
 

 

 
คูมือสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ในระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชีของ
โครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปรับปรุง) 

โดย 
๑ นางสาวนพพร อมรเมธ รักษาการผู อํ านวยการกองคลั ง  สํ านั กงาน

อธิการบดี 
๒  นางพัชรา ทองนพคุณ  งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
๓ นางสาวจุไรรัตน เปยจันทร งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
๔  นางสาวอัญชลี มีศิลป งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
๕ นางสาวเกษณีย วันศรี งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธกิารบดี  
๖ นางสาวสุนิสา  ศรีเผือก ฝายพัฒนาโปรแกรม ศูนยคอมพิวเตอร 
๗ นายอนันท  ใจทัน  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
๘ นายเปรมชัย  เชิงฉลาด ฝายพัฒนาโปรแกรม ศูนยคอมพิวเตอร 
๙ นางสาวมานิตา  หวยหงสทอง ฝายพัฒนาโปรแกรม ศูนยคอมพิวเตอร 

 
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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คูมือสําหรับเจาหนาท่ีปฏบิัตงิานในระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชขีองโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร(ปรับปรุง) 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ On line 
คร้ังแรก สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๕๐ เลม 

 
 
 
ผูจัดทํา 

๑ นางพัชรา ทองนพคุณ  งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร 
๒  นางสาวจุไรรัตน เปยจันทร งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓ นางสาวอัญชลี มีศิลป งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
๔  นางสาวเกษณยี วนัศรี งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕ นางสาวสุนสิา  ศรีเผือก ฝายพัฒนาโปรแกรม ศูนยคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร  
เลขที่ 22 ช้ัน 6 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 
ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ โทร 02-849-7526 โทรสาร 02-849-7527 

 



คูมือสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชีของโครงการพิเศษ 

 

ก 

คํานํา 
ดวยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ไดมีมติ

เห็นชอบกับแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึง
แนวทางหนึ่งที่คณะกรรมการฯเสนอคือการจัดระบบการเงินที่มีมาตรฐานโดยใชระบบสารสนเทศมาชวย
ดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการนําขอมูลการบญัชีเขาสูระบบเดียวกันทุกหนวยงานนั้น ดวยระยะเวลาจํากัดทํา
ใหมหาวิทยาลัยตองปรับระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชีที่ใชอยูในปจจุบันสําหรับแหลงเงินงบประมาณ
แผนดินและแหลงเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหมารองรับสําหรับแหลงเงินรายรับของโครงการพิเศษ 

เพราะเหตุนี้คณะทํางานจึงไดจัดทําคูมือสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระบบ MIS ดานการเงิน การ
บัญชีของโครงการพิเศษตางๆ จักไดใชเพื่อทําความเขาใจและปฏิบัติงานในระบบใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตเนื่องดวยขอจํากัดดานเวลาในการดําเนินงานจึงอาจมีขอบกพรองของคูมือในบางจุด จึง
หวังวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่พบขอบกพรองตางๆของคูมือรวมทั้งระบบ MIS ใหมนี้ จะไดแจงให
คณะทํางานไดทราบ เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงใหสมบูรณตอไป 

 

            
       (นางสาวนพพร อมรเมธ) 

รักษาการผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๖๘ 

 
สารบัญ 

  หนาที ่
ปกใน   
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
บทที่   

๑ ความเปนมาของการพัฒนาระบบ ๑ 
๒ ภาพรวมของระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชีของโครงการพิเศษ ๗ 
๓ ระบบการงบประมาณ ๑๑ 
 ขั้นตอนการทาํแผนประมาณการ ๑๓ 
 ขั้นตอนการทาํอนุมัติเงินงบประมาณ ๑๔ 
 ขั้นตอนการโอนเงิน ปรับ/ลด เงินงบประมาณ ๑๖ 
๔ ระบบพัสดุ ๑๙ 
 ขั้นตอนการทาํใบคําขอซื้อ/จาง ๒๐ 
 ขั้นตอนการทาํใบสั่งซื้อ/จาง ๓๕ 
 ขั้นตอนทําใบตรวจรับการซือ้/จาง/รับกรณีอ่ืน ๆ ๓๘ 
๕ ระบบการบันทึกบัญชี ๔๓ 
 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี ๔๔ 
 การบันทึกคาเสื่อมราคาประจําเดือนของรายการครุภัณฑ ๔๔ 
 การบันทึกตั้งหนี้ ๔๘ 
 บันทึกรายการลูกหนี้ ๕๐ 
 การควบคุมการทํางานในระบบบัญชี  ๕๒ 
๖ การจายเงิน ๕๕ 

 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจาย ๕๖ 
ผนวก   

 คําสั่งคณะทํางาน ๖๑ 
 คําสั่งคณะทํางาน(เพิ่มเติม) ๖๒ 
 โครงการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ ๖๓ 
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๑ 

 
บทที่ ๑ 

ความเปนมาของการพัฒนาระบบ 
สถานการณปจจุบัน 
 ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน(กอนปงบประมาณ ๒๕๕๔) ไดถูกออกแบบมาสําหรับ
รองรับการดําเนินกิจกรรมดานการงบประมาณ การพัสดุ การเงิน และการบัญชีของแหลงเงินงบประมาณ
เงินแผนดิน และงบประมาณเงินรายได(เงินนอกงบประมาณ)เทานั้น ในสวนของงบประมาณรายรับ
โครงการพิเศษของ ๑๔ หนวยงานนั้น แตละหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําระบบการเงิน การคลังเอง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารและการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๖ ที่ใหยกเวนการนํารายรับจากโครงการพิเศษมาจัดสรรภายใต
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้นรายรับจากโครงการ
เหลานี้เมื่อจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัยแลว หนวยงานตางๆจึงสามารถที่จะนําไปใชจายไดตามงบประมาณที่
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ และเมื่อส้ินสุดปงบประมาณแตละหนวยงานตองรายงานฐานะทางการ
เงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๙๐ วัน ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงไมมีขอมูลดานการเงิน การบัญชี
ของเงินรายรับของโครงการเหลานี้ 
 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดพิจารณาวาการที่ระบบการเงิน การ
บัญชีทุกแหลงเงิน ของมหาวิทยาลัยไมมีรูปแบบ มาตรฐานเดียวกัน จัดไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของความ
เสี่ยงในการบริหารงาน จึงไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงรูปแบบระบบการเงิน การบัญชีทุกแหลง
เงิน ของมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ไดมีมติเห็นชอบกับแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงแนวทางหนึ่งที่คณะกรรมการฯเสนอคือการจัดระบบการเงินที่มีมาตรฐานโดยใช
ระบบสารสนเทศมาชวยดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรได
กําหนดใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการนําขอมูลการบัญชีเขาสูระบบเดียวกันตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๕๔เปนตนไป 

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนพัฒนาระบบ MIS  ดานการเงิน การบัญชีของโครงการพิเศษ 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 ๑ เพื่อใหระบบการเงิน การบัญชีทุกแหลงเงิน ของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบ มาตรฐานเดียวกัน 
 ๒ เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศดานการเงิน การบัญชีที่เปนปจจุบันสําหรับผูบริหารใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 
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๒ 

เปาหมายของการพัฒนาระบบแบงเปน ๒ ระยะ คือ 
ระยะท่ี ๑  

ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ใหทุกหนวยงานมีการใชระบบบัญชี/ผังบัญชีรูปแบบเดียวกันและบันทึกบน
ระบบ MIS 
ระยะท่ี ๒ 

การปรับปรุงระเบียบ/ขอบังคับการเงินโครงการพิเศษ เพื่อรองรับการบันทึกบนระบบ MISอยางเต็ม
รูปแบบ 
หนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

๑ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
๒ คณะวิชาตางๆที่มีรายรับโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรี รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยในสวนของ

รายรับโครงการพิเศษ 
๓ ศูนยคอมพิวเตอร 

ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการพัฒนาระบบ  คือ 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑ ออกแบบและควบคุมการวางผังบัญชีตางๆในระบบ 
๒ กาํหนดและควบคุมรหัสงานพัสดุ ครุภัณฑตางๆในระบบ 
๓ จัดสรรรายรับของโครงการพิเศษและแจงจํานวนที่แทจริงผานในระบบ เพื่อใหคณะวิชาไดเบิกจาย 
๔ รับแจงปญหาการใชระบบจากหนวยงานตางๆและประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรเพื่อปรับปรุง

แกไข 

คณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบดังนี้ 
๑ รับผิดชอบในการขออนุมัติเบิกจาย ผานระบบ ตามขอบเขตอํานาจของหนวยงาน เชนกรณีโครงการ

พิเศษระดับปริญญาตรี อํานาจการอนุมัติ คือคณบดีของคณะวิชา แตถาเปนโครงการพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา อํานาจการอนุมัติเปนของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แตบัณฑิตวิทยาลัยอาจมอบหมายใหคณะ
วิชาทําการบันทึกบัญชีโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

๒ รับผิดชอบในการจายเงินและบันทึกบัญชี/ปรับปรุงบัญชีในระบบ 

ศูนยคอมพิวเตอร รับผิดชอบดังนี้ 
๑ ปรับปรุงแกไขระบบเมื่อไดรับการแจงขอขัดของจากกองคลัง  
๒ ประสานงานกับบริษัทที่ดูแลระบบ เพื่อวางแผนปรับปรุงใหระบบมีประสิทธิภาพในการใชงาน

เพิ่มขึ้น 
๓ ดูแลการตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบ 

 



คูมือสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชีของโครงการพิเศษ 

 

๓ 

ขอตกลงเบื้องตนในการวางระบบบัญชีของโครงการพิเศษ 
๑. เนื่องจากการรายงานงบการเงินใหสภามหาวิทยาลัยเปนการรายงานในภาพรวมที่แสดงถึงรายรับ-
รายจายของโครงการพิเศษทุกโครงการ ดังนั้นรับรูรายรับของโครงการพิเศษจึงเปนดังนี้ 
 
ระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับทั้งหมดจากนกัศึกษา 

สวนกลาง คณะวิชา 

บัณฑิตวิทยาลยั 

รายรับทั้งหมดจากนกัศึกษา 

สวนกลาง คณะวิชา 
ขั้นตอนการรับเงิน 
Dr เงินสด 
 Cr รายได 

ขั้นตอนจายเงิน 
Dr คาใชจาย 
 Dr เงินสด 
Dr สวนตางรายรับ-จาย 

Cr กองทุน 

ขั้นตอนรับเงิน 
Dr เงินสด 
 Cr เงินรับฝาก 

ขั้นตอนการสงเงินใหหนวยงาน
Dr เงินรับฝาก 
 Cr เงินสด 

การบันทึกบัญชี 
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๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดังนั้นเมื่อตองการดูรายงานการเงินในภาพรวมของโครงการพิเศษ 

ในระดับมหาวิทยาลัย รายรับ ดูจากยอดรับฝาก รายจายเก็บจากคาใชจายระดับคณะวิชา 
ในระดับคณะวิชา  รายรับ ดูจากยอดรายได รายจายเก็บจากคาใชจายระดับคณะวิชา 

หมายเหตุ รายงานการเงินของบัณฑิตจะรับรูรายได-รายจายเฉพาะของบัณฑิตเทานั้น???? 

๒. กองคลังจะเปนผูกําหนดวนัเปด-ปดระบบ 
๓. ในวนัที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หนวยงานตองบันทึกยอดยกมาของบัญชีทั้ง ๓ หมวด 
๔. ระดับสิทธขิองการเขาสูระบบมีดังนี ้
 ระดับที่ ๑ ผูบริหารของมหาวิทยาลัย เจาหนาที่ กองคลัง ที่ไดรับมอบหมายสิทธิเขาถึงทุก
หนวยงาน 
 ระดับที่ ๒ ผูบริหารของคณะวิชา  เจาหนาที่การเงินสวนกลางของคณะวิชาที่ไดรับมอบหมาย
สิทธิเขาถึงทุกสาขา/โครงการของคณะวิชานั้นๆ 

ขั้นตอนการรับเงินบัณฑิต 
Dr เงินสด 
 Cr รายได 

ขั้นตอนจายเงินใหคณะวิชา 
Dr เงินรับฝาก 
 Dr เงินสด 
 
ขั้นตอนการจาย 
Dr คาใชจาย 
    คาใชจาย(ตัดใหมหาวิทยาลัย) 
    คาใชจาย(ตัดใหบัณฑิต) 
    คาใชจาย(ตัดใหหอสมุด) 
 Dr เงินสด 
Dr สวนตางรายรับ-จาย 

Cr กองทุน 

ขั้นตอนรับเงินของสวนกลาง 
Dr เงินสด 
 Cr เงินรับฝาก 

ขั้นตอนการสงเงินใหบัณฑิต 
Dr เงินรับฝาก 
 Cr เงินสด 

การบันทึกบัญชี ระดับป.โท-เอก 

NatT
Rectangle

NatT
Rectangle

NatT
Typewritten Text
C

NatT
Typewritten Text

NatT
Typewritten Text
C



คูมือสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชีของโครงการพิเศษ 

 

๕ 

 ระดับที่ ๓  เจาหนาที่การเงินของสาขา/โครงการที่ไดรับมอบหมายสิทธิเขาถึงเฉพาะสาขา/
โครงการนั้นๆ 
๕. คณะวิชาตองแจงรายชื่อเจาหนาที่ที่มอบหมายใหเปนผูใชระบบตอผูอํานวยการกองคลัง เพื่อขอ Passed 
word และ login ทั้งนี้ตองระบุวาจะใหเจาหนาที่คนใดไดรับสิทธิระดับใด 
๖. กอนการใชงานเจาหนาที่ควรเปลี่ยน login จากที่ศูนยคอมพิวเตอรกําหนดใหเปนรหัสของตนเองกอน
ดําเนินการในระบบตอไป 
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๖ 
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๗ 

 
บทที่ ๒ 

ภาพรวมของระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชีของโครงการพิเศษ 
 

ระบบงบประมาณ 
เพื่อตั้งงบประมาณในแตละหมวดรายจาย 

เพื่อกําหนดวงเงินอนุมัต ิ

ระบบงานแผน 
เพื่อจัดทําคําของบประมาณ 

ระบบพัสด-ุครุภัณฑ 
เพื่อจัดทําใบคําขอ ในจัดซื้อ จัดจาง 

เพื่อทําทะเบยีนครุภัณฑ 

ระบบการเงิน 
เพื่อทําการจายเงินตามใบตรวจรับ ใบขอ 

ระบบการบัญช ี
เพื่อทําการบันทึกบัญชี 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
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๘ 

ขั้นตอนการเขาใชระบบ 
๑.เมื่อเรียกระบบจะไดหนาจอดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เลือกระบบการจัดการเงนิโครงการพิเศษ โปรแกรมจะบังคับใหใส passed word และ  login ระบบแลว
ไดหนาจอดังนี้ 
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๙ 

๓. เมื่อเลือกระบบที่ตองการใชงาน เชนระบบงบประมาณ จัดซื้อ ครุภัณฑ บัญชี 
๔. ขั้นตอนตอไปคือการใชระบบตางๆ ซ่ึงมีเมนูใหเลือกทําการตอไป ดังนี ้
 ๔.๑ ระบบงานงบประมาณ ประกอบดวย ๕ เมนู คือ 
  - งานงบประมาณ 

๑ แผนประมาณการ 
๒ อนุมัติเงินงบประมาณ 
๓ ปรับโอนรายการงบประมาณ 
- ทะเบยีนรายการหักงบ 
๔ ทะเบยีนคุม ใบขอซื้อ/จาง/เบิก ตามงบประมาณ 
๕ สรุปยอดงบประมาณคงเหลือตามรายการยอย 

 ๔.๒  งานจัดซือ้ ประกอบดวย ๗ เมนู คือ 
  - ขั้นตอนการซื้อ/จาง 
  ๑ ใบขอซื้อ/จาง/เบิก 
  ๒ ใบสั่งซื้อ/จาง 
  ๓ ใบตรวจรับการซื้อ/จาง/รับกรณีอ่ืนๆ 
  -รายงาน 
  ๔ รายงานสรปุใบขอซื้อ/จาง 
  ๕ รายงานสรปุใบสั่งซื้อ/จาง 
  ๖ รายงานสรุปใบตรวจซื้อ/จาง 

-ขอมูลพื้นฐาน 
๗ กําหนดการเซ็นตช่ือ ตําแหนงในใบขอ/ซ้ือ จาง/ตรวจรับ 

 ๔.๓ งานครุภณัฑ ประกอบดวย ๙ เมนู คอื 
  -ทะเบยีนคุมพสัดุ 
  ๑ บันทึกขอมลูครุภัณฑ 
  ๒ ทะเบยีนทรพัยสิน(คนหา) 
  ๓ คํานวณคาเสื่อม 
  ๔ ตัดจําหนายครุภัณฑ 
  -รายงาน 
  ๕ รายงานทรพัยสินและคาเสื่อมราคา 
  ๖ รายงานสรุปคาเสื่อมราคา 
  ๗ รายงานทรพัยสินคงเหลอื 
  ๘ ทะเบียนทรพัยสิน 
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๑๐ 

  ๙ รายงานทรพัยสินที่จําหนาย 
 ๔.๔ งานบัญช ีประกอบดวย ๑๕ เมนู คือ 
  -ลงบัญชี 
  ๑ ลงบัญชีแยกประเภท[G/L] 
  ๒ ลงบัญชีตั้งหนี ้
  ๓ ลงบัญชีจาย 
  -รายงาน 
  ๔ รายงานเจาหนี ้
  ๕ รายงานลูกหนี ้
  ๖ งบทดลอง 
  ๗ กระดาษทําการ 
  ๘ งบรายได – คาใชจาย 
  ๙ รายละเอียดประกอบงบรายได – คาใชจาย 
  ๑๐ รายการจาย เทียบงบม. มิติแผนงาน จาํแนกตามงาน/งานโครงการ 
  ๑๑ งบการเงิน : รายงวด 

๑๒ รายงานสมุดบัญชีขั้นตน 
-ขอมูลระบบ 
๑๓ สมุดบัญชีรายวัน 
๑๔ ยกยอดบญัชี 
๑๕ รหัสบัญชีจายสําหรับโครงการพิเศษ 

 ๔.๕ ขอมูลระบบ ประกอบดวย ๕ เมนู คอื 
  -ขอมูลระบบ 
  ๑ กําหนดสิทธิการมองเห็นโครงการ 
  ๒ กําหนดแหลงเงินโครงการพิเศษ 
  ๓ กําหนดรายงานที่ใหโครงการพิเศษนาํสง 
  ๔ สมุดบัญชีสําหรับโครงการพิเศษ 
  ๕ คลังพัสดุ 
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๑๑ 

 
บทที่ ๓ 

ระบบการงบประมาณ 
พัชรา ทองนพคุณ* 

 งานงบประมาณ เปนระบบงานแรกของการใชระบบ MIS การเงิน-การคลัง การทํางานของระบบ
จะเปนสวนเริ่มตนใหระบบงานอื่นๆ นําขอมูลไปใช  ดังนั้น หัวใจหลักของระบบงานงบประมาณ ก็คือการ 

วางแผน และการติดตามควบคุมการทํางาน ดูความเคลื่อนไหว ในการใชจายเงิน ใหเปนไปตามที่วางแผน

ไว เพื่อนําผลที่ไดรับมารายงานตอไปได    

ขั้นตอนในการดําเนินการของงานงบประมาณมีดังนี้ 
 1.การจัดทําคําของบประมาณ 
   - การเตรียมขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาเปนแนวทางในการกําหนดรายรับ-
รายจาย เพื่อใชในการดําเนินงาน ตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับของโครงการแตละโครงการ 
  - ดําเนินการทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได โครงการพิเศษ ตามแบบฟอรม 
ที่ กองแผนงาน กําหนด ตามวันเวลาที่แจง 
  - เมื่อคําขอตั้งแผนประมาณการรายจายตามปงบประมาณนั้นๆ ไดผานการเห็นชอบจาก
สภามหาวทิยาลัยเรียบรอยแลว พรอมงบประมาณรายจายจากเงินรายได มศก.ตามปงบประมาณ 
ตามคณะวิชาจัดทําไป 
 2.ไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
  - กรณีของรายไดจากโครงการพิเศษ หนวยงาน/คณะวิชา จะไดรับการแจงวงเงิน จากงาน
บัญชี กองคลังสํานักงานอธิการบดี ซ่ึงเปนสวนกลางที่จะดําเนินการจัดเก็บรายได และจัดสรร ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย แจงไปยังคณะวิชา/หนวยงาน ที่มีโครงการพิเศษ นั้น 

                                                        
* งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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๑๒ 

เมื่อไดรับแจง การจัดสรรวงเงินแลว ใหคณะวิชา/หนวยงาน นั้น ดําเนินการเขาสูระบบ MIS การ
จัดการเงินโครงการพิเศษ โดย LOG IN เขาสูหนาระบบงบประมาณ จะมีเมนูหลักในการทํางาน ๕ เมนู  
โดยหนาจอของระบบงบประมาณ ประกอบดวย  ๕ สวน คือ 

๑ แผนประมาณการ 
๒ อนุมัติเงินงบประมาณ 
๓ ปรับโอนรายการงบประมาณ 
๔ ทะเบยีนคุม ใบขอซื้อ/จาง/เบิก ตามงบประมาณ 
๕ สรุปยอดงบประมาณคงเหลือตามรายการยอย 

เมื่อเขาสูเมนูหลักในการทํางานเรียบรอยแลว ใหเลือกวาจะทํางานระบบขั้นตอนใดตอไป 
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๑๓ 

ขั้นตอนการทําแผนประมาณการ 
ใหเขาที่สวนขอมูลคําขอ-แผนงานบนหนาจอแลว  เลือกลําดับขอที่ 1 แผนประมาณการ เพื่อจะได

ทําการพิมพรายการคําขอตั้งงบประมาณที่เราไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และผานการเห็นชอบมา
เรียบรอยแลว ลงพิมพตามแบบฟอรมที่ปรากฏ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอควรระวังในการกรอกขอมูลหนาตางนี ้

ตองใสขอมูลใหถูกตองครบถวนตามที่ระบบแจงใหดําเนินการ  เชน การใสตัวเลขปงบประมาณ 
การเลือกแหลงเงินที หมวด  

ประโยชนท่ีไดจากการใสขอมูลในหนาจอนี้คือ 
๑. การแสดงขอมูลแผนประมาณการรายรับและรายจาย ที่เปนประโยชนในดานการบริหาร

งบประมาณ 
๒. ทําใหทราบถึงการเคลื่อนไหวของงบประมาณแตละรายการได วา มีการโอน หรือรับโอนเขา

มามากขึ้นหรือลดลงจากที่ได 

 

แนใจวาเปนปท่ี
ตองการทํางาน 

ใหใชกองทุนทั่วไป 

ใชตรวจสอบการกรอกขอมูล 

อยาลืมใส/ตรวจสอบทุกครั้ง 
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๑๔ 

 
การตรวจสอบความถูกตองของการกรอกขอมูล 
 เมื่อดําเนินการพิมพขอมูลรายการรายจายของโครงการพิเศษนั้นๆ เรียบรอยแลว ใหตรวจสอบ
ตัวเลขงบประมาณที่ขอ โดยรวมให คล๊ิก ชอง แสดงผลรวม ระบบ ก็จะทําการคํานวณผลโดยรวมใหเห็น 
นับเปนชองทางหนึ่งในการตรวจสอบการความถูกตองของงบประมาณไดอีกชองทางหนึ่ง 

ขั้นตอนการทําอนุมัติเงินงบประมาณ 
ใหเขาที่สวนขอมูลคําขอ-แผนงานบนหนาจอแลว  เลือกลําดับขอที่ 6.อนุมัติเงินงบประมาณ จะ

ปรากฏหนาจอ เพื่อใหพิมพขอมูลตางๆ ตามที่หนาจอกําหนด ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑  ขอมูลในชอง เลขที่อนุมัติ หมายถึง จะแสดงผลลําดับที่ ของหนวยงาน/คณะวิชาที่พิมพขอมูล
การทําคําขออนุมัติงบประมาณในระบบกอน-หลัง ทั้งนี้ระบบใหลําดับเองโดยอัตโนมัติ   

๒ สําหรับชองคําอธิบาย  หมายถึง ใหพิมพช่ือหนวยงาน/คณะวิชา ที่ไดรับงบประมาณโครงการ
พิเศษ นั้นๆ ทั้งนี้ควรใหมีรายละเอียดที่สะทอนถึงแผนงาน โครงการตางๆ 
 
 
 
 

 

ตรวจขอมูลอีกทีวาเขาไปใชงานในหนวยงานของตนเอง 
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๑๕ 

 ๓ การนํารายการคําขออนุมัติงบประมาณไปจับคูกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร(จากขั้นตอน
การทําแผนงบปนะมาณ: คลายๆแหลงที่จะใหใชเงิน) โดยทําการเปลี่ยนหนาจอใหเปน ๓ สวนดวยการ
กดปุท “ปรับหนาจอ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนที่ ๑  บริเวณสีขาวดานบนซายมือ เปนสวนแสดงขอมูลงบประมาณตามหนวยงาน/คณะวิชา 
ที่เตรียมไว 

 สวนที่ ๒ บริเวณสีเทาดานลาง เปนสวนแสดงรายการรายการงบประมาณทั้งหมดที่ยงัไมถูกจัด
กลุม โดยแสดงขอมูลตามเงื่อนไข และหมวดรายจายทีก่ําหนดไว(แหลงเงินที่ใหใชได) 

สวนที่ ๓ บริเวณสีเขยีวดานบนขวามือเปนสวนแสดงรายการงบประมาณที่ผูกไวกบัเลขอนุมัติใน
ชองสีขาว  

การทํางานในหนาจอนี้ คือ ใหเลือกรายการในสวนที่ ๒ เขตสีเทาดานลาง (แหลงเงินที่ตองการใช
กับใบคําขออนุมัติ ที่อยูในสวนที่ ๑ เขตสีขาวดานซายบน) แลวกดดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้น รายการนั้นจะ
ยายไปอยูในสวนที่ ๓ เขตสีเขียวดานขวาบน พรอมกับปรับยอดเงินในชองงบประมาณของสวนที่ ๑  เขตสี
ขาว  เมื่อเรียบรอยแลวใหทําการกําหนดวงเงินใน “ชองอนุมัติ” เชน รอยละ ๖๐ ของงบประมาณที่ไดรับ 
(เพื่อชวยปองกันการใชเงินเกินยอดรายรับที่แทจริง เพราะยอดรายรับที่แทจริง อาจต่ํากวายอดรายรับ
ประมาณการตอนทําแผนงบประมาณตนปได)  

สวนชองอื่นๆ ของหนาจอนี้เปนยอดที่ระบบดึงมาจากขอมูลสวนอื่นโดยอัตโนมัติ ไมสามารถ
แกไขได 

 

ปุมปรับหนาจอ 

สวนสีเขียว สวนสีขาว 

สวนสีเทา 
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๑๖ 

ในกรณีท่ีทําการเลือกแหลงเงินท่ีมาจับคูในคําขออนุมัติผิด สามารถทําการแกไขได ๒ วิธี คือ 

วิธีที่ ๑ โดยกดดับเบิ้ลคลิกตรงรายการที่ผิดในสวนที่ ๓ เขตสีเขียว จะทําใหรายการนั้น กลับมาที่
เขตสีเทาเหมือนเดิม 

วิธีที่ ๒ ใหกดปุม Shift ที่คียบอรดคางพรอมๆ เลือกรายการที่ตองการทําการอนุมัติในเขตสีเทา
รายการที่ตองการจะปรากฎแถบสีดํา แลวใหกดปุม “Approve” 

ในกรณีที่ตองการยกเลิกรายการที่อนุมัติหลายๆ รายการ สามารถดําเนินการไดโดยเลือกรายการ
ในแถบสีเขียว แลวกดปุม “Disapprove”   
 
ขั้นตอนการโอนเงิน ปรับ/ลด เงินงบประมาณ 
 เมื่อหนวยงาน/คณะวิชาไดจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ และไดรับการอนุมัติแผนประมาณการ
รายจายจากเงินรายได โครงการพิเศษ เรียบรอยแลว  ในกรณีที่หนวยงาน/คณะวิชา มีความจําเปน และ
ตองการจะทําการโอนงบประมาณระหวางหมวดตางๆ ในการดําเนินการ หรือกรณีที่ไดรับจากหนวยงาน/
คณะวิชาอื่นๆ ได หรือจากแหลงเงินอื่นๆ  ก็สามารถทําได โดยการทํารายการโอนเงินงบประมาณ  ซ่ึงผูใช
สามารถเรียกใชงานโปรแกรมนี้ไดโดย 
 ๑  เลือก รายการ “ขอมูลงบประมาณ” จากกลุมเมนูดานซายมือ 
 ๒  เลือกหวัขอ “ปรับโอนรายการงบประมาณ”   ก็จะไดหนาจอ ปรากฏดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะ W/S/V 

ควรใสรายละเอียดวาทํารายการทําไมเพื่อชวยใหขอมูลเวลากลับมาตรวจสอบภายหลัง 
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๑๗ 

๓ ชองทํารายการ เปนการเลือกวาการทํารายการปรับโอนงบประมาณครั้งนี้เปนประเภทใด โดย 
รหัส  50  หมายถึง  การโอนงบประมาณระหวางหมวด รายจาย หรือเปนการโอนขาม

งาน/โครงการ                  
  รหัส 60 หมายถึง   การปรับเพิ่ม/ปรับลดลงงบประมาณทีรั่บโอนจากหนวยงาน/คณะวิชา  
อ่ืนๆ หรือ อาจจะมกีารรับงบประมาณจากแหลงเงนิอื่นใด 

สําหรับขอมูลในชองอื่นๆ เชน  ชอง budgeted  ชองระบุรหัสงบ ชองจํานวนเงิน ระบบจะทําการ
ดึงขอมูลมาโดยอัตโนมัต ิ
การเคล่ือนไหวของงบประมาณ 
 เมื่อระบุขอมูลเอกสารปรับโอนรายการงบประมาณ ขางบนแลว ใหเพิม่ขอมูลรายการเคลื่อนไหว
ที่เอกสารนั้นๆ ส่ัง โดยทําการรายการแยกเปนดังกลาวขางตน คือจะ เลือก 50 เพื่อโอนงบประมาณ หรือ 
จะเปน 60 เพื่อทําการปรับลด / ปรับเพิ่ม งบประมาณ เปนตน 
 อยางไรก็ตาม เมื่อทําการตามแบบฟอรมของหนาจอนีแ้ลวเสร็จ จะตองตรวจสอบรายการ และ 
รหัสงบ จนถูกตอง แลวจึงปรับสถานะในชองสถานะดวย คือ ตองอยูในสถานะบันทกึ  S โดยมีคําอธิบาย
ดังนี ้

 
W  หมายถึง  ทํารายการ (สถานที่เร่ิมตน) 
S     หมายถึง  บันทึก 
V    หมายถึง   ยกเลิกใบที่ทําการขอปรับโอนงบประมาณ 
 

การปรับสถานะจะเรียงลําดบัตาม w,s,v หากพยามทําการปรับสถานะขามขั้นตอนหรือผิดจากขั้นตอนไป 
ระบบจะแสดงขอความผิดพลาด  ใหทราบ 
 
 จากที่กลาวมาขางตน นั้น เปนเพียงการจัดการกับงบประมาณที่เราไดมาเปนขอมูลแผนกระดาษ
แลวนํามาใสลงในระบบ MIS เทานั้น  อาจจะมีผูสงสัยวาแลวการหกังบประมาณรายจาย เพื่อเปนการ
เร่ิมตนกระบวนการจายเงิน และนําขอมูลเหลานั้นไปดําเนินการลงบัญชีตอเพื่อออกมาเปนรูปแบบรายงาน 
และหรือ งบการเงิน การบัญชี ไดอยางไรนัน้ ขอเรียนวา ระบบ MIS ของเงินรายไดโครงการพิเศษนี้ ไดถูก
ออกแบบมาใหมเพื่อรองรับการใชงาน ดวยความจํากัดในเวลาที่มี และเปาประสงคเพือ่ทําการออกรายงาน
ใหเปนรูปแบบเดียวกัน ของทุกๆ หนวยงาน/คณะวิชาทีม่ีเงินรายไดลักษณะโครางการพิเศษเชนนี้ จึงได
ออกแบบมาใหส้ัน กระชับ กวาระบบ MIS ของเงินรายได มศก.ตามปกติ  ดังนัน้ จึงไมมีขึ้นตอนการออก
เลขที่จาย เพื่อใหงานงบประมาณ กองคลัง ซ่ึงทําหนาที่เปนงบประมาณสวนกลางควบคุม ดูแล การใช
งบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง ตามระเบียบขอบงัคับ    หากแตเงินรายไดโครงการพิเศษมี
ขอบังคับ ระเบียบการใชงบประมาณ และอื่นๆ เปนของตนเอง     ดังนัน้ การหัก/คุมงบประมาณการใชเงิน 
จึงเกิดขึน้ในขัน้ตอนการทําใบขอซื้อขอจาง นั้นเอง 
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๑๙ 

บทที่ ๔ 
ระบบพัสดุ 

สุนิสา  ศรีเผือก* 

 ระบบพัสดุของ MIS จัดทําขึ้นเพื่อเปนจุดตั้งตนของการรับรูคาใชจายตางๆที่เกิดในการดําเนนิงาน
ของหนวยงาน โดยขอมูลจากระบบพัสดุจะสงตอไปยังงานการเงินเพื่อเบิกจายเงิน และงานบัญชีเพื่อทํา
การบันทึกบัญชี ตามลําดับ ดังนั้นในการดําเนินการตางๆในระบบนี้ตองระมัดระวังใหถูกตองเพราะมีผล
ตอการดําเนินงานขั้นอื่นๆที่ตามมา 
 ระบบพัสดุที่ใชในระบบเงนิโครงการพิเศษประกอบดวย ๒ สวน คือ  

๑ ระบบจัดซื้อ   
๒ ระบบครุภณัฑ 

ระบบจัดซื้อ   

โปรแกรมสําหรับการใชงานประกอบดวย เมนูขั้นตอนการซื้อ/จาง  รายงาน  และขอมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* ฝายพัฒนาโปรแกรม ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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๒๐ 

 กอนเริ่มดําเนนิงานในระบบจัดซื้อ ควรเตรียมขอมูลพื้นฐานกอน โดยการเลือก ขอ ๗ เพื่อกําหนด
วาตองมีใครบางที่เกี่ยวของลงนามในใบคําขอจัดซื้อ/จาง ใบตรวจรับ  

ขั้นตอนการทําใบคําขอซื้อ/จาง 
 เมื่อตองการซื้อหรือจางที่ไมเขาขายของการซื้อครุภัณฑ หรือตองการเบิก(คาตอบแทน) ใหทําใบ
คําขอดวยการเลือกขอ ๑ ใบขอซื้อ/จาง/เบิก จะไดหนาจอ ๓ สวน ดังนี ้
 สวนที่ ๑  สําหรับการระบุเงือ่นไข 
 สวนที่ ๒ สําหรับการระบุรายละเอียดที่จะใหปรากฏบนหัวขอใบจัดซือ้/จาง/เบิก 
 สวนที่ ๓ สําหรับการระบุรายละเอียดของแตละรายการที่ตองการบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดําเนินการ 

ให ระบุเงื่อนไขที่ใชสําหรับการบันทึก และคนหาใบขอซื้อ จาง เบิก  ดังนี ้
 สวนที่ ๑.๑ หนวยงาน : ปกติจะแสดงหนวยงานใหอัตโนมัติตามหนวยงานที่เจาหนาที่ใชรหสั 

login แตกรณีที่ login ในระดับสิทธิสูงเชนระดับหนวยงานคณะ หรือสวนกลาง ที่สามารถเขาถึงขอมูลได
หลายหนวยงาน ใหเลือกหนวยงานที่ตองการตรวจสอบ 

 สวนที่ ๑.๒ ประเภท : ใหระบุประเภทวาตองการทําบันทึกขอมูลในเรื่องใด(การจัดซื้อ การ
จาง การเบิกเงินคาตอบแทน การเบิกคาสาธารณูปโภค การเบิกคาใชสอย หรือการเบิกเงินทั่วไป) ขอมูล
ของประเภทที่กําหนดไวในระบบ ไดแก 

๑๑ : ซ้ือ    ๒๔ : เบิกคาสอน 

๑.๑ 
๑.๒ 

๑ 

๒ 

๓ ๓.๑๑ 
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๒๑ 

๑๒ : จาง    ๒๖ : เบิกคาตอบแทน 
๑๔ : งบประมาณ   ๒๘ : เบิกคาใชสอย 
๑๕ : เบิกคาสาธารณูปโภค  ๕๑ : เบิกเงินทั่วไป 
๒๐ : เบิกคาสวัสดิการ   ๕๖ : เบิกเงินสดยอย 

สิ่งท่ีพึงระวังในขั้นตอนนี้ คือ  
การเลือกประเภทใหถูกตองเปนสิ่งจําเปนเพราะมีความสัมพันธกับการบันทึกรายการในสวนอื่นๆ

ที่จะทําตอไปในสวนที่ ๓ หนาจอนี้  เชน  ถาตองการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเบิกคาไฟ  ใหเลือกประเภท
เปน “เบิกคาสาธารณูปโภค” ซ่ึงจะทําใหรายการคาไฟไปปรากฏในชองรหัสพัสดุของ สวนที่ ๓.๑๑ ให
สามารถเลือกทํารายการตอไปได  แตถาเลือกประเภทเปน “ซ้ือ”  ตรงสวนที่ ๓.๑๑ จะไมมีรายการคาไฟ
ปรากฏใหเลือกทํารายการ  

หากเลือกประเภทแบบผานๆ ไมใสใจความถูกตอง เชนเลือก “พัสดุอ่ืนๆ” จะสงผลในขั้นตอน
การบันทึกบัญชีเพราะคาใชจายที่เกิดขึ้นไมตรงกับรายการที่เบิกจริง ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ไมควรกระทํา 

หากไมทราบวาพัสดุและรหัสพัสดุที่กําลังทํารายการเปนประเภทใด ใหกดปุม “HELP” ที่อยู
ดานขวาบนสุดจะปรากฏหนาจอดังนี้ 
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๒๒ 

 
ตรงหมายเหตุบริเวณดานลางของหนาจอ มีขอความอธิบายการใชงาน 
จากตัวอยางที่แสดงในหนาจอจะบอกผูใชระบบวา รายการคาไฟฟานั้นอยูในประเภทของใบเบิก

ตางๆ แตไมปรากฏอยูในประเภทใบขอซื้อ จาง ดังนั้นผูใชระบบสามารถเลือกประเภทที่คนมาไดไประบุ
ในสวนที่ ๑.๒   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สวนที่ ๑.๓ ปงบ : ปกติระบบจะใหขอมูล(default)ไวตามปงบประมาณปจจุบันที่ทําการใช
ระบบ  แต ถาตองการตรวจสอบขอมูลงบประมาณยอนหลัง ก็ใหทําการระบุปงบประมาณที่ตองการ
ตรวจสอบได 

 สวนที่ ๑.๔ ใบขอที่ : ใหระบุเลขลําดับที่เอกสาร โดย 
กรณีเพิ่มใหมให โดยการทําการคลิกปุม “+” 
กรณีตองการคนหา แกไขเอกสารที่ไดทํารายการไปแลวใหระบุเลขที่     
 สวนที่ ๑.๕ ปุม HELP : ใชในกรณีตองการหารายละเอียดตางๆที่ระบบจัดทําไวให(ดู

คําอธิบายในสวนที่ ๑.๒  ประเภท) 
 สวนที่ ๑.๖ ปุมคัดลอก : ใชในกรณีที่ตองการทําการคัดลอกจากใบปจจุบันไปใบใหมในกรณี

ที่ตองการขอมูลเหมือนกับใบปจจุบัน เพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกในการทํางานโดยไมตองไปกรอก
ขอมูลใหม 

 สวนที่ ๑.๗ ปุมพิมพ : ใชสําหรับการสั่งพิมพใบบันทึกขอความจากสิ่งที่เราไดบันทึกลงไปใน
ใบประเภทตาง ๆ ทั้งนี้การพิมพเอกสารไดนั้นสถานะของใบนั้น ๆ ตองอยูในสถานะ “อนุมัติ”  นอกจากนี้

๑.๑ 
๑.๒ 

๑ 

๒ 

๓ 

๑๓ ๑.๔ 
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๒๓ 

เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยของบันทึกขอความกอนสั่งพิมพ ใหเลือกวาจะดูภาพกอนพิมพดวยการเลือก

ที่ชอง Preview ดวยเครื่องหมายถูก(√)  เมื่อตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลวและตองการพิมพบันทึก
ขอความใหกดที่ปุม “Pพิมพ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สวนที่ ๒.๑ ใบขอเลขที่ :  ระบบจะทําการกําหนดเลขที่เอกสารใหอัตโนมัติซ่ึงประกอบดวย

เลข ๑๑ หลัก  เชน ๗๐๑-๑๑-๕๓-๐๐๑๓ โดยกําหนดรหสั เปน ๔ ชุด คือ 
ชุดที่ ๑ ประกอบดวยเลข ๓ หลักแรกจากซายมือ แสดงรหัสของหนวยงานที่ผูใชระบบสังกัด 
ชุดที่ ๒ ประกอบดวยเลข ๒ หลักถัดมา แสดงรหัสของประเภทใบรายการ ซ้ือ จาง หรือเบิก 
ชุดที่ ๓ ประกอบดวยเลข ๒ หลักถัดมา แสดงรหัสของปงบประมาณ 
ชุดที่ ๔ ประกอบดวยเลข ๔ หลักสุดทาย แสดงรหัสของเลขลําดับที่ใบรายการ ซ้ือ จาง หรือเบิก 
 
 สวนที่ ๒.๒ เอกสารที่ :ใชระบุเลขที่เอกสารของหนวยงานนั้น ๆ เอง เชน “ศธ ๐๕๒๐”  
 สวนที่ ๒.๓ วนัที่ :  วันทีใ่นการทํารายการออกเอกสาร   
 สวนที่ ๒.๔ วธีิจัดซื้อ/จาง :ใชในกรณีที่ทาํใบคําขอซื้อ/จาง โดยตองเลิอกวิธีการจัดซื้อ /จาง 

ซ่ึงระบบจะกําหนดวิธีไวใหสามารถเลือกไดดังนี ้
๑ : ตกลงราคา   ๕ : กรณีพเิศษ 
๒ : สอบราคา   ๖ : e-Auction 
๓ : ประกวดราคา  ๗ : วิธีตกลง 
๔ : พิเศษ   ๘ : วิธีคัดเลือก 

๒.๑ ๒.๗ ๑ 

๒ 

๓ 

๒.๔ 
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๒๔ 

 สวนที่ ๒.๕ เร่ืองขอ  : ใหใสคําอธิบายในเรื่องที่กําลังทํารายการ เชน “ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร” 

 สวนที่ ๒.๖ เรียน : ใหใสตําแหนงผูมีอํานาจในการอนุมตัิ  ถาไมพบจากขอมูลในระบบที่
กําหนดไวลวงหนา ใหพิมพเลงไปเองได 

 สวนที่ ๒.๗ เจาหนี้/ลูกหนี้/ผูเบิก : ใหระบุรหัสผูที่ทําการเบิก ซ้ือ จาง  โดยการพิมพช่ือ
เจาหนี้/ลูกหนี้/ผูเบิก ลงไปในชองไดเลย เชน “ศึกษาภัณฑ”  ถาในระบบมีคําวา “ศึกษาภัณฑ” หลาย
รายการระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
การเลือกรหัสบุคคลใหไปแสดงที่สวนที่ ๒.๗ สามารถทําได 2 แบบ คือ 
แบบที่ ๑ ใหเลือกแถวของรายการที่ตองการโดยกดที่ชองซายมือสุดจะปรากฏรูปลูกสรที่หัวแถวที่

เลือก หลังจากนั้นทําการดับเบิ้ลคลิกที่หัวแถวรายการที่ตองการอีกท ีขอมูลรหัสจะไปแสดงที่ชองเจาหนี/้
ลูกหนี/้ผูเบิก  

แบบที่ ๒ ใหทําการเคาะ Spacebar ๑ คร้ัง  ระบบจะแสดงหนาจอคนหารหัสบุคคลขึ้นมาให แลว
ทําการระบุเงื่อนไขตาง ๆ ลงในชองที่กําหนด ไมจําเปนตองระบุทุกชอง  ทราบขอมูลชองใดใหระบุลงใน
ชองนั้น เชน ทราบชื่อบุคคล ก็ใสช่ือลงในชองบุคคล  โดยใชคําสั้น ๆ ไมตองพิมพขอความทั้งหมดเพราะ
บางครั้งชื่อบริษัทเดียวกัน ที่มีอยูในระบบ อาจเปน  บริษัท ไอ ที เวิรคส จํากัด แตผูใชพิมพคําวา “ไอที
เวิรคส” เมื่อคลิกที่ปุมคนหาจะไมพบขอมูล   วิธีการพิมพก็คือ “*ไอ*ที*”  เมื่อคลิกปุมคนหาระบบจะ
แสดงให ถาไมรูหรือไมแนใจใสเครื่องหมาย “*” หนาหลังขอความ 

หมายเหตุ กรณีคนหาทกุรูปแบบแลวไมเจอรหัส เนื่องจากเปนผูที่เพิ่งจะมาติดตอกับมหาวิทยาลัย
คร้ังแรก  ใหโทรแจงหนาที่ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบด ีเพื่อใหทําการกาํหนดรหัสเขาไปใน
ระบบให 

 สวนที่ ๒.๘ หนวยงาน : ปกติระบบจะแสดงชื่อหนวยงานใหโดยอัตโนมัติตามรหัสผูใช  
login แตกรณีที่ login ในระดับสิทธิสูงเชนระดับหนวยงานคณะ หรือสวนกลาง ที่สามารถเขาถึงขอมูลได
หลายหนวยงาน ใหเลือกหนวยงานที่ตองการเขาไปทํางาน 
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๒๕ 

 สวนที่ ๒.๘ เงินทดรอง/สดยอย : ถาเรื่องที่จะทําเกี่ยวกับเงินทดรองใหทําการเลือกประเภท
เงินทดรองเพื่อที่จะไดแสดงในใบบันทึกขอความวาเปนเงินทดรอง ซ่ึงมี ๒ ประเภท คือ 

A : เงินสวัสดิการ/รักษาพยาบาล สํานักงานอธิการบดี 
B :เงินทดรอง สํานักงานอธิการบดี 
 สวนที่ ๒.๙ วันที่ตามใบแจงหนี้ :  สําหรับคาสาธารณูปโภค 
 สวนที่ ๒.๑๐ เหตุผล/หมายเหตุ :  ใหบันทึกรายละเอียดที่แสดงถึงเหตุผล หรือหมายเหตุของ

การทําการจัดซื้อ จาง เบิก ในแตละครั้งเพื่อเปนขอมูลหากมีการตรวจสอบยอนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สวนที่ ๓.๑ ปงบ : ใชระบุปงบประมาณเงินงบประมาณที่ตองการใชสําหรับรายการที่กําลังทําการ
บันทึก ดังนั้นในกรณีที่ใชงบประมาณกันเหล่ือมของปที่ผานมา ใหระบุในสวนนี้วาเปนเงินของ
ปงบประมาณใด ซ่ึงจะไมตรงกับปงบประมาณในสวนที่ ๑.๓   
 สวนที่ ๓.๒ แหลงเงิน : ระบุแหลงเงินสําหรับงบประมาณที่ตองการเบิก 
 สวนที่ ๓.๓หนวยงาน : ปกติระบบจะแสดงชื่อหนวยงานใหโดยอัตโนมัติตามรหัสผูใช login แต
กรณีที่ login ในระดับสิทธิสูงเชนระดับหนวยงานคณะ หรือสวนกลาง ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดหลาย
หนวยงาน ใหเลือกหนวยงานที่ตองการเขาไปทํางานประมาณนั้นอยู 
 สวนที่ ๓.๔ งานโครงการ :ระบุงานโครงการสําหรับงบประมาณที่ตองการเบิก 

๓.๑ 

๑ 

๒ 

๓ ๓.๒๓ ๓.๒๔ ๓.๒๕ 
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๒๖ 

 สวนที่ ๓.๕ ปุม VAT : ใชชวยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบกําหนดคาภาษีมูลคาเพิม่อัตโนมัติที่
รอยละ ๗ ในการคํานวณมลูคาของภาษีมูลคาเพิ่มมี ๒ กรณี คือ 

  กรณีที่ ๑ ราคาที่ขอเบิกนั้นรานคาคิดราคายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มเขาไปแลว ใหกรอกราคา
นั้นลงในชองราคา แลวกอปุม “VAT” เพื่อทําการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ตองตรวจสอบคาที่ไดกับตัว
เลขที่รานคาคิดมาดวยเพราะคาอาจจะคลาดเคลื่อนกันตรงการปดเศษของจุดทศนิยม  

  กรณีที่ ๒ราคาที่ขอเบิกนั้นรานคาคิดราคาโดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มเขาไปแลว ใหกรอกราคา
นั้นลงในชองราคา ใสเลข “๐” ลงในสวนที่ ๓.๑๘ แลวกอปุม“VAT” เพื่อทําการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
ทั้งนี้ตองตรวจสอบคาที่ไดกับตัวเลขที่รานคาคิดมาดวยเพราะคาอาจจะคลาดเคลื่อนกันตรงการปดเศษของ
จุดทศนิยม  
 สวนที่ ๓.๖ ปุมสวนลด :ใชในกรณีทีก่ารซื้อ/จาง/เบิก มีสวนลด ในการทํารายการนี้มี ๓ กรณี โดย 

 ถาการใหสวนลดนั้นกอนหักภาษี ให กด YES  
 ถาการใหสวนลดนั้นหลังจากหักภาษแีลว ให กด NO   
 ถาเปลี่ยนใจไมมีการคิดสวนลด ให กด CANCLE 

 สวนที่ ๓.๗ เปนยอด VAT เปน: ใชเมื่อระบบทําการคิดภาษีมูลคาเพิ่มแลวไมตรงกับใบที่ทาง
รานคาแจงมา โดยใหกําหนดยอดภาษีที่ทางรานคาระบมุาลงในชองนี้ แลวกดปุม CHANGE ๑  คร้ัง 
 
 
 
 
 
 สวนที่ ๓.๘ ลําดับ : ระบบจะใหลําดับโดยอัตโนมัติ 
 สวนที่ ๓.๙ ระบุรหัสงบ : ใหเลือกใชงบประมาณใหถูกตอง โดยทําการกดที่ชองรหัสงบจะ
ปรากฏรายการงบประมาณมาใหเลือก ทั้งนี้รายการงบประมาณที่มีใหเลือกจะเปนรายการที่ถูกกรองดวย
เงื่อนไขซึ่งกําหนดในสวนที่ ๓.๑ ถึงสวนที่ ๓.๔  อยางไรก็ดีใหตรวจสอบชองแหลงเงิน(สวนที ่๓.๒) ดวย
วาเปนแหลงเงินที่ตองการใชจริงหรือไมประกอบดวย 
 สวนที่ ๓.๑๐ กลุมพัสดุ :  ใหเลือกกลุมพัสดุที่จะทําการซื้อ จาง เบิก  รายละเอียดการดําเนินการ
เหมือนสวนที่ ๑.๒ และสวนที่ ๑.๕  
 สวนที่ ๓.๑๑ รหัสพัสดุ : ใหเลือกรหัสพัสดุซ่ึงระบบจะทําการกรองรหัสตามกลุมพัสดุมาใหเลือก 
เชน  ปากกา  กลุมวัสดุเปนวัสดุสํานักงาน  จากนั้นเลือกรายการวัสดุที่ตรงกับปากกามากที่สุดเชน ปากกา
เขียนไวทบอรด  หรือปากกาเขียนแผนซีดี เปนตน 
 สวนที่ ๓.๑๒ หมวดรายการ : แสดงรายการที่เลือกจากรหัสพัสดุ 
 สวนที่ ๓.๑๓ รายละเอียดรายการ: ใหอธิบายรายละเอียดรายการเพิ่มเติมของการซื้อจางเพื่อความ
เขาใจของผูที่เกี่ยวของและการตรวจสอบยอนหลัง 

 



คูมือสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระบบ MIS ดานการเงิน การบัญชีของโครงการพิเศษ 
 

 

๒๗ 

 สวนที่ ๓.๑๔ จํานวน :จํานวนของที่ส่ังซื้อ  หรือจํานวนรายการที่จะเบิก 
 สวนที่ ๓.๑๕ จํานวนสั่ง : เปนขอมูลที่แสดงเมื่อทําใบสั่งเรียบรอยแลว 
 สวนที่ ๓.๑๖ หนวย :ระบุหนวยของสินคา/รายการ 
 สวนที่ ๓.๑๗ ราคาตอหนวย : ใหระบุราคาตอหนวยของสินคา/รายการ 
 สวนที่ ๓.๑๘ VAT : อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (คิดเปนเปอรเซ็น) โดยระบบจะกําหนดคาไวที่รอยละ 
๗  
 สวนที่ ๓.๑๙ ภาษีมูลคาเพิ่ม :ระบบจะคํานวนออกมาเปนภาษีมูลคาเพิ่มใหโดยอัตโนมัติ  
 สวนที่ ๓.๒๐ มูลคาสุทธิ :ระบบจะคํานวณมูลคาสุทธิของสินคา/รายการใหโดยอัตโนมัติ 
 สวนที่ ๓.๒๑ ราคากลาง : ใชบันทึกราคากลางของสินคา/รายการที่เคยซื้อ/จางครั้งกอน 
 สวนที่ ๓.๒๒ อางอิงบุคคล :ใชสําหรับกรณีเบิกคารักษาพยาบาล ใหมาระบุรหัสตรงนี้ดวยเพราะ
จะเชื่อมโยงกับระบบ MIS บุคลากร 

สวนที่ ๓.๒๓ การบันทึกขอมูลรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ : เมื่อกดปุมนี้จะปรากฏหนาตางดัง
รูป ซ่ึงประกอบดวย 

  
ลําดับที่    : ระบบขึ้นลําดับใหโดยอัตโนมัติ 

 รหัสบุคคล  : ใหเลือกรายชื่อที่จะนํามาเปนคณะกรรมการตรวจรับ 
 รายช่ือคณะกรรมการ : แสดงรายละเอียดของรายชือ่ที่เลือกจากชองรหัสบุคคล 
 แตงตั้งเปน  : ใหกําหนดตําแหนงของกรรมการตามรายชื่อที่เลือก 
 คณะกรรมการในงาน : ใหระบุหนาที่ของกรรมการแตละคน 

 
สวนที่ ๓.๒๔ เปนการบันทึกขอมูลรายชื่อรานคาที่เสนอราคา : เมื่อกดปุมนี้จะปรากฏหนาตางดัง

รูป ซ่ึง สามารถทําการบันทึกขอมูลตามรายละเอียดของแตละชองใหครบถวน เพื่อเก็บประวัติเทานั้น  

 
สวนที่ ๓.๒๕  เปนการบันทึกรายชื่อผูอนุมัติที่จะแสดงในใบบันทึกขอความ: เมื่อกดปุมนี้จะ

ปรากฏหนาตางดังรูป ซ่ึงประกอบดวย 

4 

5 
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๒๘ 

 
 ที่  :ลําดับที่ ใหรายช่ือผูอนุมัติคนใดขึ้นกอนหลัง 
 คํานํา-ขอความ :หนาที่ สถานะของผูลงนาม 
 ลงนามโดย :ช่ือผูลงนาม 
 ตําแหนง :ตําแหนงผูลงนาม 
 ปุมคัดลอกจากสวนกลาง: เมื่อกดปุมนี้ระบบจะไปทําการคัดลอกขอมูลที่ไดกําหนดไวใน 

เมนูขอมูลพื้นฐาน๑ในสวน “กําหนดการเซน็ชื่อ”  ดังรูป 
  
 
 
 
 
 

                                                        
๑ เมื่อเขาระบบ MIS จะอยูที่เมนูขอมูลระบบ  ขอมูลทั่ว  เลือก 10.กําหนดการเซ็นช่ือ 

6 
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๒๙ 

วิธีการกําหนดการเซ็นชื่อสามารถทําไดดังนี้ 
 เลือกประเภท ประเภทใบคําขอ(ใบขอซื้อ/จาง/เบิก   ใบสั่งซื้อ/จาง  หรือใบตรวจรับ  

นั่นเอง)   
  เลือกหนวยงานที่ทําใบขอซื้อ/จาง/เบิก   ใบสั่งซื้อ/จาง  หรือใบตรวจรบั   

เมื่อเลือกประเภท และหนวยงานเรียบรอยแลวระบบจะแสดงขอมูลตามเงื่อนไขที่ไดเลือกไว เชน
จากตัวอยาง เลือกประเภทใบขอใชเงิน-กันเงิน และหนวยงาน 102:กองกลาง ระบบจะแสดงวาไดกําหนด
ใบขอซื้อจางเบิก ในประเภทอะไรไวแลวบาง  ถาประเภทของใบขอบางประเภทยังไมไดถูก กําหนด
สามารถเพิ่มขอมูลไดโดยกําหนดลําดับที่  เลือกประเภท ระบุคํานํา หนาขอความ  ลงนามโดยใคร และ
ตําแหนงใหเรียบรอย เชน   

ลําดับที่   : ๒  
ประเภท  : (๑๑) ใบขอซื้อ  
คํานํา-ขอความ : หัวหนางานพัสดุ 
ลงนามโดย : นางดุษณี  คลายปาน 
ตําแหนง  : หัวหนางานพัสดุ 
จากการกําหนดรายการขางตนเมื่อพิมพใบบันทึกขอความ  ดานลางเอกสารจะปรากฎตามที่ผูใช

กําหนดการเซ็นชื่อ   จากตัวอยางที่กําหนดในลําดับที่ ๒ เปนนางดุษณี คลายปาน  จะแสดงในชองที่ ๒ ดัง
รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีตองการเปลี่ยนผูลงนามจากนางดุษณี คลายปาน เปนนายอนันท ใจทัน   สามารถกระทําได

โดยเลือกรายการของนางดุษณี คลายปาน ที่อยูในใบประเภทซื้อ ลําดบัที่ 2 จากนั้นทําการแกไขชองลง
นามโดย  เปน นายอนนัท ใจทัน และระบตุาํแหนงใหมลงไป  เมื่อดําเนนิการกําหนดเสร็จเปนที่ เรียบรอย
แลว  ก็ทําการกดปุมคัดลอกจากสวนกลาง  ขอมูลที่ไปกําหนดไวจะแสดงใหทันที  โดยไมตองนั่งพิมพ
รายการนี้ทุกครั้งเมื่อทําใบขอซื้อ จาง เบิก 

สวนที่ ๓.๒๖  แสดงชื่อผูทํารายการ  ผลรวมของรายการซื้อ จาง เบิก 
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๓๐ 

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบรอยครบถวนถูกตองสมบูรณแลวใหกดปุม “อนุมัติ” เพื่อเปนการยืนยัน
เอกสารและทําการหักงบประมาณในสวนของการขอซื้อ จาง เบิก     ถาพบภายหลังวาเอกสารผิด สามารถ
เปลี่ยนปุมสถานะเปน “ทําการ”   แลวแกไขขอมูลใหเรียบรอย    และถาตองการยกเลิกเอกสารจะไมใช
ตอไปเปลี่ยนปุมสถานะเปน “ยกเลิก” โดยเมื่อคลิกระบบจะแจงเตือนขอความดังรูป  

 
 
 
 

 
เพื่อเปนการยืนยันในการยกเลิก (โปรดอานขอความที่แจงแกเจาหนาที่) ดังนั้นถาผูใชคลิกยืนยันไปแลว  
ระบบและเจาหนาที่ผูดูแลระบบไมสามารถทําการเปลี่ยนสถานะกลับมาใหไดไมวากรณีใด ๆ เจาหนาที่
ตองทําการบันทึกขอมูลใหมทั้งหมดถาตองการใหมีขอมูลเหมือนกับใบที่ยกเลิก  หรือทําการกดปุม 
“คัดลอก”  เพื่อนําขอมูลไปทําใบคําขอใหม 

ในกรณีผูใชระบบตองการเปลี่ยนสถานะใบขอ ซ้ือ จาง เบิก มาเปนสถานะทําการอาจไดรับคํา
เตือน จากระบบ ดังนี้ 

คําเตือนแบบที ่๑ “ไมสามารถทํารายการได รายการนี้ทํารายการไปแลว[POITEM:ใบสั่งซื้อ]” 
แสดงวาใบรายการไดผานขัน้ตอนของการทําใบสั่งซ้ือเปนที่เรียบรอยแลว  หากตองการแกไขเอกสารตอง
ไปเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซื้อเปน “ยกเลิก” หรือ “ทําการ” กอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือนแบบที่ ๒ “ไมสามารถทํารายการได รายการนี้ทํารายการไปแลว[DNITEM:ใบตรวจรับ]” 
แสดงวาใบรายการไดผานขั้นตอนการทําใบตรวจรับเรียบรอยแลว  หากตองการแกไขเอกสารตองไป
เปลี่ยนสถานะของใบตรวจรับใหเปน “ยกเลิก” หรือ “ทําการ”กอน  
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๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือนแบบที่ ๓ “ไมสามารถทํารายการได รายการนี้ทํารายการไปแลว[PREPAMENT:ออกเลขท่ี

เบิกจาย]” แสดงวา ใบรายการไดถูกนําไปหักงบประมาณ(ออกเลขที่เบิกจาย) เปนที่เรียบรอยแลว   หาก
ตองการแกไขขอมูลในใบรายการ ตองแจงงานงบประมาณที่ทําการหักงบประมาณ(ออกเลขที่เบิกจาย) 
เพื่อใหลบรายการดังกลาวทิ้งกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําเตือนแบบที่ ๔ “ไมสามารถทํารายการได ยอดรายการขอซ้ือมากกวางบประมาณที่มี[๑๔๐๑๕๔]” 

แสดงวา ใบรายการมีบางรายการของงบประมาณที่ใชเกินกวางบประมาณที่ตั้งไว ในตัวอยางคือรหัสงบ 
๑๔๐๑๕๔ ดังนั้นใหกลับไปตรวจสอบยอดเงินที่ซ้ือ จาง เบิก ใหม 
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๓๒ 

คําเตือนแบบที่ ๕ “ไมสามารถทํารายการได รายการขอซื้อจางเกินวงเงินท่ีใชได(APPROVE 

ALERT:PRSUM) CODE: ๑๕๓๒๐๐๐๒ วงเงินรวมกันไมเกิน ๕๕๐๖๔, รายการนี้ทําใหเกินไป 

๑๕๐๑๖.๑๙” แสดงวา ใบรายการมีบางรายการของงบประมาณที่ใชเกินกวางบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ให
ติดตอเจาหนาที่งบประมาณเพื่อขอใหดําเนินการเพิ่มยอดอนุมัติใหกับรหัสงบประมาณนั้น ๆ ทั้งนี้การจะ
เพิ่มยอดอนุมัติไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับขอกําหนดกฎเกณฑ/นโยบายในการใชเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อบันทึก ปรับปรุง  แกไขขอมูลเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการตรวจสอบรายละเอียด
ของขอมูลของเอกสารใหถูกตอง ครบถวน เรียบรอย  แลวจึงกดปุม “P พิมพ” เพื่อทําการสงขอมูลทั้งหมด
ไปทําการในขั้นตอนการจายเงิน และการบันทึกบัญชีตอไป  

ใหตรวจสอบขอมูลในใบบันทึกขอความที่พิมพออกมาดวยวาถูกตองหรือไม หากพบจุดผิดพลาด
ตองกลับไปแกไขรายการใหถูกตอง 
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๓๓ 

ตัวอยางใบบันทึกขอความการซื้อ จางที่ถูกตอง 
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๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตัวอยางจะพบวาหมวดพัสดุ ระบุเปนอาคารถาวร  แตในชองรายการ ระบุเปนเครื่องพิมพ  ซ่ึง
ไมถูกตอง จะทําสงผลให การบันทึกบัญชีคาใชจายที่เกิดจะไมถูกตอง  การบันทึกรายการครุภัณฑก็ผิด
ประเภท  รวมถึงการคิดคาเสื่อมเพื่อตัดเปนคาใชจายในรอบปงบประมาณนั้นๆก็จะไมถูกดวย 

ตัวอยางใบบันทึกขอความการซื้อ จางท่ีผิดพลาด 
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๓๕ 

ขั้นตอนการทําใบสั่งซื้อ/จาง 
 จากหนาหลักจัดซื้อใหทําการเลือกเมนู ๒ ใบซื้อ/จาง จะไดหนาจอซึ่งประกอบดวย ๔ สวน คือ 
ดังนี้ 
 

สวนที่ ๑ ใชระบุเงื่อนไขทีใ่ชสําหรับการบันทึก และคนหาใบสั่งซื้อ จาง 
สวนที่ ๒ ใชระบุรายละเอยีดสวนหวัของบนัทึกขอความใบสั่งซื้อ จาง 
สวนที่ ๓  แสดงรายการใบขอซื้อ จางที่รอใหนําไปทาํใบสั่งซื้อ จาง 
สวนที่ ๔ ระบบจะแสดงขอมูลจากใบขอซื้อ จางที่ไดทาํการเลือกมาเพื่อทําใบสั่งซื้อ จาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดําเนนิการ 
 สวนที่ ๑.๑ หนวยงาน  :  เมื่อปดหนาจอขึ้นมาระบบ จะแสดงชื่อหนวยงานในชองนี้ใหโดย

อัตโนมัติขอมูลตาม ตามหนวยงานที่เจาหนาที่ใชรหัส login แตกรณีที่ login ในระดับสิทธิสูงเชนระดับ
หนวยงานคณะ หรือสวนกลาง ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดหลายหนวยงาน ใหเลือกหนวยงานที่ตองการเขา
ไปใชระบบหรือตรวจสอบ 
 สวนที่ ๑.๒ ประเภท : ใหระบุประเภทของใบสั่งที่ตองการทํารายการ เชน ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่ง
จาง  

สวนที่ ๑.๓ ปงบ : ระบบกําหนด(default)  ปงบประมาณปจจุบันไวโดยอัตโนมัติ หากตองการ
ตรวจสอบขอมูลงบประมาณยอนหลัง ใหทําการระบุปงบประมาณที่ตองการตรวจสอบ 
 สวนที่ ๑.๔ ใบสั่งที่ : เลขลําดับที่ของใบเอกสาร  

1

3.

2

3

4

๓.๒ 

๓.๑ 
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๓๖ 

กรณีที่ตองการเพิ่มใบเอกสารใหมใหทําการกดปุม “+”     
กรณีที่ตองการคนหา แกไขใบเอกสารใหระบุเลขที่ที่ตองการดําเนินการคนหา หรือกดที่

ชองจะปรากฏรายการเลขที่ใบสั่ง เพื่อใหทําการเลือกเลขได 
สวนที่ ๒.๑ ใบสั่งเลขที่ : ระบบจะทําการกําหนดเลขที่เอกสารใหอัตโนมัติซ่ึงประกอบดวยเลข 

๑๑ หลัก  เชน ๗๐๑-๑๑-๕๓-๐๐๑๓ โดยกาํหนดรหัส เปน ๔ ชุด คือ 
ชุดที่ ๑ ประกอบดวยเลข ๓ หลักแรกจากซายมือ แสดงรหัสของหนวยงานที่ผูใชระบบสังกัด 
ชุดที่ ๒ ประกอบดวยเลข ๒ หลักถัดมา แสดงรหัสของประเภทใบสั่งซื้อ จาง หรือเบกิ 
ชุดที่ ๓ ประกอบดวยเลข ๒ หลักถัดมา แสดงรหัสของปงบประมาณ 
ชุดที่ ๔ ประกอบดวยเลข ๔ หลักสุดทาย แสดงรหัสของเลขลําดับที่ใบสั่ง ซ้ือ จาง หรือเบิก 

สวนที่ ๒.๓ วนัที่ใบสั่ง : ใหระบุวันที่ของการดําเนนิการทําเอกสาร 
สวนที่ ๒.๔ สงมอบภายใน :  ใหระบกุําหนดระยะเวลาสงมอบสินคา/งาน หนวยเปน วัน 
สวนที่ ๒.๕ นบัจากวนัที ่: ใหระบุกําหนดวันที่เร่ิมตนของการสงมอบสินคา/งาน 
สวนที่ ๒.๖ เร่ืองที่ส่ัง : ใหระบุคําอธิบายในเรื่องที่ดําเนนิการทําใบสั่ง เชน “ส่ังซื้อหมึกพร้ิน

เตอร” 
สวนที่ ๒.๗ ใบเสนอราคา : ใหระบุขอมูลของใบเสนอราคาที่หนวยงานกําหนดเชน  เชน “๓๔๐/

๐๕๖๗๕/๒๐๑๐”  
สวนที่ ๒.๘ สงมอบที่ : ใหระบุสถานที่สงมอบสินคา/งาน 
สวนที่ ๒.๙ วนัที่เสนอราคา : ใหระบวุันทีข่องเอกสารที่นํามาเสนอราคา 
สวนที่ ๒.๑๐ หมายเหต ุ: ใหระบุหมายเหตุ เหตุผลอ่ืนของการทําใบสั่งซื้อ จาง (ถามี) 
สวนที่ ๒.๑๑ การชําระเงิน : ใหระบวุิธีการชําระเงิน (ถามี) 
สวนที่ ๒.๑๒ หนวยงาน : ระบบจะแสดงหนวยงานตามที่ใชรหัส login โดยอัตโนมตัิ 
สวนที่ ๒.๑๓ บ./รานคา : ระบบจะทําการดงึขอมูลมาจากใบขอซื้อ จางในสวนของเจาชอง เจาหนี้ 

ลูกหนี้ มาโดยอัตโนมัติ 
สวนที่ ๓.๑ เลขที่ : ใหระบุเลขที่ใบขอซื้อ จาง ที่ไดมาในขั้นตอนการทํารายการในหนาจอบันทึก

ใบขอ ซ้ือ จาง เบิก โดยอาจใสตัวเลข ๓ ตัวตามดวยเครื่องหมาย * เชน ๗๐๑*  โปรแกรมจะทําการกรอง
เลขที่ใบขอ ซ้ือ จางที่ขึ้นตนดวย ๗๐๑  มาแสดงไวในสวนที่ ๓.๒ เพื่อใหเลือกรายการได 

สวนที่ ๓.๒ แสดงรายการใบขอ ซ้ือ จาง ที่มีอยูในระบบทั้งหมด ซ่ึงอยูในสถานะ “อนุมัติ” และ
ยังไมไดถูกดึงไปทําใบสั่งซื้อ จาง หรือใบตรวจรับ   เมื่อตองการเลือกเลขที่ใบขอซื้อ จางเพื่อไปทําใบสั่ง
ซ้ือ จาง ใหกดดับเบิ้ลคลิกที่แถวรายการที่ตองการทําใบสั่ง  จะทําใหขอมูลจากใบขอซื้อ จาง ใบนั้นๆ ไปะ
แสดงในสวนที่ ๔ 

เมื่อทําการบันทึกขอมูลทุกสวนเสร็จเรียบรอย และตรวจทานความถูกตองแลว ใหทําการเปลี่ยน
สถานะใบสั่งซื้อ จางเปนสถานะ “อนุมัติ” โดยกดที่ปุม “อนุมัติ”  หากภายหลังพบวามีความผิดพลาดใน
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๓๗ 

เอกสารใหเปลี่ยนสถานะเปน “ทําการ” แลวแกไขขอมูลใหเรียบรอย    แตหากตองการยกเลิกเอกสารจะไม
ใชตอไป ใหเปลี่ยนสถานะเปน“ยกเลิก” เมื่อกดทําการยกเลิกเอกสาร ระบบจะแจงเตือนขอความดังรูป  
เพื่อยืนยันการยกเลิกเอกสารจริงให กดปุม “OK”   แตถาเปลี่ยนใจไมตองการยกเลิกเอกสารใหกดปุม 
“Cancel”  
 
 
 
 
 
 เมื่อสถานะของใบสั่งอยูในสถานะ “อนุมัติ” จะสามารถทําการพิมพใบสั่งซื้อ จาง โดยกดที่ปุม “P 
พิมพใบสั่ง” ระบบจะแสดงรูปแบบใบสั่งซื้อดังรูป เมื่อตรวจสอบขอมูลที่ปรากฏในใบสั่งซื้อ จางถูกตอง
ใหกดปุม “พิมพขอตกลง”  เพื่อพิมพเอกสารใบสั่งซื้อ จาง 
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๓๘ 

ในกรณีดึงใบขอซื้อมาทําใบสั่งซื้ออาจมีคําเตือนจากระบบแจง วา “ไมสามารถทํารายการได รายการนี้
ทํารายการไปแลว [DNITEM: ใบตรวจรับ]” แสดงวา ใบรายการไดถูกนําไปทําใบตรวจรับเปนที่เรียบรอย
แลว  ถาตองการแกไขเอกสาร ตองไปเปลียนสถานะของใบตรวจรับใหเปน “ยกเลิก”   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขั้นตอนทาํใบตรวจรับการซื้อ/จาง/รับกรณีอ่ืน ๆ 
 จากหนาหลักจัดซื้อใหทําการเลือกเมนู ๓ ใบตรวจรับการซื้อ/จาง/รับกรณีอ่ืน ๆจะไดหนาจอซึ่ง
ประกอบดวย ๔ สวน คือ 

สวนที่ ๑ ใชระบุเงื่อนไขทีใ่ชสําหรับการบันทึก และคนหาใบตรวจรบั 
สวนที่ ๒ ใชระบุรายละเอยีดสวนหวัของใบตรวจรับ 
สวนที่ ๓  แสดงรายการใบสั่งซื้อ จางที่รอใหนําไปทาํใบตรวจรับ 
สวนที่ ๔ ระบบจะแสดงขอมูลจากใบสั่งซื้อ จางที่ไดทําการเลือกมาเพือ่ทําใบตรวจรบั 

 

 

๑ 

๒ 

๓.๒ 
๔ 

๓.๑ 
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๓๙ 

การดําเนินการ 
สวนที่ ๑.๑ หนวยงาน :  เมื่อปดหนาจอขึน้มาระบบ จะแสดงชื่อหนวยงานในชองนีใ้หโดย

อัตโนมัติขอมูลตาม ตามหนวยงานที่เจาหนาที่ใชรหัส login แตกรณีที่ login ในระดับสิทธิสูงเชนระดับ
หนวยงานคณะ หรือสวนกลาง ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดหลายหนวยงาน ใหเลือกหนวยงานที่ตองการเขา
ไปใชระบบหรือตรวจสอบ 
 สวนที่ ๑.๒ ประเภท : ใหระบุประเภทของใบตรวจรับ  เชน ใบตรวจรับซื้อ ใบตรวจรับจาง หรือ
ใบตรวจรับของการเบิก  ในระบบมีขอมูลกําหนดใหเลือก ดังนี้ 

๑๑ : ซ้ือ     ๒๘ : เบิกคาใชสอย 
๑๒ : จาง     ๕๑ : เบิกเงินทั่วไป 
๑๔ : งบบุคลากร    ๙๑ : คาสาธารณูปโภค 
๒๑ : รับพัสดุโดยไมไดซ้ือ/จาง 

สวนที่ ๑.๓ ปงบ :  ระบบกําหนด(default)  ปงบประมาณปจจุบันไวโดยอัตโนมัติ หากตองการ
ตรวจสอบขอมูลงบประมาณยอนหลัง ใหทําการระบุปงบประมาณทีต่องการตรวจสอบ 
 สวนที่ ๑.๔ ใบตรวรับที่ : เลขลําดับที่ของใบเอกสาร  

กรณีที่ตองการเพิ่มใบเอกสารใหมใหทําการกดปุม “+”     
กรณีที่ตองการคนหา แกไขใบเอกสารใหระบุเลขที่ที่ตองการดําเนินการคนหา หรือกดที่

ชองจะปรากฏรายการเลขที่ใบ ตรวจรับเพื่อใหทําการเลือกเลขไดดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๒.๑ใบสั่งเลขที่ :  ระบบจะทําการกาํหนดเลขที่เอกสารใหอัตโนมัติซ่ึงประกอบดวยเลข 
๑๑ หลัก  เชน ๗๐๑-๑๑-๕๓-๐๐๑๓ โดยกาํหนดรหัส เปน ๔ ชุด คือ 

ชุดที่ ๑ ประกอบดวยเลข ๓ หลักแรกจากซายมือ แสดงรหัสของหนวยงานที่ผูใชระบบสังกัด 
ชุดที่ ๒ ประกอบดวยเลข ๒ หลักถัดมา แสดงรหัสของประเภทใบตรวจรบั 
ชุดที่ ๓ ประกอบดวยเลข ๒ หลักถัดมา แสดงรหัสของปงบประมาณ 
ชุดที่ ๔ ประกอบดวยเลข ๔ หลักสุดทาย แสดงรหัสของเลขลําดับที่ใบตรวจรับ 

สวนที่ ๒.๒ วนัที่ใบตรวจรับ : ใหระบวุันที่ของการดําเนินการทําเอกสาร 
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๔๐ 

สวนที่ ๒.๓ ลงบัญชี : ใหระบุรหัสการบันทึกบัญชี เชน “๑๘๐:๒๕๕๓๐๙/๑”   แสดงวารายการ
ของใบตรวจรบันี้ทําการบันทึกบัญชีที่สมุดบัญชีเลมที่ ๑๘๐  งวดบัญช ี๒๕๕๓๐๙  ลําดับที่ ๑ 

สวนที่ ๒.๔ จายเงินแลว : ระบบ MIS ทั่วไป จะแสดงจํานวนเงินที่ฝายการเงินไดทําการจายเงิน
แลวตามใบตรวจรับนี้ แตระบบ MIS ของโครงการพิเศษ สวนนี้ไมมความหมาย 

สวนที่ ๒.๕ ใบสงของที่ : ใหระบุเลขที่ของใบสงของ 
สวนที่ ๒.๖ วนัที่สงของ :  ใหระบวุันที่สงของ 
สวนที่ ๒.๗ หมายเหต ุ: ใหระบุหมายเหตุ เหตุผลอ่ืนของการตรวจรับ (ถามี) 
สวนที่ ๒.๘ หนวยงาน :  ระบบจะแสดงหนวยงานตามทีใ่ชรหัส login โดยอัตโนมัต ิ
สวนที่ ๒.๙ บ./รานคา :  ระบบจะทําการดงึขอมูลมาจากใบสั่งซื้อ จางในสวนของเจาชอง เจาหนี้ 

ลูกหนี้ มาโดยอัตโนมัติ 
สวนที่ ๓.๑ การเลือกประเภทใบขอ/ใบสั่งที่จะดึงมาทําการตรวจรับ  
 ในกรณีที่ใบขอมีการนําไปทําใบสั่ง ใหเลือกแถบใบสั่ง   
 ในกรณีที่ใบขอไมไดนําไปทําใบสั่ง เชนการเบิกคาตอบแทน  ใหเลือกแถบใบขอ   
แลวระบุเลขเอกสารของประเภทใบที่ทําการเลือก โดยระบุเลขที่ใบขอ/ใบสั่ง ที่ไดมาในขั้นตอน

การทํารายการในหนาจอบันทึกใบขอ /ใบสั่ง โดยอาจใสตัวเลข ๓ ตัวตามดวยเครื่องหมาย * เชน ๗๐๑*  
โปรแกรมจะทําการกรองเลขที่ใบขอ ซ้ือ จางที่ขึ้นตนดวย ๗๐๑  มาแสดงไวในสวนที่ ๓.๒ เพื่อใหเลือก
รายการได 

สวนที่ ๓.๒   แสดงรายการใบขอ ซ้ือ จาง  หรือแสดงรายการจากใบสั่ง ที่มีอยูในระบบทั้งหมด ที่
อยูในสถานะ “อนุมัต”ิ  และยังไมไดถูกนําไปทําใบตรวจรับ   เมื่อตองการทําใบตรวจรับ กับเลขที่ใบขอ  
หรือใบสั่งใดใหดับเบิ้ลคลิกที่แถวรายการที่ตองการทําใบตรวจรับ    ขอมูลจากใบขอซื้อ จาง หรือใบสั่ง 
ใบนั้นจะแสดงในสวนที่ ๔ 

สวนที่ ๔ แสดงขอมูลที่กําหนดไวขั้นตอนของการทําใบขอซื้อ จาง 
สวนบันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ  เมื่อกดที่แถบนี้ สามารถบันทึกขอมูลในชอง

ตางๆที่ปรากฏบนหนาจอได หรือกดที่ปุม “M ดึงรายชื่อคณะกรรมการ” ระบบจะทําการดึงขอมูลที่อยูใน
สวนที่ ๔ ของใบขอซื้อจางเบิกมาใหโดยอตัโนมัติดังรูป 
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๔๑ 

เมื่อทําการบันทึกขอมูลทุกสวนเสร็จเรียบรอยและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกสวนแลว
นั้น ให ทําการเปลี่ยนสถานะใบตรวจรับเปนสถานะ “อนุมัติ” หากภายหลังพบวาเอกสารมีจุด
คลาดเคลื่อนตองการแกไข ใหทําการแกไขโดยเปลี่ยนสถานะเปน “ทําการ” ระบบจะแจงเตือนใหผูใช
ระบบจดจําเลขที่ใบขอ หรือใบสั่งของใบตรวจรับที่ตองการแกไขดวย  เพราะโปรแกรมจะทําการลบ
รายการที่ ๔ ทิ้ง เพื่อใหทําการดับเบิ้ลคลิกเลือกรายการเขามาใหม  ทั้งนี้เปนการปองกันการใชใบตรวจรับ
ที่ผิดไปอนุมัติใบขอที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ทําใหใบขอและใบตรวจรับมีขอมูลไมตรงกัน ดังนั้น
โปรแกรมจึงตองใหทําการลบใบตรวจรับทุกครั้งเมื่อผูใชเปลี่ยนสถานะเปนทําการ   

 
 
 
 
 
 
 
แตหากตองการยกเลิกเอกสารจะไมใชตอไปใหเปลี่ยนสถานะเปน“ยกเลิก” เมื่อกดทําการยกเลิก

เอกสาร ระบบจะแจงเตือนขอความดังรูป  เพื่อยืนยันการยกเลิกเอกสารจริงให กดปุม “OK”   แตถาเปลี่ยน
ใจไมตองการยกเลิกเอกสารใหกดปุม “Cancel” 
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๔๒ 

เมื่อสถานะของใบตรวจรับอยูในสถานะ “อนุมัติ” จะสามารถทําการพิมพใบตรวจรับโดยกดที่ปุม 
“P พิมพใบตรวจรับ” ระบบจะแสดงรูปแบบใบตรวจรับดังรูป เมื่อตรวจสอบขอมูลที่ปรากฏในใบตรวจ
รับถูกตองใหกดปุม “พิมพขอตกลง”  เพื่อพิมพเอกสารใบสั่งซื้อ จาง 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ในกรณีดึงใบตรวจรับมาทําจายเงินอาจมีคําเตือนจากระบบแจง วา “ไมสามารถทํารายการได ใบ
ตรวจรับนี้ถูกลงบัญชีแลว [GL] กรุณาติดตอเจาหนาท่ีบัญชีเพื่อใหทําการยกเลิกรายการนี้ท่ีลงบัญชีตั้งหนี้

ไปแลว” แสดงวา ใบตรวจรับไดถูกนําไปทําการตั้งหนี้แลว  ถาตองการแกไขเอกสาร ตองไปยกเลิกการ
ลงบัญชีตั้งหนี้ของรายการนี้กอน  
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บทที่ ๕ 

ระบบการบันทึกบัญชี 
อัญชลี มีศิลป* 

ระบบงานบัญชีเปนระบบที่อยูตรงกลางของระบบตางๆในระบบ MIS การคลัง โดยทําหนาที่นํา
ขอมูลจากสวนอื่นๆ ไดแก งานงบประมาณ งานจัดซื้อ-จัดจาง งานครุภัณฑที่ไดทํางานในระบบ MIS 
การคลัง มาเชื่อมโยงสําหรับทํารายงานการเงิน  หนาจอของระบบงานบัญชีมี ๗  เมนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 
ระบบทําการบันทึกบัญชีตามปงบประมาณ โดยเริ่มตนปงบประมาณในเดือนตุลาคม ซ่ึงจัดเปน

งวดบัญชีที่ ๑ ทั้งนี้รหัสของปงบประมาณประกอบดวยเลขที่แสดง พ.ศ. และงวดบัญชี  เชน  ๒๕๕๔๐๑
หมายถึง ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งวดบัญชีที่ ๑(เดือน ตุลาคม) 
การดําเนนิการบันทึกบัญชี ดงันี้ 
 ในระบบบัญชีใหเลือกเมนูที่ ๑ ลงบัญชีแยกประเภท(G/L)  เพื่อทําการบันทึกบัญชีรายการตางๆ 
ทั้งในสวนการปรับปรุงรายการเมื่อบันทึกบัญชีผิดพลาด หรือการบันทึกบัญชียอดยกมาของบัญชีแยก
ประเภทตางๆตอนตนป   เชน  การบันทึกคาเสื่อมราคาประจําเดือน  
 หนาจอของการลงบัญชีแยกประเภท(G/L) ประกอบดวย ๓ สวนคือ 
 สวนที่ ๑. สวนการกรองขอมูล ในการดําเนินการตองระบุงวดบัญชีที่เปนเลข ๖ หลักประกอบดวย
ป พ.ศ.และงวดบัญชี  สมุดบัญชีรายวัน ลําดับที่หรือรายการที่ เพื่อเขาถึงขอมูล GL ที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ ๒. สวนของ GL ที่แสดงวา GL แตละรายการนั้นไดมาอยางไร และลงบัญชีวนัไหน 

สถานะเปนเชนไร พรอมทั้งคําอธิบายการลงบัญชี เชน เปนการลงบัญชีปรับปรุง  การบันทึกคาเสื่อมราคา 
เปนตน 

๑ 

๒ 

๓ 
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สวนที่ ๓ . สวนของรายการลงบัญชีแยกประเภท ใหแจกแจงรายการของแตละ GL วามีการ
ลงบัญชีแยกประเภทใดบางมีการเชื่อมโยงขอมูลหรือนํามาลงบัญชีจากที่ใด นอกจากนี้ยังมีขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณเพื่อออกบัญชี ๓ มิติดวย 

  
ในขั้นตอนการลงบัญชีแยกประเภทมีสถานะการทํางานดังนี ้
รหัส ปุม สถานะ  ความหมาย 
W = Work   ดําเนินการ (เมื่อเร่ิมตนหรือกลับไปแกไข) 
S = Save  เปนการยนืยนั GL ในเบื้องตน จะถือวาเปนการลงบัญชีจริงแลว 
C = Confirm เปนการยนืยนัจากผูใชหรือหวัหนางานอีกครั้งวาการลงบัญชี GL นั้นถูกตองและ

ไดรับการตรวจสอบแลว 
V = Void   ยกเลิก GL ที่ผิดพลาด 
 
หมายเหตุ 
การลงบัญชีจะมีผลเมื่อมีสถานะเปน S : Save หรือ C : Confirm เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มรายการ GL ทําไดโดยใสหมายเลขลําดับตอไป จะเหน็วาไมมีรายการ GL เกิดขึ้นในสวน
ที่ ๒ และ ๓  สังเกตไดวามขีอความ "รายการใหม !" แลวกดปุม “ADD”  ในสวนที ่๓ จะพรอมใหบันทึก
ได 

ลําดับ 
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การบันทึกคาเสื่อมราคาประจําเดือนของรายการครุภัณฑ 
 การบันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาสามารถดําเนินการของงวดบัญชียอนหลังได เมื่อตองการบันทึกคา
เสื่อมราคาของครุภัณฑเปนคาใชจายประจําเดือนใหดําเนินการดังนี้ 

๑  ในหนาจอของครุภัณฑเลือกเมนู ๓ คํานวณคาเสื่อม ดังรูป 
 

 
 
 ๒ ในหนาจอคํานวณคาเสื่อมใหกรอกงวดบัญชี ที่ตองการบันทึกคาเสื่อมราคา  

๓ ใสวันที่ที่ตองการคํานวณคาเสื่อม(หรือวันที่รับรูคาใชจายที่เกิดขึ้น)ซ่ึงตองตรงกับงวดบัญชี  
เชน  เลือกงวดบัญชี  ๒๕๕๓๑๐  เลขที่  ๑ จะตรงกับวันที่  ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (๓๑/๐๗/
๕๓) 

๔ เลือกรายการที่จะทําการคาํนวณคาเสื่อมราคา 
๕  ในชองหมายเหตใุหใสคําอธิบายวาเราจะคํานวณของเดือนอะไร 
๖  เลือกคลัง ครุภัณฑของโครงการพิเศษ 
๗ เลือกโครงการ/สมุดบัญชีที่บันทึกบัญชี   
๘ เมื่อตรวจสอบขอมูลที่กรอบครบถวน ถูกตอง ใหกดปุม “ดึงขอมูลคาเสื่อม”  
๙ ระบบทําการคํานวณคาเสือ่มเรียบรอยจะปรากฏหนาตางเล็กวา “complete” 
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๑๐ ใหกดปุม “ลงบัญช”ี ระบบจะใหยนืยนัการลงบัญชี หรือปรับปรุงมูลคาครุภัณฑ อีกครั้ง หาก
ยืนยนัการลงบญัชีรายการคาเสื่อมจะถูกสงไปยังบัญชีแยกประเภท(G/L) 
  

 
 
 

 

งวดที่ ๑๐  = เดือน ๗ 
วันที่รับรูคาใชจาย 

รายการที่ตองการ
คํานวณคาเสื่อมราคา 

สมุดบัญชีที่ตองการบันทึก
คาเสื่อมราคา 
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การบันทึกตั้งหนี้ 
การตั้งหนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการบันทึกรายการจากใบขอหรือใบตรวจรับ ในการดําเนินการตั้งหนี้เมื่อ

เลือกเมนู ๒ ลงบัญชีตั้งหนี้แลว  
๑ ใหเลือกรายการชื่อโครงการที่ตองการจะตั้งหนี้  
๒ ใหเลือกวันที่ตองการใหบันทึกบัญชีแลวกดปุม “Refresh” ขอมูล  จะปรากฏขอมูลวามีรายการ

ใดบางที่รอใหบันทึกบัญชี   
๓ ทําการตรวจสอบรายการใหถูกตองตามเอกสารแลวจึงทําการ Post บัญชีตอไป ดวยการกดปุม 

“Post”  
๔ รายการที่ถูกผานบัญชีไปเรียบรอยแลวจะไปปรากฏหนาบัญชีอยูดานลางของหนาจอ แสดงให

เห็นวารายการที่ Post ไปอยูสมุดอะไร รายการที่เทาไหร  
๕ หากตรวจสอบรายการเรียบรอยแลว พบวาทําการบันทึกสมุดบัญชีผิดเลม ใหยกเลิกรายการได

โดยการเลิกรายการที่ตองการยกเลิกแลวกดปุม  “Vยกเลิก” 
 

 
 

๖ เมื่อทําการบนัทึกรายการตั้งหนี้เรียบรอยแลว  สามารถดึงรายงานเพื่อตรวจสอบบัญชีไดวายังมี
รายการใดบางที่ยังไมไดจายเงินใหกับเจาหนี้  โดยเลือกเมนู ๔ รายงานเจาหนี้ เมื่อปรากฏหนาจอรายงาน
เจาหนีใ้หทําการระบุงวดบัญชีที่ตองการตรวจสอบและรหัสบัญชีเจาหนี้ สมุดบัญชีแลวกดปุม “Process” 
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บันทึกรายการลูกหนี้ 
การบันทึกบัญชีจายลูกหนี้เงินยืมในระบบ  MIS  จะตองกรอกขอมูลใหครบถวนทุกรายการไมวา

จะเปนหนวยงาน แหลงเงิน  งานโครงการ สิ่งท่ีสําคัญมาก ช่ือบุคคลอางอิงจและอางอิงเลขที่ จะตองกรอก
ใหครบและถูกตองทั้งเวลาจายเงินยืมและลางเงินยืม เพราะวาถาไมใสรายการลงไปเมื่อมีการจายและคืน
เงินยืมรายการจะไมมาหักลางกัน สงผลใหหนี้ยังคางในระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อทําการบันทึกรายการลูกหนี้เรียบรอยแลว  สามารถดึงรายงานเพื่อตรวจสอบบัญชีไดวายังมี

รายการใดบางที่ยังไมไดจายเงินใหกับเจาหนี้  โดยกดที่บัญชี-  รายงานแลว เลือกเมนู ๒ รายงานลูกหนี้ 
เมื่อปรากฏหนาจอรายงานลูกหนี้ใหทําการระบุงวดบัญชีที่ตองการตรวจสอบและรหัสบัญชีลูกหนี้ สมุด
บัญชีแลวกดปุม “Process”  เชนเดียวกับรายงานเจาหนี้ 

เมื่อบันทึกบัญชีทั้งหมดเรียบรอยแลว ณ ส้ินวัน  และสิ้นเดือน   สามารถดึงรายงานเพื่อตรวจสอบ
รายการบัญชีไดวา  รายการใดบางที่ถูกทําการบันทึกบัญชีเรียบรอยในวันนั้น ๆ หรือในเดือนนั้น ๆ  โดย
เลือกบัญชี-รายงานแลวเลือกขอ ๙  เลือกสมุดบัญชีที่ตองการตรวจสอบ ใสงวดบัญชี  และวันที่ใหถูกตอง 
เชน สมุด ๗๐๑   งวดบัญชี ๒๕๕๓๑๐  วันที่ ๑/๗/๕๓ ถึง ๑/๗/๕๓  กรณีดูเปนวัน  ถาดูเปนเดือนจะใส ๑/
๗/๕๓ ถึง ๓๑/๗/๕๓ ดังรูป 
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การควบคุมการทํางานในระบบบัญชี  
 การควบคุม ตรวจสอบการทํางานของระบบบัญชีสามารถดําเนินการในเมนูของ สวนขอมูลระบบ 
ซ่ึงประกอบดวยเมนูตางๆ ดังนี้ 

เมนูที่  ๔ เปนตัวกําหนดการลงบัญชีเมื่อมีการปดงวดบัญชีแลว  เชน  ๒๕๕๓๐๙  หมายถึง  
สามารถบันทึกบัญชีไดตั้ง  เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓  เปนตนไปถาเปลี่ยนเปน ๒๕๕๓๑๐  ระบบหนา
รายการ GL  จะฟองวาปดงวดบัญชีแลว  เมื่อมีการบันทึกรายการเพิ่มหลังการปดบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เมนูที่ ๕   การยกยอดขอมูลวันสิ้นปบัญชีของทุกป  ตองกําหนดวาจะยกยอดของงวดบัญชีใด  ถึง
งวดบัญชีใดใสใหถูกตอง  จากสมุดบัญชีไหนถึงไหน  ไปยังงวดบัญชีปถัดไปในเดือนตุลาคม จะ
กําหนดใหปงวด ๐๐ คือ ยอดยกมา  และกําหนดสมุดบัญชีที่ตองการจะยกยอด  และปดบัญชีทุกบัญชีเขา
บัญชีรายไดสูง(ต่ํา) กวาใชจายสะสม แลวกด ปุม “B  ยกยอด”  แลวระบบจะขึ้น  Complete  การยกยอดก็
จะเสร็จสมบูรณ 
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 เมนูที่  ๖ รหัสบัญชีจายสําหรับโครงการพิเศษ  คือการเชื่อมโยงระบบระหวางโครงการพิเศษกับ
รหัสบัญชีเงินสด  และบัญชีเงินฝากธนาคาร  ของแตละโครงการใหถูกตอง  เพื่อใชสําหรับการจายเงินวา
จะจายเปนเงินสด  หรือเงินฝากธนาคาร  ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กดเลือกบัญชีเงิน
สดและธนาคาร 

เลือกโครงการที่
ตองการเชื่อมโยง
รหัสบัญชี 
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 เมนูที่  ๗  คนหารหัสผังบัญชี  ใชสําหรับเพื่อคนหารหัสบัญชีที่ไมรูวาจะใชตัวไหน วิธีการใชคือ  
พิมพช่ือบัญชีที่ตองการ  เชน  *ธนาคาร*  หรือจะเลือกที่เลขที่บัญชี *๑๖๒๗๖*  รายการก็จะออกเฉพาะที่
เลือกรายการเพียงรายการเดียว  เพราะเปนรายการที่สามารถเจาะจงรายการได    ดังภาพ 

 
 

พิมพช่ือธนาคารลงไปแลวกด  
Enter  ก็จะปรากฏรายชื่อธนาคาร
ตางๆ ขึ้นมา 

Double click 
ที่รายการที่
ตองการเลือก 
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บทที่ ๖ 

การจายเงิน 
เกษณีย วันศรี* 

ในการจายเงินตางๆของโครงการพิเศษตองดําเนินการผานระบบ  MIS ภายหลังจากที่ไดมีการ
อนุมัติใบตรวจรับสินคา/บริการ แลวเทานั้น ทั้งนี้รายจายในการดําเนินการ  ไดแก  คาจาง  คาตอบแทน  
คาใชสอย  คาวัสดุ  คาสาธารณูปโภค  และคาใชจายอื่น ๆ  ในการขออนุมัติเบิกจายเงินโดยผานระบบ  
MIS  จะตองเลือกแหลงเงินที่ตั้งงบประมาณโครงการพิเศษของแตละคณะวิชา โดยแยกประเภทรายจาย
ตามแผนงาน  เมื่อทําการขออนุมัติผานระบบ  MIS แลว งบประมาณ จะถูกตัดโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้  ระบบ
แสดงยอดงบประมาณที่จัดสรรให  ยอดที่ใชไป และยอดคงเหลือ 

การจายเงิน สามารถเลือกวิธีการชําระเงิน  โดยการจายเปน  เช็ค  หรือเงินสด  ถาจายเปนเช็ค  
เจาหนาที่สามารถเลือกจายเช็คตามชื่อธนาคาร หากตองการขอเพิ่มเลขที่ธนาคารใหแจงเจาที่บัญชี  กอง
คลัง สํานักงานอธิการบดี  

คาใชจายตาง ๆ  ของโครงการพิเศษที่ตองการจายเงินดวยเช็ค  กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จาย  
เจาหนาที่การเงินของคณะวิชาฯ  จะตองเลือกประเภทภาษีหัก ณ ที่จาย  ดังตอไปนี้ 

๑ ภ.ง.ด. ๑  ประเภทภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ประเภทเงินเดือนคาจาง และคาตอบแทนอื่น  
ๆ 

๒ ภ.ง.ด. ๓  ประเภทภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ประเภทหางรานตาง ๆ  และการจางเหมา
บุคคล     

๓ ภ.ง.ด. ๕๓  ประเภทภาษีเงินไดนิติบุคคล  ประเภทบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือ
นิติบุคคลอื่น 

ทั้งนี้  ระบบไดกําหนดอัตราหักภาษี ในการจายไวใหโดยอัตโนมัติ  

                                                        
* งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจาย 

๑. เขาสูระบบหนาจอ  MIS  บัญชี  เลือกรายการ ๓ ลงบัญชีจาย 
๒. การเรียกขอมูลการจายเงินไปแลวทั้งหมดมาทําการบันทึกบัญชี  โดยเริ่มจากการเลือก

โครงการ ประเภทของเอกสารที่จายเงิน(ใบเบิก ใบตรวจรับ) รหัสบัญชีประเภทการจาย และชวงวันที่
ตองการดึงขอมูลการจายเงินมาทําการบันทึกบัญชี  แลวทําการกดปุม “REFRESH” รายการที่ยังไมได
บันทึกบัญชีทั้งหมดที่ยังไมไดลงบัญชีที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาที่เลือกจะปรากฎขึ้นมาเปนตารางดานลางของ
หนาจอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลือกตนเรื่องของการจายเงิน 
ตองไม
ลืมระบุ
โครงการ
ที่จายเงิน 

ชวงเวลาที่ตองการดึงรายการคางจาย
มาทําการจายเงิน 
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๓ . เลือกรายการจายเงิน ที่ตองการบันทึกบัญชี โดยการกดเลือกในชองสี่เหล่ียมหนารายการนั้น 
ๆ เพื่อสงไปบันทึกบัญชี(Import) พรอมทั้งเลือกประเภทการจายเงิน ซ่ึงระบบไดออกแบบใหมีวิธีการ
จายเงิน ๒  วิธี  คือ 

๓.๑. จายดวยเงินสด 
๓.๒  จายเปนเช็ค โดยเราสามารถเลือกบัญชีที่เราทําการจายจากบัญชีนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ . ระบุประเภทการหักภาษี ณ ที่จาย     โดยระบุอัตราภาษีที่ตองหักไว   
๕.  ในกรณีที่ทําการจายเงินดวยเช็ค ใหระบุเลขที่เช็คที่จายทุกครั้ง 
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๖. ระบุวันที่ตองการบันทึกบัญชี ในสวนมุมขวาบน และระบุสมุดบัญชีที่ตองการบันทึก แลวกด
ปุม “POST” ระบบจะใหยืนยันการบันทึกบัญชีอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อระบบทําการบันทึกรายการในบัญชีเรียบรอยแลวจะแสดงรายละเอียดขอมูลการบันทึกบัญชี

ของรายการเหลานั้นในหนาจอตอนลาง ซ่ึงหากตรวจสอบพบวามีการบันทึกรายการผิดพลาดก็สามารถ
ยกเลิกรายการไดดวยการเลือกรายการนั้นๆ แลวกดปุม “VOID” รายการนั้นจะกลับขึ้นมาปรากฎใน
หนาจอตอนบน 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  2.  ระบุชื่อโครงการ 
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ภาคผนวก 
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๖๗ 

 




