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 คู่มือปฏิบติังานกระบวนการรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหว่างกนั (AP-MU) ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดย
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

บทที ่1  

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญั 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาบทบาทท่ีด า เ นินการสู่ความเป็นเลิศด้วยวิสั ยทัศ น์  

มหาวิทยาลยัมหิดลมุ่งมัน่จะเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก ดว้ยพนัธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ 

ศาสตร์ ศิลป์ และนวตักรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

ดงันั้นมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ เพื่อผลส าเร็จของพนัธกิจดงักล่าว  

 ในแผนยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2552 – 2555 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศ การ

บริหารจดัการขอ้มูล และคลงัขอ้มูล เพื่อเอ้ือต่อการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การสอน 

การวิจยั และการบริหารจดัการ นอกจากนั้นมหาวิทยาลยั ยงัมุ่งท่ีจะส่งเสริมและด าเนินการโดยการบริหาร

จดัการดา้นการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นมหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการจา้งที่ปรึกษา 

พฒันาระบบ MU-ERP (Mahidol University Enterprise Planning)  และไดต้ ิดตั้งโปรแกรม System 

Application products หรือ SAP ในโครงการ การเงินการบญัชี การบริหารงานพสัดุ การบริหารงาน

งบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อใชใ้นการบริหารขอ้มูลของ

มหาวิทยาลยั โดยเร่ิมตน้โครงการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา ไดมี้การเตรียมความพร้อมใน

ดา้นระบบสารสนเทศ เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อเรียนรู้ ทดสอบ โปรแกรม SAP และใชใ้นการ

ปฏิบติังานจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

 งานบญัชี กองคลงั สังกดัภายใตส้ านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  เป็นหน่วยงานส่งเสริม 

สนบัสนุนและให้บริการดา้นการคลงัและทรัพยสิ์นอย่างมีระบบ เป็นศูนยก์ลางระบบสารสนเทศดา้นการ

คลงัท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้รวดเร็ว เป็นหน่วยงานสนบัสนุนดา้นการเงินการคลงั ให้มหาวิทยาลยั 

สามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในทุกพนัธกิจของมหาวิทยาลยัรวมถึงพนัธกิจดา้นพฒันาเทคโนโลยี

ดา้นสารสนเทศ  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดตอบสนองความตอ้งการอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วต่อผูบ้ริหาร

ได ้

 ดา้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีของระบบ MU-ERP ไดใ้ชใ้นกระบวนการท างาน เช่น การบนัทึกตั้ง

หน้ีใบส าคญัเบิกค่าใช้จ่าย การจดัท าใบขอเบิกฏีกา การจดัการขอ้มูลผูข้ายหลกั  การจดัพิมพ์แบบฟอร์ม
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

เอกสารประเภทต่างๆ การรับวางฎีกาจากส่วนงาน การบนัทึกบญัชีค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงบญัชี การ

แสดงรายงานงบการเงิน การแสดงรายงานท่ีส าคญัดา้นการบญัชี รายงานบญัชีแยกประเภท รายงานเจา้หน้ี

รายตวั การบนัทึกรับเงิน เป็นตน้ 

ตารางท่ี 1.1 ขอ้มูลสถิติการรับวางฎีกาขอเบิกของมหาวทิยาลยัมหิดลปี 2560-2562 

 

ท่ีมา : ขอ้มูลจากระบบ MU-ERP 

 ดงันั้น คู่มือปฏิบติังานกระบวนการรับวางฎีกาและเจา้หน้ีระหว่างกนั (AP-MU) เล่มน้ีจะเป็นการ
รวบรวมในทุกขั้นตอนการท างาน  การตรวจสอบหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย  การตรวจสอบการบนัทึก
บญัชีของใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV)และใบขอเบิกฎีกาท่ีบนัทึกในระบบ MU-ERP การรับวางฎีกาจากส่วน
งานต่างๆ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การรับวางฎีกาของส่วนงานท่ีปฏิบติังานในระบบ MU-ERP  และการรับ
วางฎีกาของส่วนงานนอกระบบ MU-ERP การตั้งเจา้หน้ีระหว่างกนั  การตรวจสอบการตั้งหน้ีระหว่างกนั
ของส่วนงานมหาวิทยาลยัทุกส้ินเดือน  รวมทั้งการน าเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหา
จากเหตุการณ์ต่างๆท่ีพบจากการปฏิบติังาน 

1.2  วตัถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 

 เพือ่จดัท าคู่มือใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานกระบวนการรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (AP-
MU)  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชี ของงานบญัชี กองคลงั ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

1.3  ขอบเขต 

 คู่มือปฏิบติังานกระบวนการรับวางฎีกาและตั้งเจ้าหน้ีระหว่างกัน (AP-MU) เป็นคู่มือส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีงานบญัชี  จะประกอบดว้ย การตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งในชุดเอกสารหลกัฐานการเบิกจ่าย 
การตรวจสอบการบนัทึกรายการของเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV)ในระบบ MU-ERP การรับวาง

แหล่งเงินรายได้ แหล่งเงินงบประมาณ แหล่งเงินรายได้ แหล่งเงินงบประมาณ

2560 35,418                    14,653                               6,837                        3,508                             
2561 42,182                    15,086                               4,880                        3,248                             

2562 47,879                    13,025                               6,030                        2,971                             

จ านวนฎีการวม 125,479                  42,764                               17,747                     9,727                             

ส่วนงานปฏิบติังานในระบบ MU-ERP ส่วนงานปฏิบติังานนอกระบบ MU-ERP
ปีงบประมาณ
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ฎีกาของส่วนงานท่ีปฏิบติังานในระบบ MU-ERP การรับวางฎีกาในส่วนงานท่ีปฏิบติังานนอกระบบ MU-
ERP การตั้งเจา้หน้ีส่วนงานระหวา่งกนั การตรวจสอบการบนัทึกบญัชีหน้ีสินระหวา่งกนัทุกส้ินเดือน 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ใชเ้ป็นคู่มือศึกษากระบวนการรับวางฎีกาและการตั้งเจา้หน้ีระหว่างกนั (AP-MU) แก่เจา้หน้าท่ี
งานบญัชี  
 2.  ผูใ้ช้คู่มือ ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติังาน ไดต้ามกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.  ผูใ้ช้คู่มือ ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ตามคู่มือปฎิบติังาน
กระบวนการรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (AP-MU)  

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ  

 มหาวิทยาลยั หมายถึง มหาวิทยาลยัมหิดล  

 ส่วนงาน หมายถึง ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บณัฑิต
วิทยาลยั วิทยาลยั สถาบนั ส านกั ศูนย ์และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  

ศูนยก์  าไร(Profit Center) หมายถึง ศูนยก์ าไรของส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล  

ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 

ระบบ Mahidol University Enterprise Resource Planning (MU-ERP)  หมายถึง  ระบบงานที่
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดพ้ฒันาใชป้ระกอบดว้ย 2 ระบบหลกั คือ ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการดา้นการคลงั (MU – eFinance) ประกอบดว้ย ระบบบญัชีการเงิน ระบบบญัชีบริหาร ระบบบริหาร
งบประมาณ ระบบบริหารงานพสัดุ และระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร
บุคคล (MU – eHR) ดงัน้ี (กองเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์) 
 1. ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นการคลงั (MU – eFinance) 

   1.1 ระบบบญัชีการเงิน (Financial Accounting) 
       - ระบบบญัชีแยกประเภท (General Ledger หรือ (GL)) 
       - ระบบบญัชีเจา้หน้ี (Account Payable หรือ (AP)) 
       - ระบบบญัชีลูกหน้ี (Account Receivable หรือ (AR)) 
    1.2 ระบบการจดัการสินทรัพย ์(Asset Management หรือ (AM)) 

   1.3 ระบบบญัชีบริหาร (Controlling หรือ (CO))      
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   1.4 ระบบบริหารงบประมาณ (Fund Management หรือ (FM)) 
   1.5 ระบบบริหารงานพสัดุ (Material Management) 

 2. ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management หรือ (MU-eHR) 

 การรับวางฎีกา หมายถึง กระบวนการท างานเพื่อปลดบล็อค(Payment Block)ในชุดเอกสารการ
ตั้งหน้ีใบส าคญัขอเบิกค่าใช้จ่ายและฎีกาขอเบิก เพื่อให้สามารถด าเนินการจดัท าเช็คจ่ายในระบบ MU-
ERP ต่อไปได ้
 ใบขอเบิก(ฎีกา) หมายถึง ใบแจง้ขอเบิกเงิน 

 ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (Invoice Voucher หรือ IV) หมายถึง เอกสารแสดงการตั้งบญัชีเจา้หน้ี โดยจะ
บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามภาระผกูพนัท่ีไดรั้บการอนุมติัเบิกจ่าย 

 การตั้ง เจา้หน้ีระหวา่งกนั หมายถึง  มหาว ิทยาลยัตั้งส่วนงานเป็นเจา้หน้ีระหวา่งกนั เมื ่อ
มหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของชุดเอกสารขอเบิกจ่ายที่ไดรั้บจากส่วนงานพร้อมทั้ง
การรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP เรียบร้อยแลว้ 

 การตั้งลูกหน้ีระหว่างกนั หมายถึง ส่วนงานตั้งมหาวิทยาลยัเป็นลูกหน้ีระหว่างกนั เมื่อส่วนงาน
ไดน้ าเอกสารการตั้งหน้ีใบส าคญัขอเบิกค่าใชจ้่ายและฎีกาขอเบิกพร้อมทั้งหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย 
มาวางฎีกาขอเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลยั 
 หลกัฐานการเบิกจ่าย หมายถึง หลกัฐานที่แสดงวา่ไดม้ีการจ่ายเงินให้แก่ผูม้ีสิทธิรับเงินหรือ

เจา้หน้ีตามขอ้ผูกพนัโดยถูกตอ้งแลว้ ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคญัรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ เป็น

ตน้ หลกัฐานของธนาคารแสดงการรับจ่ายเงิน หลกัฐานการน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ใบน าส่ง หลกัฐาน

อ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด (ระเบียบกระทรวงการคลงั, ออนไลน์) 
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บทที ่2 

บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

  กองคลงั ภายใตส้ังกดั ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  จดัตั้งข้ึนตามราชกิจจานุเบกษา 
แห่งพระราชบญัญติั มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2503 ตามมาตรา 4 ซ่ึงเห็นควรใหมี้เลขาธิการ
มหาวิทยาลยั มาปฏิบติัหน้าท่ีควบคุม การทะเบียนสถิติควบคุมการบญัชี ตรวจตราดูแลการเงินการพสัดุ
รวมทั้ งเป็นผู ้ช่วยอธิการบดี ในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามท่ีได้รับมอบหมาย ต่อมาส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ส านักนายกรัฐมนตรี ณ วนัท่ี 14  ธันวาคม พ.ศ.2512 เร่ืองการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงท าให้มีการปรับเปล่ียนเลขาธิการมหาวิทยาลยั มาเป็นกองคลงัโดยสังกดั
อยู่ภายใต ้ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 3 แผนก คือ แผนกบญัชี แผนกการเงิน และ
แผนกพสัดุ  ต่อมากองคลงัสังกดัส านกังานอธิการบดีภายใตก้ารก ากบัดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายคลงัและ
สินทรัพย์ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกองตามแหล่งเ งิน ดัง น้ี  (กองคลัง 
มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์)    

  1.  งานงบประมาณ   ดา้นเงินงบประมาณแผน่ดิน 
  2.  งานการเงิน  ดา้นเงินงบประมาณแผน่ดิน 
  3.  งานบญัชี  ดา้นเงินงบประมาณแผน่ดิน 
  4.  งานเงินรายได ้ ก ากบัดูแล งบประมาณ การเงิน และบญัชี ดา้นเงินรายได ้ 
  5.  งานพสัดุ  ก ากบัดูแลงานพสัดุ 

 6.  งานธุรการ  รับผดิชอบงานบริหารทัว่ไปของกองคลงั 
 กระทัง่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กองคลงัไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างของกองใหม่ให้สอดคลอ้งและ
เป็นไปตามนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลยั แต่ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลงัและสินทรัพย ์เช่นเดิม ประกอบดว้ย 
 1.  งานบริหารงบประมาณ (Fund Management Section) 
 2.  งานบริหารพสัดุ (Material Management Section) 
 3.  งานการเงิน (Finance Section) 
 4.  งานบญัชี (Accounting Section) 
 5.  งานบญัชีบริหารและพฒันาระบบ (Managerial Accounting and System Development Section) 
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 กองคลงั ภายใตส้ังกดั ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ไดท้  างานภายใตว้สิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ภาระกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัมหิดล ดงัน้ี 

วสิัยทศัน์ “เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนบัสนุนและใหบ้ริการดา้นการคลงัและทรัพยสิ์นอยา่งมีระบบ
และเป็นศูนยก์ลางระบบสารสนเทศดา้นการคลงัท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้รวดเร็วและทนัสมยั”  

พนัธกิจ  
1.  ก าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายดา้นบริหารจดัการดา้นการคลงัของมหาวทิยาลยั 
2.  จดัวางระบบงานคลงั และพสัดุ ตามเกณฑน์โยบายท่ีก าหนด 
3.  เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน การคลัง ให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์ ในทุกพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
4.  การกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการคลงั ให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระและคล่องตวั

ในการบริหารจดัการ  เพื่อใหบ้รรลุตามพนัธกิจเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงาน 
5.  น าเทคโนโลยีสารเทศมาใชใ้นการบริหารขอ้มูลดา้นงบประมาณ การเงิน การบญัชี และพสัดุให้

เป็นประโยชน์ในการควบคุมและการบริหารจดัการเพื่อวเิคราะห์และประกอบการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 
ภาระกิจงานของกองคลงั  
กองคลงัส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการให้บริการดา้นการ

คลัง ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอก
งบประมาณของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 

- การขออนุมติัเงินประจ างวด 
- การควบคุมการบริหารเงินงบประมาณ 
- การควบคุมเงินนอกงบประมาณ 
- การควบคุมการรับ – จ่าย เงินงบประมาณแผน่ดิน และเงินนอกงบประมาณ 
- การควบคุมการจดัท าทะเบียนบญัชี และรายงานการเงินต่าง ๆ ทั้งเงินงบประมาณแผน่ดินและ

เงินนอกงบประมาณ 
- จดัท างบการเงินประจ าเดือน ใบส าคญัรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอก

งบประมาณ 
- จดัเก็บรักษาตวัหลกัทรัพย ์ตราสารและเอกสารการเงิน 
- การควบคุมด าเนินการเก่ียวกบัการพสัดุของมหาวทิยาลยั 

 
 
 
 



 7 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ภาพโครงสร้างบริหารงานกองคลงัในปัจจุบัน 

 
รูปภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการบริหารงานกองคลงั 

 
ภาพโครงสร้างงานบัญชี กองคลงั ภายใต้สังกดัส านักงานอธิการบดี 

 
รูปภาพท่ี 2.2 โครงสร้างงานบญัชี กองคลงั 
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ความรับผดิชอบหนา้ท่ีในแต่ละหน่วย  ภายในงานบญัชี 
 งานบญัชี กองคลงั ภายใตส้ังกดัส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล แบ่งงานตามภาระ
ความรับผดิชอบงาน แบ่งเป็น 4 หน่วย ดงัน้ี 

 หน่วยบญัชีรับ (AR) รับผดิชอบภาระงานดงัน้ี 
      - ปฏิบติัดา้นรับเงินจากกองต่างๆภายใตส้ังกดัส านกังานอธิการบดี  เช่น เงินทุนวิจยั เงิน
บริการวชิาการ รับเงินแทนส่วนงานต่างๆ และตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนัในระบบ MU-ERP  

 หน่วยบญัชีจ่าย (AP) รับผดิชอบภาระงานดงัน้ี 
     - ปฏิบติัดา้นการสร้าง แกไ้ข ขอ้มูลผูข้ายหลกั  
     - ตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) และจดัท าฎีกาขอเบิกในระบบ MU-ERP 
     - ปฏิบติัดา้นการรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (AP-MU) ในระบบ MU-ERP 
     - ปฏิบติัดา้นบนัทึกรายการขอจ่ายทุกส่วนงานเขา้ระบบ GFMIS  
 หน่วยตรวจสอบระเบียบ 

      - ปฏิบติัด้านตรวจสอบเอกสารชุดขออนุมติัเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยัมหิดล   

     - ปฏิบติัดา้นจดัสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     - ปฏิบติัดา้นตรวจสอบ ควบคุมการเบิกเงินทดรองจ่าย ลูกหน้ีเงินยมื 
 หน่วยงานจดัท าบญัชีแยกประเภท และรายงานทางการเงิน (G/L) 

      - ปฏิบติัด้านการก าหนดรหัสบญัชี ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขการบนัทึกบญัชี จดัท า
รายงานแสดงฐานะทางการเงินภายในมหาวทิยาลยัมหิดล 

     - ปฏิบติัดา้นการตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ขของรายการสินทรัพย ์
 

2.2  บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งนักวชิาการเงินและการบัญชี 

 นกัวิชาการเงินและการบญัชี เป็นเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนทัว่ไป ต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ  ปฏิบติั
เก่ียวกบัการตรวจสอบชุดเอกสารการขอเบิกอนุมติั ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎ ประกาศ และขอ้บงัคบั ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล  การจดัท าการตั้งหน้ีและฎีกาขอเบิกพร้อมเสนอขออนุมติั การรับวางฏีกาและตั้งเจา้หน้ี
ส่วนงาน  การบนัทึกบญัชีและการปรับปรุงบญัชี  การออกรายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการควบคุมและ
ติดตามรายงานในระบบ MU-ERP  
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2.3  ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ 
  งานดา้นการปฏิบติั 
 1.  รับวางฏีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (AP-MU) ในระบบ MU-ERP ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
การเบิกจ่ายของชุดขอเบิกให้ครบถว้นถูกตอ้ง  ตรวจการบนัทึกบญัชีการตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้ายและ
หน้าฎีกาขอเบิกท่ีบนัทึกบญัชีในระบบ MU-ERP ให้ถูกตอ้ง และตั้งส่วนงานเป็นเจา้หน้ีของมหาวิทยาลยั
พร้อมรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP  
 2.   ตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เ งินยืม(ลูกหน้ีเงินยืมตามสัญญา)หรือเคลียร์ค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลยัมหิดล  ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของหลกัฐานการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎ 
ประกาศ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหิดล  
 3.  บนัทึกบญัชีการส่งใช้หรือการเคลียร์ค่าใช้จ่ายของเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ตรวจสอบเอกสาร
การส่งใช ้ บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้าย(JV) การส่งใชเ้พื่อตดับญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน ในระบบ MU-ERP  
 4.  จดัท ารายงานการเคล่ือนไหวของการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานบนโปรแกรม Microsoft 
Excel ตามรูปแบบของรายงานกระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานรายเดือน  รายงานลูกหน้ี     เงินยืมจ่าย
แทนส่วนงานจดัท าทุกส้ินเดือน  รายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานรายวนั 
 5.  ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสารขออนุมติัการจดัสรรทุนสนบัสนุนส่วนงาน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลยัมหิดล  และบนัทึกบญัชีใบส าคญัทัว่ไป(JV)ของการจดัสรรทุนประเภทต่างๆ 
ใหก้บัส่วนงานในระบบ MU-ERP 
 6.  ตรวจสอบเอกสารบนัทึกอนุมติัการริบเงินประกนั 10 ปี พร้อมเอกสารประกอบ  ท าการบนัทึก
บญัชีใบส าคญัทัว่ไป(JV) การริบเงินประกนัเกิน 10 ปีในระบบ MU-ERP 

 7.  ปฏิบติังานตามการมอบหมายอ่ืน ๆ ของผูบ้งัคบับญัชา  

   งานดา้นการบริการ 

  ใหค้  าปรึกษา แนะน า  ถ่ายทอดความรู้การท างานและแนะน าการแกไ้ขปัญหา  ดา้นการ
ปฏิบติังานในระบบ MU-ERP ในระบบเจา้หน้ี (Module AP)      
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บทที ่3 

หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบตังิานและเง่ือนไข 

3.1  หลกัเกณฑ์และวธิีการปฏบิัติงาน  

   หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ดังนี้ 

 - ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การ
จ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน วา่ดว้ยเร่ืองหลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2551  
 - ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การ
จ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน วา่ดว้ยเร่ืองหลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560  
 - หนงัสือเวียนเลขท่ี ศธ 0517/ว1849 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2551 เร่ือง แนวปฏิบติัเร่ืองการขออนุมติั
ค่าใชจ่้ายส าหรับการด าเนินของหน่วยงานในสังกดัส านกังานอธิการบดี 
 - ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑ ์และวธีิการยมืเงิน พ.ศ 2551 
 - หนงัสือเวยีนเลขท่ี ศธ 0517/10792 ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง แนวทางปฏิบติัตามประกาศ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยมืเงิน พ.ศ. 2551 ของหน่วยงานภายในส านกังานอธิการบดี 
 - หนงัสือเวยีนเลขท่ี ศธ 0517/ว4336 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 เร่ือง แนวปฎิบติัการแนบส าเนาบตัร
ประชาชน 
 - หนงัสือเวยีนเลขท่ี ศธ 0517/ว5763 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 เร่ือง แนวปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุของมหาวทิยาลยัมหิดล 
 - หนงัสือเวยีนเลขท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบติัในการ
ด าเนินการจดัหาพสัดุเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
 - หนงัสือเวียนเลขท่ี ศธ 0517/ว5748 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เร่ือง แนวปฏิบติัในการด าเนินการ
จดัหาพสัดุท่ีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการจดังาน และการประชุมของ
หน่วยงานของรัฐ 
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   หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบความถูกต้องในการท างานในระบบ MU-ERP มี
ดังนี ้
 - หนังสือเวียนเลขท่ี ศธ0517/ว6531 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2553 เร่ือง การออกเช็คสั่งจ่ายให้เจา้หน้ี
การคา้ 
 - หนงัสือเวียนเลขท่ี ศธ0517/3736 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 เร่ือง การพฒันาโปรแกรมในระบบ
บญัชีเจา้หน้ี 
 - หนงัสือเวยีนเลขท่ี ศธ0517/012/ว01320 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 เร่ือง การจ่ายเงินโดยวธีิการโอน
เงินผา่นบริการธนาคารในระบบ MU-ERP 
 - หนงัสือเวยีนเลขท่ี ศธ0517.012/  ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ช้ีแจง้เพิ่มเติมการจ่ายเงินโดย
โอนผา่นบริการธนาคาร 
 - หนังสือเวียนเลขท่ี ศธ0517.012/ว01701 ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 เร่ือง การแก้ไขแบบฟอร์ม
ผูข้ายและการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1 ในระบบ MU-ERP 

   วิธีการปฏิบัติกระบวนการรับวางฎีกาและการตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน ในระบบ MU-ERP มี
ขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี ้
 1.  ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐานเบิกจ่ายของชุดฎีกาขอเบิก ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหิดล 
 2.  ตรวจสอบความถูกต้องหน้าใบขอเบิกฎีกา  เอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใช้จ่าย (IV) และ
เอกสารตั้งลูกหน้ีระหว่างกัน(ของส่วนงาน)  ท่ีบนัทึกในระบบ MU-ERP ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดใหป้ฏิบติัใชภ้ายในมหาวทิยาลยัมหิดล 
 3.  ตรวจสอบตามขอ้ 1 และขอ้ 2 พร้อมรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP พร้อมพิมพเ์อกสารรายงาน
การรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP นั้นเป็นไปเพื่อเป็นการปลดบล็อค (Payment Block) ของเอกสารใบส าคญั
เบิกค่าใชจ่้ายและฎีกาขอเบิก เพื่อส่งชุดเอกสารทั้งหมดด าเนินการจดัท าเช็คสั่งจ่ายในระบบ MU-ERP ต่อไป  
 4.  ตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (มหาวิทยาลยัตั้งส่วนงานเป็นเจา้หน้ีระหวา่งกนั) พร้อมพิมพใ์บส าคญัเบิก
ค่าใชจ่้าย (IV) 
 5.  ตรวจสอบรายการระหวา่งกนัในระบบ MU-ERP ใหมี้ยอดเป็น ศูนย ์ทุกส้ินเดือนประกอบดว้ย 
  - เจา้หน้ีระหวา่งกนั กบั ลูกหน้ีระหวา่งกนั  
  - บญัชีพกัรอรับจ่าย  
  - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั  
  - เงินรับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง กบั รายไดร้อรับรู้จดัสรรจากกรมบญัชีกลาง 
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การรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนัของมหาวทิยาลยัมหิดล  แบ่งการปฏิบติังาน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
    กระบวนการรับวางฎีกา – ส่วนงานท่ีปฏิบติังานในระบบ MU-ERP  
    กระบวนการรับวางฎีกา – ส่วนงานท่ีปฏิบติังานนอกระบบ MU-ERP 

3.2  ส่ิงทีค่วรค านึงในการปฏบิัติงาน 

 1.  การปฏิบติังานในระบบ MU-ERP ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการเรียนรู้ ตอ้งศึกษา และไดรั้บการอบรม
การใชง้านเบ้ืองตน้ในค าสั่งต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจในระบบการท างาน จะสามารถท าใหน้ ามาปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ชดัเจน มีประสิทธิภาพและสามารถสืบคน้หาขอ้มูล  ตรวจสอบการท างานในระบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 2.  ผูป้ฏิบติังานตอ้งเรียนรู้และติดตามการแจง้หนงัสือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดการใช้
งานในระบบ MU-ERP เช่น การก าหนดประเภทการจ่ายเงิน (Payment Method) ในระบบ MU-ERP ประกาศ
ก าหนดการใชห้รือการยกเลิกขอ้มูลหลกัผูข้าย  เป็นตน้  เพื่อจะไดท้  างานไดถู้กตอ้งและใหส้อดคลอ้งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั  
 3.  ผูป้ฏิบติังานควรท าการตรวจสอบความครบถว้นของงานเอกสารประกอบหลกัฐานการเบิกจ่าย 
ตามประกาศ กฎเกณฑ ์ระเบียบ แนวการปฏิบติัท่ีประกาศใชข้องมหาวทิยาลยัมหิดล 
 4.  ผูป้ฏิบัติงานควรศึกษาประกาศของกรมสรรพากรเก่ียวกับหน้าท่ีของผูป้ระกอบการ เช่น 
ผูป้ระกอบการแบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้งออกเอกสารทางการเงินท่ีถูกตอ้งให้กบัผูซ้ื้อสินคา้หรือ
ผูรั้บบริการทุกคร้ัง และเอกสารทางการคา้อ่ืน เช่น ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจง้หน้ี เป็น
ต้น ต้องมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามท่ีประกาศใช้ของกรมสรรพากร  ควรศึกษาในหน้าท่ีของ
มหาวทิยาลยัเป็นผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 69 ทวแิห่งประมวลรัษฎากร 
  

3.3  แนวคดิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระบบ ERP (Enterprise Resource Planning ) 

 สุนิสา อยูเ่ยาว ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ระบบสารสนเทศเป็นการสร้างระบบเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดิบแลว้น าขอ้มูลดิบมาค านวณ ประมวลผลและให้สารสนเทศท่ีเป็นผลลพัธ์ออกมาเพื่อช่วยประกอบ
ในการตดัสินใจ องค์กรแต่ละแห่งมีการแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศตามความต้องการและความ
เหมาะสม เช่น ระบบสารสนเทศท่ีแบ่งตามโครงสร้างขององคก์ร ระบบสารสนเทศท่ีแบ่งตามการสนบัสนุน
ของข้อมูลแต่ละกิจกรรม และระบบสารสนเทศท่ีแบ่งตามระดับของข้อมูล ดังนั้ นจึงสรุปว่า ระบบ
สารสนเทศ คือระบบท่ีสามารถรวบรวมและน าเขา้ขอ้มูลดิบ เพื่อน ามาประมวลผล ใหไ้ดเ้ป็นผลลพัธ์ออกมา 
เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจขององคก์ร 
 วิชยั ไชยมี (2551) ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององคก์รท่ีน าแนวคิดและวิธีการบริหารของ 
ERP มาท าใหเ้กิดเป็นระบบเชิงปฏิบติัในองคก์ร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ รวมงานหลกัต่างๆ ในบริษทั



 13 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ทั้งหมด ได้แก่ การจดัการจา้ง การผลิต การขาย การบญัชี และการบริหารบุคคล เขา้ด้วยกนัเป็นระบบท่ี
สัมพนัธ์กนั ในปัจจุบนัธุรกิจไดมี้การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีเขา้มาใช้ในการวางแผนทรัพยากร
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการระบบธุรกิจระบบหน่ึง ท่ีมีการเอาหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ต่างๆภายในองคก์ร โดยท าหนา้ท่ีในการจดัหาเพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรทั้งหมด เช่น เคร่ืองจกัร 
แรงงาน วสัดุและอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมไปถึงกิจกรรมระหวา่งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และบริการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงส่งผลไปถึงระบบจดัซ้ือและ
ระบบบญัชี 
 ปรัชญนนัท ์นิลสุข และ จิระ จิตสุภา (2556) กล่าววา่ ERP : Enterprise Resource Planning หมายถึง 
การวางแผนบริหารจดัการองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการใช้โปรแกรมขนาดใหญ่ท่ีท า
หนา้ท่ีในการเช่ือมโยงขอ้มูลจากส่วนต่างๆขององคก์รมาท าการวิเคราะห์และจดัการอยา่งเป็นระบบ 
 ธนญัชกร แดงสูงเนิน (2556) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรขององคก์ร (ERP) เป็นระบบการบริหาร
เพื่อวางแผนและจดัการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัว่ทั้งองคก์รโดยเช่ือมโยงกระบวนการภายในของ
องค์ภายในขององค์กรทุกขั้นตอนเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งไปสู่ผลลพัธ์ขององค์กรท่ีส าคญัยงั
รวมถึงระบบการจดัการทรัพยากรขององคก์รใหคุ้ม้ค่าเพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนภายในองคก์ร 
 อาภสัรา ไชยจิตร์ (2559) ได้กล่าวว่า ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การ
วางแผนทรัพยากรขององคก์รโดยรวม คือ การบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุดของ
องคก์ร เป็นระบบสารสนเทศท่ีองคก์รสามารถน าแนวคิดและวธีิการบริหารมาท าให้เกิดเป็นระบบเชิงปฎิบติั
ในองค์กรไดก้ล่าวคือ จุดเด่นของระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศท่ีสถาบนัการศึกษาสามารถบูรณาการ
ระบบงานต่างๆเขา้ดว้ยกนัได ้ทั้ง งานการเงิน การบริหารงานบุคคล การจดัซ้ือจดัจา้ง หรืองานอ่ืนๆท่ีเป็น
ระบบท่ีสัมพนัธ์กนัสามารถเช่ือมโยงกนัไดแ้บบทนัที ซ่ึงแต่ละส่วนงานจะมีความเช่ือมโยงกนั ERP จึงมี
หนา้ท่ีเป็นระบบการจดัการขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงจะท าให้การบริหารจดัการงานต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัให้ผลลพัธ์
ออกมาดีท่ีสุด พร้อมกนัสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆในทนัที ท าให้สามารถตดัสินใจ
แก้ปัญหาองค์กรได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการน าระบบ ERP มาใช้ในการบริหาร
จดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาไดแ้ก่ ท าให้เกิดการปฏิรูปการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมให้กบักระบวนการท างาน ท าให้การบริหารงานไดร้วดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ท่ี
ส าคญั คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียนเพื่อใหอ้งคก์รโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสูด 
 อภิญญา ดวงดี (2560) ไดส้รุปความหมายของ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ไดว้า่ เป็นระบบท่ีเก็บ
รวมรวบขอ้มูล ประมวลผล น าเสนอสารสนเทศทางการบญัชีท่ีช่วยในการตดัสินใจแก่ผูใ้ชส้ารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจต่อผูใ้ช ้ซ่ึงระบบสารสนเทศดา้น
การบญัชีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ระบบบญัชีการเงิน (financial accounting system) คือ บญัชี
การเงินเป็นการบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในรูปตวัเงิน จดัหมวดหมู่รายการ สรุปผลและตีความหมายในงบ
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การเงิน ไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด 2) ระบบบญัชีบริหาร (managerial accounting 
system) คือ บญัชีบริหารเป็นการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินแก่ผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ผูจ้ดัท า สามารถสรุปไดว้่า ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หมายถึง 
การจดัการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์ร การบูรณาการ
ระบบงานต่างๆให้เช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัตั้งแต่ การจดังานดา้นงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง  การเบิกจ่ายวสัดุ 
ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านสินทรัพย์ การจดัการทรัพยากรบุคคล การบญัชีการเงิน อย่างเป็นระบบและ
สามารถให้ผลลพัธ์ออกมาไดท้นัทีอยา่ง Real time  ให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาองค์กร
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 

3.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 วรรณวมิล  ศรีหิรัญ (2553) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี
ของผูบ้ริหารบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
ลกัษณะของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ความเช่ือร่วมกนัต่อระบบ ERP การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บและทศันคติท่ีมีต่อการใชร้ะบบ ERP เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ ERP  
 สิริลกัษณ์ มีชูอรรถ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากร(Enterprise Resource Planning : ERP) ของกองทพัเรือดา้นงานบญัชีและการเงิน มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
(ERP) ของกองทพัเรือ และประสิทธิภาพการใช้งานของกรมบญัชีกลางทุกส่วนราชการใช้กบั RTN ERP
เปรียบเทียบกบัระบบ GFMIS เพื่อทราบปัญหาในการน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
ของกองทพัเรือ ดา้นการเงินและการบญัชีของกองทพัเรือพบว่า ในการใช้งานระบบ ERP ของกองทพัเรือ
ดา้นงานบญัชีและการเงินนั้น มีปัญหาท่ีส าคญัคือปัญหาท่ีเกิดจากเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ความ
เขา้ใจการใชง้านระบบและเจา้หนา้ท่ี Help Desk ไม่สามารถตอบค าถามหรือให้ค  าแนะน าในการปฏิบติัดา้น
การเงินและบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งท าใหร้ายงานทางการเงินเกิดผดิพลาด ไม่พึงพอใจและไม่ยอมรับการใชง้าน
ในระบบ ERP และตอ้งการให้มีการติดตั้งมอนิเตอร์ผ่านผูใ้ช้งานกบั Help Desk เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา
เหล่านั้น ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ ERP ของกองทพัเรือได้แก่ ควรจดัอบรม
บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้น ERP ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ควรมีการรวบรวมขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดจากผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บ
การแกไ้ขแลว้ มาจดัท าคู่มือการใชง้านระบบ ERP และแจกจ่ายใหก้บัหน่วยงานท่ีมีการใชง้านระบบ ควรจดั
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินท าหนา้ท่ี Help Desk เพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมเพื่อให้มีความสามารถ
แกปั้ญหา และปรับปรุงการใช้งานระบบ ERP ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการท างานและง่ายต่อการ
ตรวจสอบยิ่งข้ึน นอกจากน้ีควรพฒันาให้มีระบบงานตรวจสอบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูลเม่ือท า
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การ Interface กับระบบ GFMIS และควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายของกองทพัเรือให้มีประสิทธิภาพ จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควบคู่กบัการพฒันาโปรแกรมระบบ
ERP ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ธนญัชกร แดงสูงเนิน (2556) ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชร้ะบบ ERP กบั
ประสิทธิภาพรายงานทางการเงินและบญัชี กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยวิธีการศึกษาได้
ท าการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิจากการสังเกต การสอบถามจากบุคลากรต่างๆ ท่ีปฏิบติังานดา้นแผนงาน
งบประมาณ พสัดุ การเงินและการบญัชีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จากการศึกษาพบวา่ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ท างานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจ ในการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัระบบลูกหน้ี เจา้หน้ี 
ระบบจ่ายเงินและระบบรับเงิน ระบบการศึกษา มีความสัมพนัธ์ต ่าในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความรู้ความ
เขา้ใจการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัระบบจ่ายเงินส่วนระบบลูกหน้ี เจา้หน้ี และระบบรับเงินไม่มีความสัมพนัธ์ 
สาขาท่ีจบการศึกษามีความสัมพนัธ์ต ่าในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความรู้ความเขา้ใจการจดัท าบญัชีเก่ียวกบั
ระบบลูกหน้ี ระบบรับเงิน และระบบการจ่ายเงิน ส่วนระบบเจา้หน้ีไม่มีความสัมพนัธ์ การเขา้รับการอบรมมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัระบบลูกหน้ี เจา้หน้ี ระบบ
การจ่ายเงิน และระบบรับเงิน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี
เก่ียวกบัระบบลูกหน้ี เจา้หน้ี ระบบจ่ายเงิน และระบบรับเงิน สาขาท่ีจบการศึกษา การเขา้รับอบรม และ
ปฏิบติังานในระบบลูกหน้ี เจา้หน้ี ระบบจ่ายเงิน และระบบจ่ายเงินมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัระบบ รายงานทางบญัชี และรายงานงบการเงิน 
 วชัรธรพงศ์ ยอดราช (2557) ไดศึ้กษาถึงประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการเสนอแนวทางการ
ตดัสินใจ การรับขอ้มูลโดยอตัโนมติั ความยืดหยุ่นของระบบสารสนเทศทางการบญัชี และความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้ประโยชน์จากรายงานของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
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บทที ่4 

เทคนิคการปฏิบัตงิาน 

4.1 กจิกรรมและแผนการปฏบิัติงาน 

 การปฏิบติังานตามกระบวนการรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (AP-MU) ในระบบ MU-ERP 

ปฏิบติัไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.1  กิจกรรมและแผนปฏิบติังานกระบวนการรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (AP-MU) 

กจิกรรมการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน 
1.  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
เบิกจ่ายของชุดฎีกาขอเบิก  

ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายใหถู้กตอ้ง
และครบถว้น ตามกฎ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวทิยาลยั ปฏิบติัเม่ือไดรั้บเอกสารทุกวนั 

2.  ตรวจสอบความถูกต้องหน้าฎีกาขอเบิก  เอกสารตั้งหน้ี
ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) และเอกสารตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั
(ของส่วนงาน)  ท่ีบนัทึกในระบบ MU-ERP ให้ถูกตอ้งตาม
กฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดใหป้ฏิบติัใช ้

ตรวจสอบการบนัทึกบญัชีในระบบ MU-
ERP ใหถู้กตอ้งตามเง่ือนไข แนวทางปฏิบติั
ท่ีก าหนดใชใ้นมหาวทิยาลยั ปฏิบติัเม่ือไดรั้บ
เอกสารทุกวนั 

3.  รับวางฎีกาในระบบ MU-ERP พร้อมพิมพเ์อกสารรายงาน
การรับวางฎีกา  

รับวางฎีกาขอเบิกท่ีถูกตอ้งแลว้ในระบบ 
MU-ERP ปฏิบติัทุกวนั 

4.  ตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (มหาวทิยาลยั ตั้งส่วนงานท่ีวางฎีกา 
เป็นเจา้หน้ีระหวา่งกนั) พร้อมพิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 
(IV) 

ตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนัในระบบ MU-ERP 
ปฏิบติัทุกวนั 

5.  ตรวจสอบรายการตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั กบั ลูกหน้ีระหวา่ง
กนั และรายการท่ีเกิดจากการตั้งระหวา่งกนั(ขั้นรับวางฎีกา) 
ใหมี้ยอดเป็น ศูนย ์ทุกส้ินเดือน 

ตรวจสอบยอดเจา้หน้ีและลูกหน้ีระหวา่งกนั
ในระบบ MU-ERPใหเ้ท่ากบั ศูนย ์ทุกส้ิน
เดือน ปฏิบติัทุกวนัส้ินเดือน 

4.2  ขั้นตอนการปฏบิัติงานในกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกนั (AP-MU) 

การรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีส่วนงานระหวา่งกนัของมหาวทิยาลยัมหิดล  มีการปฏิบติังาน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 4.2.1  กระบวนการรับวางฎีกา - ส่วนงานท่ีปฏิบติังานในระบบ MU-ERP 
 4.2.2  กระบวนการรับวางฎีกา - ส่วนงานปฏิบติังานนอกระบบ MU-ERP 
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4.2.1  กระบวนการรับวางฎกีา – ส่วนงานทีป่ฏบิัติงานในระบบ MU-ERP  

 
รูปภาพท่ี 4.1 กระบวนการรับวางฎีกา -ส่วนงานท่ีปฏิบติังานในระบบ MU-ERP 

 

 

 

 

คณะ... 

ส่วนงาน(PXX) งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (รับวางฎกีาAP-MU) งานการเงนิ

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี

กระบวนการรับวางฎีกา - ส่วนงานปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP

รับเอกสารวางฎกีา และตั้งหน้ี
ขอเบิก (จากส่วนงาน)

ขั้นตอนท างาน
1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกตอ้ง
เอกสารและอนุมัตเิบิกจ่าย
2.  ตรวจสอบหน้าฎกีาขอเบิกและ
เอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย
การบันทึกบัญชใีนระบบ MU-ERP

3. รับวางฎกีาในระบบ MU-ERP
พร้อมพมิพร์ายงานการวางฎกีา
4. ตั้งส่วนงานเป็นเจ้าหน้ีมหาวิทยาลัย
ระหว่างกัน พร้อมพมิพเ์อกสาร
ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย

รับเอกสารเพือ่ตรวจสอบ
ระเบียบเบิกจ่าย ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

          

       

       

          

5. ตรวจรายงานตั้งหน้ีระหว่างกันทุก
วันส้ินเดือน

ตั้งหน้ีขอเบิกและท าฎกีาขอ
เบิก พร้อมอนุมัตเิบิกโดยผูม้ี
อ  านาจลงนาม

           

ท าจ่ายเงนิในระบบ MU-ERP

          

เมื่อท าจ่ายเงนิในระบบ MU-ERPแล้ว
1. เคลียร์บัญชลูีกหน้ีระหว่างกันและ
เจ้าหน้ีระหว่างกัน
2. ปรับเงนิฝากกองคลัง

ส่วนงาน(ลูกหน้ี AR) ตั้ง
มหาวิทยาลัยเป็นลูกหน้ีระหว่างกัน
พร้อมเอกสารตั้งลูกหน้ี(AR)
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

1.  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเอกสารหลกัฐานการเบิกจ่ายของชุดฎกีาขอเบิก 
 แบ่งการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 1.1  ตรวจสอบเอกสารชุดขอเบิกจ่ายผา่นกระบวนการพสัดุ  
 1.2  ตรวจสอบเอกสารชุดเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าตอบ ค่าเบ้ียประชุม เป็นตน้ 
 1.3  ตรวจสอบเอกสารชุดเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายโครงการ ค่าใชจ่้ายเดินทางใน/นอกประเทศ และ
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมบุคลากร 
 1.4  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  

ตารางท่ี 4.2  ตรวจเอกสารประกอบชุดขอเบิกจ่ายผา่นกระบวนการพสัดุ ประกอบดว้ย 

รายการเอกสารประกอบชุดเบิกจ่าย กรณี 
ใหเ้ครดิต 

กรณี 
ส ารองจ่าย/เงินยมื 

1.  ใบตรวจรับพสัดุ/รายงานการตรวจรับ พร้อมลงนามอนุมติัโดยผูมี้อ านาจ   
2.  หนงัสือขออนุมติัในหลกัการ (ตวัจริง/ส าเนา)   
3.  ใบส่งมอบงาน (ตามสัญญา)   
4.  ใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ/ใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี   
5.  ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี/บิลเงินสด   
6.  ใบจองงบประมาณ/ใบเสนอซ้ือ (Purchase Requisition)   
7.  ใบแจง้สงวนสิทธ์ิค่าปรับ (กรณีถา้มีค่าปรับ)   
8.  ใบสั่งซ้ือ(Purchase Order)(กรณีสั่งซ้ือสั่งจา้ง)   
9.  ใบแจง้การโอนสิทธ์ิการรับเงิน (ถา้มี)   
10. ใบเสนอราคา    
11. ใบแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีซ้ือของจากบุคคลทัว่ไป หาบเร่ แผงลอย) 
หรือ ใบส าคญัรับเงิน (กรณีท่ีผูใ้หบ้ริการ ไม่มีเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานการรับเงิน 
มหาวทิยาลยัจึงไดใ้ชเ้อกสารใบส าคญัรับเงิน เป็นหลกัฐานการรับเงินจากผู ้
ใหบ้ริการ พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเป็นหลกัฐาน) 

  

12. เอกสารประกอบอ่ืนๆ เช่น สัญญาจา้ง ใบแสดงหลกัฐานการโอนเงิน ,ใบแจง้
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ใบเปรียบเทียบราคา เป็นตน้ 

  

13. ส าเนาหนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย กรณีออกใบสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งโดยตรง   

14. กรณีใชเ้งินทดรองจ่าย(ถา้มี) : แบบบนัทึกขอ้ความ (3.2 แบบฟอร์ม บจ) และ 
แบบขอเบิกเงินทดรองจ่าย (3.1 แบบฟอร์ม บร) 

  

15. กรณีใชเ้งินยมืโครงการ(ถา้มี) : แนบสัญญาการยมืเงิน(ชุดส าเนา)   
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ตารางท่ี 4.3 ตรวจสอบเอกสารชุดเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าจดัประชุม เป็นตน้ 
ประกอบดว้ย 

รายการเอกสารประกอบชุดเบิกจ่าย กรณี 
ค่าตอบแทน 

กรณี 
ค่าจดัประชุม 

1.  หนงัสือขออนุมติัเบิกจ่ายพร้อมลงนามอนุมติัโดยผูมี้อ านาจ   
2.  หนงัสือค าสั่งของมหาวทิยาลยั หรือประกาศของมหาวิทยาลยั   
3.  หนงัสือขออนุมติัในหลกัการ (ตวัจริง/ส าเนา)   
4.  ประกาศอตัราการจ่ายค่าเบ้ียประชุม   
5.  ใบจองงบประมาณ   
6.  หนงัสือเชิญประชุม   
7.  เอกสารใบส าคญัรับเงิน หรือหลกัฐานประกอบการจ่ายเงิน   
8.  เอกสารลงทะเบียนของผูเ้ขา้ร่วมประชุม   
9.  กรณีค่าตอบแทนสอน มีเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 
     ตารางสอน  ใบลงเวลาปฏิบติังานผูส้อน เอกสารลงทะเบียนการเขา้เรียน 

  

10.  หลกัฐานอ่ืนๆ ประกอบ เช่น หนา้สมุดบญัชี(ส าเนา)  สัญญาเงินยมื(ถา้มี) 
เป็นตน้ 

  

11. กรณีใชเ้งินทดรองจ่าย(ถา้มี) : แบบบนัทึกขอ้ความ (3.2 แบบฟอร์ม บจ) และ 
แบบขอเบิกเงินทดรองจ่าย (3.1 แบบฟอร์ม บร) 

  

12. กรณีใชเ้งินยมืโครงการ(ถา้มี) : แนบสัญญาการยมืเงิน(ชุดส าเนา)   
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ตารางท่ี 4.4  ตรวจสอบเอกสารชุดเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายโครงการ ค่าใชจ่้ายเดินทางใน/นอกประเทศ และ
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมบุคลากร ประกอบดว้ย 

รายการเอกสารประกอบชุดเบิกจ่าย กรณี 
ค่าใชจ่้าย
เดินทาง 

กรณี 
ค่าใชจ่้าย 
โครงการ 

กรณี
ฝึกอบรม
บุคลากร 

1.  หนงัสือขออนุมติัเบิกจ่ายพร้อมลงนามอนุมติัโดยผูมี้อ  านาจ    
2.  หนงัสือขออนุมติัหลกัการ(ตวัจริง/ส าเนา)    
3.  แบบใบเบิกค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)    
4.  หนงัสือเชิญประชุม /เชิญอบรม    
5.  หนงัสืออนุมติัตวับุคคล เพื่อร่วมประชุมหรือสัมมนา    
6.  ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี/บิลเงินสด    
7.  ใบแจง้การรายละเอียดการเขา้พกัของโรงแรม (Folio)    
8.  Electronic Ticket (ตัว๋เดินทางอีเล็กทรอนิคส์) (ถา้มี)    
9.  Itinerary Receipt (ใบแจง้รายละเอียดการเดินทาง)    
10. กากตัว๋ (เดินทาง) /Boarding Pass    
11. ใบแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีซ้ือของจากบุคคลทัว่ไป หาบเร่ แผงลอย) 
หรือ ใบส าคญัรับเงิน (กรณีท่ีผูใ้หบ้ริการ ไม่มีเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานการ
รับเงิน มหาวทิยาลยัจึงไดใ้ชเ้อกสารใบส าคญัรับเงิน เป็นหลกัฐานการรับ
เงินจากผูใ้หบ้ริการ พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเป็นหลกัฐาน) 

   

12. ใบขออนุมติัการใชร้ถ (กรณีขอใชร้ถบริการของมหาวิทยาลยั)    
13. เอกสารอ่ืนๆ(ถา้มี) เช่น หนงัสือเปล่ียนแปลงการเดินทาง  ใบแจง้อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ 

   

14. หนงัสือจดัโครงการ     
15. ใบลงทะเบียนรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรม    
16. หนงัสือเชิญวทิยากร    
17. ใบจองงบประมาณ    
18. ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (กรณีเดินทางต่างประเทศ)    
19. กรณีใชเ้งินทดรองจ่าย(ถา้มี) : แบบบนัทึกขอ้ความ (3.2 แบบฟอร์ม บจ) 
และ แบบขอเบิกเงินทดรองจ่าย (3.1 แบบฟอร์ม บร) 

   

20. กรณีใชเ้งินยมืโครงการ(ถา้มี) : แนบสัญญาการยมืเงิน(ชุดส าเนา)    
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ตารางท่ี 4.5  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  ปฏิบติัไดด้งัน้ี 

1.  ตรวจสอบการอนุมติัเบิกจ่ายตามเอกสารค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  แต่ไม่เกินจ านวนเงินของค่าใชจ่้ายท่ี
ขออนุมติัในหลกัการ  
2.  หากมีค่าใชจ่้ายท่ีมากกวา่ หรือมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเกินหลกัการท่ีขออนุมติัไวจ้ะตอ้งมีการเขียนแจง้
เหตุผลและขออนุมติัค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม  พร้อมการอนุมติัการเบิกจ่ายมาพร้อมไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อ านาจ 
ลงนาม จึงจะเบิกค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มเติมได ้ 
3.  เอกสารค่าใชจ่้ายชุดใดท่ีจะตอ้งเบิกจ่ายมากกวา่ 1 แหล่งเงิน หรือมากกวา่ 1 คร้ัง ตอ้งปรากฎขอ้ความ
บนเอกสารค่าใชจ่้ายท่ีใชป้ระกอบการเบิกจ่าย“เบิกจ่ายเงินแหล่งเงินรายได ้จ านวน........ บาท และเบิกจ่าย
แหล่งเงินงบประมาณ จ านวน.......บาท”พร้อมถ่ายเอกสารชุดส าเนาตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้งและลงช่ือ
ผูจ้ดัท า 
4.  หากปรากฎวา่ชุดใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงินมีจ านวนเงินมากกวา่  จ  านวนเงินท่ีปรากฎในหนงัสือขอ
อนุมติัเบิกจ่าย ตอ้งระบุขอ้ความในเอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน วา่ “ขอเบิกจ านวนเงินเพียง....บาท” 
5.  เอกสารท่ีประกอบเบิกค่าใชจ่้ายหลกัฐานต่างๆตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง ขอ้ความระบุวา่ “ขอรับรอง
การใชป้ฏิบติังานจริง” พร้อมลงช่ือผูจ้ดัท า 
6.  เอกสารหลกัฐานการประกอบเบิกค่าใชจ่้ายชุดใดท่ีง่ายต่อการลบเลือน  ตอ้งถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 
พร้อมระบุขอ้ความ “รับรองส าเนาถูกตอ้ง” พร้อมลงช่ือผูจ้ดัท า 
7.  เอกสารใบส าคญัรับเงิน ท่ีเกิดจากบุคลากรภายใน กรณีพนกังานขบัรถไดท้  าการเบิกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การปฏิบติังานและไดรั้บค่าตอบแทนตามเง่ือนไข  ใหร้ะบุขอ้ความวา่ “จะไม่ขอเบิกค่าล่วงเวลาอีก”  
8.  การตรวจสอบความถูกตอ้งในการประกอบหลกัฐานดา้นการเบิกค่าใชจ่้าย เช่น ใบแจง้หน้ี /ใบก ากบั-
ภาษี / ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด  ให้ถูกตอ้งตามประกาศของกรมสรรพากรเก่ียวกบัสิทธ์ิผูป้ระกอบการ
ในการออกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละประเภท  
9.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายละเอียดบนเอกสารฎีกาขอเบิกและใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ใหต้รง
ตามหนงัสืออนุมติัการเบิกจ่าย  
10. ตรวจสอบเอกสารฎีกาและใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV) ตอ้งมีการลงลายมือช่ือผูจ้ดัท า โดยผูมี้อ านาจลง
นามใหค้รบถว้น 
11. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั (AR) ลงบญัชีถูกตอ้งตามหนา้ฎีกา ตาม
ประเภทแหล่งเงินท่ีขอเบิกตามหนา้ฎีกา 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

2.  ตรวจสอบความถูกต้องใบขอเบิกฎกีา  เอกสารตั้งหนีใ้บส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV) และเอกสารตั้งลูกหนี้
ระหว่างกนั(ของส่วนงาน)  ที่บันทกึในระบบ MU-ERP ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขทีก่ าหนดให้
ปฏิบัติใช้ 
 การตรวจสอบในขั้นตอนการรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP เป็นขั้นตอนท่ีตรวจสอบขอ้มูลท่ีระบุ
รายละเอียดต่างๆ บนเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV) และใบขอเบิกฎีกา เช่น ขอ้มูลของเจา้หน้ี
การคา้ ช่ือ-ท่ีอยู-่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  วธีิด าเนินการจ่ายเงิน(Payment Method)ตรงตามแหล่งเงินตามท่ี
ก าหนดไวห้รือไม ่การแสดงฐานขอ้มูลของค่าสินคา้หรือบริการและอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และลกัษณะ
การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย รวมถึงการแสดงการบนัทึกบญัชีท่ีเกิดข้ึน ความผดิพลาดอนัเกิดจากการระบุขอ้มูลท่ี
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะส่งผลต่อการท างานขั้นต่อไป อาทิเช่น 

1.  การจดัท าขอ้มูลจ่ายช าระเจา้หน้ีใหแ้ก่ธนาคาร อาจเกิดความผดิพลาดอาจไม่สามารถเช่ือมโยงเขา้
กบัระบบของธนาคารได ้เน่ืองจากการกรอกขอ้มูลท่ีผดิพลาดในระบบ MU-ERP ท าใหต้อ้งเสียเวลาในการ
ยกเลิกขอ้มูลการท าจ่ายช าระเจา้หน้ี  

2.  การออกหนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีใหแ้ก่เจา้หน้ีการคา้ เป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
3.  การแสดงขอ้มูลท่ีผดิพลาดบนหนา้เช็คสั่งจ่าย เช่น ช่ือผูมี้สิทธ์ิรับเงินไม่ถูกตอ้ง จ านวนเงินไม่

ถูกตอ้ง เป็นตน้  
4.  การลงบญัชีในรหสัขาบญัชีท่ีไม่ถูกตอ้ง  

 หลกัการตรวจสอบเอกสารใบขอเบิกฎีกาและเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ท่ีบนัทึกใน
ระบบ MU-ERP ประกอบดว้ย 
 1.  ตวัอยา่งใบขอเบิกฎีกา ดงัรูปภาพท่ี 4.2 
 2.  ตวัอยา่งเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV) ดงัรูปภาพท่ี 4.3 แบ่งการตรวจสอบเป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี 
  2.1.  ส่วนหวักระดาษ  ดงัรูปภาพท่ี 4.4 
  2.2.  ส่วนกลางกระดาษ  ดงัรูปภาพท่ี 4.5 
  2.3.  ส่วนทา้ยกระดาษ  ดงัรูปภาพท่ี 4.6 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่งหนา้ใบขอเบิกฎีกา

ขอ้มูลหนา้ฎีกา คือ ขอ้มูลตั้งหน้ีใบส าคญัขอเบิกค่าใชจ่้าย (IV) 

199999  บริษัท รักไม่จ ำกัด จ ำกัด 

ธนำคำร พำณิชยไ์ทย จ ำกัด 

 

 3101999999 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.3 ตวัอยา่งเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) 

199999   บริษัท รักไม่จ ำกัด จ ำกัด 

ธนำคำร พำณิชยไ์ทย จ ำกัด  

1234567891234 

 3101999999 

 1999999999 
 99999  ซอยวนัดี 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 การตรวจสอบเอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) โดยแยกอธิบายรายการในเอกสารแบ่งเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ส่วนหวักระดาษ ท่ีจะปรากฎขอ้มูลเจา้หน้ี ท่ีอยู ่การระบุสิทธ์ิในการรับเงิน วธีิการจ่ายช าระเงิน 
 2.  ส่วนกลางกระดาษ เป็นขอ้มูลแสดงจ านวนรายละเอียดการคา้ แหล่งเงิน ขอ้มูลดา้นเง่ือนไขการ
ก าหนดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย, เง่ือนไขก าหนดค่าปรับ(ถา้มี) 
 3.  ส่วนทา้ยกระดาษ การบนัทึกรหสับญัชี ท่ีเกิดข้ึนจากรายการคา้ 
 
1.  ส่วนหัวกระดาษ ทีจ่ะปรากฎข้อมูลเจ้าหนี ้ทีอ่ยู่ การระบุสิทธ์ิในการรับเงิน วธีิการจ่ายช าระเงิน 
 

 

รูปภาพท่ี 4.4  เอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ส่วนหวักระดาษ 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

จดุที่ 1 และ 2 มีแสดงผลตอ่หนา้เช็ค ,หนงัสอืรบัรอง

ภาษีหกั ณ ที่จา่ย และการเช่ือมตอ่ขอ้มลูธนาคาร 

1234567891234 

199999   บริษัท รักไม่จ ำกัด จ ำกัด 

ธนำคำร พำณิชยไ์ทย จ ำกัด  

 3101999999 

 1999999999 

 99999  ซอยวนัดี 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

จุดที่ 1   ประกอบด้วย รหัสเจา้หน้ีการคา้ซ่ึงจดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ (ดูประกอบตามตารางท่ี 4.6 )    รหัส
เจา้หน้ี/ช่ือเจา้หน้ีการคา้  ท่ีอยู่ของเจา้หน้ีการคา้  พร้อมเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และท่ีถูกสร้างไวใ้นระบบ 
MU-ERP เรียกวา่ ขอ้มูลผูข้าย (Vendor Master)  

ตารางท่ี 4.6  หมวดเจา้หน้ีการคา้ ในระบบ MU-ERP 

หมวดของเจ้าหนีก้ารค้า ประเภทหนังสือรับรองภาษี ณ ทีจ่่าย 
หมวดท่ี 1 เร่ิมเลขรหสั 10000x (บริษทั,หา้งหุ้นส่วนจ ากดั) ภงด. 53 

หมวดท่ี 2 เร่ิมเลขรหสั 20000x (บุคคลธรรมดา,คณะบุคคล, 

หา้งหุน้ส่วนสามญั) 

ภงด. 3 

หมวดท่ี 3 เร่ิมเลขรหสั 30000x (รัฐวสิาหกิจ) ไม่มี 

หมวดท่ี 4 เร่ิมเลขรหสั 40000x (ส่วนงานภายในMU) ไม่มี 

หมวดท่ี 5 เร่ิมเลขรหสั 50000x (บุคลากรภายในMU) ภงด. 3 

หมวดท่ี 6 เร่ิมเลขรหสั 60000x (นกัศึกษา) ไม่มี 

หมวดท่ี 7 เร่ิมเลขรหสั 70000x (บุคคลธรรมดา) ภงด. 1 

หมวดท่ี 9 One time (ใชเ้ฉพาะการซ้ือขายคร้ังเดียว) ตอ้งระบุ  

ช่ือเจา้หน้ีการคา้ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ทั้งหมด 

 

                900001  บริษทั,หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภงด. 53 

                900002  บุคคลธรรมดา,คณะบุคคล,หา้งหุน้ส่วนสามญั ภงด. 3 

                900003  เจา้หน้ีอ่ืนๆ ทัว่ไป ไม่มี 

 
จุดที่ 2  เจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงิน สามารถเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือเจา้หน้ีการคา้ หรือสามารถระบุเป็นช่ือบุคคล
อ่ืนได ้(กรณีมีการโอนสิทธ์ิผูรั้บเงิน หรือ การส ารองจ่ายเงิน)  
 เง่ือนไข!!  ท่ีควรทราบในแต่ละจุดท่ีต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามเง่ือนไข เพื่อการตรวจสอบ
เอกสารท่ีถูกตอ้ง  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 1.  กรณีค่าใช้จ่ายทัว่ไป หรือโครงการฯ ตอ้งเป็นไปตามหนงัสืออนุมติัเบิกจ่ายระบุให้กบับริษทัฯ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ร้านคา้ บุคคลธรรมดา  เงินทดรองจ่าย คณะ....  หรือ เงินยมื คณะ.... เป็นตน้ 
 2.  กรณีเป็นค่าใชจ่้ายเบิกผา่นกระบวนการพสัดุ  เป็นไปตามการระบุการโอนสิทธ์ิการรับเงินในการ
สรุปรายงานการตรวจรับและขออนุมติัเบิกจ่าย  และจะมีใบแจง้การโอนสิทธ์ิรับเงินประกอบในหลกัฐานชุด
ขอเบิกจ่าย  
 จุดที ่1  และจุดที ่2   ขอ้มูลจะแสดงผลในกระบวนการต่อไป ดงัน้ี 
 1.  แสดงขอ้มูลบนหนา้เช็คสั่งจ่าย ,  
 2.  แสดงขอ้มูลในหนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่าย ตามประเภท ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 และสรุป
รายงานน าส่ง 
 3.  การแสดงรายละเอียดขอ้มูลการจ่ายช าระหน้ีเพื่อ Export Data จากระบบ MU-ERP ท าการ
เช่ือมโยงกบัระบบของธนาคาร อาจเกิดความผิดพลาดไดท้  าใหก้ารเช่ือมโยงกบัระบบของธนาคารไม่ส าเร็จ 

จุดที่ 3  การเลือกวิธีการจ่ายเงินให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ให้เป็นไปตามกองทุนท่ีตั้งฎีกาขอเบิก  ตาม
การปฏิบติังานในระบบ MU-ERP ปฏิบติัการเลือกวธีิการจ่ายเงิน โดยมีเง่ือนไขการจ่ายดงัน้ี  

ตารางท่ี 4.7  การเลือกใช ้Payment Method ในระบบ MU-ERP 

 

เช็คต่อเน่ือง  จ่ายผ่านธนาคาร(ท าเช็ค) โอนเข้าออมทรัพย์

10xxxxxx เงินรายไดท้กุประเภท"1" D Y 4

20101001 งบบคุคลากร J - ข

20101002 งบอุดหนุนทัว่ไป I Z 6

20101003 งบอุดหนุนเฉพาะ L X 0

20101004 งบไทยเขม้แขง็ K - -

20101005 งบฉุกเฉิน M 3 5

คูบ่ญัชี คูบ่ญัชี คูบ่ญัชี

Dr. เจา้หน้ี Dr. เจา้หน้ี Dr. เจา้หน้ี (ผกูดว้ยบญัชีออมทรัพย)์

   Cr. เช็ค SCB .บ/ช พกั    Cr. เงินระหวา่งทางรอจ่ายSCB    Cr. เงินระหวา่งทางรอโอน

เง่ือนไขการใช้ เง่ือนไขการใช้ เง่ือนไขการใช้

1.  เป็นเช็คด่วน /อนุมติัพร้อมเช็ค  เจา้หน้ีทัว่ไป * มีเจา้หน้ีท่ีผกูไวด้ว้ยเลขท่ีบญัชี

2. เป็นเช็คมี "คา่ปรับ" เช่น เลขบ/ช ออมทรัพย ์เรียบร้อยแลว้

**ตามหนังสือเวียนแจง้ภายใน

ตามหนังสือเวียน ท่ี ศธ. 0517.012/ว.01320  ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 

การเลือกวิธีการจ่ายเงิน(Payment Method) ในระบบ MU-ERP

วิธีการจ่ายเงิน (Payment Method )
กองทุน ค าอธิบาย
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ตารางท่ี 4.8  แนวทางการตรวจสอบเอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV): ส่วนหวักระดาษ 

รายละเอยีด แนวทางการตรวจสอบ 
กรณีท่ี 1. อนุมติัจ่ายเจา้หน้ีการคา้โดยตรง ช่ือเจา้หน้ีการคา้ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

ตอ้งตรงกบัขอ้มูลในใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารจดทะเบียนการคา้ 

กรณีท่ี 2. อนุมติัจ่ายเจา้หน้ีการคา้โดยตรง แต่มี

ค่าปรับท่ีผดิเง่ือนไขมหาวทิยาลยั 

1. ช่ือเจา้หน้ีการคา้ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

ตอ้งตรงกบัขอ้มูลในใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารจดทะเบียนการคา้ 

2. เลือกการเลือกวธีิการจ่ายเงิน (Payment Medthod):

จ่ายเชคต่อเน่ือง(D, I, L,M ตามกองทุน) 

กรณีท่ี 3. กรณีโอนสิทธ์ิผูรั้บเงิน มีภาษีท่ีตอ้งหกั ณ 

ท่ีจ่ายใหก้บับริษทั หา้ง ร้านคา้ และตอ้งการจ่าย

ผา่นบริการธนาคาร  

1. ช่ือเจา้หน้ีการคา้ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

ตอ้งตรงกบัขอ้มูลในใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารจดทะเบียนการคา้ 

2. มีการระบุการโอนสิทธ์ิ (ตามหนงัสือแจง้การโอน

สิทธ์ิ) หรือรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับเงินท่ีถูกตอ้งตามอนุมติั

จ่าย และตอ้งระบุหมายเลขประจ าตวัภาษี 13 หลกั

เพิ่มเติมในระบบ MU-ERP 

3. การเลือกวธีิการจ่ายเงิน (Payment Medthod) : เป็น

การจ่ายผา่นบริการธนาคาร(X,Y,Z ตามกองทุน) 

กรณีท่ี 4  การจ่ายเจา้หน้ี One-Time หมวด 90000x ช่ือเจา้หน้ีการคา้ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

ตอ้งตรงกบัขอ้มูลในใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารจดทะเบียนการคา้ 

กรณีท่ี 5 การจ่ายเจา้หน้ี หมวด 70000x   จ่ายค่าตอบแทน เพื่อออกหนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ี

จ่าย ตามมาตรา 50 ทวแิห่งประมวลรัษฎากรเท่านั้น 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

2.  ส่วนกลางกระดาษ เป็นข้อมูลด้านเง่ือนไขการก าหนดภาษีหัก ณ ทีจ่่าย, เง่ือนไขก าหนดค่าปรับ(ถ้ามี) 

 
รูปภาพท่ี 4.5  เอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV): ส่วนกลางกระดาษ 

จุดที ่4  คือ จุดบอกรายละเอียดรายการทางการคา้ ช่องรวมเป็นจ านวนเงิน การบนัทึกหกั ณ ท่ีจ่ายโดยระบุ
ฐานภาษี อตัราภาษีและจ านวนเงินท่ีถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มีแนวทางการตรวจสอบ ดงัน้ี  
ตารางท่ี 4.9  ตารางแนวทางการตรวจสอบเอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV): ส่วนกลางกระดาษ 

รายละเอยีด แนวทางการตรวจสอบ 
กรณีท่ี 1 จ่ายเจา้หน้ีการคา้หมวด 10000x และ
เจา้หน้ีหมวด 900001 นิติบุคคล คือ บริษทั,หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั 

กรณีจ่ายตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป ตอ้งระบุหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่าย จ านวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กรณีท่ี 2 จ่ายเจา้หน้ีการคา้หมวด 20000x และ
เจา้หน้ีหมวด 900002 คือ บุคคลธรรมดา , หา้ง
หุน้ส่วนสามญั  

กรณีจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป ตอ้งระบุหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่าย จ านวนเงินค่าสินคา้/บริการ หรือก่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถา้มี)  

กรณี 3 หากจ่ายนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา แต่
ยอดจ่ายไม่ถึง 10,000 บาท /คร้ังท่ีจ่าย แต่มีการท า
สัญญาจดัซ้ือจดัจา้งทั้งปี เกินมูลค่า 10,000 บาท/
สัญญา  

การตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ตอ้งหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการตั้งหน้ีขอเบิกจ่าย ตอ้งระบุ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จ านวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถา้
มี) หรือยอดเงินตามเอกสารใบแจง้หน้ี/ใบส่งมอบ
งาน 

กรณี 4 หากมีค่าปรับ กรณีผดิเง่ือนไขมหาวทิยาลยั 1.  ตอ้งระบุยอดจ านวนค่าปรับตามใบแจง้สงวน
สิทธ์ิค่าปรับท่ีแนบมา   
2.  การเลือกใชว้ธีิการจ่ายเงิน (Payment Method) : 
(D,I,L,M) ระบุตามแหล่งเงิน 

4 

5 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

จุดที ่5  คือ ค่าปรับท่ีผดิเง่ือนไขของมหาวทิยาลยั สามารถตรวจสอบกบัเอกสารแจง้สงวนสิทธ์ิค่าปรับท่ีแจง้
ต่อบริษทัระบุจ านวนท่ีถูกปรับเตม็จ านวนในใบแจง้สงวนสิทธ์ิค่าปรับ เพื่อเป็นการปรับลดจ านวนเงินท่ีตอ้ง
เบิกจ่ายใหเ้จา้หน้ีการคา้ และค านวณยอดเงินท่ีตอ้งช าระในช่องรวมเงินทั้งส้ินใหถู้กตอ้งตามชุดเอกสารขอ
อนุมติัเบิกจ่าย 
 
3.  ส่วนท้ายกระดาษ การบันทกึรหัสบัญชีทีเ่กดิขึน้จากรายการค้า 

 
รูปภาพท่ี 4.6  เอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) : ส่วนทา้ยกระดาษ 

จุดที ่6  จะแสดงรหสับญัชีท่ีถูกบนัทึกในระบบ MU-ERP ตรวจสอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัรหสับญัชี มี
ความสัมพนัธ์กนัคู่บญัชีท่ีปรากฎ หากพบวา่มีความผดิพลาดสามารถส่งฎีกาคืนตน้สังกดัเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ไดใ้นทนัที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

3.  รับวางฎกีาขอเบิก และ 4. การตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกนัของระบบ MU-ERP  ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.10 กระบวนการรับวางฎีกา -ส่วนงานท่ีปฏิบติังานในระบบ MU-ERP 
ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 

ค าส่ัง 
Doc Type 
ประเภท
เอกสาร 

Profit 
ศูนย์
ก าไร 

Fund 
กองทุน 

A1.  รับวางฎีกา(External) ในระบบ MU-ERP ZAPEN001    
A2.  การพิมพร์ายงานฎีกาในระบบ MU-ERP ZAPEN001    
A3.  การยกเลิกการรับวางฎีกา(กรณีฎีกาผดิพลาด) ZAPEN001    
A4.  การตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (IV)  
กรณีฎีกาจากแหล่งเงินรายได ้
Dr. บญัชีพกัรอรับจ่าย / 1101010060 
   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงานระหวา่งกนั /40000x 
   Cr. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั/1299990010(ถา้มี) 
กรณีฎีกาจากแหล่งเงินงบประมาณ 
Dr. เงินรับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง/ 2199010020 
   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงานระหวา่งกนั /40000x 
   Cr. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั/1299990010 (ถา้
มี) 

FB60 5ม  
 

P99 
P99 
P99 

 
P99 
P99 
P99 

 
 

10799999 
10799999 
10799999 

 
2010100x 
2010100x 
2010100x 

A5.  การพิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ZAPFM001    
A6.  กรณีท่ีมีการวางเอกสารฎีกาขอเบิกในปริมาณ
มาก  จึงมีการตั้งเจา้หน้ีโดยโปรแกรม Microsoft 
Excel และUpload บนระบบ MU-ERP 

ZAPCV001    

A7.  การRun เอกสารท่ีไดจ้ากการ Upload Template ZAPRP001    
A8.  การยกเลิกเอกสารการตั้งหน้ีใบส าคญัเบิก
ค่าใชจ่้าย (IV) (กรณีบนัทึกผิดพลาด) 

FB08    

A9.  การรับวางโดยการปลดบล็อก ฎีกา (Internal) FB02    
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ขั้นตอนการเปิดการใช้งานระบบ MU-ERP 
 ก่อนจะเขา้ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีในระบบ MU-ERP ผูจ้ดัท าขออธิบายวธีิการเปิดการใชง้าน
ระบบ MU-ERP ในเบ้ืองตน้ ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปภาพท่ี 4.7 การเขา้ใชง้านระบบ MU-ERP 

 

รูปภาพท่ี 4.8  หนา้จอระบบ MU-ERP:การเช่ือมต่อ 

Double Click 



 33 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 

รูปภาพท่ี 4.9  การเขา้ใชง้านระบบ MU-ERP : รหสัผา่น 
 

 
รูปภาพท่ี 4.10  การเขา้ใชง้านระบบ MU-ERP : รหสัผา่น 

Client :  900  
User   :  ใส่รหสั (ท่ีเป็นสิทธ์ิของท่าน)
Password :  ใส่รหสัผา่น และกด Enter 

เขา้สู่ระบบโดยปิด Login ทั้งหมดท่ีอยูก่่อนหนา้ 

เขา้สู่ระบบโดยยงัคงให ้Login ท่ีอยูก่่อนหนา้
ท างานต่อไป (โปรดเลือกขอ้ความท่ี 2) 

ยกเลิกการเขา้สู่ระบบ
คร้ังน้ี 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.11 หนา้ต่างหลกัระบบ MU-ERP 

 
 แนะน าการใชง้านบนแถบเคร่ืองมือ ท่ีใชง้านบ่อย 

 
 1.  คลิกท่ี   เม่ือตอ้งการบนัทึกเอกสาร 
 2.  คลิกท่ี  เพื่อปิดหนา้ต่างท่ีก าลงัใชง้านอยู ่

 3.  คลิกท่ี   เม่ือตอ้งการพิมพเ์อกสาร 
 4.  คลิกท่ี   เพื่อเปิดหนา้ต่างการท างานใหม่ เพิ่มจากหนา้ต่างเดิม 
 5.  ระบุค าสั่ง /n  เพื่อปิดหนา้ต่างท างานเดิม  เช่น /nzapfm001  คือปิดหนา้ต่างการท างานเดิม เพื่อ
เปิดหนา้ต่างค าสั่ง zapfm001 : พิมพแ์บบใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) 
 6.  ระบุค าสั่ง /o  เพื่อเปิดหนา้ต่างใหม่ และยงัคงมีหนา้ต่างท างานเดิมเปิดท างานอยู ่ เช่น  /ofb60  
คือเปิดหนา้ต่างท างานใหม่เพิ่มคือ FB60 : ตั้งหน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องใหร้ะบุ  ค  าสัง่ หรือ T-Code 

ค าสัง่ท่ีใชง้านบ่อยคร้ัง 

สิทธ์ิการท างานแต่ละ User สามารถ
เลือกใชค้  าสั่งไดจ้ากท่ีน้ีไดเ้ช่นกนั 

สามารถตรวจสอบ
สถานะการท างาน 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

A1. รับวางฎกีาในระบบ MU-ERP ค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.12 ค าสั่ง ZAPEN001  

 

 
รูปภาพท่ี 4.13 ค าสั่ง ZAPEN001:รับวางใบขอเบิก(ฎีกา) 

ระบุค าสัง่ และกดEnter 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.14 ค าสั่ง ZAPEN001 : รับวางใบขอเบิก(ฎีกา) 

 

 
 

รูปภาพท่ี 4.15 ค าสั่ง ZAPEN001 : รับวางใบขอเบิก(ฎีกา) 

 
 

รูปภาพท่ี 4.16 ค  าสั่ง ZAPEN001 : รับวางใบขอเบิก(ฎีกา)  

2. ระบุรายละเอียด 
Profit :ศูนยก์ าไร “P01”  
Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ “2020” 
Company Code : 1000 
 

4.ระบุเลขท่ีฎีกา 

1. คลิก 

ระบุReferenceจากเอกสารลูกหน้ีระหวา่งกนั(ของส่วนงาน) 

คลิกในช่องวา่ง 

Status :มีสีเขียว Status : A(Accept) 

3. คลิก 

5. คลิก 

6 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

A2.  การพมิพ์รายงานฎกีาในระบบ MU-ERP ค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.17 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 

 
รูปภาพท่ี 4.18 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 

1. ระบุรายละเอียด 
Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ “2020” 
Company Code : 1000 
Profit :ระบุศูนยก์ าไร “P01” 
เลขท่ีใบขอเบิก : ระบุเลขฎีกา 
 

2.ระบุรูปแบบรายงาน “/ทะเบียนรับ” 

3 



 38 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.19 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 

 
รูปภาพท่ี 4.20 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

คลิกเพื่อพิมพร์ายงาน 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.21 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 
A3.  การยกเลกิการรับวางฎกีา ด้วยค าส่ัง ZAPEN001 กรณต้ีองการยกเลกิฎกีาที่รับวางแล้ว 

 
รูปภาพท่ี 4.22 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การบนัทึกรับวางใบขอเบิก(ฎีกา) กรณียกเลิกรับวางฎีกา 

 

เลือกเคร่ืองพิมพ ์
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 

รูปภาพท่ี 4.23 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การบนัทึกรับวางใบขอเบิก(ฎีกา) กรณียกเลิกรับวางฎีกา 

 

รูปภาพท่ี 4.24 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การบนัทึกรับวางใบขอเบิก(ฎีกา) กรณียกเลิกรับวางฎีกา 

 

รูปภาพท่ี 4.25 ค  าสั่ง ZAPEN001 : การบนัทึกรับวางใบขอเบิก(ฎีกา) กรณียกเลิกรับวางฎีกา 

1. คลิก
ช่องวา่ง 

2. เลือก บนัทึก/ยกเลิกรับใบ

ขอเบิกฎีกา 

เม่ือยกเลิกรับวางแลว้สงัเกต Status : วา่ง  

 

โปรด สงัเกต Status  : A (Accept) 

 

โปรด สงัเกต Status  : A (Accept) 
เปล่ียนเป็น N(New) 

2. ระบุรายละเอียด 
Profit :ระบุศูนยก์  าไร “P01” 
Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ “2020” 
Company Code : 1000 
เลขท่ีใบขอเบิก(ฎีกา) : ท่ีตอ้งการยกเลิก 

1. คลิก 

 

ปรากฎขอ้ความ  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

A4.  การตั้งเจ้าหนี ้(ตั้งส่วนงานเป็นเจ้าหนีข้องมหาวทิยาลยั) ด้วยค าส่ัง FB60 

 
รูปภาพท่ี 4.26 ค  าสั่ง FB60 ตั้งเจา้หน้ี:Tab:Basic Data 

ตารางท่ี 4.11 แสดงการบนัทึกค าสั่ง FB60 : Tab : Basic Data 

ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ส่ิงทีต้่องท าและค่าทีต้่องใช้ 
Vendor รหสัเจา้หน้ีการคา้ ระบุรหสัเจา้หน้ีส่วนงาน (vendor code) รหสั

เจา้หน้ีส่วนงาน “400001 - 400048” จะ
ปรากฎขอ้มูลรายละเอียดปรากฎในช่อง 
Vendor Address 

Invoice date วนัท่ีตามเอกสาร ระบุวนัท่ีตามเอกสารใบแจง้หน้ี 
Posting date วนัท่ีในการบนัทึกบญัชี ระบุวนัท่ีในการตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั 
Document type ประเภทการเอกสาร ระบุตามประเภทการตั้งหน้ี : 5ม (ตั้งหน้ี 

ไม่ผา่นPO ของส่วนงานP99) 
Amount จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระหน้ี (จ  านวน

เงินสุทธิหนา้ฎีกา) 
Reference อา้งอิงเอกสาร ระบุเลข Lot No. Reference ของเอกสารตั้ง

ลูกหน้ีของ AR ข้ึนตน้ดว้ย “21xx00000x” 
Text ขอ้ความ ระบุเลขท่ีฎีกาท่ีรับวาง 

 

 

ขอ้มูลดา้นบน จะเป็นขอ้มูลบญัชี

ดา้นเครดิต แสดงขอ้มูลเจา้หน้ี  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.27 ค  าสั่ง FB60 ตั้งเจา้หน้ี: Tab: Payment 

 

 
รูปภาพท่ี 4.28 ค  าสั่ง FB60 ตั้งเจา้หน้ี: Tab: Details 

 

 
รูปภาพท่ี 4.29 ค  าสั่ง FB60 ตั้งเจา้หน้ี ส่วนท่ี 2 ระบุขาบญัชี 

 

ขอ้มูลดา้นล่าง แสดงขาบญัชี 
G/L acct : ระบุรหสับญัชี  1101010060 (ตามแหล่งเงิน)  
D/C : ระบุ Debit และDouble Click 
(ตารางท่ี 4.12 แสดงการอธิบายการระบุขาบญัชี) 

ระบุวนัท่ีครบก าหนดช าระ 

ระบุขอ้ความสั้นๆ 

 (กรณี ตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนัของส่วนงานท่ีปฏิบติังานนอกระบบ MU-ERP) 
ตอ้งระบุ Pmt Method: (ตามตารางท่ี 4.7หนา้ 27) และ ระบ ุIndividual payee : ผูมี้สิทธิรับเงิน 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ตารางท่ี 4.12 แสดงการอธิบายการระบุขาบญัชี ดงัน้ี 

บนัทึกตามแหล่งเงิน G/L Account 
รหสับญัชี 

ค าอธิบาย 
รหสับญัชี 

D/C 
Debit/Credit 

Profit Centre  
(ศูนยก์ าไร) 

Fund 
(กองทุน) 

ฎีกาเงินรายได ้        
(ทุกประเภท) 

1101010060 บญัชีพกั/รอรับจ่าย Debit P99 10799999 
1299990010 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย Credit P99 10799999 

ฎีกาเงินงบประมาณ 
อุดหนุนทัว่ไป 

2199010020 เงินรับจดัสรรจาก
กรมบญัชีกลาง 

Debit P99 20101002 

1299990010 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย Credit P99 20101002 
ฎีกาเงินงบประมาณ 
อุดหนุนเฉพาะ 

2199010020 เงินรับจดัสรรจาก
กรมบญัชีกลาง 

Debit P99 20101003 

1299990010 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย Credit P99 20101003 
ฎีกาเงินงบประมาณ 
งบกลาง(ฉุกเฉิน) 

2199010020 เงินรับจดัสรรจาก
กรมบญัชีกลาง 

Debit P99 20101005 

1299990010 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย Credit P99 20101005 
ฎีกาเงินงบประมาณ 

ไทยเขม้แขง็ 
9110010050 พกัลูกหน้ี เจา้หน้ี

ตามศูนยก์ าไร 
Debit P99 20101004 

ฎีกาเงินงบประมาณ 
งบบุคลากร 

9110010050 พกัลูกหน้ี เจา้หน้ี
ตามศูนยก์ าไร 

Debit P99 20101001 

 

 
รูปภาพท่ี 4.30 ค  าสั่ง FB60 ตั้งเจา้หน้ี : Correct G/L account Item 

 

1.ระบุจ านวนเงินขอเบิกตามหนา้ฎีกา 

2.คลิก 

3. Profit : ระบุศูนยก์ าไร  P99 
    Fund : ระบุกองทุน “10799999” 

4
. 

5
. 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.31  ค  าสั่ง FB60 ตั้งเจา้หน้ี 

 

 

รูปภาพท่ี 4.32 ค  าสั่ง FB60 ตั้งเจา้หน้ี แสดงหนา้ General Ledger Simulation  

 

โปรดสงัเกตช่อง Bal : เป็น -0-จะมีสีเขียว  
หาก Bal : ไม่เท่ากบั -0- จะมีสีแดง แสดง
ยอดเงินเดบิต ไม่เท่ากบั เครดิต 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.33 ค  าสั่ง FB60 ตั้งเจา้หน้ี 

 
A5.  การพมิพ์ใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV) ด้วยค าส่ัง ZAPFM001 

 
รูปภาพท่ี 4.34 ค  าสั่ง ZAPFM001 : แบบฟอร์มใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 

 

จะปรากฎเลขเอกสารเม่ือบนัทึกเรียบร้อย

แลว้  

Company Code : ระบุ “1000” 
Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ “2020” 
Document Number : ระบุเลขเอกสารตั้งหน้ี 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.35 ค  าสั่ง ZAPFM001 : แบบฟอร์มใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 

 

Print immediately คือ พิมพท์นัที 
New Spool Request คือ เก็บไวใ้น
กล่อง Spool  

หากเลือก 
Print คือ พิมพท์นัที  
Print preview คือ เปิดการแสดงเอกสารในระบบ 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.36 ค  าสั่ง ZAPFM001 : ตวัอยา่งการเรียกดูแบบ Print Preview  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

A6.  กรณทีีม่ีการวางเอกสารฎกีาขอเบิก ในปริมาณมาก โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการตั้งหนี ้       
( Upload Template) 

 
รูปภาพท่ี 4.37 ตวัอยา่งตาราง Template Excel  

 
กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มเอ็กเซล เติมขอ้มูล ลงบนช่องต่างๆ (อธิบายรายละเอียด) 

 
รูปภาพท่ี 4.38 ตวัอยา่ง Template Excel  

ตารางท่ี 4.13 ค  าอธิบายการกรอกขอ้มูล Template Excel 

ช่ือคอลมัน์ ค าอธิบาย ส่ิงทีต้่องท าและค่าทีต้่องใช้ 
คอลมัน์ A ดชันีคู่บญัชี ต่อ 1 เลขเอกสาร   ใส่ล าดบัเลขเอกสาร 
คอลมัน์ B วนัท่ีในเอกสาร (Document Date) ระบุวนัท่ีท าชุดเอกสารตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั 
คอลมัน์ E วนัท่ีผา่นรายการ (Posting Date) ระบุวนัท่ีท าชุดเอกสารตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั วนัท่ีปัจจุบนั 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ช่ือคอลมัน์ ค าอธิบาย ส่ิงทีต้่องท าและค่าทีต้่องใช้ 
คอลมัน์ G Reference lot Number ระบุเลขเอกสารอา้งอิง AR (Reference No.) 
คอลมัน์ H ค าอธิบาย (Header Text) ระบุค าอธิบาย “AP:Pxx เจา้หน้ีระหวา่งกนั” 
คอลมัน์ J เลขรหสับญัชี / รหสัเจา้หน้ี

ระหวา่งกนั 
ระบุรหสัเจา้หน้ีระหวา่งกนั 4000xx ท่ีตอ้งการ 

คอลมัน์ L จ านวนเงิน ระบุ ตามหนา้ฎีกา  
ขาบญัชี 40 : จ  านวนเงินท่ีขอเบิก , 
ขาบญัชี 31 : จ  านวนเงินสุทธิท่ีตอ้งจ่ายตามฎีกา , 
ขาบญัชี 50 : ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) 

คอลมัน์ Q วนัท่ีครบก าหนด ระบุวนัท่ีครบก าหนดช าระหน้ี  
คอลมัน์ X เลขท่ีฎีกา ระบุเลขท่ีฎีกาขอเบิก ExPxx-0000xxxx/20xx (ตามแหล่ง

เงิน) 
คอลมัน์ Y ขอ้ความ ระบุเลขท่ีฎีกาขอเบิก ExPxx-0000xxxx/20xx (ตามแหล่ง

เงิน) 
 

 
รูปภาพท่ี 4.39 การบนัทึกงาน Template Excel 

  
 

บนัทึกเป็น Excel 

97-2003 workbook 
เท่านั้น 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
ค าสั่ง T-code : ZAPCV001 เพื่ออพัโหลดขอ้มูลข้ึนระบบ MU-ERP  

 
รูปภาพท่ี 4.40 ค  าสั่ง ZAPCV001  

 

 
รูปภาพท่ี 4.41 ค  าสั่ง ZAPCV001 : โปรแกรมตั้งยอดเจา้หน้ีคงเหลือ 

1. เปิดขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
upload  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.42 ค  าสั่ง ZAPCV001 : โปรแกรมตั้งยอดเจา้หน้ีคงเหลือ :หนา้ทดสอบประมวลผล 

 

 
รูปภาพท่ี 4.43 ค  าสั่ง ZAPCV001 : โปรแกรมตั้งยอดเจา้หน้ีคงเหลือ 

 

 
รูปภาพท่ี 4.44 ค  าสั่ง ZAPCV001 : โปรแกรมตั้งยอดเจา้หน้ีคงเหลือ:หนา้ประมวลผลจริง 

ระบบแสดงรายงาน  
การประมวลผล 

ระบบแสดงรายงาน การ

ประมวลผล แบบผลจริง 

2 

1 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.45 ค  าสั่ง ZAPCV001 : โปรแกรมตั้งยอดเจา้หน้ีคงเหลือ:หนา้ประมวลผลจริง 

A7.  การRun เลขเอกสารทีไ่ด้จากการ Upload Template (จากรูปภาพที ่4.45 )ด้วยค าส่ัง ZAPRP001  

 
รูปภาพท่ี 4.46 ค  าสั่ง ZAPRP001 : Adjustment of withholding tax Information to Relevant Types 

ตารางท่ี 4.14 อธิบายการระบุค่าของช่อง Acct Selectn 
ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ส่ิงทีต้่องท าและค่าทีต้่องใช้ 

Vendor เจา้หน้ีการคา้ ใหร้ะบุเคร่ืองหมายในช่องวา่ง 
Company Code รหสับริษทั ระบุ 1000 
Document Number เลขท่ีเอกสาร ระบุเลขท่ีเอกสารท่ีไดจ้ากการupload Template Excel 
Fiscal Year  ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณของเลขท่ีเอกสาร 

2. ระบุvendor
เพ่ิม 

ในรายงานดา้นทา้ยสุด ในช่อง 

Document จะปรากฎเลขท่ีเอกสาร 
“329900xxxx” Year:ปีงบประมาณ 

จะมีขอ้ความ ขอ้มูล
อพัโหลดส าเร็จ 

3. คลิก  

1. ระบุตามตาราง 
4.14 

4 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.47 ค  าสั่ง ZAPRP001 : Adjustment of withholding tax Information to Relevant Types 

 
รูปภาพท่ี 4.48 ค  าสั่ง ZAPRP001: Adjustment of withholding tax Information to Relevant Types 

ระบบจะแจง้ว่า  “ทดสอบ”

รัน” 

เอาเคร่ืองหมายออก 

ระบบรายงานการรัน ขาบญัชีของ
เลขท่ีเอกสาร ท่ีทดสอบ 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.49 ค  าสั่ง ZAPRP001: Adjustment of withholding tax Information to Relevant Types 

  
A8.  การยกเลกิเอกสารใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV) ด้วยค าส่ัง FB08 (กรณเีกดิความผดิพลาด) 

 
รูปภาพท่ี 4.50 ค  าสั่ง FB08  

ระบบ แจง้การอพัโหลด รัน 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.51 ค  าสั่ง FB08 : Reverse Document 

 

 
รูปภาพท่ี 4.52 ค  าสั่ง FB08 : Display Document 

 

ระบุ Document Number : เลขตั้งหน้ี 32990xxxxx 
        Company Code : 1000 , Fiscal Year : ปีงบประมาณ 

ระบุรหสัเหตผุลยกเลิกเอกสาร 
01  ยกเลิกในรอบระยะเวลาบญัชี 
02  ยกเลิกเม่ือปิดบญัชีแลว้ ตอ้งระบุเพ่ิมใน
ช่อง Posting Date : ระบุวนัท่ีปัจจุบนั 

เลือกตรวจดูก่อนยกเลิก 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.53 ค  าสั่ง FB08: Reverse Document 

 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือ  จะปรากฎเลขเอกสาร
ท่ีไดจ้ากการยกเลิก 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

A9.  การรับปลดบลอ็ก ฎกีา Internal ด้วยค าส่ัง FB02 

 
รูปภาพท่ี 4.54 ค  าสั่ง FB02  

 
รูปภาพท่ี 4.55 ค  าสั่ง FB02 

 
รูปภาพท่ี 4.56 ค  าสั่ง FB02 : Change Document : Data Entry View 

Document Number : ระบุเลขเอกสาร 
Fiscal Year: ระบุปีงบประมาณ กดEnter 

ดบัเบ้ิลคลิก ขาบญัชีเจา้หน้ี(เครดิต) 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.57 ค  าสั่ง FB02 : Change Document: Line Item 001 

 

 
รูปภาพท่ี 4.58 ค  าสั่ง FB02 : Change Document:Initial Screen 

 
 

ลบ P ออก 

เม่ือกดบนัทึกแลว้จะปรากฎขอ้ความ 

“Changes have been saved” 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

4.2.2  กระบวนการรับวางฎกีา  - ส่วนงานปฏบิัติงานนอกระบบ MU-ERP 

 

รูปภาพท่ี 4.59 กระบวนการรับวางฎีกา-ส่วนงานปฎิบติังานนอกระบบ MU-ERP 

 

 

 

คณะ... 

ส่วนงาน(PXX) งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (รับวางฎกีาAP-MU) งานงบประมาณ งานการเงนิ

 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี

กระบวนการรับวางฎีกา - ส่วนงานปฏิบัติงานนอกระบบ MU-ERP

ขั้นตอนท างาน
1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกตอ้งเอกสาร
และอนุมัตเิบิกจ่าย

ตรวจสอบงบประมาณ  
รับเอกสารเพือ่ตรวจสอบ
ระเบียบเบิกจ่าย ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

       

          

       

          

          

ตั้งหน้ีขอเบิกและฎกีาขอเบิก 
พร้อมอนุมัตเิบิก        
           

                                    
              MU-ERP 
       MUERP& HR Front 
End Interface

รับเอกสารวางฎกีา และชุด
เอกสารขอเบิกค่าใชจ่้าย (จาก
ส่วนงาน)

ส่วนงานจัดท ารายงานเลขท่ี
ฎกีา ของกองคลังท่ีสร้างให้
ประกอบและวางเอกสาร
ฎกีา

2. รับวางฎกีาในระบบ MU-ERP
พร้อมพมิพร์ายงานทะเบียนคุมฎกีา
3. ตั้งส่วนงานเป็นเจ้าหน้ีมหาวิทยาลัย
ระหว่างกัน พร้อมพมิพเ์อกสารใบตั้งเจ้าหน้ี
ระหว่างกัน

วางไฟล์ ฎกีาท่ีตอ้งการส่งมา
เบิกจ่าย บนระบบ MUERP& 
HR Front End Interface

          

เมื่อท าจ่ายเงนิในระบบ MU-ERP
และปรับเงนิฝากกองคลัง

ท าจ่ายเงนิในระบบ 
MU-ERP

แปลงฎกีานอกระบบ  MU-ERP
ให้เป็นเลขฎกีาภายในระบบ MU-
ERP 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ตารางท่ี 4.15 กระบวนการรับวางฎีกา -ส่วนงานท่ีปฏิบติังานนอกระบบ MU-ERP 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภท
เอกสาร 

Profit 
ศูนย์
ก าไร 

Fund 
กองทุน 

B1.  ดาวน์โหลดไฟลจ์ากระบบ MUERP & HR 
Front End Interface 

    

B2.  สร้างฎีกาจากส่วนงานนอกระบบ แปลงเป็น
เลขฎีกาในระบบ MU-ERP 

ZAPEN001    

B3. รับวางฎีกาในระบบ MU-ERP ZAPEN001    
B4.  การพิมพร์ายงานฎีกาในระบบ MU-ERP ZAPEN001    
B5.  การยกเลิกการสร้างฎีกา กรณีมีความผดิพลาด ZAPEN001    
B6.  การตั้งเจา้หน้ี (IV) (ตั้งส่วนงานเป็นเจา้หน้ีของ
มหาวทิยาลยั) 
กรณีฎีกาจากแหล่งเงินรายได ้ 
Dr. บญัชีพกัรอรับจ่าย / 1101010060 
   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงานระหวา่งกนั /40000x 
กรณีฎีกาจากแหล่งเงินงบประมาณ 
Dr. เงินรับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง/ 2199010020 
   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงานระหวา่งกนั /40000x 
หมายเหตุ ส่วนงานปฏิบติันอกระบบ MU-ERP จ่าย
คืนเจา้หน้ีส่วนงานดว้ยเงินเต็มจ านวนของเงินท่ีขอ
เบิก และระบุเจา้หน้ีผูมี้สิทธ์ิรับเงินตามก าหนดไว ้

FB60 5ม  
 
 

P99 
P99 

 
P99 
P99 

 

 
 
 

10799999 
10799999 

 
2010100x 
2010100x 

 

B7.  การพิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV)  ZAPFM001    
B8. การลบไฟลใ์นระบบ MUERP & HR Front 
End Interface ของส่วนงานปฏิบติังานนอกระบบ 
MU-ERP  

    

หมายเหตุ  ขั้นตอนท่ี B3 และ B4  ใชค้  าสั่ง ZAPEN001 ใชก้ารอธิบายดงัรูปภาพท่ี 4.12 – รูปภาพท่ี 4.21 
     ขั้นตอนท่ี B6  ใชค้  าสั่ง FB60  ใชก้ารอธิบายดงัรูปภาพท่ี 4.25 – รูปภาพท่ี 4.32 
     ขั้นตอนท่ี B7  ใชค้  าสั่ง ZAPFM001 ใชก้ารอธิบายดงัรูปภาพท่ี 4.33 - รูปภาพท่ี 4.35 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

B1.  ดาวน์โหลดไฟลจ์ากระบบ MUERP & HR Front End Interface  

 เขา้  Internet Explorer  ท่ีเวป็ http://muerp-support.mahidol/uploadfile/ 

 
รูปภาพท่ี 4.60 หนา้จอ MU-ERP & HR Front End Interface 

รูปภาพท่ี 4.61 หนา้ MU-ERP & HR Front End Interface : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

แจง้การช่ือผูเ้ขา้

ใชง้านในระบบ 
คลิกท่ีน่ี 

ระบุ Username :  ตามสิทธ์ิท่ีไดรั้บ
Password :  

http://muerp-support.mahidol/uploadfile/
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.62 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface : หนา้อพัโหลดไฟล ์ 

 

 
รูปภาพท่ี 4.63 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

ส่วนงาน : เลือกคณะท่ีตอ้งการ 

เดือน/ปี : ก  าหนดปี และเดือนท่ีตอ้งการ 

2.คลิก 

1 

แจง้สถานะ 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.64 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface  : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

 

 
รูปภาพท่ี 4.65 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

เลือกขอ้มูลไฟลง์าน 

ท่ี รอด าเนิการ คือ รอ
ใหด้าวนโ์หลดขอ้มูล 

ไฟลท่ี์ดาวนโ์หลด จะ
ถามวา่ตอ้งการเปิดหรือ

เซฟงาน ใหเ้ลือก SAVE 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.66 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface  : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

 
B2.  สร้างฎกีาจากส่วนงานปฎบิัติงานนอกระบบ MU-ERP แปลงเป็นเลขฎกีาในระบบ MU-ERP  
ค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.67 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา 

เลือกโฟลเดอร์ ในการ
จดัเกบ็ไฟลง์าน แลว้

เลือก SAVE 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.68 ค  าสั่ง ZAPEN001: โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : สร้างใบขอเบิกฎีกา 

 

 
รูปภาพท่ี 4.69 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : สร้างใบขอเบิกฎีกา 

 

1. เลือก ส่วนงานท างานนอกระบบ MU-ERP 
2. เลือกท่ีอยูไ่ฟลท่ี์ดาวน์โหลดไวก่้อนหนา้ 

3. เลือก 
Open 

4.คลิก 

ขอ้มูลฎีกาส่วนงานนอกระบบ MU-ERP  

1.  ใหค้ลิกถูก เลือก  คือเลือกทุกรายการ 
2.  เลือก บนัทึกฎีกา 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.70 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : สร้างใบขอเบิกฎีกา 

 
B5.  การยกเลกิการสร้างฎกีา กรณมีีความผดิพลาด ด้วยค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.71 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา:การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิก 

ขอ้มูลฎีกาส่วนงานนอกระบบ MU-ERP  
สงัเกต Status 
เปล่ียนเป็นสีเขียว 

สงัเกต ระบบจะปรากฎเลขฎีกา
ในระบบ MU-ERP เพ่ิมข้ึน  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 

รูปภาพท่ี 4.72 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา:การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิก 

 

รูปภาพท่ี 4.73 ค  าสั่ง ZAPEN001:โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา:การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิก 

 

 
รูปภาพท่ี 4.74 ค  าสั่ง ZAPEN001:โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา:การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิก 

Profit Center : ระบุศูนยก์ าไรท่ีตอ้งการยกเลิก    
Company Code : 1000 
เลขใบขอเบิกฎีกา : ระบุเลขฎีกาท่ีตอ้งการยกเลิก 
Fiscal Year : ปีงบประมาณ : 2020 
 
 

 

สงัเกต ช่อง Status เดิมเป็น N(new)  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.75 ค  าสั่ง ZAPEN001:โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา:การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิก 

 

B8. การลบไฟล์ในระบบ MUERP & HR Front End Interface ของส่วนงานปฏิบัติงานนอกระบบ MU-
ERP  

.          เขา้  Internet Explorer  ท่ีเวป็ http://muerp-support.mahidol/uploadfile/

 
รูปภาพท่ี 4.76 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface 

 

สงัเกต ช่อง Status เปล่ียน

จาก N(new) เป็น C(cancel) 

ระบุ Username :  ตามสิทธ์ิท่ีไดรั้บ
Password : รหสัลบั 

http://muerp-support.mahidol/uploadfile/
http://muerp-support.mahidol/uploadfile/
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

รูปภาพท่ี 4.77 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

 

 
รูปภาพท่ี 4.78 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface  : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

แจง้การช่ือผูเ้ขา้
ใชง้านในระบบ 

คลิกท่ีน่ี 

ส่วนงาน : เลือกคณะท่ีตอ้งการ 

1 

แจง้สถานะ 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.79 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface  : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

 

 
รูปภาพท่ี 4.80 ระบบ MU-ERP & HR Front End Interface : หนา้อพัโหลดไฟล์ 

 
 

1. ส่วนงาน : ก าหนดคณะท่ีตอ้งการ 
 เดือน/ปี : ก  าหนดปี และเดือนท่ีตอ้งการ 

2.คลิกท่ีน่ี 

1. ขอ้มูลของไฟลใ์ห้

กดลบท่ี เพื่อลบ
ไฟลน์ั้น  สถานะไฟล์

จะแสดง : ลบแลว้ 

2.คลิก 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

5.  ตรวจสอบรายการระหว่างกนัในระบบ MU-ERP ให้มียอดเป็น ศูนย์ ทุกส้ินเดือน 
ตารางท่ี 4.16 ก าหนดตรวจสอบรายการระหวา่งกนัในระบบ MU-ERP ของส่วนงานท่ีปฏิบติังานในระบบ 
MU-ERP 

ก าหนดการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกนัส้ินสุดเดือน ยอดคงเหลือ ค าส่ัง 
C1. ตรวจสอบหน้ีสินระหวา่งกนั ในระบบ MU-ERP  FAGLL03 

      1.1  ก าหนดตรวจสอบรหสับญัชีบญัชีพกัรอรับจ่าย “1101010060” -0-  

      1.2  ก าหนดตรวจสอบรหสับญัชีลูกหน้ี-มหาวทิยาลยั “1202030010” กบั 
เจา้หน้ี-ส่วนงาน “2101030010” 

-0-  

      1.3  ก าหนดตรวจสอบรหสับญัชีภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั 
“1299990010” 

-0-  

      1.4  ก าหนดตรวจสอบรหสับญัชีรายไดร้อรับรู้-รับจดัสรรจาก
กรมบญัชีกลาง “2902010020” กบั  เงินรับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง 
“2199010020” 

-0-  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ตารางท่ี 4.17  คู่บญัชีตั้งหน้ีระหวา่งกนัของ AR (ส่วนงาน) กบั AP - MU (ส่วนมหาวทิยาลยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายการ doc.type Acc.code PCA Fund Amount ค าอธิบายรายการ doc.type Acc.code PCA Fund Amount

ส่วนงานตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั 1? (IV) มหาวิทยาลยัตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั 5ม (IV)

Dr. ลูกหน้ี-มหาวิทยาลยั 1202030010 PXX 1010XXXX 10,600.00 Dr. บญัชีพกัรอรับจ่าย 40 1101010060 P99 10799999 10,700.00

Dr. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั (ถา้มี) 1299990010 PXX 1010XXXX -100.00   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงาน 31 2101030010 P99 10799999 10,600.00

   Cr. บญัชีพกัรอรับจ่าย 1101010060 PXX 1010XXXX 10,700.00   Cr. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั (ถา้มี) 50 1299990010 P99 10799999 -100.00 

2. ส่วนงานตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั 1? (IV) มหาวิทยาลยัตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั 5ม - IV

Dr. ลูกหน้ี-มหาวิทยาลยั 1202030010 PXX 20101001 5,000.00 Dr. พกัลูกหน้ี เจา้หน้ีตามศนูยก์  าไร 40 9110010050 P99 20101001 5,000.00

   Cr. เงินงบประมาณรอรับจดัสรร 2199010060 PXX 20101001 -5,000.00   Cr. เจา้หน้ี - ส่วนงาน 31 2101030010 P99 20101001 -5,000.00 

ส่วนงานตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั 1? (IV) มหาวิทยาลยัตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั 5ม (IV)

Dr. ลูกหน้ี-มหาวิทยาลยั 1202030010 PXX 20101002 10,600.00 Dr. เงินรับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง 40 2199010020 P99 20101002 10,700.00

Dr. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั (ถา้มี) 1299990010 PXX 20101002 -100.00   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงาน 31 2101030010 P99 20101002 10,600.00

   Cr.รายไดร้อรับรู้-รับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง 2902010020 PXX 20101002 10,700.00   Cr. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั (ถา้มี) 50 1299990010 P99 20101002 -100.00 

2. ส่วนงานตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั 1? (IV) มหาวิทยาลยัตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั 5ม - IV

Dr. ลูกหน้ี-มหาวิทยาลยั 1202030010 PXX 20101003 10,600.00 Dr. เงินรับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง 40 2199010020 P99 20101003 10,700.00

Dr. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั (ถา้มี) 1299990010 PXX 20101003 -100.00   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงาน 31 2101030010 P99 20101003 10,600.00

   Cr.รายไดร้อรับรู้-รับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง 2902010020 PXX 20101003 10,700.00   Cr. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั (ถา้มี) 50 1299990010 P99 20101003 -100.00 

2. ส่วนงานตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั 1? (IV) มหาวิทยาลยัตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั 5ม - IV

Dr. ลูกหน้ี-มหาวิทยาลยั 1202030010 PXX 20101005 10,600.00 Dr. เงินรับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง 40 2199010020 P99 20101005 10,700.00

Dr. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั (ถา้มี) 1299990010 PXX 20101005 -100.00   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงาน 31 2101030010 P99 20101005 10,600.00

   Cr.รายไดร้อรับรู้-รับจดัสรรจากกรมบญัชีกลาง 2902010020 PXX 20101005 10,700.00   Cr. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั (ถา้มี) 50 1299990010 P99 20101005 -100.00 

2. ส่งเอกสารวางฎีกาขอเบิกเงิน มีภาษีหัก ณ ท่ี

จ่าย 30 บาท

1? (IV)
มหาวิทยาลยัตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั

5ม - IV

Dr. ลูกหน้ี-มหาวิทยาลยั 1202030010 PXX 20101004 3,180.00 Dr. พกัลูกหน้ี เจา้หน้ีตามศนูยก์  าไร 40 9110010050 P99 20101004 3,180.00

Dr. คา่ปรับหักส่งล่วงหน้า(ถา้มี) 1299990030 PXX 20101004 0.00 Cr. เจา้หน้ี - ส่วนงาน 31 2101030010 P99 20101004 -3,180.00 

Dr. ภาษีหักส่งล่วงหน้า(ถา้มี) 1299990050 PXX 20101004 30.00

Cr. เงินงบประมาณรอรับจดัสรร 2199010060 PXX 20101004 -3,210.00 

ตั้งลูกหนีร้ะหว่างกนั AR รับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะว่างกนั (AP-MU)

อยา่ลืม!! ระบ ุLot No. (ตรง Ref.)



 73 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

C1. ตรวจสอบหนีสิ้นระหว่างกนั ในระบบ MU-ERP ด้วยค าส่ัง FAGLL03 

 
รูปภาพท่ี 4.81 ค  าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/L View 

 

 
รูปภาพท่ี 4.82 ค  าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/L View 

 

1. ระบุเลขบญัชีท่ีตอ้งการ  
1202030010 ลูกหน้ีระหวา่งกนั\ 
2101030010 เจา้หน้ีระหวา่งกนั 

2.ระบุวนัส้ินสุดเดือนท าการ 

วนั/เดือน/ปี 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.83 ค  าสั่ง FAGLL03 : หนา้ G/L Account Line Item Display G/L View 

 

 
รูปภาพท่ี 4.84 ค  าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/L View 

1.คลิกช่อง Reference  แลว้กด  

2. ระบุอา้ง Lot.No…….ท่ี

ตอ้งการตรวจสอบและใส่ *   

คลิก Reference แลว้คลิก  
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 
รูปภาพท่ี 4.85 ค  าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/L View 

 

 
รูปภาพท่ี 4.86 ค  าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/L View  

 1.  เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือ -0-  ถือวา่เป็นรายการท่ีถูกตอ้ง 
 2.  หากมีผลต่างไม่เท่ากบั -0- ใหก้ลบัไปตรวจสอบความผิดพลาดจากการบนัทึกบญัชี  และท าการ
แกไ้ขรายการการตั้งหน้ีสินระหวา่งกนั ใหถู้กตอ้งก่อนส้ินงวดในระยะเดือนนั้นๆ  
 3.  ตรวจสอบรายการใหค้รบทุกรายการตั้งหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัตารางท่ี 4.16 ตามขอ้ 1.1 – 1.4 

 

คลิก Reference แลว้คลิก  

ตรวจสอบยอดเป็น ศูนย ์
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

บทที ่5 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขและพฒันางาน 

 ในกระบวนการรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีส่วนงานระหว่างกนั (AP-MU) มีขั้นตอนในการท างาน 
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐานเบิกจ่ายของชุดฎีกาขอเบิก  
 2.  ตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้ฎีกาและเอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ท่ีบนัทึกในระบบ MU-
ERP ใหถู้กตอ้งตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใหป้ฏิบติัใช ้
 3.  เม่ือตรวจสอบตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขั้นตอนต่อมาคือการรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP พร้อม
พิมพเ์อกสารรายงานการรับวางฎีกา การรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP นั้นเป็นไปเพื่อเป็นการปลดบล็อค
ของเอกสารใบส าคญัเบิกค่าใช้จ่ายและฎีกาขอเบิก เพื่อส่งชุดเอกสารทั้งหมดด าเนินการจดัท าเช็คสั่งจ่ายใน
ระบบ MU-ERP ต่อไป 
 4.  ตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (มหาวทิยาลยัตั้งส่วนงานท่ีวางฎีกาเป็นเจา้หน้ีส่วนงานระหวา่งกนั) พร้อม
พิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) 
 5.  ตรวจสอบรายการระหวา่งกนัในระบบ MU-ERP ใหมี้ยอดเป็น ศูนย ์ทุกส้ินเดือน 
 ดงันั้น การสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ข ผูจ้ดัท าขอสรุปในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

1.  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลกัฐานเบิกจ่ายของชุดฎกีาขอเบิก 
ตารางท่ี 5.1  การตรวจสอบเอกสารประกอบหลกัฐานการเบิกจ่าย 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.  หลกัฐานการเบิกจ่ายไม่ถูกตอ้ง เช่น ซ้ือของจาก
บริษทัฯ แต่ไดบิ้ลเงินสด/ใบส่งของ มาแนบการ
เบิกจ่าย 
 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง /ผูจ้ดัท า ใหแ้จง้บริษทัฯเพื่อท าการ
เปล่ียนเป็นเอกสารท่ีถูกตอ้งตามประกาศ
กรมสรรพากรก าหนดใช ้คือ ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน 
 

2.  ซ้ือของจากร้านคา้ทัว่ไป หรือร้านสะดวกซ้ือ ได้
บิลเงินสด หรือใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ท่ีไม่สมบูรณ์ 
เช่น ไม่มีท่ีอยูผู่ซ้ื้อ/ผูข้าย ไม่มีลายเซ็นตผ์ูรั้บเงิน 
หรือ ไม่มีจ  านวนเงินสรุปรวมท่ีตอ้งช าระ 

1. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า ให้จดัท าใบแทนใบเสร็จ 
เพื่อก ากบัหลกัฐานการเบิกจ่าย  
2. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า  หากซ้ือของกบัร้าน
สะดวกซ้ือท่ีสามารถออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงินเตม็รูปแบบได ้ใหท้  าการขอออก
เอกสารท่ีถูกตอ้งกบัร้านสะดวกซ้ือไดใ้นวนัซ้ือ
สินคา้จากร้านไดเ้ลย 
 

3.  กรณีใชเ้งินส ารองจ่าย โดยการจดัซ้ือ(PO)จดัจา้ง
(PR) ผา่นกระบวนการพสัดุ แต่ไม่ท าการหกัเงิน
ภาษี ณ ท่ีจ่าย และออกหนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ี
จ่าย เพื่อน าส่งภาษีต่อสรรพากร 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า ใหแ้จง้บริษทัฯ เพื่อขอเงิน
คืน พร้อมน าส่งเงินสดและออกหนงัสือรับรองภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีหน่วยงานบญัชีรับ(AR)  และท า
ส าเนาเอกสารหนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย มา
แนบกบัชุดฎีกาและใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) 

4.  หลกัฐานในการประกอบการเบิกจ่ายมีจ านวน
เงินมากกวา่หนงัสืออนุมติัเบิกจ่าย  แต่ไม่เกิน
หลกัการท่ีอนุมติัไว ้

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า ในการตรวจสอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึน หากพบวา่ ตอ้งจ่ายเท่ากบัหนงัสือขออนุมติั
เบิกจ่าย ใหผู้จ้ดัท าเขียนระบุในเอกสาร “ขอเบิกเงิน
เพียง........บาท” 

5.  กรณีแนบหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายมาเกิน
กวา่รายละเอียดท่ีขอเบิกจ่ายในหนงัสือขออนุมติั
เบิกจ่าย 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า ใหน้ าเอกสารกลบัไป
ตรวจสอบในขอ้เทจ็จริงของหลกัฐานประกอบการ
เบิกจ่าย 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

2.  ตรวจสอบความถูกต้องใบขอเบิก(ฎีกา) เอกสารตั้งหนี้ใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV) และเอกสารตั้งลูกหนี้
ระหว่างกัน(ของส่วนงาน) ที่บันทึกในระบบ MU-ERP ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดให้
ปฏิบัติใช้ภายในมหาวทิยาลยั 
ตารางท่ี 5.2  การตรวจสอบเอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ในระบบ MU-ERP 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

2.1 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV): ส่วนหัวกระดาษ 
1.  ช่ือเจา้หน้ีการคา้ไม่ถูกตอ้งตาม เอกสารใบแจง้

หน้ี/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือท่ีอยู/่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/ขอ้มูลผูข้าย 

(Vendor Master) ในระบบ MU-ERP ไม่ตรงกบั  

ใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษี  

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า  

1. ขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น ส าเนา ภพ.20 

หนงัสือรับรองบริษทั หรือ หนงัสือการแจง้

เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่

2. ประกอบเอกสารแกไ้ขขอ้มูลผูข้าย (แบบฟอร์ม

ภายในมหาวทิยาลยั) และแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูล

ผูข้าย ต่อเจา้หนา้ท่ีดูแลดา้นขอ้มูลเจา้หน้ีการคา้  

3. แกไ้ขหนา้ฎีกา และหนา้ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) 

ใหถู้กตอ้ง 

2.  ช่ือเจา้หน้ี หรือผูมี้สิทธ์ิรับเงิน  ไม่ตรงตามท่ีระบุ

ไวใ้นหนงัสือขออนุมติัเบิกจ่าย หรือตามใบแจง้

โอนสิทธ์ิการรับเงิน ท่ีระบุไวต้ามสัญญา 

1. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า ตรวจสอบและแกไ้ข  ให้

ถูกตอ้งตามเอกสารท่ีระบุไว ้ การแกไ้ขเอกสารตั้งหน้ี

ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV)  ในระบบ MU-ERP คือ ใช้

ค  าสั่ง FB02 เพื่อแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง  

2. แกไ้ขเอกสารหนา้ฎีกาและใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 

(IV) พร้อมลงช่ือก ากบัใหถู้กตอ้ง 

3.  วธีิการจ่ายเงิน Payment Method ผดิประเภท 

เช่น กรณีมีค่าปรับ เลือกเป็นจ่ายบริการผา่น

ธนาคาร  ส่ิงท่ีถูกตอ้งคือสั่งจ่ายเช็คจดัพิมพท่ี์

มหาวทิยาลยั  หรือ ระบุการจ่ายเงินผดิแหล่งเงิน 

1. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า แกไ้ขเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญั

เบิกค่าใชจ่้าย (IV) ในระบบ MU-ERP ดว้ยค าสั่ง FB02  

2. แกไ้ขบนหนา้ฎีกาและเอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 

(IV) พร้อมลงช่ือก ากบัใหถู้กตอ้ง 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

2.2  ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV): ส่วนกลางกระดาษ 

1.  ก าหนดฐานภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ไม่ถูกตอ้งตาม 

ยอดเงินตามใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน 

1.  แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า แกไ้ขเอกสารใบส าคญัเบิก

ค่าใชจ่้าย (IV) ในระบบ MU-ERP ดว้ยค าสั่ง FB02 เพื่อ

ระบุฐานภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายใหถู้กตอ้งตามใบแจง้หน้ี/

ใบก ากบัภาษี 

2. ยกเลิกหนา้ฎีกาพร้อมสร้างฎีกาขอเบิกใหม่ ดว้ย

ค าสั่ง ZAPEN001 ในระบบ MU-ERP และลงนามใน

เอกสาร 

3. แจง้ยกเลิกเอกสารตั้งลูกหน้ีมหาวทิยาลยัระหวา่งกนั 

(AR) ของเดิมพร้อมสร้างชุดใหม่ 

4. ส่งชุดเอกสารฎีกาพร้อมเอกสารใบส าคญัเบิก

ค่าใชจ่้าย (IV) พร้อมเอกสารตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั(AR) 

ส่งกลบัมาวางฎีกาท่ีกองคลงั (AP-MU) ใหม่อีกคร้ัง 

2.  ก าหนดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย บนัทึกผดิประเภท เช่น 

ควรจะเลือกเป็นภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตอนจ่ายเงิน แต่

กลบัเลือกเป็น หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอนตั้งหน้ี  การ

บนัทึกกรณีจะปรากฎขาบญัชีในส่วนทา้ยกระดาษ 

แสดงรายการดงัน้ี 

Dr. ค่าใชจ่้าย                                        1000.00  

      Cr. เจา้หน้ีสินคา้และบริการ            990.00 

      Cr. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย                         10.00 

1. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า ยกเลิกฎีกา  ดว้ยค าสั่ง 

ZAPEN001 และเอกสารใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) 

ดว้ยค าสั่ง FB08 หรือ MR8M  ในระบบ MU-ERP 

2. ตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ดว้ยค าสั่ง FB60 

หรือ MIRO  และฎีกาขอเบิกใหม่ ดว้ยค าสั่ง 

ZAPEN001 และลงนามอนุมติั 

3. แจง้ยกเลิกเอกสารตั้งลูกหน้ีมหาวทิยาลยัระหวา่งกนั 

(AR) ของเดิมพร้อมสร้างชุดใหม่ 

4. ส่งชุดเอกสารฎีกาพร้อมเอกสารใบส าคญัเบิก

ค่าใชจ่้าย (IV) พร้อมเอกสารตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั(AR) 

ส่งกลบัมาวางฎีกาท่ีกองคลงั (AP-MU) ใหม่อีกคร้ัง 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

3.  กรณีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นๆ ไม่ถึอเกณฑท่ี์ตอ้งหกั ภาษี 

ณ ท่ีจ่าย แต่ระบุหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในเอกสาร

ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV)  

1.  แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า แกไ้ขเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญั

เบิกค่าใชจ่้าย (IV) ในระบบ MU-ERP ดว้ยค าสั่ง FB02  

เพื่อลบฐานภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  และ อตัราการหกัภาษี ท่ี

ระบุไวใ้นระบบ MU-ERP 

2. ยกเลิกหนา้ฎีกาพร้อมสร้างฎีกาขอเบิกใหม่ ดว้ย

ค าสั่ง ZAPEN001  ในระบบ MU-ERP และลงนาม

อนุมติั 

3. แจง้ยกเลิกเอกสารตั้งลูกหน้ีมหาวทิยาลยัระหวา่งกนั 

(AR) ของเดิมพร้อมสร้างชุดใหม่ 

4.  ส่งชุดเอกสารฎีกาพร้อมเอกสารใบส าคญัเบิก

ค่าใชจ่้าย (IV) พร้อมเอกสารตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั(AR) 

ส่งกลบัมาวางฎีกาท่ีกองคลงั (AP-MU) ใหม่อีกคร้ัง 

4.  กรณีลืมระบุค่าปรับท่ีผิดเง่ือนไขมหาวทิยาลยั 

บนเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV)  

1. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า แกไ้ขเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญั

เบิกค่าใชจ่้าย (IV) ในระบบ MU-ERP ดว้ยค าสั่ง FB02  

เพื่อระบุค่าปรับ ตามเอกสารใบแจง้สงวนสิทธ์ิค่าปรับ 

2. ยกเลิกหนา้ฎีกาพร้อมสร้างฎีกาขอเบิกใหม่ ดว้ย

ค าสั่ง ZAPEN001 ในระบบ MU-ERP และลงนาม

อนุมติั 

3. แจง้ยกเลิกเอกสารตั้งลูกหน้ีมหาวทิยาลยัระหวา่งกนั 

(AR) ของเดิมพร้อมสร้างชุดใหม่ 

4. ส่งชุดเอกสารฎีกาพร้อมเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิก

ค่าใชจ่้าย (IV) พร้อมเอกสารตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั(AR) 

ส่งกลบัมาวางฎีกาท่ีกองคลงั (AP-MU) ใหม่อีกคร้ัง 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

2.3  ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV) : ส่วนท้ายกระดาษ 

1.  ขาบญัชี หรือ การบนัทึกค่าใชจ่้าย จากการตั้ง

หน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) หากพบวา่รหสั

บญัชี ไม่สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ลงเป็นค่าเดินทาง

นอกประเทศ  ค่าอาหาร ลงเป็นค่าธรรมเนียมอ่ืน  

1. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในการ

เลือกลงบญัชีในค่าใชจ่้ายแต่ละประเภท  หากผดิพลาด

จริง 

2. ยกเลิกฎีกาดว้ยค าสั่ง ZAPEN001 และยกเลิกเอกสาร

ตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ดว้ยค าสั่ง FB08 หรือ 

MR8M  ในระบบ MU-ERP 

3. แจง้แกไ้ขใบจองงบประมาณ (FM) 

4. สร้างใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ดว้ยค าสั่ง FB60 

หรือ MIRO พร้อมสร้างฎีกาใหม่ ดว้ยค าสั่ง 

ZAPEN001 และลงนามอนุมติั 

4.  แจง้ยกเลิกเอกสารตั้งลูกหน้ีมหาวทิยาลยัระหวา่งกนั 

(AR) ของเดิม พร้อม สร้างเอกสารตั้งลูกหน้ี

มหาวทิยาลยัระหวา่งกนั (AR) ชุดใหม่ ตามยอดหนา้

ฎีกาชุดใหม่ 

5.  ส่งชุดเอกสารฎีกาพร้อมเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญัเบิก

ค่าใชจ่้าย (IV) พร้อมเอกสารตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั(AR) 

ส่งกลบัมาวางฎีกาท่ีกองคลงั (AP-MU) ใหม่อีกคร้ัง 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

3.  การรับวางฎกีาในระบบ MU-ERP (AP-MU) 

ตารางท่ี 5.3  การรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

กรณีรับวางฎีกาในระบบ ดว้ยค าสั่ง ZAPEN001  

เรียบร้อย แต่เม่ือเรียกดูเม่ือเรียกทะเบียนคุมฏีกา

ปรากฎวา่ฏีกา ไม่สามารถเรียกดูได ้โดยจะข้ึน

ขอ้ความ วา่ ไม่พบขอ้มูลฏีกาท่ีตอ้งการ แต่เม่ือไป

ตรวจสอบการปลดบล็อคในค าสั่ง FB02 ปรากฎวา่

ระบบปลดบล็อคเพื่อใหส้ามารถท าการจ่ายเงินใน

ระบบ ไดต้ามปกติ 

แจง้หน่วยงานซพัพอร์ตและระบบ ใหช่้วย

ตรวจสอบการ Error ดงักล่าวปรากฎวา่เป็น Error 

ในระบบ จึงปฏิบติัดงัน้ี 

1.  การยกเลิกการรับวางฎีกาทั้งหมด (ท่ีอยูใ่นเคส 

ERROR 26 ฎีกานั้น) ดว้ยค าสั่ง ZAPEN001 

2.  แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูจ้ดัท า ยกเลิกฎีกาดว้ยค าสั่ง 

ZAPEN001 และยกเลิกเอกสารใบส าคญัเบิก

ค่าใชจ่้าย (IV) ดว้ยค าสั่ง FB08 หรือ MR8M  ใน

ระบบ MU-ERP 

2. สร้างตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ดว้ย

ค าสั่ง FB60 หรือ MIRO และฎีกาขอเบิกใหม่ ดว้ย

ค าสั่ง ZAPEN001 และลงนามอนุมติั 

3.  แจง้แกไ้ขเลขฎีกาท่ีใชอ้า้งอิงในเอกสารตั้ง

ลูกหน้ีมหาวทิยาลยัระหวา่งกนั (AR) ของเดิม 

(กรณีไม่ขา้มเดือน) 

5.  ส่งชุดเอกสารฎีกาพร้อมเอกสารตั้งหน้ีใบส าคญั

เบิกค่าใชจ่้าย (IV) พร้อมเอกสารตั้งลูกหน้ีระหวา่ง

กนั(AR) ส่งกลบัมาวางฎีกาท่ีกองคลงั (AP-MU) 

ใหม่อีกคร้ัง 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

4.  ตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกนั (มหาวทิยาลยั ตั้งส่วนงานทีว่างฎีกา เป็นเจ้าหนีส่้วนงานระหว่างกนั) ไม่ได้พบ

ปัญหา หรือ อุปสรรคใด 

 

5.  ตรวจสอบรายการระหว่างกนัในระบบ MU-ERP ให้มียอดเป็น ศูนย์ ทุกส้ินเดือน 
ตารางท่ี 5.4 .  ตรวจสอบรายการตั้งหน้ีระหวา่งกนั ทุกส้ินเดือน 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ในการตรวจสอบรายการตั้งหน้ีระหวา่งกนั พบวา่ 
รายการบางท่ี ไม่ปรากฎยอดบวก(ลบ)ไม่เท่ากบั ศูนย ์ 
เม่ือตรวจสอบดว้ยเลข Reference .Lot.No เอกสารบาง
ชุดมีการเคลียร์ขาบญัชีไปบางส่วน ท าใหไ้ม่สามารถ
ยกเลิกเอกสารดว้ยค าสั่ง FB08 ได ้เช่น 
Dr. บญัชีพกัรอรับจ่าย      900 (Clear Doc.1099xxxxxx) 
   Cr. เจา้หน้ีระหวา่งกนั            900   
ขอ้มูลหนา้ใบขอเบิกฎีกามี ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จ านวน 9 
บาท 

ตอ้งปรับปรุงรายการทางบญัชี  ในระบบ MU-ERP 
ดว้ยค าสั่ง     F-51 เพื่อเดินขาบญัชี และ Choose 
Clear เจา้หน้ีระหวา่งกนั(เดิม)  
Dr. เจา้หน้ีระหวา่งกนั(เดิม)      900 (Choose clear) 
   Cr. เจา้หน้ีระหวา่งกนั            891 
   Cr. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งกนั 9 (ขาเพิ่มเติม)   
โดยอา้งอิง Reference .Lot.No เดิม 

 
ข้อเสนอแนะ  และการพฒันางาน  

1. หากมีการจดัท าคู่มือในการปฏิบติัการดา้นการตั้งหน้ีในรูปแบบต่างๆ พร้อมเง่ือนไขการใช้งาน
ในระบบ MU-ERP ท่ีถูกตอ้ง จะช่วยให้ผูใ้ชห้รือผูเ้ร่ิมในการปฏิบติังานเขา้ใจการใชง้านในระบบ MU-ERP 
มากข้ึนและปฏิบติังานไดถู้กตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 

2.  หากมีการจดัอบรมความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองการแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย  
แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการเบิกจ่ายเพิ่มข้ึน  จะท าให้ความผิดพลาดในการท างานลดน้อยลง จะช่วยลด
ระยะเวลาในการทกัทว้ง หรือลดระยะเวลาในการส่งคืนเอกสารกลบัไปแกไ้ข ไดม้ากข้ึน 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

บรรณานุกรม 

กรมสรรพากร. (2559). ใบก ากับภาษีเตม็รูปแบบตามกรมสรรพากรก าหนด. สืบคน้ 9 กรกฎาคม  2562, จาก
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/ebook/taxinvoice.pdf 

กองคลัง  มหาวิทย าลัยม หิดล .  (ม .ป .ป . ) .  ประวั ติ กองคลั ง .  สื บค้น  6 มิ ถุ น ายน  2562,  จ าก

 https://op.mahidol.ac.th/fa/finance_histry 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหิดล. (ม.ป.ป.). ระบบ MU-ERP. สืบคน้ 15 ธนัวาคม 2562, จาก
 https://muit.mahidol.ac.th/mu_erp.htm 

ธนญัชกร แดงสูงเนิน. (2556). ความสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ระบบผู้บริหารทรัพย์องค์กร (ERP)
 กับประสิทธิภาพรายงานทางการเงินและบัญชี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสต (การคน้ควา้
 อิสระบญัชีมหาบณัฑิตคณะบญัชี). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีปทุม.  
ปรัชญนันท์ นิลสุข และจิระ จิตสุภา. (2556). การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

 การศึกษา. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. กรุงเทพฯ: ศูนยผ์ลิตต าราเรียน.  

ระเบียนกระทรวงการคลงั. หลักฐานการเบิกจ่าย. สืบคน้ 15 ธนัวาคม 2562, จาก   
http://www.finance.rmuti.ac.th/finance%20law/การเบิกเงินจากกองคลงั.pdf 

วรรณวมิล ศรีหิรัญ. (2553). ปัจจัยท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารบริษัท

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วิทยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเหนือ. 

 วชัธรพงศ์ ยอดราช. (2557). ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของ

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วิทยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิตคณะบญัชี). 

 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 

วชิยั มีไชย. (2551). หลักการจัดการระบบ ERP ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สถาบนัการบริหาร

 การผลิต และสินคา้คงคลงัไทย. 

สิริลักษณ์ มีชูอรรถ. (2554). การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร  Enterprise 
 Resource Planning: ERP ของกองทัพเรือ ( ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารจดัการ
 สาธารณะ). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
 
 

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/ebook/taxinvoice.pdf
https://op.mahidol.ac.th/fa/finance_histry
https://muit.mahidol.ac.th/mu_erp.htm


 85 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สุนิสา อยู่เยาว์. (2550). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาและความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ทีโอที จ ากัด 
 (มหาชน) ต่อการน าโปรแกรม SAP R/3 มาใช้ในระบบบัญชีลูกหนี ้(วิทยานิพนธ์ วท.ม. การจดัการ
 โทรคมนาคม). กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  
อภสัสรา ไชยจิตร์. (2559). บทบาทของระบบ ERP ส าหรับการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน

 สถานศึกษา. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา , ปีท่ี 6(ฉบบัท่ี 12), 47-48. สืบคน้ 1 ธันวาคม 

 2562, จาก http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE/article/view/1773 

อภิญญา ดวงภกัดี. (2560). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการ

 วางแผนทรัพยากร: กรณีศึกษาบริษัทผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์

 หลักสูตรปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  ม.ป.ท. ).  สืบค้นจาก 

 http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11547/1/418110.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11547/1/418110.pdf


 86 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



 87 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับวางฎกีาและตั้งเจ้าหนีร้ะหว่างกัน (AP-MU) 
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ภาคผนวก ข หนังสือเวยีนเกีย่วกบัการปฏิบัตงิานในระบบ MU-ERP 
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ภาคผนวก ค รูปแบบตวัอย่าง หลกัฐานการเบกิจ่าย 
ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปแบบ ตามกรมสรรพากร ก าหนดใช ้

 

ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน ตามกรมสรรพากร ก าหนดใช ้
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ตวัอยา่งใบส าคญัรับเงิน (ผูซ้ื้อเป็นผูอ้อก) ของมหาวทิยาลยัมหิดล กรณีทีผูข้ายไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือไม่
ตอ้งการออกเอกสาร แต่ยนิดีจะลงช่ือวา่ไดรั้บเงินจากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ 

 

1.  ช่ือเอกสาร : ใบส าคญัรับเงิน 
2.  วนัเดือนปีท่ีรับเงิน 
3.  ช่ือท่ีอยู ่และ ไดรั้บเงินจากส่วนงานใด 
4.  รายละเอียด สินคา้ บริการ จ านวนเงิน และช่องรวมเงิน(เขียนเป็นตวัอกัษร) 
5.  ลงช่ือผูจ่้ายเงิน และลงวนัท่ีจ่ายเงิน 
6.  ลงลายมือช่ือผูไ้ดรั้บเงิน และลงวนัท่ีรบัเงิน 

1 

3 

4 

5 6 

2 
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ตวัอยา่งใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  ใชก้รณีซ้ือของจากร้านคา้ทัว่ไป หาบเร่ แผงลอย ท่ีไม่สามารถออก
ใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการได ้

 
1.  ช่ือเอกสาร : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
2.  ส่วนงานท่ีของเบิกค่าใชจ่้าย 
3.  ระบุรายละเอียดการจ่าย วนัเดือนปีท่ีจ่าย จ านวนเงิน และจ านวนรวมเป็นตวัอกัษร 
4.  รายละเอียด สินคา้ บริการ จ านวนเงิน และช่องรวมเงิน(เขียนเป็นตวัอกัษร) 
5.  ลงช่ือผูจ่้ายเงิน และลงวนัท่ีจ่ายเงิน 

1 

2 

3 

4 

5 


