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ในระบบการเงินของ MIS จะควบคุมดูแล และติดตามการใช้ เงินได้ ทงในมิ
ั ้ ติหน่วยงาน มิติกองทุน และ
มิติ แผนงบประมาณ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง เบิกจ่ายเงิน การยืมคืนเงิน งานเงินเดือน การรับเงินที่ ไม่เกี่ยวข้ องกับงานทะเบียน
นักศึกษา และยังสัมพันธ์กบั งานการลงบัญชีและรายงานการใช้ เงินของระบบงบประมาณด้ วย สิง่ หนึง่ ที่สาํ คัญต่อระบบ
การเงินแบบ 3 มิติคือจะต้ องบอกได้ เสมอว่าเงินที่ใช้ จ่ายนันเป็
้ นเงินตามงบประมาณใด เพื่อที่จะสามารถสรุปรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตงไว้
ั ้ ได้
การทํางานของระบบการเงินจะแบ่งงานออกเป็ นหลายๆงาน โดยจะขอแบ่งดังนี ้
งาน
คําอธิบาย
กําหนดข้ อมูลพื ้นฐาน ทําการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ น หรื อเรี ยกว่าข้ อมูลระบบ เช่น ข้ อมูลเจ้ าหนี ้ /
ลูกหนี ้ (ใช้ งานร่วมกับระบบอื่นๆ) เป็ นต้ น
เบิก/ยืม/คืนเงิน
เป็ นส่วนของการยืม/คืนเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และออกใบรับใบสําคัญจากทะเบียนคุมใบรับใบสําคัญ
การเงินรับ-จ่าย
การรับเงินและการเงินจ่าย จัดทําใบสําคัญต่างๆและส่งผ่านข้ อมูลต่ อไปยังบัญชี
โดยการลงบัญชีอีกด้ วยนอกจากนี ้ยังมีการเก็บทะเบียนเช็ครับ/จ่ายอีกด้ วย
อีกสิง่ หนึง่ ที่ผ้ ใู ช้ จะต้ องทําความเข้ าใจ คือ งานจัดซื ้อ/จัดจ้ างจนถึงการจ่ายเงิน (งานการเงิน) รวมถึงการ
ขอยืมเงิน เบิกจ่ายเงิน แต่ละขันตอนจะมี
้
เปลีย่ นแปลงสถานะภาพของเงินไปเรี ยงตามลําดับได้ ดงั นี ้
1. ก่อนผูกพัน หมายถึง จํานวนเงินที่หน่วยงานต่างๆทําใบขอซื ้อ /จ้ าง หรื อทําใบเ บิกเงิน ซึง่ ทัง้ หมดนี ้
ถือว่าเป็ นการกันเงินแล้ ว
2. ผูกพัน หมายถึง เงินที่เกิดจากการทําใบสัง่ ซื ้อ/จ้ างจ่ายแล้ ว มีการเปลีย่ นแปลงเมื่อทําการเตรี ยม
จ่าย
3. จ่ายแล้ ว หมายถึง เงินที่จ่ายจริ งโดยงานการเงิน มีการเปลีย่ นแปลงเมื่ออนุมตั ิใบสําคัญต่างๆ
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วิธี LOGIN เข้ าระบบการเงิน
ในช่อง Login ให้ ใส่เป็ น
ชื่อจริ ง.นามสกุล (ตัวแรก) เป็ นภาษาอังกฤษ และใส่ PASSWORD เช่นเดียวกับในช่อง Login เฉพาะการเข้ าระบบครัง้ แรก
และกรณียงั ไม่เคยเปลีย่ น PASSWORD ให้ เข้ าแบบนี ้ทุกครัง้ ที่ใช้ งาน
เมื่อ LOG IN เข้ าสูร่ ะบบการเงินแล้ 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

จะปรากฏดังรูป
ให้ ใส่ PASSWORD เดิม และ PASSWORD ใหม่ 2 ครัง้
จากนันกดปุ่
้
ม ระบบจะเปลีย่ น PASSWORD ให้ หากเข้ าใช้ งานครัง้ ต่อไป ให้ ใช้ PASSWORD ใหม่ที่เปลีย่ นไปแล้ ว Login
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เมื่อต้ องการหยุดการทํางานชัว่ คราว กรณีไม่อยูท่ ี่หน้ าจอแต่ไม่อยากให้ ใครมา

ใช้ งานต่อ เมื่อกดปุ่ มจะปรากฏ ดังรูป

หากต้ องการใช้ งานต่อ ให้ ใส่

รหัสผ่านหรื อ PASSWORD ในช่อง PASSWORD แล้ วกดปุ่ ม
ข้ างต้ น
กดปุ่ ม

จะกลับสูหน้ าจอเมนูที่พร้ อมใช้ งานดังรูป

กรณีต้องการออกจากโปรแกรม หรื อปิ ดโปรแกรม เทียบเท่ากับการ กดปุ่ ม

ที่มมุ ขวาสุดของหน้ าจอ ใส่ ตัวเลขข้ อเมนู ที่ต้องการในช่อง
ต้ องการ

เช่นเดียวกันการใช้ เมาส์ กดใต้ ข้อที่
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กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
กําหนดเมื่อเริ่มระบบ
เจ้ าหนี/้ ลูกหนี/้ ผู้เบิก
1. เรี ยกว่าเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้/ผู้เบิก
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
ชื่อบุคคล
เบอร์ ติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ผ้ เู สียภาษี
เลขที่บตั รประชาชน
ประเภทจดทะเบียน
ที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่

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)
ระบุชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ระบุเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ระบุเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน
ระบุประเภทจดทะเบียน 1: บุคคลธรรมดา ,2: นิติบคุ คล
ระบุที่อยูข่ องสํานักงานใหญ่ (ถ้ ามี)

VISION NET CO., LTD.

ระบบการเงิน - 7

ข้ อมูล
เบอร์ สาํ นักงานใหญ่
จดทะเบียนโดย
ประเภทตําแหน่ง
สถานะ
enter
หมายเหตุ :

คําอธิบาย
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 ไขมูล ให้ ใส่ชื่อบุคคลที่ต้องการแก้ ไขในช่องชื่อ และเลือกประเภทบุคคล จากนันกด
้

-

-

สําหรับข้ อมูลชื่อ ผู้ใช้ ควรระบุเฉพาะชื่อ โดยไม่จําเป็ นต้ องใส่คํานําหน้ าและคําลงท้ าย เช่น บริ ษัท
วิชนั่ เน็ตจํากัด ควรใส่ข้อมู ลเป็ น วิชนั่ เน็ต และเลือกคํานําหน้ า -ต่อท้ ายเป็ นบริ ษัท ซึง่ เมื่อมีการ
นําไปใช้ ในการแสดงข้ อมูลระบบจะแสดงให้ เป็ นชื่อเต็ม คือ บริ ษัทวิชนั่ เน็ตจํากัด ให้ อตั โนมัติ
ทังนี
้ ้กรณีบคุ คลภายในจะเชื่อมกับข้ อมูลในระบบบุคลากร ดังนันเมื
้ ่อเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหนี ้ /ลูกหนี ้โดย
เลือกประเภทเป็ นบุคคลภายในผู้ใช้ จําเป็ นจะต้ องระบุรหัสบุคลากรด้ วย
การเพิ่มเติมเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้แต่ละครัง้ ควรตรวจสอบกับข้ อมูลที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อให้ ไม่เกิดความซํ ้าซ้ อน
ของข้ อมูล
ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลควรระบุ ข้ อมูลการจดทะเบียนได้ แก่ ทะเบียนเลขที่ วันที่จดทะเบียน
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท จดทะเบียนโดย สัง่ ซื ้อ /จ้ างจาก(ตําแหน่ง)ที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่
เลขที่ผ้ เู สียภาษี ให้ ครบ เนื่องจากข้ อมูลนี ้จะถูกนําไปใช้ ในใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง
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รหัสกลุ่มเบิก
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > รหัสกลุม่ เบิก
B
C

D

2. เลือกประเภทพัสดุ รายการเบิก
3. แสดงรายการเบิกที่มีอยู่ หากต้ องการเพิ่มรายการเบิกสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน
Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในรายการเบิกนันได้
้ แก่ บันทึกรหัสกลุม่ การเบิก คําอธิบาย หากต้ องการเพิ่มรายการพัสดุ
สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในรายการพัสดุนนมี
ั ้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสกลุม่ พัสดุ
คําอธิบาย
คําอธิบายภาษาอังกฤษ
แบบการลงบัญชี

คําอธิบาย
รายการเบิก
ชื่อรายการเลิก
ชื่อรายาการเบิกเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ระบุแบบการลงบัญชีตามรายการเลิก
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รหัสเบิก
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > รหัสเบิก
B
C

D

E

2. เลือกประเภทการเบิก และเลือกกลุม่ การเบิก ใน Datasheet จะแสดงรายการเบิกที่มีอยู่
3. หากต้ องการค้ นหาชื่อรายการเบิกในรายการเบิก ผู้ใช้ จะต้ องรู้ก่อนว่าคําที่ต้องการค้ นหาอยูใ่ นกลุม่
การเบิกใด เมื่อเลือกกลุม่ การเบิกแล้ ว จากนันให้
้ ระบุคําที่ต้องการค้ นหา ลงไปใน ค้ นหา */? และถ้ าต้ องการแสดงเป็ น
กลุม่ สามารถทําได้ โดยใช้ เครื่ องหมาย * และ ? เข้ ามาช่วยได้
ตัวอย่างในการใช้ *
ค่าสอน* จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่นําหน้ าด้ วยคําว่า ค่าสอน
*ค่าสอน จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่ลงท้ ายด้ วยคําว่า ค่าสอน
*ค่าสอน* จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่มีคําว่า ค่าสอน
4. หากต้ องการเพิ่มรายการเบิกสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดใน
รายการเบิกนัน้ มีดงั นี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสการเบิก
ในส่วนนี ้ระบบจะทําการออกเลขทะเบียนให้ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่ม
ข้ อมูล
ซึง่ รหัสทรัพย์สนิ แต่ละหลักจะมีความหมายดังนี ้ 01-00017
01 หมายถึง กลุ่มการเบิ ก 00017 หมายถึง Running Number
คําอธิบาย(ไทย)
ชื่อรายการเบิก(ไทย) โดยระบบจะทําการตรวจสอบในกรณีที่มีการใส่
ข้ อมูลคําอธิบายซํ ้าเพื่อลดความซํ ้าซ้ อนของข้ อมูล
คําอธิบาย(อังกฤษ)
ชื่อรายการเบิก(อังกฤษ)
หน่วยนับ/หน่วยเบิก
หน่วยนับของการเบิก
แบบการลงบัญชี(สําหรับงานบัญชี) รูปแบบในการลงบัญชีของทรัพย์สนิ เมื่อทํารายการตรวจรับหรื อตังหนี
้ ้
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รายชื่อผู้ลงนามท้ ายเอกสารขอใช้ เงิน
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > รายชื่อผู้ลงนามท้ ายเอกสารขอใช้ เงิน

B

C

D

G

2.
3.
4.
5.
6.

เลือกประเภทใบ (ซื ้อ/จ้ าง/เช่า และการเบิก)
เลือกกลุม่ หน่วยงาน Datasheet จะแสดงรายชื่อผู้ลงนามที่มีอยูแ่ ล้ วให้
เลือกกลุม่ ลงนามท้ ายเอกสาร Datasheet จะแสดงรายชื่อผู้ลงนามที่มีอยูแ่ ล้ วให้
จากนันให้
้ กดปุ่ ม คัดลอกข้ อมูลพื ้นฐาน ระบบจะดึงข้ อมุลมาตราฐานมาให้
ให้ ใส่ชื่อสกุลในช่องลงนามโดย ตามตําแหน่งด้ านหน้ า

ข้ อมูล
คํานํา – ข้ อความ
ลงนามโดย

คําอธิบาย
ชื่อตําแหน่งที่ระบุเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น
ให้ ใส่ชื่อสกุลของบุคลากรตามตําแหน่ง

E
F
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รายชื่อลงนามท้ ายเอกสาร (SIGNATURE)
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > SIGNATURE
B

C

2. บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ลงชื่อ
ตําแหน่ง

คําอธิบาย
เลือก OWNER: ตัวผู้ใช้ เอง, CHIEF: หัวหน้ างาน, DEAN: ระดับคณบดี/ผอ.,
CHANCELLOR: อธิการบดี
ชื่อสกุลบุคลากรตามตําแหน่งที่ใส่ในรหัส
ชื่อตําแหน่ง
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ข้ อมูลกลาง หน่ วยนับ
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง
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 ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง
B
C

D

2. กดปุ่ ม หลักคํ ้าปะกันสัญญา
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 อตังหนี
้ ้
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ข้ อมูลกลาง คํานําหน้ า – ต่ อท้ ายบุคคล
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > ข้ อมูลกลาง
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 อตังหนี
้ ้
คําต่อท้ าย เช่น จํากัด จํากัด (มหาชน)
คําต่อท้ ายเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ตัวย่อของคําต่อท้ าย
ตัวย่อของคําต่อท้ายภาษาอังกฤษ (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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กําหนดประเภทเอกสาร
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > กําหนดประเภทเอกสาร
B
C

D

2. เลือกประเภทใบ (ใบขอซื ้อ/จ้ าง/เช่า ใบสัง่ ใบตรวจรับ ใบสําคัญจ่ายและใบสําคัญเตรี ยมจ่าย)
Datasheet จะแสดงรายการของประเภทเอกสารที่มีอยู่
3. หากต้ องการเพิ่มสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดได้ แก่
ข้ อมูล
รหัสเอกสาร
ประเภทเอกสาร
ประเภทเอกสารเป็ นอังกฤษ
แหล่งเงินตังต้
้ น
วิธีการจ่ายตังต้
้ น
สําหรับวิทยาเขต
เรี ยงลําดับ

คําอธิบาย
ระบุเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ชื่อเอกสาร
ชื่อเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ระบุแหล่งเงิน
ระบุวิธีจ่ายเงิน เป็ นเงินสด หรื อ เช็ค ใบสําคัญ เงินโอน
ระบุวิทยาเขต (ถ้ ามี)
ลําดับการแสดงข้ อมูล
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ข้ อมูลพืน้ ฐาน การเงินรับ-การเงินจ่ าย
กําหนดรหัสรายรับ
กําหนดรหัสรายรับ เพื่อแยกประเภทการรับ ดังนั ้ นถ้ าทางมหาวิทยาลัยต้ องการแยกรหัสตามความ
ต้ องการของข้ อมูลและต้ องสําพันธ์กบั รหัสบัญชี (ด้ านCR รายได้ ) ซึง่ รหัสรายรับต้ องละเอียดกว่ารหัสบัญชีเสมอ
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > กําหนดรหัสรายรับ
B

C

2. ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัส
ระบุเพื่อเป็ นรหัสการเงินรับ โดยจะแยกเป็ นกลุม่ เพื่อสะดวกในการออก
รายงานเป็ นช่วงรหัสการเงินรับ เช่น กลุม่ รหัส 11XX เป็ นกลุม่ หลักคํ ้าประกัน
กลุม่ รหัส 12XX
ชื่อ
ชื่อรหัสภาษาไทย ใช้ ในการอธิบายแยกความแตกต่างแต่ละรหัส
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อรหัสภาษาอังกฤษ ใช้ ในการอธิบายแยกความแตกต่างแต่ละรหัส (ถ้ ามี)
รหัสบัญชี
กําหนดรหัสบัญชี
รหัสบัญชีลกู หนี ้ ใช้ สาํ หรับกรณีที่มีการดึงข้ อมูลมาจากระบบลูกหนี ้กรณีที่มาคืนเงิน ดังนัน้
กําหนดเฉพาะรหัสที่เป็ นลูกหนี ้
ชื่อพิมพ์
ชื่อรหัสที่ใช้ พิมพ์ในใบเสร็ จ
ประเภท
กําหนดประเภทรหัส เพื่อสําหรับการสรุปข้ อมูล
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กําหนดสมุดการเงินรับ
กําหนดสมุดการเงินรับ กําหนดแยกสมุดการเงินรับ เช่น สมุดรับเงินสด สมุดรับเช็ค หรื ออื่นๆ และยัง
กําหนดแยกสมุดการเงินรับของของหน่วยงานอื่นๆถ้ าต้ องการมีการรับเงินเพื่อไม่ให้ เกี่ยวข้ องกับสมุดการเงินรับส่วนกลาง
การกําหนดสมุดการเงินรับเป็ นการกําหนดรหัสบัญชี (ด้ าน DR) ดังนันการรั
้
บเงินทุกครัง้ ต้ องถูกต้ องตามสมุดเสมอ
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > กําหนดสมุดการเงินรับ
B

C

2. ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

รหัส
ชื่อ
ชื่อ (พิมพ์)
ปี งบประมาณ
เล่มที่
เลขที่
เลขที่สงู สุด
ประเภทการจ่าย
กําหนดเช็ค

ระบุรหัสสมุดบัญชี
ชื่ออธิบายรหัสสมุดบัญชี
ชื่อที่ใช้ แสดงในใบเสร็ จ เช่น ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบสําคัญ
ระบุปีงบประมาณ
เล่มที่จะเพิ่มขึ ้นเมื่อ ”เลขที่ใบเสร็ จ” ครบตาม”เลขที่สงู สุด” ที่ได้ กําหนดไว้
เลขที่จะเพิ่มขึ ้นเมื่อมีการออกใบเสร็ จจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึง ”เลขที่สงู สุด
เลขที่สงู สุดที่กําหนดไว้ วา่ ใบเสร็ จแต่ละเล่มจะมีได้ กี่ใบ
กําหนดประเภทเพื่อแยกข้ อมูล
กําหนดการเปิ ดหรื อปิ ดข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ เช็คหรื อที่สมุดที่ต้องการเก็บ
ข้ อมูลเพิ่มเติม
เป็ นการกําหนดลําดับการเห็นแต่ละสมุดเมื่อไปอยูบ่ นหน้ าจอให้ เลือกจะ
เห็นตามลําดับที่ได้ เรี ยงลําดับไว้

เรี ยงลําดับ
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กําหนดเครื่องรับเงิน
กําหนดเครื่ องรับเงิน เครื่ องที่จะใช้ งานต้ องมีการกําหนดในระบบก่อนการใช้ งานเพื่อเป็ นการป้องกัน
และกําหนดสมุดเริ่ มต้ นในการใช้ งาน
1. ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > กําหนดเครื่ องรับเงิน
B

C

D

2. ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อเครื่ อง
คําอธิบายชื่อเครื่ อง
สมุดเริ่ มต้ น
อนุญาตเฉพาะรับเงินทัว่ ไป

อนุญาตเฉพาะสมุดเริ่ มต้ น

มองเห็นเฉพาะ STATION

คําอธิบาย
ระบุรหัสเครื่ องที่ใช้ ในการออกใบเสร็ จ
ชื่อเครื่ องที่ใช้ ในการออกใบเสร็ จ
เป็ นชื่อเดียวกับชื่อ
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งาน
อธิบายเพิ่มเติมเครื่ องที่รับเงินหรื ออาจเป็ นชื่อเดียวกับชื่อ
เครื่ องก็ได้
สมุดเริ่ มต้ นที่เมื่อใช้ เมนูการรับเงิน
เป็ นช่องให้ ใส่เครื่ องถูกเพื่อกําหนดให้ ใช้ หรื อไม่ หากทํา
เครื่ องหมายถูกก็จะทํางานตามช่องนันๆ
้ เพียงอย่างเดียว
หากไม่ได้ ทําเครื่ องหมายถูกจะดําเนินการได้ ทกุ ช่อง
เป็ นช่องให้ ใส่เครื่ องถูกเพื่อกําหนดให้ ใช้ หรื อไม่ หากทํา
เครื่ องหมายถูกก็จะทํางานตามช่องนันๆ
้ เพียงอย่างเดียว
หากไม่ได้ ทําเครื่ องหมายถูกจะดําเนินการได้ ทกุ ช่อง
เป็ นช่องให้ ใส่เครื่ องถูกเพื่อกําหนดให้ ใช้ หรื อไม่ หากทํา
เครื่ องหมายถูกก็จะทํางานตามช่องนันๆ
้ เพียงอย่างเดียว
หากไม่ได้ ทําเครื่ องหมายถูกจะดําเนินการได้ ทกุ ช่อง
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3. รหัสรายรับ ด้ านซ้ าย เป็ นรหัสรายรับทังหมดที่มีในระบบ ส่วนด้ านขวา เป็ นรหัสรายรับที่ต้องการให้
แสดงในแต่ละ STATION หรื อในแต่ละเครื่ องรับเงิน โดยทําการเลือกจากด้ านซ้ ายกดปุ่ ม ลูกศรชี ้ไปทางขวา
รหัส
รายรับนันจะย้
้ ายมาอยูท่ างด้ านขวาให้ หากไม่ต้องการ ให้ เลือกรหัสรายรับด้ านขวาที่ไม่ต้องการ จากนันให้
้ กดปุ่ ม ลูกศรชี ้
ไปทางด้ านซ้ ายมือ

รหัสรายรับนันจะกลั
้
บมาอยูด่ ้ านซ้ านตามเดิม หากต้ องการเลือกทุกรหัสรายรับจากด้ านซ้ ายมา

ไว้ ด้านขวา ทําโดยกดปุ่ ม ลูกศรชื ้ไปด้ านขวามีเส้ นตรงตีปิดท้ ายตามแนวตัง้

รหัสรายรับทังหมดจะมาอยู
้
ท่ างด้ านขวา

ทันที เช่นกันหากไม่ต้องการรหัสรายรับทังหมดแล้
้
วให้ กดปุ่ มลูกศรชี ้ไปทางด้ านซ้ ายมีเส้ นตรงตีปิดท้ ายตามแนวตัง้
รหัสรายรับจากด้ านขวาจะกลับอยูท่ างด้ านซ้ ายตามเดิม
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กําหนดช่ วงปิ ดการรับเงิน
กําหนดช่วงปิ ดการรับเงิน เป็ นการกําหนดช่วงเวลาเพื่อความสะดวกในการออกรายงาน
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > กําหนดช่วงปิ ดการรับเงิน
B
C
D

2. ระบุปี และเดือน ที่ต้องการกําหนดช่วงปิ ดการรับเงิน
3. ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
อ้ างอิงวันที่
วันที่-เวลาเริ่ ม
วันที่-เวลาสิ ้นสุด

คําอธิบาย
เป็ นวันที่ใช้ เลือกการออกรายงาน
เป็ นวันเวลาที่เริ่ มต้ นในการออกรายงาน
เป็ นวันเวลาที่สิ ้นสุดในการออกรายงาน
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กําหนดประเภทการจ่ ายและเตรียมจ่ าย
กําหนดประเภทการจ่ายและเตรี ยมจ่าย ตามผู้ใช้ งาน โดยสามารถแยกประเภทตามการใช้ งานได้ แต่
ต้ องมีการกําหนดในระบบก่อนการใช้ งานเพื่อเป็ นการป้องกันและกําหนดงานเริ่ มต้ นในการใช้ งาน
1. ระบบการเงิน > ข้ อมูลระบบ > กําหนดประเภทการจ่ายและเตรี ยมจ่าย
B

C
D

E

2. เลือกงาน เพื่อกําหนดประเภทจ่ายหรื อเตรี ยมจ่าย
3. ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
USERNAME

คําอธิบาย
ระบุชื่อ LOGIN ที่ต้องการให้ เข้ าใช้ งาน โดยจะม าจากการ
กําหนดสิทธิ์ในการเข้ าใช้ ระบบการเงิน (ระบบจะดึงมาให้
อัตโนมัต)
ระบุชื่อสกุล (ระบบจะดึงมาให้ อตั โนมัต)
ระบุตําแหน่ง (ระบบจะดึงมาให้ อตั โนมัต)
ระบุหน่วยงาน (ระบบจะดึงมาให้ อตั โนมัต)

ชื่อสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน

4. ช่องสี ฟ้าด้านซ้ายเป็ นประเภทเอกสารที่ใช้งานไม่ได้ ส่วนช่องสี ฟ้าเป็ นประเภทเอกสารที่ใช้งานได้
มีวธี ีการใช้ดงั นี้ หากต้องการใช้งานประเภทเอกสารใด ให้เลือกที่เอกสารนั้นจากช่องสี ฟ้าด้านซ้าย จากนั้นให้กดปุ่ ม
ลูกศรชี้ไปด้านช่องสี ฟ้าขวา บุคคลนั้นจะ ใช้ขอ้ มูลประเภทเอกสารนั้นได้ เช่นกันหากไม่ตอ้ งการให้ใช้เอกสารใ ดให้ เลือกที่
รายการที่ไม่ตอ้ งการจากนั้นให้กดปุ่ ม
ประเภทเอกสารให้กดปุ่ ม
ประเภทให้ กดปุ่ ม

ลูกศรชี้ไปด้านซ้าย ข้อมูลนั้นจะกลับมาเป็ นไม่ใช้งาน แต่หากต้องการใช้ทุก

ข้อมูลทั้งหมดจะย้ายจากช่องซ้ายมาอยูท่ ี่ช่องขวา เช่นเดียวกันหากต้องการเลิกใช้งานทุก
ข้อมูลทั้งหมดจะย้ายจากช่องขวามาอยูท่ ี่ช่องซ้าย
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การเงินรั บ
บันทึกการเงินรับ/ออกใบเสร็จรับเงิน
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > บันทึกการเงินรับ/ออกใบเสร็ จรับเงิน
B
E
C

D

แบ่งประเภทการทํางานเป็ น 3 ส่วน
1: ชําระเงิน
2: พิมพ์ใบรายการซํ ้า
3: ยกเลิกใบรายการ
โดยผู้ใช้ งานต้ องระบุสมุดเช่น R1: เงินสด, R2: เช็ค, R3: โอนเงิน, R4: บัตรเครดิต, R5: คืนเงินยืม,
D1: ทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์, D2: โรงพยาบาล หรื อ E1: ใบเสร็ จที่ไม่ต้องลงบัญชี พร้ อมกับระบุฟอร์ มที่ใช้ เช่น 0:
ใบสําคัญรับเงิน, 1: ใบสําคัญรับเงิน (Preview), 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา
กรณี ชําระเงิน
ระบบจะแสดง
2. ระบุเจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้/ผู้เบิก หรื อสามารถเลือกปุ่ มบุคคลภายนอก
รายชื่อ ไม่ระบุให้ อตั โนมัติ ปี งบ วันที่รายการ วิธีการชําระ เช่น 1 : CASH, 2 : เช็ค หรื อ 3 : บัตรเครดิต กรณีที่มีการ
ชําระเงินในรูปแบบเช็ค จะต้ องระบุ ข้ อมูลธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่ของเช็ค รวมทัง้ รหัสบัญชีเดบิตที่จะนําเงินเข้ า
บัญชีด้วย พร้ อมคําอธิบาย หรื อข้ อมูลอ้ างอิง
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- กรณีที่มีการชําระเงินในรูปแบบเช็ค จะต้ องระบุ ข้ อมูลธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่ของเช็ค
รวมทัง้ รหัสบัญชีเดบิตที่จะนําเงินเข้ าบัญชีด้วย
3. ระบุลกู หนี ้ ปี งบ วันที่ทํารายการวิธกี ารชําระเงิน (ระบุชื่อ ที่อยู่ หากลูกหนี ้นันไม่
้ ได้ อยูใ่ น
รายละเอียดข้ อมูล) ส่วนกรณีรับเงินอื่น ๆ สามารถกรอกข้ อมูลได้ โดยตรง ซึง่ ต้ องกําหนดรหัสรายรับให้ ครอบคลุมทุกกรณี
ก่อนการรับเงิน ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
จํานวน
ราคาต่อหน่วย
คําอธิบาย
รหัสบัญชี
หน่วยงาน
ปี งบประมาณ
แหล่งเงิน
งานโครงการ
กิจกรรม
กองทุน

คําอธิบาย
กําหนดรหัสรายการที่ต้องการดําเนินการ
กําหนดจํานวนที่ดําเนินการ
กําหนดราคาต่อหน่วย เมื่อกําหนดจํานวนจะราคาระบบจะคํานวณยอดเงิน
เป็ นวันเวลาที่สิ ้นสุดในการออกรายงาน
ถ้ ามีหมายเหตุรายการ กรอกได้
นํามาจากการกําหนดค่าเริ่ มต้ นไว้ ที่รหัสรายรับ ซึง่ เจ้ าหน้ าที่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ถ้า
ไม่ตรงกับการออกใบสําคัญ
กําหนดหน่วยงาน
กําหนดปี งบประมาณ
กําหนดแหล่งเงิน
กําหนดงานโครงการ
กําหนดกิจกรรม
กําหนดกองทุน

กรณีมีรายได้ จากทรัพย์สนิ และต้ องการระบุทรัพย์สนิ กําหนดที่ “รายการครุภณ
ั ฑ์” ระบุครุภณ
ั ฑ์ที่
ต้ องการเก็บข้ อมูล (กรณีนําเข้ าจากการจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์ระบบจะคัดลอกมาให้ ทงหมดจากระบบการจํ
ั้
าหน่ายครุภณ
ั ฑ์)
และระบบสามารถทําการรับเงินในกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
-

การขายครุภณ
ั ฑ์ ให้ ทําการกดปุ่ มรายการการขายครุภณ
ั ฑ์
ตามประเภทที่
อ้ างอิง โดยจะมีข้อมูลเลขที่อ้างอิงและจํานวนเงิน แสดงในช่องสีฟ้าด้ านขวา ซึง่ สามารถทําการ
เลือกรายการโดยการดับเบิ ้ลคลิก เพื่อนําข้ อมูลมาลงรายการที่จะชําระเงิน

-

การประกันซอง/สัญญา ให้ ทําการกดปุ่ มรายการการประกันซอง/สัญญา
ตามประเภททีอ่ ้ างอิง โดยจะมีข้อมูลเลขที่อ้างอิงและจํานวนเงิน แสดงในช่องสีฟ้าด้ านขวา ซึง่
สามารถทําการเลือกรายการโดยการดับเบิ ้ลคลิก เพื่อนําข้ อมูลมาลงรายการที่จะชําระเงิน

-

การคืนเงิน ให้ ทําการกดปุ่ มรายการการคืนเงิน
ตามประเภทที่อ้างอิง โดยจะมีข้อมูล
เลขที่อ้างอิงและจํานวนเงิน แสดงในช่องสีฟ้าด้ านขวา ซึง่ สามารถทําการเลือกรายการโดยการ
ดับเบิ ้ลคลิก เพื่อนําข้ อมูลมาลงรายการที่จะชําระเงิน

4. ทําการตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ ว่าถูกต้ อง (เนื่องจากใบเสร็ จหรื อใบสําคัญไม่สามารถกลับมาแก้ ไข
ใหม่ได้ เมื่อทํารายการผิดแล้ วต้ องทําการยกเลิกใบเสร็ จหรื อใบสําคัญเพื่อทํารายการใหม่) กดปุ่ มทํารายการ
เพื่อออกใบสําคัญ

VISION NET CO., LTD.

ระบบการเงิน - 25

กรณีพิมพ์ ใบรายการซํา้
กรณีเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ใบเสร็ จ/ใบสําคัญ ต้ องพิมพ์ใบรายการใหม่
C
E

D

F

G

2. เลือกประเภท “การพิมพ์ใบรายการซํ ้า”หรื อในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบเสร็ จรับเงินที่ต้องการพิมพ์
ซํ ้ามีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม {ค้ นหา}

จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เล่มใบเสร็ จ ปี เล่มที่ เลขที่ วันที่ใบเสร็ จ
สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้ /ลูกหนี ้ หรื อผู้เพิ่มรายการ วิธีรับชําระ จํานวนเงินรับ เลขที่เช็ค แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลื อกรายการที่
ต้ องการได้ แล้ วให้ Double Click ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกการเงินรับ /
ออกใบเสร็ จรับเงิน
3. เลือกสมุดที่ต้องการให้ ตรงกับการรับเงิน เช่น เช่น R1: เงินสด, R2: เช็ค, R3: โอนเงิน, R4: บัตร
เครดิต, R5: คืนเงินยืม, D1: โรงแรมวิชนั่ เน็ตปาร์ ค, D2: โรงพยาบาลสัตว์วิชนั่ เน็ตหรื อ E1: ใบเสร็ จที่ไม่ต้องลงบัญชี
4. เลือกฟอร์ ม เช่น 0:ใบสําคัญรับเงิน , 1:ใบสําคัญรับเงิน(Preview) , 2:ใบสําคัญรับเงิน ไม่
แสดงสําเนากรณีไม่ต้องการให้ ออกคําว่า “สําเนา” ให้ เลือกฟอร์ มเป็ น 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา
5. ระบุปีงบ , เล่มที่ , เลขที่ ที่ต้องการพิมพ์รายการซํ ้า
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6. เมื่อทําการตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ ว่าเป็ นใบเสร็ จที่ต้องการพิมพ์ซํ ้า กดปุ่ มทํารายการ
เพื่อออกใบสําคัญ ระบบจะให้ ผ้ ใู ช้ งานระบุเหตุผลในการพิมพ์ซํ ้าดังรูป

เพื่อเป็ นการยืนยันการพิมพ์เอกสารซํ ้า
หากผู้ใช้ งานระบุเหตุผลเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม ok
ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็ จนันทั
้ นที่ผ้ ใู ช้ งานจะต้ องทําเครื่ องหมายที่ Check Box (พิมพ์
ทันที)
โปรแกรมจะพิมพ์รายการนันทั
้ นที แต่ถ้าผู้ใช้ งานต้ องการดูใบเสร็ จนันก่
้ อนที่จะมีการพิมพ์จริ งก็ให้ นํา
เครื่ องหมาย Check Box ออก โปรแกรมจะแสดงใบเสร็ จก่อนที่จะทําการพิมพ์
กรณีไม่ต้องการให้ ออกคําว่า “สําเนา” ให้ เลือกฟอร์ มเป็ น 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา
กรณียกเลิกใบรายการ
ถ้ าเกิดความผิดพลาดในการออกใบเสร็ จหรื อใบสําคัญ วิธีแก้ ไขต้ องทําการยกเลิกใบเสร็ จเท่านัน้
C
E

F

D
G

2. เลือกประเภท “ยกเลิกใบรายการ”หรื อในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบเสร็ จรับเงินที่ต้องการยกเลิก โดย
หาจากรายการมีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เล่มใบเสร็ จ ปี เล่มที่ เลขที่ วันที่ใบเสร็ จ
สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ หรื อผู้เพิ่มรายการ วิธีรับชําระ จํานวนเงินรับ เลขที่เช็ค แล้ วกดปุ่ มค้ นหา
เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ Double Click ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอ
บันทึกการเงินรับ/ออกใบเสร็ จรับเงิน
3. เลือกสมุดที่ต้องการให้ ตรงกับการรับเงิน เช่น R1: งานการเงิน หรื อ E1: ใบเสร็ จที่ไม่ต้องลงบัญชี
4. เลือกฟอร์ ม เช่น 0:ใบสําคัญรับเงิน , 1:ใบสําคัญรับเงิน(Preview) , 2:ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดง
สําเนากรณีไม่ต้องการให้ ออกคําว่า “สําเนา” ให้ เลือกฟอร์ มเป็ น 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา
5. ระบุปีงบ ,เล่มที่ , เลขที่ ที่ต้องการยกเลิก
6. เมื่อทําการตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ ว่าเป็ นใบเสร็ จที่ต้องการยกเลิก กดปุ่ มทํารายการ
เพื่อยกเลิก ใบรายการ ระบบจะให้ ผ้ ใู ช้ งานระบุเหตุผลในการยกเลิก ดังรูป

หากผู้ใช้ งานระบุเหตุผลเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม Ok

เพื่อเป็ นการยืนยันการยกเลิกเอกสาร
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การยืม/คืนเงิน
ยืมเงิน
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > เบิก/ยืม/ประวัติการคืนเงิน > ยืม/ประวัติการคืนเงิน
B
C
D

E

2. ระบุ หน่วยงาน ปี งบประมาณ ประเภทลูกหนี ้ และลําดับที่ ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกด
หรื อ ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบยืมเงินที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม {ค้ นหา}
ปุ่ ม {เพิ่มข้ อมูล}
ค้ นหารายการดังรูป

จะปรากฏหน้ าจอ

ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่ ประเภทใบลูกหนี ้ เลขที่สญ
ั ญา (ถ้ ามีแล้ ว)
สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้ /ลูกหนี ้ หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก
ที่
ด้ านหน้ ารายการระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบเบิกใบขอแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะไม่
เหมือนกันขึ ้นอยูก่ บั รหัสประเภท แต่การสัง่ พิมพ์นนเหมื
ั ้ อนกัน คือกดปุ่ ม พิมพ์เอกสาร
ที่ Check Box {Preview}

แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมาย

โปรแกรมจะแสดงใบขอก่อนที่จะทําการพิมพ์

3. ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบยืม โดยการบันทึกข้ อมูล แบ่งได้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
เลขที่สญ
ั ญา
วันที่ยืม
กําหนดวันคืน
ผู้ขอยืม

จํานวนเงิน

คําอธิบาย
เลขที่สญ
ั ญา เจ้ าหน้ าที่เงินจะเป็ นผู้กําหนดให้ ในขันตอนการเตรี
้
ยมจ่ายเงิน
วันที่ขอยืมของเอกสาร
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
วันที่ผ้ ยู ืมต้ องคืนเงิน (กรณีที่เป็ นการเดินทางไปราชการจะคํานวณวันที่กําหนดคืนเงิน
ให้ เมื่อกดปุ่ มอนุมตั ิ ) สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อหรื อรหัวอ้ างอิงบุคคล เช่นผู้ประกอบการ ลูหนี ้ ผู้เบิกเป็ น
ต้ น แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอ
ค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ)
จํานวนเงินที่ยืม กรณีเป็ นการเดินทางไปราชการจํานวนเงินจะแปรผันตามการ
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คําอธิบาย
ประมาณการเท่านัน้
ยื่นต่อผู้ใดหรื อระบุผ้ ทู ี่มีอํานาจในการอนุมตั ิ
อธิบายรายละเอียดของการยืมเงิน
ประเภทการยืมเงิน เช่น 1 : ตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ หรื อ 2 : เดินทางไปราชการ
จํานวนผู้ร่วมเดินทาง เช่น 1: เดินทางคนเดียว หรื อ 2: มีผ้ รู ่วมเดินทาง1-2 คน หรื อ 3:
มีผ้ รู ่วมเดินทางมากกว่า 3 คน
ในกรณีที่ต้องการยืมเงินไปใช้ ในค่าวัสดุ ผู้ใช้ ต้องทําใบขอซื ้อ/จ้ าง ในระบบซื ้อจ้ างก่อน
และนําเลขใบขอซื ้อ/จ้ างมาอ้ างอิงในใบยืมเงิน โดยกดปุ่ ม F6 เพื่อค้ นหาเลขใบขอซื ้อ
จ้ าง
สถานะรายการของใบบันทีกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ ทําการ ,บันทึก ,ยกเลิก ใน
กรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบกําหนดคําเริ่ มต้ นเป็ น ปุ่ มทําการ
ให้
เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เปลีย่ นสถานะจาก ทําการเป็ น ปุ่ มบันทึก”
เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อยแล้ ว เจ้ าหน้ าที่เงิน
จะเป็ นผู้กําหนดเลขที่สญ
ั ญา ให้ ในขันตอนการเตรี
้
ยมจ่ายเงินและเมื่อต้ องการยกเลิก
เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ นปุ่ มยกเลิก
ใหม่เข้ าไป

แล้ ว ทําการการ

กรณียมื เงินค่ าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค
4. ระบบจะจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบยืม โดยจะต้ องมีการกรอกคําขอ
ประมาณการค่าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
ในแถบคําขอประมาณการซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลประเภท
รายการ ชื่อรายการ และจํานวนเงิน โดยจํานวนเงินจําถูกรวมจากรายการต่างๆที่ได้ ทํารายการประมาณการไว้

E
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บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําสัง่ ที่
วันที่ดําเนินการ
ถึงวันที่
จากวันที่
ถึงวันที่

คําอธิบาย
ระบุคําสัง่
วันที่เริ่ มดําเนินการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
ระบุวนั สุดท้ ายของการดําเนินการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึก
โดยตรงได้
วันที่เริ่ มต้ น
วันที่สิ ้นสุด

ข้ อมูลค่าตอบแทนวิทยากร
ข้ อมูล

คําอธิบาย

ลําดับ

ระบุลาํ ดับที่

ชื่อรายการ

ระบุรายละเอียดรายการ

อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

จํานวน

จํานวน

รวมเงิน

จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้
ข้ อมูลค่าที่พกั ดังนี ้

ข้ อมูล
ประเภท
ลําดับ

คําอธิบาย
ขึ ้นให้ อตั โนมัติ โดยไม่ต้องระบุ
ระบุลาํ ดับที่

อัตรา/วัน(คืน)

อัตราค่าที่พกั ต่อวัน(คืน)

จํานวนคืน

จํานวนวันคืน

จํานวนห้ อง
รวมเงิน

จํานวนห้ องที่พกั
จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้

ข้ อมูลค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ดังนี ้
ข้ อมูล
ประเภท
ลําดับ
อัตรา/มื ้อ

คําอธิบาย
ขึ ้นให้ อตั โนมัติ โดยไม่ต้องระบุ
ระบุลาํ ดับที่
อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่มต่อมื ้อ

จํานวนมื ้อ

จํานวนมื ้อ

จํานวนคน
รวมเงิน

จํานวนคนที่คํานวณค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้
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ข้ อมูลอื่น ๆ ดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

ลําดับ
ชื่อรายการ
อัตรา

ระบุลาํ ดับที่
ระบุชื่อรายการที่ดําเนินการยืม
ระบุอตั รา

จํานวน

ระบุจํานวน

รวมเงิน

จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้
กรณียมื เงินค่ าเดินทางไปราชการ

4. ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบยืม โดยจะต้ องมีการกรอกคําขอประมาณ
การเดินทางไปราชการในแถบคําขอประมาณการดังรูป

E

ผู้ขอยืมเงินสามารถบันทึกรายการคําขอประมาณการ ในระบบโดยบันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําสัง่ ที่
วันที่ไปราชการ
ถึงวันที่

คําอธิบาย
ระบุคําสัง่
วันที่ไปราชการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้

ให้ ไปราชการที่

ระบุวนั สุดท้ ายในการไปราชการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรง
ได้
ระบุสถานที่ที่ไปราชการ

วันที่ไปราชการ-ถึง
วันที่

วันที่เดินทางไปราชการเริ่ มต้ น จนถึงวันสุดท้ าย
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้

ข้ อมูลค่าเบี ้ยเลี ้ยง ดังนี ้
ข้ อมูล
ประเภท
ลําดับ

คําอธิบาย
ขึ ้นให้ อตั โนมัติ โดยไม่ต้องระบุ
ระบุลาํ ดับที่
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ข้ อมูล
จากวันที่

คําอธิบาย
วันที่เริ่ มต้ น คิดเบี ้ยเลี ้ยง

ถึงวันที่

วันที่สิ ้นสุดคิดเบี ้ยเลี ้ยง

อัตราต่อวัน
จํานวนวัน
จํานวนคน
รวมเงิน

อัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยงต่อวัน
จํานวนวันที่ใช้ คิดเบี ้ยเลี ้ยง
จํานวนผู้ร่วมในการเดินทางไปราชการที่คิดฐานเบี ้ยเลี ้ยงเดียวกัน
จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้

ข้ อมูลค่าที่พกั ดังนี ้
ข้ อมูล
ประเภท
ลําดับ
จากวันที่

คําอธิบาย
ขึ ้นให้ อตั โนมัติ โดยไม่ต้องระบุ
ระบุลาํ ดับที่
วันที่เริ่ มต้ น

ถึงวันที่

วันที่สิ ้นสุด

อัตราต่อวัน(คืน)
จํานวนคืน
จํานวนห้ อง
รวมเงิน

อัตราค่าที่พกั ต่อวัน(คืน)
จํานวนคืน
จํานวนห้ องที่พกั
จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้

ข้ อมูลค่าพาหนะเดินทาง ดังนี ้
ข้ อมูล
ประเภท
ลําดับ
เดินทาง

คําอธิบาย
ขึ ้นให้ อตั โนมัติ โดยไม่ต้องระบุ
ระบุลาํ ดับที่
พาหนะที่ใช้ หรื ออาจจะเป็ นค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงในการเดินทาง

เดินทางจาก

เริ่ มต้ นเดินทางจาก

เดินทางถึง
อัตราต่อวัน
ประเภท
จํานวนคน
รวมเงิน
หน่วย

ที่สิ ้นสุดการเดินทาง
อัตราค่าเดินทาง
ไป - กลับ หรื อ ไปอย่างเดียว
จํานวนผู้เดินทาง
จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้
หน่วย เช่น บาท หรื อลิตร

ข้ อมูลค่าลงทะเบียน ดังนี ้
ข้ อมูล
ประเภท
ลําดับ
อัตรา

คําอธิบาย
ขึ ้นให้ อตั โนมัติ โดยไม่ต้องระบุ
ระบุลาํ ดับที่
อัตราค่าลงทะเบียน
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ข้ อมูล
จํานวนคน

คําอธิบาย
จํานวนผู้ร่วมในการเดินทางไปราชการที่ลงทะเบียน

รวมเงิน

จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้
ข้ อมูลอื่น ๆ ดังนี ้

ข้ อมูล

คําอธิบาย

ลําดับ
ชื่อรายการ
อัตรา

ระบุลาํ ดับที่
ระบุชื่อรายการที่ดําเนินการยืม
ระบุอตั รา

จํานวน

ระบุจํานวน

รวมเงิน

จํานวนเงินที่ระบบคํานวณให้
รายการคืนเงิน

5. รายการคืนเงิน จะปรากฎขึ ้นเมื่อผู้ใช้ ได้ ทําการคืนเงิน จากใบเบิก (ใบสําคัญ) ใบตรวจรับ หรื อคืน
เป็ นเงินสดทางการเงินรับ ดังรูป

F
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การเบิกเงิน
ใบขอเบิก
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > เบิก/ยืม/ประวัติการคืนเงิน > ใบขอเบิก
B
C
D

E

F

G

2. ระบุ หน่วยงาน ปี งบประมาณ
กรณีเป็ นการคืนเงินยืมให้ เลือกคืนเงินยืมซึง่ จะทําให้
ประเภทใบขอเบิกเปลีย่ นเป็ นการคืนใบสําคัญ และลําดับที่ เพื่อที่จะนําข้ อมูลทัง้ 4 มาประกอบกันเป็ นเลขที่ใบขอเบิก ซึง่ ถ้ า
มีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบขอเบิกนันๆขึ
้ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่ม
ข้ อมูล}

หรื อถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่จากรายการเดิมที่มีอยูท่ ําได้ โดยกดปุ่ ม{คัดลอกข้ อมูล}

ต้ องการค้ นหาใบขอเบิกที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

ในกรณีที่
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่ประเภทใบเบิก เลขที่ใบเบิก เลขที่
เอกสารอ้ างอิง สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ล
คลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายกา รที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบเบิกใบขอแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะไม่
เหมือนกันขึ ้นอยูก่ บั รหัสประเภท แต่การสัง่ พิมพ์นนเหมื
ั ้ อนกัน คือกดปุ่ ม พิมพ์เอกสาร
ที่ Check Box {Preview}

แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมาย

โปรแกรมจะแสดงใบขอก่อนที่จะทําการพิมพ์ และในกรณีที่ผ้ ใู ช้ ทํารายการคืนเงิน

ยืมสัญญาเดียวกันมากกว่า 1 ใบ ผู้ใช้ สามารถพิมพ์รายการคืนเงินทังหมดได้
้
ในใบเดียวกัน โดยคลิกที่ปมุ่
หน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

จะปรากฏ
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น วันที่จาก-ถึง แล้ วกดปุ่ มปรับข้ อมูล เมื่อเลือก
รายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ กดปุ่ มพิมพ์รายงาน และหากผู้ใช้ ต้องการพิมพ์ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน(บก.111) สามารถ
ทําได้ โดยกดปุ่ ม

3. การบันทึกข้ อมูลใบเบิก แบ่งได้ ดงั นี ้
ข้ อมูล

เลขที่
วันที่
เรื่ อง
ปี ภาคการศึกษา
ประสงค์จะ

เบิกเป็ น
เรี ยน
เนื่องจาก/เดินทางไป
จํานวนคน
เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้/ผู้เบิก

ผู้ทําใบขอเบิก
*อ้ างอิง
สังกัด
พร้ อมด้ วย
คําสัง่
ลงวันที่
เป็ นการ
หัวข้ อ
ณ ที่
เดินทางจาก
ตังแต่
้ วนั -เวลา
กลับถึง

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้อง
ทําการบันทึกใดๆ
วันที่ขอเบิกของเอกสารสามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
ชื่อรายการขอเบิก/ คําอธิบาย
ระบุปีภาคการศึกษา
ระบุประเภทการเบิกเงินย่อย เช่น 51: เบิกเงินค่าใช้ สอยอื่น, 52: เบิกเงินค่าตอบแทน
, 53: เบิกเงินค่าสาธารณูปโภค, 54: เบิกเงินอุดหนุน, 55: เบิกเงินรายจ่ายอื่น และ
56: เบิกเงินงบบุคลากร
ระบุเบิกเป็ น
ถึง/เรี ยน
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ กําหนดให้ 2 บรรทัด สามารถกด Enter เพื่อ
ขึ ้นบรรทัดใหม่
ระบุจํานวนคน
รหัสอ้ างอิงบุคคล เช่น ผู้ประกอบการ, ลูกหนี ้, ผู้เบิก ซึง่ ถ้ าเป็ นการคืนเงินจะต้ องเป็ น
ชื่อเดียวกับผู้ขอยืม สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณี
ที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
รายชื่อ)
กรณีที่มีผ้ ทู ําใบขอเบิกแทนผู้เบิก แต่ถ้าผู้เบิกทําการเบิกเองให้ ใส่เหมือนกันทัง้ 2 ช่อง
ประเภทและรหัสรายการอ้ างอิง(เชื่อมโยง) เช่น ใบยืมเงิน (ในกรณีเบิกใบสําคัญที่มี
เงินยืม) เป็ นต้ น
ระบบจะทําการดึงข้ อมูลมาจากกองการเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ผู้ใช้ งานสามารถแก้ ไขได้
พร้ อมด้ วย ผู้ที่ไปราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ระบุคําสัง่ (ถ้ ามี)
วันที่ตามคําสัง่
เหตุผลของการไปราชการซึง่ สามารถระบุได้ ดงั นี ้ 1 : ประชุม , 2 : อบรม , 3 :
สัมมนา , 4 : ศึกษาดูงาน , 5 : นิเทศ , 6 : ไปรับวิทยากร , 7 : ไปราชการ
ระบุหวั ข้ อ
ระบุสถานที่
สถานที่ที่ต้นทาง
ระบุวนั ที่และเวลา
ระบุสถานที่เมื่อกลับมาจากไปราชการ
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คําอธิบาย
ระบุวนั ที่-เวลาที่กลับมากจากไปราชการ
สถานะรายการของใบบันทีกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ ทําการ ,บันทึก ,ยกเลิก ใน
กรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบกําหนดคําเริ่ มต้ นเป็ น ปุ่ มทําการ
ให้
เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เปลีย่ นสถานะจาก ทําการเป็ น ปุ่ มบันทึก”
เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อยแล้ ว เจ้ าหน้ าที่
เงินจะเป็ นผู้กําหนดเลขที่สญ
ั ญา ให้ ในขันตอนการเตรี
้
ยมจ่ายเงินและเมื่อต้ องการ
ยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ นปุ่ มยกเลิก
การการใหม่เข้ าไป

แล้ ว ทํา

3.1 อ้ างอิงเอกสารในการคืนเงินสามารถทําได้ ดงั นี ้
เลือกรายการ P6: คืนเงินสําหรับใบยืมเลขที่ จากนันกดปุ่
้
ม {…} เพื่อเลือกใบยืมเงินของผู้เบิกจะปรากฏ
หน้ าจอ ค้ นหาข้ อมูลใบยืมเงิน เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูล
รายการที่อ้างอิง ในหน้ าใบขอเบิก โดยแสดงเลขที่สญ
ั ญา

3.2 การติดตามหลังจากเบิกเงิน โดยเลือกใบเบิกที่ต้องการติดตามการทํารายการจ่ายและการตังหนี
้ ้
จากส่วนกลาง กดปุ่ ม

เพื่อเปิ ดหน้ าจอติดตามการเบิกจ่ายดังรูป
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รายการขอเบิก
เบิก ดังนี ้

4. ระบุปีงบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน งานโครงการ ผลผลิตย่อย กิจกรรม แล้ วบันทึกรายการขอ
ข้ อมูล
ลําดับที่
รหัสงบประมาณ
หมวดรายการ
รายละเอียดรายการ
จํานวน
จํานวนชัว่ โมงสอน
หน่วยนับ
ราคา/หน่วย
ราคาต่อลิตร
ส่วนลดก่อนหักภาษี
(%) TAV
ภาษี
ส่วนลดหลังหักภาษี
มูลค่าสุทธิ
อ้ างอิงบุคคล

คําอธิบาย
ลําดับที่เอกสาร
รหัสงบประมาณจําเป็ นต้ องระบุเสมอเนื่องจากจะต้ องตัดลดเงินงบประมาณ
รหัสรายการเบิกที่ต้องการเบิก
รายละเอียดรายการขอเบิก เช่น ค่านํ ้าประปา ค่าที่พกั โรงแรม เป็ นต้ น
จํานวนของที่ขอเบิก
จํานวนชัว่ โมงสอน ระบุเมื่อต้ องการเบิกค่าสอน
ระบบจะแสดงค่าเริ่ มต้ นหน่วยนับให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการเบิก และผู้ใช้
สามารถแก้ ไขเองได้
ระบบจะแสดงค่าเริ่ มต้ นราคาต่อหน่วยให้ จากการบันทึกไว้ ในรายการเบิก
และผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเองได้
ราคาต่อลิตรที่เบิกค่านํ ้ามัน
ส่วนลดก่อนหักภาษี จากร้ านค้ า
อัตราภาษี มลู ค่าเพิม่ โดยค่าเริ่ มต้ นจะเป็ น 7
จํานวนเงินภาษี มลู ค่าเพิ่ม ระบบจะคํานวณให้ โดยคิดจาก VAT(%) ที่ได้ ระบุ
ไว้ แต่สามารถแก้ ไขได้
ส่วนลดหลังหักภาษี จากร้ านค้ า และเป็ นตัวปรับจํานวนเงินในกรณีที่ยอดเงิน
ไม่พอดีเนื่องจากการปั ดเศษหรื ออื่นๆ
มูลค่าสุดท้ ายหลังจากที่หกั ภาษี และส่วนลดแล้ ว
อ้ างอิงบุคคลที่เบิกค่าใช้ จ่ายนันจริ
้ งๆ เช่น เจ้ าหน้ าที่เป็ นตัวแทนทําใบเบิกค่า
สอนให้ อาจารย์ 5 คน ให้ ระบุชื่ออาจารย์ที่จะได้ รับเงินนันลงไปแทน
้
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ข้ อมูล
ชื่อ
เลขที่เอกสาร(ใบแจ้ งหนี ้)
วันที่ตามใบแจ้ งหนี ้
หมายเหตุ
จํานวนนักศึกษา
แสดงในบก.111
รายละเอียดในบก.111
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คําอธิบาย
ระบบจะแสดงรายชื่อให้ เมื่อระบุอ้างอิงบุคคล
กรณีที่เป็ นการเบิกค่าสาธารณูปโภคต้ องระบุใบแจ้ งหนี ้และวันที่เพื่อ
ตรวจสอบรายการเบิก
กรณีที่เบิกค่านํ ้ามันต้ องระบุเลขที/่ เล่มที่ และวันที่ของใบเสร็ จ
ระบุหมายเหตุ
จํานวนนักศึกษาที่เปิ ดสอน กรณีเบิกค่าสอน
ระบุวา่ จะให้ แสดงรายการในใบบก.111 หรื อไม่
ระบุรายละเอียดที่จะให้ แสดงในใบบก.111

รายชื่อผู้อนุมัติ
5. ข้ อมูลชื่อผู้ลงนามท้ ายเอกสาร ได้ แก่ ลําดับที่ คํานํา-ข้ อความ ชื่อผู้ลงนาม และตําแหน่งกรณีที่
เตรี ยมข้ อมูลพื ้นฐานไว้ แล้ ว สามารถกดปุ่ มเพื่อเรี ยกข้ อมูลที่ได้ เตรี ยมไว้ โดยกดปุ่ มคัดลอกจากส่วนกลาง

รายชื่อผู้ไปรายการ
6. สามารถระบุรายชื่อผู้ไปราชการ โดยการใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อในช่ออ้ างอิงบุคคล แล้ วกด Enter เพื่อ
ค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ)
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การจ่ ายเงิน
ทํารายการเตรี ยมจ่ าย
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > ทํารายการเตรี ยมจ่าย
B
C
D

E

2. ระบุ วิทยาเขต ปี งบประมาณ ประเภทเตรี ยมจ่าย และลําดับที่ เพื่อที่จะนําข้ อมูลทัง้ 4 มาประกอบ
กันเป็ นเลขใบเตรี ยมจ่าย ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบเตรี ยมจ่ายนันๆขึ
้ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่ม
รายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม เพิ่มข้ อมูล
จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

หรื อในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบเตรี ยมจ่ายที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม ค้ นหา
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่ประเภท เลขที่ใบเตรี ยมจ่าย เลขที่
เอกสารอ้ างอิง สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ล
คลิก ที่ด้านหน้ ารายการ
3. ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบเตรี ยมจ่าย การบันทึกข้ อมูลใบเตรี ยมจ่าย
แบ่งได้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่
เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้/ผู้เบิก

คําอธิบาย
สถานะ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ขอเบิกของเอกสารสามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึก
โดยตรงได้
รหัสอ้ างอิงบุคคล เช่น ผู้ประกอบการ, ลูกหนี ้, ผู้เบิก เป็ นต้ น
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มี
รายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้
ผู้ใช้ เลือกรายชื่อ)
ชื่อใบเตรี ยมจ่าย ที่อธิบายถึงการทํารายการ
สถานะสถานะ ซึง่ จะมี 3 สถานะ คือ ทําการ ,บันทึก ,ยกเลิก ใน
กรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบกําหนดคําเริ่ มต้ นเป็ น ปุ่ มทําการ
ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เปลีย่ น
เพื่ออนุมตั ิใบรายการ
สถานะจาก ทําการเป็ น ปุ่ มบันทึก
เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ นปุ่ ม
ยกเลิก
แล้ ว ทําการการใหม่เข้ าไป เมื่อระบบจะแสดง
ข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอรายละเอียดด้ านล่างของการบันทึก
ใบเตรี ยมจ่าย เมื่อมีการลงบัญชีจากการเตรี ยมจ่าย (หรื อลงบัญชีตงั ้
หนี ้) ที่สว่ นบนขอใบบันทึกการเตรี ยมจ่ายจะแสดง ข้ อมูลการลงบัญชี
โดยสมุดบัญชี งวดที/่ หน้ าบัญชี และแสดงเลขที่บนั ทึกการจ่ายเงิน

จากนัน้ กดปุ่ ม I นําเข้ าข้ อมูล
• ใบเบิก (PR)
• ใบตรวจรับ(DN)
• หลักคํ ้าประกันสัญญา(GT)
จะปรากฏหน้ าจอนําเข้ าข้ อมูลใบขอเบิก ดังรูป

เพื่อ นําเข้ ารายการตังหนี
้ ้ดังนี ้
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ให้ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
ประเภท
จากวันที-่ ถึง
เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้/ผู้เบิก

คําอธิบาย
ประเภทการทํารายการ
วันที่ขอเบิกของเอกสาร
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
รหัสอ้ างอิงบุคคล เช่น ผู้ประกอบการ, ลูกหนี ้, ผู้เบิก เป็ นต้ น
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อ
มากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ)

จากนันกดปุ่
้
ม R ปรับข้ อมูล
ให้ เลือกรายการที่ต้องการส่งเข้ าใบเตรี ยมจ่ายโดย จะต้ อง
เป็ นเจ้ าหนี ้หรื อผู้เบิกเดียวกันเท่านัน้ ให้ เลือกที่ IMPORT เป็ นเครื่ องหมายถูกต้ อง

จากนันกดปุ่
้
ม P ส่งรายการ
4. ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอรายละเอียดด้ านล่างของการบันทึกใบเตรี ยมจ่าย
เมื่อมีการลงบัญชีจากการเตรี ยมจ่าย (หรื อลงบัญชีตงหนี
ั ้ ้) ที่สว่ นบนขอใบบันทึกการเตรี ยมจ่ายจะแสดง ข้ อมูลการลงบัญชี
โดยสมุดบัญชี งวดที/่ หน้ าบัญชี และแสดงเลขที่บนั ทึกการจ่ายเงิน
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ทํารายการเตรี ยมจ่ าย(เป็ นชุด)
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > ทํารายการเตรี ยมจ่าย(เป็ นชุด)
B
C

D

E

2. ระบุเงื่อนไขในการดึงใบเบิก (PR) และใบตรวจรับ(DN) ได้ แก่ วันที่ขอเบิกจาก-ถึง และแหล่งเงิน
รายการทังหมดตามเงื
้
่อนไขจะแสดงที่ตารางกลางหน้ าจอ สามารถเลือกรายการที่ต้องการ
จาก-ถึง แล้ วคลิก
้
กที่ปมุ่
ทําเตรี ยมจ่ายโดยการ คลิกเลือกที่ ทีละรายการ หรื อหากต้ องการเลือกรายการทังหมดสามารถคลิ
ได้ หรื อในกรณีที่เลือกผิดพลาดสามารถคลิกที่ปมุ่
หากผู้ใช้ เลือกรายการที่ไม่ต้องแทนรายการที่ต้องการเลือกให้ คลิกที่ปมุ่

เพื่อยกเลิกการเลือกทังหมดได้
้
หรื อ
เพื่อสลับรายการทีเ่ ลือก

3. ระบุวนั ที่เตรี ยมจ่าย สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้ และระบุเลขที่ฎีกา
แล้ วคลิกที่ปมุ่

จะปรากฏหน้ าจอดังรูป

4. หากต้ องการตรวจสอบรายการที่ได้ เตรี ยจ่ายไปแล้ ว สามารถทําได้ โดย ระบุวนั ที่ขอเบิกจาก-ถึง
แล้ วคลิกที่ปมุ่

ระบบจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดของใบเบิก ดังรูป

VISION NET CO., LTD.

ระบบการเงิน - 44

ทํารายการจ่ ายเงิน
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > ทํารายการจ่ายเงิน
B
C
D
E

L
F
G I JH

K

2. ระบุ วิทยาเขต ปี งบประมาณ ประเภทจ่าย และลําดับที่ เพื่อที่จะนําข้ อมูลทัง้ 3 มาประกอบกันเป็ น
เลขที่รายการจ่าย ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลรายการจ่ายนันๆขึ
้ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการ
ใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม เพิ่มข้ อมูล
ปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

หรื อในกรณีที่ต้องการค้ นหารายการจ่ายที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ มค้ นหา

จะ

ระบบจะแสดงข้ อมูล เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ ว
เลือกประเภทแล้ วกดปุ่ มค้ นหา
ให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกรายการจ่าย
3. การบันทึกข้ อมูลรายการจ่าย แบ่งได้ ดงั นี ้
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ข้ อมูล
ใบจ่ายที่

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่มเอกสาร ไม่ต้อง
ทําการบันทึกใดๆ
วันที่
วันที่ขอเบิกของเอกสาร
สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
วันที่จ่ายจริ ง
วันที่จ่ายจริ ง
วิธีชําระเงิน
1.เงินสด , 2.เช็ค , 3.ใบสําคัญ , 4.เงินโอน
เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้/ผู้เบิก รหัสอ้ างอิงบุคคล เช่น ผู้ประกอบการ, ลูกหนี ้, ผู้เบิก เป็ นต้ น
สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1
ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ)
หมายเหตุ
เหตุผล หรื อหมายเหตุในการทํารายการ
คําอธิบาย
ชื่อใบเตรี ยมจ่าย ที่อธิบายถึงการทํารายการ
เอกสารอื่นๆ
ระบุเอกสารอื่น ๆ (ถ้ ามี)
สถานะ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการ, อนุมตั ิ, ยกเลิก ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะกําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น
”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น
“บันทึก” เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
และเมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” แล้ ว
ทําการเพิ่มรายการใหม่เข้ าไป
สถานการณ์ทํางานแบ่งได้ ดงั นี ้
รหัส
ปุ่ ม
W Work

สถานะ
ดําเนินการ (เมื่อเริ่ มต้ นหรื อกลับไปแก้ ไข) ซึง่ ถือว่ายังบันทึกไม่
สมบูรณ์และจะยังไม่แสดงในรายงานใดๆ

S

Save

เป็ นการยืนยัน (ถือว่ามีการจ่ายเงินจริ งออกจากกองคลัง)

V

Void

ยกเลิก (ยกเลิกใบสําคัญที่อนุมตั ิแล้ ว และจะยกเลิกการทํา
รายการจ่ายที่เกิดจากการทําใบทําการจ่ายด้ วย)

กรณีการจ่ ายเงินยืม
4. เมื่อทําการสร้ างใบใหม่ขึ ้นมาแล้ ว ทําการจ่ายเงินยืมโดย กดปุ่ ม ยืมเงิน

ทางด้ านซ้ ายสุด

เพื่อดึงรายการจากการยืมเงิน เมื่อกดปุ่ ม
ยืมเงิน

แสดงรายการเงินยืมที่หน่วยงานได้ ทําไว้ โดยจะแสดงเฉพาะใบยืมที่สถานะเป็ น S : บันทึก ดังรูป
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จากนันทํ
้ าการเลือกประเภทใบยืมเงิน ทํารายการจากวันที่ ถึงวันที่ เจ้ าหนี ้ลูกหนี ้ จะเป็ นคนเดียวกับ
หน้ าหลักของ ทํารายการจ่ายเงิน
การจ่ ายเงินยืมสามารถทํารายการจ่ ายได้ 1 รายการ ต่ อหน้ าทําการจ่ ายเงิน 1 หน้ า เท่ านั้น
เนื่องจากรายการยืมเงิน 1 รายการ ต่ อ เลขที่สัญญาเดียวเท่ านั้น ข้ างปุ่ มยืมเงินจะแสดงเลขที่สัญญา
กรณีจ่ายเงินจากการทํารายการเตรียมจ่ าย
5. ให้ เลือก ปี และประ เภท จากนัน้ LIST BOX จะแสดงรายการเตรี ยมจ่ายที่ได้ บนั ทึกไว้ และสถานะ
เป็ น
S : บันทึก เลือกรายการเตรี ยมจ่ายที่ต้องการ และ ดับเบิ ้ลคลิก จากนันรายการเตรี
้
ยมจ่ายที่ทําการ ดับเบิ ้ลคลิก
จะถูกส่งไปในหน้ าจอหลัก ดังรูป

ด้ านบน แสดงรายการจ่ายกรณีที่มีการตัดจ่ายงบประมาณเกี่ยวข้ อง
ข้ อมูล
ใบเตรี ยมจ่ายที่
รหัสบัญชี
เดบิต
เครดิต
รหัสงบประมาณ
ปี งบประมาณ
แหล่งเงิน
อ้ างอิงบุคคล
หน่วยงาน

คําอธิบาย
เลขที่ใบเตรี ยมจ่าย
บัญชีที่ต้องการเดบิตหรื อเครดิต
จํานวนเงินฝั่ งเดบิต
จํานวนเงินฝั่ งเครดิต
รหัสของงบประมาณที่ใช้ ไป
ปี งบประมาณของการใช้ เงินนันๆ
้
แหล่งเงินที่มาของเงินที่ทํารายการจ่าย
บุคคลที่มีผลให้ มีการลงบัญชี เช่นเจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ เป็ นต้ น
หน่วยงานที่ทําเรื่ องเบิก
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ข้ อมูล
งาน/โครงการ
ชื่อกิจกรรม
กองทุน

คําอธิบาย
มิติแผนงบประมาณ
มิติกองทุน

ด้ านล่าง แสดงรายการจ่ายที่ไม่มีการตัดจ่ายงบประมาณมาเกี่ยวข้ อง
ข้ อมูล
รหัสบัญชี
เลขที่เช็ค
ลงวันที่
AC-ผู้ถือ
เดบิต
เครดิต
ยอดจ่ายก่อนหัก ณ ที่
จ่าย
แหล่งเงิน
อ้ างอิงบุคคล

อ้ างอิงบุคคล
สัง่ จ่ายในนาม
หมายเหตุ

คําอธิบาย
บัญชีที่ต้องการเดบิตหรื อเครดิต
เลขที่เช็ค ที่ออกจากระบบ หรื อบันทึก
เช็คลงวันที่
สถานะการสัง่ จ่ายของเช็ค
จํานวนเงินฝั่ งเดบิต
จํานวนเงินฝั่ งเครดิต
ยอดเงินจ่ายก่อนหัก ณ ที่จ่าย
แหล่งเงินที่มาของเงินที่ทํารายการจ่าย
ใช้ ชื่อที่มีในระบบโดย สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ วกด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ใน
กรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้
เลือกรายชื่อ)
ชื่อบุคคลที่ได้ อ้างอิง
กรณีไม่มีในระบบให้ สามารถพิมพ์ชื่อเองได้
เหตุผล หรื อคําอธิบาย

เมื่อบันทึกรายการครบตามรายการและจํานวนที่ต้องบันทึก และหลังจากตรวจสอบความถูกต้ อง
เรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ นสถานะจาก “ทําการ”

เป็ น ”บันทึก”

เพื่อทําขันตอนการลงบั
้
ญชี ต่อไป

การหักภาษี
ด้ านล่าง

หลังจากทําการดึงใบเตรี ยมจ่ายมาทําการ เมื่อต้ องการหักภาษี ให้ ทํารายการหักภาษี ก่อนรายการอื่นที่

6. กดปุ่ ม ภาษี
ตัวเลขที่แสดงแล้ วกดปุ่ ม {OK}

ระบบจะแสดงรายการรหัสบัญชีที่เป็ นประเภทของภาษี มาแสดงให้ เลือกโดยใส่
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และเลือกฐานภาษี ที่ต้องการหัก แล้ วกดปุ่ ม OK

ระบบจะทําการเพิ่มรายการหักภาษี ตามรายการจ่าย
เมื่อทําการดึงรายการภาษี แล้ วให้ ใส่รหัสบัญชีเพื่อทําการจ่ายเงิน โดยจํานวนเงินที่เหลือจากการหัก
ภาษี จะคํานวณจํานวนที่เหลือให้ โดยจะผลรวมจะเท่ากับ ข้ าง เดบิต ดังรูป

การกระจายเช็ค
7. การกระจายเช็คใช้ กรณีเบิกเงินหลายรายการที่มีผ้ รู ับเช็คหลายคน จะสามารถทําการเลือกเฉพาะ
บุคคลที่ต้องรับเช็คมาใส่ ในส่วนเครดิตของหน้ าทํารายการจ่ายเงิน โดยกดปุ่ ม กระจายเช็คจากใบขอเบิก
แสดงหน้ าจอดังรูป

จะขึ ้น
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นําเข้ าข้ อมูลเช็คโดยเลือก เจ้ าหนี /้ ลูกหนี ้ คือเป็ นผู้ เจ้ าหนี ้ /ลูกหนี ้ ของหน้ าจอใบขอเบิก และวันที่ทําใบ
ขอเบิกจากวันที่ ถึงวันที่ กดปุ่ ม {R ปรับข้ อมูล}
IMPORT เป็ นเครื่ องหมายถูกต้ อง แล้ วกดปุ่ ม {P ส่งรายการ}
หน้ าจอจ่ายเงิน ส่วนที่เป็ น เครดิต ดังรูป

ใส่รหัสบัญชีเงินฝากที่ออกเช็ค ตามต้ องการให้ เลือกที่
หลักจากนันรายการที
้
่ได้ เลือกจะถูกส่งไปที่

จากนันสามารถแก้
้
ไขรหัสบัญชี รวมทังใส่
้ เลขที่เช็ค ลงวันที่ และ AC-ผู้ถือ
การพิมพ์ เช็ค
7. ขันตอนการจ่
้
ายกรณีที่จ่ายเช็คสามารถทําได้ โดย ใส่รหัสบัญชีในส่วนฝั่ งเครดิต ให้ เป็ นบัญชี
ธนาคารที่ต้องการจ่ายเช็ค ใส่เลขที่เช็ค ลงวันที่เช็ค AC-ผู้ถือ และสัง่ จ่ายในนาม โดยสามารถสืบค้ นจากในช่องอ้ างอิง
บุคคล โดยสามารถพิมพ์ชื่อของผู้รับเช็คหรื อร้ านค้ า หรื อรหัสบุคคล ถ้ าทราบ เรี ยบร้ อยแล้ วทําการกดปุ่ ม {พิมพ์เช็ค}
โดยระบบจะจะสอบถามความต้ องการว่าต้ องการพิมพ์เช็คแบบใดดังรูป
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จะแสดงการ Confirm การลงวันที่ ถ้ าต้ องการใส่วนั ที่ให้ กด {OK} ถ้ าให้ วนั ที่วา่ งให้ กดปุ่ ม {Cancel}

ข้ างต้ น

ให้ กําหนดแบบที่ต้องการโดยใส่ตวั เลขและกดปุ่ ม{OK} กรณียกเลิกให้ กดปุ่ ม {Cancel} จะมีข้อความขึ ้นดังรูป
หลังจากเลือกรูปแบบเรี ยบร้ อยแล้ ว Preview เช็คที่รายการจ่ายเงินก็จะแสดงรูปแบบให้ เห็นก่อนที่จะพิมพ์ ดังรูป

จากนันทํ
้ าการ Print เช็ค โดย เลือกที่ File และ Printer หรื อกด Ctrl+P เพื่อเลือกเครื่ องพิมพ์ที่ผ้ ดู แู ล
ระบบได้ ทําการเตรี ยมไว้ สาํ หรับ พิมพ์เช็คเท่านัน้
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การออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8. เมื่อรายการนี ้ได้ คํานวณการหักภาษี ณที่จ่าย ระบบสามารถพิมพ์ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่ายให้ โดยกดปุ่ ม ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

จะพบหน้ าจอนี ้

แล้ วทําการเลือกแบบฟอร์ มขันตอนการออหนั
้
งสือหัก ณ ที่จ่าย กดตกลงเพื่อพิมพ์เอกสาร
เอกสารอื่น
9. สามารถพิมพ์เอกสารอื่น ได้ โดยกดปุ่ มเอกสารอื่น

จะพบหน้ าจอดังรูป

แล้ วทําการเลือกแบบรายงาย และกดตกลงเพื่อพิมพ์เอกสาร
การยกเลิกรายการ
10. เมื่อต้ องการลบรายการที่มาจากช่องรหัสเตรี ยมจ่าย

ระบบสามารถลบรายการนันได้
้ โดยกดปุ่ ม Delete Record

รายการที่ถกู เลือกจะถูกลบ
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ใบรั บใบสําคัญ
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > เบิก/ยืม/คืนเงิน > ออกเลขที่รับใบสําคัญ
B
C

F
G

D

E

2. ระบุปีงบประมาณ และกรองข้ อมูลโดยระบุผ้ ขู อยืมเงิน )ลูกหนี ้ (สามารถใส่คําขึ ้นต้ นของชื่อ แล้ ว
กด Enter เพื่อค้ นหาได้ (ในกรณีที่มีรายชื่อมากกว่า 1 ระบบจะแสดงหน้ าจอค้ นหาเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายชื่อ)
หรื อค้ นหาจากเลขที่สญ
ั ญา สามารถพิมพ์เลขที่สญ
ั ญา และถ้ าต้ องการแสดงเป็ นกลุม่ ปี สามารถทําได้ โดยใช้ เครื่ องหมาย *
และ ? เข้ ามาช่วยได้ โดย
* จะแทน ตัวเลขอะไรก็ได้ และจํานวนของตัวเลขเท่าใดก็ได้ และ
? จะแทน ตัวเลขอะไรก็ได้ และจํานวนของตัวเลขจะเท่ากับ 1 ตัวเลขเท่านัน้

ตัวอย่างในการใช้ *
52* จะหมายถึง ทุกเลขที่ ที่อยูใ่ นปี 52
*0001 จะหมายถึง ทุกเลขที่ ลงท้ ายด้ วย 0001
*2* จะหมายถึง ทุกเลขที่ ที่มีเลข 2 อยู่
และเลือกประเภทคืนเงินที่มาจากระบบการเงินที่มาจากปุ่ มใบเบิก
ตรวจรับ

จากนัน้ กดปุ่ มค้ นหา
3. เลือกวันที่ต้องการลงรับใบสําคัญ
4. ระบบจะแสดงรายการตามที่ต้องการดังนี ้
ข้ อมูล
เลขที่ใบสําคัญ
วันที่ออกเลขที่ใบสําคัญ
เลขที่สญ
ั ญา
เลขที่ใบตรวจรับ/ใบเบิก

คําอธิบาย
เลขที่ใบสําคัญ
วันที่ออกเลขที่ใบสําคัญ
เลขที่สญ
ั ญาที่ออกให้ ในการยืมเงิน
ระบบจะแสดงให้ ตามเลขที่ใบตรวจรับ/ใบเบิก

หรื อปุ่ มใบ
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ข้ อมูล
วันที่ยืมเงิน
จํานวนเงินยืม
จํานวนเงิน
คําอธิบาย
วันที่เบิก
ผู้ขอยืม
วันที่ทํารายการ
ปี งบประมาณ
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คําอธิบาย
วันที่ยืมเงิน และทําสัญญา
จํานวนเงินยืม
จํานวนเงินยอดในใบขอเบิก
คําอธิบาย
วันที่ทําเรื่ องใบขอเบิก(คืนเงิน)
บุคคลที่ยืมเงิน
วันที่ทํารายการ
ปี งบประมาณที่ทํารายการใบขอเบิกคืน

5. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการออกเลขที่ใบสําคัญ และพิมพ์ใบรับใบสําคัญแล้ ว กดปุ่ ม พิมพ์
จะแสดงหน้ าจอให้ ระบุเลขที่ใบสําคัญ โดยระบบจะแสดงเลขที่ใบสําคัญลําดับต่อจากเลขที่สดุ ท้ ายให้ ถ้ าไม่ต้องการ
สามารถเปลีย่ นแปลงเลขที่ใบสําคัญได้ เมื่อกดปุ่ ม OK

แล้ ว จะแสดงรายงานใบรับใบสําคัญ

6. สามารถลบเลขที่ใบสําคัญได้ โดยเลือกรายการในทะเบียนคุมที่ได้ ทําการออกเลขที่ใบสําคัญแล้ ว
และกดปุ่ มลบ

จะทําการลบเลขที่ใบสําคัญทันที
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รายงานเช็ค
ทะเบียนคุมเช็ครับ/จ่ าย
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > ทะเบียนคุมเช็ครับ/จ่าย
B
C
D

E

2. เลือกรหัสบัญชีที่ต้องการ
3. เช็ครับ ตรวจสอบสถานะของเช็ค ว่าเช็คที่ได้ รับมานัน้ จ่ายให้ ใคร ยอดเงิน เช็คลงวันที่ เลขที่เช็ค
วันที่รับเช็ค สาขาที่รับ โดยสามารถใส่ช่วงวันที่ต้องการทราบได้ ในช่องวันที่จาก – ถึง
4. เช็คจ่าย ตรวจสอบสถานะของเช็ค ว่าทําการพิมพ์แล้ วหรื อยัง พิมพ์วนั ที่ เวลา ยอดเงิน เลขที่เช็ค
จ่ายให้ โดยสามารถใส่ช่วงเลขที่เช็คที่ต้องการทราบได้ ในช่องเลขที่จาก - ถึง
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ข้ อมูลส่ งธนาคาร
เตรียมจ่ ายธนาคาร
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > เตรี ยมจ่ายธนาคาร
B
D

C
E

2. ระบุ ปี งบประมาณ งวดที่ และรหัส เพื่อที่จะนําข้ อมูลทัง้ 3 มาประกอบกันเป็ นเลขทีเ่ ตรียมจ่าย

ธนาคาร ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลรายการจ่ายนันๆขึ
้ ้นมา

3. คลิกปุ่ ม

เพื่อทําการดึงข้ อมูลใบขอ ดังรูป

ระบุเลขที่ใบขอ แล้ วคลิกปุ่ ม
หลักจากนันคลิ
้ กปุ่ ม
รายละเอียดให้ ทตี่ ารางข้ อมูล
4. การบันทึกข้ อมูลใบเตรี ยมจ่าย ธนาคารมีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัส

ระบบจะแสดงข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสเอกสารอย่างเต็มรูปแบบระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
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วันที่
คําอธิบาย
จํานวนเงินรวม
สถานะ

เอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ทําเอกสารสามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรง
ได้
อธิบายถึงการทํารายการ
ระบุจํานวนเงินรวมขอในขอ
สถานะสถานะ ซึง่ จะมี 3 สถานะ คือ W: Work ,S: Save ,V: Void
ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบกําหนดคําเริ่ มต้ นเป็ น W:
Work ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เปลีย่ นสถานะ
จาก ทําการเป็ น S: Save เพื่ออนุมตั ิใบเตรี ยมจ่ายธนาคาร เมื่อ
ต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้ เปลีย่ นสถานะเป็ น V:
Void แล้ ว ทําการการใหม่เข้ าไป

สร้ างแฟ้มข้ อมูลส่ งธนาคาร
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > สร้ างแฟ้ มข้ อมูลส่งธนาคาร
B
C
E
D

2. ระบุ ปี งบประมาณ งวดที่ และรหัส ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลที่หน้ าจอเตรียมจ่ายธนาคารอยูห่ น้ าจอจะปรากฏ

รายละเอียดข้ อมูลรายการจ่ายนันๆขึ
้ ้นมา
รายละเอียด ได้ แก่

3. ระบบจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดที่ได้ จากหน้ าจอเตรี ยมจ่ายธนาคารให้ แต่ผ้ ใู ช้ สามารถแก้ ไขข้ อมูล
ข้ อมูล

รหัส
ชื่อ
จํานวนเงิน

คําอธิบาย
รหัสอ้ างอิงของผู้ที่จะส่งชื่อให้ ธนาคาร
รายชื่อที่จะส่งให้ ธนาคาร
จํานวนเงินที่จะให้ ธนาคารทําการโอน
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4. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารดังนี ้
ข้ อมูล
ธนาคาร
สาขา
วันที่จ่าย
แล้ วกดปุ่ ม
จะปรากฏหน้ าจอ ดังรูป

คําอธิบาย
ระบุชื่อธนาคาร
ระบุสาขาของธนาคาร
ระบุวนั ที่ให้ ธนาคารจ่าย
เพื่อพิมพ์รายงานส่งให้ ธนาคาร หากต้ องการดูข้อมูลให้ คลิกที่ปมุ่

และถ้ าต้ องการดึงข้ อมูลจากไฟล์ ให้ คลิกที่ปมุ่

ระบุไฟล์ปลายทางแล้ วคลิกปุ่ ม OK

จะปรากฏหน้ าจอดังรูป
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เงินสดคงเหลือประจําวัน
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > เงินสดคงเหลือประจําวัน
B
C
D

E

F

2. ระบุวนั ที่ ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่มข้ อมูล}
3. บันทึกข้ อมูลเงินสดคงเหลือประจําวัน ได้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่
คําอธิบาย

คําอธิบาย
เลขที่ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
ระบุวนั ที่ดําเนินการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
อธิบายถึงการทํารายการ

4. เมื่อบันทึกรายการแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

ระบบจะดึงข้ อมูลเงินสดทังหมดมาแสดงในตาราง
้

รายรับและรายจ่าย ให้ เมื่อเรี ยบร้ อยให้ เปลีย่ นสถานะจาก “ทําการ”

เป็ น ”บันทึก”

5. หากต้ องการพิมพ์รายงานสามารถทําได้ โดยคลิกที่ปมุ่

เลือกรูปแบบรายงานแล้ วคลิกที่ปมุ่ ตกลง ระบบจะแสดงรายงานออกมาให้

จะปรากฏหน้ าจอดังรูป
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ภาษีส่งสรรพากร
1. เรี ยกเมนู ระบบการเงิน > การเงินรับ-จ่าย > ภาษี สง่ สรรพากร
B
C

E
D

F

2. ระบุ ปี งบประมาณ ประเภทภาษี เดือน และงวด ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่ม
ข้ อมูล}
3. บันทึกข้ อมูลเงินสดคงเหลือประจําวัน ได้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่
ดึงรายการจ่าย

คําอธิบาย
เลขที่ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
ระบุวนั ที่ดําเนินการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อบันทึกโดยตรงได้
ระบุ ช่วงวันที่จาก-ถึงที่ต้องการดึงรายการจ่าย และประเภทการจ่ายจาก-ถึง หรื อคลิก

ดึงรายการรับ

เลือกที่
เพื่อระบุเลขที่จ่าย แล้ วคลิกปุ่ ม
รายการจ่าย
ตามเงื่อนไขที่เลือกจะแสดงที่ตารางข้ อมูลด้ านล่าง
ระบุ ช่วงวันที่จาก-ถึงที่ต้องการดึงรายการรับ และรหัสบัญชี หรื อคลิกเลือกที่
เพื่อระบุสมุดรับ และเลขที่ แล้ วคลิกปุ่ ม
ตามเงื่อนไขที่เลือกจะแสดงที่ตารางข้ อมูลด้ านล่าง

4. หากต้ องการพิมพ์ ภงด.3 ให้ คลิกที่

หรื อหากต้ องการพิมพ์ ภงด.3ก ให้ คลิกที่

หรื อหากต้ องการพิมพ์ ภงด.53 ให้ คลิกที่
5. ระบบจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดภาษี ดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสบัญชีภาษี
วันที่ทําการ
รายละเอียดการจ่าย
เลขที่เอกสาร

คําอธิบาย
รหัสบัญชีภาษี ที่จ่าย
วันที่ทําการจ่าย
รายละเอียดการจ่าย
เลขที่เอกสารที่ทํารายการจ่าย

รายการรับ
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ข้ อมูล
ประเภทเอกสาร
ฐานภาษี
อัตราภาษี
จํานวนภาษี
ชื่อ
เงื่อนไข
หมวดรายจ่าย
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คําอธิบาย
ประเภทเอกสาร
ฐานภาษี ที่นํามาคํานวณ
อัตราภาษี ที่จ่าย
จํานวนภาษี ที่จ่าย
ชื่อบุคคลที่จ่ายภาษี
เงื่อนไขของการจ่ายภาษี
หมวดรายจ่าย

