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ระบบพัสดุ

งานพัสดุ เป็ นส่ วนงานที่นาข้อมูลที่บนั ทึกโดยงานงบประมาณมาใช้ โดยจะสัมพันธ์กบั การใช้จ่ายเงินตาม
แผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่ายที่กาหนดไว้แล้ว และสัมพันธ์กบั งานบัญชีในการตั้งหนี้เมื่อมีการตรวจรับ
พัสดุ/งานจ้าง และงานการเงินในการชาระเงินตามที่ได้จดั ซื้อ/จัดจ้าง นอกจากนี้งานพัสดุยงั ต้องดูแลเรื่ องของ
เบิกจ่ายวัสดุและทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของมหาวิทยาลัย ในระบบบัญชี 3 มิติจะคิดค่าเสื่ อมของครุ ภณ
ั ฑ์
ทุกชิ้นเพื่อจัดทาบัญชีแบ่งสรรค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริ ง ต้องมีการเก็บข้อมูลการขอใช้ครุ ภณ
ั ฑ์ การ
เบิกจ่ายวัสดุของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถบอกค่าใช้จ่ายของแต่ละคณะได้ ตามเป้ าหมายหนึ่งของ
ระบบ MIS
การทางานของระบบพัสดุจะแบ่งงานออกเป็ นหลายๆส่ วนงาน แต่ละงานจะมีขอ้ มูลที่สัมพันธ์กนั แต่ทางานเป็ น
อิสระจากกัน โดยจะขอแบ่งงานออกดังนี้

งาน

คาอธิบาย

กาหนดข้อมูลพื้นฐาน

ทาการบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ น หรื อเรี ยกว่าข้อมูลระบบ เช่น ข้อมูล
เจ้าหนี้ /ลูกหนี้ (ใช้งานร่ วมกับระบบอื่นๆ), รหัสรายการหักมูลค่า
ครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
เป็ นการจัดทาเรื่ องขอซื้อ/จ้าง/ผลิต ตั้งแต่ขออนุมตั ิจนถึงการตรวจรับ
งานจัดเก็บทะเบียนวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ ของทั้งมหาวิทยาลัย และออกรายงาน
ทะเบียนวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
สามารถคานวณค่าเสื่ อมที่จะต้องหักในแต่ละช่วงเพื่อลงบัญชีค่าเสื่ อม
เพื่อให้ทราบมูลค่าปัจจุบนั ของครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้น
การขอใช้ครุ ภณ
ั ฑ์ เช่นการขอใช้ยานยนต์ เป็ นต้น
ทารายการรับ/เบิก/จ่ายเพื่อตัดยอดวัสดุคงคลัง สามารถตรวจสอบยอด
วัสดุคงเหลือและปริ มาณการเบิกใช้ของแต่ละหน่วยงานได้

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานทะเบียนคุมวัสดุ – ครุ ภณ
ั ฑ์
งานคิดค่าเสื่ อมครุ ภณ
ั ฑ์
งานขอใช้ครุ ภณ
ั ฑ์
งานเบิก-จ่ายวัสดุ

เมื่อเข้าระบบพัสดุแล้วจะเป็ นเมนูหลักในการทางานดังรู ป
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การทาเรื่ องจัดซื้อ/จัดจ้าง จนถึงการจ่ายเงิน(งานการเงิน)แต่ละขั้นตอนจะมีเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของเงินไป
เรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้
1. ก่อนผูกพัน หมายถึงเงินหรื อรายการที่ได้ทาการขอใช้แล้ว โดยการทาใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต รวมถึงการขอ
เบิกเงิน/ขอยืมเงินทดรองราชการของงานการเงินด้วย
2. ผูกพัน
หมายถึงเงินส่ วนที่ได้ทาการตรวจรับตามการสั่งซื้อหรื อจ้างแล้ว หรื ออาจจะเป็ นการรับรู้
รายจ่ายเช่นค่าสาธารณูปโภคที่มหาวิทยาลัยต้องชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ นัน่ หมายความว่ามหาวิทยาลัยมี
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามการว่าจ้างแล้ว
3. จ่ายแล้ว

หมายถึงจานวนเงินที่จ่ายจริ งโดยงานการเงินแล้ว

กาหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
ในที่น้ ีขอ้ มูลพื้นฐาน คือข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกันจากหลายๆส่ วนงาน เช่น เจ้าหนี้ /ลูกหนี้ เป็ นต้น หรื ออาจจะเป็ น
ข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก เช่น รหัสรายการหักมูลค่าครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น ดังนั้นเราจึงแยกงานส่ วนนี้
ออกมาทาก่อนการเริ่ มงานส่ วนอื่นๆ

6-4

ADVANCE VISION SYSTEMS: INVENTORY

6-5

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
6
ลูกจ้างประจา
7
พนักงานโรงเรี ยนสาธิต
8
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และแบ่งสถานะของแต่ละบุคคลเป็ น

คาอธิบาย
ข้าราชการของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชัว่ คราวของมหาวิทยาลัย
ร้านค้าหรื อผูป้ ระกอบการ (ที่จะเป็ นเจ้าหนี้ )
หน่วยงานราชการอื่นๆที่มหาวิทยาลัยติดต่อด้วย
ลูกจ้างประจามหาวิทยาลัย
พนักงานโรงเรี ยนสาธิต
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยว่าจ้าง

รหัส

สถานะของบุคคลอ้ างอิง

1
2
3

ติดต่อ
ขาดการติดต่อ
BLACKLIST (มีประวัติไม่ดี เช่น ทิ้งงาน เป็ นต้น)

ในการบันทึกเจ้าหนี้หรื อลูกหนี้ที่เป็ นบุคคลภายในที่มีรหัสพนักงาน
นอกจากจะต้องระบุขอ้ มูลทัว่ ๆไปแล้ว
จะต้องระบุรหัสพนักงานด้วย แต่หากไม่ทราบรหัสพนักงานก็สามารถค้นหาได้ตามวิธีที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
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รหัสรายการหักมูลค่ าครุ ภัณฑ์
ในงานหักค่าเสื่ อมผูใ้ ช้จาเป็ นต้องมากาหนดที่หน้าจอนี้ก่อน โดยจะต้องกาหนดรหัสบัญชีเดบิต (Debit) และ
รหัสบัญชีเครดิต (Credit) ให้กบั แต่ละแบบของการหักมูลค่าครุ ภณ
ั ฑ์ แต่หากไม่ระบุก็จะใช้รหัสบัญชีที่ระบุไว้
สาหรับแต่ละรหัสวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์ (รหัสบัญชีเครดิตค่าเสื่ อมและรหัสบัญชีเดบิตค่าเสื่ อม)
การกาหนดจานวนเงินขั้นต่าในการคานวณค่าเสื่ อม
ด้วยเช่น

ให้ระบุวนั ที่ที่เริ่ มใช้จานวนเงินขั้นต่านั้นและจานวนเงิน

ในปี งบประมาณ 2546 ให้มีการคานวณค่าเสื่ อมของครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีจานวนเงินตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ให้ระบุวนั ที่
เป็ น 01/10/2545 (เนื่องจากเป็ นวันแรกของปี งบประมาณ 2546) และจานวนเงินเป็ น 5000 บาท

หมายเหตุ
รหัสบัญชีเดบิต (Debit) เป็ นบัญชีรายจ่าย (เพิ่มรายจ่าย)
รหัสบัญชีเครดิต (Credit) เป็ นบัญชีสินทรัพย์ เช่น ค่าเสื่ อมครุ ภณ
ั ฑ์สะสม เป็ นต้น (ลดค่าสิ นทรัพย์)

รหัสรายการลงบัญชี ของทะเบียนคุมวัสดุ - ครุ ภัณฑ์
ในงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคงคลังหรื อรายการเคลื่อนไหวครุ ภณ
ั ฑ์ เช่น การรับ-เบิกจ่ายวัสดุ การโอนย้ายครุ ภณ
ั ฑ์
เป็ นต้น จะต้องทารายการเหล่านี้ที่หน้าจอ Stock ซึ่งจะต้องมีการกาหนดรหัสงานที่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมทั้ง
กาหนดรหัสบัญชีเดบิตและเครดิตที่จะลงบัญชีเสี ยก่อน ผูใ้ ช้จึงจะต้องมากาหนดข้อมูลเหล่านั้นที่หน้าจอนี้
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รหัสที่ใช้จะแยกออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 10-59 ใช้กบั วัสดุ และ 61-99 ใช้กบั ครุ ภณ
ั ฑ์ หากไม่กาหนดรหัสบัญชีใน
รายการใดๆจะถือว่าให้ลงบัญชีตามรหัสบัญชีเดบิต (สิ นทรัพย์) ที่ได้กาหนดไว้ก่อนแล้วที่หน้าจอรหัสวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ในบางรายการอาจจะไม่กาหนดรหัสบัญชีเลย หรื ออาจจะกาหนดเฉพาะเดบิตหรื อเครดิตเพียงอย่าง
เดียว
หมายเหตุ
การรับวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์จะมาจากการทารายการรับที่ใบตรวจรับ และใช้รหัสบัญชีที่กาหนดจากรหัสวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
การโอนจะเป็ นการลงบัญชีโดยเพิม่ และลดค่าบัญชีเดิม แต่จะต่างกันที่ หน่วยงาน แผนงานและกองทุนที่ได้โอน
ไปให้
การเบิกใช้วสั ดุ (ลดจานวนวัสดุคงคลัง) จะต้องกาหนดรหัสบัญชีให้เป็ นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่ขอเบิก และ
ต้องตัดลงบัญชีวสั ดุคงคลังด้วย
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คลังพัสดุ
เป็ นการกาหนดคลังที่ใช้ในการเก็บพัสดุ โดยจะแยกตามหน่วยงาน เพื่อคุมยอดพัสดุของแต่ละหน่วยงานได้ การ
เพิ่มคลังพัสดุ ให้ใส่ รหัสคลังและชื่อคลัง ด้านซ้ายมือ แล้วเลือก User Name ที่จะให้เข้าใช้คลังนั้นๆ และ
หน่วยงานที่ให้ใช้งานคลังนั้นได้ เพื่อป้ องกันการเข้าใช้งานผิดคลัง

กลุ่มการลง Stock
เป็ นการกาหนดกลุ่มหน่วยงาน ใช้ตอนลงบัญชีคุมพัสดุ เพื่อป้ องกันการเข้าใช้ผดิ หน่วยงาน วิธีการกาหนดคือให้
ตั้งกลุ่มการลง Stock ขึ้นมา แล้วเลือกหน่วยงานที่ให้ใช้งานร่ วมกัน โดย ดับเบิ้ลคลิก จาก list ทางซ้ายมือ
หน่วยงานตัวนั้นจะไปอยูท่ างขวามือ โดยหน่วยงานทุกตัวที่อยูท่ างขวามือสามารถลงทะเบียนคุมบัญชีคุมพัสดุ
จากใบตรวจรับที่เป็ นหน่วยงานทางด้านขวามือสร้างขึ้นมาได้
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การค้ นหา
ในทุกๆส่ วนของระบบจะมีการค้นหาเพื่อช่วยในการสื บค้นข้อมูลที่มีอยูเ่ ป็ นจานานมาก เช่น รหัสวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
รายชื่อเจ้าหนี้ /ลูกหนี้ รหัสงบประมาณเป็ นต้น

ค้ นหารหัสงบประมาณและการกรอกรหัสงบ
แบบที่ 1 กด Space Bar ที่ช่องระบุรหัสจะปรากฏหน้าจอ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนระบุเงื่อนไข และ
ส่ วนแสดงผลลัพธ์
 เริ่ มจากระบุเงื่อนไขที่ทราบ เพื่อกรองข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการ โดยเลือกข้อมูลจาก Combo Box หรื อระบุ
ค่าที่ตอ้ งการใน Text Box โดยใช้ "*" หรื อ "?" ช่วยในการค้นหาได้ แล้วกด {ค้นหา} หรื อเคาะ [Enter]
 เมื่อกดค้นหาแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Datasheet) เมื่อพบข้อมูลที่ตอ้ งการใช้
แล้วให้ดบั เบิ้ลคลิกที่ระเบียนที่ตอ้ งการ โปรแกรมจะปิ ดหน้าจอนั้น และนาข้อมูลงบประมาณที่ได้ใส่ ใน
ช่องรหัสงบประมาณ
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ตัวอย่างการค้นหารหัสงบประมาณสาหรับการยืมเงินทดรองราชการ ระบุปีงบประมาณ และรหัสรายจ่าย
“40007 : เงินยืม” เงินยืมที่ต้ งั ไว้ให้ใช้น้ นั จะตั้งเป็ นยอดรวมสาหรับแต่ละหน่วยงานระดับคณะ

ตัวอย่างการค้นหารหัสงบประมาณ โดยระบุปีงบประมาณและแหล่งเงิน กรณี ที่เราทราบว่าจะใช้เงินหมวดใด
ก็จะระบุหน่วยงานเจ้าของเงินและหมวดรายจ่าย เมื่อกด {ค้นหา} ก็จะแสดงรายการทั้งหมดที่มี
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ในบางกรณี เราอาจจะทราบชื่องบว่าเกี่ยวกับอะไร แต่หารหัสงบไม่พบ อาจใช้การค้นหาโดยชื่องบ เช่น “*สภา
มหาวิทยาลัย*” ก็จะแสดงรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย แต่หากงบที่หาได้ท้ งั หมดนี้ยงั ไม่ใช่
งบประมาณที่ตอ้ งการ ต้องสอบถามข้อมูลจากกองแผนงาน
แบบที่ 2 เริ่ มจากระบุปีงบประมาณ และรหัสประเภทค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นก็ระบุรหัสงบประมาณจาก Combo
ซึ่งจะแสดงเฉพาะงบประมาณที่ตรงกับปี งบประมาณและประเภทค่าใช้จ่ายที่กาหนด ดังรู ป

ค้ นหาเจ้ าหนี้/ลูกหนี้
ใช้สาหรับค้นหารหัสร้านค้า เจ้าหนี้ /ลูกหนี้ หรื อผูเ้ บิกเงิน ยืมเงินอื่นๆ ซึ่งจะใช้ในหารทาใบขอ ใบสั่ง ใบตรวจ
รับ ใบเบิก ใบยืมเงิน และใบสาคัญจ่าย เป็ นต้น ในหน้าจอต่างๆจะสังเกตเห็นข้อความดังในรู ปต่อไปนี้

เมื่อเคาะ [Space Bar] จะเปิ ดหน้าต่างใหม่ โดยหน้าจอประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนระบุเงื่อนไข และส่ วน
แสดงผลลัพธ์
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 เริ่ มจากระบุเงื่อนไขที่ทราบ เพื่อกรองข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการ โดยเลือกข้อมูลจาก Combo Box หรื อระบุ
ค่าที่ตอ้ งการใน Text Box โดยใช้ "*" หรื อ "?" ช่วยในการค้นหาได้ เช่นต้องการหาชื่อบุคคลที่มีคาว่า "สม"
อยูใ่ นชื่อจะต้องระบุ "*สม*" แล้วกด {ค้นหา} หรื อจะระบุรหัสตาแหน่ ง หน่วยงานที่สังกัดที่ทราบแล้วกด
{ค้นหา}
 เมื่อกดค้นหาแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Datasheet) เมื่อพบข้อมูลที่ตอ้ งการใช้
แล้วให้ดบั เบิ้ลคลิกที่ระเบียนที่ตอ้ งการ โปรแกรมจะปิ ดหน้าจอนั้น และนาค่าที่เลือกไว้ใส่ ในช่องเจ้าหนี้ /
ลูกหนี้

ค้ นหารายการครุ ภัณฑ์
หน้าจอประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนระบุเงื่อนไข และส่ วนแสดงผลลัพธ์
 เริ่ มจากระบุเงื่อนไขที่ทราบ เพื่อกรองข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการ โดยเลือกข้อมูลจาก Combo Box หรื อระบุ
ค่าที่ตอ้ งการใน Text Box ที่เป็ นข้อความสี น้ าเงินโดยใช้ "*" หรื อ "?" ช่วยในการค้นหาได้ แล้วกด {ค้นหา}
หรื อเคาะ [Enter]

 เมื่อกดค้นหาแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Datasheet) เมื่อพบข้อมูลที่ตอ้ งการใช้
แล้วให้ดบั เบิล้ คลิกที่ระเบียนที่ตอ้ งการ โปรแกรมจะปิ ดหน้าจอนั้น และหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ที่ได้ใส่ ในช่อง
ครุ ภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เอง
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ค้ นหารายการรับวัสดุ
 เมื่อเข้าสู่ การค้นหารายการรับวัสดุจะปรากฏช่องให้ระบุขอบเขตของข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหา ได้แก่ หมาย
เลยที่ตอ้ งการค้นหา รายการวัสดุ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ และรหัสกลุ่มวัสดุ ซึ่งในส่ วนนี้ หากต้องการดูขอ้ มูล
ทั้งหมด สามารถปล่อยให้วา่ งไว้ได้

 เมื่อกดค้นหาแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Datasheet) โดยจะอยูภ่ ายใต้ขอบเขตที่
ระบุไว้ในตอนแรก
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ค้ นหาใบขอซื้อ/จ้ าง/ผลิต

กรณี ที่ผใู้ ช้ไม่จดั ทาใบขอแต่ตอ้ งการที่จะค้นหาใบขอเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว อาจเพื่อการตรวจสอบหรื อต้องการพิมพ์ใบ
ขออีกครั้ง โปรแกรมจะมีวธิ ีการค้นหาเพื่อให้ผใู้ ช้สามารถหาใบขอได้ง่ายขึ้น หรื ออาจดูขอ้ มูลโดยรวมของแต่ละ
ประเภทใบขอก็ได้จากหน้าจอดังกล่าวซึ่งเรี ยกใช้ได้จากเมนูหลักค้นหา และเมนูยอ่ ยค้นหาข้อมูลใบขอ หรื อจาก
หน้าจอใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิตนี้เลยก็ได้ โดยเมื่อเคอร์เซอร์อยูท่ ี่ช่อง "ใบขอที่" จะสังเกตเห็นที่ดา้ นล่างซ้ายของ
มอนิเตอร์จะแสดงข้อความแนะนาอยู่ เมื่อเคาะ [Space Bar] จะมีหน้าจอค้นหาปรากฏขึ้นดังรู ป หรื อกดค้นหาที่
หน้าจอใบสั่ง ใบตรวจรับ หรื อใบเบิก/ยืม/คืนเงิน

ผูใ้ ช้สามารถกาหนดเงื่อนไข เช่น ประเภท สถานะ ที่ตอ้ งการแล้วกด {ค้นหา} หรื อเคาะ [Enter] รายการใน
Datasheet จะแสดงตามเงื่อนไขนั้นๆ ส่ วน Check Box “เฉพาะค้างจ่าย(>50)” ใช้กบั งานการเงินที่มีประเภท
เอกสาร > 50 เท่านั้น

กรณี ที่ตอ้ งการค้นหาเอกสารที่จดั ทาโดยผูใ้ ช้ชื่อ “AVSMIS” และยังไม่ได้อนุมตั ิ ให้เลือกสถานะ “W :
ดาเนินการ” และ “AVSMIS”ในช่อง USERNAME การค้นหาโดยระบุ USERNAME จะสะดวกต่อการค้นหา
เอกสารที่ผใู้ ช้เป็ นผูจ้ ดั ทาเอง
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กรณี ที่ตอ้ งการเอกสารของปี 2545 เลขที่ข้ ึนต้นด้วย 1 ก็ให้ระบุในช่องใบขอที่เป็ น “1*/2545-11” หรื อ
“1*/2545*”

กรณี ที่ตอ้ งการทราบรายการเบิก/จ่ายหรื อการยืม/คืนเงินของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรหัส 1949 ก็ระบุสถานะเป็ น
“S : อนุมตั ิ” และเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็ น 1949 รายการที่ได้ท้ งั หมดจะเป็ นของ 1949 ทั้งหมด

จากตัวอย่างนี้จะแสดงรายการเบิกเงินรายได้ที่อนุมตั ิแล้ว และจักทาเอกสารโดย “NATAYA” เฉพาะรายการที่
งานการเงินยังไม่อนุมตั ิจ่ายให้จริ ง หรื อจ่ายแล้วแต่ยงั ไม่ครบตามจานวนเงินที่เบิก

ค้ นหาใบสั่ งซื้อ/จ้ าง/ผลิต

โดยเมื่อเคอร์เซอร์อยูท่ ี่ช่อง "ใบสั่งที่" จะสังเกตเห็นที่ดา้ นล่างซ้ายของมอนิเตอร์จะแสดงข้อความแนะนาอยู่ เมื่อ
เคาะ [Space Bar] จะมีหน้าจอค้นหาปรากฏขึ้นดังรู ป หรื อกดค้นหาที่หน้าจอใบตรวจรับเพื่อดึงข้อมูล
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ผูใ้ ช้สามารถกาหนดเงื่อนไข เช่น ประเภท สถานะ ที่ตอ้ งการแล้วกด {ค้นหา} หรื อเคาะ [Enter] รายการใน
Datasheet จะแสดงตามเงื่อนไขนั้นๆ

กรณี ที่ตอ้ งการค้นหาเอกสารที่จดั ทาโดยผูใ้ ช้ชื่อ “INVENT” และยังไม่ได้อนุมตั ิ ให้เลือกสถานะ “W :
ดาเนินการ” และ “INVENT”ในช่อง USERNAME การค้นหาโดยระบุ USERNAME จะสะดวกต่อการค้นหา
เอกสารที่ผใู้ ช้เป็ นผูจ้ ดั ทาเอง

กรณี ที่ตอ้ งการหาใบสั่งซื้อที่สั่งซื้อตามเอกสารใบขอเลขที่ “12/2545-14” ให้กาหนดประเภทเป็ นซื้อ และใบ
ขอเลขที่ใส่ เป็ น “12/2545-14”

ค้ นหาใบตรวจรับการซื้อ/จ้ าง/ผลิต
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เมื่อเคอร์เซอร์อยูท่ ี่ช่อง "ใบรับที่" จะสังเกตเห็นที่ดา้ นล่างซ้ายของมอนิเตอร์จะแสดงข้อความแนะนาอยู่ เมื่อเคาะ
[Space Bar] จะมีหน้าจอค้นหาปรากฏขึ้นดังรู ป หรื อกดค้นหาที่หน้าจอใบสั่ง ใบตรวจรับ หรื อใบเบิก/ยืม/คืน
เงิน

ผูใ้ ช้สามารถกาหนดเงื่อนไข เช่น ประเภท สถานะ เจ้าหนี้ /ลูกหนี้ที่ตอ้ งการแล้วกด {ค้นหา} หรื อเคาะ [Enter]
รายการใน Datasheet จะแสดงตามเงื่อนไขนั้นๆ

กรณี ที่ตอ้ งการค้นหาเอกสารของร้านค้ารหัส 3261 ที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ให้ระบุสถานะเป็ น “V : ยกเลิก” และ
เจ้าหนี้ /ลูกหนี้เป็ น 3261

กรณี ที่ตอ้ งการหาเอกสารใบขอจ้างที่ทาโดย “AVSMIS” ให้ระบุประเภท “12 : จ้าง” และ USERNAME เป็ น
“AVSMIS”

กรณี ที่ทราบเพียงว่าเป็ นใบตรวจรับที่ตรวจรับรายการตามใบขอเลขที่ 31/2545-12 ให้ระบุ “31/2545-12”
หรื อ “31*” ที่ช่องใบขอเลขที่
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ค้ นหารหัสวัสดุ – ครุ ภัณฑ์ และประวัติการซื้อ/จ้ าง
ผูใ้ ช้จะต้องระบุรหัสวัสดุ – ครุ ภณ
ั ฑ์เมื่อมีการตรวจรับในหน้าจอตรวจรับหรื อหน้าจอบันทึกรับรู้หนี้สิน ซึ่ง
สามารถจะค้นหาได้โดยที่ช่อง รหัสให้กด [Space Bar] จะเปิ ดหน้าต่างใหม่

หน้าจอประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนระบุเงื่อนไข และส่ วนแสดงผลลัพธ์
 เริ่ มจากระบุเงื่อนไขที่ทราบ เพื่อกรองข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการ โดยเลือกข้อมูลจาก Combo Box หรื อระบุ
ค่าที่ตอ้ งการใน Text Box แล้วกด {ค้นหา} หรื อเคาะ [Enter]
 เมื่อกดค้นหาแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Datasheet) เมื่อพบข้อมูลที่ตอ้ งการใช้
แล้วให้ดบั เบิ้ลคลิกที่ระเบียนที่ตอ้ งการ โปรแกรมจะปิ ดหน้าจอนั้น และนาข้อมูลงบประมาณที่ได้ใส่ ใน
ช่องครุ ภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เอง

เช่น ต้องการรหัสครุ ภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ให้ใส่ “*คอมพิวเตอร์ *” ในช่องรายชื่อ และเลือกทะเบียน
เป็ น “2 : ครุ ภณ
ั ฑ์” รายการที่ได้ใน Datasheet จะแสดงรหัสทั้งหมดที่มีคาว่า “คอมพิวเตอร์ ” และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์
ไม่วา่ จะอยูใ่ นประเภทใดๆ
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 ถ้าต้องการทราบราคาเฉลี่ยของวัสดุหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ที่เคยสั่งซื้อมาก่อนแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการ
ประหยัดในการสั่งซื้อครั้งต่อๆไป ให้คลิกที่ Check Box “ประวัติการซื้อ/จ้าง” แล้วระบุช่วงวันที่
ต้องการทราบ หน้าจอจะแสดง Datasheet อีกตัวเพื่อแสดงรายการซื้อที่ผา่ นมา โดยจะบอกเลขที่
เอกสารที่ได้ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง ราคาต่อหน่วย และร้านค้าที่ซ้ือ/จ้างด้วย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ย
เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดซื้อ/จ้างครั้งต่อไป

งานจัดซื้อ/จัดจ้ าง/ผลิต
ฝ่ ายพัสดุสามารถทารายการซื้อ จ้าง หรื อผลิตสิ่ งต่างๆได้ตามแต่วงเงินงบประมาณที่ควบคุมโดยกองแผนงาน
อนุมตั ิให้ใช้ โดยเริ่ มจากการทา ใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต ใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิต ใบตรวจรับการซื้อ/จ้าง/ผลิต ตามลาดับ
ก่อนที่จะส่ งเรื่ องต่อไปยังงานการเงินเพื่อจ่ายเงินตามที่ได้ดาเนินการไว้ และงานบัญชีเพื่อลงบัญชี แต่ระหว่างที่
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างนั้น ระบบจะตรวจสอบกับงบประมาณอยูเ่ สมอว่ามีเงินงบประมาณและวงเงินที่อนุมตั ิ
ให้ใช้เหลือพอที่จะใช้ได้หรื อไม่ และการจ่ายเงินที่งานการเงินก็จะมีการตรวจสอบเงินจริ งๆว่าเพียงพอที่จะจ่าย
หรื อไม่ นอกจากนี้ในระหว่างดาเนิ นการจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ ายพัสดุจาต้องประสานงานกับกองคลังในเรื่ องของการ
ลงบัญชี เช่นเมื่อมีการรับหรื อคืนหลักค้ าประกันสัญญา และการจ่ายเงินโดยทาใบสาคัญซื้อ/จ้างหลังจากที่ตรวจ
รับหรื อวางบิลแล้ว
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 ใบขอซื้อ/จ้ าง/ผลิต

หน้าจอใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิตจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ส่ วนปี งบประมาณและเลขที่ของใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต
2. ส่ วนของใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต
3. ส่ วนของรายการในใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 Tab ดังนี้
 I : รายการขอซื้อ/จ้าง/ผลิต และอื่นๆ
 C : รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
 S : รายชื่อร้านค้าที่เสนอราคา
 D : อ้างอิงรายการปรับลดเงินงบที่ใช้
หมายเหตุ
การทาใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิตนั้น ถือว่าเป็ นการกันเงินไว้ใช้แล้ว ซึ่งจะถือว่าไม่สามารถนาเงินตามจานวนที่เกิดขึ้น
ในใบขอไปใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างเรื่ องอื่นๆได้
การกันเงินเหลื่อมปี ต้องมาทาใบขอซื้อจ้างที่หน้าจอนี้
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การบันทึกข้ อมูลใบขอซื้อ/จ้ าง/ผลิต
ที่ส่วนปี งบประมาณและเลขที่ของใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต ผูใ้ ช้จะต้องระบุ 3 สิ่ งคือ ปี งบประมาณ ประเภทใบขอ
และเลขที่ เพื่อที่จะนาข้อมูลทั้ง 3 มาประกอบกันเป็ นเลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต

หากมีขอ้ มูลใบขอนั้นๆจะแสดงข้อมูลที่หน้าจออีก 2 ส่ วน หากต้องการเพิ่มใบขอใหม่ให้ผใู้ ช้กดปุ่ ม {+}
โปรแกรมจะสร้างเอกสารใบใหม่ให้โดยอัตโนมัติ แล้วผูใ้ ช้ก็สามารถระบุรายการต่างๆได้ กด {<} เพื่อเลื่อนไป
เอกสารใบก่อนหน้า และกด {>} เพื่อเลื่อนไปเอกสารใบถัดไป จะสังเกตว่าที่หน้าจอใบขอผูใ้ ช้จะไม่สามารถ
แก้ไขหรื อระบุเลขที่ใบขอเองได้ กรณี ที่ตอ้ งการกลับไปดูเอกสารเก่าๆที่เคยทาไว้อาจจะใช้การค้นหาโดยไปที่
ช่อง ”ใบขอที่” ในส่ วนที่หนึ่งแล้วกด [Space Bar] แล้วค้นหาตามวิธีที่อธิบายไว้ เมื่อเลือกรายการได้แล้ว
หน้าจอนี้ก็จะแสดงเอกสารที่เลือก
หมายเหตุ
จานวนเงินจ่ าย ในงานจัดซื้อ/จัดจ้างถือว่าไม่มีความหมาย ดั้งนั้นค่าจะเป็ น 0.00 เสมอ
อ้ างอิงเอกสารและเลขที่เอกสารนั้น ในงานจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่มีความจาเป็ นต้องระบุก็ได้
ประเภทใบขอจะเป็ นการแบ่งแยกการคุมเลขที่ใบขอด้วย ดังนั้นจึงมักแบ่งตามงบที่ใช้ดว้ ย โดยแบ่งได้ดงั นี้

รหัส

ประเภท

อธิบาย

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ซื้อ(เงินงบประมาณ)
จ้าง(เงินงบประมาณ)
ผลิต(เงินงบประมาณ)
ซื้อ(เงินรายได้)
จ้าง(เงินรายได้)
ผลิต(เงินรายได้)
เช่า
ซื้อ(เงินรับฝาก)
จ้าง(เงินรับฝาก)
ผลิต(เงินรับฝาก)
รับวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์

22
23
24
25

ซื้อ(เงินทุน/บริ จาค)
จ้าง(เงินทุน/บริ จาค)
จ้างสิ่ งก่อสร้าง(เงินงบประมาณ)
จ้างสิ่ งก่อสร้าง(เงินรายได้)

ขอซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดิน
ขอจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
ขอผลิตด้วยงบประมาณแผ่นดิน
ขอซื้อด้วยเงินรายได้
ขอจ้างด้วยเงินรายได้
ขอผลิตด้วยเงินรายได้
ขอเช่าอาคาร/สถานที่
ขอซื้อด้วยเงินรับฝาก
ขอจ้างด้วยเงินรับฝาก
ขอผลิตด้วยเงินรับฝาก
ใช้รับวัสดุหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ที่ได้มาโดยวิธีอื่นที่ไม่ผา่ นการ
จัดซื้อ/จ้าง เช่นการบริ จาค เป็ นต้น
ขอซื้อด้วยเงินทุนหรื อบริ จาค
ขอจ้างด้วยเงินทุนหรื อบริ จาค
ขอจ้างสิ่ งก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ
ขอจ้างสิ่ งก่อสร้างด้วยเงินรายได้
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26
27
หมายเหตุ

จ้างที่ปรึ กษา(เงินงบประมาณ)
จ้างที่ปรึ กษา(เงินรายได้)
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ขอจ้างที่ปรึ กษาด้วยเงินงบประมาณ
ขอจ้างที่ปรึ กษาด้วยเงินรายได้

การกาหนดรหัสประเภท ต้องอยูใ่ นช่วง 10 ถึง 50 เท่านั้น
ในการดาเนินการขอซื้อ จ้างหรื อผลิตนั้น มีสถานะการทางานดังนี้

รหัส
W
S
V
หมายเหตุ

สถานะ
ดาเนินการ (เมื่อเริ่ มต้น)
อนุมตั ิ (มีผลจริ งในการกันเงิน หรื ออนุมตั ิตามคาขอ)
ยกเลิก (ยกเลิกใบขอ แต่ไม่สามารถยกเลิกใบขอที่ได้ออกใบสั่งแล้วได้)

การทาใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิตนั้น จะมีผลก็ต่อเมื่อปรับสถานะเป็ น S : Save และถือว่าเงินจานวนนี้อยูใ่ นสถานะ
ก่อนผูกพัน (ตามระบบบัญชี 3 มิติ)
การยกเลิก (V : Void) จะทาได้กต็ ่อเมื่อมีสถานะเป็ น S : Save และยังไม่ได้นารายการใดๆไปจัดทารายการ
สั่งซื้อ/จ้าง
เมื่อบันทึกข้อมูลใบขอผูใ้ ช้ควรใส่ ขอ้ มูลให้ครบหรื อมากที่สุด แต่บางข้อมูลอาจข้ามไปก่อนได้เช่น เจ้าหนี้ /
ลูกหนี้ เนื่องจากในการขออาจจะยังไม่ทราบว่าจะต้องสั่งซื้อกับร้านค้าใด แต่หากทราบแล้วและต้องการระบุก็
สามารถทาได้ หรื ออาจจะทาโดยผ่านหน้าจอค้นหา เมื่อเคอร์เซอร์ไปอยูท่ ี่ช่องเจ้าหนี้ /ลูกหนี้ กดแป้ น [Space
Bar]

การบันทึกรายการขอซื้อ/จ้ าง/ผลิต
หลังจากที่บนั ทึกข้อมูลใบขอซื้อแล้ว ให้ไปที่ Tab " I : รายการขอซื้อ/จ้าง/ผลิต และอื่นๆ" เพื่อบันทึกรายการขอ
ซื้อ ขอจ้าง หรื อขอผลิต โดยมีขอ้ มูลให้กรอกดังนี้

ข้ อมูล

คาอธิบาย

รายการ

รายการขอซื้อ/จ้าง/ผลิต เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่อม
เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
จานวนของที่ขอซื้อ/จ้าง/ผลิต
จานวนของที่ได้ทาใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิต (สถานะเป็ น S)
แล้ว
อัตราภาษีมลู ค่าเพิ่ม
จานวนเงินภาษีมลู ค่าเพิ่ม

จานวน
จานวนสั่ง
VAT (%)
ภาษี

หมายเหตุ

เริ่ มต้นจะเป็ น 0 และผูใ้ ช้ไม่
สามารถแก้ไขเองได้
มีค่าเริ่ มต้นเป็ น 7
ระบบจะคานวณให้ แต่แก้ไข
ได้
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ส่ วนลด
มูลค่าสุ ทธิ
รหัส
งบประมาณ
เอกสารอ้างอิง
วิธีการได้มา
ครุ ภณ
ั ฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
สถานะ

ส่ วนลดจากร้านค้า และเป็ นตัวปรับจานวนเงินในกรณี
ที่ยอดเงินไม่พอดีเนื่องจากการปัดเศษหรื ออื่นๆ
มูลค่าสุ ดท้ายหลังจากที่หกั ภาษีและส่ วนลดแล้ว
จะประกอบไปด้วยปี งบประมาณ
รหัสประเภท
ค่าใช้จ่าย รหัสงบประมาณ และหมวดรายจ่าย ทั้งหมด
นี้จะอ้างอิงถึงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เลขที่เอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง (ภายใน) เช่น คาขอ
จากภาควิชา เป็ นต้น
วิธีการได้มาของสิ่ งนั้นๆเช่น ตกลงราคา จัดซื้อพิเศษ
เป็ นต้น
หมายถึงหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีอยูแ่ ล้วในทะเบียน
ครุ ภณ
ั ฑ์ ระบุก็ต่อเมื่อมีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมให้กบั
ครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อจ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั ๆ
สถานะของแต่ละรายการว่าจะให้ดาเนินการสั่งซื้อ/จ้าง
ต่อไปหรื อไม่
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จาเป็ นต้องระบุเสมอ เนื่องจะ
จะต้องตัดลดเงินงบประมาณ

นาไปใช้ในทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
สามารถนาไปใช้ในการ
ติดตามรายการซ่อมบารุ ง
ครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้นได้
1 : Yes,
2 : No

และที่ส่วนล่างจะแสดงยอดเงินภาษีมลู ค่าเพิ่ม ส่ วนลด และมูลค่าสุ ทธิ
ในกรณี ที่คิด VAT แบบทอนส่ วนจากเงินต้น ให้ใส่ VAT เป็ น 0 บันทึกให้ครบทุกรายการแล้วให้กดปุ่ ม VAT
ทางด้านซ้ายมือข้างล่างของส่ วนที่ 2 โปรแกรมจะคิด VAT โดยทอนส่ วนจากจานวนเงินต้นให้
ในกรณี ที่มีการคิด VAT ไม่ตรงกับยอดที่โปรแกรมคานวณไว้ เช่น กรณี ที่มีตอ้ งปรับยอดเงินให้ตรงกับใบเสร็ จที่
ได้รับ ให้บนั ทึกที่ช่อง เปลี่ยนยอด VAT โดยบันทึกจานวนที่ตอ้ งการปรับ แล้วกดปุ่ ม CHANGE โปรแกรมจะ
ปรับยอด VAT ของรายการให้ตรงกับยอดที่ตอ้ งการ

ADVANCE VISION SYSTEMS: INVENTORY

การบันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

ระเบียบในการจัดซื้อ/จ้างบางกรณี ตอ้ งจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับ จึงต้องบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ
โดยไปที่ Tab "C : รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ" แล้วบันทึกลาดับที่ รายชื่อโดยระบุเป็ นรหัสบุคคลอ้างอิง (ใช้
วิธีคน้ หาเหมือนที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น) ระดับของบุคคล ตาแหน่งกรรมการและกรรมการในงาน ซึ่งสามารถ
กาหนดได้ดงั นี้

รหัส

ตาแหน่ ง

1
3

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รหัส

คณะกรรมการในงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เปิ ดซองประกวดราคา
รับและเปิ ดซองประกวดราคา
พิจารณาผลการประกวดราคา
จัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน
จัดหาโดยวิธีประมูลซื้อ/จ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจและรับมอบงาน
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การบันทึกรายชื่อร้ านค้ าทีเ่ สนอราคา

กรณี ที่เป็ นการประมูล เปิ ดซองหรื อต้องเสนอราคา ต้องเก็บข้อมูลรายชื่อผูท้ ี่มาเสนอราคาหรื อผูท้ ี่มาซื้อซองด้วย
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตามงานหรื อใช้ขอ้ มูลในภายหลัง โดยไปที่ Tab " S : รายชื่อร้านค้าที่เสนอ
ราคา" แล้วบันทึกรหัสร้านค้าโดยระบุเป็ นรหัสบุคคลอ้างอิง (ใช้วธิ ี คน้ หาได้เหมือนที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น)
ราคาที่เสนอ สถานะและอื่นๆ โดยมีคาอธิบายดังนี้

ข้ อมูล

รหัส

ตาแหน่ ง

สถานะการเสนอราคา

1
2
3
4
1
2

ซื้อแบบ
เสนอราคา
ตกลงราคา
ยกเลิก
ไม่ดูงาน/สถานที่
ดูงาน/สถานที่

การดูสถานที่

อนุมัติใบขอซื้อ/จ้ าง/ผลิต
เมื่อมีการบันทึกข้อมูลทุกๆส่ วนเรี ยบร้อยแล้ว ต้องปรับสถานะเป็ น "S : อนุมตั ิ" เสมอ จึงจะถือว่าใบขอซื้อ/จ้าง/
ผลิตนั้นสมบูรณ์ มีผลจริ งกับงานงบประมาณแล้ว แต่ถา้ พบหน้าจอดังรู ป แสดงว่างบประมาณบางตัวในรายการ
ขอ มีจานวนเงินอนุมตั ิไม่เพียงพอ ดังนั้นผูใ้ ช้จะไม่สามารถอนุมตั ิใบขอได้จนกว่ากองแผนจะอนุมตั ิวงเงินเพิ่ม
ให้
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ในกรณี ที่เกินวงเงินอนุมตั ิ สามารถตรวจสอบงบที่เกินวงเงินได้โดยกดปุ่ ม ตรวจสอบงบที่ใช้ จะมีรายงานการ
ใช้งบตัวที่ใช้งบเกินวงเงินจะเป็ นตัวอักษรสี แดง ดังรู ป

ยกเลิกใบขอซื้อ/จ้ าง/ผลิต
เมื่อต้องการยกเลิกรายการหรื อใบขอที่ทาไว้ได้จากการปรับสถานะเป็ น "V : ยกเลิก" แต่ทาได้เฉพาะใบขอที่ยงั
ไม่จดั ทาใบสั่งซื้อ/จ้างเท่านั้น และการยกเลิกจะเท่ากับเป็ นการคืนเงินงบประมาณที่ได้กนั ไว้ให้กบั ระบบด้วย
ใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิตที่มีสถานะเป็ น S หรื อ V นั้นจะไม่สามารถลบหรื อแก้ไขข้อมูลได้อีก หากผูใ้ ช้พยายามทา
เช่นนั้นจะเห็นข้อความต่อไปนี้

การพิมพ์ใบขอซื้อ/จ้ าง/ผลิต
ใบขอแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะไม่เหมือนกันขึ้นอยูก่ บั รหัสประเภท แต่
การสั่งพิมพ์น้ นั เหมือนกัน คือกดปุ่ ม {P พิมพ์ใบขอ} แต่หากที่มีการทา
เครื่ องหมายที่ Check Box {Preview} โปรแกรมจะแสดงใบขอก่อนที่จะ
ทาการพิมพ์
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ใบขอจะแบ่งลักษณะของเอกสารออกเป็ น
1. ใบขอซื้อ

2. ใบขอจ้าง
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3. ใบขอผลิต

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

การบันทึกรายการปรับลดเงินงบประมาณทีใ่ ช้
เมื่อมีการจัดซื้อ/จ้างบางครั้งจานวนเงินที่ขอไว้อาจไม่พอดีกบั ที่เกิดขึ้นจริ งเมื่อทารายการสั่งซื้อ/จ้างหรื อตรวจรับ
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผใู้ ช้สามารถแก้ไขได้โดยทารายการปรับลดหรื อเพิ่มยอดเงินที่ Tab “D : อ้างอิงรายการ
ปรับลดเงินงบที่ใช้”
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จะเห็น Datasheet 2 ตัวด้วยกัน ตัวบนจะแสดงใบเอกสารปรับลดจานวนเงิน ส่ วนตัวล่างจะเป็ นรายการและ
จานวนเงินที่ปรับลด วิธีการในการปรับลดจะเริ่ มจาก
 บันทึกวันที่และเรื่ อง โดยสถานะเป็ น W : ดาเนินการ ระบบจะกาหนดเลขที่เอกสารให้
 บันทึกวิธีการลด

รหัส
1
2

วิธีการลด

เพิ่ม/ลด จานวนเงิน
ลดจานวนสิ นค้า
ถ้าต้องการเพิ่ม หรื อลดจานวนเงิน ให้เลือกรหัส 1 และบันทึกข้อมูลที่ราคา/หน่วย เป็ นจานวนติดลบ เมื่อ
ต้องการลด และราคา/หน่วย เป็ นจานวนบวก เมื่อต้องการเพิ่ม
ถ้าต้องการลดจานวนสิ นค้า ให้เลือกรหัส 2 และบันทึกข้อมูลที่ราคา/หน่วย เป็ นจานวนบวก
 รหัสงบประมาณที่จะบันทึกจะต้องเป็ นรหัสงบประมาณที่มีอยูใ่ นใบขอที่จะทาการปรับลดด้วย
 ปรับสถานะของใบปรับลดเป็ น S : อนุมตั ิ

หมายเหตุ
เมื่อต้องการทารายการสั่งหรื อตรวจรับจะต้องนารายการทั้งหมดจากทั้งเอกสารใบขอและใบปรับลดไปใช้ จึงจะ
ได้ยอดเงินที่ถูกต้องตามที่ตอ้ งการ
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 ใบสั่งซื้อ/จ้ าง/ผลิต

1. ส่ วนของเลขที่เอกสาร ประกอบด้วย ปี งบประมาณ (4 หลัก) ประเภทใบสั่ง และเลขที่ ผูใ้ ช้จะต้องกาหนด
ข้อมูลทุกตัวเพื่ออ้างถึงเลขที่ใบสั่งใดๆ นอกจากนี้ยงั มีปุ่ม {+} เพื่อใช้เพิ่มเอกสารใบใหม่ {<} เลื่อนไป
เอกสารใบก่อนหน้า {>} เลื่อนไปเอกสารใบถัดไป กรณี ที่ตอ้ งการกลับไปดูเอกสารเก่าๆที่เคยทาไว้อาจจะ
ใช้การค้นหาโดยไปที่ช่อง ”ใบสั่งที่” ในส่ วนที่หนึ่งแล้วกด [Space Bar] แล้วค้นหาตามวิธีที่อธิบายไว้
เมื่อเลือกรายการได้แล้วหน้าจอนี้ก็จะแสดงเอกสารที่เลือก
2. ส่ วนของใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิต เป็ นส่ วนข้อมูลของใบสั่งนั้นๆ และจะมีการปรับสถานะของใบสั่งด้วย
3. R : ใบขอที่คา้ งทารายการ เป็ นส่ วนที่แสดงรายการใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิตรายการใดบ้างที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ
สั่งหรื อสั่งยังไม่ครบตามจานวน และบอกจานวนที่รอจัดซื้อ/จ้าง โดยจะแสดงในรู ปของ List Box
4. ส่ วนของรายการใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต แบ่งออกเป็ น 2 Tab ดังนี้
 I : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิต
 C : หลักค้ าประกันสัญญา
หมายเหตุ
การทาใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิตนั้น ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนสถานภาพเงินเป็ นหลังผูกพัน

การบันทึกข้ อมูลใบสั่ งซื้อ/จ้ าง/ผลิต
ประเภทใบสั่งจะเป็ นการแบ่งแยกการคุมเลขที่ใบสั่ง

ดังนั้นจึงมักแบ่งตามงบที่ใช้ดว้ ย

โดยแบ่งได้ดงั นี้
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รหัส

ประเภท

อธิบาย

11
12
13
14
15
16
18
19
20

ซื้อ(เงินงบประมาณ)
จ้าง(เงินงบประมาณ)
ผลิต(เงินงบประมาณ)
ซื้อ(เงินรายได้)
จ้าง(เงินรายได้)
ผลิต(เงินรายได้)
ซื้อ(เงินรับฝาก)
จ้าง(เงินรับฝาก)
ผลิต(เงินรับฝาก)

สั่งซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดิน
สั่งจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
สั่งผลิตด้วยงบประมาณแผ่นดิน
สั่งซื้อด้วยเงินรายได้
สั่งจ้างด้วยเงินรายได้
สั่งผลิตด้วยเงินรายได้
สั่งซื้อด้วยเงินรับฝาก
สั่งจ้างด้วยเงินรับฝาก
สั่งผลิตด้วยเงินรับฝาก

ในส่ วนนี้มีขอ้ มูลทัว่ ๆไปคล้ายกับรายการใบขอ รวมทั้งการค้นหาเพื่อบันทึกข้อมูลก็ทาในลักษณะเดียวกัน แต่
ในการสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิตนั้น จาเป็ นที่จะต้องระบุ "บ./ร้านค้า" ด้วยว่ามหาวิทยาลัยทารายการผูกพันเงินกับใคร
มิฉะนั้นโปรแกรมจะเตือน และต้องกาหนดสถานะซึ่งมีความหมายดังนี้

รหัส

สถานะ

W
S
V

ดาเนินการ (เมื่อเริ่ มต้น)
อนุมตั ิ (มีผลจริ งในการผูกพันเงิน)
ยกเลิก (ยกเลิกใบสั่ง แต่ไม่สามารถยกเลิกใบสั่งที่ได้ตรวจรับแล้ว)

หมายเหตุ
การกาหนดรหัสประเภท จะต้องเป็ นเลข 2 หลักเท่านั้น เพื่อให้ง่ายควรกาหนดให้ตรงกับใบขอ
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การบันทึกรายการสั่ งซื้อ/จ้ าง/ผลิต

หลังจากที่บนั ทึกข้อมูลใบสั่งแล้ว ให้ไปที่ Tab " I : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิต" เพื่อบันทึกรายการที่มีการสั่งซื้อ
สั่งจ้าง หรื อสั่งผลิต โดยมีขอ้ มูลให้กรอกดังนี้

ข้ อมูล

คาอธิบาย

หมายเหตุ

ใบขอเลขที่
ที่

อ้างอิงใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิตที่จะนามาสั่งซื้อ
จ้าง หรื อผลิต
เป็ นลาดับรายการที่ในใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต

จานวน
จ.น.รับ

จานวนสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิต
จานวนที่ตรวจรับ (สถานะเป็ น S) แล้ว

เลือกข้อมูลจาก List Box ที่
แสดงรายการขอซื้อ/จ้าง/ผลิตที่
ยังไม่ทารายการ, จากการค้นหา
หรื อป้ อนข้อมูลโดยตรง
เริ่ มต้นเป็ นจานวนคงค้างสั่ง
เริ่ มต้นจะเป็ น 0 และผูใ้ ช้ไม่
สามารถแก้ไขเองได้

ข้อมูลที่ได้มาจากการคานวณขึ้นอยู่กบั
จานวนที่สั่งและข้อมูลเดิมจากใบขอ
รหัสงบ, ครุ ภณ
ั ฑ์
ได้ขอ้ มูลมาจากใบขอ
สถานะ
สถานะของแต่ละรายการว่าจะได้
1 : Yes,
ดาเนินการสั่งซื้อ/จ้างหรื อไม่
2 : No
เมื่อต้องการเพิ่มรายการสามารถกรอกข้อมูลโดยตรง เริ่ มจากระบุเลขที่ใบขอตามด้วยลาดับรายการที่ของใบขอ
นั้นๆ และระบุจานวนสั่ง ถ้าระบุจานวนสั่งมากกว่าที่คา้ งสั่ง โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็ นจานวนที่ควรจะสั่งให้เอง
แต่หากข้อมูลที่ระบุไปไม่มีอยู่จริ ง เช่นไม่มีเลขที่ใบขอจะแสดงข้อความดังนี้
ภาษี, ส่ วนลด, มูลค่าสุ ทธิ
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หรื อโดยดับเบิ้ลคลิกรายการที่จะจัดทาใบสั่งที่ List Box แล้วข้อมูลจะมาเพิ่มใน
Datasheet เอง หากเลือก “ทุกรายการในใบขอ” ก็ดึงทุกรายการในใบขอซื้อ/จ้างที่
เลือกมาลงใน Datasheet ให้ หรื ออีกวิธีคือป้ อนเลขที่ใบขอซื้อ/จ้างแล้วกดค้นหา
จะปรากฏหน้าจอค้นหา ผูใ้ ช้สามารถกาหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อหาใบขอที่ตอ้ งการ
แล้วดับเบิ้ลคลิก รายการที่ดบั เบิ้ลคลิกจะถูกดึงลงมาที่ Datasheet เช่นกัน
ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขจานวนสั่งได้ในกรณี ที่สั่งไม่ครบจานวนที่ขอมา โปรแกรมจะ
คานวณมูลค่าต่างๆตามจานวนที่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่สามารถสั่งจานวนเกินที่ได้ทา
เรื่ องขอไว้
และที่ส่วนล่างจะมีการรวมยอดเงินทุกๆรายการเพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดงมูลค่ารวม เงินภาษีมลู ค่าเพิ่ม ส่ วนลด และมูลค่า
สุ ทธิตามลาดับ
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บันทึกหลักคา้ ประกันสั ญญา และพิมพ์ใบรับ/คืนหลักคา้ ประกันสั ญญา

ในงานจัดซื้อ/จัดจ้างบางครั้งต้องใช้หลักค้ าประกัน ดังนั้นจึงมีหน้าจอสาหรับบันทึกข้อมูลหลักค้ าประกันสัญญา
และพิมพ์ใบรับ/คืนหลักค้ าประกันสัญญา โดยไปที่ Tab ชื่อ "C : หลักค้ าประกันสัญญา" ที่ Datasheet นี้จะต้อง
ระบุประเภทหลักค้ าประกันสัญญา เลขที่หลักค้ าประกันสัญญา ชื่อผูอ้ อกหลักค้ าประกันสัญญา ธนาคาร วัน
หมดอายุ มูลค่า สถานะการส่ งคืน และเมื่อมีการส่ งคืนผูป้ ระกอบการแล้ว ผูใ้ ช้จาต้องมาปรับสถานะการส่ งคืน
เป็ น Y : Yes บันทึกวันคืนและมูลค่าการส่ งคืน
สถานะการส่ งคืนจะเป็ น

รหัส

ความหมาย

คาอธิบาย

N
No
ยังไม่ส่งคืน
Y
Yes
ส่ งคืนแล้ว
การพิมพ์ใบรับหลักค้ าประกันสัญญา
เมื่อต้องการพิมพ์ใบรับหลักค้ าประกันสัญญา ให้กดแป้ น Alt+R หรื อกดปุ่ ม {R พิมพ์ใบรับหลักค้ าประกัน}
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การพิมพ์ใบคืนหลักค้ าประกันสัญญา
เมื่อต้องการพิมพ์ใบคืนหลักค้ าประกันสัญญา ให้กดแป้ น Alt+T หรื อกดปุ่ ม {T พิมพ์ใบคืนหลักค้ าประกัน} แต่
ผูใ้ ช้จะต้องมีสถานะเป็ น Y : Yes เท่านั้น

หมายเหตุ
ในการรับหรื อคืนหลักค้ าประกันสัญญา จะต้องแจ้งให้กองคลังลงบัญชีหลักค้ าประกันด้วย

อนุมัติและยกเลิกใบสั่ งซื้อ/จ้ าง/ผลิต
เมื่อมีการบันทึกข้อมูลทุกๆส่ วนเรี ยบร้อยแล้ว ต้องปรับสถานะเป็ น "S : อนุมตั ิ" เสมอ จึงจะถือว่าใบสั่งซื้อ/จ้าง/
ผลิตนั้นสมบูรณ์
เมื่อต้องการยกเลิกใบสั่งที่อนุมตั ิแล้ว ทาได้จากการปรับสถานะเป็ น "V : ยกเลิก" แต่ยกเลิกได้เฉพาะใบสั่งที่ยงั
ไม่ตรวจรับเท่านั้น
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิตที่มีสถานะเป็ น S หรื อ V นั้นจะไม่สามารถลบหรื อแก้ไขข้อมูลได้อีก หากผูใ้ ช้พยายามทา
เช่นนั้นจะเห็นข้อความต่อไปนี้
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การพิมพ์ใบสั่ งซื้อ/จ้ าง/ผลิต
ใบสั่งแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะไม่เหมือนกัน
แต่การสั่งพิมพ์
เหมือนกัน คือกดปุ่ ม {P พิมพ์ใบสั่ง} แต่หากที่มีการทาเครื่ องหมายที่
Check Box {Preview} โปรแกรมจะแสดงใบสั่งก่อนที่จะทาการพิมพ์
เอกสารใบสั่งแบ่งออกเป็ น
1. ใบสั่งซื้อ
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2. ใบสั่งจ้าง

3. ใบสั่งผลิต
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หมายเหตุ
เอกสารที่มีสถานะเป็ น V : ยกเลิก สามารถพิมพ์ได้ แต่จะมีขอ้ ความสี แดงว่า "ยกเลิกเอกสาร" อยูบ่ นเอกสารด้วย
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 ใบตรวจรับการซื้อ/จ้ าง/ผลิต

หน้าจอใบตรวจรับการซื้อ/จ้าง/ผลิตจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนคือ
1. ส่ วนปี งบประมาณและเลขที่ใบตรวจรับการซื้อ/จ้าง/ผลิต เป็ นส่ วนที่ผใู้ ช้จะต้องกาหนดข้อมูลทั้งหมดเพื่อ
อ้างถึงเลขที่ใบตรวจรับใดๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ปี งบประมาณ (4 หลัก) ประเภทใบตรวจรับ และเลขที่
นอกจากนี้ยงั มีปุ่ม {+} เพื่อให้เพิ่มเลขที่ใบตรวจรับลาดับถัดไป {<} เลื่อนไปเอกสารก่อนหน้า {>} เลื่อนไป
เอกสารถัดไป กรณี ที่ตอ้ งการกลับไปดูเอกสารเก่าๆที่เคยทาไว้อาจจะใช้การค้นหาโดยไปที่ช่อง ”ใบรับที่”
ในส่ วนที่หนึ่งแล้วกด [Space Bar] แล้วค้นหาตามวิธีที่อธิบายไว้ เมื่อเลือกรายการได้แล้วหน้าจอนี้ก็จะ
แสดงเอกสารที่เลือก
2. ส่ วนของใบตรวจรับการซื้อ/จ้าง/ผลิต เป็ นส่ วนข้อมูลของใบตรวจรับนั้นๆ และจะมีการปรับสถานะของใบ
ตรวจรับด้วย
3. R : ใบสั่งที่คา้ งทารายการ เป็ นส่ วนที่แสดงรายการใบสั่งที่ได้จดั ทาและส่ งไปยังผูป้ ระกอบการแล้วรอเพียง
การส่ งมอบและตรวจรับเท่านั้น โดยส่ วนนี้จะแสดงข้อมูลในรู ปแบบของ List Box ว่ามีใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิต
รายการใดบ้างที่ยงั ค้างส่ งมอบหรื อส่ งไม่ครบตามจานวน
4. ส่ วนของรายการในใบตรวจรับการซื้อ/จ้าง/ผลิต ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 Tab ดังนี้
 I : รายการตรวจรับ
 C : รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
 F : รายการปรับ
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การบันทึกข้ อมูลใบตรวจรับ
ประเภทใบตรวจรับจะเป็ นการแบ่งแยกการคุมเลขที่ใบตรวจรับด้วย ดังนั้นจึงมักแบ่งตามงบที่ใช้ดว้ ย ดังนี้

รหัส

ประเภท

อธิบาย

11
12
13
17
21

ซื้อ
จ้าง
ผลิต
เช่า
รับวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์

ตรวจรับการซื้อ
ตรวจรับการจ้าง
ตรวจรับการผลิต
ตรวจรับงานเช่า
รับวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ไม่ได้มาจากการจัดซื้อ/จ้าง เช่นการบริ จาค เป็ นต้น

ในส่ วนนี้มีขอ้ มูลทัว่ ๆไปคล้ายกับการใบขอและใบสั่ง รวมทั้งการค้นหาก็ทาในลักษณะเดียวกัน ต้องกาหนด
สถานะซึ่งมีความหมายดังนี้

รหัส

สถานะ

W
ดาเนินการ (เมื่อเริ่ มต้น)
S
อนุมตั ิ (มีการตรวจรับจริ ง)
V
ยกเลิก (ยกเลิกใบตรวจรับ แต่ไม่สามารถยกเลิกใบตรวจรับที่ได้ทารายการวางบิลแล้ว)
แต่ในการตรวจรับนั้น จาเป็ นที่จะต้องระบุ "บ./ร้านค้า" ด้วย มิฉะนั้นโปรแกรมจะเตือน และเมื่อกาหนด "บ./
ร้านค้า" แล้วที่ List Box จะแสดงข้อมูลใบสั่งเฉพาะของบ./ร้านค้านั้นๆ จะทาให้ผใู้ ช้สามารถเลือกรายการได้ง่าย
ขึ้น

ที่บรรทัดสุ ดท้ายจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบวางบิล หากไม่มีแสดงว่าใบรับนั้นยังไม่เคยวางบิล ส่ วนจ่ายเงินแล้ว
นั้น เริ่ มต้นจะเป็ น 0 เสมอ เนื่องจากยังไม่จดั ทาใบสาคัญจัดซื้อ/จ้าง แต่จะปรับตัวเลขเมื่อมีการทาใบสาคัญจาก
งานการเงิน

หมายเหตุ
การกาหนดรหัสประเภท จะต้องเป็ นเลข 2 หลักเท่านั้น เพื่อให้ง่ายควรกาหนดให้ตรงกับใบขอและใบสั่ง
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การบันทึกรายการตรวจรับการซื้อ/จ้ าง/ผลิต

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

ข้ อมูล

คาอธิบาย

ใบขอที่
ที่
ใบสั่งที่

ใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิตที่นามาสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิตแล้ว
เป็ นลาดับรายการที่ในใบขอซื้อ/จ้าง/ผลิต
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิตที่จะทาการตรวจรับ

หมายเหตุ

กรอกข้อมูลผ่าน List Box ที่แสดง
รายการสั่งซื้อ/จ้าง/ผลิตที่ยงั ไม่ตรวจ
รับ หรื อจากการค้นหา (ไม่สามารถ
กรอกโดยตรง)
จานวน
จานวนตรวจรับ
เริ่ มต้นเป็ นจานวนคงค้างรับ
รหัสวัสดุ – กาหนดว่ารายการที่ตรวจรับนั้น เป็ นวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ต้องระบุทุกๆรายการ เพื่อลงบัญชี
ครุ ภณ
ั ฑ์
หรื อการจ้างงานใดๆ เพื่อบันทึกรายการรับลงใน ตามรหัสบัญชีที่กาหนดไว้ใน
ทะเบียนวัสดุ ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ และลงบัญชีดว้ ย
หน้าจอรหัสวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์
ข้อมูลอื่นๆ ได้มาจากใบขอ ใบสั่ง และการคานวณ
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เมื่อต้องการเพิ่มรายการผูใ้ ช้จะไม่สามารถเพิ่มได้โดยตรงแต่จะต้องดับเบิ้ลคลิกรายการที่จะตรวจรับจาก List
Box แล้วรายการใบสั่งเมื่อเลือก “O ใบสั่ง” หรื อรายการขอซื้อ/จ้างเมื่อเลือก “R ใบขอ” มาเพิ่มใน Datasheet
หรื อจะค้นหาเอกสารจากการค้นหาโดยใส่ เลขที่เอกสารที่ตอ้ งการแทน “ใช้ *, ? ได้” ตรงหน้าปุ่ ม {S ค้นหา} จะ
ปรากฏหน้าจอในการค้นหา เมื่อเลือกรายการที่ตอ้ งการได้แล้วให้ดบั เบิ้ลคลิก ระบบจะดึงทุกรายการมาให้
ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขจานวนรับในกรณี ที่ส่งมอบไม่ครบตามจานวนที่สั่งไป โปรแกรมจะคานวณมูลค่าต่างๆให้
ตามจานวนที่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่สามารถตรวจรับเกินจานวนที่สั่งได้ และที่ส่วนล่างจะมีการรวมยอดเงินทุกๆ
รายการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดงมูลค่ารวม เงินภาษีมลู ค่าเพิ่ม ส่ วนลด และมูลค่าสุ ทธิ
ตามลาดับ
เมื่อกรอกรายการตรวจรับแล้ว ไม่สามารถแก้ไขรหัสร้านค้าได้ เนื่ องจากไม่ตอ้ งการให้ทารายการสั่งซื้อจาก
ร้านค้า A แต่ตรวจรับจากร้านค้า B ดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนร้านค้าที่จะตรวจรับต้องลบรายการตรวจรับทั้งหมด
ออกก่อน
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หมายเหตุ
ใน List Box จะแสดงรายการสั่งซื้อที่มีติดต่อกับผูป้ ระกอบการรายเดียวกับในใบตรวจรับ แต่แสดงใบขอ
ทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้ทารายการตรวจรับหรื อสั่ง
การระบุรหัสวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์จาเป็ นต้องกาหนดทุกรายการ ที่สาคัญต้องกาหนดรหัสบัญชีให้กบั ทุกๆระบุรหัส
วัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์
การอนุมตั ิ (S : Save) ไม่ผา่ น ส่ วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะไม่สามารถลงบัญชีได้ ก็เนื่องจากการกาหนดรหัสบัญชี
ไม่ถูกต้องหรื อข้อมูลที่ตอ้ งการไม่ครบถ้วน จึงอาจเกิดหน้าจอต่างๆดังตัวอย่างนี้
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บันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

ที่ Tab "C : รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ" เป็ นรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับที่สามารถดึงรายชื่อจากใบขอซื้อ/
จ้าง/ผลิต โดยกดที่ปุ่ม {M ดึงรายชื่อคณะกรรมการ} แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการก็สามารถแก้ไขได้

บันทึกรายการปรับ

ในการตรวจรับบางครั้งอาจจะมีการปรับบ้างเช่นกรณี ส่งมอบช้าเป็ นต้น สามารถบันทึกได้ที่ Tab "F : รายการ
ปรับ" โดยระบุวา่ เป็ นการปรับเนื่องจากอะไร เป็ นเงินเท่าไร

หมายเหตุ
งานส่ วนนี้ก็จาเป็ นจะต้องแจ้งให้กองคลังรับทราบแล้วทาการลงบัญชีรายได้ดว้ ย

อนุมัติและยกเลิกใบตรวจรับการซื้อ/จ้ าง/ผลิต
เมื่อบันทึกข้อมูลทุกส่ วนเรี ยบร้อยแล้ว ต้องปรับสถานะเป็ น "S : อนุมตั ิ" เสมอ จึงจะถือว่าเป็ นการตรวจรับที่
สมบูรณ์ เมื่อต้องการยกเลิกใบตรวจรับที่ทาไว้ สามารถทาได้จากการปรับสถานะเป็ น "V : ยกเลิก" แต่จะทาได้
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เฉพาะใบรับที่ยงั ไม่อนุมตั ิจ่ายเงินเท่านั้น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากช่องจ่ายเงินแล้ว หากมีการจ่ายเงินก็จะแสดง
ยอดเงินที่จ่ายไป
การอนุมติใบตรวจรับนี้จะถือว่าเป็ นการผูกพันเงิน หมายถึงว่าทางมหาวิทยาลัยมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินให้ตามที่
ได้ทารายการไว้ ขณะเดียวกันที่งานบัญชีก็จะต้องมีการตั้งหนี้ตามบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายด้วย
ใบตรวจรับที่มีสถานะเป็ น S หรื อ V นั้นจะไม่สามารถลบหรื อแก้ไขข้อมูลได้อีก หากผูใ้ ช้พยายามทาเช่นนั้นจะ
เห็นข้อความต่อไปนี้

เมื่อมีการตรวจรับเสร็ จสิ้ นแบบนี้แล้ว สามารถไปทารายการวางบิลเมื่อผูป้ ระกอบการมาวางบิลได้ และรายการ
รับทั้งหมดจะไปปรากฏอยูใ่ นทะเบียนวัสดุหรื อทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ และรายการรับที่ Stock ดังรู ปเหล่านี้
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การพิมพ์ใบตรวจรับการซื้อ/จ้ าง/ผลิต
ใบตรวจรับแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะไม่เหมือนกัน
แต่การสั่งพิมพ์
เหมือนกัน คือ กดปุ่ ม {P พิมพ์ใบตรวจรับ} แต่หากที่มีการทาเครื่ องหมายที่
Check Box {Preview} โปรแกรมจะแสดงใบตรวจรับก่อนที่จะทาการพิมพ์
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เอกสารใบตรวจรับแบ่งออกเป็ น
1. ใบตรวจรับการซื้อ
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2. ใบตรวจรับการจ้าง
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3. ใบตรวจรับการผลิต
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ลงบัญชี คุมพัสดุจากการตรวจรับ
เมื่ออนุมตั ิรายการตรวจรับแล้ว เราจะลงรายการทั้งวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อคุมยอดพัสดุคงเหลือ และควบคุมการ
เบิกจ่าย ในขั้นตอนถัดไป โดยเข้าไปที่เมนู ลงบัญชีคุมพัสดุจากการตรวจรับ เมื่อเลือกช่วงวันที่ของใบตรวจรับ
และประเภทใบตรวจรับ กดปุ่ ม Refresh จะปรากฎหน้าจอดังรู ป

ข้อมูลที่ยงั ไม่ลงรายการจะแสดงในส่ วนบน และข้อมูลที่ลงรายการแล้วจะแสดงในส่ วนล่าง เมื่อเราต้องการลง
รายการให้เลือกคลิก ที่ช่อง Import ให้เป็ นเครื่ องหมายถูก แล้วเลือกคลังพัสดุที่ตอ้ งการลง จากนั้นกดปุ่ ม
ลงทะเบียนพัสดุ เมื่อข้อมูลลงรายการเสร็ จเรี ยบร้อยจะแสดงในส่ วนล่าง
ถ้าต้องการยกเลิกรายการที่ลง Stock ไปแล้วให้เลือกรายการในส่ วนล่างแล้วกดปุ่ ม ยกเลิกการลงทะเบียนพัสดุ
ข้อมูลจะถูกยกเลิกแล้วกลับไปอยูส่ ่ วนบน เพื่อรอการลงบัญชีที่ถูกต้องอีกครั้ง
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บันทึกใบวางบิล

จากรู ปเป็ นหน้าจอบันทึกใบวางบิล โดยจะมี Datasheet อยู่ 3 ส่ วนด้วยกัน คือ
1. ใบวางบิล ประกอบด้วย เลขที่ใบวางบิล ร้านค้าที่วางบิล และวางบิลโดยใคร
2. รายการตรวจรับที่ยงั ไม่ได้วางบิลของแต่ละร้านค้าที่เลือกอยูจ่ าก Datasheet ส่ วนแรก
3. รายการวางบิลของแต่ละใบวางบิลที่อยูใ่ น Datasheet ส่ วนแรก
การทางานของหน้าจอนี้จะแสดงใบวางบิลในแต่ละวัน ตามวันที่ที่ระบุอยูด่ า้ นบน จากรู ปในวันที่ 19 สิ งหาคมมี
การวางบิลเกิดขึ้น 3 ใบ
เมื่อบันทึกใบวางบิลที่ Datasheet แรกแล้วจะแสดงรายการใน Datasheet ที่สอง ผูใ้ ช้สามารถเลือกรายการที่
วางบิลโดยการดับเบิ้ลคลิกแล้วรายการนั้นๆจะย้ายไปอยูท่ ี่ Datasheet ที่สาม แต่หากเลือกรายการผิดก็สามารถ
ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ผดิ ใน Datasheet ที่สามก็จะย้ายรายการนั้นกลับมาที่ Datasheet ที่สอง

บันทึกรายการใบเบิก/ใบโอน
การทารายการใบเบิก/ใบโอน ใช้ทารายการทั้งวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ โดยเลือกประเภท และเอกสาร เลือกคลังพัสดุ
การดูขอ้ มูลที่เคยบันทึกไว้ให้เลือกช่วงวันที่ เพื่อแสดงข้อมูลที่เคยบันทึก
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จากรู ป เป็ นการแสดงข้อมูลที่เคยบันทึกของ คลัง MSU รายการวัสดุ ประเภทเภทใบเบิก ของช่วงวันที่
01/08/2547 ถึง 31/08/2547

ข้ อมูล

รหัส

อธิบาย

ประเภทพัสดุ

1
2
1
2
3
5
6
7
1
3
4

รายการวัสดุ
รายการครุ ภณ
ั ฑ์
ใบตรวจรับ
ใบเบิก
ใบโอนย้าย
ใบคืน
สู ญหาย
เสื่ อมสภาพ
ใบตรวจรับ
ใบโอนย้าย
ใบยืม

เอกสารของวัสดุ

เอกสารของครุ ภณ
ั ฑ์

การบันทึกข้ อมูล
ให้เลือก คลังพัสดุ ประเภท และเอกสารที่ตอ้ งการทารายการ แล้วบันทึกข้อมูลในส่วนบน ได้แก่วนั ที่
เลขที่เอกสาร เหตุผล รหัสผูเ้ บิก/โอน จากนั้น ให้บนั ทึกข้อมูลส่วนล่าง ได้แก่ รหัสดาเนินการ กลุ่มวัสดุ
รหัสวัสดุ จานวนที่เบิก/โอน
ในกรณี ที่เบิกจากใบตรวจรับ ให้กดปุ่ ม ข้อมูลจากตรวจรับ แล้วในเลขที่ใบตรวจรับ

ADVANCE VISION SYSTEMS: INVENTORY

ตัดจ่ ายวัสดุครุ ภัณฑ์
เมื่อทารายการ บันทึกใบเบิก/โอน เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นต่อมาคือการตัดจ่าย ตามจานวนที่ได้บนั ทึกไว้
ให้เลือกคลังพัสดุ ประเภท เอกสาร และช่วงวันที่ ตามที่บนั ทึกไว้ เพื่อทารายการตัดจ่าย

ใส่ชื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่ทารายการตัดจ่าย แล้วเลือกรหัสวัสดุที่ตอ้ งการตัดจ่าย ในส่วนล่าง รายการที่
แสดงคือรายการที่มีอยูใ่ นคลังของแต่ละหน่วยงานคงค้าง เมื่อเลือกตัวที่ตอ้ งการ ทุกรายการแล้ว ให้
เปลี่ยนสถานะ เป็ น S: อนุมตั ิ จากนั้นให้พิมพ์รายการเบิก/โอน ดังรู ป
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ในกรณี ที่ ทารายการบันทึกใบเบิก/โอน จากการกดปุ่ ม ข้อมูลจากตรวจรับ ให้เข้ามาตรวจสอบรายการ
แล้วเปลี่ยนสถานะ เป็ น S: อนุมตั ิได้เลย โดยไม่ตอ้ งเลือกรหัสวัสดุอีกครั้ง
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การบันทึกวัสดุคงเหลือ
เมื่อต้องการทารายการนาวัสดุคงเหลือเข้าระบบ ให้ตรวจสอบรายการคงค้างในระบบก่อน แล้วทาการ
เปรี ยบเทียบกับยอดที่ตรวจสอบที่ถกู ต้องแล้ว ในกรณี ที่ของที่มีในระบบเกินให้ทาการเบิกตัวที่เกินออก ใน
กรณี ที่มีนอ้ ยกว่า ให้ตรวจสอบดูวา่ ได้ดาเนินการ ลงบัญชีจากการตรวจรับครบถ้วนแล้วหรื อไม่ ถ้าครบถ้วน
แล้วแต่ยอดยังไม่ครบ ให้บนั ทึกเพิ่มเข้าระบบ โดยเข้าที่เมนู ตัดจ่ายวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ เลือกคลังพัสดุ ประเภท
รายการวัสดุ เอกสารเป็ น รับรายการใหม่

ใส่เลขที่เอกสาร ชื่อรหัสผูท้ ารายการใน ช่องรหัสบุคคล ในส่วนบน
จากนั้นให้เลือกหมวดวัสดุ ในส่วนล่าง จานวนที่นาเข้า มูลค่า แหล่งเงิน และมิติขอ้ มูล จากนั้นเปลี่ยน
สถานะเป็ น S: อนุมตั ิ

การบันทึกรายการครุ ภัณฑ์
รายการครุ ภณ
ั ฑ์ที่เพิ่มขึ้นมา ที่ไม่ใช่จากการซื้อ/จ้าง เช่น รับบริ จาคเข้ามา ให้เข้ามาบันทึกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ใน
ระบบด้วย เพื่อใช้คานวณค่าเสื่ อม หรื อในกรณี ที่ครุ ภณ
ั ฑ์ตวั นั้นไม่ได้ถูกบันทึกเข้าระบบตั้งแต่ตน้ ให้นามา
บันทึกเพิ่มด้วย
เลือกคลังพัสดุ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ เอกสารเป็ นรับรายการใหม่ และช่วงวันที่
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ใส่เลขที่เอกสาร ชื่อรหัสผูท้ ารายการใน ช่องรหัสบุคคล ในส่วนบน
จากนั้นให้เลือกหมวดครุ ภณั ฑ์ ประเภททรัพย์สิน แล้วพิมพ์ชื่อครุ ภณั ฑ์ในช่องรายการครุ ภณั ฑ์ ใส่
จานวนและ มูลค่าต่อหน่วยของครุ ภณั ฑ์น้ นั ในส่วนล่าง และข้อมูลอื่นๆ ของครุ ภณั ฑ์ให้
ในกรณี ที่บนั ทึกรายการครุ ภณั ฑ์หลายๆชิ้น เช่นโต๊ะ 100 ตัว มูลค่าตัวละ 50 บาท ให้ใส่จานวนเป็ น
100 และมูลค่า เป็ น 50 จากนั้นให้กดปุ่ มแยกรายการ เพื่อให้โปรแกรมแยกรายการครุ ภณั ฑ์ให้
เมื่อตรวจสอบรายการถูกต้องแล้วให้เปลี่ยน สถานะเป็ น S: อนุมตั ิ
หมายเหตุ การยกเลิกให้เปลี่ยนสถานะเป็ น V: ยกเลิก

ทารายการค่ าเสื่ อม
เป็ นการทาการคานวณค่าเสื่ อมของครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีในระบบทั้งหมด เมื่อสิ้ นเดือนในแต่ละงวดบัญชีให้เข้ามาทาการ
คานวณค่าเสื่ อม โดยเลือกคลังที่ตอ้ งการคานวณค่าเสื่ อม หรื อเลือกทั้งหมด แล้วกดปุ่ มดึงข้อมูลค่าเสื่ อมเพื่อดู
รายการในส่ วนล่าง จากนั้นใส่ วนั ที่ที่ทารายการ หมายเหตุ และสมุดบัญชีที่จะนาข้อมูลค่าเสื่ อมไปลง แล้วกด
ปุ่ มลงบัญชี
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(ตัด) จาหน่ ายครุ ภัณฑ์
ใช้สาหรับการตัดครุ ภณ
ั ฑ์ออกจากระบบด้วยการตัดจาหน่ายหรื อลดลงจากเหตุอื่น เริ่ มจากเลือกคลังพัสดุที่ใช้
สร้างรายการ หน่วยงาน วันที่ตดั จาหน่าย สมุดบัญชีที่ลงบัญชีจาหน่ายและหักค่าเสื่ อม หลังจากนั้นเลือกรายการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ที่จะจาหน่ายโดยสามารถค้นหาโดยกด [Space Bar] แล้ว

ข้ อมูล

ตัวอย่ างการป้ อนค่ า

คาอธิบาย

หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์

1000000-17001-4420001

ป้ อนหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ที่จะจาหน่าย

ADVANCE VISION SYSTEMS: INVENTORY

6-58

ข้ อมูล

ตัวอย่ างการป้ อนค่ า

คาอธิบาย

จานวน

1.00 (ระบบแสดง)

จานวนชิ้นที่ข้ ึนทะเบียน

จานวนที่ขาย

1.00

จานวนชิ้นที่ตอ้ งการจาหน่าย ควรตรงกับจานวนที่
ขึ้นทะเบียน

มูลค่าจริ ง

4421.77 (ระบบแสดง)

มูลค่าของครุ ภณ
ั ฑ์ชิ้นนั้น

มูลค่าปั จจุบนั

2768.15 (ระบบแสดง)

มูลค่าตามบัญชีปัจจุบนั

ราคาจาหน่าย

3000

ราคาขาย หรื อเป็ น 0 กรณี ที่เป็ นการสู ญหายหรื อ
ลดลงจากเหตุอื่น

สถานะครุ ภณ
ั ฑ์

6 : ตัดจาหน่ายแล้ว

เลือกสถานะตัดจาหน่าย เพื่อให้ระบบปรับรายการใน
ทะเบียนสิ นทรัพย์

รหัส STOCK

91 : จาหน่าย

เลือกรหัสสาหรับทารายการ Stock

บัญชีรับเงินจาก
การจาหน่าย

1110101000 : เงินสด

เลือกรหัสบัญชีที่ได้รับเงินจากการจาหน่าย เช่น เงิน
สด เช็คธนาคาร เป็ นต้น

หากสังเกตที่ขอ้ มูลของครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ จะยังมีจานวน และสถานะการใช้งานปกติ เมื่อได้รายการครุ ภณ
ั ฑ์
ครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ ม “ทารายการ” ระบบจะแจ้งเตือนการทารายการดังรู ป
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จากรู ปบน แสดงการหักค่าเสื่ อมเพิ่มเติมกรณี ที่รายการครุ ภณ
ั ฑ์ที่ตดั จาหน่ายยังหักค่าเสื่ อมไม่หมด หรื อยัง
หักไม่ครบถึงวันที่จาหน่าย พร้อมกันนั้นก็ส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีให้ดงั รู ปต่อไป
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หากกลับไปสารวจรายการครุ ภณ
ั ฑ์ที่ตดั จาหน่ายอีกครั้งจะพบการเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้กาหนดไว้ ดังนี้
จานวนคงเหลือของครุ ภณ
ั ฑ์ถูกตัดเหลือ 0 และสถานะเปลี่ยนไปตามที่เรากาหนดขณะทารายการ

และนอกจากการลงบัญชีหกั ค่าเสื่ อมก่อนจาหน่ายแล้ว ยังมีการลงบัญชีตดั รายการครุ ภณ
ั ฑ์และรายได้/ขาดทุน
จากการจาหน่าย ดังรู ป
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