15 จา้ง(เงินรายได)้ ขอจา้งดว้ยเงินรายได ้
16 ผลิต(เงินรายได)้ ขอผลิตดว้ยเงินรายได ้
17 เช่า ขอเช่าอาคาร/สถานท่ี 
18 ซ้ือ(เงินรับฝาก) ขอซ้ือดว้ยเงินรับฝาก 
19 จา้ง(เงินรับฝาก) ขอจา้งดว้ยเงินรับฝาก 
20 ผลิต(เงินรับฝาก) ขอผลิตดว้ยเงินรับฝาก 
21 รับวสัดุ - ครุภณัฑ ์ ใชรั้บวสัดุหรือครุภณัฑท่ี์ไดม้าโดยวธีิอ่ืนท่ีไม่ผา่นการ

จดัซ้ือ/จา้ง เช่นการบริจาค เป็นตน้ 
22 ซ้ือ(เงินทุน/บริจาค) ขอซ้ือดว้ยเงินทุนหรือบริจาค 
23 จา้ง(เงินทุน/บริจาค) ขอจา้งดว้ยเงินทุนหรือบริจาค 
24 จา้งส่ิงก่อสร้าง(เงินงบประมาณ) ขอจา้งส่ิงก่อสร้างดว้ยเงินงบประมาณ 
25 จา้งส่ิงก่อสร้าง(เงินรายได)้ ขอจา้งส่ิงก่อสร้างดว้ยเงินรายได ้
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26 จา้งท่ีปรึกษา(เงินงบประมาณ) ขอจา้งท่ีปรึกษาดว้ยเงินงบประมาณ 
27 จา้งท่ีปรึกษา(เงินรายได)้ ขอจา้งท่ีปรึกษาดว้ยเงินรายได ้

หมายเหตุ  

การก าหนดรหสัประเภท ตอ้งอยูใ่นช่วง 10 ถึง 50 เท่านั้น 
 

ในการด าเนินการขอซ้ือ จา้งหรือผลิตนั้น มีสถานะการท างานดงัน้ี 

รหัส สถานะ 
W ด าเนินการ (เม่ือเร่ิมตน้) 
S อนุมติั (มีผลจริงในการกนัเงิน หรืออนุมติัตามค าขอ) 
V ยกเลิก (ยกเลิกใบขอ แต่ไม่สามารถยกเลิกใบขอท่ีไดอ้อกใบส่ังแลว้ได)้ 

หมายเหตุ  

การท าใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตนั้น จะมีผลก็ต่อเม่ือปรับสถานะเป็น S : Save และถือวา่เงินจ านวนน้ีอยูใ่นสถานะ
ก่อนผกูพนั (ตามระบบบญัชี 3 มิติ) 

การยกเลิก  (V : Void) จะท าไดก้็ต่อเม่ือมีสถานะเป็น S : Save และยงัไม่ไดน้ ารายการใดๆไปจดัท ารายการ
ส่ังซ้ือ/จา้ง  
เม่ือบนัทึกขอ้มลูใบขอผูใ้ชค้วรใส่ขอ้มลูใหค้รบหรือมากท่ีสุด แต่บางขอ้มลูอาจขา้มไปก่อนไดเ้ช่น เจา้หน้ี/

ลูกหน้ี เน่ืองจากในการขออาจจะยงัไม่ทราบวา่จะตอ้งส่ังซ้ือกบัร้านคา้ใด แต่หากทราบแลว้และตอ้งการระบุก็
สามารถท าได ้ หรืออาจจะท าโดยผ่านหนา้จอคน้หา เม่ือเคอร์เซอร์ไปอยูท่ี่ช่องเจา้หน้ี/ลูกหน้ี กดแป้น [Space 
Bar]  

 

การบันทกึรายการขอซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

หลงัจากท่ีบนัทึกขอ้มลูใบขอซ้ือแลว้ ใหไ้ปท่ี Tab " I : รายการขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต และอ่ืนๆ" เพื่อบนัทึกรายการขอ
ซ้ือ ขอจา้ง หรือขอผลิต โดยมีขอ้มลูใหก้รอกดงัน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
รายการ รายการขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่อม

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
 

จ านวน จ านวนของท่ีขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต  
จ านวนส่ัง จ านวนของท่ีไดท้  าใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิต (สถานะเป็น S) 

แลว้ 
เร่ิมตน้จะเป็น 0 และผูใ้ชไ้ม่
สามารถแกไ้ขเองได ้

VAT (%) อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม มีค่าเร่ิมตน้เป็น 7 
ภาษี จ านวนเงินภาษีมลูค่าเพ่ิม ระบบจะค านวณให ้ แต่แกไ้ข

ได ้
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ส่วนลด ส่วนลดจากร้านคา้ และเป็นตวัปรับจ านวนเงินในกรณี
ท่ียอดเงินไม่พอดีเน่ืองจากการปัดเศษหรืออ่ืนๆ 

 

มลูค่าสุทธิ มลูค่าสุดทา้ยหลงัจากท่ีหกัภาษีและส่วนลดแลว้  
รหสั
งบประมาณ 

จะประกอบไปดว้ยปีงบประมาณ รหสัประเภท
ค่าใชจ่้าย รหสังบประมาณ และหมวดรายจ่าย ทั้งหมด
น้ีจะอา้งอิงถึงงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

จ าเป็นตอ้งระบุเสมอ เน่ืองจะ
จะตอ้งตดัลดเงินงบประมาณ 

เอกสารอา้งอิง เลขท่ีเอกสารราชการท่ีเก่ียวขอ้ง (ภายใน) เช่น ค าขอ
จากภาควชิา เป็นตน้ 

 

วธีิการไดม้า วธีิการไดม้าของส่ิงนั้นๆเช่น ตกลงราคา จดัซ้ือพิเศษ 
เป็นตน้  

น าไปใชใ้นทะเบียนครุภณัฑ ์

ครุภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

หมายถึงหมายเลขครุภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ในทะเบียน
ครุภณัฑ ์ ระบุก็ต่อเม่ือมีการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติมใหก้บั
ครุภณัฑ ์หรือจา้งซ่อมครุภณัฑน์ั้นๆ  

สามารถน าไปใชใ้นการ
ติดตามรายการซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑแ์ต่ละช้ินได ้

สถานะ สถานะของแต่ละรายการวา่จะใหด้  าเนินการส่ังซ้ือ/จา้ง
ต่อไปหรือไม่ 

1 : Yes, 
2 : No 

 

 
และท่ีส่วนล่างจะแสดงยอดเงินภาษีมลูค่าเพ่ิม ส่วนลด และมลูค่าสุทธิ 

ในกรณีท่ีคิด VAT แบบทอนส่วนจากเงินตน้ ใหใ้ส่ VAT เป็น 0 บนัทึกใหค้รบทุกรายการแลว้ใหก้ดปุ่ม VAT 

ทางดา้นซา้ยมือขา้งล่างของส่วนท่ี 2 โปรแกรมจะคิด VAT โดยทอนส่วนจากจ านวนเงินตน้ให้ 

ในกรณีท่ีมีการคิด VAT ไม่ตรงกบัยอดท่ีโปรแกรมค านวณไว ้เช่น กรณีท่ีมีตอ้งปรับยอดเงินให้ตรงกบัใบเสร็จท่ี
ไดรั้บ ใหบ้นัทึกท่ีช่อง เปล่ียนยอด VAT โดยบนัทึกจ านวนท่ีตอ้งการปรับ แลว้กดปุ่ม CHANGE โปรแกรมจะ
ปรับยอด VAT ของรายการใหต้รงกบัยอดท่ีตอ้งการ 
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การบันทกึรายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ 

 
ระเบียบในการจดัซ้ือ/จา้งบางกรณีตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับ จึงตอ้งบนัทึกรายช่ือคณะกรรมการ  
โดยไปท่ี Tab "C : รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ" แลว้บนัทึกล าดบัท่ี รายช่ือโดยระบุเป็นรหสับุคคลอา้งอิง (ใช้
วธีิคน้หาเหมือนที่อธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้) ระดบัของบุคคล ต าแหน่งกรรมการและกรรมการในงาน ซ่ึงสามารถ
ก าหนดไดด้งัน้ี 

รหัส ต าแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ 
3 กรรมการ 

 

รหัส คณะกรรมการในงาน 
1 เปิดซองประกวดราคา 
2 รับและเปิดซองประกวดราคา 
3 พิจารณาผลการประกวดราคา 
4 จดัซ้ือ/จา้งโดยวิธีพิเศษ 
5 ตรวจรับพสัดุ 
6 ตรวจการจา้ง 
7 ผูค้วบคุมงาน 
8 จดัหาโดยวธีิประมลูซ้ือ/จา้ง ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
9 ตรวจและรับมอบงาน 
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การบันทกึรายช่ือร้านค้าทีเ่สนอราคา 

 
กรณีท่ีเป็นการประมลู เปิดซองหรือตอ้งเสนอราคา ตอ้งเก็บขอ้มลูรายช่ือผูท่ี้มาเสนอราคาหรือผูท่ี้มาซ้ือซองดว้ย 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตามงานหรือใชข้อ้มลูในภายหลงั โดยไปท่ี Tab " S : รายช่ือร้านคา้ท่ีเสนอ
ราคา" แลว้บนัทึกรหสัร้านคา้โดยระบุเป็นรหสับุคคลอา้งอิง (ใชว้ธีิคน้หาไดเ้หมือนที่อธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้) 

ราคาท่ีเสนอ สถานะและอ่ืนๆ โดยมีค าอธิบายดงัน้ี  

ข้อมูล รหัส ต าแหน่ง 
สถานะการเสนอราคา 1 ซ้ือแบบ 

2 เสนอราคา 
3 ตกลงราคา 
4 ยกเลิก 

การดูสถานท่ี 1 ไม่ดูงาน/สถานท่ี 
2 ดูงาน/สถานท่ี 

อนุมัติใบขอซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

เม่ือมีการบนัทึกขอ้มลูทุกๆส่วนเรียบร้อยแลว้ ตอ้งปรับสถานะเป็น "S : อนุมติั" เสมอ จึงจะถือวา่ใบขอซ้ือ/จา้ง/
ผลิตนั้นสมบูรณ์ มีผลจริงกบังานงบประมาณแลว้ แต่ถา้พบหนา้จอดงัรูป แสดงวา่งบประมาณบางตวัในรายการ
ขอ มีจ านวนเงินอนุมติัไม่เพียงพอ ดงันั้นผูใ้ชจ้ะไม่สามารถอนุมติัใบขอไดจ้นกวา่กองแผนจะอนุมติัวงเงินเพ่ิม
ให้ 
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ในกรณี ท่ีเกินวงเงินอนุมติั สามารถตรวจสอบงบท่ีเกินวงเงินไดโ้ดยกดปุ่ม ตรวจสอบงบท่ีใช ้ จะมีรายงานการ
ใชง้บตวัท่ีใชง้บเกินวงเงินจะเป็นตวัอกัษรสีแดง  ดงัรูป 

 
 

ยกเลกิใบขอซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

เม่ือตอ้งการยกเลิกรายการหรือใบขอท่ีท าไวไ้ดจ้ากการปรับสถานะเป็น "V : ยกเลิก" แต่ท าไดเ้ฉพาะใบขอท่ียงั
ไม่จดัท าใบส่ังซ้ือ/จา้งเท่านั้น และการยกเลิกจะเท่ากบัเป็นการคืนเงินงบประมาณท่ีไดก้นัไวใ้หก้บัระบบดว้ย  

ใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตท่ีมีสถานะเป็น S หรือ V นั้นจะไม่สามารถลบหรือแกไ้ขขอ้มลูไดอี้ก หากผูใ้ชพ้ยายามท า
เช่นนั้นจะเห็นขอ้ความต่อไปน้ี 

 

 

การพมิพ์ใบขอซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

ใบขอแต่ละประเภทจะมีลกัษณะไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัรหสัประเภท แต่
การส่ังพิมพน์ั้นเหมือนกนั คือกดปุ่ม {P พิมพใ์บขอ} แต่หากท่ีมีการท า
เคร่ืองหมายท่ี Check Box {Preview} โปรแกรมจะแสดงใบขอก่อนท่ีจะ
ท าการพิมพ ์
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ใบขอจะแบ่งลกัษณะของเอกสารออกเป็น  

1. ใบขอซ้ือ  

 

 

2. ใบขอจา้ง 
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3. ใบขอผลิต 

 
 

หมายเหตุ  

เอกสารที่มีสถานะเป็น V : ยกเลิก สามารถพิมพไ์ด ้แต่จะมีขอ้ความสีแดงวา่ "ยกเลิกเอกสาร" อยูบ่นเอกสาร 
 

การบันทกึรายการปรับลดเงินงบประมาณทีใ่ช้ 

เม่ือมีการจดัซ้ือ/จา้งบางคร้ังจ านวนเงินท่ีขอไวอ้าจไม่พอดีกบัท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือท ารายการส่ังซ้ือ/จา้งหรือตรวจรับ 
เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขไดโ้ดยท ารายการปรับลดหรือเพ่ิมยอดเงินท่ี Tab “D : อา้งอิงรายการ
ปรับลดเงินงบท่ีใช”้  
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จะเห็น Datasheet 2 ตวัดว้ยกนั ตวับนจะแสดงใบเอกสารปรับลดจ านวนเงิน ส่วนตวัล่างจะเป็นรายการและ
จ านวนเงินท่ีปรับลด วธีิการในการปรับลดจะเร่ิมจาก 

 บนัทึกวนัที่และเร่ือง โดยสถานะเป็น W : ด าเนินการ  ระบบจะก าหนดเลขท่ีเอกสารให ้

 บนัทึกวธีิการลด   

 

รหัส วธีิการลด 
1 เพ่ิม/ลด จ านวนเงิน 
2 ลดจ านวนสินคา้ 

ถา้ตอ้งการเพ่ิม หรือลดจ านวนเงิน ใหเ้ลือกรหสั 1 และบนัทึกขอ้มลูท่ีราคา/หน่วย เป็นจ านวนติดลบ เม่ือ
ตอ้งการลด และราคา/หน่วย เป็นจ านวนบวก เม่ือตอ้งการเพ่ิม 

ถา้ตอ้งการลดจ านวนสินคา้ ใหเ้ลือกรหสั 2 และบนัทึกขอ้มลูท่ีราคา/หน่วย เป็นจ านวนบวก 

 รหสังบประมาณท่ีจะบนัทึกจะตอ้งเป็นรหสังบประมาณท่ีมีอยูใ่นใบขอท่ีจะท าการปรับลดดว้ย 

 ปรับสถานะของใบปรับลดเป็น S : อนุมติั 

หมายเหตุ  

เม่ือตอ้งการท ารายการส่ังหรือตรวจรับจะตอ้งน ารายการทั้งหมดจากทั้งเอกสารใบขอและใบปรับลดไปใช ้จึงจะ
ไดย้อดเงินที่ถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 
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 ใบส่ังซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

 
 

1. ส่วนของเลขท่ีเอกสาร ประกอบดว้ย ปีงบประมาณ (4 หลกั) ประเภทใบส่ัง และเลขท่ี ผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนด
ขอ้มลูทุกตวัเพ่ืออา้งถึงเลขท่ีใบส่ังใดๆ นอกจากน้ียงัมีปุ่ม {+} เพ่ือใชเ้พ่ิมเอกสารใบใหม่ {<} เล่ือนไป
เอกสารใบก่อนหนา้ {>} เล่ือนไปเอกสารใบถดัไป กรณีท่ีตอ้งการกลบัไปดูเอกสารเก่าๆท่ีเคยท าไวอ้าจจะ
ใชก้ารคน้หาโดยไปท่ีช่อง ”ใบส่ังท่ี” ในส่วนท่ีหน่ึงแลว้กด [Space Bar] แลว้คน้หาตามวิธีท่ีอธิบายไว ้
เม่ือเลือกรายการไดแ้ลว้หนา้จอน้ีก็จะแสดงเอกสารท่ีเลือก 

2. ส่วนของใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิต เป็นส่วนขอ้มลูของใบส่ังนั้นๆ และจะมีการปรับสถานะของใบส่ังดว้ย 

3. R : ใบขอท่ีคา้งท ารายการ เป็นส่วนท่ีแสดงรายการใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตรายการใดบา้งท่ียงัไม่ไดด้  าเนินการ
ส่ังหรือส่ังยงัไม่ครบตามจ านวน และบอกจ านวนท่ีรอจดัซ้ือ/จา้ง โดยจะแสดงในรูปของ List Box 

4. ส่วนของรายการใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต แบ่งออกเป็น 2 Tab ดงัน้ี 

 I : รายการส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิต 

 C : หลกัค ้าประกนัสัญญา 

หมายเหตุ  

การท าใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิตนั้น ถือวา่เป็นการเปล่ียนสถานภาพเงินเป็นหลงัผกูพนั 

การบันทกึข้อมูลใบส่ังซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

ประเภทใบส่ังจะเป็นการแบ่งแยกการคุมเลขท่ีใบส่ัง ดงันั้นจึงมกัแบ่งตามงบท่ีใชด้ว้ย โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
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รหัส ประเภท อธิบาย 
11 ซ้ือ(เงินงบประมาณ) ส่ังซ้ือดว้ยงบประมาณแผน่ดิน 
12 จา้ง(เงินงบประมาณ) ส่ังจา้งดว้ยงบประมาณแผน่ดิน 
13 ผลิต(เงินงบประมาณ) ส่ังผลิตดว้ยงบประมาณแผน่ดิน 
14 ซ้ือ(เงินรายได)้ ส่ังซ้ือดว้ยเงินรายได ้
15 จา้ง(เงินรายได)้ ส่ังจา้งดว้ยเงินรายได ้
16 ผลิต(เงินรายได)้ ส่ังผลิตดว้ยเงินรายได ้
18 ซ้ือ(เงินรับฝาก) ส่ังซ้ือดว้ยเงินรับฝาก 
19 จา้ง(เงินรับฝาก) ส่ังจา้งดว้ยเงินรับฝาก 
20 ผลิต(เงินรับฝาก) ส่ังผลิตดว้ยเงินรับฝาก 

 

 
ในส่วนน้ีมีขอ้มลูทัว่ๆไปคลา้ยกบัรายการใบขอ รวมทั้งการคน้หาเพ่ือบนัทึกขอ้มลูก็ท  าในลกัษณะเดียวกนั แต่
ในการส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิตนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งระบุ "บ./ร้านคา้" ดว้ยวา่มหาวทิยาลยัท ารายการผกูพนัเงินกบัใคร 
มิฉะนั้นโปรแกรมจะเตือน และตอ้งก าหนดสถานะซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

รหัส สถานะ 
W ด าเนินการ (เม่ือเร่ิมตน้) 
S อนุมติั (มีผลจริงในการผกูพนัเงิน) 
V ยกเลิก (ยกเลิกใบส่ัง แต่ไม่สามารถยกเลิกใบส่ังท่ีไดต้รวจรับแลว้) 

 

 
 

หมายเหตุ  

การก าหนดรหสัประเภท จะตอ้งเป็นเลข 2 หลกัเท่านั้น เพ่ือใหง่้ายควรก าหนดให้ตรงกบัใบขอ 
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การบันทกึรายการส่ังซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

 
หลงัจากท่ีบนัทึกขอ้มลูใบส่ังแลว้ ใหไ้ปท่ี Tab  " I : รายการส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิต" เพ่ือบนัทึกรายการท่ีมีการส่ังซ้ือ 
ส่ังจา้ง หรือส่ังผลิต โดยมีขอ้มลูให้กรอกดงัน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหต ุ
ใบขอเลขท่ี อา้งอิงใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตท่ีจะน ามาส่ังซ้ือ 

จา้ง หรือผลิต  
เลือกขอ้มลูจาก List Box ท่ี
แสดงรายการขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตท่ี
ยงัไม่ท ารายการ, จากการคน้หา 
หรือป้อนขอ้มลูโดยตรง 

ท่ี เป็นล าดบัรายการท่ีในใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต 

จ านวน จ านวนส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิต เร่ิมตน้เป็นจ านวนคงคา้งส่ัง 
จ.น.รับ จ านวนท่ีตรวจรับ (สถานะเป็น S) แลว้ เร่ิมตน้จะเป็น 0 และผูใ้ชไ้ม่

สามารถแกไ้ขเองได ้
ภาษี, ส่วนลด, มลูค่าสุทธิ ขอ้มลูท่ีไดม้าจากการค านวณข้ึนอยู่กบั

จ านวนท่ีส่ังและขอ้มลูเดิมจากใบขอ  
 

รหสังบ, ครุภณัฑ ์ ไดข้อ้มลูมาจากใบขอ  
สถานะ สถานะของแต่ละรายการวา่จะได้

ด  าเนินการส่ังซ้ือ/จา้งหรือไม่ 
1 : Yes, 
2 : No 

เม่ือตอ้งการเพ่ิมรายการสามารถกรอกขอ้มลูโดยตรง เร่ิมจากระบุเลขท่ีใบขอตามดว้ยล าดบัรายการที่ของใบขอ
นั้นๆ และระบุจ านวนส่ัง ถา้ระบุจ านวนส่ังมากกวา่ท่ีคา้งส่ัง โปรแกรมจะเปล่ียนเป็นจ านวนท่ีควรจะส่ังใหเ้อง 
แต่หากขอ้มลูท่ีระบุไปไม่มีอยู่จริง เช่นไม่มีเลขท่ีใบขอจะแสดงขอ้ความดงัน้ี 
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หรือโดยดบัเบิ้ลคลิกรายการท่ีจะจดัท าใบส่ังท่ี List Box แลว้ขอ้มลูจะมาเพ่ิมใน 
Datasheet เอง หากเลือก “ทุกรายการในใบขอ” ก็ดึงทุกรายการในใบขอซ้ือ/จา้งท่ี
เลือกมาลงใน Datasheet ให ้ หรืออีกวธีิคือป้อนเลขท่ีใบขอซ้ือ/จา้งแลว้กดคน้หา
จะปรากฏหนา้จอคน้หา ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเง่ือนไขต่างๆเพ่ือหาใบขอท่ีตอ้งการ
แลว้ดบัเบิ้ลคลิก รายการท่ีดบัเบิ้ลคลิกจะถูกดึงลงมาท่ี Datasheet เช่นกนั 

ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขจ านวนส่ังไดใ้นกรณีท่ีส่ังไม่ครบจ านวนท่ีขอมา โปรแกรมจะ
ค านวณมลูค่าต่างๆตามจ านวนท่ีเปล่ียนแปลง แต่ไม่สามารถส่ังจ านวนเกินท่ีไดท้  า
เร่ืองขอไว ้ และท่ีส่วนล่างจะมีการรวมยอดเงินทุกๆรายการเพ่ือใหง่้ายต่อการ
ตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดงมลูค่ารวม เงินภาษีมลูค่าเพ่ิม ส่วนลด และมลูค่า
สุทธิตามล าดบั 
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บันทกึหลกัค า้ประกนัสัญญา และพมิพ์ใบรับ/คืนหลกัค า้ประกนัสัญญา 

 
ในงานจดัซ้ือ/จดัจา้งบางคร้ังตอ้งใชห้ลกัค ้าประกนั ดงันั้นจึงมีหนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มลูหลกัค ้าประกนัสัญญา 
และพิมพใ์บรับ/คืนหลกัค ้าประกนัสัญญา โดยไปท่ี Tab ช่ือ "C : หลกัค ้าประกนัสัญญา" ท่ี Datasheet น้ีจะตอ้ง
ระบุประเภทหลกัค ้าประกนัสัญญา เลขท่ีหลกัค ้าประกนัสัญญา ช่ือผูอ้อกหลกัค ้าประกนัสัญญา ธนาคาร วนั
หมดอาย ุ มลูค่า สถานะการส่งคืน และเม่ือมีการส่งคืนผูป้ระกอบการแลว้ ผูใ้ชจ้  าตอ้งมาปรับสถานะการส่งคืน
เป็น Y : Yes บนัทึกวนัคืนและมลูค่าการส่งคืน  

สถานะการส่งคืนจะเป็น 

รหัส ความหมาย ค าอธิบาย 
N No ยงัไม่ส่งคืน 
Y Yes ส่งคืนแลว้ 

การพิมพใ์บรับหลกัค ้าประกนัสัญญา 

เม่ือตอ้งการพิมพใ์บรับหลกัค ้าประกนัสัญญา ใหก้ดแป้น Alt+R หรือกดปุ่ม {R พิมพใ์บรับหลกัค ้าประกนั}  
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การพิมพใ์บคืนหลกัค ้าประกนัสัญญา 

เม่ือตอ้งการพิมพใ์บคืนหลกัค ้าประกนัสัญญา ใหก้ดแป้น Alt+T หรือกดปุ่ม {T พิมพใ์บคืนหลกัค ้าประกนั} แต่
ผูใ้ชจ้ะตอ้งมีสถานะเป็น Y : Yes เท่านั้น 

 

 
 

หมายเหตุ  

ในการรับหรือคืนหลกัค ้าประกนัสัญญา จะตอ้งแจง้ใหก้องคลงัลงบญัชีหลกัค ้าประกนัดว้ย 

อนุมัติและยกเลกิใบส่ังซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

เม่ือมีการบนัทึกขอ้มลูทุกๆส่วนเรียบร้อยแลว้ ตอ้งปรับสถานะเป็น "S : อนุมติั" เสมอ จึงจะถือวา่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง/
ผลิตนั้นสมบูรณ์ 

เม่ือตอ้งการยกเลิกใบส่ังท่ีอนุมติัแลว้ ท  าไดจ้ากการปรับสถานะเป็น "V : ยกเลิก" แต่ยกเลิกไดเ้ฉพาะใบส่ังท่ียงั
ไม่ตรวจรับเท่านั้น  

ใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิตท่ีมีสถานะเป็น S หรือ V นั้นจะไม่สามารถลบหรือแกไ้ขขอ้มลูไดอี้ก หากผูใ้ชพ้ยายามท า
เช่นนั้นจะเห็นขอ้ความต่อไปน้ี 
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การพมิพ์ใบส่ังซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

ใบส่ังแต่ละประเภทจะมีลกัษณะไม่เหมือนกนั แต่การส่ังพิมพ์
เหมือนกนั คือกดปุ่ม {P พิมพใ์บส่ัง} แต่หากท่ีมีการท าเคร่ืองหมายท่ี 
Check Box {Preview} โปรแกรมจะแสดงใบส่ังก่อนท่ีจะท าการพิมพ ์

 

เอกสารใบส่ังแบ่งออกเป็น  

1. ใบส่ังซ้ือ  
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2. ใบส่ังจา้ง 

 
 

3. ใบส่ังผลิต 
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หมายเหตุ  

เอกสารที่มีสถานะเป็น V : ยกเลิก สามารถพิมพไ์ด ้แต่จะมีขอ้ความสีแดงวา่ "ยกเลิกเอกสาร" อยูบ่นเอกสารดว้ย 
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 ใบตรวจรับการซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

 
หนา้จอใบตรวจรับการซ้ือ/จา้ง/ผลิตจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  

1. ส่วนปีงบประมาณและเลขท่ีใบตรวจรับการซ้ือ/จา้ง/ผลิต เป็นส่วนท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนดขอ้มลูทั้งหมดเพ่ือ
อา้งถึงเลขท่ีใบตรวจรับใดๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปีงบประมาณ (4 หลกั) ประเภทใบตรวจรับ และเลขท่ี 
นอกจากน้ียงัมีปุ่ม {+} เพ่ือใหเ้พ่ิมเลขท่ีใบตรวจรับล าดบัถดัไป {<} เล่ือนไปเอกสารก่อนหนา้ {>} เล่ือนไป
เอกสารถดัไป กรณีท่ีตอ้งการกลบัไปดูเอกสารเก่าๆท่ีเคยท าไวอ้าจจะใชก้ารคน้หาโดยไปท่ีช่อง ”ใบรับท่ี” 
ในส่วนท่ีหน่ึงแลว้กด [Space Bar] แลว้คน้หาตามวธีิท่ีอธิบายไว ้ เม่ือเลือกรายการไดแ้ลว้หนา้จอน้ีก็จะ
แสดงเอกสารที่เลือก 

2. ส่วนของใบตรวจรับการซ้ือ/จา้ง/ผลิต เป็นส่วนขอ้มลูของใบตรวจรับนั้นๆ และจะมีการปรับสถานะของใบ
ตรวจรับดว้ย 

3. R : ใบส่ังท่ีคา้งท ารายการ เป็นส่วนท่ีแสดงรายการใบส่ังท่ีไดจ้ดัท าและส่งไปยงัผูป้ระกอบการแลว้รอเพียง
การส่งมอบและตรวจรับเท่านั้น โดยส่วนน้ีจะแสดงขอ้มลูในรูปแบบของ List Box วา่มีใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิต
รายการใดบา้งท่ียงัคา้งส่งมอบหรือส่งไม่ครบตามจ านวน 

4. ส่วนของรายการในใบตรวจรับการซ้ือ/จา้ง/ผลิต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 Tab ดงัน้ี 

 I : รายการตรวจรับ 

 C : รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ 

 F :  รายการปรับ 
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การบันทกึข้อมูลใบตรวจรับ 

ประเภทใบตรวจรับจะเป็นการแบ่งแยกการคุมเลขท่ีใบตรวจรับดว้ย ดงันั้นจึงมกัแบ่งตามงบท่ีใชด้ว้ย ดงัน้ี 

รหัส ประเภท อธิบาย 
11 ซ้ือ ตรวจรับการซ้ือ 
12 จา้ง ตรวจรับการจา้ง 
13 ผลิต ตรวจรับการผลิต 
17 เช่า ตรวจรับงานเช่า 
21 รับวสัดุ-ครุภณัฑ ์ รับวสัดุ-ครุภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าจากการจดัซ้ือ/จา้ง เช่นการบริจาค เป็นตน้ 

 

 
ในส่วนน้ีมีขอ้มลูทัว่ๆไปคลา้ยกบัการใบขอและใบส่ัง รวมทั้งการคน้หาก็ท  าในลกัษณะเดียวกนั ตอ้งก าหนด
สถานะซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

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

แต่ในการตรวจรับนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งระบุ "บ./ร้านคา้" ดว้ย มิฉะนั้นโปรแกรมจะเตือน และเม่ือก าหนด "บ./

ร้านคา้" แลว้ท่ี List Box จะแสดงขอ้มลูใบส่ังเฉพาะของบ./ร้านคา้นั้นๆ จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกรายการไดง่้าย
ข้ึน 

 
ท่ีบรรทดัสุดทา้ยจะแสดงขอ้มลูเก่ียวกบัใบวางบิล หากไม่มีแสดงวา่ใบรับนั้นยงัไม่เคยวางบิล ส่วนจ่ายเงินแลว้
นั้น เร่ิมตน้จะเป็น 0 เสมอ เน่ืองจากยงัไม่จดัท าใบส าคญัจดัซ้ือ/จา้ง แต่จะปรับตวัเลขเม่ือมีการท าใบส าคญัจาก
งานการเงิน 

 

หมายเหตุ  

การก าหนดรหสัประเภท จะตอ้งเป็นเลข 2 หลกัเท่านั้น เพ่ือใหง่้ายควรก าหนดให้ตรงกบัใบขอและใบส่ัง 
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การบันทกึรายการตรวจรับการซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

 
หลงัจากท่ีบนัทึกขอ้มลูใบตรวจรับแลว้ ใหไ้ปท่ี Tab  " I : รายการตรวจรับ" เพื่อบนัทึกรายการรับของ โดยมี
ขอ้มลูใหก้รอกดงัน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
ใบขอท่ี ใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิตท่ีน ามาส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิตแลว้ กรอกขอ้มลูผา่น List Box ท่ีแสดง

รายการส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิตท่ียงัไม่ตรวจ
รับ หรือจากการคน้หา (ไม่สามารถ
กรอกโดยตรง) 

ท่ี เป็นล าดบัรายการท่ีในใบขอซ้ือ/จา้ง/ผลิต 
ใบส่ังท่ี อา้งอิงใบส่ังซ้ือ/จา้ง/ผลิตท่ีจะท าการตรวจรับ 

จ านวน จ านวนตรวจรับ เร่ิมตน้เป็นจ านวนคงคา้งรับ 
รหสัวสัดุ – 
ครุภณัฑ ์

ก าหนดวา่รายการท่ีตรวจรับนั้น เป็นวสัดุ ครุภณัฑ์
หรือการจา้งงานใดๆ เพื่อบนัทึกรายการรับลงใน
ทะเบียนวสัดุ ทะเบียนครุภณัฑ ์และลงบญัชีดว้ย 

ตอ้งระบุทุกๆรายการ เพื่อลงบญัชี
ตามรหสับญัชีท่ีก าหนดไวใ้น
หนา้จอรหสัวสัดุ - ครุภณัฑ ์

ขอ้มลูอ่ืนๆ ไดม้าจากใบขอ ใบส่ัง และการค านวณ 
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เม่ือตอ้งการเพ่ิมรายการผูใ้ชจ้ะไม่สามารถเพ่ิมไดโ้ดยตรงแต่จะตอ้งดบัเบิ้ลคลิกรายการท่ีจะตรวจรับจาก List 

Box แลว้รายการใบส่ังเม่ือเลือก “O ใบส่ัง” หรือรายการขอซ้ือ/จา้งเมื่อเลือก “R ใบขอ” มาเพ่ิมใน Datasheet 

หรือจะคน้หาเอกสารจากการคน้หาโดยใส่เลขท่ีเอกสารท่ีตอ้งการแทน “ใช ้*, ? ได”้ ตรงหนา้ปุ่ม {S คน้หา} จะ
ปรากฏหนา้จอในการคน้หา เม่ือเลือกรายการท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ใหด้บัเบิ้ลคลิก ระบบจะดึงทุกรายการมาให ้ 

ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขจ านวนรับในกรณีท่ีส่งมอบไม่ครบตามจ านวนท่ีส่ังไป โปรแกรมจะค านวณมลูค่าต่างๆให้
ตามจ านวนท่ีเปล่ียนแปลง แต่ไม่สามารถตรวจรับเกินจ านวนท่ีส่ังได ้ และท่ีส่วนล่างจะมีการรวมยอดเงินทุกๆ
รายการเพ่ือใหง่้ายต่อการตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดงมลูค่ารวม เงินภาษีมลูค่าเพ่ิม ส่วนลด และมลูค่าสุทธิ
ตามล าดบั 

เม่ือกรอกรายการตรวจรับแลว้ ไม่สามารถแกไ้ขรหสัร้านคา้ได ้ เน่ืองจากไม่ตอ้งการใหท้  ารายการส่ังซ้ือจาก
ร้านคา้ A แต่ตรวจรับจากร้านคา้ B ดงันั้นถา้ตอ้งการเปล่ียนร้านคา้ท่ีจะตรวจรับตอ้งลบรายการตรวจรับทั้งหมด
ออกก่อน 
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หมายเหตุ  

ใน List Box จะแสดงรายการส่ังซ้ือท่ีมีติดต่อกบัผูป้ระกอบการรายเดียวกบัในใบตรวจรับ แต่แสดงใบขอ
ทั้งหมดท่ียงัไม่ไดท้  ารายการตรวจรับหรือส่ัง 

การระบุรหสัวสัดุ - ครุภณัฑจ์ าเป็นตอ้งก าหนดทุกรายการ ท่ีส าคญัตอ้งก าหนดรหสับญัชีใหก้บัทุกๆระบุรหสั
วสัดุ - ครุภณัฑ ์

การอนุมติั (S : Save) ไม่ผา่น ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะไม่สามารถลงบญัชีได ้ก็เน่ืองจากการก าหนดรหสับญัชี
ไม่ถูกตอ้งหรือขอ้มลูท่ีตอ้งการไม่ครบถว้น จึงอาจเกิดหนา้จอต่างๆดงัตวัอยา่งน้ี 
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บันทกึรายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ 

 
ท่ี Tab "C : รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ" เป็นรายช่ือคณะกรรมการตรวจรับท่ีสามารถดึงรายช่ือจากใบขอซ้ือ/

จา้ง/ผลิต โดยกดท่ีปุ่ม {M ดึงรายช่ือคณะกรรมการ} แต่หากมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการก็สามารถแกไ้ขได ้ 

บันทกึรายการปรับ 

 
ในการตรวจรับบางคร้ังอาจจะมีการปรับบา้งเช่นกรณีส่งมอบชา้เป็นตน้ สามารถบนัทึกไดท่ี้ Tab "F :  รายการ
ปรับ" โดยระบุวา่เป็นการปรับเน่ืองจากอะไร เป็นเงินเท่าไร 

 

หมายเหตุ  

งานส่วนน้ีก็จ  าเป็นจะตอ้งแจง้ใหก้องคลงัรับทราบแลว้ท าการลงบญัชีรายไดด้ว้ย 

อนุมัติและยกเลกิใบตรวจรับการซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

เม่ือบนัทึกขอ้มลูทุกส่วนเรียบร้อยแลว้ ตอ้งปรับสถานะเป็น "S : อนุมติั" เสมอ จึงจะถือวา่เป็นการตรวจรับท่ี
สมบูรณ์ เม่ือตอ้งการยกเลิกใบตรวจรับท่ีท าไว ้ สามารถท าไดจ้ากการปรับสถานะเป็น "V : ยกเลิก" แต่จะท าได้
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เฉพาะใบรับท่ียงัไม่อนุมติัจ่ายเงินเท่านั้น ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากช่องจ่ายเงินแลว้ หากมีการจ่ายเงินก็จะแสดง
ยอดเงินท่ีจ่ายไป 

การอนุมติใบตรวจรับน้ีจะถือวา่เป็นการผกูพนัเงิน หมายถึงวา่ทางมหาวทิยาลยัมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายเงินใหต้ามท่ี
ไดท้  ารายการไว ้ขณะเดียวกนัท่ีงานบญัชีก็จะตอ้งมีการตั้งหน้ีตามบญัชีเกณฑพึ์งรับพึงจ่ายดว้ย 

ใบตรวจรับท่ีมีสถานะเป็น S หรือ V นั้นจะไม่สามารถลบหรือแกไ้ขขอ้มลูไดอี้ก หากผูใ้ชพ้ยายามท าเช่นนั้นจะ
เห็นขอ้ความต่อไปน้ี 

 

 
เม่ือมีการตรวจรับเสร็จส้ินแบบน้ีแลว้ สามารถไปท ารายการวางบิลเม่ือผูป้ระกอบการมาวางบิลได ้และรายการ
รับทั้งหมดจะไปปรากฏอยูใ่นทะเบียนวสัดุหรือทะเบียนครุภณัฑ ์และรายการรับท่ี Stock ดงัรูปเหล่าน้ี 
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การพมิพ์ใบตรวจรับการซ้ือ/จ้าง/ผลติ 

ใบตรวจรับแต่ละประเภทจะมีลกัษณะไม่เหมือนกนั แต่การส่ังพิมพ์
เหมือนกนั คือ กดปุ่ม {P พิมพใ์บตรวจรับ} แต่หากท่ีมีการท าเคร่ืองหมายท่ี 
Check Box {Preview} โปรแกรมจะแสดงใบตรวจรับก่อนท่ีจะท าการพิมพ ์
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เอกสารใบตรวจรับแบ่งออกเป็น  

1. ใบตรวจรับการซ้ือ  
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2. ใบตรวจรับการจา้ง 
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3. ใบตรวจรับการผลิต 
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ลงบัญชีคุมพสัดุจากการตรวจรับ 

เม่ืออนุมติัรายการตรวจรับแลว้ เราจะลงรายการทั้งวสัดุและครุภณัฑ ์  เพ่ือคุมยอดพสัดุคงเหลือ และควบคุมการ
เบิกจ่าย ในขั้นตอนถดัไป โดยเขา้ไปท่ีเมนู ลงบญัชีคุมพสัดุจากการตรวจรับ เม่ือเลือกช่วงวนัท่ีของใบตรวจรับ 
และประเภทใบตรวจรับ กดปุ่ม Refresh จะปรากฎหนา้จอดงัรูป 

 
ขอ้มลูท่ียงัไม่ลงรายการจะแสดงในส่วนบน และขอ้มลูท่ีลงรายการแลว้จะแสดงในส่วนล่าง เม่ือเราตอ้งการลง
รายการใหเ้ลือกคลิก ท่ีช่อง Import ใหเ้ป็นเคร่ืองหมายถูก แลว้เลือกคลงัพสัดุท่ีตอ้งการลง จากนั้นกดปุ่ม
ลงทะเบียนพสัดุ เม่ือขอ้มลูลงรายการเสร็จเรียบร้อยจะแสดงในส่วนล่าง 

ถา้ตอ้งการยกเลิกรายการท่ีลง Stock ไปแลว้ใหเ้ลือกรายการในส่วนล่างแลว้กดปุ่ม ยกเลิกการลงทะเบียนพสัดุ 

ขอ้มลูจะถูกยกเลิกแลว้กลบัไปอยูส่่วนบน เพ่ือรอการลงบญัชีท่ีถูกตอ้งอีกคร้ัง 
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บันทกึใบวางบิล 

 
จากรูปเป็นหนา้จอบนัทึกใบวางบิล โดยจะมี Datasheet อยู ่3 ส่วนดว้ยกนั คือ 

1. ใบวางบิล ประกอบดว้ย เลขท่ีใบวางบิล ร้านคา้ท่ีวางบิล และวางบิลโดยใคร 

2. รายการตรวจรับท่ียงัไม่ไดว้างบิลของแต่ละร้านคา้ท่ีเลือกอยูจ่าก Datasheet ส่วนแรก 

3. รายการวางบิลของแต่ละใบวางบิลท่ีอยูใ่น Datasheet ส่วนแรก 

การท างานของหนา้จอน้ีจะแสดงใบวางบิลในแต่ละวนั ตามวนัท่ีท่ีระบุอยูด่า้นบน จากรูปในวนัท่ี 19 สิงหาคมมี
การวางบิลเกิดข้ึน 3 ใบ 

เม่ือบนัทึกใบวางบิลท่ี Datasheet แรกแลว้จะแสดงรายการใน Datasheet ท่ีสอง ผูใ้ชส้ามารถเลือกรายการท่ี
วางบิลโดยการดบัเบิ้ลคลิกแลว้รายการนั้นๆจะยา้ยไปอยูท่ี่ Datasheet ท่ีสาม แต่หากเลือกรายการผดิก็สามารถ
ดบัเบิ้ลคลิกรายการท่ีผดิใน Datasheet ท่ีสามก็จะยา้ยรายการนั้นกลบัมาท่ี Datasheet ท่ีสอง 

  

บันทกึรายการใบเบิก/ใบโอน 

การท ารายการใบเบิก/ใบโอน ใชท้  ารายการทั้งวสัดุและครุภณัฑ ์โดยเลือกประเภท และเอกสาร เลือกคลงัพสัดุ  

การดูขอ้มลูท่ีเคยบนัทึกไวใ้หเ้ลือกช่วงวนัท่ี เพ่ือแสดงขอ้มลูท่ีเคยบนัทึก  
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จากรูป เป็นการแสดงขอ้มลูท่ีเคยบนัทึกของ คลงั MSU รายการวสัดุ ประเภทเภทใบเบิก ของช่วงวนัท่ี 
01/08/2547 ถึง 31/08/2547  

ข้อมูล รหัส อธิบาย 
ประเภทพสัดุ 1 รายการวสัดุ 

2 รายการครุภณัฑ ์
เอกสารของวสัดุ 1 ใบตรวจรับ 

2 ใบเบิก 
3 ใบโอนยา้ย 
5 ใบคืน 
6 สูญหาย 
7 เส่ือมสภาพ 

เอกสารของครุภณัฑ ์ 1 ใบตรวจรับ 
3 ใบโอนยา้ย 
4 ใบยมื 

การบันทกึข้อมูล 
ใหเ้ลือก คลงัพสัดุ ประเภท และเอกสารท่ีตอ้งการท ารายการ แลว้บนัทึกขอ้มูลในส่วนบน ไดแ้ก่วนัท่ี 
เลขท่ีเอกสาร เหตุผล รหสัผูเ้บิก/โอน จากนั้น ใหบ้นัทึกขอ้มูลส่วนล่าง ไดแ้ก่ รหสัด าเนินการ กลุ่มวสัดุ 
รหสัวสัดุ จ านวนท่ีเบิก/โอน  
ในกรณีท่ีเบิกจากใบตรวจรับ ใหก้ดปุ่ม ขอ้มูลจากตรวจรับ แลว้ในเลขท่ีใบตรวจรับ  
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ตัดจ่ายวสัดุครุภัณฑ์ 

เม่ือท ารายการ บนัทึกใบเบิก/โอน เรียบร้อยแลว้ ขั้นต่อมาคือการตดัจ่าย ตามจ านวนท่ีไดบ้นัทึกไว ้

ใหเ้ลือกคลงัพสัดุ ประเภท เอกสาร และช่วงวนัท่ี ตามท่ีบนัทึกไว ้เพ่ือท ารายการตดัจ่าย 

 

ใส่ช่ือเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ท่ีท ารายการตดัจ่าย แลว้เลือกรหสัวสัดุท่ีตอ้งการตดัจ่าย ในส่วนล่าง  รายการท่ี
แสดงคือรายการท่ีมีอยูใ่นคลงัของแต่ละหน่วยงานคงคา้ง เม่ือเลือกตวัท่ีตอ้งการ ทุกรายการแลว้ ให้
เปล่ียนสถานะ เป็น S: อนุมติั จากนั้นใหพิ้มพร์ายการเบิก/โอน ดงัรูป 
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ในกรณีท่ี ท ารายการบนัทึกใบเบิก/โอน จากการกดปุ่ม ขอ้มูลจากตรวจรับ ใหเ้ขา้มาตรวจสอบรายการ
แลว้เปล่ียนสถานะ เป็น S: อนุมติัไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเลือกรหสัวสัดุอีกคร้ัง 
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การบันทกึวสัดุคงเหลอื 

เม่ือตอ้งการท ารายการน าวสัดุคงเหลือเขา้ระบบ ใหต้รวจสอบรายการคงคา้งในระบบก่อน แลว้ท าการ
เปรียบเทียบกบัยอดท่ีตรวจสอบท่ีถกูตอ้งแลว้ ในกรณีท่ีของท่ีมีในระบบเกินใหท้  าการเบิกตวัท่ีเกินออก ใน
กรณีท่ีมีนอ้ยกวา่ ใหต้รวจสอบดูวา่ไดด้  าเนินการ ลงบญัชีจากการตรวจรับครบถว้นแลว้หรือไม่ ถา้ครบถว้น
แลว้แต่ยอดยงัไม่ครบ ใหบ้นัทึกเพ่ิมเขา้ระบบ โดยเขา้ท่ีเมนู ตดัจ่ายวสัดุ/ครุภณัฑ ์ เลือกคลงัพสัดุ ประเภท
รายการวสัดุ เอกสารเป็น รับรายการใหม่  

 

ใส่เลขท่ีเอกสาร  ช่ือรหสัผูท้  ารายการใน ช่องรหสับุคคล  ในส่วนบน 
จากนั้นใหเ้ลือกหมวดวสัดุ ในส่วนล่าง จ านวนท่ีน าเขา้ มูลค่า แหล่งเงิน และมิติขอ้มูล จากนั้นเปล่ียน 
สถานะเป็น S: อนุมติั 

  

การบันทกึรายการครุภัณฑ์ 

รายการครุภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึนมา ท่ีไม่ใช่จากการซ้ือ/จา้ง เช่น รับบริจาคเขา้มา ให้เขา้มาบนัทึกรายการครุภณัฑใ์น
ระบบดว้ย เพ่ือใชค้  านวณค่าเส่ือม  หรือในกรณีท่ีครุภณัฑต์วันั้นไม่ไดถู้กบนัทึกเขา้ระบบตั้งแต่ตน้ ใหน้ ามา
บนัทึกเพ่ิมดว้ย 

เลือกคลงัพสัดุ ประเภทครุภณัฑ ์เอกสารเป็นรับรายการใหม่ และช่วงวนัท่ี 
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ใส่เลขท่ีเอกสาร  ช่ือรหสัผูท้  ารายการใน ช่องรหสับุคคล  ในส่วนบน 
จากนั้นใหเ้ลือกหมวดครุภณัฑ ์ประเภททรัพยสิ์น แลว้พิมพช่ื์อครุภณัฑใ์นช่องรายการครุภณัฑ ์ ใส่
จ านวนและ มูลค่าต่อหน่วยของครุภณัฑน์ั้น  ในส่วนล่าง และขอ้มูลอ่ืนๆ ของครุภณัฑใ์ห ้
ในกรณีท่ีบนัทึกรายการครุภณัฑห์ลายๆช้ิน เช่นโตะ๊ 100 ตวั มูลค่าตวัละ 50 บาท  ใหใ้ส่จ านวนเป็น 
100 และมูลค่า เป็น 50 จากนั้นใหก้ดปุ่มแยกรายการ เพ่ือใหโ้ปรแกรมแยกรายการครุภณัฑใ์ห ้ 
เม่ือตรวจสอบรายการถูกตอ้งแลว้ใหเ้ปล่ียน สถานะเป็น S: อนุมติั 
หมายเหตุ การยกเลิกใหเ้ปล่ียนสถานะเป็น V: ยกเลิก  

 

ท ารายการค่าเส่ือม 

เป็นการท าการค านวณค่าเส่ือมของครุภณัฑท่ี์มีในระบบทั้งหมด เม่ือส้ินเดือนในแต่ละงวดบญัชีให้เขา้มาท าการ
ค านวณค่าเส่ือม โดยเลือกคลงัท่ีตอ้งการค านวณค่าเส่ือม หรือเลือกทั้งหมด  แลว้กดปุ่มดึงขอ้มลูค่าเส่ือมเพ่ือดู
รายการในส่วนล่าง จากนั้นใส่วนัท่ีท่ีท  ารายการ หมายเหตุ และสมุดบญัชีท่ีจะน าขอ้มลูค่าเส่ือมไปลง แลว้กด
ปุ่มลงบญัชี 
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(ตัด) จ าหน่ายครุภัณฑ์ 

ใชส้ าหรับการตดัครุภณัฑอ์อกจากระบบดว้ยการตดัจ าหน่ายหรือลดลงจากเหตุอ่ืน เร่ิมจากเลือกคลงัพสัดุท่ีใช้
สร้างรายการ หน่วยงาน  วนัท่ีตดัจ าหน่าย สมุดบญัชีท่ีลงบญัชีจ าหน่ายและหกัค่าเส่ือม หลงัจากนั้นเลือกรายการ
ครุภณัฑท่ี์จะจ าหน่ายโดยสามารถคน้หาโดยกด [Space Bar] แลว้  

 
 

ข้อมูล ตัวอย่างการป้อนค่า ค าอธิบาย 

หมายเลขครุภณัฑ ์ 1000000-17001-4420001 ป้อนหมายเลขครุภณัฑท่ี์จะจ าหน่าย 

 



ADVANCE VISION SYSTEMS: INVENTORY  6-58 

ข้อมูล ตัวอย่างการป้อนค่า ค าอธิบาย 

จ านวน 1.00 (ระบบแสดง) จ านวนช้ินท่ีข้ึนทะเบียน 

จ านวนท่ีขาย 1.00 จ านวนช้ินท่ีตอ้งการจ าหน่าย ควรตรงกบัจ านวนท่ี
ข้ึนทะเบียน 

มลูค่าจริง 4421.77 (ระบบแสดง) มลูค่าของครุภณัฑช้ิ์นนั้น 

มลูค่าปัจจุบนั 2768.15 (ระบบแสดง) มลูค่าตามบญัชีปัจจุบนั 

ราคาจ าหน่าย 3000 ราคาขาย หรือเป็น 0 กรณีท่ีเป็นการสูญหายหรือ
ลดลงจากเหตุอ่ืน 

สถานะครุภณัฑ ์ 6 : ตดัจ าหน่ายแลว้ เลือกสถานะตดัจ าหน่าย เพื่อใหร้ะบบปรับรายการใน
ทะเบียนสินทรัพย ์

รหสั STOCK 91 : จ  าหน่าย เลือกรหสัส าหรับท ารายการ Stock  

บญัชีรับเงินจาก
การจ าหน่าย 

1110101000 : เงินสด เลือกรหสับญัชีท่ีไดรั้บเงินจากการจ าหน่าย เช่น เงิน
สด เช็คธนาคาร เป็นตน้ 

 

 
หากสังเกตท่ีขอ้มลูของครุภณัฑแ์ต่ละรายการ จะยงัมีจ านวน และสถานะการใชง้านปกติ เม่ือไดร้ายการครุภณัฑ์
ครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุ่ม “ท ารายการ” ระบบจะแจง้เตือนการท ารายการดงัรูป 
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จากรูปบน  แสดงการหกัค่าเส่ือมเพ่ิมเติมกรณีท่ีรายการครุภณัฑท่ี์ตดัจ าหน่ายยงัหกัค่าเส่ือมไม่หมด หรือยงั
หกัไม่ครบถึงวนัท่ีจ  าหน่าย พร้อมกนันั้นก็ส่งขอ้มลูไปบนัทึกบญัชีใหด้งัรูปต่อไป 
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หากกลบัไปส ารวจรายการครุภณัฑท่ี์ตดัจ าหน่ายอีกคร้ังจะพบการเปล่ียนแปลงตามท่ีเราไดก้ าหนดไว ้ ดงัน้ี 

จ านวนคงเหลือของครุภณัฑถ์ูกตดัเหลือ 0 และสถานะเปล่ียนไปตามท่ีเราก าหนดขณะท ารายการ 

 
และนอกจากการลงบญัชีหกัค่าเส่ือมก่อนจ าหน่ายแลว้ ยงัมีการลงบญัชีตดัรายการครุภณัฑแ์ละรายได/้ขาดทุน
จากการจ าหน่าย ดงัรูป 

 
 


