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ระบบคลังพัสดุ
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ในระบบคลังพัสดุจะมุง่ เน้ นไปที่การควบคุมดูแลรายการวัสดุ และครุภณ
ั ฑ์ สามารถรับข้ อมูลผ่าน
ระบบการจัดซื ้อเพื่อนําของเข้ าคลังพัสดุ สามารถดูความเคลือ่ นไหวการรับเข้ าจ่ายออกของรายการวัสดุ ยอดคงเหลือ
ของวัสดุ รายการค่าเสือ่ มครุภณ
ั ฑ์ และการควบคุมการออกรหัสครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ เป็ นงานที่คอ่ นข้ างยุง่ ยากหากต้ อง
ปฏิบตั ิงานด้ วยกระดาษทําการและเครื่ องคิดเลข
ระบบคลังพัสดุนี ้จะเป็ นงานที่มีความเคลือ่ นไหวของข้ อมูลอยูต่ ลอดเวลา ดังนันความถู
้
กต้ องของ
ข้ อมูลจึงขึ ้นอยูก่ บั ความมีระเบียบวินยั ในการบันทึกข้ อมูลของผู้ใช้ เป็ นส่วนสําคัญ การเข้ าใช้ งานและการตรวจสอบ
ยอดวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใ ห้ ข้อมูลที่ในระบบเป็ นปั จจุบนั สามารถนําไปใช้ วิเคราะห์และพิจารณาใน
ลําดับต่อๆได้ การทํางานของระบบพัสดุแบ่งงานออกเป็ นส่วนงานที่ต้องทํากันในต่างวาระ ต่างเวลา โดยจะขอแบ่ง
ดังนี ้
งาน
เริ่ มต้ นระบบ

งานพัสดุทวั่ ไป

งานทุกสิ ้นงวด

คําอธิบาย
ทําการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ น หรื อข้ อมูลระบบ เช่น ผู้ขาย /ผู้รับจ้ าง หมวดทรัพย์สนิ
กลุม่ ทรัพย์สนิ รายการทรัพย์สนิ บันทึกจํานวนวัสดุ ณ จุดสัง่ ซื ้อ กําหนดกลุม่ หน่วยงานใน
การเข้ าใช้ คลังพัสดุ บันทึกคลังพัสดุ บันทึกกระบวนงานพัสดุ บันทึกงวดพัสดุ
งานที่เกิดขึ ้นในระหว่างเดือน และงานตรวจสอบข้ อมูลรายการวัสดุ และครุภณ
ั ฑ์
รายการพัสดุ ได้ แก่ บันทึกรายการวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ วัสดุคงรูป ทะเบียนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
วัสดุคงรูป ประวัติการซ่อมครุภณ
ั ฑ์ คํานวณรายการค่าเสือ่ ม ตัดจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
รายงานพัสดุ ได้ แก่ รายงานรายการวัสดุ รายงานวัสดุคงเหลื อ รายงานวัสดุรับเข้ าจ่ายออก รายงานความเคลือ่ นไหว รายงานวัสดุขนตํ
ั ้ ่า ณ จุดสัง่ ซื ้อ รายงานราคามาตรฐาน
ของวัสดุรายงานครุภณ
ั ฑ์คงเหลือ รายงานค่าเสือ่ มราคา รายงานการตัดจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
รายงานการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ รายงานทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ
ทุกสิ ้นเดือน
คํานวณรายการค่าเสือ่ มของแต่ละคลังเพื่อส่งข้ อมูลไปยังงานบัญชี
ทุกสิ ้นปี
ยกยอดรายการวัสดุ และปิ ดปี พัสดุ เพื่อเริ่ มปี พัสดุใหม่
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วิธี LOGIN เข้ าระบบคลังพัสดุ
ในช่อง Login
ให้ ใส่เป็ น ชื่อจริ ง.นามสกุล (ตัวแรก) เป็ นภาษาอังกฤษ และใส่ PASSWORD เช่นเดียวกับในช่อง Login เฉพาะการ
เข้ าระบบครัง้ แรก และกรณียงั ไม่เคยเปลีย่ น PASSWORD ให้ เข้ าแบบนี ้ทุกครัง้ ที่ใช้ งาน
เมื่อ LOG IN เข้ าสูร่ ะบบคลังพัสดุแล้ วจะเห็นเมนูหลักในการทํางานดังรูป

กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง)
2. หน่วยนับ – เกณฑ์ราคาครุภณ
ั ฑ์ (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > หน่วยนับ – เกณฑ์ราคา
ครุภณ
ั ฑ์)
3. หมวดทรัพย์สนิ (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > หมวดทรัพย์สนิ )
4. กลุม่ ทรัพย์สนิ (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > กลุม่ ทรัพย์สนิ )
5. รายการทรัพย์สนิ (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > รายการทรัพย์สนิ )
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บันทึกจํานวนวัสดุ ณ จุดสัง่ ซื ้อ (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกจํานวนวัสดุ ณ จุดสัง่ ซื ้อ)
บันทึกคลังพัสดุ (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกคลังพัสดุ)
บันทึกกระบวนงานพัสดุ (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกกระบวนงานพัสดุ)
บันทึกงวดพัสดุ (ตามคลังพัสดุ) (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกงวดพัสดุ)
บันทึกงวดพัสดุ (ตามปี พัสดุ) (ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกงวดพัสดุ)

กําหนดเมื่อเริ่มระบบ
ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง
B
E
C

D

2. เลือกประเภทบุคคล บุคคลภายนอก), บุคคลภายใน) ที่ต้องการเพิ่มข้ อมูล หรื อแก้ ไขข้ อมูล
3. หากต้ องการเพิ่มรายการเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet
(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล) โดยสิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้มีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสค้ นหา
รหัสบุคลากร
คํานําหน้ า-ต่อท้ าย
ชื่อบุคลากร
ชื่อไทย

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 (ชื่อบุคคลากรให้ ใส่)
ป้อนชื่อภาษาไทย
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ข้ อมูล
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อบุคคล
เบอร์ ติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ผ้ เู สียภาษี
เลขที่บตั รประชาชน
ประเภทจดทะเบียน
ที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่
เบอร์ สาํ นักงานใหญ่
จดทะเบียนโดย
ประเภทตําแหน่ง
สถานะ
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คําอธิบาย
ป้อนชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
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)
กรณีเป็ นบุคลากรภายใน (ให้ ใส่ประเภทตําแหน่ง)
ระบุสถานะของบุคคล 1:ติดต่อ, 2:ขาดการติดต่อ, 3:Blacklist

4. หากต้ องการแก้ ไขหรื อค้ นหามูล ให้ ใส่ชื่อบุคคลที่ต้องการแก้ ไขในช่องชื่อ และเลือกประเภท
บุคคล จากนันกด
้ enter
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 ในการ
แสดงข้ อมูลระบบจะแสดงให้ เป็ นชื่อเต็ม คือ บริ ษัทวิชนั่ เน็ตจํากัด ให้ อตั โนมัต)ิ
- ทังนี
้ ้กรณีบคุ คลภายในจะเชื่อมกับข้ อมูลในระบบบุคลากร ดังนันเมื
้ ่อเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหนีลู้ กหนี/้
โดยเลือกประเภทเป็ นบุคคลภายในผู้ใช้ จําเป็ นจะต้ องระบุรหัสบุคลากรด้ วย
- การเพิ่มเติมเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้แต่ละครัง้ ควรตรวจสอบกับข้ อมูลที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อให้ ไม่เกิดความ
ซํ ้าซ้ อนของข้ 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
ครบถ้ วน เนื่องจากข้ อมูลนี ้จะถูกนําไปใช้ในใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง
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หน่ วยนับ – เกณฑ์ ราคาครุ ภณ
ั ฑ์
1. เรี ยกเมนู > ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > หน่วยนับ – เกณฑ์ราคาครุภณ
ั ฑ์
B
C

D

- หน่ วยนับ
2. กดปุ่ ม หน่วยนับ
3. บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
PK
รหัสของหน่วยนับ เป็ นลําดับที่
รหัส
ระบุรหัสย่อของหน่วยนับ
หน่วยนับ
ระบุชื่อของหน่วยนับ
เกณฑ์ คาํ นวณค่ าเสื่อม
2. กดปุ่ มเกณฑ์คํานวณค่าเสือ่ ม
3. บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รับตังแต่
้ วนั ที่
ฐานมูลค่าที่เริ่ มคิด

คําอธิบาย
ระบุวนั เดือน ปี ที่เริ่ มเกณฑ์ในคํานวณค่าเสือ่ ม
ระบุฐานมูลค่าที่เริ่ มคํานวณค่าเสือ่ ม
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หมวดทรัพย์ สิน
1. เรี ยกเมนู > ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > หมวดทรัพย์สนิ
B

C

2. บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อหมวด
กลุม่ การลงคลัง
เรี ยงลําดับ

คําอธิบาย
ระบุรหัส เป็ นลําดับที่
ระบุชื่อหมวด ให้ สอดคล้ องกับกลุม่ การลงคลังพัสดุ
เลือกระบุกลุม่ คลังพัสดุ
ระบุเลขเรี ยงตามลําดับ
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กลุ่มทรัพย์ สิน
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ เช่า/จ้ าง/> ข้ อมูลระบบ > กลุม่ ทรัพย์สนิ
B

C

D

2. เลือกประเภทพัสดุ ในงานจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า จะมีการแบ่งประเภททรัพย์สนิ
ประเภทพัสดุ
วัสดุ

คําอธิบาย
รายการวัสดุ

งานจ้ าง

เมื่อตรวจรับ
เพิ่มรายการรับวัสดุ, ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์โดยสร้ าง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ให้ , ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงบัญชี

ครุภณ
ั ฑ์

ทะเบียนสินทรัพย์ หรื อทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์

งานเช่า

ลงบัญชี
ลงบัญชี
[สําหรับระบบการเงิน]
ลงบัญชี

งานจ้ างต่างๆ เช่น ค่าจ้ างเหมาทํา
ความสะอาด เป็ นต้ น
งานระหว่างทํา
งานที่อยูใ่ นช่วงระหว่างดําเนินการ
อาคาร/สิง่ ก่อสร้ าง รายการเบิกพัสดุและค่าใช้ จ่าย
งานเช่าต่างๆ เช่น ค่าเครื่ องถ่าย
เอกสาร เป็ นต้ น

3. หากต้ องการเพิ่มรายการพัสดุสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้
กําหนดในรายการพัสดุนนมี
ั ้ ดงั นี ้
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ข้ อมูล
กลุม่ วัสดุ
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์

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 และแบบการลงบัญชี

กลุม่ งานจ้ าง/เช่า
กลุม่ งานระหว่างทํา
กลุม่ อาคาร/สิง่ ก่อสร้ าง

รายการทรัพย์ สิน
1. เรี ยกเมนู ระบบจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า > ข้ อมูลระบบ > รายการทรัพย์สนิ
B

C

D

F

E

,งานเช่า )

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

3. เลือกกลุม่ ทรัพย์สนิ ใน Datasheet จะแสดงรายการทรัพย์สนิ ที่มีอยู่
4. หากต้ องการเพิ่มรายการทรัพย์สนิ สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้
กําหนดในรายการทรัพย์สนิ นันมี
้ ดงั นี ้
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รหัสทรัพย์สนิ

คําอธิบาย(ไทย)
แสดง
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ราคากลาง
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หน่วยเบิก
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คําอธิบาย
ในส่วนนี ้ระบบจะทําการออกเลขทะเบียนให้ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการ
เพิ่มข้ อมูล ซึง่ รหัสทรัพย์สนิ แต่ละหลักจะมีความหมายดังนี ้ 10100017
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

ค่าตังต้
้ นวิธีการหักค่า
เสือ่ ม
แบบการลงบัญชี(สําหรับ รูปแบบในการลงบัญชีของทรัพย์สนิ เมื่อทํารายการตรวจรับหรื อตัง้
งานบัญชี)
หนี ้

5. หากต้ องการค้ นหาชื่อทรัพย์สนิ ในรายการทรัพย์สนิ ผู้ใช้ จะต้ องรู้ก่อนว่าคําที่ต้องการค้ นหา
อยูใ่ นกลุม่ ทรัพย์สนิ ใดเมื่อเลือกกลุม่ ทรัพย์สนิ แล้ ว จากนันให้
้ ระบุคําที่ต้องการค้ นหา ลงไปใน ค้ นหา *.? และถ้ า
ต้ องการแสดงเป็ 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
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*กระดาษ* จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่มีคําว่า กระดาษ
ทังหมดนี
้
้เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับทรัพย์สนิ ทุกประเภท และสําหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ นครุภณ
ั ฑ์นนั ้
จะต้ องบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม โดยข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นค่าตังต้
้ นที่นําไปใช้ ในการเพิ่มทะเบียนครุภณ
ั ฑ์จากการ
ตรวจรับ ได้ แก่
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
ั ฑ์เช่น โต๊ ะ, เก้ าอี ้ เป็ นต้ น
หลายหน่วยนับ/1 รหัสครุภณ
ั ฑ์ เช่น พรม เป็ นต้ น

บันทึกจํานวนวัสดุ ณ จุดสั่งซือ้
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกจํานวนวัสดุ ณ จุดสัง่ ซื ้อ
B
C

D

E

2. เลือกคลังพัสดุ
3. เลือกกลุม่ ทรัพย์สนิ ใน Datasheet จะแสดงรายการวัสดุที่มีการกําหนดจุดสัง่ ซื ้อ

F
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4. หากต้ องการเพิ่มรายการวัสดุสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้
กําหนดในรายการทรัพย์สนิ นันมี
้ ดงั นี ้ ดังรูป
ข้ อมูล
หมวดรายการ
จํานวนขันตํ
้ ่าที่ควรมีใน Stock

ข้ อมูลดังนี ้

ต้ องการคัดลอก

คําอธิบาย
เลือกระบุหมวดรายการที่ต้องการควบคุม
ระบุจํานวนขันตํ
้ ่าที่ควรมีใน Stock เป็ นตัวเลข

5. สามารถคัดลอกข้ อมูลไปยังคลังอื่นได้ โดยกดปุ่ มคัดลอกจะปรากฏหน้ าจอจากนันบั
้ นทึก

จากนันเลื
้ อกระบุคลังต้ นทาง (ต้ นฉบับ) และปลายทาง (ตัวที่คดั ลอก) และเลือกกลุม่ ทรัพย์สนิ ที่
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บันทึกคลังพัสดุ
1. เรี ยกเมนู > ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกคลังพัสดุ
B
C

D

E

2. เลือกวิทยาเขต บันทึกรายชื่อคลัง และกําหนดหน่วยงานหลักที่ควบคุมคลังพัสดุ
3. บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสคลัง
ชื่อคลังพัสดุ
หน่วยงานหลัก
เรี ยงลําดับ

คําอธิบาย
ระบุรหัสคลัง เป็ นลําดับที่
ระบุชื่อคลังพัสดุให้ สอดคล้ องกับหน่วยงานหลัก
เลือกระบุหน่วยงานหลัก
ระบุเลขเรี ยงตามลําดับ

4. เลือกระบุ รหัสผู้ใช้ งานที่มีสทิ ธิ์รับพัสดุ หมายถึง รหัสผู้ใช้ งานที่มีสทิ ธิ์นําพัสดุเข้ าคลัง ในส่วน
ด้ านล่างซ้ าย และรหัสผู้ใช้ งานที่มีสทิ ธิ์จ่ายพัสดุ หมายถึง รหัสผู้ใช้ งานที่มีสทิ ธิ์นําพัสดุออกจากคลัง ในส่วนด้ านล่าง
ขวา หรื อกดปุ่ มสร้ างผู้ใช้ จากหน่วยงานหลัก ระบบจะดึงชื่อ Login ที่อยูใ่ นสังกัดนันๆ
้ มาแสดงให้ ทงด้
ั ้ านรับและจ่าย
โดยสามารถลบหรื อเพิ่มเติมได้กรณีที่ไม่มีชื่อขึ ้น
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บันทึกกระบวนงานพัสดุ
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกกระบวนงานพัสดุ
B

C

2. บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
คําอธิบาย
ประเภท Stock
ประเภท
เอกสาร
คูร่ หัสรายการ

คําอธิบาย
ระบุรหัสที่ใช้ ดําเนินการ
ระบุคําอธิบายรายการ
เลือกระบุประเภท Stock 1: รายการวัสดุ 2: รายการ
ครุภณ
ั ฑ์
เลือกระบุประเภท CR: เครดิต (จ่าย) DR: เดบิต (รับ)
เลือกระบุประเภทของเอกสาร
ระบุรหัส คูร่ หัสรายการในกรณีที่ต้องทํางานเป็ นคูก่ นั เช่น
รหัส 70 คูร่ หัสคือ 71 เป็ นต้ น
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บันทึกงวดพัสดุ (ตามคลังพัสดุ)
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกงวดพัสดุ (ตามคลังพัสดุ)
B
C

D

2. เลือกคลังพัสดุที่ต้องการบันทึกงวดพัสดุ
3. บันทึกข้ อมูลดังนี ้ (เมื่อมีการยกยอดรายการวัสดุ แล้ ว สถานะจะปิ ดให้ อตั โนมัติ และไม่ควร
มาเปลีย่ นสถานะเป็ นเปิ ดในกรณีที่มีการปิ ดปี แล้ ว เนื่องจากจะทําให้ ยอดวัสดุคงเหลือมีการเปลีย่ นแปลง)
ข้ อมูล
งวดพัสดุ
วันที่เริ่ มใช้
วันที่สิ ้นสุด
สถานะ

คําอธิบาย
ระบุงวดพัสดุเป็ น พ.ศ.
ระบุวนั เดือน ปี ที่เริ่ มใช้
ระบุวนั เดือน ปี สิ ้นสุดการใช้
เลือกระบุสถานะ O: เปิ ด C: ปิ ด
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บันทึกงวดพัสดุ (ตามปี พัสดุ)
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกงวดพัสดุ (ตามปี พัสดุ)
B
D

2. ระบุงวดพัสดุเป็ นปี พ.ศ.
3. บันทึกข้ อมูลดังนี ้ หรื อ กดปุ่ มเพิ่มทุกคลังพัสดุ ระบบจะดึงมาแสดงให้ ทกุ คลัง
ข้ อมูล
คลังพัสดุ
วันที่เริ่ มใช้
วันที่สิ ้นสุด
สถานะ

คําอธิบาย
เลือกระบุคลังพัสดุ
ระบุวนั เดือน ปี ที่เริ่ มใช้
ระบุวนั เดือน ปี สิ ้นสุดการใช้
เลือกระบุสถานะ O: เปิ ด C: ปิ ด

C

VISION NET CO., LTD.
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รายการพัสดุ
บันทึกรายการวัสดุ
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > บันทึกรายการวัสดุ
B

C

10: ใบรับวัสดุเมื่อเริ่มระบบ
2. บันทึกใบรับวัสดุเมื่อเริ่ มระบบ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวดพัสดุ
คลังพัสดุ
เอกสาร

ลําดับที่
เลขที่
วันที่

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการวัสดุที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี ( มีคา่
เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บวัสดุ
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบรับวัสดุเมื่อเริ่ มระบบ เพื่อ
บันทึกรายการวัสดุที่มีอยูใ่ นหน่วยงานและต้ องการนําเข้ าระบบตอนเริ่ มใช้
ระบบครัง้ แรก
เลขที่เอกสารเมื่อต้ องการเพิ่มข้ อมูล (เพิ่มใบรายการใหม่) ให้ กดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการรับวัสดุ
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่นําเข้ าระบบ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึก
โดยตรงได้

VISION NET CO., LTD.

ข้ อมูล
รหัสผู้เพิ่ม
รายการ
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คําอธิบาย

รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ มค้ นหาได้
หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่หน้ ารายชื่อที่
ต้ องการ
ตําแหน่ง
ระบุตําแหน่ง
หน่วยงาน
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงาน
ระบุหน่วยงานที่นําเข้ าคลัง
รหัสใบตรวจรับ ระบุรหัสใบตรวจรับ
สถานะ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่า
เริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดย
กดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

กลุม่ วัสดุ
รหัสวัสดุ

ชื่อวัสดุ
จํานวนรับ
ราคาต่อหน่วย
หน่วยนับ
วันที่รับ
หน่วยงาน

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่มรายการใหม่
เข้ าไป
กลุม่ หรื อประเภทของวัสดุ
รายการวัสดุที่ต้องการรับเข้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ถ้ าไม่พบให้ เพิ่มที่รายการพัสดุก่อน แล้ วจึงมาบันทึกเพิ่มในระบบ
ระบุชื่อวัสดุ
ใส่จํานวนวัสดุที่รับเข้ าระบบ
ใส่ราคาต่อหน่วย
ระบบจะแสดงหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการพัสดุ
ใส่วนั ที่วนั เดียวกับวันที่เอกสาร สามารถกดปุ่ ม Spacebar เพื่อเลือกวันที่ได้
ใส่รหัสหน่วยงานที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้

VISION NET CO., LTD.

ข้ อมูล
แหล่งเงิน
ปี งบ
งานโครงการ

รหัสกิจกรรม
กองทุน
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คําอธิบาย
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสแหล่งเงินที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่ปีงวดพัสดุ (ระบบมีคา่ เริ่ มต้ น)
ใส่รหัสงานโครงการที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสกิจกรรมที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่รหัสกองทุนที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่ประเภทงบที่ใช้

11: ใบเพิ่มวัสดุจากการตรวจนับ
2. บันทึกใบเพิ่มวัสดุจากการตรวจรับ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร

ลําดับที่
เลขที่
วันที่
รหัสผู้เพิ่ม
รายการ

ตําแหน่ง
หน่วยงาน

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการวัสดุที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี
คลังพัสดุที่จดั เก็บวัสดุที่ได้ จากการตรวจนับ
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบเพิ่มวัสดุจากการตรวจนับ
เพื่อบันทึกรายการวัสดุที่พบเพิ่มในหน่วยงานและต้ องการนําเข้ าระบบ เมื่อ
มีการตรวจนับประจําเดือนหรื อประจําปี
เลขที่เอกสาร เมื่อต้ องการเพิ่มข้ อมูล (เพิ่มใบรายการใหม่) ให้ กดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการรับวัสดุ
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่นําเข้ าระบบ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter
เพื่อค้ นหาได้ สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อ
ค้ นหาได้ เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่หน้ า
รายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
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เหตุผล
หน่วยงาน
สถานะ
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คําอธิบาย
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
ระบุหน่วยงานที่นําเข้ าคลัง
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่า
เริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดย
กดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

กลุม่ วัสดุ
รหัสวัสดุ

ชื่อวัสดุ
จํานวนรับ
ราคาต่อหน่วย
หน่วยนับ
วันที่รับ
หน่วยงาน

แหล่งเงิน
ปี งบ
งานโครงการ

รหัสกิจกรรม
กองทุน

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่มรายการ
ใหม่เข้ าไป
กลุม่ หรื อประเภทของวัสดุ
รายการวัสดุที่ต้องการรับเข้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ถ้ าไม่พบให้ เพิ่มที่รายการพัสดุก่อน แล้ วจึงมาบันทึกเพิ่มในระบบ
ระบุชื่อวัสดุ
ใส่จํานวนวัสดุที่รับเข้ าระบบ
ใส่ราคาต่อหน่วย
ระบบจะแสดงหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการพัสดุ
ใส่วนั ที่วนั เดียวกับวันที่เอกสาร สามารถกดปุ่ ม Spacebar เพื่อเลือกวันที่
ได้
ใส่รหัสหน่วยงานที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสแหล่งเงินที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่ปีงวดพัสดุ (ระบบมีคา่ เริ่ มต้ น)
ใส่รหัสงานโครงการที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสกิจกรรมที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่รหัสกองทุนที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
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ประเภทงบ
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คําอธิบาย
ใส่ประเภทงบที่ใช้

12: ใบรับวัสดุจากการบริจาค

2. บันทึกใบรับวัสดุจากการบริจาค ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวดพัสดุ

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการวัสดุที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี ( มีคา่
เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุ
คลังพัสดุที่จดั เก็บวัสดุ
เอกสาร
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบเพิ่มวัสดุจากการบริ จาค เพื่อ
บันทึกรายการวัสดุที่ได้ รับบริ จาคและต้ องการนําเข้ าระบบ
ลําดับที่
เลขที่เอกสาร เมื่อต้ องการเพิ่มข้ อมูล (เพิ่มใบรายการใหม่) ให้ กดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการรับวัสดุ
เลขที่
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่
วันที่ของเอกสารที่นําเข้ าระบบ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึก
โดยตรงได้
รหัสผู้เพิ่ม
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
รายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ มค้ นหาได้
หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่หน้ ารายชื่อที่
ต้ องการ
ตําแหน่ง
ระบุตําแหน่ง
หน่วยงาน
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงาน
ระบุหน่วยงานที่นําเข้ าคลัง
รหัสใบตรวจรับ ระบุรหัสใบตรวจรับ
สถานะ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่า
เริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดย
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ข้ อมูล

กลุม่ วัสดุ
รหัสวัสดุ

ชื่อวัสดุ
จํานวนรับ
ราคาต่อหน่วย
หน่วยนับ
วันที่รับ
หน่วยงาน

แหล่งเงิน
ปี งบ
งานโครงการ

รหัสกิจกรรม
กองทุน
ประเภทงบ
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คําอธิบาย
กดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่มรายการใหม่
เข้ าไป
กลุม่ หรื อประเภทของวัสดุ
รายการวัสดุที่ต้องการรับเข้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ถ้ าไม่พบให้ เพิ่มที่รายการพัสดุก่อน แล้ วจึงมาบันทึกเพิ่มในระบบ
ระบุชื่อวัสดุ
ใส่จํานวนวัสดุที่รับเข้ าระบบ
ใส่ราคาต่อหน่วย
ระบบจะแสดงหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการพัสดุ
ใส่วนั ที่วนั เดียวกับวันที่เอกสาร สามารถกดปุ่ ม Spacebar เพื่อเลือกวันทีไ่ ด้
ใส่รหัสหน่วยงานที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสแหล่งเงินที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่ปีงวดพัสดุ (ระบบมีคา่ เริ่ มต้ น)
ใส่รหัสงานโครงการที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสกิจกรรมที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่รหัสกองทุนที่วสั ดุนนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่ประเภทงบที่ใช้

13 : ใบรับวัสดุจากการตรวจรับ
2. สําหรับใบรับวัสดุจากการตรวจรับ ไม่สามารถบันทึกเพิ่มในระบบคลังพัสดุได้ เพราะเป็ นการ
รับข้ อมูลจากการสัง่ ซื ้อ เมื่อมีการตรวจรับ ข้ อมูลจะโอนมาให้ โดยอัตโนมัติ ประเภทเอกสารประเภทนี ้ใช้ สาํ หรับการ
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ตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อมา และบันทึกตรวจรับเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยข้ อมูลและคําอธิบายต่างๆ จะ
เหมือนกับใบรับวัสดุเมื่อเริ่ มระบบ
14: ใบเบิกวัสดุ
2. บันทึกใบเบิกวัสดุ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร
ลําดับที่

เลขที่
วันที่
รหัสผู้เพิ่ม
รายการ

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน
รหัสใบตรวจรับ
สถานะ

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการวัสดุที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี
คลังพัสดุที่จดั เก็บวัสดุ
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบเบิกวัสดุ เพื่อบันทึกรายการ
วัสดุที่ต้องการเบิก
เลขที่เอกสาร
เมื่อต้ องการทํารายการเบิก ให้ กดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการเบิกวัสดุ
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่เบิก
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ มค้ นหาได้
หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่หน้ ารายชื่อที่
ต้ องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
ระบุหน่วยงานที่นําเข้ าคลัง
ระบุรหัสใบตรวจรับ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
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ข้ อมูล
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คําอธิบาย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดย
กดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

รหัสดําเนินการ
กลุม่ วัสดุ
รหัสวัสดุ

รายการวัสดุ
วัสดุคงคลัง
รหัสวัสดุคงคลัง
จํานวนเบิก

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่มรายการ
ใหม่เข้ าไป
รหัสที่ใช้ ดําเนินการกับรายการวัสดุ ให้ เลือกเบิกใช้
กลุม่ หรื อประเภทของวัสดุ
รายการวัสดุที่ต้องการเบิกใช้
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
รายชื่อของวัสดุที่เลือกจากรหัสวัสดุ แก้ ไขไม่ได้ ใช้ สาํ หรับดูข้อมูล
รายการวัสดุที่มีในคลังพัสดุ ที่สามารถเบิกใช้ ได้
สามารถเลือก Lot วัสดุที่รับเข้ ามาก่อนหรื อหลังได้
รหัสและรายชื่อของวัสดุที่เลือกสําหรับเบิกใช้
ใส่จํานวนวัสดุที่ต้องการเบิก

หรื ออีกวิธีหนึง่ ในการเพิ่มรายการวัสดุ ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม
หน้ าจอให้ เลือกรายการวัสดุดงั รูป

จะปรากฏ

สามารถค้ นรายการวัสดุที่ต้องการได้ โดยใส่ข้อมูลลงในตัวกรองด้ านบนแล้ วกดปุ่ มค้ นหา เช่น
ต้ องการค้ นหารายการวัสดุที่มาจากใบตรวจรับ 010050110018 ให้ ใส่หมายเลขดังกล่าวลงในช่องใบตรวจรับและกด
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ปุ่ มค้ นหา
ทังหมด
้
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จากนันให้
้ เลือกรายการที่ต้องการเบิก หรื อกดปุ่ มเลือกทังหมด
้

ถ้ าต้ องการเบิก

หรื อกดปุ่ มเลือกตรงข้ าม

และหากไม่ต้องการเลือกสามารถกดปุ่ มไม่เลือกทังหมด
้

แล้ วกดปุ่ มตกลง

เมื่อบันทึกรายการครบตามรายการและจํานวนที่ต้องการเบิก และ

หลังจากตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ นสถานะจากปุ่ มทําการ
ระบบปรับปรุงยอดวัสดุคงเหลือ

เป็ นปุ่ มบันทึก

15: ใบลดวัสดุจากการตรวจนับ
2. บันทึกใบลดวัสดุจากการตรวจรับ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย
งวด
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการวัสดุที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี ( มีคา่
เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุ
คลังพัสดุที่จดั เก็บวัสดุ
เอกสาร
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบลดวัสดุจากการตรวจนับ เพื่อ
บันทึกรายการวัสดุทตี่ ้ องการปรับลดเนื่องจากตรวจนับแล้ วขาดหายไป เมื่อ
มีการตรวจนับประจําเดือนหรื อประจําปี
ลําดับที่
เลขที่เอกสาร เมื่อต้ องการทํารายการปรับลดรายการ ให้ กดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการ
เลขที่
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่
วันที่ของเอกสารที่ทําการปรับลดจํานวน
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสผู้ทํารายการ รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ มค้ นหาได้
หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่หน้ ารายชื่อที่
ต้ องการ
ตําแหน่ง
ระบุตําแหน่ง
หน่วยงาน
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงาน
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
สถานะ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ

เพื่อให้
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ข้ อมูล

คําอธิบาย
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดย
กดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

รหัสดําเนินการ
กลุม่ วัสดุ
รหัสวัสดุ

รายการวัสดุ
วัสดุคงคลัง
รหัสวัสดุคงคลัง
จํานวนเบิก

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่มรายการ
ใหม่เข้ าไป
รหัสที่ใช้ ดําเนินการกับรายการวัสดุ ให้ เลือกลดลงจากการตรวจนับ
กลุม่ หรื อประเภทของวัสดุ
รายการวัสดุที่ต้องการปรับลดลง
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
รายชื่อของวัสดุที่เลือกจากรหัสวัสดุ แก้ ไขไม่ได้ ใช้ สาํ หรับดูข้อมูล
รายการวัสดุที่มีในคลังพัสดุ ที่ต้องการปรับลด
สามารถเลือก Lot วัสดุที่รับเข้ ามาก่อนหรื อหลังได้
รหัสและรายชื่อของวัสดุที่เลือกสําหรับปรับลด
ใส่จํานวนวัสดุที่ต้องการปรับลดลง เช่น ยอดในระบบมีอยู่ 10 ชิ ้น
แต่นบั จริ งนับได้ 8 ชิ ้น ให้ ใส่จํานวนวัสดุที่ต้องการปรับลด 2 ชิ ้น

หรื อกดปุ่ ม เลือกวัสดุ

จะปรากฏหน้ าจอให้ เลือกรายการวัสดุดงั รูป
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สามารถค้ นรายการวัสดุที่ต้องการได้ โดยใส่ข้อมูลลงในตัวกรองด้ านบนแล้ วกดปุ่ มค้ นหา เช่น
ต้ องการค้ นหารายการวัสดุที่มาจากใบตรวจรับ 010050110018 ให้ ใส่หมายเลขดังกล่าวลงในช่องใบตรวจรับและกด
ปุ่ มค้ นหา

จากนันให้
้ เลือกรายการที่ต้องการลดจํานวน หรื อกดปุ่ มเลือกทังหมดถ้
้
าต้ องการลดจํานวนทัง้

ระบบจะลงรายการที่เลือกไว้ ในหน้ าจอลดจากตรวจนับ ให้ปรับแก้ ไขตัวเลขที่
หมดแล้ วกดปุ่ มตกลง
ต้ องการปรับลดให้ ตรงกับความต้ องการที่จะลดและตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ นสถานะจากปุ่ มทําการ
เป็ นปุ่ มบันทึก

เพื่อให้ ระบบปรับปรุงยอดวัสดุคงเหลือ

16: ใบคืนวัสดุจากการเบิก
2. บันทึกใบคืนวัสดุจากการเบิก ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวดพัสดุ
คลังพัสดุ
เอกสาร
ลําดับที่

เลขที่
วันที่
รหัสผู้คืน

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการวัสดุที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี (มี
ค่าเริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บวัสดุ
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบคืนวัสดุจากการเบิกเพื่อ
บันทึกรายการวัสดุที่ต้องการคืน
เลขที่เอกสาร
เมื่อต้ องการทํารายการปรับลดรายการ ให้ กดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการ
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่ทําการคืนวัสดุ
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ มค้ นหาได้
หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่หน้ ารายชื่อที่
ต้ องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
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ข้ อมูล
ผู้รับคืน
สถานะ
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คําอธิบาย
ระบุชื่อผู้รับคืน (วิธีการเหมือนการค้ นหารหัสบุคลกร)
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
เรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดย
กดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

รหัสใบตรวจรับ
รหัสดําเนินการ
กลุม่ วัสดุ
คืนรหัสวัสดุ

รหัสวัสดุคงคลัง
จํานวนเบิก

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่มรายการ
ใหม่เข้ าไป
ระบุรหัสใบตรวจรับ
รหัสที่ใช้ ดําเนินการกับรายการวัสดุ ให้ เลือกรับคืนจากการเบิก
กลุม่ หรื อประเภทของวัสดุ
รายการวัสดุที่ต้องการปรับลดลง
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
รหัสและรายชื่อของวัสดุที่เลือกสําหรับรับคืนจากการเบิก
ใส่จํานวนวัสดุที่ต้องการคืน
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17: ใบโอนวัสดุ
2. บันทึกใบโอนวัสดุ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวดพัสดุ
คลังพัสดุ
เอกสาร
ลําดับที่
เลขที่
วันที่
รหัสผู้มอบโอน

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน
ผู้รับมอบโอน
สถานะ

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการวัสดุที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี
( มีคา่ เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บวัสดุ
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบโอนวัสดุ เพื่อบันทึก
รายการวัสดุที่ต้องการโอน
เลขที่เอกสาร เมื่อต้ องการทํารายการโอนวัสดุ ให้ กดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการ
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่ทําการโอนวัสดุ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่
หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่
หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ (หน่วยงานที่มีวสั ดุและต้ องการโอนออก)
ระบุชื่อผู้รับมอบโอน (วิธีการเหมือนการค้ นหารหัสบุคลกร)
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
เรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
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ข้ อมูล

รหัสดําเนินการ
กลุม่ วัสดุ
รหัสวัสดุ

รายการวัสดุ
วัสดุคงคลัง
รหัสวัสดุคงคลัง
จํานวนรับ
จํานวนเบิก
คลังพัสดุ
หน่วยงาน
หรื อ กดปุ่ ม เลือกวัสดุ
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คําอธิบาย
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาด
ให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
รหัสที่ใช้ ดําเนินการกับรายการวัสดุ ให้ เลือกโอนเข้ า
กลุม่ หรื อประเภทของวัสดุ
รายการวัสดุที่ต้องการโอน
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
รายชื่อของวัสดุที่เลือกจากรหัสวัสดุ แก้ ไขไม่ได้ ใช้ สาํ หรับดูข้อมูล
รายการวัสดุที่มีในคลังพัสดุ ที่สามารถโอนได้
สามารถเลือก Lot วัสดุที่รับเข้ ามาก่อนหรื อหลังได้
รหัสและรายชื่อของวัสดุที่เลือกสําหรับโอน
ใส่จํานวนที่ต้องการโอน
จํานวนที่โอนออก (ไม่ต้องบันทึกรายการโอนออก เนื่องจากระบบมี
ปุ่ มรายการโอนออกเพื่อทํารายการโอนออกให้ อตั โนมัต)ิ
เลือกคลังที่ต้องการให้ นําวัสดุไปไว้ ที่นนั่
เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้ นําวัสดุไปไว้ ที่นนั่
จะปรากฏหน้ าจอให้ เลือกรายการวัสดุดงั รูป

สามารถค้ นรายการวัสดุที่ต้องการได้ โดยใส่ข้อมูลลงในตัวกรองด้ านบนแล้ วกดปุ่ มค้ นหา เช่น
ต้ องการค้ นหารายการวัสดุที่มาจากใบตรวจรับ 010050110018 ให้ ใส่หมายเลขดังกล่าวลงในช่องใบตรวจรับและกด
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ปุ่ มค้ นหา
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จากนันให้
้ เลือกรายการที่ต้องการโอน หรื อกดปุ่ มเลือกทังหมด
้

โอนทังหมดแล้
้
วกดปุ่ มตกลง

ถ้ าต้ องการ

ระบบจะลงรายการที่เลือกไว้ ในหน้าจอโอน ให้ เปลีย่ นหน่วยงานและคลัง

พัสดุที่ต้องการโอนเข้ า จากนันกดปุ่
้
มรายการโอนออก

เพื่อให้ ระบบสร้ างรายการโอนออก

เป็ นปุ่ มบันทึก
และตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ นสถานะจากปุ่ มทําการ
ระบบปรับปรุงรายการวัสดุ
หมายเหตุ
การโอนออก หมายถึง การนําวัสดุออกจากคลังหรื อหน่วยงาน
การโอนเข้ า หมายถึง การได้ รับวัสดุเข้ าคลังหรื อหน่วยงาน

เพื่อให้

19: ใบยกยอดวัสดุ
2. ในประเภทนี ้ ไม่สามารถบันทึกเพิ่มในระบบคลังพัสดุได้ เพราะเป็ นการรับข้ อมูลจากยกยอด
พัสดุ ข้ อมูลจะโอนมาให้ โดยอัตโนมัติ ประเภทเอกสารประเภทนี ้ใช้ สาํ หรับการตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ จากการยกยอด
พัสดุ โดยความหมายของข้ อมูลต่าง ๆ จะเหมือนกับการรับวัสดุเมื่อเริ่ มระบบ

VISION NET CO., LTD.

ระบบคลังพัสดุ - 33

การค้ นหารายการวัสดุ
ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลรายการ เช่นใส่หน่วยงาน งวด คลังพัสดุ ประเภทเอกสาร หรื อ
เลขที่ใบรายการ แล้ วกดปุ่ ม

ค้ นหา จะปรากฏหน้ าจอดังรูป

เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ Double Click ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือก
ให้ ในหน้ าจอบันทึกรายการวัสดุ
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บันทึกรายการครุภัณฑ์
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > บันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์
B

C

20: ใบรับครุ ภณ
ั ฑ์ เมื่อเริ่มระบบ
2. บันทึกใบรับครุภณ
ั ฑ์เมื่อเริ่ มระบบ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร

ลําดับที่

เลขที่
วันที่

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการครุภณ
ั ฑ์ที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละปี (มีคา่ เริ่ มต้ น)
คลังพัสดุที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบรับครุภณ
ั ฑ์เมื่อเริ่ ม
ระบบ เพื่อบันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์ที่มีอยูใ่ นหน่วยงานและต้ องการ
นําเข้ าระบบตอนเริ่ มใช้ ระบบ
เลขที่เอกสาร เมื่อต้ องการเพิ่มข้ อมูล (เพิ่มใบรายการใหม่) ให้ กดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึก
รายการรับครุภณ
ั ฑ์
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่นําเข้ าระบบ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่
หรื อบันทึกโดยตรงได้
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ข้ อมูล
รหัสผู้เพิ่มรายการ

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน
สถานะ
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คําอธิบาย
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่
หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีทเี่ พิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
เรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รหัสครุภณ
ั ฑ์
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
วันที่รับ
จํานวนรับ
มูลค่าเริ่ มต้ น

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาด
ให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทหรื อรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการรับเข้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ถ้ าไม่พบให้ เพิ่มที่รายการพัสดุก่อน แล้ วจึงมาบันทึกเพิ่มในระบบ
รหัสครุภณ
ั ฑ์ระบบจะสร้ างหมายเลขให้ เมื่อมีการบันทึกรายละเอียด
จนครบทังรายการแล้
้
ว
ชื่อครุภณ
ั ฑ์จะถูกกําหนดเบื ้องต้ นในรายการพัสดุ
ใส่วนั ที่ที่ได้ ซื ้อมา
สามารถกดปุ่ ม Spacebar เพื่อเลือกวันที่ได้
ใส่จํานวนครุภณ
ั ฑ์ที่รับเข้ าระบบ
มูลค่าที่ซื ้อมา
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ข้ อมูล
มูลค่าคํานวณค่า
เสือ่ ม
มูลค่าคงเหลือ
ค่าซาก

หน่วยนับ
หน่วยงาน

แหล่งเงิน
ปี งบ
งานโครงการ

รหัสกิจกรรม
กองทุน
คุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการได้ มา
วิธีการคํานวณค่า
เสือ่ ม
สถานะครุภณ
ั ฑ์
รหัสร้ านค้ า

ชื่อร้ านค้ า
หมายเหตุ
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
เดิม 1
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
เดิม 2
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คําอธิบาย
มูลค่าที่เคยหักค่าเสือ่ มไว้ หรื อ ค่าเสือ่ มสะสม
มูลค่าคงเหลือในปั จจุบนั
มูลค่าซาก หรื อ มูลค่าขันตํ
้ ่าของครุภณ
ั ฑ์
โดยทัว่ ไปจะกําหนดมูลค่าซากที่ 1 บาท ซึง่ จะมีคา่ เริ่ มต้ นมาจาก
รายพัสดุ
ระบบจะแสดงหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการพัสดุ
ใส่รหัสหน่วยงานที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสแหล่งเงินที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่ปีงวดพัสดุ (ระบบมีคา่ เริ่ มต้ น)
ใส่รหัสงานโครงการที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสกิจกรรมที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่รหัสกองทุนที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
คําอธิบายคุณสมบัติที่สาํ คัญของครุภณ
ั ฑ์
วิธีการได้ มา เพื่อให้ ทราบถึงที่มาของครุภณ
ั ฑ์
วิธีการคํานวณค่าเสือ่ ม ให้ เลือกแบบเส้ นตรง
สถานะของครุภณ
ั ฑ์
ใส่รหัสร้ านค้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ระบุชื่อร้ านค้ า
คําอธิบายรายการครุภณ
ั ฑ์
สามารถระบุเลขครุภณ
ั ฑ์เดิมได้
สามารถระบุเลขครุภณ
ั ฑ์เดิมได้
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ข้ อมูล
ขึ ้นบัญชี
วันที่สิ ้นสุดคํานวณ
ค่าเสือ่ ม(ก่อนนําเข้ า
ระบบ)
ประเภทงบ
อายุครุภณ
ั ฑ์
สถานที่เก็บ
รหัสครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
บริ จาค
ชื่อครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
บริ จาค
เลขที่สมุดของ
มหาวิทยาลัย
หมายเลขหน้ าของ
มหาวิทยาลัย
เลขที่สมุดของ
หน่วยงาน
หมายเลขหน้ าของ
หน่วยงาน
รับประกันถึงวันที่
คําอธิบายรับประกัน
รับประกัน....ปี
รับประกัน...เดือน
รหัสผู้ดแู ล
ชื่อผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์
รหัสสิง่ ก่อสร้ าง
ประเภทรถ
เลขทะเบียนรถ
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คําอธิบาย
สามารถเลือกสถานะ การขึ ้นบัญชี
ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการคํานวณค่าเสือ่ มราคา

ระบุประเภทงบที่ใช้
ใส่อายุครุภณ
ั ฑ์
สถานที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์ เช่น อาคาร, ห้ อง
ระบุเลขรหัสครุภณ
ั ฑ์เดิมที่ได้ จาการบริ จาค
ระบุชื่อครุภณ
ั ฑ์เดิมที่ได้ รับบริ จาค
สามารถระบุเลขที่สมุดของมหาวิทยาลัย เพื่ออ้ างอิง
สามารถระบุหมายเลขหน้ าสมุดคุมของมหาวิทยาลัย เพื่ออ้ างอิง
สามารถระบุเลขที่สมุดของหน่วยงาน เพื่ออ้ างอิง
สามารถระบุหมายเลขหน้ าสมุดคุมของหน่วยงาน เพื่ออ้ างอิง
วันที่หมดอายุรับประกัน
คําอธิบายการรับประกัน เพื่อให้ ทราบขอบเขตของการรับประกัน
ระบุจํานวนปี ที่ได้ รับประกัน
ระบุจํานวนเดือน ที่ได้ รับประกัน
รหัสบุคลากรผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์
แสดงรหัสและชื่อผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์ จากการบันทึกในช่องรหัสผู้ดแู ล
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นสิง่ ก่อสร้ าง ให้ ใส่หมายเลขสิง่ ก่อสร้ างด้ วย
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นรถ ให้ ใส่ประเภทรถด้ วย
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นรถ ให้ ใส่เลขที่ทะเบียนรถด้ วย
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หมายเหตุ ในกรณีที่มีการบันทึกจํานวนครุภณ
ั ฑ์มากกว่า 1 ชิ ้น ต้ องทําการแยกรายการครุภณ
ั ฑ์
ก่อน จึงจะบันทึกรายการได้ ให้ กดปุ่ ม แยกรายการรับเข้ า
แยกรายการ

จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมายืนยันการ

เมื่อเรายืนยันการทํารายการ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาให้ เลือกรูปแบบการใส่ราคาต่อหน่วย ดังรูป

จะแบ่งการใส่ราคาได้ 2 กรณี ดังนี ้ ตัวอย่าง ต้ องการป้อนข้ อมูล โต๊ ะเรี ยน ราคา 800 บาท จํานวน

20 ตัว
ต้ องเลือกข้ อที่

ถ้ าเราบันทึกในระบบโดยใส่จํานวน 20 และใส่ช่องราคาเป็ น 16,000 บาท ในขันตอนแยกนี
้
้เรา

1. ราคาที่บนั ทึกเป็ นราคารวมหลายๆ ชิ ้น เพื่อให้ ระบบแยกรายการเป็ น โต๊ ะเรี ยน ราคา 800
บาท จํานวน 20 ตัว
แต่ถ้าเราบันทึกในระบบโดยใส่จํานวน 20 และใส่ช่องราคาเป็ น 800 บาท ในขันตอนแยกนี
้
้เราต้ องเลือกข้ อที่
2. ราคาที่บนั ทึกเป็ นราคาต่อหน่วย เพือ่ ให้ ระบบแยกรายการเป็ น โต๊ ะเรี ยน ราคา 800 บาท
จํานวน 20 ตัว
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21: ใบเพิ่มครุ ภณ
ั ฑ์ จากการตรวจนับ
2. บันทึกใบเพิ่มครุภณ
ั ฑ์จาการตรวจนับ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร

ลําดับที่

เลขที่
วันที่
รหัสผู้เพิ่มรายการ

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน
สถานะ

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการครุภณ
ั ฑ์ที่เกิดขึ ้นในแต่
ละปี ( มีคา่ เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบรับครุภณ
ั ฑ์เมื่อเริ่ ม
ระบบ เพื่อบันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์ที่มีอยูใ่ นหน่วยงานและต้ องการ
นําเข้ าระบบตอนเริ่ มใช้ ระบบ
เลขที่เอกสาร เมื่อต้ องการเพิ่มข้ อมูล (เพิ่มใบรายการใหม่) ให้ กดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึก
รายการรับครุภณ
ั ฑ์
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่นําเข้ าระบบ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่
หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click
ที่หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
เรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
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ข้ อมูล

กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รหัสครุภณ
ั ฑ์
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
วันที่รับ
จํานวนรับ
มูลค่าเริ่ มต้ น
มูลค่าคํานวณค่าเสือ่ ม
มูลค่าคงเหลือ
ค่าซาก

หน่วยนับ
หน่วยงาน

แหล่งเงิน
ปี งบ
งานโครงการ

รหัสกิจกรรม
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คําอธิบาย
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึก
ผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทํา
การเพิ่มรายการใหม่เข้ าไป
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทหรื อรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการรับเข้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ถ้ าไม่พบให้ เพิ่มที่รายการพัสดุก่อน แล้ วจึงมาบันทึกเพิ่มในระบบ
รหัสครุภณ
ั ฑ์ระบบจะสร้ างหมายเลขให้ เมื่อมีการบันทึก
รายละเอียดจนครบทังรายการแล้
้
ว
ชื่อครุภณ
ั ฑ์จะถูกกําหนดเบื ้องต้ นในรายการพัสดุ
ใส่วนั ที่ที่ได้ ซื ้อมา
สามารถกดปุ่ ม Spacebar เพื่อเลือกวันที่ได้
ใส่จํานวนครุภณ
ั ฑ์ที่รับเข้ าระบบ
มูลค่าที่ซื ้อมา
มูลค่าที่เคยหักค่าเสือ่ มไว้ หรื อ ค่าเสือ่ มสะสม
มูลค่าคงเหลือในปั จจุบนั
มูลค่าซาก หรื อ มูลค่าขันตํ
้ ่าของครุภณ
ั ฑ์
โดยทัว่ ไปจะกําหนดมูลค่าซากที่ 1 บาท ซึง่ จะมีคา่ เริ่ มต้ นมาจาก
รายพัสดุ
ระบบจะแสดงหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการพัสดุ
ใส่รหัสหน่วยงานที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสแหล่งเงินที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่ปีงวดพัสดุ (ระบบมีคา่ เริ่ มต้ น)
ใส่รหัสงานโครงการที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสกิจกรรมที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
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คําอธิบาย
กองทุน
ใส่รหัสกองทุนที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
คุณสมบัติเฉพาะ
คําอธิบายคุณสมบัติที่สาํ คัญของครุภณ
ั ฑ์
วิธีการได้ มา
วิธีการได้ มา เพื่อให้ ทราบถึงทีม่ าของครุภณ
ั ฑ์
วิธีการคํานวณค่าเสือ่ ม วิธีการคํานวณค่าเสือ่ ม ให้ เลือกแบบเส้ นตรง
สถานะครุภณ
ั ฑ์
สถานะของครุภณ
ั ฑ์
รหัสร้ านค้ า
ใส่รหัสร้ านค้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ชื่อร้ านค้ า
ระบุชื่อร้ านค้ า
หมายเหตุ
คําอธิบายรายการครุภณ
ั ฑ์
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์เดิม สามารถระบุเลขครุภณ
ั ฑ์เดิมได้
1
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์เดิม สามารถระบุเลขครุภณ
ั ฑ์เดิมได้
2
ขึ ้นบัญชี
สามารถเลือกสถานะ การขึ ้นบัญชี
วันที่สิ ้นสุดคํานวณค่า ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการคํานวณค่าเสือ่ มราคา
เสือ่ ม(ก่อนนําเข้ า
ระบบ)
ประเภทงบ
ระบุประเภทงบที่ใช้
อายุครุภณ
ั ฑ์
ระบุอายุครุภณ
ั ฑ์
สถานที่เก็บ
สถานที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์ เช่น อาคาร, ห้ อง
รหัสครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
ระบุเลขรหัสครุภณ
ั ฑ์เดิมที่ได้ จาการบริ จาค
บริ จาค
ชื่อครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
ระบุชื่อครุภณ
ั ฑ์เดิมที่ได้ รับบริ จาค
บริ จาค
เลขที่สมุดของ
สามารถระบุเลขที่สมุดของมหาวิทยาลัย เพื่ออ้ างอิง
มหาวิทยาลัย
หมายเลขหน้ าของ
สามารถระบุหมายเลขหน้ าสมุดคุมของมหาวิทยาลัย เพื่ออ้ างอิง
มหาวิทยาลัย
เลขที่สมุดของ
สามารถระบุเลขที่สมุดของหน่วยงาน เพื่ออ้ างอิง
หน่วยงาน
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หมายเลขหน้ าของ
หน่วยงาน
รับประกันถึงวันที่
คําอธิบายรับประกัน
รับประกัน....ปี
รับประกัน...เดือน
รหัสผู้ดแู ล
ชื่อผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์
รหัสสิง่ ก่อสร้ าง
ประเภทรถ
เลขทะเบียนรถ
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คําอธิบาย
สามารถระบุหมายเลขหน้ าสมุดคุมของหน่วยงาน เพื่ออ้ างอิง
วันที่หมดอายุรับประกัน
คําอธิบายการรับประกัน เพื่อให้ ทราบขอบเขตของการรับประกัน
ระบุจํานวนปี ที่ได้ รับประกัน
ระบุจํานวนเดือน ที่ได้ รับประกัน
รหัสบุคลากรผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์
แสดงรหัสและชื่อผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์ จากการบันทึกในช่องรหัสผู้ดแู ล
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นสิง่ ก่อสร้ าง ให้ ใส่หมายเลขสิง่ ก่อสร้ างด้ วย
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นรถ ให้ ใส่ประเภทรถด้ วย
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นรถ ให้ ใส่เลขที่ทะเบียนรถด้ วย

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการบันทึกจํานวนครุภณ
ั ฑ์มากกว่า 1 ชิ ้น ต้ องทําการแยกรายการครุภณ
ั ฑ์
ก่อน จึงจะบันทึกรายการได้ ให้ กดปุ่ ม แยกรายการรับเข้ า
แยกรายการ

จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมายืนยันการ

เมื่อเรายืนยันการทํารายการ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาให้ เลือกรูปแบบการใส่ราคาต่อหน่วย ดังรูป
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จะแบ่งการใส่ราคาได้ 2 กรณี ดังนี ้ ตัวอย่าง ต้ องการป้อนข้ อมูล โต๊ ะเรี ยน ราคา 800 บาท จํานวน

20 ตัว

ถ้ าเราบันทึกในระบบโดยใส่จํานวน 20 และใส่ช่องราคาเป็ น 16,000 บาท ในขันตอนแยกนี
้
้เรา

ต้ องเลือกข้ อที่

1. เพื่อให้ ระบบแยกรายการเป็ น โต๊ ะเรี ยน ราคา 800 บาท จํานวน 20 ตัว
แต่ถ้าเราบันทึกในระบบโดยใส่จํานวน 20 และใส่ช่องราคาเป็ น 800 บาท ในขันตอนแยกนี
้
้เราต้ องเลือกข้ อที่
2. เพื่อให้ ระบบแยกรายการเป็ น โต๊ ะเรี ยน ราคา 800 บาท จํานวน 20 ตัว
22: ใบรับครุ ภณ
ั ฑ์ จากการบริจาค
2. บันทึกใบรับครุภณ
ั ฑ์จากการบริ จาค ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร

ลําดับที่

เลขที่
วันที่รับบริ จาค
รหัสผู้รับบริ จาค

ตําแหน่ง
หน่วยงาน

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการครุภณ
ั ฑ์ที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละปี ( มีคา่ เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบรับครุภณ
ั ฑ์จากการ
บริ จาค เพื่อบันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์ที่มีอยูใ่ นหน่วยงานและต้ องการ
นําเข้ าระบบ
เลขที่เอกสาร เมื่อต้ องการเพิ่มข้ อมูล (เพิ่มใบรายการใหม่) ให้ กดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึก
รายการรับครุภณ
ั ฑ์
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่รับบริ จาค
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click ที่
หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
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เหตุผล
หน่วยงาน
ผู้บริ จาค
รหัสใบตรวจรับ
สถานะ
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คําอธิบาย
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
ระบุชื่อผู้บริ จาค โดยดําเนินการเหมือนการค้ นหารหัสบุคลกร
ระบุรหัสใบตรวจรับ เพื่ออ้ างอิง
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
เรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รหัสครุภณ
ั ฑ์
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
วันที่รับ
จํานวนรับ
มูลค่าเริ่ มต้ น
มูลค่าคํานวณค่า
เสือ่ ม
มูลค่าคงเหลือ
ค่าซาก

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาด
ให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทหรื อรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการรับเข้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ถ้ าไม่พบให้ เพิ่มที่รายการพัสดุก่อน แล้ วจึงมาบันทึกเพิ่มในระบบ
รหัสครุภณ
ั ฑ์ระบบจะสร้ างหมายเลขให้ เมื่อมีการบันทึกรายละเอียด
จนครบทังรายการแล้
้
ว
ชื่อครุภณ
ั ฑ์จะถูกกําหนดเบื ้องต้ นในรายการพัสดุ
ใส่วนั ที่ที่ได้ ซื ้อมา
สามารถกดปุ่ ม Spacebar เพื่อเลือกวันที่ได้
ใส่จํานวนครุภณ
ั ฑ์ที่รับเข้ าระบบ
มูลค่าที่ซื ้อมา
มูลค่าที่เคยหักค่าเสือ่ มไว้ หรื อ ค่าเสือ่ มสะสม
มูลค่าคงเหลือในปั จจุบนั
มูลค่าซาก หรื อ มูลค่าขันตํ
้ ่าของครุภณ
ั ฑ์
โดยทัว่ ไปจะกําหนดมูลค่าซากที่ 1 บาท ซึง่ จะมีคา่ เริ่ มต้ นมาจาก
รายพัสดุ
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ข้ อมูล
หน่วยนับ
หน่วยงาน

แหล่งเงิน
ปี งบ
งานโครงการ

รหัสกิจกรรม
กองทุน
คุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการได้ มา
วิธีการคํานวณค่า
เสือ่ ม
สถานะครุภณ
ั ฑ์
รหัสร้ านค้ า

ชื่อร้ านค้ า
หมายเหตุ
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
เดิม 1
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
เดิม 2
ขึ ้นบัญชี
วันที่สิ ้นสุดคํานวณค่า
เสือ่ ม(ก่อนนําเข้ า
ระบบ)
ประเภทงบ
อายุครุภณ
ั ฑ์
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คําอธิบาย
ระบบจะแสดงหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการพัสดุ
ใส่รหัสหน่วยงานที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสแหล่งเงินที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่ปีงวดพัสดุ (ระบบมีคา่ เริ่ มต้ น)
ใส่รหัสงานโครงการที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ใส่รหัสกิจกรรมที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
ใส่รหัสกองทุนที่ครุภณ
ั ฑ์นนสั
ั ้ งกัดอยู่
คําอธิบายคุณสมบัติทสี่ าํ คัญของครุภณ
ั ฑ์
วิธีการได้ มา เพื่อให้ ทราบถึงที่มาของครุภณ
ั ฑ์
วิธีการคํานวณค่าเสือ่ ม ให้ เลือกแบบเส้ นตรง
สถานะของครุภณ
ั ฑ์
ใส่รหัสร้ านค้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ น ของชื่อแล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
ระบุชื่อร้ านค้ า
คําอธิบายรายการครุภณ
ั ฑ์
สามารถระบุเลขครุภณ
ั ฑ์เดิมได้
สามารถระบุหมายเลขครุภณ
ั ฑ์เดิม 2
สามารถเลือกสถานะ การขึ ้นบัญชี
ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการคํานวณค่าเสือ่ มราคา

ระบุประเภทงบที่ใช้
ระบุอายุครุภณ
ั ฑ์
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ข้ อมูล
สถานที่เก็บ
รหัสครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
บริ จาค
ชื่อครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
บริ จาค
เลขที่สมุดของ
มหาวิทยาลัย
หมายเลขหน้ าของ
มหาวิทยาลัย
เลขที่สมุดของ
หน่วยงาน
หมายเลขหน้ าของ
หน่วยงาน
รับประกันถึงวันที่
คําอธิบายรับประกัน
รับประกัน....ปี
รับประกัน...เดือน
รหัสผู้ดแู ล
ชื่อผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์
รหัสสิง่ ก่อสร้ าง
ประเภทรถ
เลขทะเบียนรถ
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คําอธิบาย
สถานที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์ เช่น อาคาร, ห้ อง
ระบุเลขรหัสครุภณ
ั ฑ์เดิมทีไ่ ด้ จาการบริ จาค
ระบุชื่อครุภณ
ั ฑ์เดิมที่ได้ รับบริ จาค
สามารถระบุเลขที่สมุดของมหาวิทยาลัย เพื่ออ้ างอิง
สามารถระบุหมายเลขหน้ าสมุดคุมของมหาวิทยาลัย เพื่ออ้ างอิง
สามารถระบุเลขที่สมุดของหน่วยงาน เพื่ออ้ างอิง
สามารถระบุหมายเลขหน้ าสมุดคุมของหน่วยงาน เพื่ออ้ างอิง
วันที่หมดอายุรับประกัน
คําอธิบายการรับประกัน เพื่อให้ ทราบขอบเขตของการรับประกัน
ระบุจํานวนปี ที่ได้ รับประกัน
ระบุจํานวนเดือน ที่ได้ รับประกัน
รหัสบุคลากรผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์
แสดงรหัสและชื่อผู้ดแู ลครุภณ
ั ฑ์ จากการบันทึกในช่องรหัสผู้ดแู ล
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นสิง่ ก่อสร้ าง ให้ ใส่หมายเลขสิง่ ก่อสร้ างด้ วย
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นรถ ให้ ใส่ประเภทรถด้ วย
ถ้ าครุภณ
ั ฑ์รายการนี ้เป็ นรถ ให้ ใส่เลขที่ทะเบียนรถด้ วย

23: ใบรับครุ ภณ
ั ฑ์ จากการตรวจรับ
2. สําหรับใบรับครุภณ
ั ฑ์จากการตรวจรับนี ้ ไม่สามารถบันทึกเพิ่มในระบบคลังพัสดุได้ เพราะ
เป็ นการรับข้ อมูลจากการสัง่ ซื ้อ เมื่อมีการตรวจรับ ข้ อมูลจะโอนมาให้ โดยอัตโนมัติ ประเภทเอกสารประเภทนี ้ใช้
สําหรับการตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อมา โดยความหมายของข้ อมูลต่างๆ จะเหมือนกับการรับครุภณ
ั ฑ์
เมื่อเริ่ มระบบ
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24: ใบโอนครุ ภณ
ั ฑ์
2. บันทึกข้ อมูลใบโอนครุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร
ลําดับที่

เลขที่
วันที่โอน
รหัสผู้มอบโอน

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน
ผู้รับโอน
รหัสใบตรวจรับ
สถานะ

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการครุภณ
ั ฑ์ที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละปี ( มีคา่ เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบโอนครุภณ
ั ฑ์ เพื่อ
บันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการโอน
เลขที่เอกสาร เมื่อต้ องการทํารายการโอนครุภณ
ั ฑ์ ให้ กดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึก
รายการรับครุภณ
ั ฑ์
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกด
ปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่ทําการโอน
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อ
ค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double
Click ที่หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
ระบุชื่อผู้บริ จาค โดยดําเนินการเหมือนการค้ นหารหัสบุคลกร
ระบุรหัสใบตรวจรับ เพื่ออ้ างอิง
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
เรี ยบร้ อย
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ข้ อมูล

คําอธิบาย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น
“บันทึก” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

รหัสดําเนินการ
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รหัสครุภณ
ั ฑ์
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
คลังพัสดุ
หน่วยงาน

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึก
ผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก)
แล้ วทําการเพิ่มรายการใหม่เข้ าไป
รหัสที่ใช้ ดําเนินการกับรายการครุภณ
ั ฑ์ ให้ เลือกโอนเข้ า
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทหรื อรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการรับเข้ า
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการโอนย้ าย
รายชื่อครุภณ
ั ฑ์ที่เลือกจากรหัสครุภณ
ั ฑ์ แก้ ไขไม่ได้ ใช้ สาํ หรับดู
ข้ อมูล
เลือกคลังที่ต้องการให้ นําครุภณ
ั ฑ์ไปไว้ ที่นนั่
เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้ นําครุภณ
ั ฑ์ไปไว้ ที่นนั่

เมื่อบันทึกรายการครบตามรายการและจํานวนที่ต้องการโอน กดปุ่ มรายการโอนออก
เพื่อทํารายการโอนออกให้ อตั โนมัติ และหลังจากตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ น
สถานะจากปุ่ มทําการ

เป็ นปุ่ มบันทึก

เพื่อเพิ่มปรับปรุงข้ อมูล หรื อ กดปุ่ ม เลือกครุภณ
ั ฑ์

จะปรากฏหน้ าจอให้ เลือกรายการครุภณ
ั ฑ์ดงั รูป
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สามารถค้ นรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการได้ โดยใส่ข้อมูลลงในตัวกรองด้ านบนแล้ วกดปุ่ มค้ นหา เช่น
ต้ องการค้ นหารายการครุภณ
ั ฑ์ที่มาจากใบตรวจรับ 010050110018 ให้ ใส่หมายเลขดังกล่าวลงในช่องใบตรวจรับ
และกดปุ่ มค้ นหา
หมดแล้ วกดปุ่ มตกลง

จากนันให้
้ เลือกรายการที่ต้องการโอน หรื อกดปุ่ มเลือกทังหมดถ้
้
าต้ องการโอนทัง้
ระบบจะลงรายการที่เลือกไว้ ในหน้ าจอโอน ให้ เปลีย่ นหน่วยงานและคลังพัสดุที่

ต้ องการโอนเข้ า จากนันกดปุ่
้
มโอนออก

เพื่อให้ ระบบสร้ างรายการโอนออก ตรวจสอบ

ความถูกต้ องเรี ยบร้ อยและเปลีย่ นสถานะทําการ
เป็ นปุ่ มบันทึก
เพื่อให้ ระบบปรับปรุงรายการ
ครุภณ
ั ฑ์
หมายเหตุ
การโอนออก หมายถึง การนําครุภณ
ั ฑ์ออกจากคลังหรื อหน่วยงาน
การโอนเข้ า หมายถึง การได้ รับครุภณ
ั ฑ์เข้ าคลังหรื อหน่วยงาน
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25 : ใบยืมครุ ภณ
ั ฑ์

2. บันทึกข้ อมูลใบยืมครุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร
ลําดับที่

เลขที่

วันที่ยืม
วันที่คืน
รหัสผู้ยืม

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน
ผู้ให้ ยืม
รหัสใบตรวจรับ

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการครุภณ
ั ฑ์ที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละปี ( มีคา่ เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบยืมครุภณ
ั ฑ์ เพื่อ
บันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการยืม
เลขที่เอกสาร
เมื่อต้ องการทํารายการโอนครุภณ
ั ฑ์ ให้ กดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการยืม
ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการ
บันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่ทําการยืม
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
วันที่ของเอกสารที่ทําการคืน
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อ
ค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double
Click ที่หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
ระบุชื่อผู้ให้ ยืม โดยดําเนินการเหมือนการค้ นหา รหัสบุคลกร
ระบุรหัสใบตรวจรับ เพื่ออ้ างอิง
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คําอธิบาย
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
เรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น
“บันทึก” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

รหัสดําเนินการ
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รหัสครุภณ
ั ฑ์ที่ยืม
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
คลังพัสดุ
หน่วยงาน

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึก
ผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก)
แล้ วทําการเพิ่มรายการใหม่เข้ าไป
รหัสที่ใช้ ดําเนินการกับรายการครุภณ
ั ฑ์ ให้ เลือกยืม
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทหรื อรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการยืม
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการยืม
รายชื่อครุภณ
ั ฑ์ที่เลือกจากรหัสครุภณ
ั ฑ์ แก้ ไขไม่ได้ ใช้ สาํ หรับดู
ข้ อมูล
เลือกคลังที่ต้องการให้ นําครุภณ
ั ฑ์ไปไว้ ทนี่ นั่
เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้ นําครุภณ
ั ฑ์ไปไว้ ที่นนั่

หรื อ กดปุ่ ม เลือกครุภณ
ั ฑ์

จะปรากฏหน้ าจอให้ เลือกรายการครุภณ
ั ฑ์ดงั รูป
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สามารถค้ นรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการได้ โดยใส่ข้อมูลลงในตัวกรองด้ านบนแล้ วกดปุ่ มค้ นหา
เช่นต้ องการค้ นหารายการครุภณ
ั ฑ์ที่มาจากใบตรวจรับ 010050110018 ให้ ใส่หมายเลขดังกล่าวลงใน
ช่องใบตรวจรับและกดปุ่ มค้ นหา จากนันให้
้ เลือกรายการที่ต้องการให้ ยืม หรื อ กดปุ่ มเลือกทังหมด
้
ถ้ าต้ องการยืมทังหมด
้
หรื อกดปุ่ มเลือกตรงข้ าม
ทังหมด
้

แล้ วกดปุ่ มตกลง

และหากไม่ต้องการเลือกสามารถกดปุ่ มไม่เลือก
ระบบจะลงรายการที่เลือกไว้ ในหน้ าจอยืม ให้ เปลีย่ น

หน่วยงานและคลังพัสดุที่ต้องการยืม จากนันกดปุ่
้
มรายการยืมจาก
เพื่อให้ ระบบสร้ าง
รายการยืมจากให้ อตั โนมัติ เมื่อบันทึกรายการครบ และหลังจากตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ นสถานะ
จากปุ่ มทําการ

เป็ นปุ่ มบันทึก
เพื่อให้ ระบบปรับปรุงรายการครุภณ
ั ฑ์
หมายเหตุ
ยืม หมายถึง หน่วยงานหรื อคลังพัสดุ ได้ รับครุภณ
ั ฑ์
ยืมจาก หมายถึง หน่วยงานหรื อคลังพัสดุ ให้ ยืมครุภณ
ั ฑ์
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26: ใบคืนครุ ภณ
ั ฑ์ จากการยืม
2. บันทึกใบคืนครุภณ
ั ฑ์จากการยืม ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร
ลําดับที่

เลขที่

วันที่
รหัสผู้คืน

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน
ผู้รับคืน
รหัสใบตรวจรับ
สถานะ

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการครุภณ
ั ฑ์ที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละปี ( มีคา่ เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบคืนครุภณ
ั ฑ์จากการ
ยืม เพื่อบันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการคืน
เลขที่เอกสาร
เมื่อต้ องการทํารายการโอนครุภณ
ั ฑ์ ให้ กดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการคืน
ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึก
ใด ๆ
วันที่ของเอกสารที่ทําการคืน
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double Click
ที่หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
ระบุชื่อผู้ให้ ยืม โดยดําเนินการเหมือนการค้ นหา รหัสบุคลกร
ระบุรหัสใบตรวจรับ เพื่ออ้ างอิง
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
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ข้ อมูล

คําอธิบาย
เรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

รหัสดําเนินการ
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รหัสครุภณ
ั ฑ์ที่คืน
ชื่อครุภณ
ั ฑ์

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาด
ให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
รหัสที่ใช้ ดําเนินการกับรายการครุภณ
ั ฑ์ ให้ เลือกคืน
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทหรื อรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการคืน
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการคืน
รายชื่อครุภณ
ั ฑ์ที่เลือกจากรหัสครุภณ
ั ฑ์ แก้ ไขไม่ได้ ใช้ สาํ หรับดู
ข้ อมูล

หรื อ กดปุ่ ม เลือกครุภณ
ั ฑ์

จะปรากฏหน้ าจอให้ เลือกรายการครุภณ
ั ฑ์ดงั รูป

สามารถค้ นรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการได้ โดยใส่ข้อมูลลงในตัวกรองด้ านบนแล้ วกดปุ่ มค้ นหา
แต่ในระบบจะแสดงรายการเฉพาะที่มีการให้ ยืมขึ ้นมาเท่านันเพื
้ ่อความสะดวกในการคืนครุภณ
ั ฑ์ ในการ
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ค้ นหาอื่นๆ สามารถใส่เพื่อค้ นหาได้ ตามปกติ เช่นต้ องการค้ นหารายการครุภณ
ั ฑ์ที่มาจากใบตรวจรับ
010050110018 ให้ ใส่หมายเลขดังกล่าวลงในช่องใบตรวจรับและกดปุ่ มค้ นหา จากนันให้
้ เลือกรายการที่ต้องการคืน
หรื อกดปุ่ มเลือกทังหมด
้

ถ้ าต้ องการยืมทังหมด
้
หรื อกดปุ่ มเลือกตรงข้ าม

ไม่ต้องการเลือกสามารถกดปุ่ มไม่เลือกทังหมด
้
ที่เลือกไว้ ในหน้ าจอคืน จากนันกดปุ่
้
มรายการรับคืน

แล้ วกดปุ่ มตกลง

และหาก
ระบบจะลงรายการ

เพื่อให้ ระบบสร้ างรายการรับคืน และ

เป็ นปุ่ มบันทึก
ตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ นสถานะจากปุ่ มทําการ
ปรับปรุงรายการครุภณ
ั ฑ์
หมายเหตุ
คืน หมายถึง หน่วยงานหรื อคลังพัสดุ ได้ สง่ คืนครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ ยืมมา
รับคืน หมายถึง หน่วยงานหรื อคลังพัสดุ ได้ รับคืนครุภณ
ั ฑ์ที่เคยให้ ยืมไป

เพื่อให้ ระบบ
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27: ใบเบิกครุ ภณ
ั ฑ์
2. บันทึกใบเบิกครุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
คลังพัสดุ
เอกสาร
ลําดับที่

เลขที่

วันที่
รหัสผู้เบิก

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เหตุผล
หน่วยงาน
รหัสใบตรวจรับ
สถานะ

คําอธิบาย
งวดพัสดุ หรื อปี พัสดุ ใช้ เพื่อควบคุมรายการครุภณ
ั ฑ์ที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละปี ( มีคา่ เริ่ มต้ น )
คลังพัสดุที่จดั เก็บครุภณ
ั ฑ์
ประเภทเอกสารที่ต้องการทํารายการ เลือกใบเบิกครุภณ
ั ฑ์ เพื่อ
บันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการเบิก
เลขที่เอกสาร
เมื่อต้ องการทํารายการเบิกครุภณ
ั ฑ์ ให้ กดปุ่ มเพิ่มเอกสาร
ระบบจะเพิ่มรายการในลําดับต่อไปให้ เพื่อบันทึกรายการเบิก
ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการ
บันทึกใดๆ
วันที่ของเอกสารที่ทําการเบิก
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสบุคลกรที่ทํารายการ
สามารถบันทึกคําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่รหัสบุคลากรหรื อรหัสขึ ้นต้ น แล้ วกด Enter เพื่อ
ค้ นหาได้
เมื่อมีหน้ าจอค้ นหาขึ ้นมา สามารถใส่ข้อกําหนดอื่นๆ แล้ วกดปุ่ ม
ค้ นหาได้ หรื อถ้ ามีข้อมูลที่ต้องการขึ ้นมาแล้ ว ให้ กด Double
Click ที่หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
ระบุตําแหน่ง
ระบุหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
หน่วยงานที่จดั เก็บวัสดุ
ระบุรหัสใบตรวจรับ เพื่ออ้ างอิง
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการ
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ข้ อมูล

คําอธิบาย
เรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น
“บันทึก” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้

รหัสดําเนินการ
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รหัสครุภณ
ั ฑ์ที่เบิก
ชื่อครุภณ
ั ฑ์
คลังพัสดุ
หน่วยงาน

ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึก
ผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก)
แล้ วทําการเพิ่มรายการใหม่เข้ าไป
รหัสที่ใช้ ดําเนินการกับรายการครุภณ
ั ฑ์ ให้ เลือกเบิกเข้ า
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์
ประเภทหรื อรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการเบิก
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้
สามารถใส่ * นําหน้ าแล้ วตามด้ วยชื่อที่ต้องการค้ นหาได้
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการเบิก
รายชื่อครุภณ
ั ฑ์ที่เลือกจากรหัสครุภณ
ั ฑ์ แก้ ไขไม่ได้ ใช้ สาํ หรับดู
ข้ อมูล
เลือกคลังที่ต้องการให้ นําครุภณ
ั ฑ์ไปไว้ ที่นนั่
เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้ นําครุภณ
ั ฑ์ไปไว้ ที่นนั่

หรื อ กดปุ่ ม เลือกครุภณ
ั ฑ์

จะปรากฏหน้ าจอให้ เลือกรายการครุภณ
ั ฑ์ดงั รูป
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สามารถค้ นรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการได้ โดยใส่ข้อมูลลงในตัวกรองด้ านบนแล้ วกดปุ่ มค้ นหา
แต่ในระบบจะแสดงรายการเฉพาะที่ยงั ไม่เคยเบิกขึ ้นมาเท่านัน้ เพื่อความสะดวกในการเบิกครุภณ
ั ฑ์ ใน
การค้ นหาอื่นๆ สามารถใส่เพื่อค้ นหาได้ ตามปกติ เช่นต้ องการค้ นหารายการครุภณ
ั ฑ์ที่มาจากใบตรวจรับ
010050110018 ให้ ใส่หมายเลขดังกล่าวลงในช่องใบตรวจรับและกดปุ่ มค้ นหา จากนันให้
้ เลือกรายการที่ต้องการ
เบิก หรื อกดปุ่ มเลือกทังหมด
้

ถ้ าต้ องการยืมทังหมด
้
หรื อกดปุ่ มเลือกตรงข้ าม

หากไม่ต้องการเลือกสามารถกดปุ่ มไม่เลือกทังหมด
้

แล้ วกดปุ่ มตกลง

รายการที่เลือกไว้ ในหน้ าจอเบิก จากนันกดปุ่
้
มรายการเบิกจาก

และ
ระบบจะลง

เพื่อให้ ระบบสร้ างรายการเบิก

จากให้ และหลังจากตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ นสถานะจากปุ่ มทําการ
เพื่อให้ ระบบปรับปรุงรายการครุภณ
ั ฑ์
หมายเหตุ
เบิกเข้ า หมายถึง หน่วยงานหรื อคลังพัสดุ ได้ เบิกครุภณ
ั ฑ์ไป
เบิกจาก หมายถึง หน่วยงานหรื อคลังพัสดุ ให้ ทําการเบิกครุภณ
ั ฑ์ไป

เป็ นปุ่ มบันทึก
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การค้ นหารายการครุ ภณ
ั ฑ์
ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลรายการ เช่นใส่หน่วยงาน งวด คลังพัสดุ ประเภทเอกสาร หรื อ
เลขที่ใบรายการ แล้ วกดปุ่ ม

ค้ นหา จะปรากฏหน้ าจอดังรูป

เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ Double Click ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูล
รายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกครุภณ
ั ฑ์
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ทะเบียนวัสดุ

1. เรียกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > ทะเบียนวัสดุ
B
C

D

2. ค้ นหาครุภณ
ั ฑ์รายตัว โดยสามารถระบุชื่อครุภณ
ั ฑ์ ปี งบประมาณ คลังพัสดุ หน่วยงาน แหล่ง
ค้ นหา
เงิน กองทุน งาน/โครงการ รหัสกิจกรรม ที่ต้องการได้ จากนันกดปุ่
้
ม
3. ระบบจะแสงรายการวัสดุ วันที่รับ จํานวนรัย ราคาต่อหน่วย คงเหลือ หน่วยนับ ฯลฯ โดย
สามารถเลือกให้ แสดงข้ อมูลวัสดุ ตามรหัสวัสดุ หรื อตามชื่อวัสดุ หรื อตามวันที่รับเข้ า หรื อคงเหลือ > 0 ได้ และยัง
สามารถดูรายละเอียดวัสดุรายตัวได้ โดยกดปุ่ ม

จะปรากฏข้ อมูลสําคัญดังรูป
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ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
B
C

D

2. ค้ นหาครุภณ
ั ฑ์รายตัว โดยสามารถระบุชื่อครุภณ
ั ฑ์ ปี งบประมาณ คลังพัสดุ หน่วยงาน แหล่ง
เงิน กองทุน งาน/โครงการ รหัสกิจกรรม ที่ต้องการได้ จากนันกดปุ่
้
ม
ค้ นหา
3. ระบบจะแสงดรหัสครุภณ
ั ฑ์ ชื่อครุภณ
ั ฑ์ วันที่รับ จํานวนรับ หน่วยรับ มูลค่าเริ่ มต้ นมูลค่า
คํานวณค่าเสือ่ ม ฯลฯ โดยสามารถเลือกให้ แสดงข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์ ตามรหัสครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามชื่อครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามวันที่
จะปรากฏหน้ าจอ 3
รับเข้ าได้ และยังสามารถดูรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์รายตัวได้ พร้ อมภาพประกอบ โดยกดปุ่ ม
แบบได้ แก่ ข้ อมูลสําคัญ ข้ อมูลทัว่ ไป และมูลค่าข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์ที่มีการปรับปรุงตามลําดับดังนี ้
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ประวัติการซ่ อม
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > ประวัติการซ่อมครุภณ
ั ฑ์
B
C

D

2. ระบุปี ประเภท กดเพิ่มเอกสารใหม่ เลขที่เอกสารระบบจะจัดการให้ อตั โนมัต,ิ วันที่ซอ่ ม
บํารุง, ใส่ชื่อรหัสผู้รับซ่อม, แหล่งเงิน , รับประกัน.....ปี ........เดือน , รับประกันถึงวันที.่ ..... , หมายเหตุ, คําอธิบาย
รับประกัน , ระยะเวลาซ่อม......วัน ถึง.........วัน
3. การบันทึกข้ อมูลซ่อมบํารุง
การบันทึกข้ อมูลซ่ อมบํารุ ง
การบันทึกข้ อมูลการซ่อมบํารุงทําได้ 2 วิธี
1. การบันทึกผ่านระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง โดยเลือกวิธีขอจ้ างซ่อม โดยในรายละเอียดการจ้ างซ่อม
จะมีช่องให้ ใส่หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ เมื่อการทําการตรวจรับงานซ่อมเสร็ จ ข้ อมูลจะถูกส่งมาให้ โดยอัตโนมัติ
2. บันทึกผ่านหน้ าจอบันทึกข้ อมูลการซ่อมบํารุง ใช้ ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงแต่ไม่ได้ ทําผ่าน
ระบบขอจ้ างซ่อมสามารถบันทึกรายการลงไปเพื่อทําการเก็บประวัติการซ่อมบํารุง โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสครุภณ
ั ฑ์/
ยานพาหนะ
หมวดรายการ
รายการซ่อม
ค่าใช้ จ่าย

คําอธิบาย
ระบุหมายเลขครุภณ
ั ฑ์ / เลือกยานพาหนะที่ต้องการซ่อม
ระบุหมวดรายการที่ทําการซ่อม
ระบุรายการซ่อม
ระบุคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อม
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คํานวณค่ าเสื่อม
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > คํานวณรายการค่าเสือ่ ม
B

C

D

2. เลือกวิทยาเขตที่ต้องการคํานวณค่าเสือ่ ม เลือกงวดบัญชีที่ต้องการทํารายการจากนันกดเพิ
้
่ม
รายการ เลขที่ระบบจะขึ ้นให้ อตั โนมัติ ใส่วนั ที่ของวันสิ ้นงวด (สิ ้นเดือนนันๆ)
้ เลือกรหัสรายการ 10: หักค่าเสือ่ ม
หมายถึง การคํานวณค่าเสือ่ ม, 20: เพิ่ม/ลดมูลค่า หมายถึง การเพิ่มมูลค่าให้ กบั ครุภณ
ั ฑ์ อาคาร สิง่ ก่อสร้ าง, 30: ยืด
อายุครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง การเพิ่มอายุครุภณ
ั ฑ์ 50 : เปลีย่ นสถานะ หมายถึง การเปลีย่ นสถานะครุภณ
ั ฑ์ จากนันเลื
้ อก
เงื่อนไขในการดึงข้ อมูลที่จะนํามาคิดค่าเสือ่ ม เลือกจากคลัง คือ เลือกจากคลังพัสดุแบบ จาก ถึง, หมวดพัสดุ คือ
เลือกจากหมวดของพัสดุ, ครุภณ
ั ฑ์หมายเลข คือ เลือกจากหมายเลขครุภณ
ั ฑ์ที่ผ้ ใู ช้ ระบุ, แหล่งเงิน คือ เลือกจาก
แหล่งเงินของครุภณ
ั ฑ์ กดดึงข้ อมูล ระบบจะทําการคํานวณค่าเสือ่ มให้ อตั โนมัติ
3. โดยสามารถตรวจสอบที่รายการในตารางที่แสดงให้ ดู กด บันทึก ระบบจะนําข้ อมูลที่คํานวณ
ค่าเสือ่ มในแต่ละรายการดังกล่าวไปลงบัญชี
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ตัดจําหน่ ายครุ ภณ
ั ฑ์

1. เรียกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > ตัดจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
B
C

D

2. เลือกคลังพัสดุ งวดบัญชี กดเพิ่มเอกสารใหม่ เลขที่เอกสารระบบจะจัดการให้อตั โนมัต,ิ ระบุ
วันที่, ใส่ชื่อว่าจําหน่ายให้ /ผู้ชดใช้ เป็ นใคร, เลือกประเภทการตัดจําหน่าย, สถานะของครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการปรับเปลีย่ น,
ระบุเลขที่บนั ทึกขอจําหน่าย, วันที่ขอจําหน่าย และหมายเหตุ
3. ระบุรายการครุภณ
ั ฑ์ โดยสามารถค้ นหารายการครุภณ
ั ฑ์ผา่ นหน้ าจอได้ โดยใส่ชื่อ หรื อ
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ หรื อหมายเลขใบตรวจรับแล้ วกดปุ่ มค้ นหา จากนันเลื
้ อกรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการตัดจําหน่าย
แล้ วกดปุ่ มตกลง ดังรูป

VISION NET CO., LTD.

ระบบคลังพัสดุ - 67

ระบบจะเพิ่มข้ อมูลในหน้ าจอตัดจําหน่าย และให้ ระบุราคาที่จําหน่าย จากนัน้ กด บันทึก ระบบจะ
นําไปลงบัญชีเพื่อลดมูลค่า และตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี
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ยกยอดรายการพัสดุ
1. เรี ยกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > ยกยอดรายการพัสดุ
B

เลือกคลังพัสดุ จาก – ถึง และใส่งวดพัสดุที่ต้องยกยอด จากงวด จากนัน้ กด ...ไปยังงวด...
PROCESS

ระบบจะทําการยกยอดพัสดุให้ อตั โนมัติ
ปิ ดปี พัสดุ

1. เรียกเมนู ระบบคลังพัสดุ > รายการพัสดุ > ปิ ดปี พัสดุ
B

ระบบจะมีคา่ เริ่ มต้ นปี ปั จจุบนั และ ปี ถัดไป โดยจะต้ องตรวจสอบกับคลังต่างๆ ว่ามีการยกยอด
รายการเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงทําการปิ ดปี พัสดุ จากนันกดปุ่
้
ม PROCESS
อัตโนมัติ

ระบบจะทําการปิ ดปี พัสดุให้

