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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

กองคลังจัดตั้งข้ึนตามราชกิจจานุเบกษา  แหงพระราชบัญญัติ   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  

(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2503 ตามมาตรา 4   ซ่ึงเห็นควรใหมีเลขาธิการมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติหนาท่ีควบคุมการ 

ทะเบียนสถิติควบคุมการบัญชีการตรวจตราดูแลการเงินการพัสดุรวมท้ังเปนผูชวยอธิการบดี  ในกิจการ

ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยตามท่ีไดรับมอบหมาย ตอมาสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศ  

สํานักนายกรัฐมนตรี ณ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2512 เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล  

ซ่ึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนเลขาธิการมหาวิทยาลัย มาเปนกองคลังโดยสังกัดภายใตสํานักงานอธิการบดี 

กองคลังเปนหนวยงานกลาง ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีภาระหนาท่ีใหบริการ

ดานการคลัง แกหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี และสวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย

งานบัญชีมีภาระหนาท่ีสวนหนึ่งในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเบิกจาย ใหถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ/ประกาศ และแนวปฏิบัตท่ีิเก่ียวของ รวมถึงการบันทึกเบิกจาย และจัดทํา(ฎีกา)ในระบบ 

MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งท่ีเก่ียวของและมีข้ันตอนในการบันทึกเบิกจายแตกตางกันไป 

เพ่ือใหการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย การบันทึกเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ 

MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ผูจัดทําจึงจัดทําคูมือปฏิบัติงาน “การ

ตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยอางอิงจาก

ภาระหนาท่ีงานท่ีปฏิบัติอยูเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดความถูกตอง และเพ่ือใหบุคลากร

สามารถปฏบิัติงานแทนกันไดถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือจัดทําคูมือปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษรแสดงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานการ

ตรวจทานเอกสาร การเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2.2 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงาน ใหสามารถทํางานไดอยางถูกตองและเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

 

1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1.3.1 ไดคูมือปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษรท่ีแสดงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานการ

ตรวจทานเอกสาร การเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.3.2 ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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1.4 ขอบเขตของการจัดทําคูมือ  

การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน “การตรวจสอบการเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP 

มหาวิทยาลัยมหิดล” เปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนเฉพาะการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการใหบริการเปนไปดวยความรวดเร็ว คูมือปฏิบัติงาน

ดังกลาวไดกลาวถึง ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานการเบิกจาย ตั้งแตการตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสารการเบิ กจ าย  และข้ันตอนการบัน ทึก เบิ กจ ายและจัด ทํ า  (ฎี กา) ผ าน ระบบ MUERP 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1.5 คําจํากัดความเบื้องตน 

มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 

กองคลัง หมายถึง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบัญชี หมายถึง งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานตางๆ ภายใตสํานักงานอธิการบด ี

การเบิกจาย หมายถึง วิธีปฏิบัติการจายเงิน 

ฎีกา หมายถึง ใบแจงขอเบิกเงินจากคลัง 

คูมือ เปรียบเสมือนแผนท่ีเอกสารท่ีมีลําดับข้ันตอน แสดงรายละเอียดและกระบวนการตางๆ 

สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการทํางาน และสามารถใชอางอิงมิใหเกิดความ

ผดิพลาดในการปฏิบัติงาน  

ร ะ บ บ  MUERP (Mahidol University Enterprise Resource Planning)  คื อ  ร ะ บ บ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การจัดซ้ือ

จัดหาการบริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารประกอบการเบิกจาย หมายถึง บรรดาหลักฐานใดๆ ท่ีแสดงถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและ

ดําเนินไปในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีอันเกิดสิทธิตามกฎหมายท่ีจะไดรับเงิน 
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บทที่ 2 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

กองคลังสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการดาน

การคลัง ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารเงินงบประมาณรายงานจากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอก

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

 การขออนุมัติเงินประจํางวด 

 การควบคุมการบริหารเงินงบประมาณ 

 ควบคุมเงินนอกงบประมาณ 

 ควบคุมการรับ-จาย เงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ 

 ควบคุมการกอหนี้ผูกพัน และการทําฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอก

งบประมาณ 

 ควบคุมการจัดทําทะเบียนบัญชี และรายงานการเงินตางๆ ท้ังเงินงบประมาณแผนดิน  

และเงินนอกงบประมาณ 

 จัดทํางบการเงินประจําเดือน ใบสําคัญรับเงิน จายเงินงบประมาณแผนดิน  

และเงินนอกงบประมาณ 

 จัดเก็บรักษาตัวหลักทรัพย ตราสารและเอกสารทางการเงิน 

 ควบคุมดําเนินการเก่ียวกับพัสดุของมหาวิทยาลัย 

 

ภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาว ดําเนินการภายใต 5 หนวยงานดังนี ้

1. งานบริหารงบประมาณ 

2. งานบริหารพัสดุ  

3. งานการเงิน  

4. งานบัญชี  

5. งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ  
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2.2 ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ช่ือตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานเก่ียวของดานการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี

ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานท่ัวไป  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี และการใหบริการดานการคลัง โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการต้ังฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบ

ความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานการเงิน รายจายตาม

งบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายไดรายจายประจําป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผลและติดตามผลการ

ใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

การปฏิบัติงานของผูจัดทํามีลักษณะงานและบทบาทดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารของเรื่องท่ีหนวยงานตางๆ สงมาขออนุมัติหลักการ

และขออนุมัติเบิกจาย ใหเปนไปตาม คําสั่ง ประกาศ และกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของ  

 2. เสนอเรื่องขออนุมัติหลักการและขออนุมัติเบิกจาย สําหรับเรื่องท่ีเอกสารถูกตองครบถวนท้ัง 

เงินรายไดและเงินงบประมาณ 

3. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารของเรื่องท่ีขออนุมัติเบิกจายกอนบันทึกรายการ 

เบิกจายในระบบ MUERP 

4. บันทึกรายการเบิกจาย และจัดทําฎีกาในระบบ MUERP 

5. บันทึกตัดโอนรายได คาใชจายระหวางหนวยงานสํานักงานอธิการบดี และสวนงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. ตรวจสอบเอกสารนักศึกษาขอคืนเงินคาหนวยกิต/คาธรรมเนียมท่ีขอรับบริการหนาเคานเตอร 

7. จัดเก็บฎีกา แยกตามแหลงเงิน และปงบประมาณ 

8. ใหบริการขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.3 โครงสรางการบริหารงานกองคลัง 

 

 
ภาพท่ี 2.1 โครงสรางการบริหารงานกองคลัง 

 

การบริหารงานภายในกองคลัง 

มีรองอธิการบดีฝายการคลังเปนผูกํากับดูแล และมีผูอํานวยการกองคลังเปนผูบริหารสูงสุด โดยมี

การแบงงานและความรับผิดชอบของกองคลัง ออกเปน 5 หนวยงานโดยมีหัวหนาแตละหนวยงานเปนผู

ดูแล ไดแก  

1. หัวหนางานบริหารงบประมาณ มีหนาท่ีกํากับดูแลงานบริหารงบประมาณ  

2. หัวหนางานการเงิน มีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยการเงินรับ หนวยการเงินจาย หนวยฎีกาเบิกจาย 

และหนวยบําเหน็จบํานาญ  

3. หัวหนางานบัญชี มีหนาท่ีกํากับดูแลงานบัญชี 

4. หัวหนางานบริหารพัสดุ มีหนาท่ีกํากับดูแลงานบริหารพัสดุ  

5. หัวหนางานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ มีหนาท่ีกํากับดูแลงานบัญชีบริหารและการพัฒนา

ระบบของมหาวิทยาลัย 
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2.4 โครงสรางการบริหารงานบัญชี  

 
 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 โครงสรางการบริหารงานบัญชี 

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร
ของเรื่ อ ง ท่ี ขออนุ มั ติ
เบิ กจ าย  และบั น ทึ ก
เบิกจาย จัดทํา (ฎีกา) 
ในระบบ MUERP 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัตงิาน 

 

3.1 หลกัเกณฑและวิธีปฏบิัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคูมือ “การตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP 

มหาวิทยาลัยมหิดล”  เปนการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานดานบัญชีซ่ึงเปนการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจายและการแสดงข้ันตอนการเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ  MUERP 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือปองกันขอผิดพลาดในการปฏิบัตงิานของผูปฏิบัติงานและผูมีสวนเก่ียวของในงาน 

และเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน 

 

ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวของ 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551  

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน 

การจายเงิน และการควบคุมดูแลการจายเงิน พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 

 

การตรวจเอกสารการเบิกจาย 

การเบิกจายเงินใหกระทําเฉพาะท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง กําหนดไวหรือ

มติ คณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและผูมีอํานาจอนุมัติให

จายได นอกจากระเบียบท่ีเก่ียวของแลว งานบัญชีตองศึกษาถึงหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และคําสั่งของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีอธิการบดีมอบอํานาจใหรองอธิการบดี ผูอํานวยการปฏิบัติหนาท่ีแทนในเรื่องใดบาง 

การดําเนินการในแตละกรณีนั้นผูใดมีอํานาจในการอนุมัติในหลักการและเบิกจาย  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

พ.ศ. 2553 กลาวถึง “คาใชจาย” หมายความวา รายจายท่ีกําหนดใหจายในการบริหารงานประจําตาม

อํานาจหนาท่ีของสวนราชการ ซ่ึงเปนการเบิกจายจากงบดําเนินงาน ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย  

คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค หรืองบรายจายอ่ืนใดท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน และใหหมายความ

รวมถึงรายจายท่ีเกิดจากภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีดวย 

คาใชจายใดท่ีมี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง

กําหนดไวเปนการเฉพาะ หรือท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหหัวหนาสวนราชการเบิกจาย

คาใชจายดังกลาวตามรายการและอัตราท่ีกําหนดไว  
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หลักเกณฑการตรวจสอบเอกสารเบิกจาย 

1. มีเหตุผลหรือจุดประสงคในการเบิกจายนั้น 

2. ตรวจสอบเอกสารตามอนุมัติ สัญญาหรือขอตกลง 

3. การเบิกจายนั้นๆ จะตองมีการรับรองวาไดดําเนินการแลวเสร็จ และถูกตองตามท่ีขอเบิกมา 

   จากหนวยงานท่ีสงเอกสารมาเพ่ือเบิกจาย 

4. มีหนังสือเปนลายลักษณอักษร ในการขอเบิกจายคาใชจายนั้นๆ ของผูขอเบิก  

5. มีอนุมัติใหจายคาใชจายนั้นๆ ใหกับผูขอเบิก 

6. ตองมีเอกสารประกอบการเบิกจายคาใชจายนั้นๆ ตามท่ีมติ, สัญญา, อนุมัติหลักเกณฑ ฯลฯ   

   ซ่ึงหนวยงานผูรับผิดชอบไดกําหนดครบถวน 

 

3.2 วิธีการปฏบิัติงาน 

3.2.1 การตรวจเอกสารประกอบการเบิกจาย แบงไดดังนี้ 

กรณี 1 การตรวจเอกสารท่ีผานจัดซ้ือ/จัดจาง 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

1. ใบตรวจรับพัสดุ/รายงานผลการตรวจรับ (จากระบบ MUERP) 

2. ใบสงของ/ใบแจงหนี้ 

3. ใบสงมอบงาน หรือหนังสือสงมอบงาน/รายงานผูควบคุมตรวจสอบการสงมอบงาน (กรณีมี   

คําสั่งแตงตั้งผูควบคุมงาน) 

4. ใบขอจัดซ้ือ/จัดหา (จากระบบ MUERP) 

5. ใบเสนอราคา 

6. หนังสือขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง จากหนวยงาน 

7. หนังสืออนุมัติหลักการ 

กรณีจัดซ้ือจัดจางวงเงินเกิน 100,000 บาท จะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (e-GP) (เอกสาร1-7) และเพ่ิมเติม 

8. ใบตรวจรับในระบบ e-GP 

9. สัญญาซ้ือ/จาง, ใบสั่งซ้ือ/จาง, สัญญาแกไข/ใบสั่งจางแกไข (ถามี) 

10. อนุมัติซ้ือ/จาง 

11. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชี้แจงรูปแบบ กรรมการดูสถานท่ี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และผูควบคุมงาน 

12 บันทึกขอความเห็นชอบดําเนินการ  

13. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

14. จัดทําประกาศผลผูชนะใน(ระบบ e-GP)  



คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล              9  
 

15. รายงานผลดําเนินการ  

16. ขออนุมัติขยายเวลา (ถามี) 

17. เอกสารเบิกเงินลวงหนา (ถามี) 

18. หนังสือยินยอมใหหักคาปรับ (ถามี) 

19. หนังสือโอนสิทธิ์เรียกรอง (ถามี) 

หมายเหตุ : 

กรณีเรงดวน หนังสืออนุมัติจัดซ้ือพรอมรายงานเหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ/จัดจาง พรอม

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

 

วิธีการตรวจสอบเอกสารเบิกจายกรณีส่ังซ้ือ/ส่ังจาง 

1. อนุมัติเบิกจายจากผูมีอํานาจลงนาม (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลท่ี 2565/2560 เรื่องการ

มอบอํานาจการดําเนินการดานการคลังและพัสดุ) 

2. ลายมือชื่อผูตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตรงกับคําสั่งท่ีแตงตั้งไวแลว) ถามี

การเปลี่ยนแปลงตองมีคําสั่งขอเปลี่ยนแปลง 

3. มีการออกใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง จากผูประกอบการ 

4. ตรวจสอบการคํานวณคาปรับตามอัตรา และระยะเวลาตามหนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ (ถามี) 

5. กรณีโอนสิทธิ์เรียกรอง ตองมีหนังสือยืนยันการโอนสิทธิ์ 

6. ตองมีการอนุมัติจายเงินใหผูประกอบการซ้ือเสนออนุมัติโดยงานพัสดุ 

 

กรณี 2 การตรวจเอกสารท่ีไมผานจัดซ้ือจัดจาง แบงออกไดดังนี ้

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

2.1 การเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

1. บันทึกขอความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยรายงานเหตุผลและความจําเปน 

พรอมระบุรายชื่อผูปฏิบัติงาน วันท่ี และระยะเวลาท่ีจะปฏิบัติงาน พรอมท้ังแหลงเงินท่ีจะขอเบิก โดย

จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานกอนท่ีจะมีการปฏิบัติงานจริง  

2. ใบลงเวลาทํางานในแตละวัน พรอมลายเซ็นผูควบคุมแตละวัน  

3. หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซ่ึงจะเปนการสรุปการขอ

เบิกเงินจากใบลงเวลาทํางาน  

4. บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยระบุวันท่ี

ปฏิบัติงานจริง พรอมท้ังแหลงเงิน และจํานวนเงินท่ีขอเบิกท้ังหมด เสนอตอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ  

 

 



คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล              10  
 

2.2 การเบิกคาเดินทางไปราชการ  

1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจลงนามอนุมัติแลว พรอมแนบ

สําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม พรอมแนบรายละเอียดโครงการ 

และกําหนดการทุกครั้ง (กรณีเดินทางไปราชการโดยรถยนตสวนตัวจะตองจัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทาง

โดยรถยนตสวนตัว พรอมท้ังระบุสถานท่ีและหมายเลขทะเบียนรถ) 

2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แลวแตละกรณี)  

    - กรณีเดินทางไปราชการคนเดียว (โดยเครื่องบิน + รถไฟ)  

    - กรณีเดินทางไปราชการโดยรถยนตสวนตัว  

    - กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ (ตั้งแต 2 คนข้ึนไป)  

3. เอกสารท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือเชิญประชุม กําหนดการ 

4. หลักฐานการจาย  

    - กากตั๋วเครื่องบิน/บอรดดิ้งพาส + ใบเสร็จรับเงิน  

    - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินคารถรับจาง รถประจําทาง คารถไฟ  

    - ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามัน คาธรรมเนียมผานทาง (กรณีเดินทางโดยรถยนตของทางราชการ)  

    - ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน (กรณีมีการเก็บคาลงทะเบียน)  

    - ใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก + ใบ Folio  

5. ใบแนบใบเบิกคาใชจายในการเดินทาง (แบบ 8708)  

 

2.3 การเบิกเงินคาอาหารหลัก อาหารวาง  

1. บันทึกขอความขออนุมัติคาเลี้ยงรับรอง ระบุวันท่ี จํานวนเงินท่ีขออนุมัติและแหลงเงินท่ีขอเบิก   

ท่ีไดรับการอนุมัติแลว  

2. รายชื่อและลายมือชื่อผูเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม ตามวันท่ีขออนุมัติเบิก  

3. กําหนดการประชุม/สัมมนา/อบรม 

4. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงินคาเลี้ยงรับรอง (พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับเงิน)  

หัวหนางาน/หัวหนาสวนงาน/หัวหนาโครงการ จะตองลงลายมือชื่อขอรับรองวาปฏิบัติงานจริงใหเรียบรอย 

5. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาเลี้ยงรับรอง ระบุวันท่ี จํานวนเงินท่ีขอเบิก และแหลงเงินท่ีขอเบิก  

 

2.4 การเบิกคาตอบแทนวิทยากรบรรยาย  

1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนวิทยากรบรรยาย ระบุจํานวนเงิน วันท่ีขอเบิก และ 

แหลงเงินท่ีขอเบิก  

2. หนังสือเชิญเปนวิทยากร และหนังสือตอบรับจากวิทยากร  
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3. ใบสําคัญรับเงิน ระบุรายการคาตอบแทนการบรรยาย วันท่ี ……………………(พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนผูรับเงิน) หัวหนางาน/หัวหนาสวนงาน/หัวหนาโครงการ จะตองลงลายมือชื่อขอ

รับรองวาปฏิบัติงานจริงใหเรียบรอย 

4. ใบลงลายมือชื่อตามเวลาท่ีบรรยาย และขอเบิก  

5. โครงการท่ีไดรับอนุมัติ จากผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ  

6. ใบแนบใบเบิกคาใชจายในการเดินทาง (แบบ 8708) (ถามี) 

 

2.5 การเบิกคาเบ้ียประชุม 

1. บันทึกขออนุมัติเบิกคาเบี้ยประชุม และบันทึกอนุมัติหลักการเบิกคาเบี้ยประชุม 

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

3. หนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม  

4. รายงานการประชุม หรือรับรองสําเนา  

5. ใบลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมฉบับจริง  

6. หลักฐานการจายคาเบี้ยประชุม/ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยประชุม (พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนผูรับเงิน) ) หัวหนางาน/หัวหนาสวนงาน/หัวหนาโครงการ จะตองลงลายมือชื่อขอรับรองวา

ปฏิบัติงานจริงใหเรียบรอย 

 

2.6 การเบิกคาของท่ีระลึก  

1. บันทึกขอความขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก  

2. ทําบันทึกขอความหรือบันทึกซ้ือ/จาง เพ่ือเบิกคาของท่ีระลึกระบกุรรมการตรวจรับ  

3. ใบเสร็จรับเงินคาของท่ีระลึก (พรอมลงลายมือชื่อขอรับรองวาปฏิบัติงานจริงในใบเสร็จรับเงิน) 

 

2.7 การเบิกเงินคาใชจายในการจัดประชุม  

1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน  

2. บันทึกขออนุมัติใหจัดประชุม/อนุมัติหลักการ  

3. หลักฐานการจายคาเบี้ยประชุม/ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยประชุม (พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนผูรับเงิน) หัวหนางาน/หัวหนาสวนงาน/หัวหนาโครงการ จะตองลงลายมือชื่อขอรับรองวา

ปฏิบัติงานจริงใหเรียบรอย 

4. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหารกลางวัน พรอม

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) หัวหนางาน/หัวหนาสวนงาน/หัวหนาโครงการ จะตองลงลายมือชื่อขอ

รับรองวาปฏิบัติงานจริงใหเรียบรอย 

5. ใบเสร็จรับเงินอ่ืนๆ เชน คาเชาหองประชุม คาวัสดุ เปนตน  
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2.8 การเบิกเงินคาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา ฝกอบรม  

หรือศึกษาดูงาน  

1. บันทึกขออนุมัติการเบิกเงิน  

2. บันทึกขออนุมัติโครงการและโครงการจัดประชุมฯ  

3. หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล 

4. ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร  

5. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน) หัวหนางาน/หัวหนาสวนงาน/หัวหนาโครงการ จะตองลงลายมือชื่อขอรับรองวา

ปฏิบัติงานจริงใหเรียบรอย 

6. ใบเสร็จรับเงินอ่ืนๆ เชน คาวัสดุสํานักงาน คาถายเอกสาร คากระเปา เปนตน  

7. ใบเสร็จรับเงินคาท่ีพักและใบแสดงรายการเขาพัก (Folio) 

8. ใบลงลายมือชื่อผูเขารวมการประชุมฯ หรือผูเขารับการฝกอบรม  

9. รายงานการเดินทาง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และอ่ืนๆ (กรณีใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

หัวหนางาน/หัวหนาสวนงาน/หัวหนาโครงการ จะตองลงลายมือชื่อขอรับรองวาปฏิบัติงานจริงให

เรียบรอย) 

 

วิธีการตรวจสอบเอกสารเบิกจายไมผานจัดซ้ือ/จาง 

 1. ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติเบิกจาย กับอนุมัติหลักการวาตรงกันหรือไม 

2. ตรวจสอบ คํานวณคาใชจายท่ีเกิดข้ึน ครบถวน ถูกตอง และเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

หรือไม เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาเบี้ยประชุม เปนตน 

3. ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน (แลวแตกรณีท่ีเกิดคาใชจาย) เชน ใบสําคัญรับเงิน  

ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงใบเสร็จท่ีนํามาเบิกตองมีรายการอยางนอยดังนี้  

- ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูออกใบเสร็จรับเงิน/ผูขาย เลขประจําตัวผูเสียภาษี  

  หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูออกใบเสร็จรับเงิน/ผูขาย 

- ชื่อของผูซ้ือหรือผูขอใชบริการ 

- วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 

- รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

- จํานวนเงินท้ังตัวเลข และตัวอักษร  

- ลายมือชื่อของผูรับเงิน 
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3.2.2 การบันทึกเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการใชงานระบบ MUERP เริ่มใชเม่ือ กรกฎาคม 2554  ซ่ึงเปน

ระบบสารสนสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การ

จัดซ้ือ/จัดหาการบริหารพัสดุ เปนการบันทึกบัญชีลักษณะ 3 มิติ ประกอบดวย มิติ 1 กองทุน/แหลงเงิน 

มิติ 2 หนวยงาน และมิติ 3 งาน/โครงการ เปนระบบท่ีเชื่อมโยงขอมูลจากระบบท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย

ระบบงานบัญชแียกประเภท ระบบบริหารพัสดุ ระบบสินทรัพย ระบบบัญชเีจาหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ โดย

เจาหนาท่ีบัญชีจะรับบันทึกอนุมัติเบิกจาย ท่ีผานการอนุมัติแลวมาตรวจสอบรายการ และดําเนินการ

บันทึกเบิกจายในระบบบัญชีเจาหนี้ และจัดทํา (ฎีกา) ตอไป 
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ตารางท่ี 3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

การตรวจสอบ การเบิกจายและจดัทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

1. รับเอกสารเบิกจายท่ีอนุมัติแลวจาก

หนวยงาน 

 

 

                                                  

                                             

2. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ

เอกสารเบิกจาย 

     - เอกสารไมถูกตอง 

     - เอกสารถูกตองครบถวน 

 

 

 

 

 

                             

 

3. วิเคราะหรายการเพ่ือจําแนกประเภท

การบันทึกรายการตั้งหนี้ผานระบบ 

MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

4. จัดทําใบสําคัญเบิกคาใชจาย และจัดทํา 

(ฎีกา) 

 

 

 

 

 

5. จัดพิมพใบสําคัญเบิกคาใชจาย และใบ

ขอเบิก (ฎีกา) แนบเอกสารเบิกจาย และ

สงเอกสารท้ังหมดใหผูตรวจรายการขอ

เบิก และผูขอเบิกดําเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

6. จบกระบวนการบันทึกรายการเบิกจาย 

 

 

 

 

รับเอกสารเบิกจายจาก
หนวยงาน 

 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
ของเอกสาร (ตาม 3.2.1 การ

ตรวจสอบเอกสารประกอบเบิกจาย) 

จําแนกประเภทการตั้งหน้ี  
- อางอิงใบสั่งซื้อ (PO) 
- ไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

จัดทําใบสําคญัเบิกคาใชจาย และ
จัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP 

จัดพิมพใบสําคญัเบิกคาใชจาย 
และใบขอเบิก (ฎีกา) แนบ

เอกสารเบิกจาย 

จบกระบวนการ 

สงคืนแกไข
 

เอกสารถูกกตอ้ง 

เอกสารไม่ถูกกตอ้ง 
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กระบวนการการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงานเจาของเรื่องวางเรื่องพรอมอนุมัติเบิกจาย สงงานธุรการบันทึกเรื่องแลวสงใหงานบัญช ี

งานบัญชีรับเรื่องท่ีอนุมัติเบิกจายพรอมลงเลขรับวางฎีกา กอนสงใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานบัญชี (แยกตาม

แหลงเงินท่ีขอเบิก) ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารอีกครั้งกอนบันทึกตั้งหนี้ผานระบบ 

MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรณี เอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองสงคืนหนวยงานเพ่ือแกไข/แนบเพ่ิมเติม หนวยงานเซ็นรับ

เอกสารคืนพรอมบันทึกในสมุดรับวางฎีกา  

กรณี เอกสารถูกตองครบถวน ดําเนินการบันทึกเบิกจายและจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดทําใบสําคัญเบิกคาใชจาย และใบขอเบิก (ฎีกา) แนบเอกสารเบิกจาย และสง

เอกสารท้ังหมดใหผูตรวจรายการขอเบิก และผูขอเบิกดําเนินการตอไป 

 

3.3 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

งานการเงินและการบัญชี มีข้ันตอนการทํางานท่ีตองอยูในกรอบของการปฏิบัติท่ีถูกตอง รวดเร็ว 

และทันกําหนดเวลาภายใตกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีวางไว หากการปฏิบัติงานดังกลาวไมเปนไปตาม

กฎเกณฑของระเบียบ และขอกฎหมายท่ีกําหนดก็จะกอใหเกิดผลเสียหายเปนอยางยิ่ง ดังนั้นผูปฏิบัติงาน

ตองมีความรูความสามารถและทักษะ จึงจะชวยใหภารกิจของหนวยงานเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุตาม

เปาหมาย 
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

การบันทึกรายการเบิกจายดวยระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล เปนข้ันตอนการบันทึก

รายการทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนโดยการเชื่อมโยงขอมูลของแตละระบบท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยระบบงานบัญชี

แยกประเภท ระบบบริหารพัสด ุ ระบบสินทรัพย ระบบบัญชเีจาหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ เขามาในรายการ

บัญชีแยกประเภท เพ่ือประโยชนในการจัดทํารายงานการเงิน และเพ่ือใหขอมูลแสดงรายการรายละเอียด

งบประมาณท่ีใชไป โดยมีแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 

 

4.1 แผนการปฏิบัติงาน 

การบันทึกรายการเบิกจายดวยระบบสารสนเทศ MUERP มีแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ภายใน 1 วัน 

นับจากวันท่ีรับ

เอกสารการเบิก 

ภายใน 2 วัน 

นับจากวันท่ีรับ

เอกสารการเบิก 

ภายใน 3 วัน 

นับจากวันท่ีรับ

เอกสารการเบิก 

1. รับเอกสารเบิกจายจากหนวยงาน 

 

   

2. ตรวจสอบรายการจากเอกสาร

เบิกจาย 

   

3. หากรายการไมถูกตอง แจงหนวยงาน

สงคืนแกไข 

   

4. ดําเนินการบันทึกบัญชีเบิกจายและ

จัดทํา(ฎีกา) ผานระบบ MUERP ม.

มหิดล 

   

5. ลงนามในใบสําคัญเบิกคาใชจาย และ

ใบขอเบิก (ฎีกา) 

   

ตารางท่ี 4.1 แผนการปฏิบัติงาน 

 

ในการบันทึกรายการเบิกจายดวยระบบสารสนเทศ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกข้ันตอน

ของการดําเนินงานของเอกสารเบิกจายในแตละเรื่องนั้น ไมสามารถระบุเวลาท่ีแนชัดได แตวัดจากปริมาณ

งานท่ีได คือทุกรายการท่ีเกิดข้ึนตองดําเนินการและบันทึกรายการบัญชีใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน นับจาก

วันท่ีไดรับเอกสาร  
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4.2 การเบิกจาย และจัดทํา (ฎีกา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งท่ี

เก่ียวของดังนี้ 

4.2.1 MIRO การบันทึกรายการเบิกจาย แบบอางอิงใบสั่งซ้ือ หรือ Purchase Order (PO) 

4.2.2 FB60 การบันทึกรายการเบิกจาย แบบท่ีไมอางอิงใบสั่งซ้ือ 

4.2.3 ZAPEN001 การจัดทํา (ฎีกา) 

 

4.2.1 การบันทึกรายการเบิกจาย อางอิงใบส่ังซ้ือส่ังจาง (PO) 

เมนู Logistics  Materials Management   Logistics Invoice Verification  

Document Entry  Enter Invoice 

รหัสผานรายการ MIRO 

 
ภาพท่ี 4.1 หนาจอหลักการใชคําสั่ง MIRO การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 
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1. Tab ขอมูลพ้ืนฐาน (Basic data) 

Transaction ท่ีตองการบันทึก Invoice สําหรับตั้งหนี้ 

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงรายการ Tab ขอมูลพ้ืนฐาน (Basic data) การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงรายการ Tab ขอมูลพ้ืนฐาน (Basic data) การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Basic data 

Transaction เลือก Invoice บันทึกตั้งหนี้ 

เลือก Subsequent credit บันทึกมีใบลดหนี้ 

Invoice date ระบุวัน/เดือน/ป ของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอ

เบิกเงิน  

Posting Date ระบุวันท่ีบันทึกรายการขอเบิกเงิน  

Reference ระบุเลขท่ีใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี/ใบวางบิล/ใบสงของ 

หรือเลขท่ีหนังสือ 

Amount ระบุจํานวนเงินท่ีขอเบิก 
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จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Basic data 

Tax Amount ระบุจํานวนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิมดังนี้ 

     VX อัตราภาษีซ้ือ 0% (ไมเก่ียวของกับภาษี) 

     เม่ือบันทึกรายการตั้ งหนี้  ไมตองระบุคาในชอง Tax 

Amount เนื่องจากไมมี Vat 

     U7 อัตราภาษีซ้ือไมอางสิทธิ 7% (ราคาไมรวม Vat) 

     เม่ือบั น ทึกรายการตั้ งหนี้  ต องระบุ ค าในชอง Tax 

Amount เนื่องจาก บันทึกคาของสินคาและบริการ ในฟลด 

Amount เม่ือบันทึกตั้งหนี้โดยใช Tax Code เปน U7 คา 

Tax Amount จ ะ เท า กั บ  7 แ ละ  Amount ใน บ รร ทั ด

รายการ จะตองเปนจํานวนเงินกอนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

     Z7 อัตราภาษีซ้ือไมอางสิทธิ 7% (ราคารวม Vat) 

     เม่ือบันทึกรายการตั้ งหนี้  ไมตองระบุคาในชอง Tax 

Amount เนื่องจาก บันทึกคาของสินคาและบริการ ในฟลด 

Amount รวมภาษีไปแลว เม่ือบันทึกตั้งหนี้โดยใช Tax Code 

เปน Z7 คา Tax Amount จะเทากับ 0 และ Amount ใน

บรรทั ดรายการจํ าน วน เงิน จะเป น จํ านวน เงิน ท่ี รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  

 

Text ระบุ *คําอธิบายรายการขอเบิก  

 

Purchase Order/Scheduling 

Agreement 

ระบุเลขท่ีใบสั่งซ้ือท่ีไดจากระบบพัสดุอางอิงในการบันทึก

รายการเบิกจาย 

 

กดปุม หรือ Enter ระบบจะดึงขอมูลในใบส่ังซ้ือส่ังจาง (PO) ใหโดยอัตโนมัติ 

**กดปุม Tab Payment บันทึกรายการถัดไป** 
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2. Tab การจายเงิน (Payment)  

 
ภาพท่ี 4.3 แสดงรายการ Tab การจายเงิน (Payment) การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงรายการ Tab การจายเงิน (Payment) การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Payment 

BaselineDt ระบุวันครบกําหนดชําระเงิน  

(10 วันทําการนับจากวันตั้งหนี้) 

Pmt Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Individual payee 

ระบุวิธีการจายเงินข้ึนอยูกับวิธีการจายเงินตามแหลงเงินนั้นๆ 

เชน          3 จายผานบริการ ธ. งปม. ฉุกเฉิน      

               4 โอนผานบริการธนาคาร รายได 

               5 โอนผานบริการธนาคารงบฯ ฉุกเฉิน 

               D เช็ค SCB 016-3-00325-6 รายได 1 

                I เช็ค SCB 316-3-03148-5 งปม.BG 

                L เช็ค SCB 316-03571-4 งปม.ฉพ. 

                Y จายผานบริการธนาคาร รายได 

                Z จายผานบรกิารธนาคาร งปม. 

การโอนสิทธิ์ แลวแตกรณี ฟลดนี้จะแสดงบนหนาจอข้ึนอยู

กับวากําหนดคาในขอมูลหลักของผูขายหรือไม 

**กดปุม Tab Details เพ่ือบันทึกรายการถัดไป**   
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กรณีมีการโอนสิทธิเลือก √ หนาจอแสดงผลดังน้ี  

**ระบุรายละเอียดของผูรับโอนสทิธ์ิ) 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงรายการการโอนสิทธ์ิ กรณีมีการโอนสิทธ์ิเรียกรอง 
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3. Tab รายละเอียด (Details)  

 
ภาพท่ี 4.5 แสดงรายการ Tab รายละเอียด (Details) การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงรายการ Tab รายละเอียด (Details) การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Details 

Doc. Type กดปุมลูกศรเลือกประเภทเอกสารการตั้งหนี้ผาน PO 

จะข้ึนตนดวย 4 เสมอ แลวตามดวยรหัส(ตัวเลขหรือ

ตัวอักษร) แทนสวนงาน  เชน  

     41 (P01 ตั้งหนี้มี PO) 

     4ข (P37 ตั้งหนี้มี PO) 

     4ญ (P46 ตั้งหนี้มี PO) 

     4ฎ (P47 ตั้งหนี้มี PO) 

     4ฏ (P48 ตั้งหนี้มี PO) 

Header Text คําอธิบายรายขอเบิกอยางยอ 

**กดปุม Tab Withholding tax บันทึกรายการถัดไป** 

หมายเหตุ Tab tax ระบบจะดึงฐานภาษีใหอัตโนมัติ 

 

 



คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล              23  
 

4. Tab ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (Withholding tax)  

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงรายการ Tab ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (Withholding tax) การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงรายการ Tab ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (Withholding tax) การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Withholding tax 

Name of W/hld tx typ เลือกประเภทภาษีหกั ณ ท่ีจาย (คาปรับ/คาซ้ือสินคา/

คาตอบแทน/คาจางเหมา/บริการ) 

W/tax code เลือกอัตราหักภาษี ณ ท่ีจาย แลวแตกรณี 

01 คาซ้ือสินคา 1% 

02 คาจางเหมา/บริการ 1% 

03 คาจางเหมา/บริการ 3% 

04 คาตอบแทน 5% 

05 คาตอบแทน 1% 

06 คาตอบแทน 10% 

D1 รายไดคาปรับรอ (รับรู) 100% 

W/tax base FC ระบุจํานวนเงินฐานภาษี 

With/tax amt FC ระบุจํานวนเงิน (ปกติระบบคํานวณฐานภาษีให

อัตโนมัติ) 
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**หลังจากบันทึกการตั้งหนี้ครบทุก Tab Manu แลว 

ควรตรวจสอบรายการกอนผานรายการทางบัญชี เชน ขอมูลผูขาย/Balance** 

 
ภาพท่ี 4.7 แสดงรายการตรวจสอบรายการกอนผานรายการทางบัญชี การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสัง่ซื้อ 

 

จําลองรายการทางบัญชี โดย กดปุม  

หรือไปท่ีเมนู Invoice Document -> Simulate Document กอนผานรายการจริง 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงรายการจําลองรายการทางบัญชี การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

**กดปด X หนาจอจะแสดงผลอยูท่ีหนาจอหลัก กดบันทึก  หนาจอจะแสดงผลดังนี้** 
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ภาพท่ี 4.9 แสดงรายการเลขท่ีเอกสารทางพัสดุ การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

 

ภาพท่ี 4.10 แสดงรายการเลขท่ีเอกสารทางบัญชี การบันทึกเบิกจายอางอิงใบสั่งซื้อ 

ระบบจะแสดงเลขท่ีเอกสารทางพัสดุ (10 หลัก) 51000000xx 

เมนู Invoice Document เลือก Display เลือก Follow-On Documents 

ระบบจะแสดงเอกสารทางบัญชี (10 หลัก) 31XX0000xx 
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4.2.2 การบันทึกรายการเบิกจาย ไมอางอิงใบส่ังซ้ือ 

เมนู Accounting  Financial Accounting  Accounts Payable  Document 

Entry  Invoice 

รหัสผานรายการ FB60 

 
ภาพท่ี 4.11 หนาจอหลักการใชคําสั่ง FB60 การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 
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Tab ขอมูลพ้ืนฐาน (Basic data) 

Transaction ท่ีตองการบันทึก Invoice สําหรับตั้งหนี้ 

 
บันทึกขอมูลในสวนท่ี 1 รายการท่ีเกี่ยวกับผูขาย 

ภาพท่ี 4.12 แสดงรายการ Tab ขอมูลพ้ืนฐาน (Basic data) การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงรายการ Tab ขอมูลพ้ืนฐาน (Basic data) การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Basic data  

Transaction เลือก Invoice บันทึกตั้งหนี้ 

Vendor Z100 ผูขาย กลุม นิติบุคคล หมายถึง ผูขายภายนอก

ท่ีมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

Z200 ผูขาย กลุม บุคคลธรรมดา หมายถึง ผูขาย

ภายนอกท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

Z300 ผูขาย กลุม หนวยงานภาครัฐ หมายถึง ผูขาย

ภายนอกท่ีเปนหนวยงานภาครัฐตาง ๆ  

Z400 ผูขาย กลุม ระหวางกัน หมายถึง สวนงาน/

หนวยงาน/กองทุนตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานอยูภายใต

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดล เชน 

สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนที่ 1 รายการที่เกี่ยวกับผูขาย 
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จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Basic data  

 Z500 ผูขาย กลุม บุคลากร หมายถึง ผูขายท่ีมีสภาพ

เปนบุคลากร เชน กรณีพนักงานยืมเงินทดรองจาย

จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

Z600 ผูขาย กลุม นักศึกษา หมายถึง ผูขายท่ี มี

สถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

Z900 (เจาหนี้ขาจร) หมายถึง ผูขายท่ีไมไดมีการ

ติดตอทําธุรกรรมกับทางสวนงาน เปนประจํา และไม

มีแนวโนมท่ีจะทําธุรกรรมตอไปอีกในอนาคต ซ่ึงทาง

สวนงาน ไมตองการเก็บประวัติเฉพาะเจาะจงของ

เจาหนี้ผูขายรายนั้นๆ เชน  

     900001 ผูขายกลุมนิติบุคคล 

     900002 ผูขายกลุมรานคาบุคคลธรรมดา  

                หักภาษี ณ ท่ีจาย 

     900003 ผูขายกลุมบุคคลธรรมดา  

                ไมมีหักภาษี ณ ท่ีจาย 

SGL Ind ตัวบงชี้บัญชีแยกประเภท ระบุแลวแตกรณี เชน กรณี

เบิกชดเชยลูกหนี้เงินยืม ตองระบุ Specail G/L “T” 

เพ่ือใหผานรายการเปน “เจาหนี้อ่ืน” 

Invoice date ระบุวัน/เดือน/ป ของเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบการขอเบิกเงิน  

Posting Date ระบุวันท่ีบันทึกรายการขอเบิก 

Reference ระบุเลขท่ีใบแจงหนี้ หรือเลขท่ีเอกสารขอเบิก 

Document Type กดปุมลูกศรเลือกประเภทเอกสารการตั้งหนี้ผาน PO 

จะข้ึนตนดวย 5 เสมอ แลวตามดวยรหัส(ตัวเลขหรือ

ตัวอักษร) แทนสวนงาน  เชน  

     51 (P01 ตั้งหนี้ไมมี PO) 

     5ข (P37 ตั้งหนี้ไมมี PO) 

     5ญ (P46 ตั้งหนี้ไมมี PO) 

     5ฎ (P47 ตั้งหนี้ไมมี PO) 

     5ฏ (P48 ตั้งหนี้ไมมี PO) 



คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล              29  
 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Basic data  

Amount ระบุจํานวนเงินท่ีขอเบิก  

Tax Amount ระบุจํานวนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม(ถามี) 

     VX อัตราภาษีซ้ือ 0% (ไมเก่ียวของกับภาษี) 

เม่ือบันทึกรายการตั้งหนี้ ไมตองระบุคาในชอง Tax 

Amount เนื่องจากไมมี Vat 

     U7 อัตราภาษีซ้ือไมอางสิทธิ 7% (ราคาไมรวม 

Vat) เม่ือบันทึกรายการตั้งหนี้  ตองระบุคาในชอง 

Tax Amount เนื่องจากบันทึกคาของสินคาและ

บริการ ในฟลด Amount เม่ือบันทึกตั้งหนี้โดยใช  

Tax Code เปน U7 คา Tax Amount จะเทากับ 7 

และ Amount ในบรรทัดรายการ จะตองเปนจํานวน

เงินกอนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

     Z7 อัตราภาษี ซ้ือไมอางสิทธิ 7% (ราคารวม 

Vat) เม่ือบันทึกรายการตั้งหนี้ ไมตองระบุคาในชอง 

Tax Amount เนื่องจากบันทึกคาของสินคาและ

บริการ ในฟลด Amount รวมภาษีไปแลว เม่ือบันทึก

ตั้งหนี้โดยใช Tax Code เปน Z7 คา Tax Amount 

จะเท า กับ  0 และ Amount ในบรรทัดรายการ

จํานวนเงินจะเปนจํานวนเงินท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

Text ระบุ *คําอธิบายรายการขอเบิก 

**กดปุม Tab Payment บันทึกรายการถัดไป** 
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2. Tab การจายเงิน (Payment) 

 
ภาพท่ี 4.13 แสดงรายการ Tab การจายเงิน (Payment) การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงรายการ Tab การจายเงิน (Payment) การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Payment 

BaselineDate ระบุวันครบกําหนดชําระเงิน  

(10 วันทําการนับจากวันตั้งหนี้) 

Pmt Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุวิธีการจายเงินข้ึนอยูกับวิธีการจายเงินตามแหลง

เงินนั้นๆ เชน 

     3 จายผานบริการ ธ. งปม. ฉุกเฉิน      

     4 โอนผานบริการธนาคาร รายได 

     5 โอนผานบริการธนาคารงบฯ ฉุกเฉิน 

     D เช็ค SCB 016-3-00325-6 รายได 1 

      I เช็ค SCB 316-3-03148-5 งปม.BG 

     L เช็ค SCB 316-03571-4 งปม.ฉพ. 

     Y จายผานบริการธนาคาร รายได 

     Z จายผานบรกิารธนาคาร งปม. 

 



คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล              31  
 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Payment 

**Individual payee การโอนสิทธิ์ แลวแตกรณี ฟลดนี้จะแสดงบนหนาจอ

ข้ึนอยูกับวากําหนดคาในขอมูลหลักของผูขายหรือไม 

**กดปุม Tab Details เพ่ือบันทึกรายการถัดไป** 

กรณีมีการโอนสิทธิเลือก √ หนาจอแสดงผลดังน้ี  

**ระบุรายละเอียดของผูรับโอนสทิธ์ิ) 

 

 
ภาพท่ี 4.14 แสดงรายการการโอนสิทธ์ิ กรณีมีการโอนสิทธ์ิเรียกรอง การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 
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3. Tab คําอธิบายรายการ (Details) 

 
ภาพท่ี 4.15 แสดงรายการ Tab คําอธิบายรายการ (Details) การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงรายการ Tab คําอธิบายรายการ (Details) การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Details 

Header Text ระบุคําอธิบายรายการอยางยอ 

**กดปุม Tab Withholding tax บันทึกรายการถัดไป** 

หมายเหตุ Tab tax ระบบจะดึงฐานภาษีใหอัตโนมัติ 
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4. Tab ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (Withholding tax)  

 
ภาพท่ี 4.16 แสดงรายการ Tab ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (Withholding tax) การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงรายการ Tab ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (Withholding tax) การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน เลือก Tab Withholding tax 

Name of W/hld tx typ เลือกประเภทภาษีหัก ณ ท่ีจาย (คาปรับ/คาซ้ือ

สินคา/คาตอบแทน) 

W/tax code   เลือกอัตราหักภาษี ณ ท่ีจาย แลวแตกรณี 

01 คาซ้ือสินคา 1% 

02 คาจางเหมา/บริการ 1% 

03 คาจางเหมา/บริการ 3% 

04 คาตอบแทน 5% 

05 คาตอบแทน 1% 

06 คาตอบแทน 10% 

D1 รายไดคาปรับรอ (รับรู) 100% 

W/tax base FC ระบุจํานวนเงินฐานภาษี 

With/tax amt FC ระบุจํานวนเงิน (ปกติระบบคํานวณฐานภาษีให

อัตโนมัติ) 
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5. ระบุรายการบัญชีแยกประเภท ตามประเภทรายการท่ีจาย 

บันทึกรายการในสวนท่ี 2 

 
 ภาพท่ี 4.17 แสดงรายการคาใชจายบัญชีแยกประเภท การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

**คลิกบนบรรทัดรายการเพ่ือแสดงขอมูลเต็มหนาจอได** 

กรณีเปนคาใชจายระบุ Earmarked Funds (ใบจองงบงบประมาณ) เม่ือกดปุม Enter ระบบจะดึงขอมูล  

มาใหอัตโนมัติ 

 
ภาพท่ี 4.18 แสดงรายการรายละเอียดบันทึกคาใชจายบัญชีแยกประเภท การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

สวนที่ 2 รายการคาใชจายบัญชีแยกประเภท 
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หมายเหตุ กรณีเปนการจายท่ีไมมี ใบจองงบประมาณ เชน คืนเงินประกัน หรือจายแทนเงินยืม ระบบจะให 

ระบุ Profit Center และ Fund Center โดยกดปุม “More” เพ่ือบันทึกขอมูล 

หลังจากบันทึกขอมูลครบแลว กดปุม Back  เพ่ือกลับสูหนาจอหลัก เพ่ือตรวจขอมูลใน Tab ตางๆ  

วาระบุครบหรือไม และตรวจสอบรายการกอนผานรายการทางบัญชี เชน Balance** 

 
ภาพท่ี 4.19 แสดงรายการกอนผานรายการทางบัญช ีการบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

 

จําลองรายการทางบัญชี โดย กดปุม   หรือไปท่ีเมนู Invoice Document -> Simulate หรือ 

Simulate General Ledger กอนผานรายการจริง  

ภาพท่ี 4.20 แสดงรายการจําลองรายการทางบัญชี การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 
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กด Back  เพ่ือกลับสูหนาจอหลัก กดบันทึก  หนาจอจะแสดงผลดังนี้ 

ภาพท่ี 4.21 แสดงรายการทางบัญชี การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 

 

 
ระบบจะแสดงเอกสารทางบัญชี (10 หลัก) 32XX00000x 

ภาพท่ี 4.22 แสดงรายการเลขท่ีเอกสารทางบัญขี การบันทึกเบิกจายไมอางอิงใบสั่งซื้อ 
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4.2.3 การจัดทําใบขอเบิก (ฎีกา) 

เมนู N/A 

รหัสผานรายการ ZAPEN001 เลือกการสรางใบขอเบิก (ฎกีา) หรือ ZAPEN001_1 

 
ภาพท่ี 4.23 หนาจอหลักการใชคําสั่ง ZAPEN001 การสรางใบขอเบิก (ฎีกา) 

 

 

**กด  ระบบแสดงหนาจอดังนี้** 

ภาพท่ี 4.24 แสดงการเลือกใชคําสั่งการสรางใบขอเบิก (ฎีกา) 

 



คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล              38  
 

 
ภาพท่ี 4.25 แสดงรายการการสรางใบขอเบิก (ฎีกา) 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงรายการการสรางใบขอเบิก (ฎีกา) 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

โปรแกรมจัดทําใบขอเบิก (ฎีกา) – การสรางใบขอเบิก (ฎีกา) 

Profit Center ระบุ Pxx (รหัสสวนงานท่ีตองการสราง 

ใบขอเบิก (ฎีกา) 

Fiscal Year ระบุปบัญชีท่ีบันทึกเอกสาร (ปงบประมาณ) 

Document Number ระบุเลขท่ีเอกสารท่ีตองการบันทึกบัญชี 

Reference Type ระบุขอมูลเอกสารท่ีเรียกจากเจาหนี ้

**กดปุม Execute  เพ่ือจําลองขอมูลใบขอเบิก (ฎีกา)** 
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หากขอมูลถูกตอง กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลและสรางเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) 

ภาพท่ี 4.26 แสดงรายการใบขอเบิก (ฎีกา) กอนบันทึกฎีกา 

 

 
 ระบบจะแสดงใบขอเบิก (ฎีกา)      ExPxx-00000xx/yyyy 

           Ex  แยกตามแหลงเงินท่ีขอเบิก  Pxx แยกตามสวนงาน   xx เลขท่ีฎีกา yyyy ปงบประมาณท่ีจัดทําฎีกา 

               E1 เงินรายได                               P01 สํานกังานอธิการบดี 

               E2 เงินงบประมาณ –  อุดหนุนทั่วไป   P37 สํานกังานสภามหาวิทยาลัย 

               E3 เงินงบประมาณ –  งบบุคลากร      P46 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสววรค 

               E4 เงินงบประมาณ –  ไทยเขมแข็ง     P47 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

               E5 เงินงบประมาณ – อุดหนุนเฉพาะ   P48 โครงการจัดต้ังศูนยเสริมสรางอุตสาหกรรม 

               E6 เงินงบประมาณ – งบกลางกรณีฉุกเฉิน 

ภาพท่ี 4.27 แสดงรายการเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา)   
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4.3 การกลับรายการทางบัญชี/ยกเลิก (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล  

มีคําสั่งท่ีเก่ียวของดังนี้ 
4.3.1 MR8M การกลับรายการตั้งหนี้ อางอิงใบสั่งซ้ือ  

       (เรียกดูขอมูลเอกสารเพ่ือกลับรายการโดยใชคําสั่ง MIR4) 

4.3.2 FB08 การกลับรายการตั้งหนี้ ไมอางอิงใบสั่งซ้ือ  

4.3.3 ZAPEN001 การเปลี่ยนสถานะใบขอเบิก (ยกเลกิ) ฎีกา 

  

4.3.1 การกลับรายการตั้งหนี้ อางอิงใบส่ังซ้ือ  

เม่ือมีการบันทึกรายการขอเบิกจายในระบบแลว หากเกิดขอผิดพลาด และไมสามารถแกไข

เอกสารจะตองยกเลิกรายการ เม่ือบันทึกยกเลิกระบบจะบันทึกรายการทางบัญชีใหอัตโนมัติ จะไดเลขท่ี

เอกสาร 2 เลขท่ี คือ  

1. เอกสารเชื่อมโยงขอมูลไปยังใบสั่ง (Purchase Order) หรือ MM Document 

    - เลขท่ีเอกสาร ข้ึนตนดวย 51 ตามดวยลําดับเลขท่ีเอกสารท่ีสรางโดยอัตโนมัติ 

2. เอกสารการบันทึกบัญชี (FI Document) 

- เลขท่ีเอกสาร (Document No.) ข้ึนตนดวย 39 ตามดวยรหัสสวนงาน และลําดับเลขท่ีเอกสาร 

ส่ิงท่ีตองทํา : เม่ือกลับรายการแลวจะตองปรับปรุงเจาหนี้ (Clear Fi Document) 

  

เมนู Logistics  Materials Management   Logistics Invoice Verification 

Further Processing  Cancel Invoice Document 

รหัสผานรายการ MR8M 

 
ภาพท่ี 4.28 หนาจอหลักการใชคําสั่ง MR8M การกลับรายการตั้งหน้ี อางอิงใบสั่งซื้อ 
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ภาพท่ี 4.29 แสดงการระบุเลขท่ีเอกสารกลับรายการตั้งหน้ี อางอิงใบสั่งซื้อ 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงการระบุเลขท่ีเอกสารกลับรายการตั้งหน้ี อางอิงใบสั่งซื้อ 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

Cancel Invoice Document 

Invoice Document No.   ระบุเลขท่ีเอกสารการตั้งหนี้ของพัสดุ  

(MM Document) 51xxxxxxxx 

Fiscal Year ระบุปท่ีบันทึกรายการ (ปงบประมาณ) 

Reversal Reason ระบุเหตุผลท่ียกเลิกเอกสาร ดังนี ้

     01 Reversal in current period 

          ยกเลิกเอกสารในงวดปจจบัุน 

      02 Reversal in closed period 

          ยกเลิกเอกสารขามงวด 

Posting Date กรณีเลือกเหตุผล 02 ตองระบุวันท่ี Posting 

Date เสมอ 

**คลิก  เพ่ือตรวจสอบเอกสาร** 

 

 

 

 

 

 



คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล              42  
 

 
**คลิก  เพ่ือกลับไปยังหนาจอการทํางานหลัก** 

ภาพท่ี 4.30 แสดงรายละเอียดเอกสารกอนกลับรายการตั้งหน้ี อางอิงใบสั่งซื้อ 

 

 
**กดปุม  เพ่ือบันทึกกลับรายการ  ระบบแสดงเลขท่ีเอกสารข้ึนตนดวย 51xxxxxxxx** 

ภาพท่ี 4.31 แสดงเลขท่ีเอกสารทางพัสดุ การกลบัรายการตั้งหน้ี อางอิงใบสั่งซื้อ 
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เรียกดูขอมูลเอกสารทางบัญชีเพ่ือกลับรายการโดยใชคําส่ัง MIR4 

 
ภาพท่ี 4.32 หนาจอหลักการใชคําสั่ง MIR4 เรียกดูขอมูลเอกสารทางบัญชี 

 

 
ระบุเลขท่ีเอกสาร 51xxxxxxxx ท่ีไดจากการกลับรายการ 

**กดปุม ** 

ภาพท่ี 4.33 แสดงการระบุเลขท่ีเอกสารท่ีไดจากการกลับรายการตัง้หน้ีทางพัสด ุ
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**คลิก ** 

ภาพท่ี 4.34 แสดงรายละเอียดเอกสารท่ีไดจากการกลับรายการทางพัสดุ 

 

 
ระบบแสดงเลขท่ีเอกสาร ข้ึนตนดวย 39XX00000x 

ภาพท่ี 4.35 แสดงเลขท่ีเอกสารกลับรายการทางบัญชี 
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ปรับปรุงรายการเจาหนี้โดยใชคําส่ัง F-51 เพ่ือหักลางเอกสารทางบัญชี (Clear Document) เอกสารตั้ง

หนี้จากการจัดซ้ือจัดจาง (MIRO) และเอกสารตั้งหนี้จากการกลับรายการจัดซ้ือจดจาง (MR8M) 

 
ภาพท่ี 4.36 หนาจอหลักการใชคําสั่ง F-51 ปรับปรุงรายการเจาหน้ีเพ่ือหักลางเอกสารทางบัญชี 

 

 
ภาพท่ี 4.37 แสดงรายการ Post with Clearing : Header Data  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงรายการ Post with Clearing : Header Data  

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

Post with Clearing : Header Data 

Document date ระบุวัน/เดือน/ป ของเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบการขอเบิกเงิน  

Posting Date ระบุวันท่ีบันทึกการกลับรายการ 

 

Type กดปุมลูกศรเลือกประเภทเอกสารระบุประเภท

เอกสารสําหรับการกลับรายการ จะข้ึนตนดวย 8 

เสมอ แลวตามดวยรหัส(ตัวเลขหรือตัวอักษร) แทน

สวนงาน  เชน  

     81 (P01 JV เจาหนี้) 

     8ข (P37 JV เจาหนี้ตั้งหนี้) 

     8ญ (P46 JV เจาหนี้ตั้งหนี้) 

     8ฎ (P47 JV เจาหนี้ตั้งหนี้) 

     8ฏ (P48 JV เจาหนี้ตั้งหนี้) 

 

Reference ระบุเลขท่ีเอกสารจากการตั้งหนี้ 31XX00000x 

 

Doc.Header Text คําอธิบายรายการขอเบิกอยางยอ 

 

Text ระบุ *ตามดวยคําอธิบายรายการขอเบิก 

 

**กดปุม   เพ่ือเลือกรายการเจาหนี้สําหรับหักลาง** 
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ภาพท่ี 4.38 แสดงรายการ Post with Clearing Select open items 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงรายการ Post with Clearing Select open items 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

Post with Clearing Select open items 

Company Code ระบุรหัสบริษัท ‘1000’สําหรับ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Account ระบุรหัสผูขาย 

Account Type ระบุประเภทบัญช ี>> K Vendors 

Special G/L ind ระบุ  Special G/L ind  

Normal OI เลือก  เม่ือตองการเลือก

รายการคงคางปกติ  

**คลิก  ** 
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ระบุเลขท่ีเอกสารตั้งหนี้จากการจัดซ้ือจัดจาง (MIRO) (31XX00000x) 

และเอกสารตั้งหนี้จากการกลับรายการจัดซ้ือจดจาง (MR8M) (39XX00000x) 

**คลิก ** 

ภาพท่ี 4.39 แสดงการระบุเลขท่ีเอกสารปรับปรุงรายการเจาหน้ีเพ่ือหักลางเอกสารทางบัญชี 

 

 
กรณีเจาหนี้มีรายการหักภาษี ณ ท่ีจายระบบจะแสดงขอความเตือน  

**กดปุม   หรือกด Enter เพ่ือเขาสูหนาจอถัดไป** 

ภาพท่ี 4.40 แสดงรายการขอความเตือนกรณีรายกายมหีักภาษี ณ ท่ีจาย 
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“Post with Clearing Process Open items” เลือกรายการท่ีตองการบันทึก หากรายการท่ีถูกเลือกจํานวนเงิน 

จะแสดงเปนสีนํ้าเงิน สําหรับรายการท่ีสมบูรณ Not Assigned จะตองเปน 0.00 

ภาพท่ี 4.41 แสดงรายการ Post with Clearing Process Open items สําหรับรายการท่ีสมบูรณ 

 

 
**จําลองรายการทางบัญชีไปท่ีเมนู Document > Simulate กอนผานรายการจริง** 

ภาพท่ี 4.42 แสดงรายการจําลองรายการทางบัญชี 
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จําลองรายการทางบัญชีในภาพของ General Ledger 

ไปท่ีเมนู Document > Simulate General Ledger กอนผานรายการจริง 

**กดปุม   และ   เพ่ือบันทึกขอมูล** 

ภาพท่ี 4.43 แสดงภาพจําลองรายการทางบัญชี 

 

 
ระบบจะแสดงเลขท่ีเอกสาร 35XX00000x 

ภาพท่ี 4.44 แสดงเลขท่ีเอกสารปรับปรุงรายการเจาหน้ีเพ่ือหักลางเอกสารทางบัญชี 
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4.3.2 การกลับรายการตั้งหนี้ ไมอางอิงใบส่ังซ้ือ  

เมนู Accounting  Financial Accounting  Accounts Payable  Document  

 Reverse  Individual Reversal 

รหัสผานรายการ FB08 

 
ภาพท่ี 4.45 หนาจอหลักการใชคําสั่ง FB08 การกลับรายการตั้งหน้ี ไมอางอิงใบสั่งซื้อ 
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ภาพท่ี 4.46 แสดงรายการ Reverse Document: Header Data 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงรายการ Reverse Document: Header Data 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

Reverse Document: Header Data 

Document Number ระบุเลขท่ีเอกสารบัญชี เชนเอกสารตั้งหนี้ 

Company code ระบุรหัสบริษัท ‘1000’ สําหรับ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Fiscal Year ระบุปท่ีบันทึกรายการ (ปงบประมาณ) 

Reversal Reason ระบุเหตุผลท่ียกเลิกเอกสาร ดังนี้ 

     01 Reversal in current period 

         ยกเลิกเอกสารในงวดปจจบัุน 

     02 Reversal in closed period 

         ยกเลิกเอกสารขามงวด 

Posting Date กรณีเลือกเหตุผล 02 ตองระบุ Posting  

Date เสมอ 

** สามารถเรียกดูเอกสารท่ีตองการยกเลิก กอนบันทึกรายการจริง** 
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**กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ  ระบบแจงเลขท่ีเอกสารดังนี้ 39XX00000x** 

ภาพท่ี 4.47 แสดงเลขท่ีเอกสารการกลับรายการตั้งหน้ี ไมอางอิงใบสั่งซื้อ 
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4.3.3 การเปล่ียนสถานะใบขอเบิก (ยกเลิก) ฎีกา 

เมนู N/A 

รหัสผานรายการ ZAPEN001 เลือกการเปล่ียนแปลงสถานะของใบขอเบิก (ฎีกา) หรือ 

ZAPEN001_4 

 
ภาพท่ี 4.48 หนาจอหลักการใชคําสั่ง ZAPEN001 การเปลี่ยนแปลงสถานะของใบขอเบิก (ฎีกา)  

 

 

**กด  ระบบแสดงหนาจอดังนี้** 

ภาพท่ี 4.49 แสดงรายการเลือกใชคําสั่ง การเปลีย่นแปลงสถานะของใบขอเบิก (ฎีกา)  
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ภาพท่ี 4.50 แสดงการระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) การเปลีย่นแปลงสถานะใบขอเบิก (ฎีกา)  
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงการระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) การเปลี่ยนแปลงสถานะใบขอเบิก (ฎีกา)  

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

โปรแกรมจัดทําใบขอเบิก (ฎีกา) – การเปล่ียนแปลงสถานะใบขอเบิก (ฎกีา) 

Profit Center ระบุรหัสสวนงาน PXX ท่ีตองการเปลี่ยนแปลง 

ใบขอเบิก (ฎีกา) 

Company code ระบุรหัสบริษัท ‘1000’สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขท่ีใบขอเบิก (ฎกีา) ระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) 

สถานะใบขอเบิกท่ีตองการบันทึก 

 

เลือกสถานะ “ยกเลิก” 

**กดปุม   เพ่ือแสดงขอมูลใบขอเบิก (ฎกีา) กอนบันทึก “ยกเลิก”** 
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**ระบบแสดงขอความเตือน คลิก  เพ่ือยืนยันการยกเลิกฎีกา** 

ภาพท่ี 4.51 แสดงรายการขอความเตือนการยืนยันการยกเลิกฎีกา 

  

 

**คลิก  เพ่ือบันทึกสถานะ "ยกเลิก"** 

ภาพท่ี 4.52 แสดงรายการใบขอเบิก (ฎีกา) กอนบันทึกสถานะ “ยกเลิก” 
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ระบบจะแสดงผล Changes have been saved 

หมายเหตุ กอนบันทึกขอมูล Status จะเปน คาวาง  

               หลังบันทึกขอมูล Status จะเปน  

               กรณีเลขท่ีใบขอเบิก (ฎกีา) ใดบันทึกยกเลิกแลว จะไมสามารถแกไขรายการได Status จะเปน   

สีแดง  

ภาพท่ี 4.53 แสดงรายการใบขอเบิก (ฎีกา) เปลี่ยนสถานะยกเลิก 
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4.4 การจัดทําใบสําคัญเบิกคาใชจาย (IV) และใบขอเบิก (ฎีกา) ผานระบบ MUERP 

มหาวิทยาลัยมหดิล มีคําสั่งท่ีเก่ียวของดังนี้ 

4.4.1 ZAPFM001 การจัดทําใบสําคัญเบิกคาใชจาย (IV)  

4.4.2 ZAPEN001_2 การจัดทําใบขอเบิก (ฎีกา) 

 4.4.3 ZAPEN001_5 การเรียกดูทะเบียนใบขอเบิก (ฎีกา)  

 

4.4.1 การจัดทําใบสําคัญเบิกคาใชจาย (IV) โดยใชคําส่ัง ZAPFM001 

ใบสําคัญเบิกคาใชจาย (IV) เปนเอกสารประกอบรายละเอียดการบันทึกบัญชีระบบบัญชีเจาหนี้ ซ่ึง

การจัดพิมพเอกสารจากระบบ MUERP ผูใชงานจะตองอางอิงเลขท่ีเอกสารการตั้งหนี้ หรือ  

FI Document เลขท่ีเอกสารท่ีจะพิมพมีเลขท่ีข้ึนตนดวย 31,32 

 

เมนู N/A 

รหัสผานรายการ ZAPFM001  

 
ภาพท่ี 4.54 หนาจอหลักการใชคําสั่ง ZAPFM001 การจัดทําใบสําคัญเบิกคาใชจาย (IV) 
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ภาพท่ี 4.55 แสดงการระบุเลขท่ีเอกสารการตั้งหน้ี 
 

ตารางท่ี 4.16  แสดงการระบุเลขท่ีเอกสารการตั้งหน้ี 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

ใบสําคัญเบิกคาใชจาย 

Company code ระบุรหัสบริษัท ‘1000’สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล 

Fiscal Year ระบุปบัญชีท่ีตองการแสดง เชน 2019 

Document Number ระบุเลขท่ีเอกสารการตั้งหนี้ หรือ คําขอจายเงิน 

**กดปุม   เพ่ือประมวลผล** 
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ภาพท่ี 4.56 แสดงรายการการใชคําสั่งพิมพ ใบสําคัญเบิกคาใชจาย (IV) 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงรายการการใชคําสั่งพิมพ ใบสําคัญเบิกคาใชจาย (IV) 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

OutputDevice ระบุชื่อเครื่องพิมพ (Printer) 

Print immediately ระบุ  กรณีตองการสั่ง

พิมพออกเครื่อง Printer ทันที 

New Spool Request  ระบุ  กรณีตองการ   

Spool Request เพ่ือจัดเก็บขอมูลท่ีสั่งพิมพ 

ไวกอน 

 สงเอกสารออกเครื่องพิมพทันที 

 ดูเอกสารหรือแบบฟอรมกอนสั่งพิมพ  

**กดปุม  เพ่ือแสดงหนาจอใบขอเบิก (ฎีกา) ดังตัวอยาง**  

(สามารถส่ังพิมพขอมูลลง Spool Request โดยกดปุม  ) 
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ภาพท่ี 4.57 แสดงตัวอยางใบสําคัญเบิกคาใชจาย 
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4.4.2 การจัดทําใบขอเบิก (ฎีกา) โดยใชคําสั่ง ZAPEN001_2 

เมนู N/A 

รหัสผานรายการ ZAPEN001 เลือกการแสดงใบขอเบิก (ฎีกา) หรือ ZAPEN001_2 

 
ภาพท่ี 4.58 หนาจอหลักการใชคําสั่ง ZAPEN001 การแสดงใบขอเบิก (ฎีกา) 

 

 

**กด  ระบบแสดงหนาจอดังนี*้* 

ภาพท่ี 4.59 แสดงรายการเลือกใชคําสั่งการแสดงใบขอเบิก (ฎีกา) 
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ภาพท่ี 4.60 แสดงการระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) แสดงใบขอเบิก (ฎีกา)  

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงการระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) แสดงใบขอเบิก (ฎีกา) 
จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

โปรแกรมจัดทําใบขอเบิก (ฎีกา) – แสดงใบขอเบิก (ฎีกา) 

Profit Center ระบุรหัสสวนงานท่ีตองการสรางใบขอเบิก (ฎีกา) 

Fiscal Year ระบุปบัญชีท่ีบันทึกเอกสาร 

Company Code ระบุรหัสบริษัท ‘1000’สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) ระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) 

**กดปุม   เพ่ือแสดงขอมูลใบขอเบิก (ฎกีา)** 
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ภาพท่ี 4.61 แสดงรายการการใชคําสั่งพิมพ ใบขอเบิก (ฎีกา) 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงรายการการใชคําสั่งพิมพ ใบขอเบิก (ฎีกา) 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

OutputDevice ระบุชื่อเครื่องพิมพ (Printer) 

Print immediately ระบุ  กรณีตองการสั่ง

พิมพออกเครื่อง Printer ทันที 

New Spool Request  ระบุ  กรณีตองการ 

Spool Request เพ่ือจัดเก็บขอมูลท่ีสั่งพิมพ 

ไวกอน  

 สงเอกสารออกเครื่องพิมพทันที 

 ดูเอกสารหรือแบบฟอรมกอนสั่งพิมพ  

**กดปุม  เพ่ือแสดงหนาจอใบขอเบิก (ฎีกา) ดังตัวอยาง**  

(สามารถส่ังพิมพขอมูลลง Spool Request โดยกดปุม  ) 
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 ภาพท่ี 4.62 แสดงตัวอยางใบขอเบิก (ฎกีา) 
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4.4.3 การเรียกดูทะเบียนใบขอเบิก (ฎีกา) โดยใชคําสั่ง ZAPEN001_5 

เมนู N/A 

รหัสผานรายการ ZAPEN001 เลือกการเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา) หรือ ZAPEN001_5 

 
ภาพท่ี 4.63 หนาจอหลักการใชคําสั่ง ZAPEN001 การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา) 

  

 

**กด  ระบบแสดงหนาจอดังนี้** 

ภาพท่ี 4.64 หนาจอหลักการใชคําสั่ง ZAPEN001 การเรียกดูทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา) 
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ภาพท่ี 4.65 แสดงการระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) ทะเบียนคุมใบขอบิก (ฎีกา) 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงการระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) ทะเบียนคุมใบขอบิก (ฎีกา) 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

โปรแกรมจัดทําใบขอเบิก (ฎีกา) – ทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา) 

Fiscal Year ระบุปบัญชีท่ีบันทึกเอกสาร 

Company Code ระบุรหัสบริษัท ‘1000’สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล 

Profit Center ระบุรหัสสวนงานท่ีตองการสรางใบขอเบิก (ฎีกา) 

เลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) ระบุเลขท่ีใบขอเบิก (ฎีกา) เชน  

E1P01-0000015/2019 to E1P01-0000025/2019 

**กดปุม   เพ่ือแสดงขอมูลทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา)** 
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**เลือก เพ่ือแสดงทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา)** 

ภาพท่ี 4.66 ภาพจําลองแสดงทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา) 

 

 
**กดเลือก  เพ่ือส่ังพิมพทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา)** 

ภาพท่ี 4.67 แสดงรายการการใชคําสั่งพิมพทะเบียนคมุใบขอเบิก (ฎีกา) 
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Printer ระบุช่ือเครื่องพิมพ (Printer) 

กดเลือก OK เพ่ือส่ังพิมพทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา) ออกเครื่อง Printer 

ภาพท่ี 4.68 แสดงรายการสั่งพิมพทะเบียนคุมใบขอเบิก (ฎีกา) 
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4.5 การแสดงเอกสารและการเปลี่ยนแปลงเอกสารทางบญัชีผานระบบ MUERP 

มหาวิทยาลัยมหดิล มีคําสั่งท่ีเก่ียวของดังนี้ 

4.5.1 FB03 การแสดงเอกสารบัญช ี
4.5.2 FB02 การเปลี่ยนแปลงเอกสารบัญชี 

 

4.5.1 การแสดงเอกสารบัญชี 
เม่ือตองการเรียกดูขอมูลการบันทึกบัญชีสามารถเขามาดูรายละเอียดไดในระบบ MUERP  

โดยอางอิง Document Number, Company Code และ Fiscal Year 

เมนู Accounting  Financial Accounting  Accounts Payable  

Document  Display 

รหัสผานรายการ FB03 

 
**กด Enter เพ่ือบันทึกรายการถัดไป** 

ภาพท่ี 4.69 หนาจอหลักการใชคําสั่ง FB03 การแสดงเอกสารทางบัญชี 
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ภาพท่ี 4.70 แสดงการระบุเลขเอกสารท่ีตองการคนหา การแสดงเอกสารทางบัญชี 
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงการระบุเลขเอกสารท่ีตองการคนหา การแสดงเอกสารทางบัญชี 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

Display Document: Initial Screen 

Document Number ระบุเลขท่ีเอกสารท่ีตองการคนหา 

Company code ระบุรหัสบริษัท ‘1000’สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล 

Fiscal Year ระบุปบัญชีท่ีตองการแสดง 

**กดปุม   หรือกด Enter เพ่ือกลับสูหนาจอถัดไป** 
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ภาพท่ี 4.71 แสดงรายการเอกสารท่ีคนหา การแสดงเอกสารทางบัญชี 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงรายการคําสัง่การเรียกดูเอกสาร การแสดงเอกสารทางบัญชี 

สัญลักษณ คําอธิบายรายการ 

 เปลี่ยน Display/Change Mode การทํางาน 

 เรียกดูเอกสารเลขท่ีอ่ืน ๆ ผานหนาจอการทํางานปจจุบัน 

 เรียกดูขอมูลระดับ Line item 

 เรียกดูขอมูลระดับ Document Header 

 เรียกดูขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
เรียกดูเอกสารแบบ GL View ดังตัวอยาง 

 การจดัเรียงเอกสาร จากนอยไปมาก จากมากไปนอย 

 การคนหาขอมูล 

 การกรองขอมูล 

 
การกําหนดผลรวม 
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เลือกรายการตองการเรียกดูหนาจอแสดงผลดังนี้ ไมสามารถแกไขขอมูลได 

 
ภาพท่ี 4.72 แสดงรายละเอียดรายการท่ีคนหา การแสดงเอกสารทางบัญชี 
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4.5.2 การเปล่ียแปลงเอกสารบัญชี 
เม่ือทําการบันทึกบัญชีไปแลว และตองการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยขอมูลท่ีจะแกไขนั้น

ไมมีผลกระทบตอการบันทึกบัญชี อาทิเชน ขอความท่ีใชอธิบาย (Text), วิธีการจายเงิน (Payment 

Method), รหัสการระงับการจายเงิน (Payment Block),  ขอมูลการหักภาษี ณ ท่ีจาย (แกไขไดเฉพาะ

กรณีท่ียังไมไดทําจายเทานั้น) เปนตน  

เมนู Accounting  Financial Accounting  Accounts Payable  

Document  Change 

รหัสผานรายการ FB02 

 
**กด Enter เพ่ือบันทึกรายการถัดไป** 

ภาพท่ี 4.73 หนาจอหลักการใชคําสั่ง FB02 การเปลี่ยนแปลงเอกสารทางบัญชี 
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ภาพท่ี 4.74 แสดงการระบุเลขเอกสารท่ีตองการคนหา การเปลีย่นแปลงเอกสารทางบัญชี 

 
ตารางท่ี 4.23 แสดงการระบุเลขเอกสารท่ีตองการคนหา การเปลี่ยนแปลงเอกสารทางบัญชี 

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 

Change Document: Initial Screen 

Document Number ระบุเลขท่ีเอกสารท่ีตองการคนหา 

Company code ระบุรหัสบริษัท ‘1000’สําหรับมหาวทิยาลัยมหิดล 

Fiscal Year ระบุปบัญชีท่ีตองการแสดง 

**กดปุม   หรือกด Enter เพ่ือกลับสูหนาจอถัดไป** 
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**เลือก Double Click รายการท่ีตองการแกไข** 

4.75 แสดงรายการเอกสารท่ีคนหา การเปลีย่นแปลงเอกสารทางบัญชี 
 

 
ระบุขอมูลท่ีตองการเปล่ียนแปลง โดยสามารถเปล่ียนแปลงขอมูลไดเฉพาะฟลดท่ีมีสีขาวเทานั้น  

สําหรับขอมูลใน ฟลดสีเทาผูใชงานไมสามารถเปล่ียนแปลงขอมูลได  

กรณีตองการแกไขภาษีหัก ณ ท่ีจาย เลือก Witholding Tax Data ระบบแสดงดังนี้ 

ภาพท่ี 4.76 แสดงรายละเอียดรายการเอกสารทางบัญชีท่ีตองการแกไข 
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ภาพท่ี 4.77 แสดงรายละเอียดรายการเอกสารทางบัญชีท่ีตองการแกไข ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
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บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน 

 

5.1 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

การป ฏิ บั ติ ง าน ก ารต รวจสอบ การ เบิ ก จ าย และจั ด ทํ า  (ฎี ก า ) ผ าน ระบ บ  MUERP 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนท้ังในดานเอกสาร และในดานระบบ MUERP อันเกิด

จากผูปฏิบัติงานของหนวยงานผูขอเบิกไมเขาใจกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และข้ันตอนการเบิกจาย เนื่องจาก

บางหนวยงานผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือไมมีการสอนงานกันภายใน

หนวยงาน และผูปฏิบัติงานของกองคลังท่ีมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงาน ยังขาดความแมนยําในกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานในดานระบบ MUERP จึงสงผลใหการขอเบิกจายใน

แตละเรื่องชากวากําหนด เพราะตองสงคืนแกไข ซ่ึงในการสงคืนแกไข เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอาจจะ

ดําเนินการไดทันที หรือตองรอเวลาเนื่องจากภาระงานของแตละคนท่ีตางกันไป ดังนั้นผูจัดทําจึงรวบรวม

ปญหา อุปสรรค พรอมเสนอแนวทางแกไข ดังนี้ 

ดานเอกสาร 

ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

1 .ก า รต ร ว จ ส อ บ

เอ ก ส า ร เบิ ก จ า ย

คาตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

1.หลักฐานการจายเงินไมครบถวน 

เชน ไมไดใสจํานวนเงินตัวอักษร, 

จํานวนเงินตัวเลขไมตรงกับจํานวน

เงินตัวอักษร 

2.ห ลั ก ฐ า น ก า ร จ า ย เ งิ น ไม ไ ด 

ประทับตราจายแลว, ไมระบุวันท่ี

จาย เปนตน 

3. ไมไดแนบบันทึกขอหลักการหรือ

อนุ มัติ เบิกจายคาปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ  

4.บั น ทึ ก ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก เ งิ น ค า 

ปฏิบั ติ งานนอกเวลาราชการใน 

บางครั้งลงวัน ท่ีอนุ มัติหลังจากท่ี 

ปฏิบัติงานนอกเวลาแลว  

1.สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการสงคืน

ใหทราบอยางชัดเจน  

2.หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ในเรื่อง

เดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ผูรับเงินไมไดลง

นาม ไมระบุจํานวนเงินหรือจํานวนเงินรวม

ตัวเลข/ตัวอักษร ไมไดประทับตราจายเงิน

แลว ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติ ท่ี เจาหนาท่ี ทุก

หนวยงานตองมีความรู และความเขาใจใน

แนวทางเดียวกัน และหากเกิดข้ึนบอยครั้ง 

ควรจัดทําหนังสือแจงปญหาในการสงคืน

ห ลั ก ฐ า น ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก จ า ย  ไป ยั ง

ผูบั งคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด 

เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีมีความตระหนักใน

ค ว าม ล ะ เอี ย ด รอ บ ค อ บ  แ ล ะ มี ก า ร

ตรวจทานเอกสารหลักฐานกอนนํามาเบิก 
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ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

 5.หลักฐานการจายเงินระบุวันท่ีใน

การปฏิบัติงานไมตรงกับรายงานการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

จายเพ่ือลดปญหาการสงคืนเอกสาร และ

ลดปญหาการเบิกจายลาชา 

2 . ก ารตรวจสอบ

เอกสารเบิกจายคา

เดินทางไปราชการ 

1.บั น ทึ กขออนุ มั ติ เดิ น ท างระบุ

กําหนดการเดินทางไป-กลับ ไมตรง

กับบันทึกขออนุมัติ 

2.หลักฐานการจาย ไมไดประทับตรา

จายเงินแลว ไมไดลงชื่อ และวันท่ี

จาย  

3.เอกสารการจายเงิน ไมระบจุํานวน

เงินตัวอักษร, ลงชื่อไมครบถวน , 

จํานวนเงินตัวเลขไมตรงกับจํานวน

เงินตัวอักษร 

4.ใบขออนุมัติเบิกเงินชองจายเงิน 

ระบุสั่งจายผิด เชน ผูเดินทางยืมเงิน

มหาวิทยาลัย เม่ือถึงกําหนดสงคืน

เงินยืม เจาหนาท่ีไมไดระบุสงคืนเงิน

ยืมมหาวิทยาลัย แตระบุใหสั่งจายผู

เดินทาง 

5.การคํานวณเบี้ยเลี้ยง เวลาไป-กลับ

ไมถูกตอง  

6.กรณีเดินทางโดยรถยนตสวนตัว

เ พ่ื อ ไป ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก พ้ื น ท่ี 

เจาหนาท่ีไมแนบบันทึกขออนุมัติใช

รถยตสวนตัว  

7.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยยัง 

ขาดความรูความเขาใจ ในระเบียบ

แ น ว ป ฏิ บั ติ ใน ก าร เดิ น ท า ง ไป

ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 

 

1.สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการสงคืน

ใหทราบอยางชัดเจน  

2.หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ในเรื่อง

เดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ผูรับเงินไมไดลง

นาม ไมระบุจํานวนเงินหรือจํานวนเงินรวม

ตัวเลข/ตัวอักษร ไมไดประทับตราจายเงิน

แลว ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติ ท่ี เจาหนาท่ี ทุก

หนวยงานตองมีความรู และความเขาใจใน

แนวทางเดียวกัน และหากเกิดข้ึนบอยครั้ง 

ควรจัดทําหนังสือแจงปญหาในการสงคืน

ห ลั ก ฐ า น ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก จ า ย  ไป ยั ง

ผูบั งคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด 

เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีมีความตระหนักใน

ค ว าม ล ะ เอี ย ด รอ บ ค อ บ  แ ล ะ มี ก า ร

ตรวจทานเอกสารหลักฐานกอนนํามา

เบิกจาย เพ่ือลดปญหาการสงคืนเอกสาร 

และลดปญหาการเบิกจายลาชา 

3.เจาหนาท่ีของหนวยงานควรแนะนําสิทธิ

ในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี ใหแกบุคคลากรใน

หนวยงาน โดยมีการจัดประชุม พรอม

สอบถามปญหาตาง ๆ เพ่ือลดข้ันตอนความ

ผิดพลาดในการสงเอกสารเบิกจายมายัง

กองคลัง  

4 .ก ารนํ า รถยน ต ส วน ตั ว เดิ น ท างไป

ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี หากประสงคจะเบิก  



คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การเบิกจายและจัดทํา (ฎกีา) ผานระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล              80  
 

ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

  คาน้ํามันเชื้อเพลิง ตองไดรับอนุมัติจากผูมี

อํานาจกอนการเดินทาง 

5.ควรจัดให มีการอบรมผูปฏิบั ติ งาน ท่ี

เก่ียวของในดานการเบิกจายอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหเกิดความชํานาญ และสามารถแกไข 

ปญหาในการปฏิบัติงานได 

3 . ก ารตรวจสอบ

เอ ก ส า ร เบิ ก จ า ย

ค า อ า ห า ร ห ลั ก 

อาหารวาง 

1.หลักฐานการจายเงินไมครบถวน 

เชน ไมไดใสจํานวนเงินตัวอักษร, 

จํานวนเงินตัวเลขไมตรงกับจํานวน

เงินตัวอักษร 

2.ห ลั ก ฐ า น ก า ร จ า ย เ งิ น ไม ไ ด 

ประทับตราจายแลว, ไมระบุวันท่ี

จาย เปนตน 

3. ไม ไดแนบบันทึกขออนุ มัติ เบิก

คาอาหารหลัก อาหารวาง 

4 .ใบ รั บ ร อ งก าร จ า ย เงิน  แ ล ะ 

ใบสําคัญรับเงินจํานวนเงินรวมไม

ถูกตอง ขาดลงนามรับรองการใช

ปฏิบัติงานจริง 

1.สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการสงคืน

ใหทราบอยางชัดเจน  

2.หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ในเรื่อง

เดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ผูรับเงินไมไดลง

นาม ไมระบุจํานวนเงินหรือจํานวนเงินรวม

ตัวเลข/ตัวอักษร ไมไดประทับตราจายเงิน

แลว ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติ ท่ี เจาหนาท่ี ทุก

หนวยงานตองมีความรู และความเขาใจใน

แนวทางเดียวกัน และหากเกิดข้ึนบอยครั้ง 

ควรจัดทําหนังสือแจงปญหาในการสงคืน

ห ลั ก ฐ า น ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก จ า ย  ไป ยั ง

ผูบั งคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด 

เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีมีความตระหนักใน

ค ว าม ล ะ เอี ย ด รอ บ ค อ บ  แ ล ะ มี ก า ร

ตรวจทานเอกสารหลักฐานกอนนํามา

เบิกจาย เพ่ือลดปญหาการสงคืนเอกสาร 

และลดปญหาการเบิกจายลาชา 

4 . ก ารตรวจสอบ

เอ ก ส า ร เบิ ก จ า ย

คาตอบแทนวิทยากร 

1.ห ลั ก ฐ า น ก า ร จ า ย เ งิ น ไม ไ ด 

ประทับตราจายแลว และไมไดลง

วันท่ีจาย เปนตน 

2.ไมระบุเวลาในใบสําคัญรับเงินเพ่ือ

ใช ใน ก าร คํ าน วณ ค าต อบ แท น

วิทยากร  

 

 

1.สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการสงคืน

ใหทราบอยางชัดเจน  

2.หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ในเรื่อง

เดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ผูรับเงินไมไดลง

นาม ไมระบุจํานวนเงินหรือจํานวนเงินรวม

ตัวเลข/ตัวอักษร ไมไดประทับตราจายเงิน

แลว ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติท่ีเจาหนาท่ีทุก 
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 3. ใบสําคัญรับเงินขาดจํานวนเงิน 

ตัวอักษร ขาดลงนามรับรองการใช

ปฏิบัติงานจริง 

4. ไมแนบหนังสือเชิญวิทยากร และ

กําหนดการโครงการ  

5.การจายคาตอบแทนวิทยากรใน 

บางครั้งไมถูกตองตามระเบียบ  

6.วัน ท่ีและเวลาในกําหนดการไม 

ถูกตอง 

หนวยงานตองมีความรู และความเขาใจใน

แนวทางเดียวกัน และหากเกิดข้ึนบอยครั้ง 

ควรจัดทําหนังสือแจงปญหาในการสงคืน

ห ลั ก ฐ า น ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก จ า ย  ไป ยั ง

ผูบั งคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด 

เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีมีความตระหนักใน

ค ว าม ล ะ เอี ย ด รอ บ ค อ บ  แ ล ะ มี ก า ร

ตรวจทานเอกสารหลักฐานกอนนํามา

เบิกจาย เพ่ือลดปญหาการสงคืนเอกสาร 

และลดปญหาการเบิกจายลาชา 

 

 

5 . ก ารตรวจสอบ

เอกสารเบิกจายคา

เบี้ยประชุม 

1.ผู จั ด ทํ า เอกสาร ไม แน บ คํ าสั่ ง 

แตงตั้งกรรมการผูเขารวมประชุม 

2.หลักฐานการจายเงินไมครบถวน 

เชน ไมไดใสจํานวนเงินตัวอักษร, 

จํานวนเงินตัวเลขไมตรงกับจํานวน

เงินตัวอักษร 

3 .ห ลั ก ฐ า น ก า ร จ า ย เ งิ น ไม ได 

ประทับตราจายแลว, ไมไดลงวันท่ี

จาย เปนตน 

4.หลักฐานการจายเงิน ไมไดแนบ

หลักการเบิ กจ ายหรือบั น ทึกขอ

อนุมัติเบิกคาเบี้ยประชุม 

5. ใบสําคัญรับเงินขาดจํานวนเงิน 

ตัวอักษร ขาดลงนามรับรองการใช

ปฏิบัติงานจริง 

 

 

1.สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการสงคืน

ใหทราบอยางชัดเจน 

 2.หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ใน

เรื่องเดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ผูรับเงินไมได

ลงนาม ไมระบุจํานวนเงินหรือจํานวนเงิน

รวมตัวเลข/ตัวอักษร ไมไดประทับตรา

จายเงินแลว ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติท่ีเจาหนาท่ี

ทุกหนวยงานตองมีความรู และความเขาใจ

ในแนวทางเดี ยว กัน  และหากเกิด ข้ึน

บอยครั้ง ควรจัดทําหนังสือแจงปญหาใน

การสงคืนหลักฐานขออนุมัติเบิกจาย ไปยัง

ผูบั งคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด 

เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีมีความตระหนักใน

ค ว าม ล ะ เอี ย ด รอ บ ค อ บ  แ ล ะ มี ก า ร

ตรวจทานเอกสารหลักฐานกอนนํามา

เบิกจาย เพ่ือลดปญหาการสงคืนเอกสาร 

และลดปญหาการเบิกจายลาชา 
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ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

6 . ก ารตรวจสอบ

เอกสารการเบิกจาย

คาของท่ีระลึก 

1. ผูจัดทําเอกสารไมแนบหนังสือ

อนุมัติเบิกจาย 

2. หลักฐานการจายเงินไมครบถวน 

เชน ไมไดใสจํานวนเงินตัวอักษร, 

จํานวนเงินตัวเลขไมตรงกับจํานวน

เงินตัวอักษร 

3 . ห ลั ก ฐ าน ก าร จ า ย เ งิน ไม ได 

ประทับตราจายแลว, ไมไดลงวันท่ี

จาย เปนตน 

4. ใบสําคัญรับเงินขาดจํานวนเงิน 

ตัวอักษร ขาดลงนามรับรองการใช

ปฏิบัติงานจริง 

1.สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการสงคืน

ใหทราบอยางชัดเจน  

2.หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ในเรื่อง

เดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ผูรับเงินไมไดลง

นาม ไมระบุจํานวนเงินหรือจํานวนเงินรวม

ตัวเลข/ตัวอักษร ไมไดประทับตราจายเงิน

แลว ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติ ท่ี เจาหนาท่ี ทุก

หนวยงานตองมีความรู และความเขาใจใน

แนวทางเดียวกัน และหากเกิดข้ึนบอยครั้ง 

ควรจัดทําหนังสือแจงปญหาในการสงคืน

ห ลั ก ฐ า น ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก จ า ย  ไป ยั ง

ผูบั งคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด 

เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีมีความตระหนักใน

ค ว าม ล ะ เอี ย ด รอ บ ค อ บ  แ ล ะ มี ก า ร

ตรวจทานเอกสารหลักฐานกอนนํามา

เบิกจาย เพ่ือลดปญหาการสงคืนเอกสาร 

และลดปญหาการเบิกจายลาชา 

 

7 . ก ารตรวจสอบ

เอกสารคาใชจายใน

การจัดประชุม 

1.หลักฐานการจายเงินไมครบถวน 

เชน ไมไดใสจํานวนเงินตัวอักษร, 

จํานวนเงินตัวเลขไมตรงกับจํานวน

เงินตัวอักษร 

2 .ห ลั ก ฐ า น ก า ร จ า ย เ งิ น ไม ได 

ประทับตราจายแลว, ไมไดลงวันท่ี

จาย เปนตน 

3. ใบสําคัญรับเงินขาดจํานวนเงิน 

ตัวอักษร ขาดลงนามรับรองการใช

ปฏิบัติงานจริง 

1.สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการสงคืน

ใหทราบอยางชัดเจน  

2.หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ในเรื่อง

เดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ผูรับเงินไมไดลง

นาม ไมระบุจํานวนเงินหรือจํานวนเงินรวม

ตัวเลข/ตัวอักษร ไมไดประทับตราจายเงิน

แลว ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติ ท่ี เจาหนาท่ี ทุก

หนวยงานตองมีความรู และความเขาใจใน

แนวทางเดียวกันและหากเกิดข้ึนบอยครั้ง 

ควรจัดทําหนังสือแจงปญหาในการสงคืน

ห ลั ก ฐ า น ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก จ า ย  ไป ยั ง

ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด  
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  เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีมีความตระหนักใน

ค ว าม ล ะ เอี ย ด  รอ บ ค อ บ แ ล ะ มี ก า ร

ตรวจทานเอกสารหลักฐานกอนนํามา

เบิกจาย เพ่ือลดปญหาการสงคืนเอกสาร 

และลดปญหาการเบิกจายลาชา 

 

8 . ก ารตรวจสอบ

เอ ก ส า ร เบิ ก จ า ย

คาใชจายในการจัด

ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการ/สัมมนา/

ฝกอบรมหรือศึกษา

ดูงาน 

1 . ไม แ น บ อ นุ มั ติ ห ลั ก ก า ร จั ด

ฝ ก อ บ รม  ห นั งสื อ เชิ ญ ป ระชุ ม 

สั ม ม น า  แ ล ะ ต อ ง ได รั บ อ นุ มั ติ

หลักการกอนจัดประชุม 

2. นับเวลาเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยงใน

การเดินทางเขารับการฝกอบรมผิด 

กรณี มีการลงทะเบียนและเลี้ ยง

อาหาร 

3.การเบิกคาอาหารไมสัมพันธกับ

ลายมือชื่อผูเขารับการฝกอบรม 

4.หลักฐานการจายเงินไมครบถวน 

เชน ไมไดใสจํานวนเงินตัวอักษร, 

จํานวนเงินตัวเลขไมตรงกับจํานวน

เงินตัวอักษร, ไมไดประทับตราจาย

แลว เปนตน 

 

1.สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการสงคืน

ใหทราบอยางชัดเจน 

2.หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ในเรื่อง

เดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ผูรับเงินไมไดลง

นาม ไมระบุจํานวนเงินหรือจํานวนเงินรวม

ตัวเลข/ตัวอักษร ไมไดประทับตราจายเงิน

แลว ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติ ท่ี เจาหนาท่ี ทุก

หนวยงานตองมีความรู และความเขาใจใน

แนวทางเดียวกัน และหากเกิดข้ึนบอยครั้ง 

ควรจัดทําหนังสือแจงปญหาในการสงคืน

ห ลั ก ฐ า น ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก จ า ย  ไป ยั ง

ผูบั งคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด 

เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีมีความตระหนักใน

ค ว าม ล ะ เอี ย ด รอ บ ค อ บ  แ ล ะ มี ก า ร

ตรวจทานเอกสารหลักฐานกอนนํามา

เบิกจาย เพ่ือลดปญหาการสงคืนเอกสาร 

และลดปญหาการเบิกจายลาชา 
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ดานระบบ MUERP 

ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

1.การบักทึกรายการ

เบิกจาย อางอิงใบสั่ ง

ซ้ือ 

1.จํานวนเงินตรวจรับในใบตรวจรับ

พัสดุไมตรงกับในระบบ เชน กรณีท่ีมี

มากกวา 1 รายการ ตรวจรับใน

ระบบไมครบถวน หรือยังไมไดทํา

การ reless ในระบบ 

2.สงเอกสารเบิกจายกอนตรวจรับใน

ระบบพัสดุ 

3 . เอ ก ส าร เบิ ก จ า ย ไม ถู ก ต อ ง

ครบถวน เชน ขาดลายเซ็นกรรมการ

ตรวจรับงาน หรือใบแจงหนี้ไมตรง

กับใบสั่งซ้ือ เปนตน 

 

1.ติดตอประสานงาน กับ เจ าหน า ท่ี

ผูปฏิบัติงานทางโทรศัพทใหดําเนินการ

แกไขในระบบใหถูกตอง 

2. สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการ

สงคืนใหทราบอยางชัดเจน 

1.การบักทึกรายการ

เบิกจาย ไมอางอิงใบสั่ง

ซ้ือ 

1.ใบจองงบประมาณ รหัสบัญชีแยก

ประเภทไมตรงกับประเภทคาใชจาย

ท่ีขอเบิก 

2.ใบจองงบประมาณท่ีแนบเรื่องขอ

เบิก จํานวนเงินหรือรายการขอเบิก

ไมตรงกับในระบบเนื่องจากมีการ

แกไขภายหลัง  

 

1.ติดตอประสานงาน กับ เจ าหน า ท่ี

ผูปฏิบัติงานทางโทรศัพทใหดําเนินการ

แกไขในระบบใหถูกตอง 

2. สงคืนเอกสารพรอมระบุเหตุผลการ

สงคืนใหทราบอยางชัดเจน 

 

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 

5.3.1 การปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินเปนงานท่ีตองใชความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ 

ดูแลรักษาดานการเงินใหครบถวน ดานบัญชีใหถูกตองทันเวลา องคกรควรสนับสนุนบุคลากรใหเหมาะสม

กับงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3.2 ควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการคลังและพัสดุ อยางตอเนื่องเพ่ือสรางความรูความ

เขาใจและวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

5.3.3 ควรมีการประชุมภายในกอง/ฝาย/งาน อยางสมํ่าเสมอ ใหทราบปญหาและอุปสรรคในการ

ทํางาน เพ่ือทบทวนการทํางานและหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน 
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