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บทที ่1  

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญั 

 งานบญัชี กองคลงั สังกดัส านกังานอธิการบดี มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการดูแลเอกสารค่าใชจ่้าย 

การจดัท าฎีกาเบิกจ่าย รวมถึงการตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกตอ้งตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง กฎเกณฑ ์

ขอ้บงัคบั การรับเงิน การดูแลฐานขอ้มูลผูข้ายหลกั การจดัท าตรวจสอบ ปรับปรุงรายการทางบญัชี  จดัท า

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน  รวมถึงการดูแลการใหกู้ย้มืเงินในส่วนงานภายใตส้ังกดัมหาวทิยาลยัมหิดล  

 การดูแลการให้กูย้ืมเงิน เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการภายในองคก์ร เพื่อให้เกิดความคล่องตวั

ในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ซ่ึงในแนวทางการปฏิบัติในการยืมเงินของมหาวิทยาลัยมหิดล              

มี 3 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1การเบิกเงินทดรองจ่าย  แนวทางท่ี 2 การยมืเงินเพื่อใชจ่้ายหมุนเวยีนทัว่ไปหรือ

ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายเฉพาะกิจ  และแนวทางท่ี 3 การยืมเงินส าหรับโครงการหรือกิจกรรมระยะสั้นท่ีกองเป็น

ผูด้  าเนินการหรือค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั 

 เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน เป็นส่วนหน่ึงในการให้กู ้ยืมเงินของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นการ

มอบหมายให้ผูแ้ทนส่วนงานท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูด้  าเนินการและมีความจ าเป็นตอ้งยืมเงินเพื่อเป็นค่าใชจ่้าย

ในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั  ซ่ึงจะเป็นการส ารองจ่ายก่อนในค่าใช้จ่ายท่ี

จ าเป็นหรือเป็นค่าใช้จ่ายกรณี เร่งด่วน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท ์

ค่าตอบแทนฯประเมินผลงานทางวิชาการงาน เป็นต้น โดยส่วนกลาง(มหาวิทยาลัย) จะเป็นผูร้วบรวม

เอกสารและจดัท าอนุมติัการเบิกจ่ายแทนส่วนงาน และเรียกเก็บค่าใชจ่้ายไปยงัส่วนงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่ง

ใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

 ดงันั้น จึงเป็นเหตุผลในการจดัท าคู่มือปฏิบติังานกระบวนการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน เป็น

การรวบรวมหลกัเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบติัการยืมเงินและวิธีการปฏิบติังานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ

ขอเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การส่งใช้หรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การจดัท ารายงานเพื่อ

ควบคุมและติดตามเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การปรับปรุงบญัชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานในปลายปีงบและตน้

ปีงบประมาณ รวมถึงการรวบรวมปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
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1.2  วตัถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 

 ใชเ้ป็นคู่มือส าหรับเจา้หนา้ท่ีบญัชี ของงานบญัชี กองคลงั ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  

ปฏิบติังานกระบวนการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ในขั้นตอนการตั้งหน้ีและจดัท าฎีกาขอเบิกเงินยืม  

ขั้นตอนการการส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมบนระบบ MU-ERP  ขั้นตอนการจัดท ารายงานบน

โปรแกรม Microsoft Excel  และการปรับปรุงบญัชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานในส้ินปีงบประมาณและต้น

ปีงบประมาณ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

1.3  ขอบเขต 

 คู่มือปฏิบติังานกระบวนการท างานการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน เป็นคู่มือส าหรับเจา้หนา้ท่ี

งานบญัชี ประกอบด้วย กระบวนการตั้งหน้ีและจดัท าฎีกาขอเบิกเงินยืม  กระบวนการส่งใช้เงินยืมหรือ

เคลียร์เงินยมื  กระบวนการจดัท ารายงานเพื่อควบคุมและติดตามเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การปรับปรุงบญัชี

เงินยมืจ่ายแทนส่วนงานในส้ินปีงบประมาณและตน้ปีงบประมาณ  

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ใชเ้ป็นคู่มือศึกษากระบวนการท างานการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน แก่เจา้หนา้ท่ีงานบญัชี  
 2.  เพื่อให้ผูใ้ชคู้่มือไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติังาน ไดต้ามกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อให้ผู ้ใช้คู่ มือ ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา  หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ตามคู่มือ
ปฏิบติังานกระบวนการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ  

 มหาวิทยาลยั หมายถึง มหาวิทยาลยัมหิดล  
 ส่วนงาน หมายถึง ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บณัฑิต

วิทยาลยั วิทยาลยั สถาบนั ส านกั ศูนย ์และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  

 ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 

ศูนยก์  าไร(Profit Center) หมายถึง ศูนยก์ าไรของส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล   



 3 

 

คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

ระบบ  Mahidol University Enterprise Resource Planning ( MU-ERP)  หมายถ ึง  ระบบงาน ท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดพ้ฒันาใชป้ระกอบดว้ย 2 ระบบหลกั คือ ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการดา้นการคลงั (MU – eFinance) ประกอบด้วย ระบบบญัชีการเงิน ระบบบญัชีบริหาร ระบบบริหาร
งบประมาณ ระบบบริหารงานพสัดุ และระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร
บุคคล (MU – eHR) ดงัน้ี (กองเทคโนโลยสีารสนเทศ, 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))      
   1.4 ระบบบริหารงบประมาณ (Fund Management หรือ (FM)) 
   1.5 ระบบบริหารงานพสัดุ (Material Management) 

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

 เงินยืม  หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลยัและส่วนงาน จดัสรรเงินรายไดจ้  านวนหน่ึงเพื่อเป็นส ารองจ่าย
ก่อนการเบิกจ่ายตามปกติ  เช่น ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใชจ่้ายโครงการ หรือ
กิจกรรมระยะสั้น ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน ตามหลกัเกณฑ์และวงเงินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด (ประกาศ
มหาวทิยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์และวธีิการยมืเงิน พ.ศ.๒๕๕๑) 

 เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  หมายถึง  การจดัสรรเงินจ านวนหน่ึง เพื่อส ารองจ่ายแทนส่วนงานท่ี
เก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเร่งด่วน  เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนการอ่าน
ประเมินผลงานผูท้รงคุณวุฒิต่อบุคคลภายนอก ค่าเบ้ียประชุม  ค่าธรรมเนียมพิธีกรมศุลกากร ค่าธรรมเนียม
ศาล เป็นตน้ และเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งในภายหลงั 
 ใบขอเบิก(ฎีกา) หมายถึง ใบแจง้ขอเบิกเงิน 
 การรับวางฎีกา หมายถึง กระบวนการท างานเพื่อปลดบล็อค(Payment Block)ในชุดเอกสารการ
ตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ้่ายและใบขอเบิก(ฎีกา) เพื่อให้สามารถด าเนินการจดัท าเช็คจ่ายในระบบ MU-
ERP ต่อไปได ้

 การตั้ง เจา้ห น้ีระหวา่งกนั  หมายถึง มหาว ิทยาลยัตั้งส่วนงานเป็นเจา้หน้ีระหวา่งกนั  เมื ่อ
มหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของชุดเอกสารขอเบิกจ่ายที่ไดรั้บจากส่วนงานพร้อมทั้ง
การรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP เรียบร้อยแลว้ 
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 การตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั หมายถึง ส่วนงานตั้งมหาวิทยาลยัเป็นลูกหน้ีระหวา่งกนั เมื่อส่วนงาน
ไดน้ าเอกสารการตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ้่ายและฎีกาขอเบิกพร้อมทั้งหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย มา
วางฎีกาขอเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลยั 
 หลกัฐานการเบิกจ่าย หมายถึง หลกัฐานที่แสดงวา่ไดม้ีการจ่ายเงินให้แก่ผูม้ ีสิทธิรับเงินหรือ

เจา้หน้ีตามขอ้ผูกพนัโดยถูกตอ้งแลว้ ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคญัรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ เป็น

ตน้  หลกัฐานของธนาคารแสดงการรับจ่ายเงิน หลกัฐานการน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูร้ับที่ธนาคาร  

ใบน าส่งหรือหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด (ระเบียบกระทรวงการคลงั, ออนไลน์) 
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บทที ่2 

บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

  กองคลงั ภายใตส้ังกดั ส านักงานอธิการบดี 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
สินทรัพย์ได้มีการป รับโครงสร้างการแบ่ งหน่วยงานภายในกองตามแหล่งเงิน  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
เป็นไปตามนโยบายและการบริหารงานของมหาวทิยาลยั 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 ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและ

เงินนอกงบประมาณ 
- จดัท างบการเงินประจ าเดือน ใบส าคญัรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอก

งบประมาณ 
- จดัเก็บรักษาตวัหลกัทรัพย ์ตราสารและเอกสารการเงิน 
- การควบคุมด าเนินการเก่ียวกบัการพสัดุของมหาวทิยาลยั 
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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 (GL) 

      - ปฏิบติัด้านการก าหนดรหัสบญัชี ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขการบนัทึกบญัชี จดัท า
 รายงานแสดงฐานะทางการเงินภายในมหาวทิยาลยัมหิดล 

     - ปฏิบติัดา้นการตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ขของรายการสินทรัพย ์
 

2.2  บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี 

 นกัวิชาการเงินและการบญัชี เป็นเจา้หน้าท่ีสายสนบัสนุนทัว่ไป ต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ  ปฏิบติั
เก่ียวกบัการตรวจสอบชุดเอกสารการขอเบิกอนุมติั ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎ ประกาศ และขอ้บงัคบั ของ
มหาวทิยาลยัมหิดล  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.  ตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืม(ลูกหน้ี เงินยืมตามสัญญา)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.  ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถ้วนของเอกสารขออนุมติัการจดัสรรทุนสนับสนุนส่วนงาน 
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  
 - ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑ ์และวธีิการยมืเงิน พ.ศ 2551 
 - หนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 0517/10792 ลงวนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตาม
ประกาศ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยมืเงิน พ.ศ. 2551 ของหน่วยงานภายในส านกังานอธิการบดี 
 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 
 - หนงัสือเวียนเลขท่ี ศธ0517.012/พด 1085 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2552 เร่ือง การใชน้ ้ าประปาจากการ
ประปาส่วนภูมิภาค 

   หลกัเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องในการท างานในระบบ MU-ERP มีดังนี ้

 - หนังสือเวียนเลขท่ี ศธ0517/ว6531 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2553 เร่ือง การออกเช็คสั่งจ่ายให้เจา้หน้ี
การคา้ 
 - หนงัสือเวียนเลขท่ี ศธ0517/3736 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 เร่ือง การพฒันาโปรแกรมในระบบ
บญัชีเจา้หน้ี 
 - หนงัสือเวียนเลขท่ี ศธ0517/012/ว01320 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 เร่ือง การจ่ายเงินโดยวธีิการโอน
เงินผา่นบริการธนาคารในระบบ MU-ERP 
 - หนงัสือเวียนเลขท่ี 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 
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   หลกัเกณฑ์ในการยืมเงินของมหาวทิยาลยัมหิดล 

  1.  การยืมเงินต้องเข้าลกัษณะดังนี ้

  1.1  เป็นเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินประจ าต าแหน่ง ซ่ึงมีหนงัสือของส่วนงานในการบรรจุ
 เป็นผูป้ฏิบติังานและไดเ้ร่ิมปฏิบติังานแลว้ 
  1.2  เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ หรือกิจกรรมระยะสั้นท่ีส่วนงาน หรือหน่วยงานภายใน
 ส่วนงานเป็นผูด้  าเนินการ และมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินก่อนท าเร่ืองขอเบิกจ่ายเงิน 
  1.3  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัหรือส่วนงาน 

  2.  ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  2.1  การยืมเงินจากมหาวิทยาลยั ให้อธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ
 อนุมติั 
  2.2  การยมืเงินจากส่วนงาน ให้หวัหนา้ส่วนงานหรือผูท่ี้หวัหนา้ส่วนงานมอบหมายเป็นผูมี้
 อ านาจอนุมติั 

  3.  ผู้มีสิทธิยืมเงิน 

  3.1  การยืมเงินจากมหาวิทยาลยั ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผูท่ี้หัวหน้ามอบหมายเป็นผูย้ืม
 และการยมืเงินตอ้งเขา้ลกัษณะขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
  3.2  การยืมเงินจากส่วนงาน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผูท่ี้หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย 
 หัวหน้าหน่วยงาน หรือผูท่ี้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย หรือผูป้ฏิบติังานในส่วนงานท่ีหัวหน้า
 หน่วยงานเห็นชอบเป็นผูย้มื 

  4.  หลกัเกณฑ์ วธีิการยืมเงิน การจ่ายเงินและการส่งใช้เงินยืม 

  4.1  ให้ผูย้ืมท าบนัทึกขออนุมติัยืมเงินถึงผูมี้อ  านาจอนุมติัผา่นผูบ้งัคบับญัชา และท าสัญญา
 ยมืเงินตามแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  4.2  การจ่ายเงินใหจ่้ายดว้ยเช็คหรือการโอนเงินเขา้บญัชีของส่วนงาน หน่วยงาน 

  4.3  การส่งใช้เงินยืมให้ส่งคืนกองคลงั หรืองานคลงัส่วนงาน โดยใช้หลกัฐานการรับจ่าย 
 หลักฐานการส่งเบิกเงินท่ีกองคลังหรืองานคลังของส่วนงานกับเงินสดคงเหลือหรือใบน าฝาก
 ธนาคารท่ีไดน้ าเงินเขา้บญัชีของมหาวทิยาลยั/ส่วนงานแลว้แต่กรณี 
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   หลกัฐานประกอบในการขอเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 

  1.  หนงัสือขออนุมติัเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย(ตน้ฉบบั) เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนฯ
 ประเมิน ผลงานทางวชิาการ เป็นตน้ 
  2.  หลกัฐานการเบิกจ่าย เช่น ใบแจง้หน้ี ใบส าคญัรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 
  3.  เอกสารใบแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้าย เช่น รายละเอียดการเรียกเก็บค่าน ้ าประปาภูมิภาค 
 ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
  4.  ค าสั่ง ประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นตน้ 
  5.  หลักฐานอ่ืนๆ(ถ้ามี) เช่น กรณีใช้เงินทดรองจ่าย(ถ้ามี) : แบบบันทึกข้อความ (3.2 
 แบบฟอร์ม บจ) และ แบบขอเบิกเงินทดรองจ่าย (3.1 แบบฟอร์ม บร) หรือกรณีใช้เงินยืมโครงการ
 (ถา้มี) : แนบสัญญาการยมืเงิน(ชุดส าเนา) 

   หลกัฐานประกอบในการส่งใช้เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 

  1.  หนงัสือขออนุมติัเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย(ชุดส าเนา) หรือหนงัสือขออนุมติัตดัโอน 
  2.  ใบจองงบประมาณ 
  3.  เอกสารใบแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้าย(ชุดส าเนา)  เช่น  รายละเอียดการเรียกเก็บ 
 ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าธรรมเนียมกรมศุลกากร เป็นตน้ 
  4.  ใบแจง้หน้ีเรียกเก็บค่าใชจ่้ายประจ าเดือนชุดส าเนา (ใช้ในกรณีท่ี 2 ส่วนงานบริหารเงิน
 รายไดต้นเอง) 
  5.  ส าเนาหนา้ฎีกาขอเบิกชุดเบิกเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
  6.  เอกสารประกอบหลกัฐานการเบิกจ่ายชุดส าเนา เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคญัรับเงิน
 (กรณีบุคคลภายนอกท่ีเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินไม่ได)้ 
  7.  ค าสั่ง ประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นตน้ 
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   กระบวนการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน แบ่งกระบวนการท างานออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
 

 
 

รูปภาพท่ี 3.1 กระบวนการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานทางบญัชี 
 

  กระบวนการส่งใช้เงินยืมหรือการเคลยีร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ม ี3 กรณดีังนี ้

 

รูปภาพท่ี 3.2 การส่งใชห้รือเคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
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  วธีิการปฏิบัติกระบวนการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน มีล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี ้

  ขั้นตอนที ่1 การขอเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 
ตารางท่ี 3.1  ขั้นตอนการท างานการขอเบิกเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
ขั้นตอนท ำงำน ผู้รับผดิชอบ 

กำรเบิกเงินยืมจ่ำยแทนส่วนงำน 

วธีิกำรด ำเนินกำร 

1.1  ตั้งงบ 

ประมาณ 

 

จดัตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าใชจ่้ายประจ าปี 

1.2  ส่งขอ้มูล

ค่าใชจ่้าย

สาธารณูปโภค 
 

ท าการจดรายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภค 

ส่งกองคลงัทุกเดือน 

1.3  จดัท า

หนงัสืออนุมติั

เบิกจ่าย โดย

หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

 1. รวบรวมใบแจง้หน้ีค่าสาธารณูปโภคทุกส่วนงาน 

2. ท าหนงัสือขออนุมติัเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

3. จดัท าใบแสดงรายละเอียดค่าสาธารณูปโภค (กรณี

ค่าน ้าประปาส่วนภูมิภาค ท าใบแสดงรายการ

เปรียบเทียบการใชน้ ้าประปาพร้อมจดัท าหนงัสือขอ

อนุมติัตดัโอนเงินเขา้เป็นรายไดม้หาวทิยาลยั) 

4. ออกใบจองงบประมาณ 

 

1. ท าหนงัสือขออนุมติัเบิกจ่าย 

2. แนบเอกสารค าสั่ง ประกาศของมหาวทิยาลยั  

3. เอกสารหลกัฐานการประกอบ เช่น ใบรายงาน

เลขท่ีบญัชีของผูท้  าหนา้ท่ีประเมินผลงานฯ ใบส าคญั

รับเงิน ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 
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ขั้นตอนท ำงำน ผู้รับผดิชอบ 

กำรเบิกเงินยืมจ่ำยแทนส่วนงำน 

วธีิกำรด ำเนินกำร 

1.4  ตั้งหน้ีขอ

เบิกเงินยมืจ่าย

แทนส่วนงาน 
 

1. ตรวจสอบความครบถว้นเอกสารขอเบิกเงินยมื 

2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่งของมหาวทิยาลยัและเสนอขออนุมติั 

3. ตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV)และท าใบขอเบิก

ฎีกาพร้อมลงนามผูจ้ดัท า 

Dr.เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน   P01  Fund 10101001 

       Cr. เจา้หน้ี-การไฟฟ้า/การประปา/บมจ.ทีโอที 

1.5  ตั้งลูกหน้ี

ระหวา่งกนั 

 

ตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนั (ส านกังานอธิการบดี(P01) ตั้ง

มหาวทิยาลยัเป็นลูกหน้ีระหวา่งกนั) 

Dr. ลูกหน้ี-มหาวทิยาลยั (400099)  

    Cr.บญัชีพกัรอรับจ่าย       P01  Fund 10101001 

1.6  รับวางฎีกา

และตั้งเจา้หน้ี

ระหวา่งกนั  

1. ตรวจสอบความครบถว้นของชุดเบิกจ่าย 

2. รับวางฎีกาในระบบ MU-ERP 

3. ตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (โดยมหาวทิยาลยั (P99) ตั้ง

ส่วนงานเป็นเจา้หน้ี) 

Dr. บญัชีพกัรอรับจ่าย  P99  Fund 10799999 

    Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงาน(400001) 

1.7  จ่ายเงินใน

ระบบ MU-ERP  

1. ท าจ่ายเงินในระบบ MU-ERP 

2. เคลียร์บญัชีลูกหน้ีและเจา้หน้ีระหวา่งกนั 

3. ปรับบญัชีพกัรอรับจ่ายและเงินฝากท่ีกองคลงั 
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  ขั้นตอนที ่2  การส่งใช้หรือการเคลยีร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน แบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี ดงัน้ี 
      กรณีท่ี 1 ส่วนงานน าส่งเงินรายไดเ้ขา้มหาวทิยาลยั เป็นการตดัโอนค่าใชจ่้ายจากเงินรายได้
 ส่วนงานเขา้เป็นเงินรายไดม้หาวทิยาลยั บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
  งานบญัชีจ่าย(AP) กองคลงั บนัทึกบญัชีการตดัโอนและเคลียร์การส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทน
 ส่วนงานในระบบ MU-ERP 
  Dr. ค่าประปา/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศพัท/์ค่าตอบแทนฯ  Pxx  Fund 1010xxxx 
    Cr.เงินฝากท่ีกองคลงั    Pxx  Fund 1010xxxx 
  Dr. เงินฝากท่ีกองคลงั     P01  Fund 10101001 
   Cr.เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน   P01  Fund 10101001 

      กรณีท่ี 2 ส่วนงานบริหารเงินรายไดต้นเอง กองคลงัท าจดหมายแจง้หน้ีประจ าเดือนถึงส่วน
 งาน และส่วนงานท าจ่ายเช็คคืนเงินยมืและน าส่งกองคลงัของมหาวทิยาลยั บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
  งานบญัชีรับ (AR) กองคลงั รับเช็คคืนเงินยมืจากส่วนงาน บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
  Dr. เช็คในมือ      P99 Fund 10799999 
   Cr. เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน   P01 Fund 10101001  
  งานบญัชีจ่าย(AP) กองคลงั เคลียร์การส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานในระบบ MU-ERP 

      กรณีท่ี 3 การตั้งหน้ีเงินงบประมาณเพื่อส่งคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน ตั้งหน้ีใบส าคญัเบิก
 ค่าใชจ่้าย(IV)และท าฎีกาขอเบิกจากแหล่งเงินงบประมาณ  เพื่อท าจ่ายเช็คคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วน
 งานของมหาวทิยาลยั 
  งานบญัชีจ่าย(AP) กองคลงั ตั้งหน้ีและจดัท าฎีกาขอเบิกเงินงบประมาณคืนเงินรายได ้
  Dr. เงินรับจดัสรรกรมบญัชีกลาง    P99 Fund 2010100x 
   Cr.เจา้หน้ีมหาวทิยาลยั (400099)   P99 Fund 2010100x 
  งานบญัชีรับ (AR) กองคลงั รับเช็คคืนเพื่อส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
  Dr. เช็คในมือ      P99 Fund 10799999 
   Cr. เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน   P01 Fund 10101001  
  งานบญัชีจ่าย(AP) กองคลงั บนัทึกบญัชีการตดัโอนค่าใชจ่้าย(แทนส่วนงาน)และเคลียร์การ
 ส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานในระบบ MU-ERP 
  Dr. ค่าประปา/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศพัท/์   Pxx Fund 2010100x 
   Cr. รายได-้งบประมาณงบด าเนินการ  Pxx Fund 2010100x 
 



 17 

 

คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

  ขั้นตอนที ่3  การจัดท ารายงานเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานคงเหลือ  บนโปรแกรม Microsoft Excel 
ซ่ึงแบ่งประเภทรายงานเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
  1.  รายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (รายวนั)(ดูรายละเอียดในหนา้ 73-77) 
  2.  รายงานกระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน ) (ดูรายละเอียดในหนา้ 78-82 ) 
  3.  รายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานคงคา้ง)(ดูรายละเอียดในหนา้ 83 ) 

  ขั้นตอนที ่4  การปรับปรุงรายการบัญชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานเม่ือส้ินปีและต้นปีงบประมาณ 
ซ่ึงวธีิการปฏิบติัจะอธิบายในบทท่ี 4 เทคนิคในการปฏิบติังานต่อไป 
 

3.2  ส่ิงทีค่วรค านึงในการปฏบิัติงาน 
 1.  การปฏิบติังานในระบบ MU-ERP ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการเรียนรู้ ตอ้งศึกษา และไดรั้บการอบรม
การใชง้านเบ้ืองตน้ในค าสั่งต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจในระบบการท างาน จะสามารถท าใหน้ ามาปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ชดัเจน มีประสิทธิภาพและสามารถสืบคน้หาขอ้มูล  ตรวจสอบการท างานในระบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 2.  ผูป้ฏิบติังานตอ้งเรียนรู้เง่ือนไขท่ีก าหนดการใชง้านในระบบ MU-ERP เช่น การก าหนดประเภท
การจ่ายเงิน (Payment Method) ในระบบ MU-ERP ประกาศก าหนดการใช้หรือการยกเลิกขอ้มูลหลกัผูข้าย  
เป็นตน้  เพื่อจะไดท้  างานไดถู้กตอ้งและใหส้อดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 3.  ผูป้ฏิบติังานควรท าการตรวจสอบความครบถว้นของงานเอกสารประกอบหลกัฐานการเบิกจ่าย 
ตามประกาศ กฎเกณฑ ์ระเบียบ แนวการปฏิบติัท่ีประกาศใชข้องมหาวทิยาลยัมหิดล 
 4.  ผูป้ฏิบติังานควรระมดัระวงัเคลียร์การส่งใช้เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  ยอดคา้งช าระในทุกส่วน
งาน ควรตรวจสอบในทุกขั้นตอนการส่งใชอ้ยา่งละเอียดและรอบคอบ และจดัท ารายงานกระทบยอดเงินยืม
จ่ายแทนส่วนงานในทุกๆเดือน เพื่อเป็นการควบคุม ติดตามเงินยมื 
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บทที ่4 

เทคนิคในการปฏิบัตงิาน 

4.1 กจิกรรมและแผนการปฏบิัติงาน 
 การปฏิบติังานในทุกๆ กระบวนการท างานการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน มีกิจกรรมและ
แผนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.1  กิจกรรมและแผนปฏิบติังาน 

กจิกรรมการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน 
1.  ตรวจสอบเอกสารชุดขอเบิกจ่ายใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
หรือการเคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน  

ตรวจสอบหลกัฐานเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน
ครบถว้นถูกตอ้ง ปฏิบติัทุกวนัท่ีไดรั้บเอกสาร 

2.  การรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีในระบบ MU-ERP รับวางฎีกาขอเบิกท่ีถูกตอ้งแลว้พร้อมตั้งเจา้หน้ี
ในระบบ MU-ERP ปฏิบติัทุกวนัท่ีไดรั้บ
เอกสาร 

3.  การบนัทึกบญัชีโดยการตดัโอนการส่งใชเ้งินยมื บนัทึกค่าใชจ่้ายแทนส่วนงาน พร้อมตดับญัชี
เงินยมืจ่ายแทนส่วนงานในระบบMU-ERP 
ปฏิบติัภายใน 3 วนันบัแต่ไดรั้บเอกสาร 

4.  จดัท ารายงานการใชเ้งินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (รายวนั)ใน
ระบบ MU-ERP 

Export Data เงินยมืจ่ายแทนส่วนงานจากระบบ 
MU-ERP เพื่อท ารายงาน(รายวนั)เพิ่มเติม เก็บ
ขอ้มูลทุก 5 วนั 

5.  จดัท ารายงานกระทบยอดเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน แยก
ประเภทตามค่าใชจ่้าย ในโปรแกรม Microsoft Excel 

Export Data เงินยมืจ่ายแทนส่วนงานจากระบบ 
MU-ERP เพื่อกระทบยอดรายเดือนใน
โปรแกรม Microsoft Excel ปฏิบติัภายใน 10 
วนัของเดือนถดัมา 

6.  จดัท ารายงานลูกหน้ีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานคงคา้ง แยก
ตามประเภทค่าใชจ่้าย  ในโปรแกรม Microsoft Excel  

ท ารายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานคงคา้ง
ในโปรแกรม Microsoft Excel ปฏิบติัภายใน 10 
วนัของเดือนถดัมา 

7.  จดัการบนัทึกบญัชีเพื่อเป็นการปรับปรุงเงินยมืจ่ายแทน
ส่วนงานในระบบ MU-ERP  

ปรับปรุงบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานและ
ค่าใชจ่้ายใหถู้กตอ้งในทุกส้ินปีงบประมาณ 
ปฏิบติัภายใน 45 วนัหลงัจากส้ินปีงบประมาณ 
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4.2  ขั้นตอนการปฏบิัติงานกระบวนการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 

 การท างานบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน สามารถแบ่งกระบวนการท างานออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 4.2.1  กระบวนการตั้งหนีข้อเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 
 4.2.2  กระบวนการส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 
  4.2.2.1  กรณีท่ี 1 ส่วนงานน าส่งเงินรายไดเ้ขา้มหาวทิยาลยั 
  4.2.2.2  กรณีท่ี 2 ส่วนงานบริหารเงินรายไดต้นเอง 
  4.2.2.3  กรณีท่ี 3 การตั้งหน้ีจากเงินงบประมาณเพื่อส่งคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
 4.2.3  กระบวนการจัดท ารายงานเงินยืมคงเหลือ ประกอบดว้ยรายงาน 3 ประเภท ดงัน้ี 
  4.2.3.1  รายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (รายวนั) 
  4.2.3.2  รายงานกระทบยอดเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (รายเดือน) 
  4.2.3.3  รายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานคงคา้ง 
   4.2.4  การปรับปรุงรายการบัญชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานส้ินปีงบประมาณและต้นปีงบประมาณ 
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ขั้นตอนการเปิดการใช้งานระบบ MU-ERP 
 ก่อนจะเขา้ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีในระบบ MU-ERP ผูจ้ดัท าขออธิบายวธีิการเปิดการใชง้าน
ระบบ MU-ERP ในเบ้ืองตน้ ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปภาพท่ี 4.1 การเขา้ใชง้านระบบ MU-ERP 

 

รูปภาพท่ี 4.2  หนา้จอระบบ MU-ERP:การเช่ือมต่อ 

 

Double Click 
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รูปภาพท่ี 4.3  การเขา้ใชง้านระบบ MU-ERP : รหสัผา่น 
 

 
รูปภาพท่ี 4.4  การเขา้ใชง้านระบบ MU-ERP : รหสัผา่น 

 

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

เขา้สู่ระบบโดยปิด Login ทั้งหมดท่ีอยูก่่อนหนา้ 

 
เขา้สู่ระบบโดยยงัคงให ้Login ท่ีอยูก่่อนหนา้

ท างานต่อไป (โปรดเลือกขอ้ความท่ี 2) 

 ยกเลิกการเขา้สู่ระบบ 
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รูปภาพท่ี 4.5 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  าสัง่ไดจ้ากท่ีน้ีไดเ้ช่นกนั 

สามารถตรวจสอบ
สถานะการท างาน 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

4.2.1  กระบวนการตั้งหนีข้อเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง งานงบประมาณ(FM)

กองกฎหมาย กองคลัง หน่วยตรวจระเบียบ หน่วยงานบัญชีจ่าย (AP) หน่วยงานบัญชีรับ (AR) หน่วยงานบัญชีจ่าย (AP-MU)

 กองทรัพยากรบุคคล

          

 

งานบัญชี กองคลัง

การตั้งหนีข้อเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน

ตรวจชุดเอกสารขอ
เบิกจ่าย

ตั้งลูกหน้ีมหาวิทยาลัย
ในระบบ MU-ERP ตรวจชุดเอกสารขอ

เบิกจ่ายพร้อมฎกีาขอ
เบิก และเอกสารตั้ง
ลูกหน้ีมหาวิทยาลัย

ส่งฎกีาพร้อมเอกสาร
ขอเบิก ส่งท าจ่ายเชค็

ท่ีฝ่ายการเงนิ

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจชุดเอกสารขอ
เบิกจ่ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

ตั้งหน้ีและจัดท าฎกีา
ในระบบ MU-ERP รับวางฎกีาและ

ตั้งเจ้าหน้ีระหว่างกัน
ในระบบ MU-ERP

เสนอผูม้ีอ  านาจ
อนุมัติ

จุดเร่ิมตน้ 2

จัดท าหนังสือ
ขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้าย

รวบรวม
ใบแจ้งหน้ี

จัดท าหนังสือ
ขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ออกใบจอง
งบประมาณ

เสนอผูม้ีอ  านาจ
อนุมัติ

(ส่งเอกสารของ จุดเร่ิมตน้ท่ี 1  
เพือ่ออกใบจองงบประมาณ)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

จุดเร่ิมตน้ 1

เสนออนุมัตเิบิกจ่ายตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยต่อ

ผูม้ีอ  านาจลงนาม

จุดส้ินสุด

 รูปภาพท่ี 4.6  กระบวนการตั้งหน้ีขอเบิกเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

ขั้นตอนการท างานในระบบ MU-ERP ขอเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 
 จะอธิบายการส่วนท่ีแรก คือ ตั้งหน้ีจดัท าใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV)  และการจดัท าฎีกาขอเบิก   ซ่ึง
จะระบุเจา้หน้ีท่ีตอ้งการจ่าย รายละเอียดการจ่ายเงิน การบนัทึกบญัชี การพิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย และ
ฎีกาขอเบิกจ่าย พร้อมรายงานฎีกา 
 ส่วนท่ีสอง คือ การรับวางฎีกาและตั้งส่วนงานเป็นเจา้หน้ีของมหาวทิยาลยั โดยหน่วยงานบญัชีจ่าย 
(AP-MU) ดงัน้ี 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

ตารางท่ี 4.2 ส่วนแรก กระบวนการตั้งหน้ีขอเบิกเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภท
เอกสาร 

Profit 
ศูนย์
ก าไร 

Fund 
กองทุน 

ส่วนแรก 
A1. ตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) 
Dr. เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน / (1299990040) 
       Cr. เจา้หน้ีการคา้(ไฟฟ้า,ประปา,ทีโอที.) 

 
FB60 

 
 

51 

 
 

P01 

 
 

10101001 

A2.  สร้างใบขอเบิกฎีกา ZAPEN001    
A3.  พิมพใ์บขอเบิกฎีกา ZAPEN001    
A4.  พิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ZAPFM001    
A5.  จดัพิมพร์ายงานฎีกา เพื่อวางเบิก ZAPEN001    
A6.  ยกเลิกใบขอเบิกฎีกา (กรณีผดิพลาด) ZAPEN001    
A7.  ยกเลิกการตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย
(IV) 

FB08    

 
A1. ตั้งหนีใ้บส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV)  ด้วยค าส่ัง FB60 

 
รูปภาพท่ี 4.7  ค าสั่ง : FB60  

ระบุค าสัง่ FB60 
กด Enter 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.8  ค าสั่ง FB60 : Tab : Basic Data 

ตารางท่ี 4.3 แสดงการบนัทึกค าสั่ง FB60 : Tab : Basic Data 
ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ส่ิงทีต้่องท าและค่าทีต้่องใช้ 

Vendor รหสัเจา้หน้ีการคา้ ระบุรหสัเจา้หน้ีการคา้ (vendor code) รหสั 
300005 จะปรากฎขอ้มูลรายละเอียดในช่อง 
Vendor Address 
(กรณีท่ี 3 การตั้งหน้ีจากเงินงบประมาณเพื่อ
ส่งคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน) ใหร้ะบุ 
400099  

SGL Ind รหสับญัชีพิเศษ ไม่ตอ้งระบุ (ยกเวน้กรณีท่ี 3 การตั้งหน้ีจาก
เงินงบประมาณเพื่อส่งคืนเงินยมืจ่ายแทน
ส่วนงาน ใหร้ะบุ “T”) 

Invoice date วนัท่ีตามเอกสาร ระบุวนัท่ีตามเอกสารใบแจง้หน้ี 
Posting date วนัท่ีในการบนัทึกบญัชี ระบุวนัท่ีในการตั้งหน้ี 
Document type ประเภทการเอกสาร ระบุตามประเภทการตั้งหน้ี : 51 (P01 ตั้งหน้ี 

ไม่มี PO) 
(กรณีท่ี 3 การตั้งหน้ีจากเงินงบประมาณเพื่อ
ส่งคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน ใหร้ะบุ 5ม 
(P99 ตั้งหน้ีไม่มี PO)) 

Amount จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระหน้ี  
Reference อา้งอิงเอกสาร ระบุเลขท่ีหนงัสืออนุมติัเบิกจ่าย 
Text ขอ้ความ ระบุ “ค่าไฟฟ้านครหลวง เดือน ต.ค.2562” 

ขอ้มูลดา้นบน จะเป็นขอ้มูล

ขาบญัชีดา้นเครดิต แสดง

ขอ้มูลเจา้หน้ี ในแทป็ต่างๆ 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.9  ค  าสั่ง FB60 : Tab : Payment 

 
รูปภาพท่ี 4.10  ค  าสั่ง FB60: Tab : Details 

 

รูปภาพท่ี 4.11 ค าสั่ง FB60: ส่วนท่ี 2 ระบุขาบญัชี 

BaselineDt:ระบุวนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 

ระบุขอ้ความสั้นๆ 

ขอ้มูลดา้นล่าง แสดงขาบญัชี 
G/L acct : ระบุรหสับญัชี  1299990040  
D/C : ระบุ Debit และDouble Click 

Pmt Method : ระบุ “D” (เงินรายได)้  
, “Z” (งบอุดหนุนทัว่ไป) , “X” (งบอุดหนุนเฉพาะ) 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.12  ค าสั่ง FB60 : Correct G/L account Item 

 
รูปภาพท่ี 4.13  ค าสั่ง FB60 : Enter Vendor Invoice  

 
รูปภาพท่ี 4.14 ค าสั่ง FB60 : General Ledger Simulation 

1.ระบุจ  านวนเงินขอเบิกตามอนุมติั 
 

2 
 

3. Profit : ระบุศูนยก์  าไร  P01 
    Fund : ระบุกองทุน “10101001” 

5
.
  
 

4  
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 

รูปภาพท่ี 4.15 ค าสั่ง FB60 : Enter Vendor Invoice 

 
รูปภาพท่ี 4.16 ค าสั่ง FB60: Enter Vendor Invoice 

 
 
 

โปรดสงัเกตช่อง Bal : เป็น -0- และมีสีเขียว  
หาก Bal : ไม่เท่ากบั -0- จะมีสีแดง  แสดงถึง
ยอดเงินท่ีบนัทึกไม่ถูกตอ้ง(เดบิต ไม่เท่ากบั เครดิต) 

 

เม่ือกดบนัทึก จะปรากฎเลขท่ีเอกสาร  



 29 

 

คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

A2.  สร้างใบขอเบิกฎกีาและ A3 พมิพ์ใบขอเบิกฎกีา ค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.17 ค าสั่ง FB60: Enter Vendor Invoice  

 
รูปภาพท่ี 4.18 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา) 

ระบุค  าสัง่ /nzapen001 กดEnter 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.19 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา) : สร้างใบฎีกาขอเบิก 

ตารางท่ี 4.4 แสดงการบนัทึกค าสั่ง ZAPEN001 : สร้างใบฎีกาขอเบิก 

ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ส่ิงทีต้่องท าและค่าทีต้่องใช้ 
Profit Center ศูนยก์  าไร ระบุ P01 
Fiscal Year ปีงบประมาณ ระบุ 2020 
Company Code รหสับริษทั ระบุ 1000 
Document Number เลขท่ีเอกสาร ระบุเลขเอกสารตั้งหน้ี “ 3201001594”  
Reference Type เอกสารท่ีใหธ้นาคารเรียก

จากผูข้าย 
ระบุเอกสารท่ีตอ้งการเรียกเก็บ 
1. ใบเสร็จรับเงิน 

ประเภทใบขอเบิก ประเภทใบขอเบิกฎีกา กรณีท่ี 1 ส่วนงานน าส่งเงินรายไดเ้ขา้
มหาวทิยาลยั ระบุ External : ใบขอเบิก(ฎีกา)
ระหวา่งส่วนงาน 
(เฉพาะกรณีท่ี 3 การตั้งหน้ีจากเงิน
งบประมาณเพื่อส่งคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วน
งาน เลือก Internal : ใบขอเบิก(ฎีกา)ภายใน
ส่วนงาน) 

1.คลิก 

2.ระบุค่าตารางท่ี 4.4 

3 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

รูปภาพท่ี 4.20 ค าสั่ง ZAEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา): สร้างใบฎีกาขอเบิก 

 
รูปภาพท่ี 4.21 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา) : สร้างใบฎีกาขอเบิก 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ช่ือเจา้หน้ี ผูมี้สิทธิรับ
เงิน  จ  านวนเงิน วิธีการจ่ายเงิน และ เอกสาร
เรียกจากผูข้าย ของรายละเอียดบนหนา้ฎีกา
ก่อนบนัทึกฎีกา 

เม่ือบนัทึกฎีกา แลว้จะปรากฎเลขท่ีฎีกา 
E1P01-0001319/2020 
และเลือกพิมพใ์บฎีกา 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 

รูปภาพท่ี 4.22 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา): สร้างใบฎีกาขอเบิก 

 
รูปภาพท่ี 4.23 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา) : สร้างใบฎีกาขอเบิก 

Print immediately คือ พิมพท์นัที 
New Spool Request คือ เก็บไวใ้นกล่อง Spool  

Print คือ พิมพท์นัที  
Print preview คือ แสดงเอกสารในระบบ 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 

รูปภาพท่ี 4.24 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา): สร้างใบฎีกาขอเบิก 

A4.  พมิพ์ใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย (IV) ด้วยค าส่ัง ZAPFM001 

 
รูปภาพท่ี 4.25  ค าสั่ง ZAPFM001 

กรณีเลือก Print Preview 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.26  ค าสั่ง ZAPFM001 : ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 

 
รูปภาพท่ี 4.27 ค าสั่ง ZAPFM001 : ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 

 

Company Code : ระบุ 1000 
Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ “2020” 
Document Number : ระบุเลขท่ีเอกสาร 

Print immediately คือ พิมพท์นัที 
New Spool Request คือ เก็บไวใ้นกล่อง Spool  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.28 ค าสั่ง ZAPFM001 : ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 

 
รูปภาพท่ี 4.29 ค าสั่ง ZAPFM001 : ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

A5.  จัดพมิพ์รายงานฎกีาเพ่ือวางเบิก ด้วยค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.30 ค าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา 

 
รูปภาพท่ี 4.31 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : ทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 
รูปภาพท่ี 4.32  ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : ทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ “2020” 
Company Code : ระบุ 1000 
Profit Center : ระบุศูนยก์  าไร “P01” 
เลขท่ีใบขอเบิก(ฎีกา) : ระบเุลขท่ีเอกสาร 

Layout : ระบุรูปแบบรายงาน “/ทะเบียนวาง” 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

รูปภาพท่ี 4.33  ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : ทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

รูปภาพท่ี 4.34  ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : ทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

A6.  ยกเลกิการใบขอเบิกฎกีา กรณบีันทกึบัญชีผดิพลาด ด้วยค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.35 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา 

รูปภาพท่ี 4.36 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิกฎีกา 

เลือก : สถานะ “ยกเลิก” 

Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ “2020” 

Profit Center : ระบุศูนยก์  าไร “P01” 
Company Code : ระบุ 1000 
เลขท่ีใบขอเบิก(ฎีกา) : ระบเุลขท่ีฎีกาเอกสาร 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

รูปภาพท่ี 4.37 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิกฎีกา 

 
รูปภาพท่ี 4.38 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิกฎีกา 

 
รูปภาพท่ี 4.39 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิกฎีกา 

 

 

 

 

 

 

สงัเกต ช่อง Status เปล่ียน

จาก N(new) เป็น C(cancel) 

สงัเกต ช่อง Status เดิมเป็น N(new)  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

  การเรียกดูตัวอย่างฎกีาที่มีการยกเลกิแล้ว ด้วยค าส่ัง ZAPEN001 

 

รูปภาพท่ี 4.40 ค  าสั่ง ZAPEN001: โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา  

 

รูปภาพท่ี 4.41 ค  าสั่ง ZAPEN001:โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : แสดงใบขอเบิกฎีกา 

Profit Center : ศูนยก์  าไร “P01” 
Fiscal Year : ปีงบประมาณ “2020” 
Company Code : 1000 
เลขท่ีใบขอเบิกฎีกา : ระบุเลขท่ีฎีกา 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 

รูปภาพท่ี 4.42 ค  าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : แสดงใบขอเบิกฎีกา 

 

รูปภาพท่ี 4.43 ค  าสั่ง ZAPEN001:โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : Print Preview 

สงัเกต ฎีกาท่ียกเลิกในระบบ
แลว้จะขอ้ความ “ยกเลิก”  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

A7.  ยกเลกิการตั้งหนีใ้บขอเบิก(IV) กรณีเอกสารตั้งหนีม้ีการผดิพลาด ด้วยค าส่ัง FB08 

 
รูปภาพท่ี 4.44 ค าสั่ง FB08  

 
รูปภาพท่ี 4.45 ค าสั่ง FB08 : Reverse Document  

ระบุค  าสัง่ FB08 กด Enter 

ระบุรหสัเหตุผลยกเลิกเอกสาร 
01  ยกเลิกในรอบระยะเวลาบญัชี 

Document Number : เลขตั้งหน้ี 3201001594 
Company Code : 1000  
 Fiscal Year : ปีงบประมาณ 

เลือกตรวจดูก่อนยกเลิก 



 43 

 

คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 

รูปภาพท่ี 4.46 ค าสั่ง FB08 : Reverse Document : Display Document 

 

รูปภาพท่ี 4.47 ค าสั่ง FB08 : Reverse Document  

เม่ือ จะปรากฎขอ้ความ 
สีเหลือง ให้Enter  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 

รูปภาพท่ี 4.48 ค าสั่ง FB08 : Reverse Document 

ตารางท่ี 4.5  ส่วนท่ีสอง ขั้นตอนรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั โดยหน่วยงานบญัชีจ่าย (AP-MU) 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภทเอกสาร 

Profit 
ศูนย์ก าไร 

Fund 
กองทุน 

ส่วนทีส่อง โดยหน่วยงานบญัชีจ่าย (AP-MU) 
B1. การรับวางฎีกาในระบบ MU-ERP 

 
ZAPEN001 

   

B2. การพิมพร์ายงานการรับวางฎีกา ZAPEN001    
B3. การตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั 
Dr.  บญัชีพกัรอรับจ่าย  
   Cr. เจา้หน้ี-ส่วนงานระหวา่งกนั /400001 

FB60 5ม  
P99 
P99 

 
10799999 
10799999 

B4.  การจดัพิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ZAPFM001    

หมายเหตุ  ขั้นตอน B3 การตั้งเจา้หน้ีส่วนงานปฎิบติัดงัรูปภาพท่ี 4.7 – รูปภาพท่ี 4.16  เปล่ียนรายละเอียด
การบนัทึกบญัชี เช่น ประเภทเอกสาร คู่บญัชี ศูนยก์  าไร กองทุน ตามท่ีระบุรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 

     ขั้นตอน B4 ปฏิบติัดงัรูปภาพท่ี 4.25 – รูปภาพท่ี 4.29    
 

จะปรากฎขอ้ความแจง้เลขท่ีเอกสารในการ
ยกเลิก “3901000062” 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

B1.  การรับวางฎกีาในระบบ MU-ERP และ B2.การพมิพ์รายงานรับวางฎกีา ใช้ค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.49 ค าสั่ง : ZAPEN001  

 
รูปภาพท่ี 4.50 ค าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา  

 

ระบุค าสัง่ และกดEnter 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.51 ค าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : บนัทึกรับวางขอเบิกฎีกา 

 
 

รูปภาพท่ี 4.52 ค าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา: รับวางใบขอเบิก(ฎีกา) 

 
 

รูปภาพท่ี 4.53 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : รับวางใบขอเบิก(ฎีกา)  

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

4.ระบุเลขท่ีฎีกา 

1. คลิก 

3. คลิก 

6 

5. คลิก 

ระบุReferenceจากเอกสารลูกหน้ีระหวา่งกนั(ของส่วนงาน) คลิกในช่องวา่ง 

Status :มีสีเขียว Status : A(Accept) 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

B2. การพมิพ์รายงานการรับวางฎกีาในระบบ MU-ERP ค าส่ัง ZAPEN001 

 
รูปภาพท่ี 4.54 ค  าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 
รูปภาพท่ี 4.55 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 

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

2.ระบุรูปแบบรายงาน “/ทะเบียนรับ” 

3 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.56 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 
รูปภาพท่ี 4.57 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

คลิกเพื่อพิมพร์ายงาน 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.58 ค  าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิกฎีกา : การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเคร่ืองพิมพ ์
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

4.2.2  กระบวนการส่งใช้เงินยืมหรือการเคลยีร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 

 4.2.2.1  กรณีที ่1 ส่วนงานน าส่งเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลยั 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง งานงบประมาณ(FM)

กองกฎหมาย กองคลัง หน่วยตรวจระเบียบ หน่วยงานบัญชีจ่าย (AP)

 กองทรัพยากรบุคคล

 

          

 

งานบัญชี กองคลัง

การส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน

กรณทีี ่1  ส่วนงานน าส่งเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจชุดเอกสารขอ
เบิกจ่ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

เสนอผูม้ีอ  านาจ
อนุมัติ

จุดเร่ิมตน้ 2

จัดท าหนังสอื
ขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้าย

รวบรวม
ใบแจ้งหน้ี

จัดท าหนังสอื
ขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ออกใบจอง
งบประมาณ

เสนอผูม้ีอ  านาจ
อนุมัติ

(ส่งเอกสารของ จุดเร่ิมตน้ท่ี 1  
เพือ่ออกใบจองงบประมาณ)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

จุดเร่ิมตน้ 1

เสนออนุมัตเิบิกจ่ายตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยต่อ

ผูม้ีอ  านาจลงนาม

ตรวจชุดเอกสารขอเบิกจ่าย
1. ชุดจริง (ส่งตั้งหน้ีท าฎกีาขอเบิก)
2. ชุดส  าเนา (ส่งตดัโอน ส่งใชเ้งนิ
ยืม)

2. ชุดส าเนา (ส่งตัดโอน ส่งใช้เงนิยืม 

ท  าการบันทกึบัญชีการตัดโอนค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งใช้หรือเคลยีร์เงนิยืมจ่ายแทน
ส่วนงานในระบบ MU-ERP

1.  เอกสารอนุมัต(ิตวัจริง)
ตั้งหน้ีและจัดท าฎกีาขอเบิกเงนิยืม       
ในระบบ MU-ERP

ถูกต้อง

ใบจองงบประมาณ ไม่ถูกตอ้ง

จุดส้ินสุด

รูปภาพท่ี 4.59 แผนผงัการท างานการส่งใชเ้งินยมื กรณีท่ี 1 ส่วนงานน าส่งเงินรายไดเ้ขา้มหาวทิยาลยั 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

การบนัทึกบญัชีใบส าคญัทัว่ไป (JV) ในระบบ MU-ERP เพื่อเป็นการบนัทึกค่าใชจ่้ายและตดับญัชี

ส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน  และการจดัพิมพใ์บส าคญัทัว่ไป ปฏิบติัดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.6  ขั้นตอนการส่งใชห้รือเคลียร์เงินยมืฯ กรณีท่ี 1 ส่วนงานน าส่งเงินรายไดเ้ขา้มหาวทิยาลยั 

ขั้นตอน/รายการบญัชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภทเอกสาร 

Profit 
ศูนย์ก าไร 

Fund 
กองทุน 

C1. การบนัทึกบญัชีตดัโอนค่าใชจ่้ายเพ่ือส่งใชเ้งินยมืฯ 
Dr. ค่าน ้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศพัท/์คา่ตอบแทนฯ… 
      Cr. เงินฝากท่ีกองคลงั 
Dr. เงินฝากท่ีกองคลงั 
      Cr. เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

FB50 9ม  
Pxx 
Pxx 
P01 
P01 

 
101xxxxx 
101xxxxx 
10101001 
10101001 

C2.  พิมพใ์บส าคญัทัว่ไป (JV) ZGLFM001    
C3.  เคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (Clear Open Item ใน
ระบบ MU-ERP) 

F-51 9ม   

หมายเหตุ ขั้นตอนท่ี C3 การเคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (Clear Open Items) ค าสั่ง F-51 ปฏิบติัดงัรูปภาพ
ท่ี 4.75 - รูปภาพท่ี 4.82  
 

C1.  การบันทกึบัญชีตัดโอนค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งใช้เงินยืมฯ ด้วยค าส่ัง  FB50 

รูปภาพท่ี 4.60 ค าสั่ง FB50 

ระบุค  าสัง่ และกดEnter 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

รูปภาพท่ี 4.61 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document 

ตารางท่ี 4.7  อธิบายรายละเอียดของค าสั่ง FB50 

ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ส่ิงทีต้่องท าและค่าทีต้่องใช้ 
Document Date วนัท่ีในเอกสาร ระบุวนัท่ีของเอกสารท่ีส่งใชเ้งินยมื 
Posting Date วนัท่ีผา่นรายการ ระบุวนัท่ีปัจจุบนั 
Reference อา้งอิงขอ้มูล ระบุเลขหนงัสืออนุมติัเบิกจ่าย 
Doc.Header Text ขอ้ความแบบเอกสาร ระบุขอ้ความสั้นๆ 
Document Type ประเภทเอกสาร ระบุ 9ม (P99 JV แยกประเภท) 
G/L Acct เลขรหสับญัชี ระบุเลขรหสับญัชี “5302069990” แลว้

ดบัเบิ้ลคลิก จะปรากฎรูปภาพท่ี 4.61 

ระบุรายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.7 

ระบุเลขรหสับญัชี 
แลว้Double Click 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.62 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document  

 
รูปภาพท่ี 4.63 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document  

2. ระบุเลขใบจองงบประมาณและ 
เลขรายการล าดบัท่ีแลว้กดEnter 

1. ระบุจ  านวนเงิน 

ระบุเลขรหสับญัชี 
แลว้ดบัเบิ้ลคลิก 

3 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.64 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document 

 
รูปภาพท่ี 4.65 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document 

1. ระบุจ  านวนเงิน 

3.ระบุ Profit Center: ศูนยก์  าไร “P17” 
Fund:กองทุน “10101001” 

2 

4 

5 

ระบุขาบญัชีให้ถูกตอ้ง 
ตามตารางท่ี 4.5 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.66 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document 

 
รูปภาพท่ี 4.67 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document  

จะปรากฎขอ้ความสีเหลือง 
ให้กด Enter  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.68 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document  

 

รูปภาพท่ี 4.69 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document 

ให้ตรวจสอบขอ้มูลจาก
การบนัทึกบญัชี  

เม่ือ   จะปรากฎขอ้ความ 
สีเหลือง ใหก้ดEnter 
สีเหลืองให้กด Enter  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.70 ค าสั่ง FB50 : Enter G/L Account Document 

C2.  พมิพ์ใบส าคัญทัว่ไป (JV) ค าส่ัง ZGLFM001 

 

รูปภาพท่ี 4.71 ค าสั่ง ZGLFM001 : พิมพใ์บส าคญัทัว่ไป (JV) 

1. ปรากฎเลขท่ีเอกสาร 
“1099010099” 

2.ระบุค  าสัง่ เพื่อพิมพ์
ใบส าคญัทัว่ไป(JV)  

Company Code:ระบุ 1000 
Document Number:ระบุเลขท่ี“1099010099” 
Fiscal Year: ปีงบประมาณ “2020” 

Document Type :ประเภทเอกสาร : 9ม 
Posting Date : วนัท่ีผา่นรายการ 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

รูปภาพท่ี 4.72 ค าสั่ง ZGLFM001 : พิมพใ์บส าคญัทัว่ไป (JV) 

 
รูปภาพท่ี 4.73 ค าสั่ง ZGLFM001 : พิมพใ์บส าคญัทัว่ไป (JV) 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 4.2.2.2  กรณีที ่2 ส่วนงานบริหารเงินรายได้ตนเอง 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง งานงบประมาณ(FM) ส่วนงาน งานบัญชี กองคลัง

กองกฎหมาย กองคลัง หน่วยตรวจระเบียบ หน่วยงานบัญชีจ่าย (AP) บริหารเงนิรายได้ตนเอง หน่วยงานบัญชีรับ (AR)

 กองทรัพยากรบุคคล

 

          

 

.

งานบัญชี กองคลัง

การส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน
กรณทีี ่2 ส่วนงานบริหารเงินรายได้ตนเอง

ตรวจชุดเอกสารขอ
เบิกจ่าย

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจชุดเอกสารขอ
เบิกจ่ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

เสนอผูม้ีอ  านาจ
อนุมัติ

จุดเร่ิมตน้ 2

จัดท าหนังสอื
ขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้าย

รวบรวม
ใบแจ้งหน้ี

จัดท าหนังสือ
ขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ออกใบจอง
งบประมาณ

เสนอผูม้ีอ  านาจ
อนุมัติ

(ส่งเอกสารของ จุดเร่ิมตน้ท่ี 1  
เพือ่ออกใบจองงบประมาณ)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

จุดเร่ิมตน้ 1

เสนออนุมัตเิบิกจ่ายตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยต่อ

ผูม้ีอ  านาจลงนาม

รับใบแจ้งหน้ีพร้อม
รายละเอียด

รวบรวมเอกสาร(ส  าเนา)
ค่าใชจ่้ายรายเดือน(ส่วนงาน
บริหารรายได้ตนเอง

รับเงนิหรือเชค็จากส่วนงาน 
บันทึกบัญชรัีบเงนิ  
 และท าใบส าคญัรับเงนิ(RV)  
ในระบบ MU-ERP

จัดท าชุดส  าเนา 
ใบส าคญัรับเงนิ (RV) 

จุดส้ินสุด

เคลียร์รายการ
เงนิยืมจ่ายแทนส่วนงาน
ในระบบ MU-ERP

ตรวจสอบชุดเอกสารท่ี
เรียกเก็บและใบส าคญั
รับเงนิ(RV)  

ตั้งหน้ีและจัดท าฎกีาเงนิยืมจ่าย
แทนส่วนงานในระบบ MU-
ERP วางฎกีา ฝ่ายการเงนิเพือ่
ท าจ่ายเชค็

บันทึกค่าใชจ่้ายและตัง้หน้ี
เพือ่ท  าเชค็จ่ายคนื

เงนิยืมจ่ายแทนส่วนงาน

ท าบันทึกใบแจ้งหน้ี 
เพือ่ส่งไปเรียกเก็บ
ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
รูปภาพท่ี 4.74 แผนผงัการส่งใชเ้งินยมื กรณีท่ี  2 ส่วนงานบริหารเงินรายไดต้นเอง 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

ตารางท่ี 4.7  ขั้นตอนการส่งใชเ้งินยมื กรณี 2 ส่วนงานบริหารเงินรายไดต้นเอง 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภท
เอกสาร 

Profit 
ศูนย์ก าไร 

Fund 
กองทุน 

D1.  ท าหนงัสือแจง้หน้ี เพื่อเรียกเก็บไปยงัส่วน
งานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

D2.  รับเงินเพื่อส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน
และจดัท าใบส าคญัรับ (RV) 
  Dr. เช็ค 
          Cr. เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

หน่วยงานบญัชีรับ (AR) 
ปฏิบติังาน 

 
 

P99 
P01 

 
 

10799999 
1010xxxx 

D3.  เคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (Clear Open 
Item ในระบบ MU-ERP) 

F-51 9ม   

D4.  การยกเลิกเอกสารเคลียร์เงินยมืจ่ายแทน
ส่วนงาน กรณีผิดพลาด 

FBRA    

 

D3  การเคลยีร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (Clear Open Item ในระบบ MU-ERP) ด้วยค าส่ัง F-51 ดังนี ้

 
รูปภาพท่ี 4.75 ค าสั่ง F-51 

ระบุค าสัง่ และกดEnter 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.76 ค าสั่ง F-51 : Post with Clearing  

 
รูปภาพท่ี 4.77 ค าสั่ง F-51 : Post with Clearing : Post with Clearing Select open items 

1. Document Date : ระบุวนัท่ีในเอกสาร 
Posting Date : วนัท่ีผา่นรายการ 
Type : ระบุประเภทเอกสาร “9ม” 
Doc. Header Text : อธิบายรายการสั้นๆ 

2. เลือก  

3 

1. Account :ระบุรหสั G/L “1299990040” 
Account Type : ระบุประเภทบญัชี  “S หมายถึง G/L Accounts” 

2.เลือก 

3 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.78 ค าสั่ง F-51 : Post with Clearing: Post with Clearing Enter Selection Criteria 

 
รูปภาพท่ี 4.79 ค าสั่ง F-51 : Post with Clearing : Post with Clearing Process Open Items  

สงัเกต Not Assigned ตอ้งเป็น -0- 
 

ระบุเลขเอกสารท่ีตอ้งการ 
Clear Open Item 

2.คลิก 

ตวัเลขสีน ้าเงิน คือ รายการท่ีเลือก 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.80 ค าสั่ง F-51 Post with Clearing : General Ledger Simulation  

 
รูปภาพท่ี 4.81 ค  าสั่ง F-51 : Post with Clearing  

ตรวจสอบความถูกตอ้งการบนัทึกบญัชี 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.82 ค าสั่ง F-51 : Post with Clearing  

D4.  การยกเลกิเอกสารเคลยีร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน กรณผีดิพลาด FBRA 

 
รูปภาพท่ี 4.83 ค  าสั่ง FBRA 

กด  จะปรากฎเลขเอกสาร 

ระบุค  าสัง่ 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.84 ค  าสั่ง FBRA : Reset Cleared Items 

 
รูปภาพท่ี 4.85 ค  าสั่ง FBRA : Reset Cleared Items 

 
รูปภาพท่ี 4.86 ค  าสั่ง FBRA : Reset Cleared Items  

Clearing Document : ระบุเลขท่ีเอกสาร 
Company : 1000 
Fiscal Year : ปีงบประมาณ  

2. คลิก  

ตรวจสอบขอ้มูล  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.87 ค  าสั่ง FBRA : Reset Cleared Items 

 
รูปภาพท่ี 4.88 ค  าสั่ง FBRA : Reset Cleared Items  

การเลือกเหตุผลในการยกเลิก  
มี 2 แบบ คือ  
01 คือ การยกเลิกในระยะภายใน
ก าหนด (โปรดเลือก “01”) 
02 คือ ยกเลิกหลงัการปิดบญัชีแลว้ 
หากเลือก 02 จะตอ้งระบุวนัผา่น
รายการในช่อง Posting Date ดว้ย 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.89 ค  าสั่ง FBRA : Reset Cleared Items  

 
สามารถเขา้ไปตรวจสอบดูเอกสารท่ียกเลิกแลว้ดว้ย ค าสั่ง FB03 ดงัน้ี 

 

รูปภาพท่ี 4.90 ค  าสั่ง FB03 

ระบุค  าสัง่ “/nfb03”  
เพื่อตรวจดูเอกสารท่ีถูกยกเลิก  

เลขเอกสารท่ีไดจ้ากการยกเลิก  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.91 ค  าสั่ง FB03 : Display Document  

 

รูปภาพท่ี 4.92 ค  าสั่ง FB03 : Display Document : Data Entry View 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document Number :ระบุเอกสารท่ีตอ้งการ 
Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ แลว้Enter 

Clrng Doc : มีเลขเอกสารท่ียกเลิกปรากฎ 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 4.2.2.3  กรณีที ่3 การตั้งหนีจ้ากเงินงบประมาณเพ่ือส่งคืนเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง งานงบประมาณ(FM) งานการเงนิ

กองกฎหมาย กองคลัง หน่วยตรวจระเบียบ หน่วยงานบัญชีจ่าย (AP) หน่วยงานบัญชีจ่าย (AP-MU) หน่วยงานบัญชีรับ (AR) กองคลัง

 กองทรัพยากรบุคคล

 

          

 

งานบัญชี กองคลัง

การส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน

กรณทีี ่3  การตั้งหนีจ้ากเงินงบประมาณเพ่ือส่งคืนเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจชุดเอกสารขอ
เบิกจ่ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

เสนอผูม้ีอ  านาจ
อนุมัติ

จุดเร่ิมตน้ 2

จัดท าหนังสอื
ขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้าย

รวบรวม
ใบแจ้งหน้ี

จัดท าหนังสือ
ขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ออกใบจอง
งบประมาณ

เสนอผูม้ีอ  านาจ
อนุมัติ

(ส่งเอกสารของ จุดเร่ิมตน้ท่ี 1  
เพือ่ออกใบจองงบประมาณ)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

จุดเร่ิมตน้ 1

เสนออนุมัตเิบิกจ่ายตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยต่อผูม้ี

อ  านาจลงนาม

ตรวจชุดเอกสารขอเบิกจ่าย
1. ชุดจริง (ส่งตั้งหน้ีท าฎกีาขอ
เบิก)
2. ชุดส  าเนา (ส่งตดัโอน ส่งใช้

1.  เอกสารอนุมัตขิอเบิกจ่าย (ตวัจริง)
ตั้งหน้ีและจัดท าฎกีาขอเบิก(เงนิรายได้)
เงนิยืมจ่ายแทนส่วนงานเพือ่ท  าจ่ายเงนิ
ในระบบ MU-ERP

2. เอกสารอนุมัตขิอเบิกจ่าย (ชุด
ส าเนา) ตั้งหน้ีและจัดท าฎกีาขอ
เบิก(เงนิงบประมาณ) ในระบบ 
MU-ERP

รับชุดเอกสารฎกีาขอเบิก

ท าเชค็จ่ายเงนิ
ในระบบ MU-ERP

รับเงนิ หรือเชค็ 
บันทึกบัญชรัีบเงนิ 
และท าใบส  าคญัรับเงนิ(RV)  
ในระบบ MU-ERP 

ตรวจสอบชุดเอกสารท่ีเรียก
เก็บและใบส าคญัรับเงนิ(RV)  

บันทึกค่าใชจ่้ายและ
การส่งใชห้รือเคลียร์เงนิยืมจ่ายแทน
ส่วนงาน ในระบบ MU-ERP 

ท  าชุดส  าเนา ใบส าคญัรับเงนิ 
(RV) 

รับวางฎกีาและ
ปลดบล็อก(Payment Block)

ในระบบ MU-ERP

จุดส้ินสุด
 

รูปภาพท่ี 4.93 แผนผงัการส่งใชเ้งินยมื  
กรณีท่ี 3 การตั้งหน้ีจากเงินงบประมาณเพื่อส่งคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

ตารางท่ี 4.9  ขั้นตอนการส่งใชเ้งินยมื กรณีท่ี 3 การตั้งหน้ีจากเงินงบประมาณเพื่อส่งคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วน
งาน 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภทเอกสาร 

Profit 
ศูนย์ก าไร 

Fund 
กองทุน 

E1.  ตั้งหน้ีขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณ 
Dr.  เงินรับจดัสรรกรมบญัชีกลาง 
        Cr.  เจา้หน้ี (400099)+และระบุSGL.Ind “T” 

FB60 5ม  
P99 
P99 

 
2010100x 
2010100x 

E2.  สร้างใบขอเบิก(ฎีกา) เลือกประเภทฎีกา 
Internal Deeka : ใบขอเบิก(ฎีกา)ภายในส่วนงาน 

ZAPEN001    

E3.  พิมพใ์บขอเบิก(ฎีกา) ZAPEN001    
E4.  พิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ZAPFM001    
E5.  พิมพร์ายงานฎีกาวางเบิก ZAPEN001    
E6.  ปลดบล็อกการจ่าย ในระบบ MU-ERP FB02    
E7.  รับเงินและจดัท าใบส าคญัรับ (RV) 
  Dr. เช็ค 
          Cr. เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

ปฏิบติัหน่วยบญัชีรับ (AR)  
P99 
P01 

 
10799999 
10101001 

E8. เคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (Clear Open 
Item ในระบบ MU-ERP) 

F-51 9ม   

E9. การบนัทึกค่าใชจ่้ายของกองทุนจากแหล่งเงิน
งบประมาณ 
Dr.  ค่าประปา/ค่าไฟ/ค่าโทรศพัท ์
   Cr.  รายได-้งบประมาณงบด าเนินการ 

 
FB50 

 
9ม 

 
Pxx 
Pxx 

 
2010100x 
2010100x 

E10.  พิมพใ์บส าคญัทัว่ไป (JV) ZGLFM001    
หมายเหตุ ขั้นตอนท่ี E1 - E5 ปฏิบติังานดงัรูปภาพท่ี 4.17 - รูปภาพท่ี 4.34  เปล่ียนรายละเอียดการบนัทึก
บญัชี เช่น ประเภทเอกสาร คู่บญัชี ศูนยก์  าไร กองทุน ตามท่ีระบุรายละเอียดในตารางท่ี 4.9 
    ขั้นตอนท่ี E7  ปฏิบติังานหน่วยบญัชีรับ (AR) 
    ขั้นตอนท่ี E8  ปฏิบติังานดงัรูปภาพท่ี 4.76 – รูปภาพท่ี 4.82 
    ขั้นตอนท่ี E9 - E10 ปฏิบติังานดงัรูปภาพท่ี 4.60 – รูปภาพท่ี 4.73 เปล่ียนรายละเอียดการบนัทึก
บญัชี เช่น ประเภทเอกสาร คู่บญัชี ศูนยก์  าไร กองทุน ตามท่ีระบุรายละเอียดในตารางท่ี 4.9 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

E6.  การปลดบลอ็กการจ่าย ในระบบ MU-ERP ด้วยค าส่ัง FB02 

 
รูปภาพท่ี 4.94 ค  าสั่ง FB02  

รูปภาพท่ี 4.95 ค าสั่ง FB02 : Change Document  

 
รูปภาพท่ี 4.96 ค าสั่ง FB02 : Change Document : Data Entry View 

ระบุค  าสัง่ fb02 แลว้
Enter 

Document Number :ระบุเอกสารท่ีตอ้งการ 
Fiscal Year : ระบุปีงบประมาณ แลว้Enter 

Double Click ขาเครดิต(ติดลบ) 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.97 ค าสั่ง FB02 : Change Document: Line Item 001  

 
รูปภาพท่ี 4.98 ค าสั่ง FB02 : Change Document: Line Item 001  

ลบ “P” ออก 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.99 ค าสั่ง FB02 : Change Document:Initial Screen  

4.2.3  กระบวนการจัดท ารายงานเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานคงเหลือ ประกอบด้วยรายงาน 3 
ประเภท ดังนี ้

 4.2.3.1  รายงานการใช้เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (รายวนั  

ตารางท่ี 4.10 ขั้นตอนการจดัท ารายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั) 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภทเอกสาร 

Profit 
ศูนย์ก าไร 

Fund 
กองทุน 

F1.  การเรียกขอ้มูลรายละเอียดเงินยมืจ่ายแทนส่วน
งาน (รายวนั)ในระบบ MU-ERP  

ZAPEN001    

F2.  การจดัท ารายงานเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน
(รายวนั)บนโปรแกรม Microsoft Excel 

    

 
 
 
 
 
 

ปรากฎขอ้ความ : Changes have been saved 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

F1.  การเรียกรายละเอยีดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั ในระบบ MU-ERP ดงัน้ี 

 
รูปภาพท่ี 4.100 ค าสั่ง ZAPEN001  

 
รูปภาพท่ี 4.101 ค าสั่ง ZAPEN001 : โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา)  

ระบุค  าสัง่ zapen001 
แลว้Enter 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.102 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา) – ทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา) 

 
รูปภาพท่ี 4.103 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา) – ทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา)  

วธีิปฏิบติัการคดัลอกขอ้มูลจากระบบ MU-ERP 
 1.  น าเมา้ส์วางแถวท่ีตอ้งการคดัลอกค าสั่งแลว้กด Ctrl และกด Y พร้อมกนั 
 2.  ลากเมา้ส์คุมขอ้ความท่ีตอ้งการคดัลอก แลว้กด Ctrl และกด C พร้อมกนั(รูปภาพท่ี 4.104) 
 3.  น าขอ้มูลท่ีคดัลอกมา วางบนโปรแกรม Microsoft Excel ในรายงานท่ีสร้างไว ้

Fiscal Year :  ระบุปีงบประมาณ  “2019” 
Company Code : 1000 
Profit Center :  ระบุศูนยก์  าไร “P01” 
 

วนัท่ีสร้างใบขอเบิกฎีกา : ระบุช่วงเวลา 
แหล่งเงิน : ระบุ “1”  แหล่งเงินรายได ้ 
 

Layout : ระบุรูปแบบรายงาน“/AP-ANT2”  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.104 ค าสั่ง ZAPEN001 :โปรแกรมจดัท าใบขอเบิก(ฎีกา) – ทะเบียนคุมใบขอเบิก(ฎีกา)  

 
รูปภาพท่ี 4.105 คน้หาไฟลร์ายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั) 

 



 77 

 

คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

F2.  การจัดท ารายงานการใช้เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั บนโปรแกรม Microsoft Excel 
ตารางท่ี 4.11 ตวัอยา่งรายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั) บนโปรแกรม Microsoft Excel 

 
หมายเหตุ จ  านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น  

 น าเขา้มูลท่ีคดัลอกจากหนา้ทะเบียนคุมฎีกา(รูปภาพท่ี 4.104) มาวางบนฟอร์มท่ีสร้างไวบ้น Microsoft Excel 
 ส่วนท่ี 1  คือ ขอ้มูลท่ีคดัลอกจากการบนัทึกบญัชีบนระบบ MU-ERP  
 ส่วนท่ี 2  คือ ส่วนท่ีบนัทึกรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารขออนุมติัเบิกจ่าย  

2 

1 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

4.2.3.2  รายงานกระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (รายเดือน   

 ประกอบดว้ย ใบสรุปการกระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานและรายละเอียดกระทบยอดเงินยืม
จ่ายแทนส่วนงานแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การแสดงรายละเอียดกระทบยอดเงินยืม(ค่าประปา) 
แยกเป็นค่าประปาส่วนภูมิภาค  และค่าประปานครหลวง เป็นตน้โดยจะแสดงรายการเคล่ือนไหว  ยอดเงิน
เพิ่มข้ึน  ยอดเงินลดลง  และยอดเงินคงเหลือ  ในระยะเวลาส้ินสุดเดือน ตามท่ีจดัท ารายงาน  ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.11 ขั้นตอนการจดัท ารายงานกระทบยอดเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน) 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภทเอกสาร 

Profit 
ศูนย์ก าไร 

Fund 
กองทุน 

G1.  การเรียกขอ้มูลเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานทุกส้ิน
เดือน  

FAGLL03    

G2.  การจดัท ารายงานกระทบยอดเงินยมืจ่ายแทน
ส่วนงานบนโปรแกรม Microsoft Excel 

    

 
G1.  การเรียกดูข้อมูลเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานทุกส้ินเดือน  

 ค าสั่ง(T-Code) : Fagll03  

 
รูปภาพท่ี 4.106 ค าสั่ง FAGLL03  

ระบุค  าสัง่ fagll03 แลว้Enter 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.107 ค าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/LView 

 

รูปภาพท่ี 4.108 ค าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/L View  

1. ระบุรหสับญัชี “1299990040” 

2. ระบุวนัท่ีท่ีตอ้งการเรียกขอ้มูล 

3. Layout : ระบุรูปแบบรายงาน /AP-ANT2  
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 4.109 ค าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/L View  

 
รูปภาพท่ี 4.110 ค าสั่ง FAGLL03 : G/L Account Line Item Display G/L View  

 

 

 

1 

2. ระบุช่ือไฟล ์ 3 

4 



 81 

 

คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

G2.  การจัดท ารายงานกระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน  บนโปรแกรม Microsoft Excel 

ตารางท่ี 4.13ตวัอยา่งรายงานกระทบยอดเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน)หนา้สรุป 

ยอดยกมา ยอดยกไป

30/4/2019 31/5/2019

รวมค่าน า้ประปาภูมภิาค ส้ินสุด 3,800,000.00 5,000,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 1.1)

รวมค่าน า้ประปานครหลวง ส้ินสุด 200,000.00 50,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 1.2)

รวมค่าไฟฟ้าภูมภิาค ส้ินสุด 11,000,000.00 21,000,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 2.1)

รวมค่าไฟฟ้านครหลวง ส้ินสุด 3,000,000.00 4,190,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 2.2)

รวมค่าโทรศัพท์ ส้ินสุด 0.00 270,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.1 )

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ส้ินสุด 0.00 0.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.2 )

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ส้ินสุด 0.00 1,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.2.1 )

รวมค่ารับฝากทรัพย์สิน ส้ินสุด 0.00 0.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.3 )

รวมค่าตอบแทนประเมนิผลงาน ส้ินสุด 200,000.00 490,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.4 )

รวมเงินยืม(ตามสัญญา) ส้ินสุด 300,000.00 200,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.5 )

รวมเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ณ ส้ินสุด 18,500,000.00                     31,201,000.00            

 

ยอดรวมในระบบ MUERP  ส้ินสุด 18,500,000.00                     31,201,000.00           

ผลต่าง -                                         -                               

กระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (1299990040)

ระยะตั้งแต่ เดือน 1/10/2012 - 31/05/2019

 

หมายเหตุ จ านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

ตารางท่ี 4.14 ตวัอยา่งรายงานกระทบยอดเงินยมืจ่ายแทนฯ(รายเดือน) : ค่าประปาภูมิภาค 

อ้ำงองิ เลขเอกสำร วันทีล่งบันทกึ รำยกำร เพิม่ ลด คงเหลือ

ประปำภูมภิำค

ศธ0517.012/งป 3201000005 15.02.2019 *กำรประปำส่วนภูมภิำคส่วนงำน-ม.ค.62 2,700,000.00 

ศธ0517.012/งป 1099000004 15.02.2019 *ส่วนงำนโอนค่ำน ำ้ประปำภูมภิำค ม.ค.62 คืนเงินยืม OP (19,000.00)

ศธ0517.012/งป 1099000005 18.03.2019 *ส่วนงำนโอนค่ำน ำ้ประปำภูมภิำค ม.ค.62 คืนเงินยืม OP (1,340,000.00)

ศธ0517.012/งป 2201000007 27.03.2019 ค่ำน ำ้ประปำภูมภิำค-ศธ.0517.012/งป84-มค.62-BG (200,000.00)

ศธ0517.012/ว. 2201000008 26.03.2019 รับค่ำน ำ้ประปำ-รำมำฯ-มค.62-ศธ.0517.012/ว.0377 (28,000.00)

ศธ0517.012/ว. 2201000009 27.03.2019 รับค่ำน ำ้ประปำ-ศธ0517.012/ว.0377-กพ.62-MUIDS (25,000.00)

ศธ517.0173/พ. 2201000010 05.04.2019 รับเงินค่าน า้ประปา-ศธ.0517.073/พ.174-กายวิทาน-SI (1,000.00)

ศธ0517.012/งป 2201000011 05.04.2019 ค่าน า้ประปาส่วนภูมภิาค-มค.62-เฉพาะ-ศธ.0517.012/084 (36,000.00)

ศธ0517.31/ 2201000012 22.04.2019 รับค่าน า้ประปา-มค.62-ว.ดุริยางฯ-ศธ.0517.012/ว.0377 (390,000.00)

517.12/ว. 2201000013 24.04.2019 ค่าน า้ประปา-ว.นานาชาต(ิธค.61-มค.62)-ศธ.012/377,257 (182,400.00) 478,600.00

ศธ0517.012/งป 3201004780 22.03.2019 กำรประปำส่วนภูมภิำค-ก.พ.62 1,800,000.00 

ศธ0517.012/งป 1099025975 22.03.2019 *ส่วนงำนโอนค่ำน ำ้ประปำภูมภิำค ก.พ.62 คืนเงินยืม OP (25,900.00) 1,774,100.00

ศธ0517.012/งป 3201005488 23.04.2019 *การประปาส่วนภูมภิาคส่วนงาน-ม.ีค.62 1,000,000.00

ศธ0517.012/งป 1099030608 23.04.2019 *ส่วนงานโอค่าน า้ประปาภูมภิาค ม.ีค.62 คืนเงินยืม OP (26,500.00) 973,500.00

ศธ0517.012/งป 3201006102 16.05.2019 *ประปำส่วนภูมภิำคส่วนงำน-เม.ย.62 1,800,000.00

ศธ0517.012/งป 1099034861 16.05.2019 *ส่วนงำนโอค่ำน ำ้ประปำภูมภิำค เม.ย.62 คืนเงินยืม OP (25,700.00)

ศธ517.12/งป 2201004364 30.05.2019 ค่ำน ำ้ประปำภูมภิำค/นครหลวง-ศธ517.12/งป161-2-เมย.62 (500.00) 1,773,800.00

รวมค่ำน ำ้ประปำภูมภิำค ส้ินสุด 31/05/2019 7,300,000.00 (2,300,000.00) 5,000,000.00

กระทบยอดเงินยืมจ่ำยแทนส่วนงำน(ประปำ)

ระยะตั้งแต่ เดือน 1/10/2012 - 31/05/2019

หมำยเหตุประกอบ 1.1

 

หมายเหตุ จ  านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น 

ตารางท่ี 4.15  ตวัอยา่งรายงานกระทบยอดเงินยมืจ่ายแทนฯ(รายเดือน) : ค่าโทรศพัท ์

อ้างอิง เลขเอกสาร วันที่ รายการ เพิ่ม ลด คงเหลือ

TOT

ศธ0517.012/งป1003201000001 01.05.2019 *ค่าโทรศัพท์ส่วนงาน-ก.พ.62 400,000.00

ศธ0517.012/งป1001099000001 02.05.2019 *ส่วนงานโอนค่าโทรศัพท์ ก.พ.62 คืนเงนิยืม OP (200,000.00)

ศธ0517.012/งป1002201000001 10.05.2019 รับค่าโทรศัพท์ส่วนงาน-กพ.62-ศธ0517.012/งป133-BG (190,000.00)

ศธ0517.012/งป1002201000001 10.05.2019 รับค่าโทรศัพท์ส่วนงาน-กพ.62-ศธ0517.012/งป133-เฉพาะ (10,000.00) 0.00

ศธ0517.012/งป2003201000002 23.05.2019 *ค่าโทรศัพท์ส่วนงาน-ม.ีค.62 450,000.00

ศธ0517.012/งป2001099000002 27.05.2019 *ส่วนงานโอนค่าโทรศัพท์ มี.ค.62 คืนเงนิยืม OP (180,000.00) 270,000.00

รวมค่าโทรศัพท์ ส้ินสุด 31/5/2019 850,000.00 (580,000.00) 270,000.00

กระทบยอดเงนิยืมจ่ายแทนส่วนงาน(ค่าโทรศัพท์ และอ่ืนๆ)

ระยะตั้งแต่ เดือน 1/10/2012 - 31/05/2019

หมายเหตุประกอบ 3.1

 

หมายเหตุ จ  านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 4.2.3.3  รายงานลูกหนี้เงินยืมจ่ายแทนส่วนงานคงค้าง 

ตารางท่ี 4.16 ตวัอยา่งรายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานคงคา้ง : ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ม.ีค.-62 เม.ย.-62 เม.ย.-62 ยอดคงเหลือ
1 P01  ส านักงานอธิการบดี(OR) 4,000,000.00 6,000,000.00 4,500,000.00 14,500,000.00 
2 P02  บัณฑิตวิทยาลัย(GR) 150,000.00     150,000.00       
3 P03  คณะทนัตแพทยศาสตร์(DT) -                     
4 P04  คณะเทคนิคการแพทย์(MT) 400,000.00     500,000.00     900,000.00       
5 P05  คณะพยาบาลศาสตร์(NS) 200,000.00     600,000.00     500,000.00     1,300,000.00    
6 P06  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด(ีRA) -                     
7 P07  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(SI) -                     
8 P08  คณะเภสัชศาสตร์(PY) -                     
9 P09  คณะวิทยาศาสตร์(SC) 500,000.00     600,000.00     1,100,000.00    
10 P10  คณะวิศวกรรมศาสตร์(EG) 750,000.00     800,000.00     1,550,000.00    
11 P11  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน™ 350,000.00     350,000.00       
12 P12  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(SH) 300,000.00     250,000.00     550,000.00       
13 P13  คณะสัตวแพทยศาสตร์(SV) 55,000.00       75,000.00       130,000.00       
14 P14  คณะสาธารณสุขศาสตร์(PH) -                     
15 P15  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(EN) 45,000.00       50,000.00       75,000.00       170,000.00       
16 P16  วิทยาลัยราชสุดา(VR) 300,000.00     300,000.00       

เงินรายได้ เงินงบ เงินรายได้ -                     
Total รวมจ่ายเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน-ค่าไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 5,950,000.00 7,325,000.00 7,725,000.00 21,000,000.00 

รายละเอยีดลูกหนีเ้งินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (รายละเอยีดประกอบ 2.1)

ค่าไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ระยะเวลา ยอดคงเหลือ 1/10/2012  - 31/05/2019

ส่วนงาน
ปีงบประมาณ 2562

 

หมายเหตุ จ านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

4.2.4  การปรับปรุงรายการบัญชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานส้ินปีงบประมาณและต้นปีงบประมาณ 

ตารางท่ี 4.17 ขั้นตอนการปรับปรุงบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน ส้ินปีงบประมาณและตน้ปีงบประมาณ 
ปฏิบติัไดด้งัน้ี 

1.  ตรวจสอบรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายของกองทุนแหล่งเงินรายได้  
บนัทึกรายการตามเกณฑค์งคา้ง ดงัน้ี 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Typeประเภท
เอกสาร 

Profit 
ศูนย์ก าไร 

Fund 
กองทุน 

1.1  ปรับปรุงค่าใชจ่้ายของทุกส่วนงาน (กรณี
บนัทึกไม่ทนัภายในปีงบประมาณ) 
Dr. ค่าประปา/ค่าไฟ/ค่าโทรศพัท/์… 
    Cr. เจา้หน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
กรณีค่าประปาภูมิภาค จะมีก าไร/(ขาดทุน)
ระหวา่งการเรียกเก็บ(ภายใน) กบั ใบแจง้หน้ี
จากประปาภูมิภาค 
Dr. ค่าประปา (ส่วนขาดทุน) 
      Cr. รายไดค้่าบ ารุงสาธารณูปโภค(กรณีมี
ส่วนเกินจากการเรียกเก็บค่าประปาภูมิภาค) 
      Cr.  เจา้หน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

ZGLCV001 Z1  
 
Pxx 
Pxx 
 
 
 
P01 
P01 
 
P01 

 
 
1010xxxx 
10101001 
 
 
 
10101001 
10101001 
 
10101001 

2.  ตรวจสอบรายการปรับปรุงค่าใช้จ่าย ของกองทุนแหล่งเงินงบประมาณ  
บนัทึกรายการตามเกณฑค์งคา้ง ดงัน้ี 
2.1  ปรับปรุงเงินรับจดัสรรกรมบญัชีกลาง  
(กรณีจดัท าฎีกาขอเบิกกองทุนแหล่งเงิน
งบประมาณ ไม่ทนัภายในปีงบประมาณ)  
Dr. เงินรับจดัสรรกรมบญัชีกลาง  
     Cr. เจา้หน้ี Inter-face 
 

ZGLCV001 Z1  
 
 
P99 
P99 

 
 
 
2010100x 
2010100x 

2.2  ปรับปรุงค่าใชจ่้ายของทุกส่วนงาน (กรณี
บนัทึกไม่ทนัภายในปีงบประมาณ) 
Dr. ค่าประปา/ค่าไฟ/ค่าโทรศพัท.์.. 
     Cr. รายได-้งบประมาณงบด าเนินการ  

ZGLCV001 Z1  
 
Pxx 
Pxx 

 
 
2010100x 
2010100x 
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3. ตรวจสอบรายได้ค้างรับ กรณีรับเงินจากกองทุนแหล่งเงินงบประมาณเพื่อคืนเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานแต่ไม่ทนั

ภายในปีงบประมาณ 

ขั้นตอน/รายการบัญชี / เลขบัญชี T-Code 
ค าส่ัง 

Doc Type 
ประเภทเอกสาร 

Profit 
ศูนย์ก าไร 

Fund 
กองทุน 

Dr.  รายไดจ้ากเงินงบประมาณคา้งรับ 

Interface 

     Cr. เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

ZGLCV001 
 

Z1 P01 
 

P01 

10101001 
 

10101001 

4.  ต้นปีงบประมาณ น าเลขท่ีเอกสารทุก
รายการท่ีปรับปรุงไว ้ น ามายกเลิก 

FB08    

 

ขั้นตอนปรับปรุงรายการบญัชีส้ินปีงบประมาณและตน้ปีงบประมาณ ในระบบ MU-ERP ดงัน้ี 

  ค าสั่ง  ZGLCV001 :โปรแกรมตั้งยอดคงเหลือบญัชีแยกประเภท ดงัน้ี 

1. การสร้าง Template Excel บนัทึกขาบญัชีท่ีตอ้งปรับปรุง 

 

รูปภาพท่ี 4.111 ตวัอยา่ง Template Excel : บญัชีแยกประเภท 
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ตารางท่ี 4.18 ค  าอธิบายการกรอกขอ้มูล Template Excel : บญัชีแยกประเภท 

ช่ือคอลมัน์ ค าอธิบาย ส่ิงทีต้่องท าและค่าทีต้่องใช้ 
คอลมัน์ B 
คอลมัน์ C 
คอลมัน์ E 
คอลมัน์ G 

Row 3 : Document Date 
Row 3 : Document Type 
Row 3 : Posting Date 
Row 3 : Document Header Text 

ระบุวนัท่ีในเอกสาร : 20190930 
ระบุประเภทเอกสาร : Z1 
ระบุวนัท่ีผา่นรายการ : 20190930 
ระบุขอ้ความสั้นๆ 

คอลมัน์ B Posting Key ระบุขาบญัชี 40 : เดบิต 
ระบุขาบญัชี 50 : เครดิต 

คอลมัน์ C G/L Account ระบุรหสับญัชี 
คอลมัน์ D Amount ระบุจ านวนเงิน 
คอลมัน์ E Cost Center ระบุศูนยต์น้ทุนของแต่ละส่วนงาน 
คอลมัน์ F Internal Order ระบุผลผลิตภายใน Zxx000000000 
คอลมัน์ G Fund ระบุกองทุนแหล่งเงิน 
คอลมัน์ H Profit ระบุศูนยก์ าไร : Pxx  (ศูนยก์  าไรแต่ละส่วนงาน) 
คอลมัน์ I Functional Area ระบุผลผลิตของแต่ละส่วนงาน 
คอลมัน์ J Funds Center ระบุศูนยผ์ลผลิตของแต่ละส่วนงาน  
คอลมัน์ K Text ระบุขอ้ความอธิบายรายการ 

2. การใชค้  าสั่ง ZGLCV001 เพื่ออพัโหลด Template Excel ในระบบ MU-ERP 

 

รูปภาพท่ี 4.112 ค าสั่ง ZGLCV001 

ระบุค  าสัง่ zglcv001 แลว้Enter 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 

รูปภาพท่ี 4.113 ค าสั่ง ZGLCV001:โปรแกรมตั้งยอดคงเหลือบญัชีแยกประเภท 

 

รูปภาพท่ี 4.114 ค าสั่ง ZGLCV001:โปรแกรมตั้งยอดคงเหลือบญัชีแยกประเภท 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

 

รูปภาพท่ี 4.115 ค าสั่ง ZGLCV001:โปรแกรมตั้งยอดคงเหลือบญัชีแยกประเภท 

 

รูปภาพท่ี 4.116 ค าสั่ง ZGLCV001:โปรแกรมตั้งยอดคงเหลือบญัชีแยกประเภท 

 

รูปภาพท่ี 4.117 ค าสั่ง ZGLCV001:โปรแกรมตั้งยอดคงเหลือบญัชีแยกประเภท 

ตรวจดูผลการประมวล 

เลขเอกสารใบส าคญัทัว่ไป(JV) 
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3. พิมพใ์บส าคญัทัว่ไป ZGLFM001 ปฏิบติัไดด้งัรูปภาพท่ี 4.71 - รูปภาพท่ี 4.73  

4. ยกเลิกรายการทางบญัชีในตน้ปีงบประมาณ โดยค าสั่ง FB08  

 
รูปภาพท่ี 4.118 ค าสั่ง FB08  

 
รูปภาพท่ี 4.119 ค าสั่ง FB08 : Reverse Document  

ระบุค าสัง่ FB08 แลว้Enter 

Document Number : ระบุเลขเอกสาร 
Company Code : 1000 
Fiscal Year : 2019 

Reversal Reason : ระบุเหตุผลยกเลิก “02” :ยกเลิก
นอกระยะเวลาบญัชี 
Posting Date : ระบุวนัท่ียกเลิก “วนัท่ีปัจจุบนั” 
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รูปภาพท่ี 4.120 ค าสั่ง FB08 : Reverse Document  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขเอกสารปรากฎ 
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คูม่ือปฏิบตังิานกระบวนการบริหารเงนิจ่ายแทนสว่นงาน 

บทที ่5 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพฒันางาน 

 คู่มือปฏิบติังานกระบวนการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน  ผูจ้ดัท าไดร้วบรวมปัญหาและ

อุปสรรคในการแกไ้ขปัญหา ไวด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5.1 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข 

ปัญหาและอปุสรรค แนวทางการแก้ไข 

1.  การบนัทึกการตดัโอนค่าใชจ่้ายเพื่อคืนเงินยมืฯ 

ใบจองงบประมาณไม่สามารถบนัทึกได ้เช่น จ านวน

เงิน  รหสับญัชีในใบจองงบประมาณไม่ตรงกบั

เอกสารท่ีแนบประกอบมา 

แจง้ส่วนงานงบประมาณ เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข

ในรายการใบจองงบประมาณ รายการท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง ดงักล่าวใหถู้กตอ้งตามหนงัสืออนุมติั

ค่าใชจ่้าย  

2.  การบนัทึกบญัชีในระบบ MU-ERP การส่งใชเ้งิน

ยมืจ่ายแทนส่วนงาน เกินกวา่มูลค่าเงินยมืฯ ท่ีได้

บนัทึกและขออนุมติัไว ้กรณีของค่าน ้าประปา

ภูมิภาค ท่ีแสดงก าไร/ขาดทุนในการเรียกเก็บ 

ตรวจสอบเอกสารบนัทึกขออนุมติัจ่าย และ

ตรวจสอบรายละเอียดค่าใชจ่้าย เพื่อปรับปรุงบญัชี

เงินยมืจ่ายแทนส่วนงานในระบบ MU-ERPให้

ถูกตอ้ง ดว้ยค าสั่ง FB50 

3.  การบนัทึกบญัชีเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ผิด

กองทุน 

ท าการปรับปรุงบญัชีใบส าคญัทัว่ไป (JV) ในระบบ 

MU-ERPใหถู้กตอ้ง และแจง้เตือนการระมดัระวงั

การตรวจสอบขอ้มูลก่อนส่งฎีกาเบิกจ่าย 

 

4.  การเบิกส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานซ ้ าซอ้น 

กรณีส่วนงานบริหารจดัการเงินรายไดเ้อง 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกบัหลกัฐานการแจง้หน้ี

ค่าใชจ่้ายและใบส าคญัรับเงิน หากพบวา่เป็นการจ่าย

ซ ้ าซอ้นจริงดงัปรากฎในรายงาน แจง้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งของกองคลงั ส านกังานอธิการบดี เพื่อ

ด าเนินการท าจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ส่วนงานต่อไป 
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ปัญหาและอปุสรรค แนวทางการแก้ไข 

5.  การบนัทึกการรับเงิน  บนัทึกบญัชีผดิประเภท

บญัชี G/L หรือผดิกองทุน 

การตรวจสอบกบัเอกสารประกอบการรับเงิน หาก

พบวา่บนัทึกผดิประเภทบญัชี(G/L) จริง ให้

หน่วยงานบญัชีรับ(AR) ขั้นตน้ท าการปรับปรุงบญัชี

ในระบบ MU-ERP ทนัทีท่ีตรวจสอบพบ 

6.  การตั้งหน้ีฎีกาเงินงบประมาณ เพื่อส่งใชคื้นเงิน

ยมืแก่เงินรายไดไ้ม่ครบถว้น 

1.  ตรวจสอบการตั้งหน้ีและฎีกาขอเบิก (เงิน

งบประมาณ) วา่ไดจ้ดัท าฎีกาขอเบิกเงินเพื่อส่งใชเ้งิน

ยมืจ่ายแทนส่วนงานแลว้หรือไม่ หากยงัไม่ท าการตั้ง

หน้ี แจง้ให้หน่วยงานบญัชีจ่าย(AP)และจดัท าฎีกาขอ

เบิกเพิ่มเติม 

2.  ตรวจสอบยอดหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานท่ีคง

คา้งในรายงาน  และตรวจสอบการตั้งฎีกาขอเบิกจาก

เงินงบประมาณในระบบ MU-ERP  แลว้ยงัไม่มีการ

ท าจ่าย กรณีน้ีตอ้งแจง้สอบทานไปยงัฝ่ายการเงิน ให้

ตรวจสอบฎีกาวางเบิกเงินงบประมาณตามเลขท่ีของ

ฎีกา วา่ยงัไม่มีการท าจ่ายเงิน แจง้ใหฝ่้ายการเงินรีบ

ด าเนินการจ่ายเงินในทนัทีท่ีพบ 

7.  พบการช าระหน้ีเพื่อส่งใชเ้งินยมืจากส่วนงาน

ล่าชา้ 

แจง้ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อติดตาม ทวงถาม ใน
รายการหน้ีท่ีคงคา้งช าระ 

 ข้อเสนอแนะ  

1.  ในการจดัท ารายงานเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน อาจน าไปสู่การพฒันาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อเช่ือม

การท างานร่วมกนักบัระบบ MU-ERP ในการบนัทึกและออกรายงานทดแทนการท างานรูปแบบเดิม 

2.  การจดัท ารายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานรายตวั พบวา่ บางส่วนงานมีหน้ีคา้งช าระซ่ึงท า

ใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูรั้บภาระหน้ีสินดงักล่าว ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะเป็นการน ามาซ่ึงการพฒันาการจดัการบริหาร

จดัการหน้ีสินอนัเกิดจากการคา้งช าระของส่วนงานภายในของมหาวทิยาลยัในอนาคต 
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ภาคผนวก ก  ประกาศ ข้อบังคบั หนังสือเวยีน ที่เกีย่วข้องภายในมหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ข  หนังสือเวยีน ที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัตงิานระบบ ERP 
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