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ฝ่ ายพัสดุสามารถทํารายการซื ้อ /จ้ าง/เช่า หรื อผลิตสิง่ ต่าง ๆ ได้ ตามแต่วงเงินงบประมาณที่ควบคุมโดย
กองแผนงานอนุมตั ิให้ ใช้ โดยเริ่ มจากการทําใบขอซื ้อ /จ้ าง/เช่ า ใบสัง่ ซื ้อ /จ้ าง/เช่า ใบตรวจรับพัสดุ /งานจ้ าง
ตามลําดับ โดยจะสัมพันธ์กบั งานบัญชี ในการตังหนี
้ ้เมื่อมีการตรวจรับ (พัสดุ/งานจ้ าง/งานเช่า ) และงานการเงิน
ในการชําระเงินตามที่ได้ จดั ซื ้อ /จ้ าง /เช่า แต่ระหว่างที่ดําเนินการจัดซื ้อ /จัดจ้ างนัน้ ระบบจะตรวจสอบกับ
งบประมาณอยูเ่ สมอว่ามีเงินงบประมาณและวงเงินที่อนุมตั ิให้ ใช้ เหลือพอที่จะใช้ ได้ หรื อไม่ และการจ่ายเงินที่งาน
การเงินก็จะมีการตรวจสอบเงินจริ ง ๆ ว่าเพียงพอที่จะจ่ายหรื อไม่ นอกจากนี ้ในระหว่างดําเนินการจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า
ฝ่ ายพัสดุจําต้ องประสานงานกับกองคลังในเรื่ องของการลงบัญชี เช่นเมื่อมีการรับหรื อคืนหลักคํ ้าประกันสัญญา
และการจ่ายเงินโดยทําใบสําคัญซื ้อ/จ้ าง/เช่าหลังจากที่ตรวจรับหรื อวางบิลแล้ ว
การทํางานของระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่าจะแบ่งงานออกเป็ นหลายๆงาน แต่ละงานจะมีข้อมูลที่สมั พันธ์กนั แต่
ทํางานเป็ นอิสระจากกัน โดยจะขอแบ่งงานออกดังนี ้
งาน
คําอธิบาย
กําหนดข้ อมูลพื ้นฐาน ทําการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ น หรื อข้ อมูลระบบ เช่น ข้ อมูลเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
(ใช้ งานร่วมกับระบบอื่นๆ), กลุม่ ทรัพย์สนิ , รายการทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
งานจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า
เป็ นการจัดทําเรื่ องขอซื ้อ/จ้ าง/เช่า ตังแต่
้ ขออนุมตั ิจนถึงการตรวจรับ
รายงานข้ อมูลจัดซื ้อ/ แสดงรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการสรุปผลการจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า เช่น รายงานการ
จ้ าง/เช่า
ขอซื ้อ/จ้ าง/เช่าแต่ละหน่วยงาน รายงานรายการจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่าที่คงค้ าง เป็ นต้ น

ในช่อง Login ให้ ใส่เป็ น ชื่อ
วิธี LOGIN เข้ าระบบจัดซื ้อ/จ้ าง
จริ ง.นามสกุล (ตัวแรก) เป็ นภาษาอังกฤษ และใส่ PASSWORD เช่นเดียวกับในช่อง Login เฉพาะการเข้ าระบบครัง้ แรก
และกรณียงั ไม่เคยเปลีย่ น PASSWORD ให้ เข้ าแบบนี ้ทุกครัง้ ที่ใช้ งาน

้ /จัดจ ้าง - 4
ระบบจัดซือ

VISION NET CO., LTD.

เมื่อ LOG IN เข้ าสูร่ ะบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่าแล้ วจะเห็นเมนูหลักในการทํางานดังรูป

โดยหน้ าจอได้ แบ่งเมนูออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนด้ านซ้ ายในกรอบสีเทา จะเรี ยกว่า เมนูหลัก และส่วน
ด้ านขวาในกรอบสีดํา จะเรี ยกว่า เมนูยอ่ ย
เมื่อต้ องการเปลีย่ น PASSWORD สามารถ กดปุ่ ม

เพื่อเปลีย่ น PASSWORD เมื่อกด จะปรากฏ

ให้ ใส่ PASSWORD เดิม และ PASSWORD ใหม่ 2 ครัง้ จากนันกดปุ่
้
ม

ดังรูป

ระบบจะเปลีย่ น PASSWORD ให้ หากเข้ าใช้ งานครัง้ ต่อไป ให้ ใช้ PASSWORD ใหม่ที่เปลีย่ นไปแล้ ว

Login
กดปุ่ ม

เมื่อต้ องการหยุดการทํางานชัว่ คราว กรณีไม่อยูท่ ี่หน้ าจอแต่ไม่อยากให้ ใครมาใช้ งานต่อ

หากต้ องการใช้ งานต่อ ให้ ใส่รหัสผ่านหรื อ

เมื่อกดปุ่ มจะปรากฏ ดังรูป
PASSWORD ในช่อง PASSWORD แล้ วกดปุ่ ม
กดปุ่ ม
ขวาสุดของหน้ าจอ

จะกลับสูหน้ าจอเมนูที่พร้ อมใช้ งานดังรูปข้ างต้ น

กรณีต้องการออกจากโปรแกรม หรื อปิ ดโปรแกรม เทียบเท่ากับการ กดปุ่ ม

ใส่ ตัวเลขข้ อเมนู ที่ต้องการในช่อง

เช่นเดียวกันการใช้ เมาส์ กดใต้ ข้อที่ต้องการ

ที่มมุ
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กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้)
รหัสหมวดทรัพย์สนิ (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รหัสหมวดทรัพย์สนิ )
รหัสกลุม่ ทรัพย์สนิ (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รหัสกลุม่ พัสดุ)
รหัสทรัพย์สนิ (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รหัสพัสดุ)
ประเภทเอกสารซ่อม (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > ประเภทเอกสารรายการซ่อม)
ข้ อมูลกลาง
หน่วยนับ (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง > หน่วยนับ)
หลักคํ ้าประกันสัญญา (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง > หลักคํ ้า
ประกันสัญญา)
คํานําหน้ า-ต่อท้ ายบุคคล (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง >
คํานําหน้ า-ต่อท้ ายบุคคล)
7. รหัสธนาคาร (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รหัสธนาคาร)
8. รายชื่อผู้ลงนามท้ ายเอกสารขอใช้ เงิน (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ >รายชื่อผู้ลงนามท้ าย
เอกสารขอใช้ เงิน)
9. รายชื่อลงท้ ายเอกสาร SIGNATURE (ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > SIGNATURE)
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กําหนดเมื่อเริ่มระบบ
เจ้ าหนี/้ ลูกหนี ้
1. เรี ยกว่าเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
B
E
C

D

2. เลือกประเภทบุคคล (บุคคลภายนอก, บุคคลภายใน) ที่ต้องการเพิ่มข้ อมูล หรื อแก้ ไขข้ อมูล
3. หากต้ องการเพิ่มรายการเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet (บรรทัด
สุดท้ ายของข้ อมูล) โดยสิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้มีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสค้ นหา
รหัสบุคลากร
คํานําหน้ า-ต่อท้ าย
ชื่อบุคลากร
ชื่อไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ข้ อมูล
ชื่อบุคคล
เบอร์ ติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ผ้ เู สียภาษี
เลขที่บตั รประชาชน
ประเภทจดทะเบียน
ที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่
เบอร์ สาํ นักงานใหญ่
จดทะเบียนโดย

คําอธิบาย
รหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ (เป็ นเลขลําดับที่ให้ ใส่ตอ่ จากเลขสุดท้ าย)
กรณีเป็ นบุคคลภายใน ให้ ใส่รหัสบุคลากร
ระบุคํานําหน้ า-ต่อท้ าย เช่น นาย นาง นางสาว บริ ษัท หจก .เป็ นต้ น
กรณีเป็ นบุคคลภายใน (ให้ ใส่ชื่อบุคคลากร)
ป้อนชื่อภาษาไทย
ป้อนชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
คําอธิบาย
ระบุชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ระบุเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ระบุเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน
ระบุประเภทจดทะเบียน 1: บุคคลธรรมดา ,2: นิติบคุ คล
ระบุที่อยูข่ องสํานักงานใหญ่ (ถ้ ามี)
ระบุเบอร์ สาํ นักงานใหญ่ (ถ้ ามี)
ระบุชื่อบุคคล หรื อนิติบคุ คลที่จดทะเบียน (ถ้ ามี)
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ข้ อมูล
ประเภทตําแหน่ง
สถานะ
จากนันกด
้
Enter
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คําอธิบาย
กรณีเป็ นบุคลากรภายใน (ให้ ใส่ประเภทตําแหน่ง)
ระบุสถานะของบุคคล 1:ติดต่อ, 2:ขาดการติดต่อ, 3:Blacklist

4. หากต้ องการแก้ ไขมูลหรื อค้ นหา ให้ ใส่ชื่อบุคคลที่ต้องการแก้ ไขในช่องชื่อ และเลือกประเภทบุคคล

หมายเหตุ :
- สําหรับข้ อมูลชื่อ ผู้ใช้ ควรระบุเฉพาะชื่อ โดยไม่จําเป็ นต้ องใส่คํานําหน้ าและคําลงท้ าย เช่น บริ ษัทวิชนั่
เน็ตจํากัด ควรใส่ข้อมูลเป็ น วิชนั่ เน็ต และเลือกคํานําหน้ า-ต่อท้ ายเป็ นบริ ษัท ซึง่ เมื่อมีการนําไปใช้ ใน
การแสดงข้ อมูลระบบจะแสดงให้ เป็ นชื่อเต็ม คือ บริ ษัทวิชนั่ เน็ตจํากัด ให้ อตั โนมัติ
- ทังนี
้ ้กรณีบคุ คลภายในจะเชื่อมกับข้ อมูลในระบบบุคลากร ดังนันเมื
้ ่อเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้โดยเลือก
ประเภทเป็ นบุคคลภายในผู้ใช้ จําเป็ นจะต้ องระบุรหัสบุคลากรด้ วย
- การเพิ่มเติมเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้แต่ละครัง้ ควรตรวจสอบกับข้ อมูลที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อให้ ไม่เกิดความซํ ้าซ้ อนของ
ข้ อมูล
- ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลควรระบุ ข้ อมูลการจดทะเบียนได้ แก่ ทะเบียนเลขที่ วันที่จดทะเบียน สํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท จดทะเบียนโดย สัง่ ซื ้อ/จ้ างจาก(ตําแหน่ง) ที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่ เลขที่ผ้ เู สียภาษี
ให้ ครบ เนื่องจากข้ อมูลนี ้จะถูกนําไปใช้ ในงานการเงิน
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รหัสหมวดทรัพย์ สิน
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > หมวดทรัพย์สนิ
B

C

2. หากต้ องการเพิ่มรายการหมวดทรัพย์สนิ สามารถทําได้โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้
กําหนดในรายการพัสดุนนมี
ั ้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อหมวด
กลุม่ การลงคลัง
เรี ยงลําดับ

คําอธิบาย
ระบุรหัส
ระบุชื่อหมวดทรัพย์สนิ
เลือกระบุกลุม่ คลังพัสดุ
ระบุเลขเรี ยงตามลําดับ
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รหัสกลุ่มทรัพย์ สิน
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รหัสกลุม่ ทรัพย์สนิ
B
C

D

2. เลือกประเภทพัสดุ ในงานจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่าจะมีการแบ่งประเภททรัพย์สนิ เป็ น
ประเภทพัสดุ
วัสดุ

คําอธิบาย
รายการวัสดุ

ครุภณ
ั ฑ์

ทะเบียนสินทรัพย์ หรื อทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์

งานจ้ าง

งานจ้ างต่างๆ เช่น ค่าจ้ างเหมาทํา
ความสะอาด เป็ นต้ น

งานระหว่างทํา
งานที่อยูใ่ นช่วงระหว่างดําเนินการ
อาคาร/สิง่ ก่อสร้ าง อาคารถาวร อาคารชัว่ คราว/โรงเรื อน
และสิง่ ก่อสร้ าง
ที่ดิน

ที่ดิน

งานเช่า

งานเช่าต่างๆ เช่น ค่าเครื่ องถ่าย
เอกสาร เป็ นต้ น

เมื่อตรวจรับ
เพิ่มรายการรับวัสดุ, ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์โดยสร้ าง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ให้ , ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์โดยสร้ าง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ให้ , ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงบัญชี
ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์โดยสร้ าง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ให้ , ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์โดยสร้ าง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ให้ , ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงบัญชี
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3. หากต้ องการเพิ่มรายการพัสดุสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดใน
รายการพัสดุนนมี
ั ้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
กลุม่ วัสดุ
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
กลุม่ งานจ้ าง/เช่า
กลุม่ งานระหว่างทํา
กลุม่ อาคาร/สิง่ ก่อสร้ าง
กลุม่ ที่ดิน

คําอธิบาย
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย ค่าตังต้
้ นอายุครุภณ
ั ฑ์ ค่าตังต้
้ น
มูลค่าซาก ค่าตังต้
้ นวิธีการหักค่าเสือ่ ม และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย ค่าตังต้
้ นอายุครุภณ
ั ฑ์ ค่าตังต้
้ น
มูลค่าซาก ค่าตังต้
้ นวิธีการหักค่าเสือ่ ม และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย และแบบการลงบัญชี

รหัสทรัพย์ สิน
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รหัสทรัพย์สนิ
B

F

C

D

G

E

เช่า )

2. เลือกประเภททรัพย์สนิ (วัสดุ, ครุภณ
ั ฑ์, งานจ้ าง, งานระหว่างทํา , อาคาร/สิง่ ก่อสร้ าง ,ที่ดิน ,งาน

3. เลือกกลุม่ ทรัพย์สนิ ใน Datasheet จะแสดงรายการทรัพย์สนิ ที่มีอยู่
4. หากต้ องการเพิ่มรายการทรัพย์สนิ สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนด
ในรายการทรัพย์สนิ นันมี
้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสทรัพย์สนิ

คําอธิบาย
ในส่วนนี ้ระบบจะทําการออกเลขทะเบียนให้ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการ
เพิ่มข้ อมูล ซึง่ รหัสทรัพย์สนิ แต่ละหลักจะมีความหมายดังนี ้

VISION NET CO., LTD.

ข้ อมูล

คําอธิบาย(ไทย)
แสดง

คําอธิบาย(อังกฤษ)
ราคากลาง

หน่วยนับ
หน่วยเบิก

ค่าตังต้
้ นวิธีการหักค่า
เสือ่ ม
แบบการลงบัญชี
(สําหรับงานบัญชี )
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คําอธิบาย
101-00017
101 หมายถึง กลุ่มทรัพย์สิน
00017 หมายถึง Running Number
ชื่อรายการทรัพย์สนิ (ไทย) โดยระบบจะทําการตรวจสอบในกรณีที่มี
การใส่ข้อมูลคําอธิบายซํ ้าเพื่อลดความซํ ้าซ้ อนของข้ อมูล
แสดงรายการพัสดุโดยแทน
Y : แสดง คือผู้ใช้ งานสามารถใช้ รายการพัสดุนี ้ได้
N : ไม่แสดง คือผู้ใช้ งานไม่สามารถใช้(ไม่พบ)รายการพัสดุนี ้ได้
ชื่อรายการทรัพย์สนิ (อังกฤษ)
ราคากลางของรายการทรัพย์สนิ นันๆ
้ โดยระบบจะนําไปเป็ นราคา
มาตรฐานในการเลือกทรัพย์สนิ เพื่อไปใช้ ทํารายการขอซื ้อ/จ้ าง/เช่า
และสามารถนําไปออกรายงานแสดงราคาเปรี ยบเทียบระหว่าง ราคา
กลางกับราคาซื ้อ/จ้ าง/เช่า
หน่วยนับของทรัพย์สนิ
หน่วยนับของทรัพย์สนิ สําหรับใช้ ในการเบิก โดยระบบจะทําการ
แปลงค่าหน่วยนับของทรัพย์สนิ ไปเป็ นหน่วยนับที่ใช้ สาํ หรับใช้ เบิก
เมื่อมีการตรวจรับ และจะนําไปใช้ ในระบบคลังพัสดุ
เป็ นค่าตังต้
้ นวิธีการหักค่าเสือ่ ม
รูปแบบในการลงบัญชีของทรัพย์สนิ เมื่อทํารายการตรวจรับหรื อตัง้
หนี ้

5. หากต้ องการปรับปรุงข้ อมูลราคาซื ้อ/จ้ างครัง้ ล่าสุดของทรัพย์สนิ ทุกรายการให้ กดปุ่ ม [ปรับปรุง
ราคาซื ้อ] ระบบจะทําการปรับปรุงข้ อมูลราคาซื ้อ/จ้ างและเลขที่ใบขอซื ้อ/จ้ างครัง้ ล่าสุดของทรัพย์สนิ ทุกรายการ
6. หากต้ องการค้ นหาชื่อทรัพย์สนิ ในรายการทรัพย์สนิ ผู้ใช้ จะต้ องรู้ก่อนว่าคําที่ต้องการค้ นหาอยูใ่ น
กลุม่ ทรัพย์สนิ ใดเมื่อเลือกกลุม่ ทรัพย์สนิ แล้ ว จากนันให้
้ ระบุคําที่ต้องการค้ นหา ลงไปใน ค้ นหา *.? และถ้ าต้ องการแสดง
เป็ นกลุม่ สามารถทําได้ โดยใช้ เครื่ องหมาย * และ ? เข้ ามาช่วยได้ โดย
* จะแทน ตัวอักษรอะไรก็ได้ และจํานวนของตัวอักษรเท่าใดก็ได้ และ
? จะแทน ตัวอักษรอะไรก็ได้ และจํานวนของตัวอักษรจะเท่ากับ 1 ตัวอักษรเท่านัน้
ตัวอย่างในการใช้ *
กระดาษ* จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่นําหน้ าด้ วยคําว่า กระดาษ
*กระดาษ จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่ลงท้ ายด้ วยคําว่า กระดาษ
*กระดาษ* จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่มีคําว่า กระดาษ
ทังหมดนี
้
้เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับทรัพย์สนิ ทุกประเภท และสําหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ นครุภณ
ั ฑ์นนจะต้
ั ้ อง
บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม โดยข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นค่าตังต้
้ นที่นําไปใช้ ในการเพิ่มทะเบียนครุภณ
ั ฑ์จากการตรวจรับ ได้ แก่
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ข้ อมูล
วิธีการหักค่าเสือ่ ม
อายุครุภณ
ั ฑ์)วัน)
มูลค่าซาก
รูปแบบครุภณ
ั ฑ์

คําอธิบาย
วิธีที่จะใช้ ในการคํานวณค่าเสือ่ ม
อายุครุภณ
ั ฑ์ คิดเป็ นจํานวนวัน
มูลค่าซากของครุภณ
ั ฑ์
วิธีกระจายหมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1 หน่วยนับ / 1 รหัสครุภณ
ั ฑ์ เช่น โต๊ ะ ,เก้ าอี ้ เป็ นต้ น
หลายหน่วยนับ / 1 รหัสครุภณ
ั ฑ์ เช่น พรม เป็ นต้ น
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ประเภทเอกสารซ่ อม
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > ประเภทเอกสารซ่อม
B

C

2. บันทึกข้ อมูลประเภทเอกสารซ่อม ดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อประเภทเอกสารซ่อม
ลําดับที่

คําอธิบาย
รหัสประเภทเอกสารซ่อม
ชื่อประเภทเอกสารซ่อม
ลําดับที่ในการแสดงประเภทเอกสารซ่อม
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ข้ อมูลกลาง หน่ วยนับ
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง > หน่วยนับ
B
C

D

2. กดปุ่ ม หน่วยนับ
3. บันทึกรหัส ที่ต้องการเรี ยกใช้ หน่วยนับ และชื่อหน่วยนับ ดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสหน่วยนับ
ชื่อหน่วยนับ

คําอธิบาย
ควรใช้ ตวั อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทงหมด
ั้
ชื่อภาษาไทยที่ใช้ เรี ยกหน่วยนับ
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ข้ อมูลกลาง หลักคํา้ ประกันสัญญา
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง > หลักคํ ้าประกันสัญญา
B

C

D

2. กดปุ่ ม หลักคํ ้าประกันสัญญา
3. บันทึกข้ อมูลหลักคํ ้าประกันสัญญา ที่ต้องการ ดังนี ้
ข้ อมูล
ประเภทสัญญา
รายการ
รายการรับเงิน (ซอง)
รายการรับเงิน (สัญญา)
แบบการลงบัญชี

คําอธิบาย
ลําดับที่ของรายการ
รายการของหลักคํ ้าประกันสัญญา เช่น เงินสด เช็ค
เลือกรายการหลักคํ ้าประกันสัญญา
เลือกรายการหลักคํ ้าประกันสัญญา
รูปแบบในการลงบัญชีของทรัพย์สนิ เมื่อทํารายการตรวจรับหรื อตัง้
หนี ้
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ข้ อมูลกลาง คํานําหน้ า – ต่ อท้ ายบุคคล
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง > คํานําหน้ า-ต่อท้ ายบุคคล
B

C

D

2. กดปุ่ ม คํานําหน้ า – ต่อท้ าย
3. บันทึกคํานําหน้ า – ต่อท้ ายโดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสคํานําหน้ าชื่อ
คํานําหน้ าชื่อ
คํานําหน้ าชื่อ(อังกฤษ)
ตัวย่อนําหน้ า
ตัวย่อนําหน้ า (อังกฤษ)
คําต่อท้ าย
คําต่อท้ าย (อังกฤษ)
คําย่อต่อท้ าย
คําย่อต่อท้ าย (อังกฤษ)

คําอธิบาย
ระบุเหมือนคํานําหน้ า
คํานําหน้ า เช่น นาย นาง นางสาว ร้ าน บมจ. เป็ นต้ น
คํานําหน้ าเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ตัวย่อของคํานําหน้ า
รูปแบบในการลงบัญชีของทรัพย์สนิ เมื่อทํารายการตรวจรับหรื อตัง้
หนี ้
คําต่อท้ าย เช่น จํากัด จํากัด (มหาชน)
คําต่อท้ ายเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ตัวย่อของคําต่อท้ าย
ตัวย่อของคําต่อท้ ายภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
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รหัสธนาคาร
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รหัสธนาคาร
B

C

2. บันทึกข้ อมูลธนาคาร ดังนี ้
ข้ อมูล
สาขา
ชื่อสาขา
ชื่อสาขา (อังกฤษ)
ธนาคาร

คําอธิบาย
ตัวย่อภาษาอังกฤษ 3 ตัวของชื่อธนาคารตามด้ วยเลขที่บญ
ั ชี
3 ตัวแรก
ชื่อสาขาของธนาคาร
ชื่อสาขาของธนาคารภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ชื่อธนาคาร
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กําหนดชุดคณะกรรมการประจําปี
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > กําหนดชุดคณะกรรมการประจําปี
B
C

D

E

F

2. เลือกปี งบประมาณ บันทึกข้ อมูลธนาคาร ดังนี ้
3. เลือกชุดคณะกรรมการ ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลชุดคณะกรรมการ
นันๆขึ
้ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม{เพิ่มข้ อมูล}
4. บันทึกข้ อมูลรายละเอียดคณะกรรมการประจําปี
ข้ อมูล
เลขที่คําสัง่
วันที่ออกคําสัง่
คําอธิบาย

คําอธิบาย
เลขที่คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการประจํ
้
าปี
วันที่ออกคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการประจํ
้
าปี
คําอธิบายเพิ่มเติม

5. บันทึกข้ อมูลรายชื่อคณะกรรมการประจําปี
ข้ อมูล
ลําดับที่
รหัสบุคคล

คําอธิบาย
ลําดับที่
รหัสอ้ างอิงบุคลากรที่เป็ นคณะกรรมการ สามารถใส่คําขึ ้นต้ น
ของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อ
มากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาบุคลากรขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้
เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6]) และกด Space Bar เมื่อ
ต้ องการลบข้ อมูล
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รายชื่อผู้ลงนามท้ ายเอกสารขอใช้ เงิน
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รายชื่อผู้ลงนามท้ ายเอกสารขอใช้ เงิน
B
C

D
E

F

2. เลือกหน่วยงานที่ทําเอกสาร
3. เลือกกลุม่ ลงนามท้ ายเอกสาร ตามวงเงินที่ต้องการ
ข้ อมูลพื ้นฐาน ระบบจะดึงคํานํา-ข้ อความใสให้ ตาม
4. จากนันกดปุ่
้
มคัดลอก
กลุม่ ที่เลือกอัตโนมัติ
5. ให้ ใส่ช่ือตามตําแหน่งที่ระบุให้ โดยพิมพ์ชื่อนามสกุลที่ถกู ต้ องลงในช่อง ลงนามโดย
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รายชื่อลงนามท้ ายเอกสาร (SIGNATURE)
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > SIGNATURE
B

C

2. บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ลงชื่อ
ตําแหน่ง

คําอธิบาย
เลือก OWNER: ตัวผู้ใช้ เอง, CHIEF: หัวหน้ างาน, DEAN: ระดับ
คณบดี/ผอ., CHANCELLOR: อธิการบดี
ชื่อบุคลากรตามตําแหน่งที่ใส่ในรหัส
ชื่อตําแหน่ง

VISION NET CO., LTD.

้ /จัดจ ้าง - 21
ระบบจัดซือ

งานจัดซือ้ /จัดจ้ าง
เมื่อกําหนดข้ อมูลระบบแล้ ว สามารถทําการจัดซื ้อ/จ้ างได้ ตามเมนูขนตอนงานจั
ั้
ดซื ้อ/จ้ าง

ในการจัดซื ้อ/จ้ าง จะมีการจัดทําใบขอซื ้อ/จ้ าง เพื่อใช้ ในการกันเงินในงบประมาณต่างๆและทําให้ ทราบถึงการใช้
ไปของงบประมาณต่างๆที่ได้ ทําการตังไว้
้ โดยทําการจัดซื ้อ/จ้ างจะมีการกรองเอกสารในเมนูด้านบนของหน้ าจอเพื่อแต่ละ
หน่วยงานจะมีรายการในการจัดซื ้อ/จ้ างที่ตา่ งกันไปในแต่ละกรณี ซึง่ กําหนดหน่วยงานที่ทําการจัดซื ้อ/จ้ าง และ
ปี งบประมาณที่ทําการจัดซื ้อ/จ้ าง ประเภทในการซื ้อ/จ้ าง ซึง่ จะมีตวั เลือกให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ เลือกตามกรณีที่ทําการจัดซื ้อ/
จ้ าง 7 วิธี
กรณี 1 ซื ้อ
กรณี 2 จ้ าง
กรณี 3 เช่า
กรณี 4 ปรับลด
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ใบขอซือ้ /จ้ าง/เช่ า
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ใบขอซื ้อ/จ้ าง/เช่า
B
C

D

E

F

G
I

H

J

K

L

2.
3.
4.
5.

เลือกหน่วยงานที่จะทําการซื ้อ/จ้ าง (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้ Login)
ปี หมายถึง ปี งบประมาณที่ทํารายการ
เลือกประเภทใบขอ หมาถึง ประเภทของการทํารายการ ดังนี ้ ซื ้อ ,จ้ าง ,เช่า, ปรัดลด
ลําดับที่ เป็ นเลขที่ใบขอซื ้อ/จ้ าง ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบขอซื ้อ/

จ้ างนันๆขึ
้ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม{เพิ่มข้ อมูล}
เดิมที่มีอยูท่ ําได้ โดยกดปุ่ ม{คัดลอกข้ อมูล}

หรื อถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่จากรายการ

ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบขอซื ้อ/จ้ างที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่ประเภทใบขอ เลขที่ใบขอ เลขที่เอกสารอ้ างอิ ง
สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา
เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่
เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบขอซื ้อ/จ้ าง/เช่า
ใบขอแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะไม่เหมือนกันขึ ้นอยูก่ บั รหัสประเภท แต่การสัง่ พิมพ์นนเหมื
ั ้ อนกัน คือ
แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box {Preview}
กดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}
ขอก่อนที่จะทําการพิมพ์
6. บันทึกข้ อมูลใบขอซื ้อ/จ้ าง/เช่า
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่
วิธี

ส่งมอบภายในวันที่
นับจากวันที่
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

ประสงค์จะ

พัสดุเป็ น
เหตุผลและความจําเป็ น
ผู้สาํ รวจ

จัดซื ้อจาก

โปรแกรมจะแสดงใบ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ขอซื ้อของเอกสาร
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
ระบุวิธีจดั ซื ้อ/จ้ าง ได้ แก่ 1 ตกลงราคา , 2 สอบราคา , 3 ประกวด
ราคา , 4 ประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , 5 พิเศษ , 6 กรณี
พิเศษ , 7 จ้ างที่ปรึกษา วิธีตกลงราคา, 8 จ้ างที่ปรึกษา วิธี
คัดเลือก
ระบุระยะเวลาส่งมอบภายใน....วัน
กําหนดส่งมอบเริ่ มนับจากวันที่
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุที่ทํารายการ สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด
Enter เพือ่ ค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดง
หน้ าจอค้ นหาบุคลากรขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
และกด Space Bar เมื่อต้ องการลบข้ อมูล
ระบุความประสงค์ในการขอซื ้อ/จ้ าง ได้ แก่ 1 : ซื ้อ, 2 : จ้ างทํา, 3 :
จัดทําเอง, 4 : จ้ างเหมาบริ การ, 5 : ปรับปรุง/ต่อเติม/ดัดแปลง
สิง่ ก่อสร้ าง
ระบุหมวดรายจ่ายในการซื ้อ/จ้ าง ได้ แก่ 1 : วัสดุ, 2 : ครุภณ
ั ฑ์, 3 :
ที่ดิน/สิง่ ก่อสร้ าง, 4 : ค่าใช้ สอย
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการขอซื้อ/จ้าง
ผู้สาํ รวจความต้ องการ สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter
เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอ
ค้ นหาบุคลากรขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6]) และกด
Space Bar เมื่อต้ องการลบข้ อมูล
รหัสอ้ างอิงบุคคล เช่น ผู้ประกอบการ/ร้ านค้ า เป็ นต้ น สามารถใส่คํา
ขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อ
มากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาร้ านค้ าขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
รายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6]) และกด Space Bar เมื่อต้ องการลบข้ อมูล
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ข้ อมูล
ใช้ ภายใน
วิธีตรวจสอบ
เปรี ยบเทียบ
ใบจําหน่าย

สัญญาเงินยืมเลขที่

ปรับลดใบขอเลขที่

ตรวจสอบเอกสาร

คําอธิบาย
ระบุความต้ องการใช้ ภายใน…......วัน
วิธีการตรวจสอบยอดการขออนุมตั ิใช้ เงิน (A : ตรวจสอบวงเงิน , Q :
ตรวจสอบจํานวนสัง่ ซื ้อ)
เปรี ยบเทียบราคา ได้ แก่ 0 : ไม่คํานวณ, 1 : ราคามาตรฐาน, 2 :
ราคาซื ้อ/จ้ างครัง้ สุดท้ าย
เลขที่ใบจําหน่ายทรัพย์สนิ กรณีเป็ นการซื ้อโดยการแลกเปลีย่ นให้
ระบุเลขที่ใบจําหน่าย โดยกดปุ่ ม [F6] ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหา
รายการจําหน่ายขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
เลขที่สญ
ั ญาเงินยืม กรณีเป็ นการซื ้อ /จ้ างโดยใช้ เงินยืมให้ ระบุเลขที่
สัญญาเงินยืม โดยกดปุ่ ม [F6] ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหารายการ
สัญญาเงินยืมขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
เลขที่ใบขอซื ้อ/จ้ างที่ต้องการปรับลด กรณีต้องการปรับลดใบขอซื ้อ/
จ้ างให้ ระบุเลขที่ใบขอซื ้อ/จ้ าง โดยกดปุ่ ม [F6] ระบบจะแสดง
หน้ าจอค้ นหารายการใบขอซื ้อ/จ้ าง ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
ผู้ใช้ งานสามารถตรวจสอบเอกสารว่าดําเนินการไปถึงขันตอนใด
้
แล้ ว ได้ โดยกดปุ่ ม ตรวจสอบเอกสาร
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
[ทําการ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึก
รายการเรี ยบร้ อย
[บันทึก] ให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
[ยกเลิก] เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทํา
การเพิ่มรายการใหม่เข้ าไป
ระบบจะสร้ างปุ่ มใบสัง่ ให้ อตั โนมัติเมื่อใบขอซื ้อ/จ้ างมีราคาเกิน
5,000 บาทขึ ้นไป เมื่อผู้ใช้ งานต้ องการสร้ างใบสัง่ สามารถกดปุ่ ม

สถานะ

ใบสัง่

ใบสัง่

ได้ เพื่อทําการสัง่ ซื ้อ/จ้ าง

รายการขอซือ้ /จ้ าง/เช่ า
7. ระบุรายการขอซื ้อ/จ้ าง/เช่า
ข้ อมูล
ปี งบ
แหล่งเงิน

คําอธิบาย
ปี งบประมาณที่ทํารายการซื ้อ/จ้ าง
แหล่งเงิน จําเป็ นต้ องระบุเสมอเนื่องจากจะต้ องตัดลดเงินงบประมาณ
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ข้ อมูล
หน่วยงาน
งาน/โครงการ
ระบุรหัสงบ

ลําดับ
กลุม่ พัสดุ
รหัสพัสดุ
หมวดรายการ
รายละเอียดรายการ
งวดที่
จํานวน
จํานวนสัง่
หน่วยนับ
ราคา/หน่วย
ราคากลาง
(%) TAV
ส่วนลดก่อนหักภาษี
ส่วนลดหลังหักภาษี
ภาษี
มูลค่าสุทธิ/หักงบ
รายการครุภณ
ั ฑ์
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดรายการ
เพิ่มเติม
หมายเหตุ
จัดกลุม่

คําอธิบาย
หน่วยงานที่ทํารายการซื ้อ/จ้ าง
งาน/โครงการตามงบประมาณของหน่วยงาน
รหัสงบประมาณจําเป็ นต้ องระบุเสมอเนื่องจากจะต้ องตัดลดเงิน
งบประมาณ หากต้ องการเปลีย่ นงบประมาณที่ได้ ระบุไว้ ทกุ รายการ ให้
คลิกที่ปมุ่
ลําดับที่ของรายการซื ้อ/จ้ าง
ระบุรหัสพัสดุที่ต้องการซื ้อ/จ้ าง
ระบุรายการพัสดุที่ต้องการซื ้อ/จ้ าง
แสดงรหัสพัสดุที่เลือก
รายละเอียดรายการขอซื ้อ/จ้ าง เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่ องถ่าย
เอกสาร เป็ นต้ น (หากต้ องการแก้ ไขชื่อรายการสามารถลบแก้ ไขได้)
ระบุงวด (กรณีที่เป็ นงานจ้ าง)
จํานวนของที่ขอซื ้อ/จ้ าง
จํานวนของที่ได้ ทําใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง(สถานะเป็ นบันทึก)แล้ ว ค่าเริ่ มต้ นจะ
เป็ น 0 ซึง่ ผู้ใช้ ไม่สามารถแก้ ไขเองได้
ระบบจะแสดงค่าเริ่ มต้ นหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการพัสดุ
และผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเองได้
ระบบจะแสดงค่าเริ่ มต้ นราคาต่อหน่วยให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการ
พัสดุ และผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเองได้
ราคากลางของพัสดุนนๆ
ั ้ ซึง่ ผู้ใช้ ไม่สามารถแก้ ไขเองได้
อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่ม โดยค่าเริ่ มต้ นจะเป็ น 7
ส่วนลดก่อนหักภาษี จากร้ านค้ า
ส่วนลดหลังหักภาษี จากร้ านค้ า และเป็ นตัวปรับจํานวนเงินในกรณีที่
ยอดเงินไม่พอดีเนื่องจากการปั ดเศษหรื ออื่นๆ
จํานวนเงินภาษี มลู ค่าเพิ่ม ระบบจะคํานวณให้ โดยคิดจาก VAT(%) ที่ได้
ระบุไว้ แต่สามารถแก้ ไขได้
มูลค่าสุดท้ ายหลังจากที่หกั ภาษี และส่วนลดแล้ ว
ระบุรายการครุภณ
ั ฑ์(จ้ าง) เช่น จ้ างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เป็ นต้ น
ระบบจะขึ ้นรายการครุภณ
ั ฑ์ให้ อตั โนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการที่ช่อง
รายการครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดรายการเพิ่มเติม
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
จัดกลุม่ ของรายการ กรณีใช้ เงินหลายงบในการจัดซื ้อ/จ้ าง
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บันทึกรายชื่อคณะกรรมการ
8. รายชื่อคณะกรรมการ
บันทึกรายชื่อคณะกรรมการ ระเบียบในการจัดซื ้อ/จ้ างบางกรณีต้องจัดตังคณะกรรมการในการ
้
ตรวจรับ จึงต้ องบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ โดยไปที่ Tab "C : รายชื่อคณะกรรมการ"
(หรื อกด Alt+C) จะปรากฏหน้ าจอดังรูป

เลือกคณะกรรมการในงานที่ต้องการ จากนันให้
้ กดปุ่ ม เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการ
จะปรากฏหน้ าจอรายชื่อคณะกรรมการประจําปี ขึ ้นมาให้ เลือก

ให้ คลิกเลือกรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องการจากนันกดปุ่
้
ม [ตกลง] และให้ บนั ทึกข้ อมูลแต่งตังคณะกรรมการ
้
ในแต่ละงาน ดังนี ้ 1: ประธานกรรมการ 2: กรรมการ 3: กรรมการและเลขานุการ 4 : กรรมการและ5 : ผู้ควบคุมงาน 6 :
หัวหน้ าควบคุมงาน 7 : ผู้ช่วยเลขานุการ 8 : เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
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บันทึกรายชื่อผู้อนุมัติ
9. รายชื่อผู้อนุมตั ิ
บันทึกรายชื่อผู้อนุมตั ิ โดยไปที่ Tab "A : รายชื่อผู้อนุมตั "ิ
จะปรากฏหน้ าจอดังรูป ปรากฏดังรูป

(หรื อกด Alt+A)

จากนันบั
้ นทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
ที่
คํานํา – ข้ อความ
ลงนามโดย

คําอธิบาย
ระบบจะจัดลําดับให้ อตั โนมัติ
กดปุ่ มคัดลอกจาก
เพื่อคัดลอกรายชื่อ
ผู้อนุมตั ิจากส่วนกลางจะแสดงคํานํา – ข้ อความให้
ชื่อบุคลากรภายใน (หากมีการบันทึกไว้ แล้ วเมื่อกดคัดลอก
จากส่วนกลางรายชื่อจะปรากฏด้ วย)
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บันทึกข้ อมูลเสนอราคา
10. ข้ อมูลเสนอราคา
บันทึกรายการข้ อมูลเสนอราคา โดยไปที่ Tab R : รายชื่อผู้อนุมตั "ิ
Alt+G)ข้ อมูลเสนอราคาจะประกอบไปด้ วย ข้ อมูลร้ านค้ าเสนอราคา และข้ อมูลหลักคํ ้าประกันซอง

(หรื อกด

ข้ อมูลร้ านค้ า

จากนันบั
้ นทึกข้ อมูลข้ างต้ นดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสร้ านค้ า
ร้ านค้ า
สถานะ การเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
การดูสถานที่
ส่งมอบภายใน...วัน
เหตุผลในการตกลง
เหตุผลในการปฏิเสธ
วันที่รับซอง

คําอธิบาย
ระบุรหัสหรื อชื่อร้ านค้ า
เมื่อระบุรหัสร้ านค้ าแล้ วข้ อความชื่อและรหัสจะนํามาแสดงให้ ที่
ช่องนี ้
ระบุสถานะ การเสนอราคา 1: ซื ้อแบบ 2: เสนอราคา 3: ตกลง
ราคา 4: ยกเลิก
ระบุราคาที่เสนอราคา
ระบุการดูสถานที่ 1: ไม่ดงู าน/สถานที่ 2: ดูงาน/สถานที่
ระบุวนั ที่ ส่งมอบภายใน......วัน
เหตุผลในการตกลง
เหตุผลในการปฏิเสธ
ระบุวนั ที่รับซอง

เมื่อระบุข้อมูลข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว กรณีมีการวางหลักคํ ้าประกันซองผู้ปฏิบตั ิงานสามารถเพิ่มรายการดังนี ้
ข้ อมูล
ประเภท

คําอธิบาย
ระบุประเภทหลักคํ ้าประกัน 1: เงินสด 2: เช็ค 3: BANK
GUARANTEE
เลขที่เอกสาร/ใบเสร็ จรับเงิน ระบุเลขที่เอกสาร/ใบเสร็ จรับเงิน (กรณีเป็ นเงินสด)
เอกสารลงวันที่
ระบุวนั ที่ของเอกสาร
ธนาคาร
ระบุชื่อธนาคาร
สาขาธนาคาร
ระบุสาขาธนาคาร
วันที่หมดอายุ
ระบุวนั ที่หมดอายุ
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ข้ อมูล
มูลค่า
สถานะ การส่งคืน
วันที่กําหนดส่งคืน
มูลค่าส่งคืน

คําอธิบาย
ระบุมลู ค่า
ระบุสถานะ การส่งคืน 1: ทําการ 2: รอรับ 3: รับแล้ ว 4: รอส่งคืน
5: ส่งคืนแล้ ว
ระบุวนั ที่กําหนดส่งคืน
ระบุมลู ค่าส่งคืน

และสามารถสัง่ พิมพ์ได้ โดยการกดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}

ได้ โดยสามารถระบุรายงานดังรูป
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การคํานวณภาษี/ส่ วนลด
11. การคํานวณภาษี/ส่วนลด
การคํานวณภาษี/ส่วนลด ระบบมีฟังก์ชนั ในการช่วยคํานวณภาษี และส่วนลดให้ ทําได้ โดยกดปุ่ ม
จะปรากฏหน้ าจอดังรูป

และมีวิธีใช้ งานดังนี ้
1. การถอดภาษี ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ ต้องการให้ ระบบทําการถอดภาษีให้ ให้ เลือกคลิกที่ “ภาษี” แล้ วเลือก “ถอด
ภาษี” แล้ วให้ ระบุจํานวนภาษี เป็ นเปอร์ เซ็นต์ (ระบบจะให้ คา่ ตังต้
้ นภาษี เป็ น 7%) จากนันให้
้ เลือกว่าต้ องการจะถอดภาษี ทกุ
รายการ หรื อเฉพาะรายการที่เลือกไว้ จากนันให้
้ กดปุ่ ม “ตกลง” ระบบก็จะทําการถอดภาษี ให้ อตั โนมัติ (ทังนี
้ ้ในรายการขอ
ซื ้อ/จ้ าง ผู้ใช้ จะต้ องระบุภาษี ให้ เป็ น 0 ก่อนทําการถอดภาษี)
2. การปรับปรุงภาษี ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ ต้องการให้ ระบบทําการปรับปรุงภาษี ให้ ได้ ตามยอดภาษี รวมที่ต้องการ
ให้ เลือกคลิกที่ “ภาษี” แล้ วเลือก “ปรับปรุงภาษี” แล้ วให้ ระบุจํานวนภาษี ที่ต้องการจะปรับปรุง เช่นจากของเดิมยอดภาษี เป็ น
200.01 ต้ องการปรับปรุงภาษี เป็ น 200 ให้ ระบุเป็ น 200 เป็ นต้ น จากนันให้
้ เลือกว่าต้ องการจะปรับปรุงภาษี ทกุ รายการ หรื อ
เฉพาะรายการที่เลือกไว้ จากนันให้
้ กดปุ่ ม “ตกลง” ระบบก็จะทําการปรับปรุงภาษี ให้ อตั โนมัติ
3. ส่วนลด ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ ต้องการให้ ระบบทําการคํานวณส่วนลดให้ ให้ เลือกคลิกที่ “ส่วนลด” แล้ วเลือก
“ลดก่อนหักภาษี” กรณีที่เป็ นส่วนลดก่อนหักภาษี หรื อเลือก “ลดหลังหักภาษี” กรณีที่เป็ นส่วนลดหลังหักภาษี แล้ วให้ ระบุ
ส่วนลดที่ต้องการ จากนันให้
้ เลือกว่าต้ องการจะคํานวณส่วนลดทุกรายการ หรื อเฉพาะรายการที่เลือกไว้ จากนันให้
้ กดปุ่ ม
“ตกลง” ระบบก็จะทําการคํานวณส่วนลดให้ อตั โนมัติ
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ใบสั่งซือ้ /จ้ าง/เช่ า
เมื่อมีการจัดซื ้อ/จ้ าง โดยจัดทําใบขอซื ้อ/จ้ างแล้ ว และได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ผู้ปฏิบตั ิงานสามารถจัดทํา
ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง
B
C
J
D
F

G

H

I

E

2. ระบุหน่วยงาน ปี งบ ประเภท และเพิ่มเอกสารใหม่ จากนัน้ บันทึกข้ อมูลหน่วยงาน ปี งบ ประเภท
และลําดับ พร้ อมทังระบุ
้ ข้อมูลในการสัง่ ซื ้อ ดังนี ้
ข้ อมูล
ใบสัง่ เลขที่
วันที่
กําหนดส่งมอบภายใน
นับจากวันที่
บริ ษัท/ร้ านค้ า

เลขที่ใบเสนอราคา
วันที่เสนอราคา
เรื่ องสัง่ ซื ้อ
ส่งมอบที่
สถานะ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารสัง่ ซื ้ออย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสารไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่สงั่ ซื ้อของเอกสาร สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึก
โดยตรงได้
กําหนดส่งมอบภายใน (วัน)
กําหนดส่งมอบเริ่ มนับจากวันที่
รหัสอ้ างอิงบุคคล ผู้ประกอบการ สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด
Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอ
ค้ นหาร้ านค้ าขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
ระบุเลขที่ใบเสนอราคา
วันที่ในใบเสนอราคา
ชื่อรายการสัง่ ซื ้อ / คําอธิบาย
สถานที่สง่ มอบ/ส่งของ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่า
เริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดยกดที่
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ข้ อมูล

คําอธิบาย
ปุ่ มบันทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ น
สถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป

นําเข้ าข้ อมูลใบขอ
ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า

นําเข้ าข้ อมูลจากใบขอทีย่ งั ค้ างยังไม่ทํารายการ

3. นําเข้ าใบขอ เมื่อต้ องการเพิ่มรายการสามารถทําได้ โดยกดปุ่ ม
หน้ าจอข้ อมูลจากใบขอที่ยงั ค้ างทํารายการดังรูป

จะปรากฏ

สามารถเลือกค้ นหาข้ อมูลได้ ตามเงื่อนไขต่างๆเช่น ประเภทใบขอ เลขที่ใบขอ สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
ผู้เพิ่มรายการ เป็ นต้ น เมื่อพบรายการที่ต้องการจะทําเข้ าแล้ ว ให้ ดับเบิ ้ลคลิกที่ด้านซ้ ายของรายการ แล้ วข้ อมูลทุกรายการใน
ใบขอซื ้อ/จ้ างจะมาแสดงในหน้ าใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขจํานวนสัง่ ได้ ในกรณีที่สงั่ ไม่ครบจํานวนที่ขอมา โปรแกรมจะคํานวณมูลค่าต่างๆตาม
จํานวนทีเ่ ปลีย่ นแปลง แต่ไม่สามารถสัง่ จํานวนเกินที่ได้ ทําเรื่ องขอไว้ และที่สว่ นล่างจะมีการรวมยอดเงินทุกๆรายการเพื่อให้
ง่ายต่อการตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดงมูลค่ารวม เงินภาษี มลู ค่าเพิ่ม ส่วนลด และมูลค่าสุทธิตามลําดับ
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บันทึกรายการใบสั่งซือ้ /จ้ าง/เช่ า
4. บันทึกรายการใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า
ข้ อมูล
ใบขอเลขที่
ที่
รายการ
งวดที่
จํานวน
จํานวนรับ

คําอธิบาย
อ้ างอิงใบขอซื ้อ/จ้ างที่จะนํามาสัง่ ซื ้อ/จ้ าง หรื อผลิต
เป็ นลําดับรายการที่ในใบขอซื ้อ/จ้ าง
รายการ
หากมีงวด ให้ ระบุงวด
จํานวนสัง่ ซื ้อ/จ้ าง โดยเริ่ มต้ นเป็ นจํานวนคงค้ างสัง่
จํานวนที่ตรวจรับ (สถานะเป็ น บันทึกแล้ ว
เริ่ มต้ นจะเป็ น 0 และผู้ใช้ ไม่สามารถแก้ ไขเองได้)
ราคาต่อหน่วย
ได้ ข้อมูลมาจากใบขอ
หน่วย
ระบุหน่วยนับ
VAT% , ภาษี มลู ค่าเพิ่ม , ข้ อมูลที่ได้ มาจากการคํานวณขึ ้นอยูก่ บั จํานวนที่สงั่ และข้ อมูลเดิม
ส่วนลดก่อนหักภาษี , จากใบขอ
ส่วนลดหลังหักภาษี ,
ราคาสุทธิ , ราคารับสุทธิ
รหัสงบ ,ครุภณ
ั ฑ์
ได้ ข้อมูลมาจากใบขอ
วันที่ครบกําหนดส่ง
วันที่ครบกําหนดส่ง
ชื่อรายการครุภณ
ั ฑ์
ชื่อรายการครุภณ
ั ฑ์ (ระบุเมื่อมีการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์)
หมายเหตุ
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
รายการ (รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการครุภณ
ั ฑ์
เพิ่มเติม)
จัดกลุม่
จัดกลุม่ ของรายการ กรณีใช้ เงินหลายงบในการจัดซื ้อ/จ้ าง
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บันทึกหลักคํา้ ประกันสัญญา
5. หลักคํ ้าประกันสัญญา
บันทึกหลักคํ ้าประกันสัญญา กรณีที่มีการวางหลักคํ ้าประกันสัญญา ให้ ไปที่ Tab " G : หลักคํ ้าประกัน
ดังรูป

สัญญา "

โดยสิง่ ที่จําเป็ นจะต้ องระบุดงั นี ้
ข้ อมูล
ประเภท
เลขที่เอกสาร/
ใบเสร็ จรับเงิน
เอกสารลงวันที่
ธนาคาร
สาขาธนาคาร
มูลค่า
สถานะการส่งคืน

วันที่กําหนดส่งคืน
มูลค่าส่งคืน

คําอธิบาย
เลือกประเภทหลักคํ ้าประกันสัญญา 1: เงินสด 2 : แคชเชียร์ เช็ค
3 : BANK GUARANTEE 4 : พันธบัตร
ระบุเลขที่เช็ค หรื อใบเสร็ จรับเงิน
ระบุวนั ที่ของหลักคํ ้าประกันสัญญา
ระบุชื่อธนาคาร
ระบุสาขาของธนาคาร
จํานวนเงินที่แสดงในหลักคํ ้าประกันสัญญา
เลือกสถานการณ์สง่ คืน ดังนี ้
1 : ทําการ เมื่อนําเอกสารและหลักคํ ้ามาแสดงและทําสัญญา
2: รอรับ เมื่อได้ แสดงเอกสารให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ทู ี่เกี่ยวข้ องตรวจสอบ
และทําการบันทึกการรอรับเข้ าสูร่ ะบบ
3: รับแล้ ว เมื่อมีการรับหลักคํ ้าประกันและออกใบเสร็ จรับหลักคํ ้า
ให้ แก่บริ ษัทที่นําหลักคํามาคํ ้าประกัน
4: รอส่งคืน คํานวณระยะเวลาในการส่งคืนเพื่อเป็ นการตังเจ้
้ าหนี ้
รอจ่าย
5: ส่งคืนแล้ ว เมื่อมีการคืนหลักคํ ้าประกันโดยจะล้ างเจ้ าหนี ้ออก
จากระบบ
ระบุวนั ที่กําหนดส่งคืนหลักคํ ้าประกันสัญญา
จํานวนเงินที่สง่ คืนหลักคํ ้าประกันสัญญา
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บันทึกขยายงวดงาน
6. ขยายงวดงาน
บันทึกการขยายงวดงาน เมื่อมีการขยายเวลาการส่งมอบงานสามารถทําได้ โดย ไปที่ Tab " E : ขยาย
เลือกรายการที่ต้องการขยายงวดงาน พร้ อมกับใส่วนั ที่สง่ มอบงานใหม่ ในช่องเอกสารลง
งวดงาน"
วันที่ และใส่หมายเหตุ ดังรูป

ข้ อมูล
รายการสัง่ ซื ้อ/จ้ าง
ลําดับ
เอกสารลงวันที่
หมายเหตุ

คําอธิบาย
เลือกข้ อมูลจากรายการสัง่ ซื ้อ/จ้ าง
ลําดับรายการขยายงวดงาน
ระบุวนั ที่ขยายงวดงาน
เหตุผลของการขยายงวดงาน

บันทึกแจกแจงงวดงาน
7. แจกแจงงวดงาน
บันทึกการแจกแจงงวดงาน เมื่อมีการแจกแจงงวดงานสามารถทําได้ โดย ไปที่ Tab "H : แจกแจงงวด
งาน"

เลือกรายการที่ต้องการแจกแจงงวดงาน
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ต่าง ๆ
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พร้ อมกับเพิ่มรายการ จากนันจะมี
้ ช่องเอกสารด้ านล่างเพือ่ ให้ ทําการกรอกข้ อมูลในการแจกแจงงวดงาน
ข้ อมูล
เพิ่มรายการ
ลําดับ
ใบขอเลขที่
รายละเอียด
งวดที่
จํานวน
ราคา/หน่วย
หน่วย
VAT(%)
ภาษี
ลดก่อนหักภาษี
ลดหลังหักภาษี
มูลค่าสุทธิ
วันที่ครบกําหนดส่ง
หมายเหตุ
ชื่อรายการครุภณ
ั ฑ์
รายการ(รายละเอียด
เพิ่มเติม)
จัดกลุม่

คําอธิบาย
เป็ นการเพิ่มรายการในการแจกแจงงวดงานโดยเพิ่มได้ ตามงวดงาน
ที่เพิ่มขึ ้น
ลําดับรายการแจกแจงงวดงาน
เลขที่ใบขอซื ้อ/จ้ างที่จะทําการแจกแจงงวดงาน
ชื่อรายการในการจัดซื ้อ/จ้ าง
เลขที่ใบขอซื ้อ/จ้ างที่จะทําการแจกแจงงวดงาน
จํานวน
จํานวนเงินต่อหน่วย
หน่วยนับของงาน
อัตราภาษี
มูลค่าภาษี
มูลค่าลดก่อนหักภาษี
มูลค่าลดหลังหักภาษี
มูลค่าหลังจากการแจกแจงงวดงาน
วันที่ครบกําหนดส่งงานในแต่ละรายการ
เหตุผลของการขยายงวดงาน
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการครุภณ
ั ฑ์
จัดกลุม่ ของรายการ กรณีใช้ เงินหลายงบในการจัดซื ้อ/จ้ าง
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บันทึกสัญญา
8. สัญญา
บันทึกสัญญา สามารถจัดทําสัญญาได้ โดยไปที่ Tab " C : สัญญา"

กดปุ่ ม

เมื่อต้ องการเพิ่มรายการ ระบบจะทําการออกเลขสัญญาให้ จากนันให้
้ ระบุวนั ที่ออกสัญญา และข้ อมูลใน
การแจ้ งรายละเอียดเพิ่มเติม ตามลําดับดังนี ้ เลขที่อ้างอิง , สถานที่ทําสัญญา , สถานที่สง่ มอบ , สถานที่รับจ้ างทํางาน ,
วันที่เริ่ มทํางาน , วันที่แล้ วเสร็ จ , วงเงิน , พยาน 1,2,3…6

9. สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือทําการ, บันทึก ,ยกเลิกในกรณีที่เพิ่ม
รายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” หรื อเมื่อต้ องการแก้ ไขใบขอซื ้อ/จ้ างที่บนั ทึกไปแล้ ว แต่ต้องยัง
ไม่ได้ ทําใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง ต้ องกดปุ่ ม

ก่อนแก้ ไขทุกครัง้ เมื่อมัน่ ใจว่าถูกต้ องมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ น

สถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดยกดที่ปมุ่
บันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ ม

) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้ และเมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจาก
)
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ใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้ าง/งานเช่ า
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้ าง
B
C

D
F

G

H

E

ในส่วนนี ้มีข้อมูลทัว่ ๆไปคล้ ายกับการใบขอและใบสัง่ รวมทังการค้
้
นหาก็ทําในลักษณะเดียวกัน รวมทัง้
การค้ นหาเพื่อบันทึกข้ อมูลก็ทําในลักษณะเดียวกัน แต่ในการตรวจรับนัน้ จําเป็ นที่จะต้ องระบุ "บริ ษัท/ร้ านค้ า" ด้ วย มิฉะนัน้
โปรแกรมจะเตือน และเมื่อกําหนด "บริ ษัท/ร้ านค้ า" แล้ วที่หน้ าจอค้ นหารจะแสดงข้ อมูลใบสัง่ เฉพาะของบริ ษัท/ร้ านค้ านันๆ
้
จะทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเลือกรายการได้ ง่ายขึ ้น
2. ระบุหน่วยงาน ปี งบ ประเภท และเพิ่มเอกสารใหม่ จากนัน้ บันทึกรายละเอียดใบตรวจรับพัสดุ/งาน
จ้ าง/งานเช่า
ข้ อมูล
ใบรับเลขที่
วันที่
คลังพัสดุ
เอกสาร
ชื่อเอกสาร
เลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร
บ./ร้ านค้ า

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารตรวจรับอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อ
กดปุ่ มเพิ่มเอกสารไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ตรวจรับของเอกสาร สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
รหัสคลังพัสดุที่ต้องการนําเข้ า
ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการตรวจรับ ได้ แก่ ใบส่งของ/งาน,
ใบเสร็ จรับเงิน, ใบสําคัญรับเงิน, ใบแจ้ งหนี ้, เอกสารอื่นๆ
กรณีที่เลือกประเภทเอกสารเป็ น 4 : เอกสารอื่นๆ ผู้ใช้ จะต้ องระบุ
ว่าเป็ นเอกสารอะไร
เลขที่เอกสารที่ใช้ ในการตรวจรับ
วันที่เอกสารที่ใช้ ในการตรวจรับ
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสอ้ างอิงบุคคล เช่น ผู้ประกอบการ/ร้ านค้ า เป็ นต้ น
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่
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คําอธิบาย
มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาร้ านค้ าขึ ้นมาให้
ผู้ใช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
เจ้ าหน้ าที่
รหัสอ้ างอิงเจ้ าหน้ าที่พสั ดุที่ทํารายการตรวจรับ สามารถใส่คํา
ขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อ
มากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาบุคลากรขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
รายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
ผู้ชํานาญการ
ผู้ชํานาญการ หรื อที่ปรึกษาในการตรวจรับ
ผู้เบิก
รหัสอ้ างอิงผู้เบิก สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อ
ค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอ
ค้ นหาบุคลากรขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
ตําแหน่ง
ตําแหน่งของผู้เบิก
หน่วยงาน
หน่วยงานของผู้เบิก
วันที่ตรวจรับถูกต้ อง
วันที่ตรวจรับถูกต้ อง
วันที่ถือว่าพัสดุครบถ้ วน วันที่ถือว่าพัสดุครบถ้ วน
ยกเว้ นค่าปรับ
กรณีมีคา่ ปรับแต่ต้องการยกเว้ นค่าปรับให้ คลิกเลือกยกเว้ นค่าปรับ
เลขที่สญ
ั ญา
เลขที่สญ
ั ญายืม (กรณีอ้างอิงสัญญายืม)
สถานะ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึก
รายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดย
กดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทํา
การเพิ่มรายการใหม่เข้ าไป
นําเข้ าข้ อมูลใบขอ
นําเข้ าข้ อมูลจากใบขอที่ค้างทํารายการ(ในข้ อ 3)
นําเข้ าข้ อมูลใบสัง่
นําเข้ าข้ อมูลจากใบสัง่ ที่ค้างทํารายการ(ในข้ อ 3)
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3. เมื่อต้ องการตรวจรับงานกรณีไม่มีใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า ให้ นําเข้ าข้ อมูลจากใบขอซื ้อ/จ้ าง/เช่า โดยคลิก
ปุ่ ม

จะปรากฏหน้ าจอ ดังรูป

หรื อเมื่อต้ องการตรวจรับงานกรณีมีใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า ให้ นําเข้ าข้ อมูลจากใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า โดยกดปุ่ ม
จะปรากฏหน้ าจอ ข้ อมูลจากใบสัง่ ที่ยงั ค้ างทํารายการ ดังรูป

จากนัน้ สามารถเลือกค้ นหาข้ อมูลได้ ตามเงื่อนไขต่างๆเช่น ประเภท เลขที่ สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ผู้
เพิ่มรายการ เป็ นต้ น เมื่อพบรายการที่ต้องการจะทําเข้ าแล้ ว ให้ ดับเบิ ้ลคลิกที่ด้านซ้ ายของรายการ แล้ วข้ อมูลทุกรายการใน
ใบซื ้อ/จ้ างจะมาเพิ่มใน Datasheet
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขจํานวนรับในกรณีที่สง่ มอบไม่ครบตามจํานวนที่สงั่ ไป โปรแกรมจะคํานวณมูลค่า
ต่างๆให้ ตามจํานวนที่เปลีย่ นแปลง แต่ไม่สามารถตรวจรับเกินจํานวนที่สงั่ ได้ และที่สว่ นล่างจะมีการรวมยอดเงินทุกๆ
รายการเพื่อให้ ง่ายต่อการตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดงมูลค่ารวม เงินภาษี มลู ค่าเพิ่ม ส่วนลด และมูลค่าสุทธิตามลําดับ
เมื่อกรอกรายการตรวจรับแล้ ว ไม่สามารถแก้ ไขรหัสร้ านค้ าได้ เนื่องจากไม่ต้องการให้ ทํารายการสัง่ ซื ้อ
จากร้ านค้ า A แต่ตรวจรับจากร้ านค้ า B ดังนันถ้
้ าต้ องการเปลีย่ นร้ านค้ าที่จะตรวจรับต้ องลบรายการตรวจรับทังหมดออก
้
ก่อน
บันทึกรายการใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้ าง
4. บันทึกรายการใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้ าง/งานเช่า หลังจากที่บนั ทึกข้ อมูลใบสัง่ แล้ ว ให้ ไปที่ Tab " I :
รายการสัง่ ซื ้อ/จ้ าง"
ข้ อมูล
ใบขอที่
ที่
ใบสัง่ ที่
ระบุรหัสงบ
หมวดรายการ

รายการ
ราคา/หน่วย
จํานวนรับ
หน่วย
ตัวคูณ

จํานวนเบิก
หน่วยเบิก
ส่วนลดก่อนหักภาษี
VAT (%)
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ส่วนลดหลังหักภาษี
ราคาสุทธิ
ชื่อรายการครุภณ
ั ฑ์
ราการเพิ่มเติม

เพื่อบันทึกรายการที่มีการสัง่ ซื ้อ/จ้ าง โดยมีข้อมูลดังนี ้
คําอธิบาย
ใบขอซื ้อ/จ้ างที่นํามาสัง่ ซื ้อ/จ้ างแล้ ว
เป็ นลําดับรายการที่ในใบขอซื ้อ/จ้ าง
อ้ างอิงใบสัง่ ซื ้อ/จ้ างที่จะทําการตรวจรับ
อ้ างอิงรหัสงบที่ใบขอซื ้อ/จ้ าง
กําหนดว่ารายการที่ตรวจรับนัน้ เป็ นวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์หรื อการจ้ าง
งานใดๆ เพื่อบันทึกรายการรับลงในทะเบียนวัสดุ ทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์ และลงบัญชีด้วย
รายการที่ทําที่ใบขอซื ้อ/จ้ าง
ราคา/หน่วยที่ทําการตรวจรับ
จํานวนตรวจรับเริ่ มต้ นเป็ นจํานวนคงค้ างรับ
ข้ อมูลหน่วยนับได้ มาจากใบขอ ใบสัง่
ตัวคูณสําหรับการเปลีย่ นหน่วยเพื่อนําเข้ าคลัง เช่น ถ้ าต้ องการ
นําเข้ าปากกาจากโหลเป็ นด้ าม ให้ ใส่ข้อมูลตัวคูณเป็ น 12 และให้
กําหนดหน่วยเบิกเป็ นด้ าม
จํานวนที่ตรวจรับหรื อเริ่ มต้ นเป็ นจํานวนคงค้ าง
ข้ อมูลหน่วยนับสําหรับใช้ เบิก
มูลค่าลดก่อนหักภาษี
อัตราภาษี
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
มูลค่าลดหลังหักภาษี
ราคาสุทธิ
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการครุภณ
ั ฑ์

้ /จัดจ ้าง - 42
ระบบจัดซือ

VISION NET CO., LTD.

บันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
5. รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
บันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ ผู้ใช้ สามารถเพิ่มข้ อมูลคณะกรรมการตรวจรับได้ โดยไปที่ Tab "
(หรื อกด Alt+C)แล้ วบันทึกลําดับที่ รายชื่อ
C : รายการชื่อคณะกรรมการตรวจรับ"
โดยระบุเป็ นรหัสบุคคลอ้ างอิง (ใช้ วิธีค้นหาเหมือนที่อธิบายไว้ แล้ วข้ างต้ น) ตําแหน่งกรรมการและกรรมการในงาน หรื อกด
ปุ่ ม
เพื่อดึงข้ อมูลคณะกรรมการที่ได้ ทําการกรอกไว้ แล้ วที่ในการบันทึกคณะกรรมการ ในส่วน
ของใบขอซื ้อ/จ้ าง โดยกลุม่ ของคณะกรรมการที่ระบบจะทําการดึงมาให้ นนได้
ั ้ แก่
คณะกรรมการในงาน
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจการจ้ าง
จะปรากฏข้ อมูลดังรูป

หากไม่มีการบันทึกคณะกรรมการมาจากใบขอซื ้อ/จ้ าง/เช่านัน้ สามารถมากําหนดข้ อมูลได้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
ลําดับที่
รายชื่อคณะกรรมการ

ตําแหน่งกรรมการ

คําอธิบาย
ลําดับที่ ระบบแสดงให้ อตั โนมัติ หลังจากที่มีการพิมพ์รหัสบุคคล
ชื่อบุคลากรภายใน สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อหรื อรหัส แล้ วกด
Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มรี ายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดง
หน้ าจอค้ นหาบุคลากรขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
ชื่อตําแหน่ง ให้ ระบุดงั นี ้ 1: ประธานกรรมการ 2: กรรมการ 3:
กรรมการและเลขานุการ 4: ผู้ควบคุมงาน 5: ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน 6:
ผู้ช่วยเลขานุการ 7 : ผู้ช่วยเลขานุการ 8 : เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

VISION NET CO., LTD.

้ /จัดจ ้าง - 43
ระบบจัดซือ

บันทึกรายการปรับ
6. รายการปรับ
ในกรณีที่มีคา่ ปรับผู้ใช้ สามารถระบุรายละเอียดค่าปรับได้ โดยไปที่ Tab " B : รายการปรับ"
(หรื อกด Alt+B) จากนันระบุ
้
แหล่งเงิน, ค่าปรับ, จํานวนเงินปรับ , เลขที่หนังสือราชการ , ช่วงการคิด
ค่าปรับ(1:ปรับตังแต่
้ ตอนทําใบขอซื ้อหรื อ 2:ปรับตอนทําใบตรวจรับ) , จํานวนวันที่คิดค่าปรับ , เงินค่าปรับต่อวัน และ
กําหนดส่งงาน หรื อถ้ าหากมีคา่ ปรับก็สามารถกดปุ่ ม
เพื่อคํานวณค่าปรับ ระบบจะคํานวณให้ จากวันที่
กําหนดส่งจากใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า เปรี ยบเทียบกับวันที่ตรวจรับถูกต้องในใบตรวจรับ ดังรูป

บันทึกรายการเพิ่มเติม
7. รายการเพิ่มเติม
บันทึกรายการเพิ่มเติม ในขันตอนการซื
้
้อ/จ้ างปกติผ้ ใู ช้ อาจไม่จําเป็ นต้ องบันทึกข้ อมูลรายการเพิ่มเติม
เนื่องจากระบบจะทําการเพิ่มให้ อตั โนมัติเมื่อมีการอนุมตั ิใบตรวจรับ แต่สาํ หรับกรณีใช้ เงินหลายงบในการจัดซื ้อ/จ้ างผู้ใช้
จําเป็ นจะต้ องมาที่เมนูนี ้เพื่อเลือกงบประมาณ และคลังพัสดุเพื่อการนําเข้ าข้ อมูล หรื อต้ องการระบุรายการครุภณ
ั ฑ์เพิ่มเติม
ก่อนที่จะนําเข้ าคลังพัสดุก็สามารถทําได้ ที่เมนูนี ้ วิธีการเพิ่มรายการเพิ่มเติมสามารถทําได้ โดยไปที่ Tab " A : รายการ
และ กดปุ่ ม
เมื่อต้ องการเพิ่มทุกรายการในตรวจรับ หรื อ
เพิ่มเติม"
เลือกรายการที่ List box จากนัน้ ดับเบิ ้ลคลิก รายการที่ต้องการเพิ่ม จากนันถ้
้ าต้ องการแจกแจงรายการใดให้ คลิก เลือก
รายการนันๆที
้ ่ List box และเพิ่มหรื อปรับปรุงข้ อมูลที่ Datasheet โดยการเพิ่มข้ อมูลแต่ละรายการจํานวนเงินรวมจะต้ อง
เท่าเดิม ดังรูป
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ใบขออนุมัติเบิกเงิน
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ใบขออนุมตั ิเบิกเงิน
B

C
D
E

2. ระบุหน่วยงาน ปี งบ ลําดับทีซ่ งึ่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบขออนุมตั ิ
เบิกเงินนันๆขึ
้ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม{เพิ่มข้ อมูล}
เงินที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบขออนุมตั ิเบิก

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น เลขที่ใบขอ อนุมตั ิเบิก ปี งบประมาณ หน่วยงาน
วิธีซื ้อ/จ้ าง ประเภทซื ้อ /จ้ าง หมวดรายจ่าย หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้
ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกในหน้ าจอบันทึกใบอนุมตั ิเบิกเงิน
แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box {Preview}
การสัง่ พิมพ์ให้ กดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}
โปรแกรมจะแสดงใบขอก่อนที่จะทําการพิมพ์
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3. บันทึกข้ อมูลใบขออนุมตั ิเบิกเงิน
ข้ อมูล
คําอธิบาย
เลขที่
เลขที่ใบขออนุมตั ิเบิกเงิน ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสารไม่
ต้ องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ขอเบิก
วันที่ขอขออนุมตั ิเบิกเงิน
รายละเอียด
ระบุรายละเอียดของใบขออนุมตั ิเบิกเงิน
แหล่งเงิน
แหล่งเงิน
วิธี
วิธีซื ้อ/จ้ าง
ประเภท
ประเภทซื ้อ/จ้ าง
หมวด
หมวดรายจ่าย
สถานะ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่า
เริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดยกดที่
ปุ่ มบันทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ น
สถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
4. นําเข้ าข้ อมูลจากใบตรวจรับ โดยคลิกปุ่ ม
ใบตรวจรับที่ยงั ค้ างทํารายการเบิก ดังรูป

จะปรากฏหน้ าจอ ข้ อมูลจาก

จากนัน้ สามารถเลือกค้ นหาข้ อมูลได้ ตามเงื่อนไขต่างๆเช่น ปี งบประมาณ หน่วยงาน ช่วงวันที่ตรวจรับ หมวด วิธี แหล่งเงิน
เป็ นต้ น เมื่อพบรายการที่ต้องการจะทําเข้ าแล้ ว ให้ คลิกเลือกที่ด้านซ้ ายของรายการ แล้ วกดปุ่ ม [ตกลง] ข้ อมูลจากใบตรวจ
รับจะมาเพิ่มใน Datasheet
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ทะเบียนคุมใบขออนุมัติเบิกเงิน (นําส่ งการเงิน)
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ทะเบียนคุมใบขออนุมตั ิเบิกเงิน (นําส่งการเงิน)
B

D
C

2. ระบุหน่วยงาน ปี งบ หน่วยงาน วันที่ขอเบิกจาก-ถึง ประเภทซื ้อ/จ้ าง หมวด วิธี และแหล่งเงิน แล้ ว
คลิกปุ่ ม

จากนันคลิ
้ กที่ช่อง
3. คลิกปุ่ ม

ที่รายการที่ต้องการพิมพ์ใบทะเบียนคุมใบขออนุมตั ิเบิกเงิน

เพื่อพิมพ์ใบทะเบียนคุมใบขออนุมตั ิเบิกเงิน

ปรับปรุ งงานระหว่ างทํา
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ปรับปรุงงานระหว่างทํา
B

C

F
D

E
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2.
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่รับ
จนท.พัสดุ

สถานะ

ระบุหน่วยงาน ปี งบ และเพิ่มเอกสารใหม่ จากนันระบุ
้ ข้อมูลปรับปรุงงานระหว่างทํา ดังนี ้
คําอธิบาย
เลขที่เอกสารปรับปรุงงานระหว่างทํา ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสารไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่รับครุภณ
ั ฑ์
รหัสอ้ างอิงเจ้ าหน้ าที่พสั ดุที่ทํารายการ สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ ว
กด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดง
หน้ าจอค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่า
เริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดยกดที่
ปุ่ มบันทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ น
สถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป

3. เพิ่มรายการปรับปรุงงานระหว่างทําโดยไปที่รายการตรวจรับ ทําการค้ นหาใบตรวจรับ ดับเบิ ้ลคลิก
รายการที่ต้องการ หรื อคลิก เลือกที่รายการที่ต้องการแล้ วกดปุ่ ม “เพิ่ม”

จากนันจะปรากฏข้
้
อมูลที่ได้ เลือกที่

รายการรวบรวมงานระหว่างทําเป็ นครุภณ
ั ฑ์
4. ถ้ าต้ องการแก้ ไขรายการรวบรวมงานระหว่างทําเป็ นครุภณ
ั ฑ์ ให้ ดับเบิ ้ลคลิกรายการ หรื อคลิก
เลือกที่รายการที่ต้องการแล้ วกดปุ่ ม ”ยกเลิก”
บันทึกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ จากงานระหว่ างทํา
5.
"รายการครุภณ
ั ฑ์"

เมื่อเลือกรายการระหว่างทําแล้วให้ บนั ทึกรายการครุภณ
ั ฑ์จากงานระหว่างทํา โดยไปที่ Tab
จะปรากฏหน้ าจอดังรูป ดังรูป
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โดยการเพิ่มข้ อมูลรายการครุภณ
ั ฑ์จํานวนเงินรวมจะต้ องเท่ากับจํานวนเงินรวมในรายการรวบรวมงาน
ระหว่างทํา ข้ อมูลที่จําเป็ นจะต้ องระบุในรายการครุภณ
ั ฑ์ ได้ แก่
ข้ อมูลที่บนั ทึก
ลําดับที่
หมวดรายการ
รายการ
จํานวน
ราคา/หน่วย
หน่วย
รหัสงบประมาณ

หน่วยงาน
คลังพัสดุ
คุณลักษณะ
เพิ่มเติม
หมายเหตุ
รับประกันถึงวันที่
รับประกัน.....ปี
รับประกัน...เดือน
คําอธิบายการ
รับประกัน
รหัสสิง่ ก่อสร้ าง
สถานที่วาง/เก็บ
ประเภทรถ
ทะเบียนรถ
ผู้ดแู ลรับผิดชอบ
รหัสคลังรับ

คําอธิบาย
ลําดับที่เอกสาร
รายการพัสดุที่ต้องการซื ้อ/จ้ าง
รายละเอียดรายการ
จํานวน
ระบบจะแสดงค่าเริ่ มต้ นราคาต่อหน่วยให้ จากการบันทึกไว้ ใน
รายการพัสดุ และผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเองได้
ระบบจะแสดงค่าเริ่ มต้ นหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการ
พัสดุ และผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเองได้
รหัสงบประมาณ
งบประมาณจะเลือกได้ เฉพาะตามรายการงานระหว่างทําที่เลือก
ไว้
ใส่รหัสหน่วยงานที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
คลังพัสดุที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์
คุณลักษณะเพิ่มเติมของครุภณ
ั ฑ์
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
วันที่หมดอายุรับประกัน
จํานวนปี หมดอายุรับประกัน
จํานวนเดือนหมดอายุรับประกัน
คําอธิบายการเพิ่มเติมในการรับประกัน
รหัสสิง่ ก่อสร้ าง
สถานที่วาง/เก็บครุภณ
ั ฑ์
ระบุประเภทรถ กรณีครุภณ
ั ฑ์นนเป็
ั ้ นยานยนต์
ทะเบียนรถ กรณีครุภณ
ั ฑ์นนเป็
ั ้ นยานยนต์
รหัสบุคลากรที่เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ
รหัสคลังรับ
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ประวัติการซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ประวัติการซ่อมครุภณ
ั ฑ์
B
C
D

E

2. ระบุปีงบ หน่วยงาน ลําดับทีซ่ งึ่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลประวัติการ
ซ่อมนันๆขึ
้ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม{เพิ่มข้ อมูล}
อยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

ในกรณีที่ต้องการค้ นหาประวัติการซ่อมที่มี

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น เลขที่ประวัติการซ่อม ปี งบประมาณ ประเภท หรื อ
ผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูล
รายการที่เลือกในหน้ าจอบันทึกประวัติการซ่อม
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การสัง่ พิมพ์ให้ กดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}
แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box {Preview}
โปรแกรมจะแสดงใบขอก่อนที่จะทําการพิมพ์
3. บันทึกข้ อมูลประวัติการซ่อม
ข้ อมูล
คําอธิบาย
เลขที่
เลขที่ใบประวัติการซ่อม ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสารไม่
ต้ องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ซอ่ มบํารุง
วันที่ซอ่ มบํารุง
ใบตรวจรับ
เลขที่ใบตรวจรับ กรณีจ้างซ่อมผ่านการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง
รหัสผู้รับซ่อม
รหัสอ้ างอิงผู้รับซ่อม สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อหรื อรหัส แล้ วกด Enter
เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหา
บุคคลขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
แหล่งเงิน
แหล่งเงิน
รับประกัน
รับประกัน….........ปี ..............เดือน
รับประกันถึงวันที่
รับประกันถึงวันที่
หมายเหตุ
หมายเหตุเพิ่มเติม
คําอธิบาย
คําอธิบาย
ระยะเวลาในการซ่อม
ระยะเวลาในการซ่อมจาก-ถึง
4. บันทึกข้ อมูลรายการซ่อม ให้ ระบุครุภณ
ั ฑ์ในการซ่อม โดยสามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อหรื อรหัส แล้ ว
กด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มรี ายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาครุภณ
ั ฑ์ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อ
กดปุ่ ม [F6]) จากนันให้
้ บนั ทึกข้ อมูลรายการซ่อม
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ลําดับที่
ลําดับที่ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
หมวดรายการ
หมวดรายการซ่อม
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการซ่อมในแต่ละรายการ
ชื่ออาคาร
ให้ ระบุชื่ออาคาร กรณีเป็ นการซ่อมแซมอาคาร
ชื่อห้ อง/รถยนต์/อุปกรณ์
ให้ ระบุชื่อห้ อง/รถยนต์/อุปกรณ์ กรณีเป็ นการซ่อมแซม/รถยนต์/อุปกรณ์
ตามลําดับ
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
ชื่อครุภณ
ั ฑ์ที่ซอ่ ม
กรณีจ้างซ่อมผ่านการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ระบบจะทําการเพิ่มประวัติการซ่อมให้ อตั โนมัติ เมื่อมีการอนุมตั ิ
เอกสารตรวจรับ(โดยจะต้ องระบุครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการซ่อมไว้ ที่หน้ าจอใบขอซื ้อ/จ้ าง) ผู้ใช้ งานไม่ต้องบันทึกข้ อมูลซํ ้า
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ทะเบียนคุมหลักคํา้ ประกัน
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ทะเบียนคุมหลักคํ ้าประกัน
B
C

E

D

2. ระบุประเภท , ชื่อร้ านค้ าหรื อบุคคล สถานะการคืน กําหนดวันที่คืนจาก – ถึง และกดปุ่ มปรับ
ข้ อมูล
3. ระบบจะแสดงข้ อมูลหลักคํ ้าประกัน ตามรายการที่เลือกดังนี ้
ข้ อมูลที่บันทึก
คําอธิบาย
ประเภท
ประเภทหลักคํ ้า (หลักคํ ้าประกันซอง หรื อสัญญา)
ชื่อบุคคลอ้ างอิง ชื่อบุคคลที่วางหลักคํ ้า
เลขที่เอกสารคํ ้า เลขที่เอกสารหลักคํ ้า
วันที่ตามเอกสาร วันที่ตามเอกสารคํ ้า
หลักคํ ้า
แสดงประเภทของหลักคํ ้า เช่น 1 : เงินสด , 2 : แคชเชียร์ เช็ค , 3 :
BANK GUARANTEE , 4 : พันธบัตร
ธนาคาร
ชื่อธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค, หลักคํ ้าประกันธนาคาร, พันธบัตร)
สาขาธนาคาร
สาขาธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค, หลักคํ ้าประกันธนาคาร, พันธบัตร)
มูลค่า
มูลค่าหลักคํ ้าประกัน
วันหมดอายุ
วันที่หมดอายุ
วันครบกําหนด
วันครบกําหนดส่งคืน
ส่งคืน
มูลค่าส่งคืน
มูลค่าส่งคืน
วันที่รับ
วันที่รับ
เลขที่เตรี ยมจ่าย เลขที่เตรี ยมจ่าย
ใบสําคัญจ่าย
เลขที่ใบสําคัญจ่าย(คืน)
(คืน)
เลขที่ขอซื ้อ/จ้ าง แสดงเลขที่ขอซื ้อ/จ้ าง
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ข้ อมูลที่บันทึก

เลขที่ใบสัง่ ซื ้อ

คําอธิบาย
ในกรณีที่มีการยกเลิกใบขอซื ้อโดยมีการทําข้ อมูลหลักคํ ้าประกัน
แล้ ว ผู้ใช้ งานสามารถเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบขอซื ้อที่รายการนี ้ได้
โดยระบุเลขที่ใบขอซื ้อใหม่ได้ ที่หน้ าจอนี ้
แสดงเลขที่ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง
ในกรณีที่มีการยกเลิกใบสัง่ ซื ้อโดยมีการทําข้ อมูลหลักคํ ้าประกัน
แล้ ว ผู้ใช้ งานสามารถเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบสัง่ ซื ้อที่รายการนี ้ได้
โดยระบุเลขที่ใบสัง่ ซื ้อใหม่ได้ ที่หน้ าจอนี ้

4. เมื่อทํารายการหลักคํ ้าประกันตามขันตอนเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว ผู้ใช้ งานสามารถพิมพ์เอกสารได้ โดยกด
ปุ่ มเครื่ องพิมพ์

โดยจะมีหน้ าจอขึ ้นดังนี ้

และเลือกรูปแบบการรายงาน เมื่อเลือกเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ มตกลง
แสดงรายงานตามที่ได้ เลือกรูปแบบรายงาน

จากนันระบบจะ
้
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การบริหารจัดการรายได้
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง > จัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > การบริ หารจัดการรายได้
B

C

D

2. ระบุหน่วยงาน ปี งบ ลําดับทีซ่ งึ่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลประวัตกิ าร
ซ่อมนันๆขึ
้ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม{เพิ่มข้ อมูล}
อยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

ในกรณีที่ต้องการค้ นหาประวัติการซ่อมที่มี

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น เลขที่ ประวัตกิ ารจัดการรายได้ ปี งบประมาณ
ประเภท หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบ
จะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกในหน้ าจอการบริ หารจัดการรายได้
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3. บันทึกข้ อมูลการบริ หารจัดการรายได้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
เลขที่
เลขที่ใบบริ หารจัดการรายได้ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสารไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่จ้างงาน
วันที่จ้างงาน
วันที่สง่ มอบ
วันที่สง่ มอบ
รหัสผู้จ้างงาน
รหัสอ้ างอิงผู้จ้างงาน สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อหรื อรหัส แล้ วกด Enter
เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหา
บุคคลขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ หรื อกดปุ่ ม [F6])
สถานะ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่า
เริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดยกดที่
ปุ่ มบันทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ น
สถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
4. บันทึกข้ อมูลรายการจ้ างงาน ดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ลําดับที่
ลําดับที่ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
รายละเอียดรายการ
รายละเอียดรายการจ้ างงาน
งวดที่
งวดที่ดําเนินการ
ค่าจ้ าง
ค่าจ้ าง
กําหนดส่งงาน
วันที่กําหนดส่งงาน
เลขที่ใบเสร็ จ
เลขที่ใบเสร็ จ ระบบจะแสดงข้ อมูลให้ เมื่อมีการออกใบเสร็ จจากระบบ
การเงิน

