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คู่มือการปฏิบัติงานการออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยเริ่มตั้งแต่การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
การน าส่งเงิน การรับเงินหลังปิดบัญชี การรายงานใบเสร็จรับเงินส าหรับการน าส่งเงิน การท าทะเบียน
คุมส าเนาใบเสร็จรับเงิน และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้คู่มือการ
ปฏิบัติงานเล่มนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และทันตามเวลาที่ก าหนด     
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย       
พ.ศ. 2560 หมวด 6 การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน และเพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ้น ทางผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการ
ปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดี 
 
 

นางสาวนีรนุช ณัฐวุฒิ 
กันยายน 2564 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของคู่มือปฏิบัติงำน 
 
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการแบ่งส่วนงานในคณะออกเป็น 14 หน่วยงาน 
ประกอบไปด้วยภาควิชา และศูนย์บริการวิชาการด้านต่าง ๆ โดยส านักงานคณบดี เป็นส่วนงานหนึ่ง
ในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เป็นหน่วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย  โดยการให้บริการและประสานงานในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และงานด้านอ่ืน ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ตามภารกิจหลัก จึงท าให้มีหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมาติดต่อขอใช้บริการด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้น าระบบ SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning System) เข้ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือรองรับการท างานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงด้านการเงินและการบัญชี  
ท าให้สามารถเชื่อมโยงส่วนงานต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่
เป็นมาตรฐานร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการท างาน 
 
 งานคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานส าคัญในส านักงานคณบดี มีภารกิจหลัก คือการให้บริการ
ด้านการเบิกจ่ายเงินและด้านการพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์  ผู้จัดท าคู่มือเป็นนักการเงินที่ปฏิบัติงาน
ในงานคลังและพัสดุ โดยปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชี มีภาระหน้าที่หลักในการออก
ใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับช าระเงินค่าบริการวิชาการ เงินบริจาค เงินสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
วิทยาศาสตร์ จากบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
น าส่งเงินจากการรับช าระเงินและออกใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน ให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ  ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ตรวจสอบได้ และทันตามเวลาที่ก าหนด ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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          จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือ เรื่อง “การออก
ใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP” 
ขึ้นมา โดยจัดท าขึ้นจากประสบการณใ์นการท างานด้านการออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงิน ด้วย
ระบบ SU-ERP ซึ่งเป็นระบบการท างานแบบใหม่ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เริ่มน ามาใช้งาน ผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
เพ่ือบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์กำรท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
 3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สามารถออกใบเสร็จรับเงิน และน าส่งเงิน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
ลดปัญหาการท างานล่าช้า และลดปัญหาการท างานผิดพลาด 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรือมีค าสั่ง ให้เป็นผู้รับเงิน มีสิทธิออกใบเสร็จรับเงิน 
สามารถท างานแทนกันได้ และสร้างความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
 2. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความเข้าใจตรงกัน 
 3. ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรือมีค าสั่งให้เป็นผู้รับเงิน มีสิทธิออกใบเสร็จรับเงิน 
สามารถท าการออกใบเสร็จรับเงิน และน าส่งเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
           การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงิน ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP” เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่มีเนื้อหา
ประกอบด้วย ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงิน โดย
เริ่มตั้งแต่มีผู้มาขอใช้บริการน าเงินมาช าระให้ทางคณะฯ ออกใบเสร็จรับเงิน และน าเงินส่งให้กับกอง
คลังของมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางระบบ SU-ERP 
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ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 สภำมหำวิทยำลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหำวิทยำลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กองคลัง หมายความว่า กองคลังตลิ่งชัน/กองคลังนครปฐม ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณบดี หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะฯ หมายความว่า คณะวิทยาศาสตร์    
หัวหน้างานคลังและพัสดุ หมายความว่า หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชา หมายความว่า ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชา           
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศูนย์เครื่องมือฯ หมายความว่า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การเงินรับ หมายความว่า การรับเงินผ่านระบบ SU-ERP 
ระบบ SU-ERP หมายความว่า ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn University Enterprise Resource Planning System) 
เจ้าหน้าที่การเงิน หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับจ่ายเงินของคณะ
วิทยาศาสตร์ 
ผู้มาขอใช้บริการ หมายความว่า บุคลากร หรือ หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มาขอใช้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้บริจาคเงิน หมายความว่า บุคคลที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินให้กับคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้น ำเงินมำคืน หมายความว่า บุคลากร หรือนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ต้องน าส่งเงิน
ที่ได้รับไปแล้วมาคืนให้กับคณะวิทยาศาสตร์ 
ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่  30 
กันยายน ของปีถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ถัดไปเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
รับเงินหลังปิดบัญชี หมายความว่า การออกใบเสร็จรับเงินหลังเวลา 15.30 น. ให้กับผู้มาขอ
ใช้บริการ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน หมายความว่า กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เก็บรักษาเงินของคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ถือกุญแจตู้นิรภัย และเป็นผู้ถือรหัสตู้นิรภัย  
ตู้นิรภัย หมายความว่า ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้ส าหรับเก็บรักษาเงินของคณะวิทยาศาสตร์ 

 



 
บทท่ี 2 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน 4     
พันธกิจหลัก ได้แก่ พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีส านักงานคณบดี รับผิดชอบสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะฯ มีการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย และโครงสร้างการ
บริหารองค์กร  

 
นางสาวนีรนุช ณัฐวุฒิ นักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านงานการเงิน งบประมาณ และการบัญชี
ทั่วไป การเบิกจ่ายเงินดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินจากแหล่งเงินต่าง ๆ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนเสนออนุมัติและเบิกจ่าย การจัดท ารายงานสภาพทางการเงินและบัญชีใน
ช่วงเวลาของปีงบประมาณ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
1. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม ได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2514 จากนโยบายที่จะขยายงานทางด้านวิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ด้านอ่ืน
นอกเหนือไปจากด้านศิลปะและโบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับนักศึกษา 
รุ่นแรกปี พ.ศ. 2515 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาชีววิทยา ต่อมาปี พ.ศ. 
2517 มีการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา 
ภาควิชาฟิสิกส์ และส านักงานเลขานุการ  ในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้ งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ขึ้นอีก 1 ภาควิชา  

ปั จจุ บั นมหาวิทยาลั ยศิ ลปากรมี สถานะ เป็ นมหาวิทยาลั ย ในก ากับของรั ฐ                        
มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บังคับใช้ มีการแบ่งส่วนงานในคณะวิชาออกเป็น 
10 ส่วนงาน ได้แก่ ส านักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชา
ฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาจุลชีววิ ทยา 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2562 ได้จัดตั้งหน่วยงาน
เพ่ิมเติมอีก 4 หน่วยงาน รวมเป็น 14 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่จัดตั้งเพ่ิมขึ้นมา ได้แก่ ศูนย์บริการ
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วิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว ศูนย์ความเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่ และศูนย์
สอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ ทั้งนี้ ในส่วนของส านักงานคณบดี ได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น       
4 หน่วยงาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

 

2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมหลัก 
2.1 ปณิธาน 

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตผู้รอบรู้วิชาการ ยึดมั่นคุณธรรม 
เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและมีจิตส านึกรับผิดชอบสังคม อีกท้ังยังมุ่งค้นคว้าวิจัยเสริมสร้างองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ 

 
2.2 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่ งการ
สร้างสรรค”์ 

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์  “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 ใน 5 ของ
ประเทศ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ” 

ค าอธิบาย 
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 ใน 5 ของประเทศ หมายถึง มีการด าเนินการในการ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย 
ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ หมายถึง มีการด าเนินงานผลิตบัณฑิต 

วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย โดยมีการบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ กับงานศิลปะ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอด 
สร้างคุณค่า และสร้างมาตรฐานด้านศิลปะในด้านต่าง ๆ  
 
2.3 พันธกิจ 

- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้
มีความรู้ ในวิชาชีพ มีสติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 
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- ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

- ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย และการศึกษาสาธารณะ 

- สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ 

2.4 เป้าหมาย  
- เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ถูกเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อเป็นล าดับต้น ๆ ของประเทศไทย 
- เป็นศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการน าประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
- เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ เชิงรุก 
 

2.5 ค่านิยมหลัก  
SC SU SMART  :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นการท างานที่ฉลาด         

หลักแหลม และน าสมัยอยู่เสมอ 
Study       = การเรียนรู้ 
Creativity       = ความคิดสร้างสรรค์ 
Service-minded attitude  = จิตบริการ 
Unity       = ความสามัคคี 
Sufficiency    = ความพอเพียง 
Morality       = ความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม  

จรรยาบรรณ  
Adaptability   = ความสามารถในการปรับตัว  
Retrenchment   = การประหยัด การลดค่าใช้จ่าย 
Tolerance    = ความอดทนต่อความยากล าบาก 
 
 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 

 

7 

3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 

3.1 โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย            
8 ภาควิชา 1 ส านักงาน และ 5 ศูนย์ ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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3.2 โครงสร้างองค์กรของส านักงานคณบดี 

โครงสร้างองค์กรของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประกอบด้วย 4 งาน ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3 โครงสร้างการบริหารของส านักงานคณบดี 

โครงสร้างการบริหารของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

หัวหน้างาน 
บริการการศึกษา 

หัวหน้างาน 
แผนและประกันคุณภาพฯ 

หัวหน้างาน 
บริหารและธุรการ 

หัวหน้างาน 
คลังและพัสด ุ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารและธุรการ 

หัวหน้างานบรหิารและธุรการ 
- หน่วยสารบรรณ 
- หน่วยทรัพยากรมนุษย ์
- หน่วยบริการกลางทั่วไป 
- หน่วยสื่อสารองค์กร 
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
 

งานคลังและพัสด ุ

หัวหน้างานคลังและพัสด ุ
- หน่วยการเงินและบัญช ี
- หน่วยพัสด ุ
 

งานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หัวหน้างานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- หน่วยนโยบายและแผน 
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
- หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

 
 

งานบริการการศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
- หน่วยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา 
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทาง
วิชาการ 
- หน่วยกิจการนักศึกษา 
- หน่วยคอมพิวเตอรแ์ละ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.4 โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี 

โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา (11 คน) 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 
    นางสายชล เขียววชิัย  
    ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษาช านาญ 
    การพิเศษ 
หน่วยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา 

1. นางสาวชุตมิา เหลอืงตระกลู 
    ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา 
    ช านาญการ 
2. นางบังอร ด ารงสุกจิ  
    ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษาช านาญ

การพเิศษ 
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 

2. นางวัลนัดดา วฒันเพิ่มสกุล 
   ต าแหน่ง นกัวิชาการอุดมศึกษา 
3. นางสาวสริิกาญจน์ หัวใจฉ่ า  
    ต าแหน่ง นักวชิาการอุดมศึกษา 
หน่วยกิจการนักศึกษา 
1. นางบรรณพร จาคีไพบูลย์ 
   ต าแหน่ง นกัวิชาการศึกษาช านาญ

การพเิศษ 
2. นางสาวอวัตถา แก้วหานาม  

          ต าแหน่ง นักวิชาการอดุมศกึษา 
หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1. นายภาณมุาศ บุญวงษ ์  
       ต าแหน่ง นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2. นายกฤตกิร สามิภกัดิ ์  
       ต าแหน่ง นายช่าง (ด้าน

อิเลก็ทรอนิกส์) 
    3. นายธนัช อายุยืน  
       ต าแหน่ง นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ 

1. นางสาวสารัตน ์ล้วนด ี  
ต าแหน่ง นักวิชาการอดุมศกึษา 

 

งานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา (4 คน) 

หัวหน้างานแผนและประกันคณุภาพ
การศึกษา 
      (ว่าง) 
หน่วยนโยบายและแผน 
     1. นายวรโชติ ไชยเกษมสันต ์  
    ต าแหน่ง นกัวิชาการอุดมศึกษา 
หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 

1. นางสาวขนิษฐา เมฆสวัสดิ ์  
   ต าแหน่ง นกัวิชาการอุดมศึกษา 

     2. นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย  
        ต าแหน่ง นกัวิชาการอุดมศึกษา 
หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
      (ว่าง) 
หน่วยส่งเสริมงานวิจยัและนวัตกรรม 

1. นายกิตติศักดิ์ ธรรมาภิชัย  
         ต าแหน่ง นักวชิาการอุดมศึกษา 

 

งานบริหารและธุรการ (9 คน) 
หัวหน้างานบรหิารและธุรการ 
    นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท ์
    ต าแหน่ง จ.บริหารงานทัว่ไป 
    ช านาญการ 
หน่วยสารบรรณ 

1. นางอุบล คงคะสุวรรณ 
   ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
   ช านาญงาน 
2. นางสมคิด เทียนทอง 
   ต าแหน่ง นกัวิชาการอุดมศึกษา 
3. นางสาวภทัทิยา นิมิตรนิวฒัน์    
   ต าแหน่ง นกัวิชาการอุดมศึกษา 

หน่วยทรัพยากรมนุษย ์
1. นางประภา เมฆอรุณ  
   ต าแหน่ง จ.บริหารงานทั่วไป 
   ช านาญการพิเศษ 

หน่วยบริการกลาง 
1. นางยุพิน งามพริ้งศร ี  
   ต าแหน่ง จ.บริหารงานทั่วไป 
   ช านาญการ 
2. นายจักรกฤช ศรีสังวาลย์  
   ต าแหน่ง นกัวิชาการอุดมศึกษา 
3. นายสุริยะ พฤกษเสม   
   ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

หน่วยสื่อสารองค์กร 
 1. นางสาวมาริษา บ ารุงเรือน     
    ต าแหน่ง นักวชิาการอุดมศึกษา 
 

 

งานคลังและพัสด ุ(8 คน) 
หัวหน้างานคลังและพัสด ุ
     นางรุ่งอรุณ นิมติรนวิัฒน ์  
     ต าแหน่ง นักวิชาการเงนิและบัญช ี
     ช านาญการพเิศษ  
หน่วยการเงินและบัญชี 
     1. นางสาวปาริชาติ อร่ามสรอ้ย 
        ต าแหน่ง นกัการเงิน 
     2. นางสาวนีรนุช ณฐัวุฒ ิ  
        ต าแหน่ง นกัการเงิน 
     3. นางสาวดวงพร วารนิรกัษ์ 
        ต าแหน่ง นกัการเงิน 
หน่วยพัสด ุ

1. นางสาววรลกัษณ์ เฉลิมชัย    
   ต าแหน่ง นกัพัสด ุ
   ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวนภาลัย ศักดิช์ัยศร ี  
    ต าแหน่ง นักพัสดุปฏิบัตกิาร 
3. นางสาวธนัยพร ช่างเสนาะ  
    ต าแหน่ง นักพัสด ุ
4. นางสาวกนกนาถ ปฐมพิทกัษ์นกุูล 
    ต าแหน่ง นักพัสด ุ

 

ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.กรกช ชั้นจิรกุล 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานคณบดี 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน
การบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายที่คณะฯ
ก าหนดไว้  ซ่ึงในส านักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานคลังและพัสดุ 
3. งานบริการการศึกษา 
4. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 

หน่วยสารบรรณ 

มีหน้าที่รับ - ส่ง ควบคุม ตรวจสอบการลงทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ร่าง โต้ตอบหนังสือ     
เก็บ - ค้นหา รวบรวมบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเอกสาร และจัดเตรียมการประชุม 
ประสานงานติดต่อ ตลอดจนอ านวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ออกเลขท่ี
ค าสั่งฯ จัดท าประกาศต่าง ๆ 

หน่วยทรัพยากรมนุษย ์

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคล ของบุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด 
เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การจัดจ้าง เลื่อนระดับเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ การ
พัฒนาบุคลากร การลาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต าแหน่ง และอัตรา
เงินเดือน เป็นต้น 

หน่วยบริการกลางทั่วไป 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัด ควบคุมดูแล บ ารุงรักษายานพาหนะและอาคารสถานที่ของ
คณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบดูแลงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รวมทั้งการ
รักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ ด้วย 
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หน่วยสื่อสารองค์กร 

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารองค์กร การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม เพ่ือเผยแพร่ไปสู่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  การสื่อสารมวลชน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การจัดท าข่าว การถ่ายภาพงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกแก่แขกผู้มาเยี่ยมชมหรือติดต่องาน จัดเก็บรวบรวมข่าวสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ตลอดจน
การประเมินข่าว เอกสาร สถานการณ์ความเป็นไป เพ่ือวิเคราะห์หรือรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณา เป็นต้น 

งานคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้ 

หน่วยการเงินและบัญชี 

มีหน้าที่ด าเนินการด้านการเงิน งบประมาณ และการบัญชีทั่วไป การเบิกจ่ายเงิน ดูแล

ตรวจสอบความถูกต้อง การวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี การจัดท าบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได้ และเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานทาง

การเงินก่อนเสนออนุมัติและเบิกจ่าย การจัดท ารายงานสภาพทางการเงินและบัญชีในช่วงเวลาของ

ปีงบประมาณ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ   

หน่วยพัสดุ 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา การท าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาหลักฐานใบส าคัญและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
ประสานงานในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

งานบริการการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษาและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประสานงาน
การลงทะเบียนเรียน ลาพัก ลาออก โอนย้าย พ้นสภาพของนักศึกษา ด าเนินการจัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การแจ้งผลการศึกษาและการจบหลักสูตรของนักศึกษา ประสานงานกับบัณฑิต
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วิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการจัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา  เป็นต้น 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

มีหน้าที่ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติเปิดสอนและปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรตามแผนพัฒนาการศึกษา ประสานงานกับภาควิชาในการจัดตารางสอนและตารางสอบ การ
จัดท าข้อสอบ การติดต่อขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ ประสานงานการขออนุมัติน านักศึกษาไปศึกษา
นอกสถานที่ การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ของนักศึกษา ประสานงานการใช้ห้องบรรยายในการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดเตรียมและดูแลโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือให้บริการด้าน
การเรียนการสอน เป็นต้น 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

มีหน้าที่ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และชมรม    
ต่าง ๆ ของนักศึกษา ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและกองกิจการนักศึกษาใน
เรื่องงานกิจการนักศึกษาทุกเรื่อง ประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
และการสมัครงานของนักศึกษา ตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการ
พิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษา และการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ตลอดจนดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการ     
ต่าง ๆ ของนักศึกษา การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวบรวมประวัติศิษย์เก่าและประสานงาน
ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของศิษย์เก่า เป็นต้น 

หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหน้าที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและ
งานวิจัยรายบุคคลของนักศึกษา การดูแลระบบงานสารสนเทศภายในเพ่ือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของ
คณะฯ และภาควิชา ดูแลระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ต ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง 
Server ตู้เครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Hub) ให้พร้อมที่จะใช้งานหรือให้บริการได้อย่างสม่ าเสมอ บริการซ่อมบ ารุง 
แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ การป้องกันไวรัส การลงโปรแกรม การอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ให้
ทันสมัยและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน
ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 

หน่วยนโยบายและแผน 

มีหน้าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ประสานงาน ประมวลแผน พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือประกอบการก าหนดแผน/นโยบาย 
รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ  การจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลของการด าเนินการตามแผนในโครงการต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนจัดท า
งบประมาณทุกประเภท ร่างและจัดท าประกาศการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ จัดสรร
งบประมาณตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจัดท าแผน และประสานงานเกี่ยวกับงาน
ด้านการส่งเสริมวิชาการ การวิจัย ผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ เป็นต้น 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

มีหน้าที่ด าเนินการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดท าประกาศ ค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง ร่างจัดท าหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
จัดเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ จัดท ารายงานประจ าปี จัดท าแฟ้ม
เอกสารเพ่ือรับการตรวจประกันคุณภาพประจ าปี การน าเสนอผลงานในการรับการตรวจประกัน
คุณภาพ และการส ารวจภาระงานอาจารย์ประจ าปี เป็นต้น 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการติดต่อประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ร่างและโต้ตอบหนังสือ ด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงความ
ร่วมมือ หรือความช่วยเหลือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ การขอทุนฯ ต่าง ๆ การด าเนินการไป
ประชุมวิชาการหรือเจรจาต่างประเทศ ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือต่างประเทศ 
เป็นต้น 

 

4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักการเงิน ระดับปฏิบัติการ 

 หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้ 
รายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน     
เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน 
รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพ่ือพร้อม ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
   (2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบ
การตั้งฎีกาเบิกจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณจัดท าและด าเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไป
ให้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงาน 
      (3) ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติการ และรายงาน
การเงินต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
    (4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การงบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน และ
การงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
   (5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน          
ที่เก่ียวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครง เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
      (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ 
     (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการเงิน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์  
     (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงิน
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการเงิน บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการเงิน บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการเงิน บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ก าหนด 
 
 4.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวนีรนุช ณัฐวุฒิ ต าแหน่ง นักการเงิน ระดับ 
ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 1. ด าเนินการยืมเงินหมุนเวียนราชการของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ยืมมาจากมหาวิทยาลัย 
และถือไว้เป็นเงินสดย่อยส าหรับทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน 
ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง ค่าเบี้ยประชุม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ 
 2. ด าเนินการจัดท าบัญชีคุมยอดเงินสดย่อย เงินทดรองราชการของคณะวิทยาศาสตร์  
 3. ด าเนินการจัดท ารายงานสถานะการเงินทดรองราชการของคณะวิทยาศาสตร์เป็นประจ า
ทุกเดือนเพื่อรายงานให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบ 
 4. ด าเนินการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 

 

17 

 5. ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร และจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ตลอดจนการคุมยอดเงิน
สวัสดิการคงเหลือของแต่ละบุคคล 
 6. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ และค่าตอบแทนกรรมการ
ด าเนินการสอบ  
 7. ด าเนินการเบิกจ่าย และตรวจสอบเอกสารค่าตอบแทนการเรียนการสอนหลักสูตร
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี 
 8. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหลักสูตรโครงการพิเศษคณะวิทยาศาสตร์  
ในส่วนของผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าทีก่องคลัง และเจ้าหน้าทีง่านพัสดุ  
 9. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเงินทุนการศึกษาทุกประเภท จากทุกแหล่งเงิน เช่น เงินรายได้ เงิน
บริจาค เงินทุน สควค. เงินทุน พสวท. เงินทุนเรียนดี เงินทุนโอลิมปิกวิชาการ เงินทุนเพชรสนามจันทร์ 
เงินทุนภูมิพล เงินทุนรัฐบาล และเงินทุนพระราชทานฯ เป็นต้น  
 10. ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินรายได้ค่าบริการวิชาการ เงิน
บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์  เงินค่าสมัครสอบ
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรับฝากประกันสัญญา เงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ า เงินภาษี 
หัก ณ ที่จ่าย เงินค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค) รวมไปถึงการรับคืนเงิน ผ่านระบบ SU-ERP 
พร้อมทั้งน าส่งเงินให้กองคลังมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 11. ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมเช็ค พิมพ์เช็ค จ่ายเช็ค และพิมพ์ใบรับรองการภาษี หัก ณ 
ที่จ่าย ให้แก่ผู้รับเงิน ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตลอดจนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์     
ที่มีเงินได้ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน  
 12. ด าเนินการโอนเงิน และรับโอนเงิน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบ ารุงห้องเรียนและห้องบรรยาย 
ค่าใช้อาคารสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 13. ด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียม
ธนาคาร  
 14. ด าเนินการจัดท าบัญชีเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา บัญชีเงินบริจาคสนับสนุน
กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ บัญชีเงินทุนโครงการ สควค. และบัญชีเงินโครงการ วมว. 
 15. ด าเนินการถือเงินสดย่อยเงินโครงการ วมว. ไว้ส าหรับทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   
 16. ด าเนินการบันทึกบัญชี การตั้งหนี้ การเบิกจ่ายเงิน ด้วยระบบ SU-ERP ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 
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 17. ได้รับมอบหมายงานให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานคลังและพัสดุคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 18. ได้รับมอบหมายงานให้เป็นกรรมการฝ่ายการเงินในการด าเนินการสอบ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 19. ด าเนินการตามภารกิจของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 20. ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานของบุคลากรที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาทุก
ประเภท เช่น การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ต้องดูแหล่งเงินได้ของทุนการศึกษา ต้องเบิกจ่ายเงินตาม
แหล่งเงินทุน ขอบเขตตามหน้าที่ และโปรแกรมเงินทุนนั้น ๆ ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิ น
ทุนการศึกษา ต้องมีประกาศการใช้จ่ายเงิน มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน มีบันทึกข้อความขออนุมัติใน
หลักการเพื่อใช้เงินทุนนั้น ๆ เป็นต้น 
 
 จากภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงได้เลือกน างานเรื่อง การออก
ใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP       
มาเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงานโดยแสดงในรูปแบบผังงาน (Flow Chart) ดังนี้ 
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ผังกระบวนการท างาน (Flow Chart) ภาพที่ 1 

 

 

กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

1

กรณี 1 รายได้บริการวิชาการ 
- ใบแจ้งหน้ี
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา (ถ้ามี)
กรณี 2 บริจาคทุนการศึกษาหรือบริจาคสนับสนุน
กิจกรรมคณะฯ
- แบบฟอร์มการบริจาค
- บันทึกการบริจาคเงิน (ถ้ามี)

2

กรณีรับเงินสด/เช็ค
- เงินสด/เช็คส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- บันทึกแจ้งการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการ
จากภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี

3

กรณีรับเงินสด/เช็ค
- เงินสด/เช็คส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค
- คู่มือการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP
- ใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

4

กรณีรับเงินสด/เช็ค
- เงินสด/เช็คส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค
- ใบเสร็จรับเงิน และส าเนาใบเสร็จรับเงิน         
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี                     
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

เร่ิมต้น

รับเอกสาร

ตรวจสอบ
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชีกรณีรับเงินสด/เช็ค

ออกใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ SU-ERP

ท าบันทึกขออนุมัติ
เบิกเงินจากบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

ตรวจสอบ พิจารณา

1.2

ถูกต้อง อนุมัติ

ไม่ถูกต้อง ไม่อนุมัติ

1.1

ยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน
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ผังกระบวนการท างาน (Flow Chart) ภาพที่ 2 

 

 

กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

5

กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี                     
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
- เช็คส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร

6

กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี                     
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
- เช็คส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร

7

กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี                     
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
- เช็คส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร
- คู่มือการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP
- ใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน

8

กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี   
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
- เช็คส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร
- คู่มือการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP
- ใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน

เห็นชอบ

1.21.1

ท าเช็คสั่งจ่าย

พิจารณา

ออกใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ SU-ERP

ตรวจสอบ

2

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน
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ผังกระบวนการท างาน (Flow Chart) ภาพที่ 3 

 

กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

9

- เงินสด/เช็คส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ใบน าส่งเงิน 2 ฉบับ
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 2 ฉบับ

10

- ส าเนาใบน าส่งเงิน 1 ฉบับ
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ

11

- ส าเนาใบน าส่งเงิน 1 ฉบับ
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
- ทะเบียนคุมส าเนาในเสร็จรับเงิน

เห็นชอบ

เห็นชอบ

น าส่งเงิน

เห็นชอบ

2

ถูกต้อง

รับเอกสาร

จัดเก็บเอกสาร

สิ้นสุด
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รายละเอียดกระบวนการท างาน (Detail of Flow Chart) 

ล าดับ รายละเอียดกระบวนการท างาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 รับเอกสาร 
กรณี 1 รายได้บริการวิชาการ ใบแจ้งหนี้การใช้บริการ
วิชาการจากผู้ใช้บริการหรือบันทึกการโอนเงินช าระ
ค่าบริการทางวิชาการจากภาควิชา (ถ้ามี) 
กรณี 2 บริจาคทุนการศึกษาหรือบริจาคสนับสนุนกิจกรรม
คณะฯ แบบฟอรม์การบริจาค และบันทึกการบริจาคเงิน 
(ถ้ามี) 

นักการเงิน 

กรณี 1 รายได้บริการวิชาการ  
- ใบแจ้งหน้ี 
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา (ถ้ามี) 
กรณี 2 บริจาคทุนการศึกษาหรือบริจาคสนับสนุน
กิจกรรมคณะฯ 
- แบบฟอรม์การบริจาค 
- บันทึกการบริจาคเงิน (ถ้ามี) 

2 ตรวจสอบเอกสารและรูปแบบการช าระเงิน ว่าช าระเงินใน
รูปแบบเงินสด/เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือโอน
เงินเข้าบัญชี 

นักการเงิน 

กรณีรับเงินสด/เช็ค  
- เงินสด/เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี  
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค  
- บันทึกแจ้งการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการ
จากภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 

3 กรณีรับเงินสด/เช็ค ให้ออกใบเสร็จรับเงินในระบบ  
SU- ERP (คู่มือการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP) 
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี ให้รวบรวมเอกสารบันทึกแจ้ง 
ต่าง ๆ แล้วจึงจัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เพื่อน ามาออกใบเสร็จรับเงิน   

นักการเงิน 

กรณีรับเงินสด/เช็ค 
- เงินสด/เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- คู่มือการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP 
- ใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี  
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค  
- บันทึกแจ้งการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการ
จากภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 

4 กรณีรับเงินสด ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
แล้วให้นักการเงินท่ีได้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อใน
ใบเสร็จรับเงิน ถ้าหากไม่ถูกต้อง ให้ท าการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP  
ถ้าหากถูกต้อง น าใบเสร็จรับเงินตัวจริงให้กับภาควิชาท่ี
ให้บริการหรือน าส่งผู้บริจาค และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
เพื่อจัดท าข้อมูลพร้อมรวบรวมน าส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง  
และท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
เพื่อท าเช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้างาน
คลังและพัสด ุเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ถ้าไม่อนุมัติ ส่งเอกสารคืนไปตรวจสอบการโอนเงิน  
ถ้าอนุมัติ จัดท าเช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 

นักการเงิน ,  
หัวหน้างาน

คลังและพัสดุ 
, คณบดี 

 

กรณีรับเงินสด/เช็ค 
- เงินสด/เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค 
- ใบเสร็จรับเงิน และส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี  
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค  
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือ บันทึกการบริจาคเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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ล าดับ รายละเอียดกระบวนการท างาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5 กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี จัดท าเช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จากบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 
เสนอคณบดี 

นักการเงิน 

กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี  
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค  
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือบันทึกการบริจาคเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ  
ผ่านหัวหน้างานคลังและพัสดุลงนาม เพื่อเสนอคณบดี 
หัวหน้างานคลังและพัสดุลงนามในเช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เสนอคณบดีพิจารณาลงนามในเช็คสั่งจ่าย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ถ้าพิจารณาอนุมัติ คณบดีจะลงนามในเช็คสั่งจ่าย 
ถ้าพิจารณาไม่อนุมัติ ให้กลับไปแก้ไขใหม่ตามขั้นตอนท่ี 5 

นักการเงิน,  
หัวหน้างาน
คลังและ

พัสดุ, คณบดี 
 

กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี  
- ใบแจ้งหน้ี หรือ แบบฟอร์มการบริจาค  
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือบันทึกการบริจาคเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี ให้ออกใบเสร็จรับเงินตามบันทึก
ในระบบ SU-ERP  
(คู่มือการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP) 

นักการเงิน 

กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี  
- ใบแจ้งหน้ี หรือแบบฟอร์มการบริจาค  
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือบันทึกการบริจาคเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คู่มือการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP 
- ใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

8 กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงินแล้วให้นักการเงินท่ีได้รับมอบหมาย  
ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน  
ถ้าหากไม่ถูกต้อง ให้ท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ  
SU-ERP 
ถ้าหากถูกต้อง ให้น าใบเสร็จรับเงินตัวจริงให้กับภาควิชาท่ี
ให้บริการ หรือน าส่งผู้บริจาค และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
เพื่อจัดท าข้อมูลพร้อมรวบรวมน าส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นักการเงิน 

กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชี  
- ใบแจ้งหน้ี หรือแบบฟอร์มการบริจาค  
- บันทึกการโอนเงินช าระค่าบริการทางวิชาการจาก
ภาควิชา หรือบันทึกการบริจาคเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

9 น าส่งเงิน ให้จัดท าใบน าส่งเงิน 2 ฉบับ และลงลายมือชื่อ
ก ากับด้านหลังของส าเนาใบเสร็จรับเงินท้ัง 2 ฉบับ  
จากนั้นน าส่งเงินให้กับกองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

นักการเงิน 

- เงินสด/เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ใบน าส่งเงิน 2 ฉบับ 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 2 ฉบับ 

10 รับเอกสาร จากกองคลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นเอกสารท่ีมีการลงลายมือชื่อผู้รับเงินจากนักการเงิน 
ของกองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้รับมอบหมาย 

นักการเงิน 
- ส าเนาใบน าส่งเงิน 1 ฉบับ 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ 
 

11 จัดเก็บเอกสาร 
นักการเงิน 

- ส าเนาใบน าส่งเงิน 1 ฉบับ 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ 
- ทะเบียนคุมส าเนาใบเสร็จรับเงิน 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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หมายเหตุ ใน Flow Chart นี้จะยกตัวอย่างการออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP มาแสดงให้เห็นแค่ใบเสร็จรับเงินที่มีผู้มาขอใช้บริการเป็นจ านวนมาก     
คือ การออกใบเสร็จรับเงินรายได้บริการทางวิชาการ เงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา และเงินบริจาคสนับสนุน
กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ โดยการออกใบเสร็จรับเงินประเภทอ่ืน ๆ จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานกล่าวไว้อย่าง
ละเอียดในบทที่ 4  

 



 
บทท่ี  3 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ยั งต้องอาศัย
วิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
ออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงิน 

  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงาน การออกใบเสร็จรับเงิน และการ
น าส่งเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP เล่มนี้ จะปฏิบัติตาม
ระเบียบ ที่ระบุไว้ในหมวดที่ 6 การรับเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน ข้อที่ 69-77, ส่วน
ที่ 2 การรับเงิน ข้อที่ 78-83 และหมวดที่ 7 การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1 สถานที่เก็บ
รักษาเงิน ข้อ 84-85, ส่วนที่ 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน ข้อ 86-91, ส่วนที่ 3 การเก็บรักษาเงิน         
ข้อ 92-98 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 69 ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง ก าหนด และให้มีส าเนาเย็บติดไว้กับ
เล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับหรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ 70 ใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงกัน

ไปทุกฉบับ 
ข้อ 71 ให้ส่วนราชการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้

จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด 

ข้อ 72 การจ่ายใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่ายใน
จ านวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

ข้อ 73 ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกส านักงานหรือไม่มีการ
จัดเก็บเงินต่อไปอีก ให้หั วหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นน าส่งคืนส่วนราชการที่จ่าย
ใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 

ข้อ 74 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บ
เงิน รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามี
ใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด 
เลขที่ใดถึงเลขท่ีใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 
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ข้อ 75 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส ำหรับรับเงินของปีงบประมำณใด ให้ใช้รับเงินภำยใน
ปีงบประมำณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้
ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ เจำะรู หรือปรับตรำเลิกใช้ เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้น ำมำรับเงินได้อีกต่อไป 

ข้อ 76 ห้ำมขูดลบเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมจ ำนวนเงินหรือชื่อผู้ช ำระเงินในใบเสร็จรับเงิน  
หำกใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรำยกำรรับเงินผิดพลำด ให้ขีดฆ่ำจ ำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้ง

จ ำนวนโดยให้ผู้รับเงินลงลำยมือชื่อก ำกับกำรขีดฆ่ำนั้นไว้ หรือขีดฆ่ำเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ 
แล้วออกฉบับใหม่ โดยให้น ำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่ำเลิกใช้นั้นติดไว้กับส ำเนำใบเสร็จรับเงินในเล่ม 

ข้อ 77 ให้ส่วนรำชกำรเก็บรักษำส ำเนำใบเสร็จรับเงินซึ่งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินยัง
มิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่ำให้สูญหำยหรือเสียหำยได้ และเม่ือได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่ำง
เอกสำรธรรมดำได ้

ข้อ 78 กำรรับเงินให้รับผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตำมหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สำมำรถรับผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสำรแทนตัวเงินอ่ืนที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

ข้อ 79 ในกำรจัดเก็บหรือรับช ำระเงิน ให้ส่วนรำชกำรซึ่งมีหน้ำที่จัดเก็บหรือรับช ำระเงินนั้น 
ออกใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพ์รำยงำนซึ่งเป็นหลักฐำนกำรรับช ำระเงินจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Payment)  ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรรับช ำระเงินค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร 
หรือกำรรับเงินอ่ืนใดที่มีเอกสำรของทำงรำชกำรระบุจ ำนวนเงินที่รับช ำระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสำรดังกล่ำวจะต้องมีกำรควบคุมจ ำนวนที่รับจ่ำยท ำนองเดียวกันกับ
ใบเสร็จรับเงิน หรือเป็นกำรรับเงินตำมค ำขอเบิกเงินจำกคลัง หรือเป็นกำรได้รับดอกเบี้ยจำกบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำร 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องให้เจ้ำหน้ำที่ไปจัดเก็บหรือรับช ำระเงินนอกที่ตั้งส ำนักงำนปกติให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

ข้อ 80 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีกำรรับ
ช ำระเป็นประจ ำและมีจ ำนวนมำกรำย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส ำหรับกำรรับช ำระเงินประเภท
นั้นก็ได้ 

ข้อ 81 ให้ส่วนรำชกำรบันทึกข้อมูลกำรรับเงินในระบบภำยในวันที่ได้รับเงิน 
เงินประเภทใดที่มีกำรออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลำยฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้นตำม

ส ำเนำใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมำบันทึกเป็นรำยกำรเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดงรำยละเอียดว่ำเป็น
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เงินรับตำมใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจ ำนวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่ำใดไว้ด้ำนหลังส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำย 

ในกรณีที่มีกำรรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสำรแทนตัวเงินอ่ืน ภำยหลังก ำหนดเวลำปิด
บัญชีส ำหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลกำรรับเงินนั้นในระบบในวันท ำกำรถัดไป 

ข้อ 82 เมื่อสิ้นเวลำรับจ่ำยเงิน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่จัดเก็บหรือรับช ำระเงิน น ำเงินสดหรือ
เช็ค หรือเอกสำรแทนตัวเงินอ่ืนที่ได้รับ พร้อมกับส ำเนำใบเสร็จรับเงินและเอกสำรอ่ืนที่จัดเก็บในวัน
นั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของส่วนรำชกำรนั้น 

ข้อ 83 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกหัวหน้ำ    
ส่วนรำชกำรตรวจสอบจ ำนวนเงินที่เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บและน ำส่งกับหลักฐำนและรำยกำรที่บันทึกไว้ใน
ระบบว่ำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

เมื่อได้ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตำม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือรำยงำนซึ่งเป็นหลักฐำนกำรรับช ำระเงินจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์    
(e-Payment) ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับ ไว้ในส ำเนำใบเสร็จรับเงินหรือรำยงำนซึ่งเป็นหลักฐำนกำรรับ
ช ำระเงินจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสุดท้ำย และลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ด้วย 

ข้อ 84 ให้ส่วนรำชกำรเก็บรักษำเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสำรแทน
ตัวเงินอ่ืน ไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนรำชกำรนั้น 

ข้อ 85 ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่ำงน้อยสองส ำรับ แต่ละส ำรับไม่น้อยกว่ำสองดอกแต่ไม่เกิน
สำมดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่ำงกัน โดยส ำรับหนึ่งมอบให้กรรมกำรเก็บรักษำเงิน ส่วนส ำรับ
ที่เหลือให้น ำฝำกเก็บรักษำไว้ในลักษณะหีบห่อ ณ สถำนที่ ดังนี้ 

(1) ส ำนักบริหำรเงินตรำ กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง ส ำหรับส่วนรำชกำรในรำชกำร
บริหำรส่วนกลำง 

(2) ส ำหรับส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่มีส ำนักงำนอยู่ในส่วนภูมิภำคและส่วน
รำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ให้เก็บรักษำในสถำนที่ที่ปลอดภัย 

ข้อ 86 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบัติกำร หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน หรือเทียบเท่ำขึ้นไป ในส่วนรำชกำรนั้นอย่ำง
น้อยสองคน เป็นกรรมกำรเก็บรักษำเงินของส่วนรำชกำรนั้น 

ข้อ 87 ให้กรรมกำรเก็บรักษำเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก ในกรณีที่ตู้นิรภัยมีลูก
กุญแจสำมดอกและมีกรรมกำรเก็บรักษำเงินสองคน ให้กรรมกำรเก็บรักษำเงินถือลูกกุญแจคนละดอก 
ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่จะมอบให้กรรมกำรเก็บรักษำเงินผู้ใด
ถือลูกกุญแจนั้น 
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ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก กำรถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้น ำควำมใน
วรรคหนึ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 88 ถ้ำกรรมกำรเก็บรักษำเงินผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
พิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำมนัยข้อ 86 ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเก็บรักษำเงินแทนให้ครบจ ำนวน 

กำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเก็บรักษำเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นกำรประจ ำก็ได้ 
ข้อ 89 ในกำรส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่ำงกรรมกำรเก็บรักษำเงินให้กับผู้ปฏิบัติ

หน้ำที่กรรมกำรเก็บรักษำเงินแทน ให้บุคคลดังกล่ำวตรวจนับตัวเงินและเอกสำรแทนตัวเงินซึ่งเก็บ
รักษำไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน แล้วบันทึกกำรส่งมอบและรับมอบ
พร้อมกับลงลำยมือชื่อกรรมกำรเก็บรักษำเงินและผู้ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเก็บรักษำเงินแทนทุกคนไว้
ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันนั้นด้วย 

ข้อ 90 กรรมกำรเก็บรักษำเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเก็บรักษำเงินแทน ต้องเก็บรักษำ
ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหำยหรือให้ผู้ใดลักลอบน ำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หำกปรำกฎว่ำ
ลูกกุญแจสูญหำย หรือมีกรณีสงสัยว่ำจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทรำบเพ่ือสั่งกำรโดยด่วน 

ข้อ 91 ห้ำมกรรมกำรเก็บรักษำเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเก็บรักษำเงินแทนมอบลูก
กุญแจให้ผู้อ่ืนท ำหน้ำที่กรรมกำรแทน 

ข้อ 92 ให้ส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค แล้วแต่กรณีจัดท ำ
รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันเป็นประจ ำทุกวันที่มีกำรรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสำรแทนตัวเงินอ่ืน 

ในกรณีที่วันใดไม่มีรำยกำรรับจ่ำยเงินตำมวรรคหนึ่ง จะไม่ท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน
ส ำหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมำยเหตุไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันที่มีกำรรับจ่ำยเงินของวันถัดไป
ด้วย 

รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันให้เป็นไปตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
ข้อ 93 เมื่อสิ้นเวลำรับจ่ำยเงินให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินน ำเงินที่จะเก็บรักษำและรำยงำนคงเหลือ

ประจ ำวันส่งมอบให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน 
ให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และเอกสำรแทนตัวเงิน กับรำยงำน

เงินคงเหลือประจ ำวัน เมื่อปรำกฏว่ำถูกต้องแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินน ำเงิน และเอกสำรแทนตัวเงิน
เก็บรักษำในตู้นิรภัย และให้กรรมกำรเก็บรักษำเงินทุกคนลงลำยมือชื่อในรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน 

ข้อ 94 รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน เมื่อกรรมกำรเก็บรักษำเงินได้ลงลำยมือชื่อแล้วให้
ผู้อ ำนวยกำรกองคลังหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงินเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือทรำบ 
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ข้อ 95 ในกรณีที่ปรำกฎว่ำเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษำไม่ตรงกับจ ำนวนเงินซึ่งแสดงไว้ใน
รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและเจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้น ำส่งร่วมกัน
บันทึกจ ำนวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน และลงลำยมือชื่อกรรมกำรเก็บ
รักษำเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้น ำส่ง แล้วน ำเงินเก็บรักษำในตู้นิรภัย และให้กรรมกำร
เก็บรักษำเงินรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบทันทีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 

ข้อ 96 เมื่อน ำเงินและเอกสำรแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมกำรเก็บรักษำ
เงินใส่กุญแจให้เรียบร้อย แล้วลงลำยมือชื่อบนกระดำษปิดทับ ในลักษณะที่แผ่นกระดำษปิดทับจะต้อง
ถูกท ำลำยเมื่อมีกำรเปิดตู้นิรภัย 

ข้อ 97 ในวันท ำกำรถัดไป หำกจะต้องน ำเงินออกจ่ำย ให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินมอบเงิน
ที่เก็บรักษำทั้งหมดให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน แล้วแต่กรณี รับไปจ่ำยโดยให้
ผู้อ ำนวยกำรกองคลังหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน แล้วแต่กรณี ลงลำยมือชื่อรับเงินไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจ ำวันก่อนวันท ำกำรที่รับเงินไปจ่ำย 

ข้อ 98 กำรเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัยให้กรรมกำรเก็บรักษำเงิน
ตรวจกุญแจ ลำยมือชื่อบนแผ่นกระดำษปิดทับ เมื่อปรำกฏว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 

หำกปรำกฏว่ำแผ่นกระดำษปิดทับอยู่ในสภำพไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติกำรณ์อ่ืนใดที่สงสัยว่ำ
จะมีกำรทุจริตให้รำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้นทรำบเพื่อพิจำรณำสั่งกำรโดยด่วน 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2560 ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงาน การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงินของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP เล่มนี้ จะปฏิบัติตามข้อบังคับที่ระบุไว้ในหมวดที่ 6 การรับ
เงินและการเก็บรักษาเงิน ข้อที่ 27-31 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 27 รายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายหรือเพ่ือการใดก่อนน าส่งหน่วยงานคลังของ
มหาวิทยาลัยไม่ได้ รวมทั้งหน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน เว้นแต่มีระเบียบ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

บุคคลใด ส่วนงานใด หรือหน่วยงานใดที่ได้รับเงินไว้ในนามของมหาวิทยาลัยจะต้องส่งเงินทั้ง
จ านวน พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินของเงินจ านวนนั้นให้หน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัยภายในวันนั้น 
หรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป โดยให้ส่วนงานมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล ให้เงินเข้าสู่หน่วยงานคลัง
ของมหาวิทยาลัย 

ห้ามบุคคลใดรับรายได้ในนามส่วนงานหรือหน่วยงาน เว้นแต่จะมีค าสั่งแต่งตั้งจากอธิการบดี
ให้เป็นผู้รับเงิน 
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ข้อ 28 เมื่อมีการรับเงินทุกประเภททุกจ านวนต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
ไว้เป็นหลักฐานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดเล่มที่และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
เรียงล าดับไว้ทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินของส่วน
งานที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมกับมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง และให้บันทึกข้อมูลการรับ
เงินในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินได้แก่หน่วยงานคลัง ส่วนงาน หรือหน่วยงานซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ หรือระเบียบ ให้ด าเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ หรือด าเนินงานในลักษณะอ่ืน
ที่ได้รับอนุญาตให้ออกใบเสร็จรับเงินได้ ผู้มีอ านาจลงนามในใบเสร็จรับเงินต้องได้รับแต่งตั้งจาก
อธิการบดี ไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งชื่อใดหรือสถานะใด 

กรณีใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ผ่านระบบสารสนเทศ เลขที่ใบเสร็จรับเงินต้องพิมพ์เรียงล าดับ
โดยอัตโนมัติและสามารถตรวจสอบได้ 

ให้กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้จัดหาใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยให้ส่วนงาน และ
ให้หน่วยงานคลังเป็นผู้ควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย และต้องรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินประจ าปีให้มหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ผู้ออกใบเสร็จรับเงินมีหน้าที่ตรวจสอบการได้รับเงินจริง และการออกใบเสร็จรับเงินจะระบุ
จ านวนเงินที่รับ วันที่รับเงิน ชื่อผู้จ่ายเงิน ในใบเสร็จรับเงินที่แตกต่างไปจากความเป็นจริงมิได้ 

การรับเงินแต่ละครั้งต้องออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้จ่ายเงินทุกครั้งไม่ว่าจะได้รับการทวงถาม
หรือไม ่

ข้อ 29 ให้หน่วยงานคลังน าเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ทั้งจ านวนโดยมิให้หักไว้ใช้จ่าย
เพ่ือการใดและให้น าฝากธนาคารในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป 

การน าเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่อธิการบดีประกาศก าหนดตามข้อ 8 
เงินที่ยังไม่ได้น าฝากธนาคาร ให้จัดเก็บไว้ในตู้นิรภัย 
ข้อ 30 ให้ทุกส่วนงานและหน่วยงานคลังจัดท ารายงานเงินคงเหลือเป็นประจ าทุกวัน 
หากวันใดไม่มีการรับจ่ายเงินอาจไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้ แต่

จะต้องหมายเหตุในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินครั้งต่อไป 
ข้อ 31 ให้มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประกอบด้วยกรรมการตามที่อธิการบดีแต่งตั้ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีประกาศก าหนด 
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ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

1. ในการออกใบเสร็จรับเงิน ด้วยระบบ SU-ERP จะมีการใส่ T-Code และใส่รหัส ต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมาก ผู้ใช้งานควรที่จะต้องมีความละเอียดและแม่นย า หากใส่ผิด เอกสารนั้นก็จะผิดทันที 
ยกตัวอย่างเช่น ประเภทของเอกสาร จะมี 52, 62, 59 และ 69 ซึ่งเอกสาร 52 เป็นเลขที่ตั้งต้นของ
เอกสารการรับเงินรายได้ เอกสาร 62 เป็นเลขที่ตั้งต้นของเอกสารการรับเงินประเภทอ่ืน ๆ เอกสาร 
59 เป็นเลขท่ีตั้งต้นของเอกสารใบส าคัญรับเงินเงินรายได้ และเอกสาร 69 เป็นเลขท่ีตั้งต้นของเอกสาร
ใบส าคัญรับเงิน ประเภทอ่ืน ๆ 

2. การใส่ชื่อ - ที่อยู่ ควรถามผู้มาขอใช้บริการก่อนทุกครั้งว่าสะกดถูกต้องตามที่แจ้งไว้ในใบ
แจ้งหนี้/ใบแจ้งค่าใช้จ่าย หรือไม่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ถูกต้องหรือไม่ 

3. ในส่วนของรายการรับช าระเงิน ช่อง รายการ / ศูนย์ต้นทุน / เงินทุน / ขอบเขตตามหน้าที่ 
จะมีการใส่ T-Code และใส่รหัส ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ผู้ใช้งานควรที่จะต้องระมัดระวัง หากใส่ผิด 
เอกสารนั้นก็จะผิดทันที  
 4. ในช่องวิธีการรับช าระเงิน หากเป็นการช าระเงินด้วยเช็คสั่งจ่ายที่หน้าเช็คได้ลงวันที่มาก่อน
แล้ว เมื่อน าเช็คมาออกใบเสร็จรับเงิน ก่อนสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปแก้ไขวันที่บน
หน้าเช็คในระบบด้วย T-Code “FB02” (เปลี่ยนแปลงเอกสาร) เนื่องจากระบบจะตั้งค่าเป็นวันที่
ปัจจุบันเอาไว้ หากผู้ใช้งานไม่เข้าไปแก้ไขวันที่ เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินวันที่บนหน้าเช็คใน
ใบเสร็จรับเงินก็จะไม่ตรงกับวันที่ในเช็คสั่งจ่าย ท าให้ผู้ใช้งานต้องท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ 
และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่แทน 

5. หลังจากท่ีผู้ใช้งานท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ให้กดปุ่ม Back ย้อนกลับทุกครั้ง เพ่ือให้
ระบบท าการบันทึกเล่มที่/เลขที่ ของใบเสร็จรับเงิน ลงในใบน าส่งเงิน 

6. ในการน าส่งเงิน ให้กับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานจะต้องมกีารกรอกข้อมูล และรหัสต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกให้ตรงกับการออกใบเสร็จรับเงิน ถ้าใส่รหัสผิด ก็จะท าให้เอกสาร
ผิดตามไปด้วย  



 
 

 
บทท่ี  4 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
          ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ เป็นหน่วยงำนกลำงที่คอยสนับสนุนกำรให้บริกำร และ
ประสำนงำนในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และงำนด้ำนอ่ืน ๆ ท ำให้มี
หน่วยงำนทั้งภำยใน และภำยนอกมำติดต่อขอใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้มีใบเสร็จรับเงินหลำย
ประเภท และมีขั้นตอนกำรออกใบเสร็จรับเงินที่แตกต่ำงกัน โดยจะต้องท ำกำรออกใบเสร็จรับเงินผ่ำน
ทำงระบบ SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning System) ซ่ึงมีกระบวน 
การท างานดังนี้ 
 1. การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน 

2. การออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ SU-ERP 
 3. การยกเลิกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ SU-ERP 
 4. การน าส่งเงินผ่านระบบ SU-ERP 

 5. การรับเงินหลังปิดบัญชี 
6. การรายงานใบเสร็จรับเงินส าหรับการน าส่งเงิน 
7. การท าทะเบียนคุมส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
8. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 
 1. การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน 
 เมื่อมีการรับเงินทุกประเภท ทุกจ านวนต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยไว้เป็น
หลักฐาน เริ่มแรกทางคณะฯ จะต้องท าการขอเบิกใบเสร็จรับเงิน จากกองคลัง โดยการท าบันทึกถึง
ผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือขอเบิกใบเสร็จรับเงิน จากนั้นกองคลังจะส่งใบเสร็จรับเงินมาให้คณะฯ 
ด าเนินการรับเอกสาร หลังจากที่คณะฯ ได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีการลงนามผู้ตรวจรับ
เอกสาร แล้วส่งใบตอบรับการรับใบเสร็จรับเงินคืนให้กับกองคลัง 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน 
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ตัวอย่าง ใบรับเอกสาร เรื่อง ลงนามผู้ตรวจรับเอกสาร  
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความ เรื่อง ตอบรับการรับใบเสร็จรับเงิน 
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 2. การออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ SU-ERP 
 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีรหัสหน่วยรับเงิน คือ C0013 - หน่วยรับเงิน   
คณะวิทยำศำสตร์ และ User name ที่ใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน คือ ARX200001 - การเงินรับ  
 ประเภทของเอกสารที่ใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินมีอยู่ 3 ประเภท คือ 
 42 (ผด-นฐ-น.รับเงิน) เป็นการรับเงินเข้างบประมาณเงินแผ่นดิน 
 52 (รด-นฐ-น.รับเงิน) เป็นการรับเงินเข้างบประมาณเงินรายได ้
 62 (อ่ืน-นฐ-น.รับเงิน) เป็นการรับเงินเข้างบประมาณเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินรายได้บริการวิชาการ, 
เงินบริจาค มศก., เงินรับฝาก, เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  
 คณะวิทยำศำสตร์ ได้มีกำรแบ่งขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนของกำรออกใบเสร็จรับเงิน      
ไว้ดังนี้ 

2.1 ใบเสร็จรับเงินรายได้บริการทางวิชาการ  
2.2 ใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา  
2.3 ใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะฯ 
2.4 ใบเสร็จรับเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย  
2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  
2.6 ใบเสร็จรับเงินรับฝากประกันสัญญา  
2.7 ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค)  
2.8 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ า  
2.9 ใบเสร็จรับเงินการรับเงินคืนเข้าระบบตามแหล่งเงินที่เบิกจ่าย  
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2.1 ใบเสร็จรับเงินรายได้บริการทางวิชาการ  
 การออกใบเสร็จรับเงินรายได้บริการทางวิชาการ เป็นการรับเงินรายได้บริการทางวิชาการ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 หมวด 1      
บททั่วไป ข้อ 6 และ ข้อ 7 ดังนี้ 
 ข้อ 6 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้รวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ 

(1) การวิจัย การค้นคว้า การศึกษา การส ารวจ การวางแผน ที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากแหล่งเงินทุนภายนอก 

(2) การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล หรือ
การตรวจซ่อม 

(3) การให้บริการเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
(4) การเขียนทางวิชาการและงานแผล 
(5) การจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(6) การวางระบบ การออกแบบ การสร้างสรรค์งาน การประดิษฐ์ หรือการผลิต 
(7) การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ หรือการให้บริการข้อมูล 
(8) การรับงานเป็นที่ปรึกษาที่มีการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 

กระทรวงการคลัง 
(9) การให้บริการเป็นศูนย์สอบ 
(10)  การให้บริการทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  

จะได้ ประกาศก าหนดเพิ่มเติมภายหลัง 
 ข้อ 7 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมแบ่งเป็นสี่แบบคือ 

(1) แบบสาธารณกุศล หมายถึง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยใช้งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ หรืองบประมาณแผ่นดินร่วมกับเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย หรือร่วมกับเงินบริจาคสมทบ หรือได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่ง
เงินทุนภายนอกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้บริการทางวิชาการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ 

(2) แบบไม่แสวงหาก าไร หมายถึง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเครือข่าย หรื อ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยสมทบกับหน่วยงานงานเครือข่ายนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการดังกล่าว 

(3) แบบสร้างรายได้ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่ได้รับเงินอุดหนุน
จากแหล่งเงินทุนภายนอกหรือมีการเก็บค่าบริการที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ต้องให้
ครอบคลุมเพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 

(4) แบบอ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ก าหนด 
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การรับเงินรายได้บริการทางวิชาการในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินได้แก่ 
รายได้บริการทางวิชาการ แบบที่ 2 และ แบบที่ 3 ได้แก่ ค่าบริการวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์หรือ
ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ 
การให้บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด การรับจ้างท าวิจัย การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ 
ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น 

 
งานคลังและพัสดุ จะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินรายได้บริการวิชาการ ดังนี้ 
 
1. การออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการทางวิชาการ ส าหรับค่าบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์หรือตรวจสอบ ทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น เมื่อหน่วยงานภายใน
คณะฯ  ได้แก่ภาควิชาต่าง ๆ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการบริการทางวิชาการ
แก่บุคคล หรือหน่วยงาน และได้ออกใบแจ้งหนี้เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการด าเนินการช าระเงินค่ าบริการทาง
วิชาการให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งช าระได้โดยวิธีดังนี้ 

➢เงินสด หรือ เช็คสั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
➢โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด สาขา

มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี 567-1-03765-1 ชื่อบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 
เมื่อหน่วยงานที่รับบริการทางวิชาการภายในคณะฯ ได้รับการติ ดต่อขอช าระเงินจาก                

ผู้ขอใช้บริการ 
กรณีเงินสด หรือ เช็คสั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผู้ให้บริการ หรือ ผู้ขอใช้บริการจะน าเงิน

สดหรือเช็ค พร้อมใบแจ้งหนี้ค่าบริการทางวิชาการส าหรับเป็นรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินมาส่งที่
งานคลังและพัสดุเพื่อให้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขอใช้บริการ 
 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ให้บริการ จะท าบันทึกผ่านภาควิชาฯ หรือ ศูนย์
เครื่องมือฯ ถึงงานคลังและพัสดุ เพ่ือแจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงินและใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
ทางวิชาการส าหรับเป็นรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือให้งานคลังและพัสดุ ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้กับผู้ขอรับบริการ 
  
 2. การออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ งานคลังและพัสดุจะออก
ใบเสร็จรับเงินเมื่อหน่วยงานภายในคณะฯ ที่ด าเนินการจัดโครงการฯ น าเงินส่งให้งานคลังและพัสดุพร้อม
รายละเอียดผู้ช าระเงิน ได้แก่ ที่อยู่ รายการโครงการที่รับช าระเงิน อัตราค่าลงทะเบียนและส าเนาอนุมัติ
ด าเนินการจัดโครงการฯ 
  
 3. การออกใบเสร็จรับเงินบริการทางวิชาการจากแหล่งเงินทุนภายนอก ส าหรับเป็นค่าบริการ
ทางวิชาการด้านการเป็นที่ปรึกษา การท าวิจัย หรือบริการทางวิชาการอ่ืน ๆ เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงิน



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะฯ หรือเช็คสั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยศิลปากร” และหนังสือขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าของโครงการฯ  
 
วิธีการออกใบเสร็จรับเงินรายได้บริการทางวิชาการ บนระบบ SU-ERP ด าเนินการดังนี้ 
2.1.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 
 

 

2.1.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด โดยจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้แล้ว          
ให้กรอกประเภทเอกสาร ในที่นี้คือ 62 (อ่ืน-นฐ-น.รับเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.1.3 ในช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 รหัสบริษัทในท่ีนี้คือ 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) สถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001  
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.1.5 กรอกชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ของผู้มาขอใช้บริการให้เรียบร้อย  
ในกรณีที่ข้อมูลให้กรอกมากเกินไประบบจะฟ้องว่า “ข้อมูลยาวเกินไปส าหรับฟิลด์” 
ให้ย่อค าลง หรือใช้วิธีเขียนข้อความเพ่ิมลงบนใบเสร็จรับเงิน แล้วลงลายมือชื่อก ากับแทน 
 
2.1.6 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “รายได้” 

➢ช่องรายการ ให้กรอก REV0037 (รายได้บริการทางวิชาการ) 
➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 3310000 (เงินรายได้บริการวิชาการ) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 64551066000000 (แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม) 
โดยที่รหัสสองตัวหน้าจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ 
 

2.1.7 ในช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกค าอธิบาย เช่น 
“ค่าบริการสอบเทียบหัววัดรังสีอาทิตย์” และกรอกจ านวนเงิน ตามข้อมูลในเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ
จากผู้มาขอใช้บริการ  
 
2.1.8 ในช่องหมายเหตุ (ส่วนหัว) สามารถกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมลงไปได้ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

2.1.5 

2.1.6 2.1.7 

2.1.8 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.1.9 วิธีการรับช าระเงิน โดยทั่วไปจะมี 2 กรณี คือ รับช าระเงินด้วยเงินสด หรือ รับช าระเงินด้วยเช็ค 
 

➢กรณีที่ผู้มาขอใช้บริการช าระเงินด้วยเช็ค จะต้องเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เท่านั้น หรือผู้มาขอใช้บริการได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ 
ทางคณะฯ จะท าการถอนเงินฝากธนาคารและสั่งจ่ายเช็คให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการช าระเงิน
แทนเงินสด 

 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เช็ค” กรอกเลขที่เช็ค กรอกชื่อย่อธนาคารโดยใส่ชื่อ

เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษของแต่ละธนาคารได้จาก Google 
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่ออักษรย่อคือ BAY จากนั้นลงวันที่ตามที่ระบุไว้หน้าเช็ค 
พร้อมทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว         
ให้กดปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 

 
➢กรณีท่ีผู้มาขอใช้บริการช าระเงินด้วยเงินสด 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เงินสด” พร้อมทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน 

ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน” 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.1.10 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารมา จากนั้นให้กด
ปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.11 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 

 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.1.12 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1.13 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้มาขอใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจนับ
เงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินรายได้บริการทางวิชาการที่รับช าระโดย “เช็ค” 

 

  

 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินรายได้บริการทางวิชาการที่รับช าระโดย “เงินสด” 

 

 

 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้เงินรายได้บริการทางวิชาการ ของภาควิชาฟิสิกส์ 
 

 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้เงินรายได้บริการทางวิชาการ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอให้คณะฯ ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการทางวิชาการ 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร  
เลขที่บัญชี 567-1-03765-1 ชื่อบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 

 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอถอนเงินฝากบัญชีธนาคาร 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.2 ใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา  
เป็นการรับเงินบริจาคที่ได้รับบันทึกแจ้งการบริจาคเงิน ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่           

ผู้บริจาคเงิน จ านวนเงิน และวัตถุประสงค์ในการบริจาค พร้อมเงินบริจาค อาจเป็นเงินสด เช็ค หรือ
เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
โดยการรับเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา อาจรับเงินบริจาคผ่านระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาสี่
แยกสนามจันทร์ ชื่อบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เลขที่บัญชี 984-0-04769-8 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ จะมีหนังสือถึงธนาคารเพ่ือขอทราบ Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน และรายงานต่อคณบดี เพ่ืออนุมัติให้น าเงินบริจาคดังกล่าวเป็น
เงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์จะ
ด าเนินการถอนเงินฝากธนาคารและออกใบเสร็จรับเงิน เป็นเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา ในนาม               
“คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” และน าส่งเงินให้มหาวิทยาลัยจัดสรรบนระบบ SU-ERP 
ในแหล่งเงิน 3330000 เงินบริจาค มศก. (ในศูนย์ เงินทุนของคณะวิทยาศาสตร์  2200100)                 
- โปรแกรมเงินทุน - เงินบริจาคทุนการศึกษา 

 
วิธีการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา บนระบบ SU-ERP ด าเนินการดังนี้ 
2.2.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 
  

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.2.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด โดยจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้แล้ว          
ให้กรอกประเภทเอกสาร ในที่นี้คือ 62 (อ่ืน-นฐ-น.รับเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 ในช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.2.4 รหัสบริษัทในท่ีนี้คือ 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) สถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001  
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)  
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
2.2.5 กรอกชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ของผู้บริจาคเงินให้เรียบร้อย ในกรณีที่
มีข้อมูลให้กรอกมากเกินไประบบจะฟ้องว่า “ข้อมูลยาวเกินไปส าหรับฟิลด์” ให้ย่อค าลง หรือใช้วิธี
เขียนข้อความเพ่ิมลงบนใบเสร็จรับเงิน แล้วลงลายมือชื่อชื่อก ากับแทน 
 
2.2.6 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “รายได้” 

➢ช่องรายการ ให้กรอก REV0043 (รายได้เงินบริจาคทุนการศึกษา)  
➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 3330000 (เงินบริจาค มศก.) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 64541015000000 (แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา) 
โดยที่รหัสสองตัวหน้าจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ 
 

2.2.7 ในช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกค าอธิบาย เช่น 
“เงินบริจาคทุนการศึกษา” และกรอกจ านวนเงินตามความประสงค์ของผู้บริจาคเงิน 
 
2.2.8 ในช่องหมายเหตุ (ส่วนหัว) สามารถกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมลงไปได้ (ถ้ามี) 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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2.2.9 วิธีการรับช าระเงิน โดยทั่วไปจะมี 2 กรณี คือ รับช าระเงินด้วยเงินสด หรือรับช าระเงินด้วยเช็ค 

➢กรณีที่ผู้บริจาคเงินช าระเงินด้วยเช็ค จะต้องเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เท่านั้น หรือผู้บริจาคเงินได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ทาง
คณะฯ จะท าการถอนเงินฝากธนาคารและสั่งจ่ายเช็คให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการช าระเงินแทน
เงินสด 

 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เช็ค” กรอกเลขที่เช็ค กรอกชื่อย่อธนาคารโดยใส่ชื่อ

เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษของแต่ละธนาคารได้จาก Google 
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารทหารไทย ชื่ออักษรย่อคือ TMB จากนั้นลงวันที่ตามที่ระบุไว้หน้าเช็ค พร้อม
ทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม 
“จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 

 
➢กรณีท่ีผู้บริจาคเงินช าระเงินด้วยเงินสด 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เงินสด” พร้อมทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน 

ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน” 

 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.8 

2.2.7 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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2.2.10 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารมา จากนั้นให้กด
ปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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2.2.11 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 

 
 
2.2.12 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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2.2.13 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้บริจาคเงิน พร้อมทั้งตรวจนับเงินสด
หรือเช็คสั่งจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาที่รับช าระโดย“เช็ค” 
ถ้ารบัช าระเงินเป็นเงินสด ในช่องรับช าระโดย..........ระบบจะพิมพ์ว่า “เงินสด”.......... 
 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความประสงค์บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา 
 

 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอให้ธนาคารออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติถอนเงินฝากบัญชีธนาคาร 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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2.3 ใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์  
เป็นการรับเงินบริจาคที่ได้รับบันทึกแจ้งการบริจาคเงิน ระบุรายละเอียดต่าง ๆ  ได้แก่          

ผู้บริจาคเงิน จ านวนเงิน และวัตถุประสงค์ในการบริจาค พร้อมเงินบริจาค อาจเป็นเงินสด เช็ค หรือ
เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

โดยการรับเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ อาจรับเงินบริจาคผ่านระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
สาขาสี่แยกสนามจันทร์ ชื่อบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เลขที่บัญชี               
984-0-04769-8 โดยคณะวิทยาศาสตร์ จะมีหนังสือถึงธนาคารเพื่อขอทราบ Bank Statement บัญชี
เงินฝากธนาคารดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน และรายงานต่อคณบดี เพ่ืออนุมัติให้น าเงิน
บริจาคดังกล่าวเป็นเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์จะ
ด าเนินการถอนเงินฝากธนาคารและออกใบเสร็จรับเงิน เป็นเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะ
วิทยาศาสตร์  ในนาม “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” และน าส่งเงินให้มหาวิทยาลัย
จัดสรรบนระบบ SU-ERP ในแหล่งเงิน 3330000 เงินบริจาค มศก. (ในศูนย์เงินทุนของคณะ
วิทยาศาสตร์ 2200100) - โปรแกรมเงินทุน - เงินสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ 
 
วิธีการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์บนระบบ SU-ERP ด าเนินการ
ดังนี้ 
2.3.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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2.3.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด โดยจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้แล้ว          
ให้กรอกประเภทเอกสาร ในที่นี้คือ 62 (อ่ืน-นฐ-น.รับเงิน) 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.3 ในช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

0 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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2.3.4 รหัสบริษัทในท่ีนี้คือ 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) สถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001  
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)  
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
2.3.5 กรอกชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ของผู้บริจาคเงินให้เรียบร้อย ในกรณีที่
มีข้อมูลให้กรอกมากเกินไประบบจะฟ้องว่า “ข้อมูลยาวเกินไปส าหรับฟิลด์” ให้ย่อค าลง หรือใช้วิธี
เขียนข้อความเพ่ิมลงบนใบเสร็จรับเงิน แล้วลงลายมือชื่อชื่อก ากับแทน 
 
2.3.6 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “รายได้” 

➢ช่องรายการ ให้กรอก REV0044 (รด.เงินบริจาคอ่ืนๆ) 
➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 3330000 (เงินบริจาค มศก.) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 64541015000000 (แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา) 
โดยที่รหัสสองตัวหน้าจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ 
 

2.3.7 ในช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกค าอธิบาย เช่น 
“เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์” และกรอกจ านวนเงินตามความประสงค์ของผู้
บริจาคเงิน 
 
2.3.8 ในช่องหมายเหตุ (ส่วนหัว) สามารถกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมลงไปได้ (ถ้ามี) 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  
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2.3.9 วิธีการรับช าระเงิน โดยทั่วไปจะมี 2 กรณ ีคือ รับช าระเงินด้วยเงินสด หรือรับช าระเงินด้วยเช็ค 
 

➢กรณีที่ผู้บริจาคเงินช าระเงินด้วยเช็ค จะต้องเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เท่านั้น หรือผู้บริจาคเงินได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ทาง
คณะฯ จะท าการถอนเงินฝากธนาคารและสั่งจ่ายเช็คให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการช าระเงินแทน
เงินสด 

 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เช็ค” กรอกเลขที่เช็ค กรอกชื่อย่อธนาคารโดยใส่ชื่อ

เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษของแต่ละธนาคารได้จาก Google 
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงเทพ ชื่ออักษรย่อคือ BBL จากนั้นลงวันที่ตามที่ระบุไว้หน้าเช็ค พร้อมทั้ง
กรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม 
“จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 

 
➢กรณีท่ีผู้บริจาคเงินช าระเงินด้วยเงินสด 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เงินสด” พร้อมทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน 

ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน” 
 

2.3.5 

2.3.6 2.3.7 

2.3.8 
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2.3.10 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารมา จากนั้นให้กด
ปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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2.3.11 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 

 
 

2.3.12 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3.13 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้บริจาคเงิน พร้อมทั้งตรวจนับเงินสด
หรือเช็คสั่งจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์  
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอให้ธนาคารออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติถอนเงินฝากบัญชีธนาคาร 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ e-Donation 
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2.4 ใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
วัตถุประสงค์ในการออกใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากมีการหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย 

จากผู้รับเงินต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราของกรมสรรพากร 
และต้องน าเงินภาษีที่ถูกหักไว้ น าส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเงินภาษีดังกล่าวจัดส่งให้
กรมสรรพากรต่อไป โดยการออกใบเสร็จรับเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายจะออกในนาม “คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เท่านั้น เนื่องจากใบเสร็จรับเงินนี้ไม่ได้ออกเพ่ือให้ผู้ถูกหักภาษีเก็บไว้เป็น
หลักฐาน แต่คณะวิทยาศาสตร์ใช้เป็นหลักฐานในการน าเงินภาษีส่งมหาวิทยาลัย โดยคณะ
วิทยาศาสตร์จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้รับเงินที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ไว้
เป็นหลักฐานและใช้ประกอบการยื่นภาษีกับกรมสรรพากร 
 

แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย จ าแนกเป็น ภ.ง.ด. (ย่อมาจากภาษีเงินได้)        
ต่าง ๆ ได้แก่ 

ภ.ง.ด.1 แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส าหรับกรณีผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นบุคคล 
ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคล ที่จ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า เป็นต้น 
ให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้จ่ายเงินได้ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องยื่น
แบบ ภ.ง.ด.1 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
 

ภ.ง.ด.3 แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส าหรับกรณีผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นบุคคล 
หา้งหุ้นส่วน บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคล ที่จ่ายเงินได้ประเภทค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ารับเหมา ค่าบริการ 
ค่าจ้างท าของ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง เป็นต้น ซึ่งผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้จ่ายเงินได้ซึ่งเป็นผู้หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ต้องยื่นแบบภ.ง.ด.3 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
 

ภ.ง.ด.53 แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส าหรับกรณีผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นรัฐบาล 
องค์กรรัฐบาล บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่านายหน้า ค่าบริการค่าจ้างท าของ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ซึ่งผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล โดยผู้จ่ายเงินได้ซึ่ง
เป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องยื่นแบบภ.ง.ด.53 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
 
ผู้มีหน้าที่หักภาษีต้องท าอย่างไรบ้าง 
1. ขอข้อมูลผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
2. ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงินได้ในอัตราที่ก าหนดตามประมวลรัษฎากร 
3. จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ถูกหักภาษีทุกครั้งที่ท าการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
4. ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 พร้อมน าส่งภาษีที่หักไว้ภายใน 7 วัน   
นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
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คณะวิทยาศาสตร์มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้รับเงิน มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับเงิน และมีหน้าที่น าส่งเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ส่งให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ซ่ึงมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล จากนั้นมหาวิทยาลัยจะน าส่งเงินภาษทีี่ถูกหักไว้ส่งให้กับกรมสรรพากร  
➢กรณีท่ีผู้รับเงินเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1  
➢กรณีท่ีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.3  
➢กรณีท่ีผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53  
 
 การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าส่งกรมสรรพากรจะต้องแนบเอกสาร
นอกเหนือจากส าเนาใบเสร็จรับเงิน และใบน าส่งเงินจากระบบ SU-ERP ดังนี้ 

(1) ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หรือส าเนาใบส าคัญรับเงินกรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา 

(2) ส าเนาใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 
กรณีการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) คณะจะต้องจัดท าตารางสรุปรายละเอียด

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) เพ่ือยืนยันยอดการน าส่งเงินกับมหาวิทยาลัยตอนสิ้นปี และออก 
หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้ถูกหักภาษี ต่อไป 

     
วิธีการออกใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย บนระบบ SU-ERP ด าเนินการดังนี้ 
2.4.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 
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2.4.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด โดยจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้แล้ว          
ให้กรอกประเภทเอกสารตามแหล่งเงินที่เบิกจ่าย ถ้าเป็นเบิกการจ่ายภาษีจากเงินรายได้ ให้กรอก 52 
(รด-นฐ-น.รับเงิน) ถ้าเป็นการเบิกจ่ายภาษีจากเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินรายได้บริการวิชาการ, เงินกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ หรือ เงินโครงการ วมว. ให้กรอก 62 
(อ่ืน-นฐ-น.รับเงิน)  
 

 
2.4.3 ในช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์) 
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2.4.4 รหัสบริษัทในท่ีนี้คือ 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) สถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001  
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.5 กรอกชื่อของผู้มีหน้าที่หักภาษี คือ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
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2.4.6 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “อ่ืน ๆ” 
  

 
2.4.7 เลือก ปภ. ประเภทเป็น “S” บัญชีแยกประเภททั่วไป  และในช่องบัญชีให้เลือกรูปแบบภาษี 
➢กรณีท่ีผู้รับเงินเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ น าส่งตามแบบ ภ.ง.ด.1 กรอกรหัสบัญชี 2150101030 
➢กรณีท่ีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา น าส่งตามแบบ ภ.ง.ด.3 กรอกรหัสบัญชี 2150101010 
➢กรณทีีผู่้รับเงินเป็นนิติบุคคล น าส่งตามแบบ ภ.ง.ด. 53 กรอก รหัสบัญชี 2150101020 
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2.4.8 ในส่วนของค าอธิบาย ให้ใส่รายละเอียด “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด. 53” 
กรอกศูนย์ต้นทุน เงินทุน ขอบเขตตามหน้าที่ ตามแหล่งเงินที่เบิกจ่าย ดังนี้ 
 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเป็นการเบิกจ่ายภาษจีากเงินรายได ้

➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวทิยาศาสตร)์ 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 2210000 (เงินรายได้) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 64541015010101 (งานบริหารทั่วไป)  
โดยที่รหัสสองตัวหน้าจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ 

 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเป็นการเบิกจ่ายภาษจีากเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินรายได้บริการวิชาการ, เงินกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, เงินกองทสุนับสนุนการวิจัยฯ, เงินโครงการ วมว. 

➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 3310000 (เงินรายได้บริการวิชาการ)  
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 64551066000000 (ผง.บริการวิชาการแก่สังคม)  
โดยที่รหัสสองตัวหน้าจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.4.9 ในช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกค าอธิบาย เช่น 
“ภาษหีัก ณ ที่จ่าย....(ชื่อผู้ถูกหักภาษี)....”  กรอกจ านวนเงินภาษีท่ีต้องหัก ในช่อง จ านวนเงิน 

 
2.4.10 ในช่องหมายเหตุ (ส่วนหัว) ให้กรอกข้อความเพ่ิมเติม เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และกรอก
จ านวนเงินได้ก่อนหักภาษ ี

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.4.11. วิธีการรับช าระเงิน โดยทั่วไปจะมี 2 กรณี คือ รับช าระเงินด้วยเงินสด หรือรับช าระเงินด้วย
เช็ค แต่ในกรณีของการออกใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะรับช าระเป็น “เงินสด” เท่านั้น 
จากนั้นกรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้ รับเงิน ต าแหน่งผู้ รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม         
“จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 

 

 
2.4.12 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารมา จากนั้นให้กด
ปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 
 

 

 

  

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.4.13 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 

 
 
2.4.14 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 

 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.4.15 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจ
นับเงินสดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อย ส าหรับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้
เก็บไว้กับเอกสารต้นเรื่องเพ่ือใช้ส าหรับการเบิก-จ่ายเงินต่อไป โดยทางคณะฯ จะออกใบรับรองการหัก
ภาษ ีณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถูกหักภาษ ี
 
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินภาษหีัก ณ ที่จ่าย 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ส าเนาใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่จะต้องแนบเพ่ือน าส่งเงินให้มหาวิทยาลัย 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ส าเนาใบส าคัญเงินที่จะต้องแนบเพ่ือน าส่งเงินให้มหาวิทยาลัย 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  
เป็นการออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมใบสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือกฯ จากผู้สมัครสอบ โดยอัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย คือ 200.- บาท/
คน/ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 
รายการรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยนี้จะถูกน าส่งให้มหาวิทยาลัย     

เข้าแหล่งเงินงบประมาณเงินรายได้ ของคณะวิทยาศาสตร์ แหล่งเงิน 2210000 
 
วิธีการออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบนระบบ SU-ERP ด าเนินการ
ดังนี้ 
2.5.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 
 

 

  

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.5.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด โดยจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้แล้ว     
➢ช่องประเภทเอกสาร ให้กรอก 52 (รด-นฐ-น.รับเงิน) คือเงินรายได้  
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  

➢ช่องรหัสบริษัท ให้กรอก 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   
➢ช่องสถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001 (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
 
 

 
 
2.5.3 กรอกชื่อของผู้ที่ช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตามใบรับสมัครสอบฯ 
 
 

 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.5.4 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “รายได้”   

➢ช่องรายการ ให้กรอก REV0324 (ค่าสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย) 
➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 2210000 (เงินรายได้) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 99000000000000 (ไม่มีแผนงาน) 
 
 

 
 

2.5.5 ในช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกค าอธิบายว่า      
“ค่าสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง......” ให้ระบุลงไปตามใบสมัครที่ได้รับมา และกรอก
จ านวนเงิน 200.- บาท 
 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.5.6 วิธีการรับช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยจะรับช าระเป็น “เงินสด” 
เท่านั้น โดยกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว     
ให้กดปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”  
 

 
 
2.5.7 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารมา จากนั้น          
ให้กดปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 
2.5.8 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 
 
2.5.9 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 
2.5.10 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้มาช าระเงิน พร้อมทั้งตรวจนับเงินสด
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (หน้า1) 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ตัวอย่าง ใบสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (หน้า2) 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.6 ใบเสร็จรับเงินรับฝากประกันสัญญา  
เป็นการออกใบเสร็จรับเงินเมื่อมีการท าสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์/จัดจ้าง (กรณีที่มีการรับประกัน

ความเสียหายช ารุดบกพร่อง) ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อมีการท าสัญญาซื้อ/จ้าง   
ในวงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องช าระเงินหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 
5 ของจ านวนเงินตามสัญญา กรณีช าระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยศิลปากร”
เท่านั้น ส าหรับหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ าประกันกับธนาคารในนาม “มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินจะต้องได้รับสัญญาซื้อ/จ้าง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง 
เป็นหลักฐานประกอบการรับเงิน 
 

การออกใบเสร็จรับเงินรับฝากประกันสัญญา จะไม่มีการจัดสรรงบประมาณบนระบบ       
SU-ERP เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่เป็นการรับเงินและน าส่งมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฝากเงินไว้ 
เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างด าเนินการครบตามสัญญา คณะฯ จะเบิกจ่ายเงินประกันสัญญาคืนให้แก่ผู้ขาย/
ผู้รับจ้างต่อไป ดังนั้นผู้ออกใบเสร็จรับเงินต้องเก็บส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนาใบน าส่งเงิน และส าเนา
สัญญาซื้อ/จ้าง หรือส าเนาใบสั่งซื้อ/จ้าง ไว้ประกอบการเบิกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง          
เมื่อด าเนินการครบตามสัญญา 

 
วิธีการออกใบเสร็จรับเงินรับฝากประกันสัญญาบนระบบ SU-ERP ด าเนินการดังนี้ 
2.6.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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2.6.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด โดยจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้แล้ว     
➢ช่องประเภทเอกสาร ให้กรอก 62 (อ่ืน-นฐ-น.รับเงิน) คือเงินรับฝากอ่ืน ๆ 
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  

➢ช่องรหัสบริษัท ให้กรอก 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   
➢ช่องสถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001 (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 

 

 
 

 

2.6.3 กรอกชื่อของร้านค้าหรือบริษัทที่มาช าระเงินรับฝากประกันสัญญา 
 

2.6.4 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “อ่ืน ๆ” 
 
2.6.5 ในช่องประเภท ให้เลือก K บัญชีผู้ขาย   

 

 
 

2.6.3 

2.6.4 

2.6.5 
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2.6.6 ในช่องบัญชี ให้ค้นหาชื่อของร้านค้าหรือบริษัทที่มาช าระเงินรับฝากประกันสัญญา เมื่อการ
ค้นหาส าเร็จจะได้รหัสของผู้ขาย จากนั้นให้กรอกขอมูลดังนี้ 
 

➢ช่อง SP.GL บัญชีแยกประเภทพิเศษนั้น ให้กรอกเลข “5” 
➢ช่องค าอธิบาย ให้กรอก ข้อความ “เงินรับฝากประกันสัญญา” 
➢ช่องค าอธิบาย ให้กรอก ข้อความ “เงินรับฝากประกันสัญญา” 
➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 3340000 (รายการรายจ่ายที่มีภาระผูกพัน) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 99000000000000 (ไม่มีแผนงาน) 
 
 

 
 
2.6.7 ในช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกค าอธิบายว่า     
“เงินหลักประกนัสัญญา ในการซื้อ/จ้าง.............ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่................”  
(ดูได้จากเอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง) 

 
2.6.8 ในช่องจ านวนเงิน ให้กรอกจ านวนเงินหลักประกันสัญญาที่ต้องช าระตามใบแจ้งลงนามสั่งซื้อ/จ้าง 
 
2.6.9 ในช่องหมายเหตุ (ส่วนหัว) ให้กรอกข้อความ “จ านวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา จ านวน
เงิน..........บาท” 
 
 
 

2.6.6 2.6.7 2.6.8 

2.6.9 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 

 

96 

 

2.6.10 วิธีการรับช าระเงิน โดยทั่วไปจะมี 2 กรณี คือ รับช าระเงินด้วยเงินสด หรือรับช าระเงินด้วยเช็ค 
 

➢กรณีที่ผู้มาช าระเงินช าระเงินด้วยเช็ค จะต้องเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เท่านั้น หรือผู้มาช าระเงินได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์       
ทางคณะฯ จะท าการถอนเงินฝากธนาคารและสั่งจ่ายเช็คให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการช าระเงิน
แทนเงินสด 

 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เช็ค” กรอกเลขที่เช็ค กรอกชื่อย่อธนาคารโดยใส่ชื่อ

เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษของแต่ละธนาคารได้จาก Google 
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่ออักษรย่อคือ SCB จากนั้นลงวันที่ตามที่ระบุไว้หน้าเช็ค พร้อม
ทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม 
“จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 

 
➢กรณีท่ีผู้มาช าระเงินช าระเงินด้วยเงินสด 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เงินสด” พร้อมทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน 

ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน” 
 

 
 
2.6.11 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารมา จากนั้นให้กด
ปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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2.6.12 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 
 
4.6.13 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 
2.6.14 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้มาช าระเงิน พร้อมทั้งตรวจนับเงินสด
หรือเช็คสั่งจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
 
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน เงินรับฝากประกันสัญญา 
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ตัวอย่าง ใบแจ้งลงนามในใบสั่งซื้อ 
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ตัวอย่าง ใบสั่งซื้อ (หน้า1) 
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ตัวอย่าง ใบสั่งซื้อ (หน้า2) 
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2.7 ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค)  
เป็นการออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับช าระเงินค่าใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์               

(ค่าสาธารณูปโภค) เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมหลักฐาน หรือ บันทึกข้อความใบแจ้งหนี้ให้ช าระเงินที่แสดง
รายละเอียดค่าใช้จ่าย และจ านวนเงินที่ต้องช าระ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ของคณะวิทยาศาสตร์  

 
รายการรับเงินค่าค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค) นี้ จะถูกน าส่งให้มหาวิทยาลัยเข้าแหล่ง

เงินงบประมาณเงินรายได ้ของคณะวิทยาศาสตร์ แหล่งเงิน 2210000 
 
วิธีการออกใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค) บนระบบ SU-ERP ด าเนินการดังนี้ 
2.7.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 
 

 
 

2.7.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด โดยจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้แล้ว     
➢ช่องเอกสาร ให้กรอก 52 (รด-นฐ-น.รับเงิน) คือเงินรายได้  
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  

➢ช่องรหัสบริษัท ให้กรอก 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   
➢ช่องสถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001 (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
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2.7.3 กรอกชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ที่มาขอใช้บริการ และถ้ามีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรระบุมา ก็ให้กรอก
ลงไปด้วย โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้จากใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการขอใช้สถานที่ , ใบอนุญาตให้ใช้
สถานที่ หรือใบแจ้งการช าระเงิน 
 

 
 

2.7.4 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “รายได้”   

➢ช่องรายการ ให้กรอก REV0333 (ค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค)) 
➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 2210000 (เงินรายได้) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 64541015000000 (แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา) 
โดยที่รหัสสองตัวหน้าจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ 
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2.7.5 ในช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกค าอธิบายลงไปว่า 
“เงินค่าบ ารุงสถานที่........” (ระบุชื่อสถานที่ ชื่อห้อง พร้อมทั้งระบุวันเวลาที่มาใช้บริการไว้ด้วย) และ
ให้กรอกยอดเงินที่ต้องช าระลงในช่องจ านวนเงิน ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือใบแจ้งค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
 

 
 
2.7.6 วิธีการรับช าระเงิน โดยทั่วไปจะมี 2 กรณี คือ รับช าระเงินด้วยเงินสด หรือรับช าระเงินด้วยเช็ค 
 

➢กรณีที่ผู้มาขอใช้บริการช าระเงินด้วยเช็ค จะต้องเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เท่านั้น หรือผู้มาขอใช้บริการได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ 
ทางคณะฯ จะท าการถอนเงินฝากธนาคารและสั่งจ่ายเช็คให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการช าระเงิน
แทนเงินสด 

 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เช็ค” กรอกเลขที่เช็ค กรอกชื่อย่อธนาคารโดยใส่ชื่อ

เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษของแต่ละธนาคารได้จาก Google 
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงไทย ชื่ออักษรย่อคือ KTB จากนั้นลงวันที่ตามที่ระบุไว้หน้าเช็ค พร้อมทั้ง
กรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม 
“จัดเกบ็รายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 

 
➢กรณีท่ีผู้มาขอใช้บริการช าระเงินด้วยเงินสด 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เงินสด” พร้อมทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน 

ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน” 
 

2.7.4 2.7.5 
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2.7.7 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารมา จากนั้น          
ให้กดปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 
2.7.8 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 
 
2.7.9 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 
2.7.10 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้มาขอใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจนับ
เงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค) 
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ตัวอย่าง ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการขอใช้สถานที่ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ และการแจ้งช าระเงิน (หน้า1) 
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ตัวอย่าง ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการขอใช้สถานที่ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ และการแจ้งช าระเงิน (หน้า2) 
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2.8 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้้า  
เป็นการออกใบเสร็จรับเงินจากนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลการสอบเป็น R      

(Re-examination) ซึ่งต้องมีการสอบซ้้าในรายวิชาพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือลดจ้านวน
นักศึกษาที่ต้องเรียนซ้้าในรายวิชาเดิม และสามารถเรียนรายวิชาต่อเนื่องได้เมื่อผ่านการวัดผลการสอบ
ซ้้า โดยผลการสอบซ้้าจะต้องได้เกรดไม่เกิน D เท่านั้น ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีผลการสอบในรายวิชาต่าง ๆ  
ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็น R จะต้องมายื่นใบค้าร้องเพ่ือขอสอบซ้้าที่งานบริการการศึกษาของคณะฯ 
และน้าเงินค่าธรรมเนียมการสอบซ้้ามาช้าระที่งานคลังและพัสดุ เพ่ือให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็น
หลักฐาน และข้อมูลการช้าระเงินจะขึ้นในระบบ MIS ให้งานบริการการศึกษาสามารถบันทึกข้อมูล   
ไปประกอบการจัดสอบซ้้าให้กับนักศึกษา 
 
 การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้้า จะออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ
ได้ต่อเมื่อคณะฯ ส่งรายงานผลการสอบให้งานบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยด้าเนินการบันทึก
ข้อมูลบนระบบ REG ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลได้ถูกบันทึกบนระบบ REG เรียบร้อยแล้ว โดย
นักศึกษาจะลงทะเบียนและช้าระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยความสมัครใจ และมาแจ้งความจ้านง 
โดยเขียนใบค้าร้องและน้าเงินมาช้าระที่งานคลังและพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะลงลายมือชื่อผู้รับ
เงินในส่วนท้ายของใบค้าร้องเพ่ือเป็นหลักฐานการช้าระเงินให้กับนักศึกษา อัตรารายวิชาละ 100.- 
บาท/คน โดยฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดสอบซ้้า จะจัดท้ารายละเอียด
รายวิชารายชื่อนักศึกษาที่ติด R ไว้ เมื่อนักศึกษาช้าระเงินกับงานคลังและพัสดุแล้ว ต้องน้าหลักฐาน
การรับเงินในใบค้าร้องฯ ไปแสดงต่องานบริการการศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อผู้ช้าระเงินและแสดง
ความจ้านงในใบลงชื่อตามรายละเอียดรายวิชา ตามรายชื่อนักศึกษาที่งานบริการการศึกษาของคณะฯ  
ได้จัดท้าไว้ เมื่อได้รับช้าระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ้้าครบตามก้าหนดเวลาแล้ว งานคลังและพัสดุจะ
ตรวจสอบและกระทบยอดเงินที่ได้รับช้าระเงินกับใบลงชื่อตามใบค้าร้องขอสอบซ้้า เมื่อถูกต้องตรงกัน 
งานคลังและพัสดุจะด้าเนินการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้้า ยอดเงินรวมที่
ได้รับทั้งสิ้น 1 ฉบับ ในนาม “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพ่ือน้าส่งเงินให้มหาวิทยาลัย 
 

รายการรับเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้้านี้จะถูกน้าส่งให้มหาวิทยาลัย เข้าแหล่ง
เงินงบประมาณเงินรายได้ ของคณะวิทยาศาสตร์ แหล่งเงิน 2210000 
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วิธีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้้าบนระบบ SU-ERP ด้าเนินการดังนี้ 
2.8.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 
 

 

2.8.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด ระบบจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้ให้แล้ว     
➢ช่องเอกสาร ให้กรอก 52 (รด-นฐ-น.รับเงิน) คือเงินรายได้  
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  

➢ช่องรหัสบริษัท ให้กรอก 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   
➢ช่องสถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001 (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
➢ช่องชื่อ ให้กรอก “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
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2.8.3 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “รายได้”   

➢ช่องรายการ ให้กรอก REV0064 (ค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ า) 
➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอก 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอก 2210000 (เงินรายได้) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอก 64541015010101 (งานบริหารทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์) 
 โดยที่รหัสสองตัวหน้าจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ 
 

2.8.4 ในช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกค าอธิบายลงไปว่า 
“ค่าลงทะเบียนสอบซ้้า ภาคการศึกษา.........ปีการศึกษา.........จ้านวนนักศึกษา.........คน” ยกตัวอย่าง
เช่น “ค่าลงทะเบียนสอบซ้้า ภาคการศึกษาต้น ประจ้าปีการศึกษา 2562 จ้านวน 313 คน” ยอดเงิน
คือ 31,300.- บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.3 2.8.4 
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2.8.5 วิธีการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ า จะรับช าระเป็น “เงินสด” เท่านั้น      
โดยกรอกชื่อ -นามสกุล ผู้รับเงิน ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม 
“จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 

 

 
 
2.8.6 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขท่ีเอกสารมา  
จากนั้นให้กดปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 
2.8.7 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 
 
2.8.8 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 
2.8.9 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจ
นับเงินสดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อย ส าหรับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้
เก็บไว้กับเอกสารต้นเรื่องเพ่ือใช้ส าหรับการเบิก-จ่ายเงินต่อไป 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ า 
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ตัวอย่าง ใบค้าร้องขอสอบซ้้าซ้อน 
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ตัวอย่าง บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ ระเบียบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการด้าเนินการสอบซ้้า (Re-Examination) พ.ศ. 2551 
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ตัวอย่าง ระเบียบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการด้าเนินการ
สอบซ้้า (Re-Examination) พ.ศ. 2551 (หน้า1) 
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ตัวอย่าง ระเบียบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการด้าเนินการ
สอบซ้้า (Re-Examination) พ.ศ. 2551 (หน้า2) 
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2.9 ใบเสร็จรับเงินการรับเงินคืนเข้าระบบตามแหล่งเงินที่เบิกจ่าย  
 การรับเงินคืนเข้าระบบตามแหล่งเงินที่เบิกจ่าย เป็นการรับเงินคืนจากบุคลากร หรือ 
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากต้องน าเงินส่งคืนให้คณะฯ ตามระเบียบ ตามแหล่งเงินที่
เบิกจ่ายออกไป ได้แก่เงินทุนการศึกษาที่ไม่มีสิทธิได้รับ เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการ
เขียนต ารา หรือเงินรางวัลของบุคลากร ที่ต้องน าเงินส่งคืนเนื่องจากไม่เป็นไปตามสัญญารับเงินทุน 
 

งานคลังและพัสดุจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น าส่งคืนเงิน เมื่อได้รับเงินคืนเป็นเงิ นสด 
หรือ ส าเนาการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด    
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศิลปากร” เลขที่บัญชี 058-1-16276-5 พร้อมบันทึกแจ้งให้คืนเงินที่
ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ในการคืนเงินตามแหล่งเงินที่ได้เบิกจ่ายและรับเงินไป 
 

เงินที่ได้รับคืนจากบุคลากร หรือนักศึกษา จะถูกน าส่งเข้ามหาวิทยาลัยถึงกองคลังตลิ่งชัน 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการบันทึกการรับเงินงบประมาณคืนเข้าระบบ SU-ERP ตามแหล่งเงินที่รับเงิน
และออกใบเสร็จรับเงิน โดยเป็นการลดค่าใช้จ่ายตามบัญชีแยกประเภทรายจ่ายบนระบบงบประมาณ  
SU-ERP นั้นหมายถึงงบประมาณที่ถูกตัดออกไปจากค่าใช้จ่ายที่เคยเบิกจ่ายและได้รับคืนมา จะมียอด
งบประมาณคงเหลือเพ่ิมข้ึนตามยอดเงินที่ได้รับคืน 
 
วิธีการออกใบเสร็จรับเงินการรับเงินคืนเข้าระบบตามแหล่งเงินที่ เบิกจ่ายบนระบบ SU-ERP 
ด าเนินการดังนี้ 
2.9.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARPG002” 
(โปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด) 
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2.9.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมรับช าระเงินเบ็ดเตล็ด โดยจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้แล้ว          
ให้กรอกประเภทเอกสารตามแหล่งเงินที่เบิกจ่าย ถ้าเป็นการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ให้กรอก 52    
(รด-นฐ-น.รับเงิน) ถ้าเป็นการเบิกจ่ายจากเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินรายได้บริการวิชาการ, เงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ หรือ เงินโครงการ วมว. ให้กรอก 62         
(อ่ืน-นฐ-น.รับเงิน)  
  
2.9.3 ในช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  

 

2.9.4 รหัสบริษัทในท่ีนี้คือ 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) สถานประกอบธุรกิจ ให้กรอก 0001  
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)  
 
2.9.5 กรอกชื่อของผู้ที่น าเงินมาคืน  
 

2.9.6 ในช่องรายการรับช าระเงิน ให้เลือก “อ่ืน ๆ”  
 

 
 

2.9.7 ในช่องประเภท ให้เลือก “S” บัญชีแยกประเภททั่วไป  
 

 

 

2.9.3 2.9.4 2.9.2 

2.9.5

2.9.6
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2.9.8 ข้อมูลที่จะระบุจากนี้จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ได้กรอกไว้ในการตั้งหนี้เบิกเงินให้กับ
บุคลากร หรือ นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

กรณีนี้ขอยกตัวอย่างการรับคืนเงินทุนสนับสนุนการเขียนต ารา เนื่องจากบุคลากรผู้ได้รับทุน
ได้ขอยกเลิกสัญญาและขอคืนเงินทุนสนับสนุนการเขียนต ารา งวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ซึ่งคณะฯ ได้ท าการเบิกจ่ายให้บุคลากรไปเรียบร้อยแล้ว โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ 
 

➢ช่องบัญชี ให้กรอกรหัสบัญชี G/L ของเรื่องที่ได้ตั้งหนี้ เช่น ในกรณีนี้เป็นการคืนเงินทุน
สนับสนุนการเขียนต ารา G/L รหัสบัญชี คือ “5180201020” (ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย) 
➢ช่องศูนย์ต้นทุน ให้กรอกรหัสตามท่ีตั้งหนี้ไว้ คือ 2200100 (คณะวิทยาศาสตร์) 
➢ช่องเงินทุน ให้กรอกรหัสตามท่ีตั้งหนี้ไว้คือ 3350000 (กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม) 
➢ช่องขอบเขตตามหน้าที่ ให้กรอกรหัสตามทีต่ั้งหนี้ไว้คือ 64551058000000 (ผง.วิจัย) 

    โดยที่รหัสสองตัวหน้าจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ 
➢ช่องใบสั่ง ให้กรอกรหัสของโปรแกรมเงินทุนตามท่ีตั้งหนี้ไว้คือ 64920017 (กองทุนสนับสนุน
วิจัย) ถ้าในกรณีการรับคืนเงินจากงบประมาณเงินรายได้ในช่องใบสั่งไม่ต้องกรอกรหัส 
➢ช่องหมายเหตุ ซึ่งจะไปแสดงอยู่ในช่องรายการในใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกรายละเอียด
ข้อความที่ต้องการจะให้ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน กรณีนี้เป็นการคืนเงินทุนสนับสนุนการ
เขียนต ารา ให้กรอกค าอธิบาย เช่น “รับคืนเงินทุนสนับสนุนการเขียนต ารา งวดที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
ของ ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์”  
➢ช่องจ านวนเงิน ให้กรอกจ านวนเงินตามยอดเงินที่ต้องคืนเงิน 
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2.9.9 ช่องหมายเหตุ (ส่วนหัว) ให้กรอกชื่อเรื่องของต าราที่จะน าเงินมาคืน 
 

 
 

2.9.10 วิธีการรับช าระเงิน โดยทั่วไปจะมี 2 กรณี คือ รับช าระเงินด้วยเงินสด หรือรับช าระเงินด้วยเช็ค 
 

➢กรณีที่ผู้น าเงินมาคืนช าระเงินด้วยเช็ค จะต้องเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เท่านั้น หรือผู้น าเงินมาคืนได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ทาง
คณะฯ จะท าการสั่งจ่ายเช็คให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการช าระเงินแทนเงินสด 

 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เช็ค” กรอกเลขที่เช็ค กรอกชื่อย่อธนาคารโดยใส่ชื่อ

เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษของแต่ละธนาคารได้จาก Google 
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกสิกรไทย ชื่ออักษรย่อคือ KBANK จากนั้นลงวันที่ตามที่ระบุไว้หน้าเช็ค 
พร้อมทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กด
ปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 

 
➢กรณีท่ีผู้น าเงินมาคืนช าระเงินด้วยเงินสด 
ในส่วนของวิธีการรับช าระเงินจะเลือก “เงินสด” พร้อมทั้งกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน 

ต าแหน่งผู้รับเงิน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “จัดเก็บรายการและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน” 
 
2.9.11 เมื่อได้จัดเก็บรายการและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารมา จากนั้น          
ให้กดปุ่ม ✓ เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 

2.9.9

 2.9.10
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2.9.10 เมื่อกดปุ่ม ✓ ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 
 
2.9.11 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเห็นข้อความทั้งหมดที่กรอกเข้าไปในระบบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 
OK เพ่ือสั่งพิมพ์ และจะต้องกดปุ่ม “Back” กลับทุกครั้ง เพ่ือท าการบันทึกรายการ 
 
2.9.12 เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้น าเงินมาคืน พร้อมทั้งตรวจนับเงิน
สดหรือเช็คสั่งจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
 
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน การรับคืนเงินเข้าระบบให้มหาวิทยาลัยตามแหล่งเงินที่รับคืน 
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ตัวอย่าง บันทึกแจ้งมติที่ประชุมกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
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 3. การยกเลิกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ SU-ERP 
 การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ผู้ออกใบเสร็จรับเงินจะต้องท าบันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน ระบุเหตุผลในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งแนบใบเสร็จรับเงินฉบับที่ต้องการ
ยกเลิกมาด้วย เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เมื่อคณบดีพิจารณาอนุมัติให้
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้แล้ว ให้ผู้ออกใบเสร็จรับเงินแจ้งผู้ถือ User name ที่มีสิทธิ์ในการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินเป็นผู้ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ในระบบ SU-ERP ซึ่งผู้มีสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ของคณะวิทยาศาสตร์คือ User name ของหัวหน้างานคลังและพัสดุ 
 
 ส าหรับการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจะต้องท าการยกเลิกภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงินเท่านั้น 
และจะต้องระบุเหตุผลในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP ด้วย ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 3 เหตุผล 
ดังนี้  
 
เหตุผลที่ 1 ใบเสร็จรับเงินเกิดการช ารุดจากการพิมพ์ (ไม่มีการยกเลิกเอกสารทางบัญชี) ตัวอย่างเช่น 
ใบเสร็จรับเงินช ารุดฉีกขาด เครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์ไม่ตรงกับแบบฟอร์มของใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ข้อความ
เคลื่อน เครื่องพิมพ์มีปัญหาในการดูดกระดาษใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง เป็นต้น 
 
เหตุผลที่ 2 ยกเลิกรายการรับช าระเงิน (เป็นการยกเลิกเอกสารทางบัญชี)  ตัวอย่างเช่น การยกเลิก
การช าระเงิน ผู้มาขอใช้บริการขอเปลี่ยนการช าระเงินจากเงินสดเป็นการจ่ายโอนเงินทางบัญชี        
ในระบบ SU-ERP การขอเงินสดคืนเนื่องจากจ านวนเงินในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น 
 
เหตุผลที่ 3 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มีรายการทางบัญชี) ตัวอย่างเช่น มีการสั่งพิมพ์งานอ่ืนมาที่
เครื่องพิมพ์ที่ใช้ส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน ท าให้ใบเสร็จรับเงินใบนั้นเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้
งานได ้เครื่องพิมพ์มีปัญหาในการดูดกระดาษใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง เป็นต้น 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน มีดังนี้ 
 
3.1 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินทีเ่กิดการช ารุดจากการพิมพ์ (ไม่มีการยกเลิกเอกสารทางบัญชี) 
3.1.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของผู้มีสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แล้วใช้ T-Code 
“ZARFM003” (ใบเสร็จรับเงิน)  
 
3.1.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมใบเสร็จรับเงิน  
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  
➢ช่องเลขที่เอกสาร ให้กรอก เลขที่เอกสารที่จะท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
➢ช่องวันที่ผ่านรายการ ให้กรอก วันเดือนปีที่จะท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
➢ช่องชื่อผู้รับเงิน ให้กรอก ชื่อ-นามสกุลของผู้รับเงิน 
➢ช่องต าแหน่งผู้รับเงิน ให้กรอก ต าแหน่งของผู้รับเงิน 

 
3.1.3 เหตุผลในการยกเลิก เลือกเหตุผลที่ 1 ใบเสร็จรับเงินเกิดการช ารุดจากการพิมพ์ (ไม่มีการ
ยกเลิกเอกสารทางบัญชี)  
 
3.1.4 จากนั้น กดปุ่ม “ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน” 
 

 
 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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3.1.5 เมื่อด าเนินการยกเลิกใบเสร็จรับเงินด้วยเหตุผลที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้า
โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน เพ่ือท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม ่ 
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  
➢ช่องเลขที่เอกสาร ให้กรอก เลขท่ีเอกสารเดิมที่ท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงินไปแล้ว 
➢ช่องวันที่ผ่านรายการ ให้กรอก วันเดือนปีที่จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
➢ช่องชื่อผู้รับเงิน ให้กรอก ชื่อ-นามสกุลของผู้รับเงิน 
➢ช่องต าแหน่งผู้รับเงิน ให้กรอก ต าแหน่งของผู้รับเงิน 
 
3.1.6 จากนั้น กดปุ่ม “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”  
 

 
 
3.1.7 จะได้ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ที่เป็นเลขท่ีเอกสารเดิม แต่เป็นเล่มที่เลขท่ี Lot ใบเสร็จรับเงินฉบับ
ใหม่ เมื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
ผู้รับเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้มาขอใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจนับ     
เงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 

3.1.6 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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3.1.8 เมื่อด าเนินการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าโปรแกรม
ใบเสร็จรับเงิน หากต้องการตรวจสอบความถูกในระบบ ให้กดปุ่ม “รายงานใบเสร็จรับเงิน” 
 

 
 
3.1.9 ระบบจะแสดงรายงานใบเสร็จรับเงิน เลขที่เอกสาร 6120004140 ขึ้นมา 2 บรรทัด โดยบรรทัด
รายการแรกจะเป็นเล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 1042/032 (คือใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกด้วยเหตุผลที่ 1) 
และบรรทัดรายการที่สองจะเป็นเล่มที่/เลขที่ 1042/034 (คือใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่) และในช่อง
เหตุผลในการยกเลิก จะแสดงเป็นเลข 1 (การยกเลิกเหตุผลที่ 1 จะไม่มีเลขที่เอกสารในการกลับ
รายการ (Reversal Doc.))  
 

 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขออนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ด้วยเหตุผลที่ 1 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกด้วยเหตุผลที่ 1 (เครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์ไม่ตรงกับแบบฟอร์มของ
ใบเสร็จรับเงิน) 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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3.2 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่เป็นการยกเลิกรายการรับช าระเงิน (เป็นการยกเลิกเอกสารทางบัญชี) 
3.2.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของผู้มีสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แล้วใช้ T-Code 
“ZARFM003” (ใบเสร็จรับเงิน) 
 
3.2.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมใบเสร็จรับเงิน  
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  
➢ช่องเลขที่เอกสาร ให้กรอก เลขท่ีเอกสารที่จะท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
➢ช่องวันที่ผ่านรายการ ให้กรอก วันเดือนปีที่จะท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
➢ช่องชื่อผู้รับเงิน ให้กรอก ชื่อ-นามสกุลของผู้รับเงิน 
➢ช่องต าแหน่งผู้รับเงิน ให้กรอก ต าแหน่งของผู้รับเงิน 

 
3.2.3 เหตุผลในการยกเลิก เลือกเหตุผลที่ 2 การยกเลิกรายการรับช าระเงิน (เป็นการยกเลิกเอกสาร
ทางบัญชี) 
 
3.2.4 จากนั้น กดปุ่ม “ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน”  
 

 
 
 
 
 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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3.2.5 เมื่อด าเนินการยกเลิกใบเสร็จรับเงินด้วยเหตุผลที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ
ด้านล่างว่า  “ท าการยกเลิกใบเสร็จเรียบร้อย” 
 

 
 
3.2.6 หากต้องการตรวจสอบความถูกในระบบ ให้กดปุ่ม “รายงานใบเสร็จรับเงิน” 
 

 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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3.2.7 ระบบจะแสดงรายงานใบเสร็จรับเงิน เลขที่เอกสาร 6120005525 ที่ได้ท าการยกเลิกไปแล้ว    
ในช่องเหตุผลในการยกเลิกจะแสดงเป็นเลข 2 ในช่อง Reversal Doc. เลขที่เอกสารกลับรายการทาง
บัญชีคือ 6140000166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 

 

132 
 

ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขออนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ด้วยเหตุผลที่ 2 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกด้วยเหตุผลที่ 2 (เป็นการยกเลิกเอกสารทางบัญชี) 
 

 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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3.3 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่เป็นการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มีรายการทางบัญชี) 
3.3.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของผู้มีสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แล้วใช้ T-Code 
“ZARFM003” (ใบเสร็จรับเงิน) 
 
3.3.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมใบเสร็จรับเงิน  
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์)  
➢ช่องวันที่ผ่านรายการ ให้กรอก วันเดือนปีที่จะท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
➢ช่องชื่อผู้รับเงิน ให้กรอก ชื่อ-นามสกุลของผู้รับเงิน 
➢ช่องต าแหน่งผู้รับเงิน ให้กรอก ต าแหน่งของผู้รับเงิน 

 
3.3.3 เหตุผลในการยกเลิก เลือกเหตุผลที่ 3 การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มีรายการทางบัญชี) 
 
3.3.4 จากนั้น กดปุ่ม “ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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3.3.5 ระบบจะแสดงหน้าต่างใบเสร็จรับเงินขึ้นมาให้ระบุเล่มที่/เลขที่ของใบเสร็จรับเงินเพ่ือยกเลิก 
กล่อง/เล่ม/Lot ใบเสร็จรับเงิน ในที่นี้จะท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 709 Lot 2 เลขที่ 091 
กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม ✓ 
 

 
 
3.3.6 เมื่อด าเนินการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความด้านล่างว่า  
“รายการใบเสร็จรับเงินถูกยกเลิกแล้ว” 
 

 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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3.3.7 หากต้องการตรวจสอบความถูกในระบบ ให้กดปุ่ม “รายงานใบเสร็จรับเงิน” 
 

 
 
3.3.8 ระบบจะแสดงรายงานใบเสร็จรับเงิน ที่ไม่มีเลขที่เอกสาร และในช่องเหตุผลในการยกเลิก     
จะแสดงเป็นเลข 3 (การยกเลิกเหตุผลที่ 3 จะไม่มีเลขที่เอกสารในการกลับรายการ (Reversal Doc.)) 
 

 

 
 
 
 
เม่ือด าเนินการยกเลิกใบเสร็จรับเงินด้วยเหตุผลที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้แจ้งทาง SU-ERP 
Support รันการท างานของหน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ ในระบบ SU-ERP ใหม่ เพื่อปรับ  
แก้ไข เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงินในระบบทุกครั้งก่อนที่จะออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขออนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ด้วยเหตุผลที่ 3 
 

 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกด้วยเหตุผลที่ 3 (เครื่องพิมพ์มีปัญหาในการดูดกระดาษแบบต่อเนื่อง) 
  

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกด้วยเหตุผลที่ 3 (มีการสั่งพิมพ์งานอ่ืนมาที่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ส าหรับ
ออกใบเสร็จรับเงิน ท าให้ใบเสร็จรับเงินใบนั้นเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้)  
 

 
 
 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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4. การน าส่งเงินผ่านระบบ SU-ERP 
 เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงิน คณะฯ ต้องน าส่งเงินที่ได้รับให้กับทางกองคลังของมหาวิทยาลัย 
โดยด าเนินการผ่านระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ คือ ARX200001 
 ประเภทของเอกสารที่ใช้ในการน าส่งเงินมีอยู่ 3 ประเภท คือ 
 49 (ผด-นฐ-สค.-ทั่วไป) เป็นการน าส่งเงินเข้างบประมาณเงินแผ่นดิน 
 59 (รด-นฐ-สค.-ทั่วไป) เป็นการน าส่งเงินเข้างบประมาณเงินรายได ้
 69 (อ่ืน-นฐ-สค.-ทั่วไป) เป็นการน าส่งเงินเข้างบประมาณเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินรายได้บริการ
วิชาการ, เงินบริจาค มศก., เงินรับฝาก, เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, เงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการน าส่งเงิน มีดังนี้ 

4.1 ขั้นตอนการผ่านรายการโดยมีการหักล้าง 
4.2 ขั้นตอนการพิมพ์ใบน าส่งเงิน 
4.3 ขั้นตอนการน าส่งเงิน 
 

4.1 ขั้นตอนการผ่านรายการโดยมีการหักล้าง 
4.1.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “F-30” (ผ่านรายการ
โดยมีการหักล้าง)  
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4.1.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมผ่านรายการโดยมีการหักล้าง กรอกวันที่เอกสารที่ต้องการจะผ่าน
รายการ ส่วนวันผ่านรายการระบบจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันไว้ให้แล้ว  

➢ช่องรหัสบริษัทให้กรอก 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
 ➢ช่องประเภทเอกสารให้กรอก  
 49 (ผด-นฐ-สค.-ทั่วไป) ถ้าเป็นการน าส่งเงินเข้างบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 59 (รด-นฐ-สค.-ทั่วไป) ถ้าเป็นการน าส่งเงินเข้างบประมาณเงินรายได ้
 69 (อ่ืน-นฐ-สค.-ทั่วไป) ถ้าเป็นการน าส่งเงินเข้างบประมาณอ่ืน ๆ เช่น เงินรายได้บริการ
วิชาการ, เงินบริจาค มศก., เงินรับฝาก, เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, เงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
4.1.3 ช่อง Doc.Header Text ให้กรอก “บันทึกน าส่งเงิน” 

4.1.4 รายการที่ประมวลผล ให้เลือก “การผ่านรายการโอนด้วยการหักล้าง” 

4.1.5 PstKy ให้กรอก 40 (เดบิต) และช่องบัญชี ให้กรอก “9010000010” (บัญชีพักน าส่งเงิน) 

4.1.6 จากนั้นให้กดปุ่ม “เลือกรายการคงค้าง” 

 

 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 
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4.1.7 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมผ่านรายการโดยมีการหักล้าง เพ่ิมรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
ในส่วนของ รายการ1/รายการเดบิต/40  
➢ช่องจ านวนเงิน ให้กรอก จ านวนเงินตามที่ได้รับช าระมา  
➢ช่องที่ประกอบธุรกิจให้กรอก 0001 (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)  
➢ช่องเงินทุน ศูนย์ต้นทุน ขอบเขตหน้าที่ และศูนย์เงินทุน ให้กรอกข้อมูลเหมือนกับตอนที่ออก
ใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP ยกตัวอย่าง เช่น 
 

 

 

4.1.8 จากนั้นให้กดปุ่ม “เลือกรายการคงค้าง” แล้วกดปุ่ม Enter ไปจนระบบแสดงหน้าต่างใหม่ 

 

 
ใบเสร็จรับเงิน 

รายได้บริการทางวิชาการ 

ใบเสร็จรับเงิน 
บริจาคสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

ใบเสร็จรับเงิน 
บริจาคสนับสนุน 

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร ์
เงินทุน 3310000 3330000 3330000 

ศูนย์ต้นทุน 2200100 2200100 2200100 
ขอบเขตหน้าที ่

(รหัสสองตัวหน้า 
จะเปลีย่นไป 

ตามปีงบประมาณ) 

 
645510660000000 

 
64541015000000 

 
64541015000000 

ศูนย์เงินทุน 2200100 2200100 2200100 

4.1.7 

4.1.8 
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4.1.9 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมผ่านรายการโดยมีการหักล้าง เลือกรายการเปิด 
➢ช่องรหัสบริษัทให้กรอก 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
➢ช่องบัญชีให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์) 
 
4.1.10 ในช่อง Special G/L ind กรณีท่ีรับช าระเงินด้วยเช็ค ในช่อง Special G/L ind ให้กรอก “C” 
แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีรับช าระเงินด้วยเงินสด ในช่อง Special G/L ind ไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไป 
 
4.1.11 จากนั้นให้กดปุ่ม “ประมวลผลรายการคงค้าง” 

 

 

 

 

 

 

4.1.11 

4.1.10 

4.1.9 
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4.1.12 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมผ่านรายการโดยมีการหักล้าง ประมวลผลรายการเปิด และจะมี
รายการขึ้นมาในช่องมาตรฐาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่ได้ท าการออกไว้ในระบบทั้งหมด    
ที่ยังไม่ได้ท าการผ่านรายการน าส่งเงิน ให้เลือกจ านวนเงินที่ต้องการ โดยกดให้ตัวเลขเป็นสีฟ้า       
ส่วนจ านวนเงินที่ไม่ต้องการให้กดให้ตัวเลขเป็นสีด า ถ้าจ านวนเงินที่เลือก ตรงกับที่บันทึกเอาไว้ถูกต้อง 
ในช่อง ไม่ได้ก าหนดไว้ จะต้องเป็น 0.00 ทุกครั้ง 
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4.1.13 จากนั้นให้กดเลือกเอกสาร แล้วกดจ าลอง 

 

4.1.14 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมผ่านรายการโดยมีการหักล้าง ให้กดปุ่มบันทึกเพ่ือท าการผ่าน
รายการ แล้วกด Enter  
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4.1.15 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จก็จะได้เลขที่เอกสารมา ให้จดเลขที่เอกสารด้านล่างไว้ส าหรับน าไป
พิมพ์ใบน าส่งเงิน 
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4.2 ขั้นตอนการพิมพ์ใบน าส่งเงิน 
4.2.1 เข้าระบบ SU-ERP ด้วย User name ของการเงินรับ แล้วใช้ T-Code “ZARFM002” 
(โปรแกรมพิมพ์ใบน าส่งเงิน) 
 

 
 
4.2.2 ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมผ่านพิมพ์ใบน าส่งเงิน ให้กรอกข้อมูล ดังนี้ 
➢ช่องรหัสบริษัท ให้กรอก 1000 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
➢ช่องหน่วยรับเงิน ให้กรอก C0013 (หน่วยรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์) 
➢ช่องเลขที่เอกสาร ให้กรอก เลขทีเ่อกสารที่ได้มาจากขัน้ตอนที่ 4.1.15 เพ่ือน าเลขท่ีเอกสารมาพิมพ์
ใบน าส่งเงิน 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 

 

148 
 

4.2.3 ในส่วนของรายละเอียดเพ่ิมเติม ให้กรอกข้อมูลของผู้ท าการน าส่งเงินให้ครบถ้วน 
➢ช่องถึงเจ้าพนักงาน ให้กรอก “กองคลัง” 
➢ช่องหัวหน้าหน่วยงานที่น าส่งเงิน ให้กรอก “ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองคลัง หรือผู้อ านวยการกองคลัง” 
➢ช่องชื่อผู้น าส่งเงิน ให้กรอก “ชื่อ-นามสกุลของผู้รับเงิน” 
➢ช่องต าแหน่งผู้น าส่งเงิน ให้กรอก “ต าแหน่งของผู้รับเงิน” 
 
4.2.4 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่มด าเนินการ 

 
4.2.5 ระบบจะแสดงรายการให้เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์ 

 

4.2.4 

4.2.3 
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4.2.6 ถ้าเลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ ระบบจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ของใบน าส่งเงิน หลังจากนั้นให้กด
ปุ่ม OK เพ่ือสั่งพิมพ์  

 

4.2.7 สั่งพิมพ์เอกสารใบน าส่งเงิน จ านวน 2 ฉบับ ฉบับแรกคือต้นฉบับใบน าส่งเงิน ใช้ส าหรับส่งให้กับ
กองคลังเก็บไว้เป็นหลักฐานในการน าส่งเงิน ฉบับที่สองคือส าเนาใบน าส่งเงิน ให้ประทับตราด้านบน
เอกสารของใบน าส่งเงินว่า “ส าเนา”  

4.2.8 ให้ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้น าส่งเงินให้เรียบร้อย  

4.2.9 ส าหรับส าเนาใบเสร็จรับเงินให้ด าเนินการเขียนข้อความรายละเอียดของการน าส่งเงินไว้
ด้านหลังของส าเนาใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้น าส่งเงิน
ให้เรียบร้อยทั้ง 2 ฉบับ 

4.3 ขั้นตอนการน าส่งเงิน 

การน าส่งเงิน มี 2 แบบ คือน าส่งเงินให้กับกองคลังนครปฐม และน าส่งเงินให้กับกองคลังตลิ่งชัน 
 

➢เงินที่น าส่งให้กับกองคลังนครปฐม คือ เงินรายได้บริการทางวิชาการ, เงินบริจาคสนับสนุน
ทุนการศึกษา, บริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะฯ, เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย, เงินค่าสมัครสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย, เงินรับฝากประกันสัญญา, และเงินค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค)  
 

➢เงินที่น าส่งให้กับกองคลังตลิ่งชัน คือ เงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ า, เงินจากการรับคืน
เงินเข้าระบบให้มหาวิทยาลัย และเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะกรณีที่มีบันทึกแจ้ง
วัตถุประสงค์ และระบุผู้รับเงินไว้อย่างชัดเจน, เงินโครงการบริการวิชาการที่มีความจ าเป็นต้องเร่ง
จัดสรรงบประมาณบนระบบ SU-ERP เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการให้ทันตามก าหนด 
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4.3.1 การน าส่งเงินให้กับกองคลังนครปฐม มีวิธีการดังนี้ 

(1) น าส่งเงินสดหรือเช็ค พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 ฉบับ, ต้นฉบับใบน าส่งเงิน และ
ส าเนาใบน าส่งเงิน ส่งให้กองคลังนครปฐม ก่อนเวลา 15.30 น. ของทุกวันท าการ 

(2) กองคลังนครปฐมจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารส าเนาใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 ฉบับ, 
ต้นฉบับใบน าส่งเงิน และส าเนาใบน าส่งเงิน ตรวจนับเงินสดหรือเช็ค เมื่อถูกต้องแล้วจึงลง
ลายมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของส าเนาใบเสร็จรับเงิน และลงลายมือชื่อผู้รับ
เงินในส าเนาใบน าส่งเงิน 

(3) จากนั้นกองคลังนครปฐมจะส่งคืนส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสีฟ้า และส าเนาใบน าส่งเงิน
ให้คณะฯ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้น าส่งเงินให้กับกองคลังนครปฐมเรียบร้อยแล้ว  

(4) เก็บรวบรวมส าเนาใบเสร็จรับเงินไว้เป็นเล่ม/เลขที่ 1-100 และจัดท าทะเบียนคุมส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน ส่วนส าเนาใบน าส่งเงินจะเก็บไว้กับเอกสารต้นเรื่องของการออกใบเสร็จรับเงิน 

4.3.2 การน าส่งเงินให้กับกองคลังตลิ่งชัน มีวิธีการดังนี้ 

(1) น าเงินสดฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่            
บัญชี 058-1-16276-5 

(2) พิมพ์บันทึกข้อความขอน าส่งเงินให้กับกองคลัง เพ่ือจัดสรรงบประมาณในระบบ SU-ERP 
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์  

(2) น าส่งบันทึกข้อความขอน าส่งเงิน พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทยของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือเช็ค, ส าเนาใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 ฉบับ, 
ต้นฉบับใบน าส่งเงิน, และส าเนาใบน าส่งเงิน ให้กับกองคลังตลิ่งชันโดยผ่านกองคลังนครปฐม 

(3) กองคลังนครปฐมจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อความ, ส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ทั้ง 2 ฉบับ, ต้นฉบับใบน าส่งเงิน, ส าเนาใบน าส่งเงิน, และส าเนาหลักฐานการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกรุงไทยของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือเช็ค, เมื่อถูกต้องแล้วจึงลงลายมือชื่อ
ผู้รับเอกสารน าส่งเงินเพ่ือส่งต่อให้กองคลังตลิ่งชัน 

(4) กองคลังตลิ่งชันจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว            
จึงลงลายมือชื่อผู้รับเงินในส าเนาใบน าส่งเงิน 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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(5) จากนั้นกองคลังตลิ่งชันจะส่งคืนส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสีฟ้า และส าเนาใบน าส่งเงินให้
คณะฯ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้น าส่งเงินให้กับกองคลังตลิ่งชันเรียบร้อยแล้ว  

(6) เก็บรวบรวมส าเนาใบเสร็จรับเงินไว้เป็นเล่ม/เลขที่ 1-100 และจัดท าทะเบียนคุมส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน ส่วนส าเนาใบน าส่งเงินจะเก็บไว้กับเอกสารต้นเรื่องของการออกใบเสร็จรับเงิน 

ตัวอย่าง การเขียนข้อความรายละเอียดของการน าส่งเงินไว้ด้านหลังของส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
กรณีน าส่งโดยเงินสด 
 

 

 

 

การเขียนข้อความด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส่วนของผู้น าส่งเงิน (คณะฯ) 

การเขียนข้อความด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนของผู้รับเงิน (กองคลังนครปฐม) 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ส าเนาใบน าส่งเงิน กรณีน าส่งโดยเงินสด ถึงผู้ช่วยผู้อ านวยการกองคลังนครปฐม 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง การเขียนข้อความรายละเอียดของการน าส่งเงินไว้ด้านหลังของส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
กรณีน าส่งโดยเช็ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนข้อความด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส่วนของผู้น าส่งเงิน (คณะฯ) 

การเขียนข้อความด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนของผู้รับเงิน (กองคลังนครปฐม) 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ส าเนาใบน าส่งเงิน กรณีน าส่งโดยเช็ค ถึงผู้ช่วยผู้อ านวยการกองคลังนครปฐม 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ส าเนาใบน าส่งเงิน กรณีน าส่งโดยเงินสด ถึงผู้อ านวยการกองคลังตลิ่งชัน 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ า และขอให้จัดสรรเงินเข้า
ระบบฯ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอน าส่งเงินคืนเงิน และขอให้จัดสรรเงินเข้าระบบฯ ในส่วนของคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอน าส่งเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา และขอให้จัดสรรเงินเข้าระบบฯ 
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอน าส่งเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ และขอให้จัดสรรเงิน
เข้าระบบฯ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง ส าเนาหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่
บัญชี 058-1-16276-5 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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 5. การรับเงินหลังปิดบัญชี 
โดยปกติแล้วคณะวิทยาศาสตร์จะไม่มีการรับเงินหลังปิดบัญชี ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น

เร่งด่วน ยกตัวอย่างเช่น ผู้มาขอใช้บริการเบิกเงินออกจากบริษัท เพ่ือที่จะมาช าระเงินค่าบริการทาง
วิชาการ แต่สภาพการจราจรติดขัดท าให้มาถึงคณะฯ หลังเวลา 15.30 น. ผู้มาขอใช้บริการมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องน าใบเสร็จรับเงินค่าบริการทางวิชาการ ไปแลกกับรายงานผลการวิเคราะห์
ตัวอย่าง ที่ส่งให้ทางภาควิชาหรือศูนย์เครื่องมือฯ ท าการวิเคราะห์  เพ่ือที่จะน ารายงานผลการ
วิเคราะห์นี้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หากมีการรับเงินหลังปิดบัญชี ให้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้คณะกรรมการเก็บ

รักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน หากถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้น าเงินเข้า
เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของคณะฯ จากนั้นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะลงลายมือชื่อในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน เพ่ือรายงานคณบดีทราบ และเจ้าหน้าที่การเงิน จะน าส่งเงินให้กับกองคลังในวัน
ท าการถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ประเภทการรับเงินหลังปิดบัญชี 
 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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 6. การรายงานใบเสร็จรับเงินส าหรับการน าส่งเงิน 
 เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงิน คณะฯ จะต้องน าส่งเงินที่ได้รับให้กับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง และ
จัดท ารายงานใบเสร็จรับเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับการน าส่งเงิน ในแต่
ละวัน พร้อมทั้งแนบบันทึกข้อความการขออนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงินในกรณีที่มีการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน เสนอคณบดีทราบด้วย  
 
ตัวอย่าง รายงานใบเสร็จรับเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับการน าส่งเงิน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง รายงานใบเสร็จรับเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับการน าส่งเงิน  
(กรณีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ด้วยเหตุผลที่ 1) 

 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง รายงานใบเสร็จรับเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับการน าส่งเงิน  
(กรณีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ด้วยเหตุผลที่ 2) 

 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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ตัวอย่าง รายงานใบเสร็จรับเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับการน าส่งเงิน  
(กรณีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ด้วยเหตุผลที่ 3) 

 
 



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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 7. การท าทะเบียนคุมส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าทะเบียนคุมส าเนาใบเสร็จรับเงินเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา 
ตรวจนับ และตรวจสอบได ้ซ่ึงในใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ 
และส าเนาใบเสร็จรับเงิน 2 ฉบับ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินจะส่งมอบให้กับผู้มาขอใช้บริการ หรือจะ
จัดเก็บไว้กับเอกสารต้นเรื่องของการออกใบเสร็จรับเงินในแต่ละประเภท ส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
แรกจะน าส่งให้กองคลังพร้อมกับใบน าส่งเงิน และส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที่สองจะเก็บไว้ที่คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยที่คณะฯ จะจัดเก็บส าเนาใบเสร็จรับเงินแยกไว้ตามปีงบประมาณ 
 
ตัวอย่าง ทะเบียนคุมส าเนาใบเสร็จรับเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
 

  



การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าสง่เงิน  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP 
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 8. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ต้อง
น าส่งสรุปรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบสารสนเทศในระบบ SU-ERP ส่งไปยังกองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป โดยการน าส่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ใบเสร็จรับเงินแบบผ่านระบบสารสนเทศ 
1. บันทึกข้อความสรุปการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบผ่านระบบสารสนเทศ 
2. รายงานใบเสร็จรับเงินแบบผ่านระบบสารสนเทศในระบบ SU-ERP 
 
ใบเสร็จรับเงินแบบเล่มที่เขียนมือ (ถ้ามี) 
1. บันทึกข้อความสรุปการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเล่มที่เขียนมือ 
2. ใบเสร็จรับเงินที่เบิกในปีงบประมาณนั้น ถึงใช้แล้วและยังไม่ใช้ต้องน าส่งเล่มทั้งหมดมาที่
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงินของคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
และทันตามเวลาที่ก าหนด ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

1. การกรอกรหัสข้อมูลต่าง ๆ ในการออกใบเสร็จรับเงิน ด้วยระบบ SU-ERP ผิดพลาด ท าให้ได้
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2. ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้มาขอใช้บริการในใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง ท าให้เวลาออกใบเสร็จรับเงินแล้ว
เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ตรงกับความต้องการของผู้มาขอใช้บริการ 

3. ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลของผู้มาขอใช้บริการ มีจ านวนข้อความตัวอักษรที่ยาวมาก ท าให้บรรทัด
เอกสารในใบเสร็จรับเงินมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการพิมพ์ข้อมูลลงไปในระบบ 

4. การรับช าระเงินด้วยเช็ค ถ้าในเช็คระบุให้จ่าย “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
จะไม่สามารถท าการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้มาขอใช้บริการได้ในทันที เนื่องจากต้องน าเช็ค
ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารของคณะวิทยาศาสตร์ก่อน หลังจากเงินเข้าบัญชีธนาคารของคณะ
วิทยาศาสตร์แล้ว คณะฯ จะท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือท าเช็ค
สั่งจ่ายขึ้นใหม่ ในนาม “มหาวิทยาลัยศิลปากร” จึงจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

5. วันที่ ที่ระบุในเช็คสั่งจ่าย ไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากระบบจะเซ็ต
วันที่เป็นปัจจุบัน หากเช็คสั่งจ่ายลงวันที่รับเงินมาก่อนแล้ว และน าเช็คมาช าระเงินภายหลัง
จากวันที่ ที่ระบุบนเช็คสั่งจ่าย จะท าให้วันที่ ที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกันกับวันที่บน
หน้าเช็ค 

6. เครื่องพิมพ์มีปัญญา เครื่องไม่ดูดใบเสร็จต่อเนื่อง ใบเสร็จฉีกขาด ใบเสร็จติดขัดในเครื่องพิมพ์ 
7. การลืมกดปุ่ม Back ในระบบ SU-ERP ภายหลังจากการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ท าให้ตอนน าส่ง

เงินระบบไม่มีการระบุ เล่มที่/เลขที่ ของใบเสร็จรับเงิน ลงในใบน าส่งเงิน 
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8. ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไม่พร้อมใช้งาน ท าให้ออกใบเสร็จรับเงินไม่ได้ 
9. ไม่ไดล้งลายมือชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงิน 
10. ไม่ไดล้งลายมือชื่อผู้รับเงินด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
11. การกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในการผ่านรายการโดยมีการหักล้าง ด้วยระบบ SU-ERP ผิดพลาด   

ไม่ตรงกับข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  
12. ไม่ไดล้งลายมือชื่อในใบน าส่งเงิน 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 
 จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานออกใบเสร็จรับเงิน และการน าส่งเงินของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP ที่กล่าวมาข้างต้น มีข้อเสนอแนะและแนว
ทางการแก้ไข ดังนี้ 

1. เห็นควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในการออกใบเสร็จรับเงิน ด้วยระบบ SU-ERP    
ให้ถูกต้อง และเพ่ิมความรอบคอบในการบันทึกข้อมูล 

2. แจ้งให้ผู้มาขอใช้บริการตรวจสอบข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้มาขอใช้บริการในใบแจ้งหนี้ ว่าถูกต้อง
แล้วหรือไม่  

3. แจ้งให้ผู้มาขอใช้บริการทราบว่าข้อความที่ต้องการให้ระบุลงไปในใบเสร็จรับเงิน มีจ านวน
บรรทัดยาวมากเกินไปที่จะพิมพ์ลงไปในระบบ และขอใช้การเขียนข้อความเพ่ิมเติมลงไปใน
ใบเสร็จรับเงินแทน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับเงิน ลงลายมือชื่อก ากับข้อความแทน 

4. แจ้งให้ผู้มาขอใช้บริการทราบว่าหากประสงค์จะช าระเงินด้วยเช็ค จะต้องสั่งจ่ายในนาม 
“มหาวิทยาลัยศิลปากร” เท่านั้น จึงจะสามารถท าการออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับผู้มาขอใช้
บริการได้ในทันที 

5. เข้าไปปรับแก้ไขวันที่ของเช็คในระบบ SU-ERP ให้ตรงกับวันที่สั่งจ่ายบนหน้าเช็คด้วย         
T-Code “FB02” (เปลี่ยนแปลงเอกสาร) 

6. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องพิมพ์ และใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ก่อนสั่งพิมพ์ 
7. เพ่ิมความรอบคอบ ในการกดปุ่ม Back ทุกครั้ง ที่สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  
8. ตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ก่อนท าการออก

ใบเสร็จรับเงิน และถ้าระบบไม่สามารถท าการได้ ให้แจ้งผู้มาขอใช้บริการ ให้มาช าระเงินใน
วันถัดไป  
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9. เพ่ิมความรอบคอบ ในการตรวจเช็คใบเสร็จรับเงิน และดูความเรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงิน ก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้ผู้มาขอใช้บริการ 

10. เพ่ิมความรอบคอบ ในการตรวจเช็คส าเนาใบเสร็จรับเงิน และดูความเรียบร้อยในการสลัก
หลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน ก่อนส่งมอบส าเนาใบเสร็จรับเงินให้กองคลัง 

11. ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในการกรอกรหัสข้อมูลให้ถูกต้อง และเพ่ิมความรอบคอบ ก่อนกรอก
ข้อมูลลงในการผ่านรายการโดยมีการหักล้าง ด้วยระบบ SU-ERP  

12. เพ่ิมความรอบคอบ ในการตรวจเช็คข้อมูลการลงลายมือชื่อในใบน าส่งเงิน ก่อนส่งมอบให้กอง
คลัง 
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Silpakorn University Enterprise Resource Planning System 

ความเป็นมา 

     ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กรโดยรวมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ 
ขององค์กรเข้าด้วยกัน ปัจจุบัน ERP มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูป ERP ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถได้รับการติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ERP 
Software มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น 

     1. งานวางแผนงบประมาณ(Budget Planning) 
     2. งานผลิต (Production) 
     3. งานพัสดุ (Material Management) 
     4. งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 
     5. งานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) 

     แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มี
การใช้กระบวนการที่ เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Standardized Common Processes) ทั้งนี้ เ พ่ือ
สนับสนุนการท างานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการรวม
ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้สามารถใช้ข้อมูลเดียวกันสามารถร่วมกันทั้งองค์กรได้ 

     ERP Software Application คือ ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม ผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร 
โดยการเชื่อมโยงระบบงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน  
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     โดยมีลักษณะการท างานแบบเรียลไทม์ และ ERP Software ได้รับการออกแบบมาบนพ้ืนฐาน
ของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ (Best Practice) คือมีการก าหนดในส่วนของ
กระบวนการทางธุรกิจ ที่มีการทดสอบ และส ารวจมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
ไว้ในตัวของ ERP Software โดยที่ ERP Software จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการ
ด าเนินงานขององค์กรได ้

     การที่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตัดสินใจน าระบบ ERP Software Application 
ชื่อ ‘SAP S/4 Hana’ ที่พัฒนาโดยบริษัท SAP จากประเทศเยอรมัน เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการ
ท างานในระบบงาน การงบประมาณ (Budgeting) การพัสดุ (Material Management) การบัญชี 
และการเงิน (Financial Accounting) และการบัญชีบริหาร (Controlling) โดยเลือกบริษัทที่ปรึกษา
ในการติดตั้งระบบ SU-ERP คือบริษัทคอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์จ ากัด (Convergence System) ซึ่งทีม
ที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ SAP-ERP ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยหลาย
แห่ง เป็นผู้ด า เนินการ โดยให้ชื่อโครงการการติดตั้ งระบบครั้ งนี้ ว่ าระบบ SU-ERP ย่อมา
จาก ‘Silpakorn University Enterprise Resource Planning System’ 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     เนื่องจากระบบ SU-ERP เป็นระบบที่จะเข้ามารองรับการท างานพ้ืนฐานโดยส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย ในระบบการงบประมาณ (Budgeting) การพัสดุ (Material Management) การบัญชี 
และการเงิน (Financial Accounting) และการบัญชีบริหาร (Controlling) ดังนั้นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมกับระบบ SU-ERP ทั้งในทางตรง 
และทางอ้อม ทางใดทางหนึ่ง หรือทั้งสองทาง 

  

ขั้นตอนการติดตั้ง 

     ขั้นตอนในการติดตั้งระบบ SU-ERP แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนการท างาน โดยเริ่มจากการออกแบบ 
การพัฒนา การอบรม การทดสอบ และการใช้งานจริง (โดยรายละเอียดขั้นตอนการท างานในแต่ละ
ขั้นตอน ทางทีมงานจะน าเสนอ อย่างละเอียดใน News Letter ฉบับถัดไป) แต่ในช่วงเวลาปัจจุบัน 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2560) การท างานอยู่ในช่วงการออกแบบระบบซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท างานของ
ทางบริษัทที่ปรึกษาจะท างานร่วมกับคณะท างานของส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ดังนั้น
ส าหรับบุคลากรจากส่วนงาน การเตรียมตัวเพ่ือรองรับการท างานในช่วงเวลานี้ ขอให้ติดตามข่าวสาร
ความคืบหน้าของโครงการ และอาจจะมีการนัดหมายคณะท างานของบางส่วนงานเข้ามาร่วมประชุม
ออกแบบระบบ ก็ขอความอนุเคราะห์เพ่ือให้สละเวลาการท างาน เพ่ือเข้ามาร่วมแรงร่วมใจในการ
ออกแบบระบบโดยพร้อมเพรียงกัน 
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พันธกิจ 

C: Creative สร้างสรรค ์
H: Harmony กลมเกลียว 
A: Accountability รับผิดชอบ 
N: Networking ท างานเชื่อมโยงกัน 
G: Goal-Oriented มุ่งเป้าหมายเดียวกัน 
E: Efficiency มีประสิทธิภาพ 
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ประวัติผู้จัดท ำ 

 

 
 

นำงสำวนีรนุช ณัฐวุฒิ (Ms.Neeranuch Nattawuth) 
    

นักการเงินปฏิบัติการ งานคลังและพัสดุ  
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประวัติส่วนตัว 
 

วัน เดือน ปี เกิด   24 ธันวาคม 2530 
อายุ    33 ปี 
ที่อยู่    เลขที่ 37/1 หมู่ 5 ต าบลหนองปากโลง  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ส าหรับติดต่อ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 เบอร์โทรศัพท์   มือถือ 08-7698-8489 
     ที่ท างาน 034-147012 ต่อ 207033 
 อีเมล์    Nattawuth_N@su.ac.th , neeranuch_24@hotmail.com 

mailto:Nattawuth_N@su.ac.th
mailto:neeranuch_24@hotmail.com
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ประวัติกำรศึกษำ 
 
 ระดับอุดมศึกษา   พ.ศ. 2553  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2549  การบัญชี โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2546  โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 
ระดับประถมศึกษา  พ.ศ. 2543  โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 
 

ประวัติกำรท ำงำน 
 

1 ก.ย. 54 ถึง ปัจจุบัน  นักการเงินปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)   
สังกัด งานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

1 ก.ค. 53 ถึง 1 ก.ย. 54  นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)  
สังกัด งานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 

พ.ศ. 2560    เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
 

อดีตคือภาพพจน์ 

ปัจจุบันคือความจริง 
อนาคตคือความฝัน  




