
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(4-AV) ฉบับสมบูรณ 
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย   
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จัดทําโดย 

 
บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 

ปรับปรุงวันที่ 23 มีนาคม 2547



 
 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 (ฉบับสมบูรณ) 

 
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (4 - AV) 

 
 



สารบัญ 
  
AV.1    บทนํา ........................................................................................................................................................... AV_1-1 
AV.2 วัตถุประสงค................................................................................................................................................. AV_2-1 
AV.3 การจัดแบงองคกร ........................................................................................................................................ AV_3-1 
AV.4 แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) ............................................................................................... AV_4-1 
AV.5 งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน .................................................................................................................... AV_5-1 

AV.5.1 งาน .......................................................................................................................................................... AV_5-1 
AV.5.2 Conceptual Flow..................................................................................................................................... AV_5-4 

AV.5.2.1 CF-AV-01 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง............................................................. AV_5-6 
AV.5.2.2 CF-AV-02 ขั้นตอนการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืมทดรอง...................................................................... AV_5-7 
AV.5.2.3 CF-AV-03 ขั้นตอนการบันทึกปรับปรุงหนี้ ................................................................................. AV_5-8 
AV.5.2.4 CF-AV-04 ขั้นตอนการจัดทําใบแจงหนี้ ...................................................................................... AV_5-9 
AV.5.2.5 CF-AV-05 ขั้นตอนการเตือนใหชําระหนี้................................................................................... AV_5-10 
AV.5.2.6 CF-AV-06 ขั้นตอนการยืนยันการรับชําระหนี้ ........................................................................... AV_5-11 
AV.5.2.7 CF-AV-07 ขั้นตอนการรับชําระหนี้ดวยใบสําคัญ...................................................................... AV_5-12 
AV.5.2.8 CF-AV-08 ขั้นตอนการชําระหนี้โดยหักชําระจากเงินเดือน....................................................... AV_5-13 
AV.5.2.9 CF-AV-09 ขั้นตอนการขอลดหยอนหนี้..................................................................................... AV_5-14 
AV.5.2.10 CF-AV-10 ขั้นตอนการตัดหนี้สูญ .............................................................................................. AV_5-15 
AV.5.2.11 CF-AV-11 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน ............................................................................. AV_5-16 
AV.5.2.12 CF-AV-12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นเดือน.......................................................................... AV_5-17 

AV.5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน .......................................................................................................................... AV_5-18 
AV.5.3.1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนลูกหนี้ (CF-AV-01) .............................................................................. AV_5-18 
AV.5.3.2 ขั้นตอนการตั้งหนี้ลูกหนี้ (CF-AV-02) ....................................................................................... AV_5-19 
AV.5.3.3 ขั้นตอนการบันทึกปรับปรุงหนี้ (CF-AV-03)............................................................................. AV_5-20 
AV.5.3.4 ขั้นตอนการจัดทําใบแจงหนี้ (CF-AV-04).................................................................................. AV_5-21 
AV.5.3.5 ขั้นตอนการเตือนใหชําระหนี้ (CF-AV-05) ................................................................................ AV_5-22 
AV.5.3.6 ขั้นตอนยืนยันการรับชําระหนี้ (CF-AV-06)............................................................................... AV_5-23 
AV.5.3.7 ขั้นตอนการรับชําระหนี้ดวยใบสําคัญ(CF-AV-07) .................................................................... AV_5-24 
AV.5.3.8 ขั้นตอนการชําระหนี้โดยหักชําระจากเงินเดือน (CF-AV-08) .................................................... AV_5-25 
AV.5.3.9 ขั้นตอนการขอลดหยอนหนี้ (CF-AV-09) .................................................................................. AV_5-26 
AV.5.3.10 ขั้นตอนการตัดหนี้สูญ (CF-AV-10) ........................................................................................... AV_5-27 
AV.5.3.11 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน (CF-AV-11)........................................................................... AV_5-28 
AV.5.3.12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นเดือน (CF-AV-12) ....................................................................... AV_5-29 

AV.6 การออกแบบรูปแบบหนาจอ........................................................................................................................ AV_6-1 
AV.6.1 การบันทึกขอมูลหลัก .............................................................................................................................. AV_6-1 



AV.6.2 การบันทึกรายการประจําวัน ................................................................................................................... AV_6-2 
AV.7 การออกแบบรูปแบบเอกสาร / รายงาน........................................................................................................ AV_7-1 

AV.7.1 เอกสาร .................................................................................................................................................... AV_7-1 
AV.7.2 รายงาน .................................................................................................................................................... AV_7-3 

AV.8 ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน ........................................................................................................ AV_8-1 
AV.9 การใหรหัสขอมูล ......................................................................................................................................... AV_9-1 
AV.10 เอกสารอางอิง ............................................................................................................................................. AV_10-1 
AV.11 อภิธานศัพท ................................................................................................................................................ AV_11-1 

 
 ภาคผนวก ก รูปแบบเอกสาร 
 ภาคผนวก ข รูปแบบรายงาน 
 ภาคผนวก ค รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 
 
  



 

 

 

 

บทนํา 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                                AV_1-1  

1. บทนํา 
 

รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวม
ถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อเปน
การตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน 
บัญชี  และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3 มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัวสูง
ขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบคอมพิวเตอร
มาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพิ่ม
ความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

 
 
                                                                                                               คณะผูจัดทํา 

บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
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2. วัตถุประสงค 
 รายงานการออกแบบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแบบแผนในการพัฒนาระบบ ในดานระบบวางแผน 
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระบบการเงิน ระบบพัสดุและ
ทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑพึงรับ-พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (Activities 
Based Costing) ตามโครงสรางและระบบบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเปนการบริหารแบบกระจายการ
ตัดสินใจ โดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยจะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูบริหารระดับคณะ หนวยงาน และ
การรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวมในระดับ
มหาวิทยาลัย(Decentralization)  
 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อใหการเก็บขอมูลเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.2 เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการ

ปฏิบัติงาน และรวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลประกอบการตัดสินใจในทางออม 
2.3 เพื่อเปนขอมูลในการนําไปใชในการวางรูปแบบโครงสรางการปรับระบบบัญชี จากเกณฑเงินสด

เปนเกณฑพึงรับพึงจาย 
2.4 เพื่อควบคุมการกําหนดรหัสครุภัณฑใหเปนมาตรฐาน และสามารถใชรองรับงานและเชื่อมโยงกับ

ระบบอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง โดย

เฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อใหสามารถสรุปรายงานและตรวจสอบรายละเอียดหนี้และขอมูลลูกหนี้ไดตลอดเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. สํานักงานอธิการบดี ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลัง
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบริการการศึกษา
1.7  กองกิจการนักศึกษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน
O สํานักงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
O ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
O  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
O  สํานักงานขอมูลขาวสาร
O สถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
O  สถาบันสันติศึกษา
O  สถาบันโรคเอดส
O  สํานักงานอํานวยการเพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

2. สํานักงานวิทยบริการ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ศูนยคอมพิวเตอร
5. ศูนยบริการวิชากร
6. ศูนยหัวใจสิริกิต
7. สํานักทะเบียนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทันตแพทยศาสตร
4. เทคนิคการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสุขศาสตร
7. วิทยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วิศวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วิทยาการจัดการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วิทยาเขตหนองคาย
18. บัณฑิตวิทยาลัย
O  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ
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โครงสรางการบริหารระดับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) และคณะ/หนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ในการบริหารงบประมาณ มีสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงภารกิจออกเปน 3 
ดาน คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

1. การวางแผน 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการวางแผนและจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะห

และจัดทําคําของบประมาณ และอัตรากําลัง(พนักงานมหาวิทยาลัย) ประสานงานกับสํานักงบ
ประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา และ
รวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ หนวย
งานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูลพ้ืน

ฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ สิ่ง

กอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสารเบิก

จายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินราย

ได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การราย
งาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและผลลัพธ
ของกิจกรรม หรือโครงการไมไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณใหถูกตองตามที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
การจัดสายงานการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก มอบอํานาจจากอธิการบดีที่ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก อยูในความควบคุมและรับผิดชอบของรอง
คณบดี 2 ฝาย คือ ฝายบริหาร และ ฝายวางแผนและพัฒนา 

 
 
 
 
 

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 
1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดท
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงา
2) งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหารง
ไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิกจาย

 

 

 
 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งานบ
2. งานค
3. งานบ
4. งานน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
บประมาณโดยดําเนินกา
ไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
ริหารและงานธุรการ 
ลังและพัสดุ 
ริการการศึกษา 
โยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

รควบคุม ดูแลการเบิกจายใหเปน
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ

งานการเงิน

สํานักงานอธิการบดี

กองคลัง

งานบัญชี งานพัสดุงานเงินรายได งานงบประมาณงานธุรการ

O หนวยรับ-สง
    หนังสือ
O หนวยพิมพ

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเบิกจาย
    เงินเดือน
O หนวยเบิกจาย
    ท่ัวไป
O หนวยตรวจสอบ
   หลักฐาน และ
   เงินประจํางวด

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเงินยืมทดรอง
O หนวยตรวจสอบ
    คุมยอด และ
    จัดทําฎีกา

O หนวยบัญชี
    งบประมาณ
O หนวยบัญชี
    เงินรายได
O หนวยรายงาน
    การเงิน และสถิติ

O หนวยจัดหาพัสดุ
O หนวยบัญชีเก็บ
    รักษาและจายพัสดุ
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แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได 

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)
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2. ระบบ
งานรับ/จายเงิน

ลูกหนี้

กองการเจาหนาที่

10. ระบบ
บัญชีลักษณะ 3 มิติ

ระบบ
Front Office

ผูบริหาร

ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง : Level 0

6. ระบบเงินเดือน
และคาตอบแทน

4

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ขอมูลการติดตามหนี้ ขอมูลการวิเคราะหลูกหนี้

ขอมูลการจายเงินยืมทดรอง ,
ขอมูลการรับชําระหนี้

ขอมูลหนี้คงคาง

ขอมูลการทําสัญญายืมเงินจากกองทุน

ขอมูลการหักเงินเดือนชําระหนี้

ขอมูลรายละเอียดการหักชําระหนี้

ขอมูลการปรับปรุงหนี้
ขอมูลการตั้งหนี้

ขอมูลสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้ประจําเดือน

ขอมูลการติดตามหนี้

ขอมูลการตั้งหนี้
ขอมูลการลดหนี,้



 
 

A
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ขอมูลการรับชําระหนี้

ขอมูลการทําสัญญายืมเงินจากกองทุน

ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง : Level 1

ขอ
มูล
การ

ติด
ตาม

หนี้

ขอ
มูล
ลูก
หนี้
คง
คาง ขอ
มูล
สร
ุปก
ารเ
คลื่
อน
ไหว

ลูก
หนี้
ปร
ะจํา

เดือ
น

ขอมูลการปรับปรุงหนี้

ขอมูลการลดหนี้

2. ระบบ
งานรับ/จายเงิน

ลูกหนี้

กองการเจาหนาที่

ระบบ
Front Office

ผูบริหาร
ขอมูลการวิเคราะหลูกหนี้

ขอ
มูล
การ

ติด
ตาม

หนี้

10. ระบบ
บัญชีลักษณะ 3 มิติ

6. ระบบเงินเดือน
และคาตอบแทน

ขอ
มูล
การ

ตัด
หน

ี้

10. ระบบ
บัญชีลักษณะ 3 มิติ

4.1

การขึ้นทะเบียนลูกหนี้

4.2

การตั้งลูกหนี้

4.3

การติดตามหนี้

4.6

การปฏิบัติงานสิ้นงวด

4.4

ตัดหนี้

ขอมูลประวัติลูกหนี้

ขอมูลการตั้งหนี้ ขอมูลการตั้งหนี้

ขอมูลการตั้งหนี้

4.5

ปรับปรุงหนี้
ขอมูลการปรับปรุงหนี้

ขอ
มูล
หนี้
คง
คาง

ขอ
มูล
ราย

ละ
เอีย

ดก
ารหั

กชํ
าระ

หน
ี้

ขอ
มูล
การ

หัก
เงิน

เดือ
นชํ
าระ

หนี้

ขอ
มูล
การ

จาย
เงิน

ยืม
ทด
รอง

 



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน



 

5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ผังระบบงานภาพรวม 
 
 

4.ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
AV 

 
 
 
 

4.4  
การติดตามหนี้ 

 
 
 
 

CF-AV-04  
การจัดทําใบแจงหนี้ 

 
 
 
 
 

4.2 
การตั้งหนี้ 

4.1 การขึ้น
บียนลูกทะเ หนี้ 

CF-AV-01  
การขึ้นทะเบียน 

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

4.6 
การปฏิบัติงาน 

สิ้นงวด 
4.5  

การตัดหนี้ 
4.3 

ปรับปรุงหนี้ 

CF-AV-06  
ยืนยันการรับ 
ชําระหนี้ 

CF-AV-05 
การเตือนใหชําระหนี ้

CF-AV-07  
การรับชําระหนี้ 
ดวยสําคัญ 

CF-AV-03  
การบันทึก 
ปรับปรุงหนี้ 

CF-AV-02  
การตั้งหนี้ลูกหนี้ 
เงินยืมทดรอง 

CF-AV-08 
ขั้นตอนการชําระหนี้
โดยหักชําระจากเงิน

เดือน 

CF-AV-12  
การปฏิบัติงาน  
ณ สิ้นเดือน 

CF-AV-11  
การปฏิบัติงาน  
ณ สิ้นวัน 

CF-AV-10 
การตัดหนี้สูญ 

CF-AV-09 
การขอลดหยอนหนี้ 
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5.1 งาน 
5.1.1 การขึ้นทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

ระบบจะดึงขอมูลจากงานบุคลากร เพื่อบันทึกขอมูลลูกหนี้เงินยืมทดรอง ใชสําหรับเปน
ขอมูลอางอิง เชน ช่ือ ที่อย ู เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผูเส ียภาษี เงื่อนไขการชําระ
หนี้(credit term) หนวยงานตนสังกัด เปนตน 

 
5.1.2 การต้ังหนี้ 

การต้ังหนี้ลูกหนี้เงินยืมทดรองจะเกิดขึ้น เมื่อมีการจายเงินตามสัญญายืมเงินนั้น 
 

5.1.3 การปรับปรุงหนี้ สําหรับกรณีเกิดขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการ หรือการคํานวณรายการหนี้
ตางๆที่ไดบันทึกตั้งหนี้และแจงไปยังลูกหนี้แลว 

 
5.1.4 การติดตามหนี้    

5.1.4.1 การจัดพิมพใบแจงหนี้ เพื่อสรุปรายการและยอดเงินที่เรียกเก็บในครั้งนั้นๆ 
5.1.4.2 การเตือนใหชําระหนี้ เมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ จัดสงใบแจงหนี้ เพื่อเรียกเก็บ และพน

กําหนดการชําระเงินแลว จะตองสงหนังสือเตือนใหชําระหนี้ไปเรียกเก็บลูกหนี้ตอไป ซึ่ง
แบงเปน 3 ชวง ไดแก ใบเตือนใหชําระหนี้ครั้งที่ 1, 2 และ 3 เมื่อพนกําหนดชําระหนี้ใน
ใบแจงหนี้แลว ตามที่กําหนดในเงื่อนไข 

5.1.5 การตัดลูกหนี้  มี 3 กรณีคือ 
5.1.5.1 การรับชําระหนี้  แบงเปน 2 กรณี ไดแก 

5.1.5.1.1 การรับใบสําคัญ เมื่อลูกหนี้นําใบสําคัญมาเคลียรหนี้ จะตองทําการบันทึกรับใบ
สําคัญไวเปน “ใบสําคัญรอการตัดหนี้” เพื่อตัดยอดในใบแจงหนี้ 

5.1.5.1.2 การรับชําระหนี้ เมื่อใบสําคัญถูกรวบรวมไปขออนุมัติเบิกจาย และเขาสูกระบวน
การจายเงินคืนใหกับเงินยืมทดรอง และตัดหนี้ในระบบตอไป 

5.1.5.2 การลดหยอนหนี้  กรณีลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดบางสวน และแสดงความจํานงขอลด
หยอนหนี้ 

5.1.5.3 การตัดหนี้สูญ     
• ตนปหนวยงานบัญชีลูกหนี้ ตองหายอดประมาณหนี้สงสัยจะสูญใหหนวยงานระบบบัญชี

แยกประเภท เพื่อบันทึกบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สงสัยจะสูญ โดยวิเคราะหจาก
ยอดลูกหนี้ที่มีอายุเกินกําหนดมากๆ  

• จะตองใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา เห็นวาลูกหนี้ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ไดแลว 
จึงจะอนุมัติใหยกหนี้นั้นใหเปนหนี้สูญ ได  

• การตัดหนี้สูญ จะบันทึกเปนคาใชจาย 
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5.1.6 การปฎิบัติงานสิ้นงวด 
5.1.6.1 การปฎิบัติงาน ณ สิ้นวัน เมื่อสิ้นวันจะตองมีการพิมพรายงานประจําวัน ในเรื่องตาง ๆ มา

ตรวจสอบ เพื่อสงตอใหงานบัญชีดําเนินการตอไป 
5.1.6.2 การปฏิบัติงาน ณ สิ้นเดือน เมื่อสิ้นเดือนจะพิมพรายงานการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ในรูป

แบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการควบคุมลูกหนี้ 
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5.2 Conceptual Flow 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน Conceptual Flow 
 
 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในขั้นตอนนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการปรับปรุงใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการออกแบบใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง การบันทึกขอมูลตางๆ ลงระบบคอมพิวเตอร On-line โดยระบุ
หนาจอที่ใช จะไมเกี่ยวของกับที่หนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง เชน เก็บใน 
EXCEL ACCESS 

 
 
 
 

หมายถึง กระบวนการทํางานที่ตองมีการตัดสินใจของกิจกรรม / งานที่
กระทําในขั้นตอนนั้นๆ และสงผลออกมาเปน 2 ลักษณะ ซึ่งผลลัพธของ
การตัดสินใจ จะสงผลกระบวนการหรือเอกสารในขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณา วาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยัง
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยระบบ เพื่อพิจารณา วา
จะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 
 

จุดควบคุมโดยระบบ (System Control Point)

S

กระบวนการ (Process)

การตัดสินใจ (Decision)

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน (Manual Control Point)

M

เอกสาร (Document)

เอกสารที่ปรับปรุง (Redesign Document)

เอกสารที่ออกแบบใหม (New Document)

กระบวนการระบบงานคอมพิวเตอร
(Compu te r  P r oces s )
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หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงาน และโดย
ระบบ เพื่อพิจารณาวาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอน
กลับไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมตอมาจากขั้น
ตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเริ่มตนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเชื่อมตอของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอาจเชื่อม
ระหวางภายในหนากระดาษ หรือระหวางหนากระดาษ  ( n แทน หมาย
เลขอางอิงของจุดเชื่อมตอ) 

 
 
 
 

หมายถึง จุดรวมหรือจุดแยกของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

M ,  S

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน และโดยระบบ
(Manua l  and Sys tem Cont ro l  Po in t )

การเชื่อมตอระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
( F l ow Connec to r  Po in t )

การเชื่อมตอระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
( F l ow Connec to r  Po in t )

จุดแบงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(Funct ion Sepera to r  Po in t )

เริ่มตน

จุดเร่ิมตน (Starting Point)

สิ้นสุด

จุดส้ินสุด (Terminator Point)

n

จุดเช่ือมตอ (Connector Point)

จุดรวม/จุดแยก (Integrator/Separator Point)
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CF-AV-01 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

KK-AV-DT-01 บันทึกประวัติ/ขอมูลลูกหนี้เงินยืมทดรอง

สิ้นสุด

บันทึก
ประวัติ/ขอมูลลูกหนี้
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CF-AV-02 ขั้นตอนการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนาที่ : 1 / 1มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ตรวจสอบการ
ตั้งหนี้จากการจาย
เงินกับขอมูล
ในระบบ

M
ถูกตอง ไมถูกตอง

สิ้นสุด

รับขอมูลการจายเงินเพื่อ
ตั้งหนี้โดยระบบ

คอมพิวเตอรจะทําการปรับปรุง
ขอมูลโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการจายเงิน

จัดเก็บเอกสาร
เปนหลักฐาน

ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด

งานบัญชีลูกหนี้

KK-FN-OR-17 รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรองประจําวัน

ลูกหนี้

ผูขอยืมจัดทําสัญญายืมเงิน

KK-AV-OD-01 สัญญายืมเงิน

CF-FN-05

ขั้นตอนการเตรียมจายเงิน1

หนวยการเงิน

CF-BG-05

ขั้นตอนการอนุมัติหลักการ

บันทึกสัญญาเงินยืม

พิจารณา
อนุมัติเงิน

M

KK-AV-DT-02 บันทึกสัญญายืมเงิน

บันทึกยืนยันการตั้งหนี้

KK-AV-DT-03 บันทึกยืนยันการตั้งหนี้

1 ขั้นตอนการเตรียมจายเงินสด, ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค, ขั้นตอนการเตรียมจายผานธนาคาร
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CF-AV-03 ขั้นตอนการบันทึกปรับปรุงหนี้ หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

KK-AV-DT-04 บันทึกรายการปรับปรุงหนี้

เริ่มตน

M
ตรวจสอบ
ลูกหนี้ที่ตอง
ปรับปรุงหนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน

CF-AV-11

บันทึกขอมูลปรับปรุงหนี้
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CF-AV-04 ขั้นตอนการจัดทําใบแจงหนี้ หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

KK-AV-OD-02 ใบแจงหนี้

M

ผูมีอํานาจ
ลงนาม

KK-AV-OD-02 ใบแจงหนี้

สิ้นสุด

จัดพิมพใบแจงหนี้
และเอกสาร
ประกอบอื่นๆ

จัดสงใบแจงหนี้
และเอกสาร

ประกอบอื่นๆใหลูกหนี้
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CF-AV-05 ขั้นตอนการเตือนใหชําระหนี้ หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

KK-AV-OD-03 จดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3)

M

ผูมีอํานาจ
ลงนาม

สิ้นสุด

M, S

ตรวจสอบยอดลูก
หนี้คางชําระ

KK-AV-DT-10 การพิมพจดหมายเตือนใหชําระหนี้

สอบถามรายละเอียด
ยอดหนี้คางชําระ

จัดพิมพเหนังสือเตือน
ใหชําระหนี้ครั้งที่1 / 2 / 3

จัดสงหนังสือเตือนให
ชําระหนี้ครั้งที่1 / 2 / 3

ใหลูกหนี้

KK-AV-OD-03 จดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3)
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CF-AV-06 ขั้นตอนการยืนยันการรับชําระหนี้ หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ขั้นตอนการรับชําระหนี้

CF-FN-01

รับขอมูลการรับชําระหนี้
เพื่อปรับปรุงหนี้ในระบบ

KK-AV-OR-07 รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-08 รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน

ตรวจสอบการ
ตัดหนี้จากการจาย

เงินในระบบ

M
ถูกตอง ไมถูกตอง

สิ้นสุด

จัดเก็บเอกสาร
เปนหลักฐาน

ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด

ยืนยันการรับชําระหนี้

KK-AV-DT-05 บันทึกยืนยันการรับชําระหนี้
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CF-AV-07 ขั้นตอนการรับชําระหนี้ดวยใบสําคัญ หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

ลูกหนี้

นําใบสําคัญมาชําระหนี้

เตรียมเอกสารขอเบิกเงิน
ตามมูลคาใบสําคัญ

CF-BG-04

ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการและอนุมัติเงิน

พิจารณามูลคาใบสําคัญ
กับสัญญายืมเงิน

CF-FN1-04

ขั้นตอนการรับชําระหนี้

จายเงินสวนที่เกิน
คืนใหกับผูขอเบิก

เงินจายเกินเงินยืม เงินจายนอยกวาเงินยืม

CF-AV-11

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน

CF-FN2-05

ขั้นตอนการจายผานธนาคาร

จายเงินคืนใหกับ
เงินยืมทดรอง

เงินสวนที่เบิกจายคืน
เงินยืมทดรอง

บันทึกการรับชําระหนี้
ดวยใบสําคัญ

บันทึกการรับชําระหนี้
ดวยใบสําคัญ

KK-AV-DT-06 บันทึกรับใบสําคัญ

KK-AV-DT-07 บันทึกยืนยันการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ
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CF-AV-08 ขั้นตอนการชําระหนี้โดยหักชําระจากเงินเดือน หนาที่ : 1 / 1

การเงินรับจาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

บัญชีลูกหนี้ งานเงินเดือน

ขั้นตอนสรุปรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ

CF-PY-12

สรุปรายการ
ขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน

CF-FN2-13

ขั้นตอนการจายผานธนาคาร

KK-AV-OR-12 สรุปรายการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน

บันทึกยืนยันขอมูล
การขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน

KK-AV-DT-08 บันทึกยืนยันการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน

บันทึกยืนยันขอมูล
การหักชําระหนี้จากเงินเดือน

KK-AV-DT-09 บันทึกยืนยันการหักชําระหนี้จากเงินเดือน

สิ้นสุด

งานเงินเดือนสรุปรายการ
ที่ไมสามารถหักได

KK-PY-OR-22 รายงานรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได

 



 
 
 

AV_ รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

ับฟงกชัน                                                                                                            AV_5-14

CF-AV-09 ขั้นตอนการขอลดหยอนหนี้ หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

M

ผูมีอํานาจ
ลงนาม

ลูกหนี้

สงเอกสารขอลดหยอนหนี้
เพื่อดําเนินการขอลดหยอน

KK-AV-DT-04 บันทึกรายการปรับปรุงหนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน

CF-AV-11

บันทึก
รายการลดหยอนหนี้

KK-AV-ID-01 บันทึกขอความขอลดหยอนหนี้

 



 
 
 

AV_ รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

ับฟงกชัน                                                                                                            AV_5-15

CF-AV-10 ขั้นตอนการตัดหนี้สูญ หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

M

ผูมีอํานาจ
ลงนาม

M, S

ตรวจสอบยอดลูก
หนี้คางชําระ

KK-AV-DT-11 การพิมพรายการขอตัดหนี้สูญ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน

CF-AV-11

KK-AV-DT-04 บันทึกรายการปรับปรุงหนี้

สอบถามรายละเอียด
ยอดหนี้คางชําระ

จัดทําเอกสาร
ขออนุมัติตัดหนี้

บันทึกรายการตัดหนี้สูญ

KK-AV-OD-04 บันทึกขอความขออนุมัติตัดหนี้สูญ

 



 
 
 

AV_ รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

ับฟงกชัน                                                                                                            AV_5-16

CF-AV-11 ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ณ สิ้นวัน หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

M
ตรวจสอบ

รายงานพรอม
ลงนามผูจัดทํา

จัดพิมพรายงาน ณ สิ้นวัน

KK-AV-OR-02 รายงานรายละเอียดการตั้งหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-03 รายงานสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-04 รายงานรายละเอียดการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-05 รายงานสรุปการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-06 รายงานรายละเอียดการขอตัดหนี้สูญ ประจําวัน
KK-AV-OR-07 รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-08 รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-09 รายงานรายละเอียดการรับใบสําคัญ ประจําวัน
KK-AV-OR-10 รายงานรายละเอียดการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ ประจําวัน
KK-AV-OR-11 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจําวัน

CF-GL-01

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น

 



 
 
 

AV_ รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

ับฟงกชัน                                                                                                            AV_5-17

CF-AV-12 ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ณ สิ้นเดือน หนาที่ : 1 / 1

งานบัญชีลูกหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เริ่มตน

สิ้นสุด

M
ตรวจสอบ

รายงานพรอม
ลงนามผูจัดทํา

จัดพิมพรายงาน
 ณ สิ้นเดือน

KK-AV-OR-14 รายงานรายละเอียดอายุหนี้
KK-AV-OR-15 รายงานสรุปอายุหนี้
KK-AV-OR-16 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว ตามรายการเคลื่อนไหว (การดลูกหนี้)
KK-AV-OR-17 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว ตามรายการตัดหนี้(การดลูกหนี้)
KK-AV-OR-18 รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้ ประจําเดือน

จัดเก็บรายงานไวเปนหลักฐาน

 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-18
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

CF-AV-01 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนลูกหนี้ 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. บันทึกประวัติ/ขอมูลลูกหนี้ งานเงินยืมทดรอง KK-AV-DT-01 บันทึก
ประวัติ/ขอมูลลูกหนี้ 

 

2. เมื่อบันทึกเรียบรอย สิ้นสุดการปฏิบัติงาน      

   

      

 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-AV-DT-01 บันทึกประวัติ/ขอมูลลูกหนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 

 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-19
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

CF-AV-02 ขั้นตอนการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อมีการอนุมัติในหลักการ (CF-BG-06) งานงบประมาณ     

2. ผูยืมกรอกขอมูลลงในสัญญายืมเงิน ลูกหนี้     

3. พิจารณาอนุมัติใหยืมเงิน งานเงินยืมทดรอง     

4. บันทึกขอมูลสัญญายืมเงิน งานเงินยืมทดรอง KK-AV-DT-02 
บันทึกสัญญายืมเงิน    

5. เมื่อจัดทําสัญญาเงินยืมแลวก็ทําการเตรียมจายเงิน (CF-FN-12) งานรับ/จายเงิน     

6. เมื่อจายเงินเรียบรอยแลว  ตรวจสอบรายงานการจายเงินยืมทดรองเพื่อยืนยันการตั้งหนี้ในระบบ งานเงินยืมทดรอง     

7. บันทึกยืนยันการตั้งหนี้ในระบบ งานเงินยืมทดรอง KK-AV-DT-03  
บันทึกยืนยันการตั้งหนี้    

8. จัดเก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน งานเงินยืมทดรอง     

9. สิ้นสุดกระบวนการทํางาน งานเงินยืมทดรอง     
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-AV-DT-02 บันทึกสัญญายืมเงิน   

 KK-AV-DT-03 บันทึกยืนยันการตั้งหนี้   

 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-20
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

 
CF-AV-03 ขั้นตอนการบันทึกปรับปรุงหนี้ 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. ตรวจสอบลูกหนี้ที่ตองปรับปรุงหนี้ งานเงินยืมทดรอง     

2. บันทึกขอมูลปรับปรุงหนี้ 
งานเงินยืมทดรอง 

KK-AV-DT-04  
บันทึกรายการปรับปรุง

หนี้   
   

3. เมื่อสิ้นวันตรวจสอบรายการประจําวัน จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน (CF-AV-11) งานเงินยืมทดรอง     
 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-AV-DT-04   บันทึกรายการปรับปรุงหนี้     

 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 

 
 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-21
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

 
CF-AV-04 ขั้นตอนการจัดทําใบแจงหนี้ 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อถึงรอบการแจงหนี้ ใหจัดพิมพใบแจงหนี้และเอกสารประกอบอื่นๆ งานเงินยืมทดรอง    KK-AV-OD-02  
ใบแจงหนี้ 

2. ผูมีอํานาจตรวจสอบลงนามในใบแจงหนี้       
3. จัดสงใบแจงหนี้ใหกับลูกหนี้ งานเงินยืมทดรอง     
4. สิ้นสุดกระบวนการทํางาน      

 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-AV-OD-02 ใบแจงหนี้ 

 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-22
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

CF-AV-05 ขั้นตอนการเตือนใหชําระหนี้ 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อถึงรอบการเตือนใหชําระหนี้ ตองมีการตรวจสอบยอดคางชําระ 
งานเงินยืมทดรอง 

KK-AV-DT-10  
การพิมพจดหมายเตือน

ใหชําระหนี้ 
   

2. จัดพิมพหนังสือเตือนใหชําระหนี้ครั้งที่1 / 2 / 3 
งานเงินยืมทดรอง     

KK-AV-OD-03 
จดหมายเตือนครั้งที่ 

(1/2/3) 
3. ผูมีอํานาจตรวจสอบลงนามในจดหมายเตือน      
4. จัดสงจดหมายเตือนใหลูกหนี้ งานเงินยืมทดรอง     
5. สิ้นสุดกระบวนการทํางาน      

 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
 KK-AV-DT-10 การพิมพจดหมายเตือนใหชําระหนี้ KK-AV-OD-03 จดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3) 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-23
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

CF-AV-06 ขั้นตอนยืนยันการรับชําระหนี้ 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อมีการรับชําระหนี้จากระบบงานรับ-จายเงินแลว (CF-FN-04) งานรับ/จายเงิน     

2. รับขอมูลการรับชําระหนี้ เพื่อตัดหนี้  

งานเงินยืมทดรอง     

KK-AV-OR-07  
รายงานรายละเอียดการ
รับชําระหนี้ ประจําวัน 

KK-AV-OR-08  
รายงานสรุปการรับ
ชําระหนี้ ประจําวัน 

3. บันทึกยืนยันการรับชําระหนี้ 
งานเงินยืมทดรอง 

KK-AV-DT-05 
บันทึกยืนยัน 

การรับชําระหนี้   
   

4. เมื่อสิ้นวันตรวจสอบรายการประจําวัน จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน (CF-AV-11) งานเงินยืมทดรอง     
 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-AV-DT-05   บันทึกยืนยันการรับชําระหนี้   KK-AV-OR-07 รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน 

    KK-AV-OR-08 รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 

 
 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-24
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

CF-AV-07 ขั้นตอนการรับชําระหนี้ดวยใบสําคัญ 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. ลูกหนี้นําใบสําคัญมาชําระหนี้ ลูกหนี้     

2. รับใบสําคัญพรอมบันทึกขอมูลลงในระบบ  งานเงินยืมทดรอง  KK-AV-DT-06  
บันทึกรับใบสําคัญ    

3. นําใบสําคัญที่ไดรับไปเขาสูกระบวนการเบิกจาย โดยเขาสูขั้นตอนการอนุมัติหลักการและเบิกจายเงิน  
(CF-BG-04) งานเงินยืมทดรอง      

4. พิจารณามูลคาใบสําคัญกับสัญญาเงินยืม 
- กรณีเงินจายเกินเงินยืม ใหทําการจายเงินสวนที่เกินคืนใหกับผูขอเบิก 
- กรณีเงินจายนอยกวาเงินยืม ใหทําการรับเงินสวนที่เหลือเขาระบบ (CF-FN1-04) 
- เงินสวนที่ตองคืนเงินยืมทดรอง ใหจายเงินคืนใหกับเงินยืมทดรอง เพื่อทําการตัดยอดลูกหนี้ในระบบ 
โดยใชการบันทึกรับชําระหนี้ดวยใบสําคัญ 

งานเงินยืมทดรอง 

 
 
 

KK-AV-DT-07  
บันทึกยืนยันการตัดหนี้

ดวยใบสําคัญ 

   

5. เมื่อสิ้นวันตรวจสอบรายการประจําวัน จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน (CF-AV-11)      
 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-AV-DT-06    บันทึกรับใบสําคัญ   

 KK-AV-DT-07 บันทึกยืนยันการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ   

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 

 
 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-25
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

CF-AV-08 ขั้นตอนการชําระหนี้โดยหักชําระจากเงินเดือน 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อถึงสิ้นเดือน ตองมีการสรุปรายการขอหักชําระหนี้ใหกับระบบเงินเดือน 
งานเงินยืมทดรอง 

KK-AV-DT-08  
บันทึกยืนยันการขอหัก
ชําระหนี้จากเงินเดือน 

KK-AV-OR-12 
สรุปรายการขอหัก

ชําระหนี้จากเงินเดือน 
  

2. รวบรวมรายรับ-รายจายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ งานเงินเดือน      
3. จายเงินที่หักใหกับบัญชีธนาคารของระบบลูกหนี้ งานรับ-จายเงิน      
4. งานเงินเดือนสงรายงานการหักชําระใหกับงานเงินยืมทดรอง 

งานเงินยืมทดรอง 

KK-PY-OR-22  
รายงานรายจายของ
บุคลากรที่ไมสามารถ

หักได 

   

5. บันทึกยืนยันขอมูลการหักชําระหนี้จากระบบเงินเดือน เพื่อยืนยันการตัดหนี้ลูกหนี้ในระบบ 
งานเงินยืมทดรอง 

KK-AV-DT-09  
บันทึกยืนยันการหัก
ชําระหนี้จากเงินเดือน  

   

6. สิ้นสุดกระบวนการทํางาน      
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-AV-DT-08 บันทึกยืนยันการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน KK-AV-OR-12 สรุปรายการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน 

 KK-AV-DT-09  บันทึกยืนยันการหักชําระหนี้จากเงินเดือน   

 KK-PY-OR-22 รายงานรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได   

 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-26
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

CF-AV-09 ขั้นตอนการขอลดหยอนหนี้ 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. สงเอกสารบันทึกขอความการขอลดหยอนหนี้ เพื่อดําเนินการขอลดหยอน 
ลูกหนี้ 

KK-AV-ID-01 
บันทึกขอความ 

การขอลดหยอนหนี้ 
   

2. ผูมีอํานาจตรวจสอบลงนามในบันทึกขอความเพื่ออนุมัติการลดหยอนหนี้      
3. บันทึกขอมูลรายการลดหยอนหนี้ 

งานเงินยืมทดรอง 
KK-AV-DT-04   
บันทึกรายการ 
ปรับปรุงหนี้   

   

4. เมื่อสิ้นวันตรวจสอบรายการประจําวัน จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน (CF-AV-11)      
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-AV-DT-04   บันทึกรายการปรับปรุงหนี้     

 KK-AV-ID-01 บันทึกขอความการขอลดหยอนหนี้   

 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 

 
 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-27
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

 
CF-AV-10 ขั้นตอนการตัดหนี้สูญ 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อถึงรอบการตัดหนี้สูญ ตองมีการตรวจสอบยอดคางชําระ งานเงินยืมทดรอง     

2. จัดพิมพรายงานการขอตัดหนี้สูญเพื่อปรับปรุงหนี้ในระบบ 

 
KK-AV-DT-11 
การพิมพรายการ 
ขอตัดหนี้สูญ 

KK-AV-OR-06 
รายงานรายละเอียด 
การขอตัดหนี้สูญ  
KK-AV-OD-04 
บันทึกขอความ 

ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 

  

3. ผูมีอํานาจตรวจสอบลงนามเพื่ออนุมัติการตัดหนี้สูญ งานเงินยืมทดรอง      
4. บันทึกขอมูลรายการตัดหนี้สูญ 

งานเงินยืมทดรอง 
KK-AV-DT-04   
บันทึกรายการ 
ปรับปรุงหนี้   

   

5. เมื่อสิ้นวันตรวจสอบรายการประจําวัน จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน (CF-AV-09)      
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ี.ค. 2547

 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-AV-DT-07  การพิมพรายการขอตัดหนี้สูญ KK-AV-OR-06 รายงานรายละเอียดการขอตัดหนี้สูญ 

 KK-AV-DT-04   บันทึกรายการปรับปรุงหนี้   KK-AV-OD-04 บันทึกขอความขออนุมัติตัดหนี้สูญ 

 



 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-28
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

 
CF-AV-11 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อถึงสิ้นวัน จะตองมีการพิมพรายงานเพื่อตรวจสอบการทํางานประจําวัน งานเงินยืมทดรอง    รายงานประจําวัน 
(ตามหมายเหตุ) 

2. ตรวจสอบขอมูลพรอมลงนามผูจัดทํา งานเงินยืมทดรอง      
3. จัดสงใหระบบบัญชีแยกประเภทเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี (CF-GL-01)       

 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-AV-OR-02  รายงานรายละเอียดการตั้งหนี้ ประจําวัน 
KK-AV-OR-03  
KK-AV-OR-04  
KK-AV-OR-05  
KK-AV-OR-06  
KK-AV-OR-07  
KK-AV-OR-08  
KK-AV-OR-09  
KK-AV-OR-10  
KK-AV-OR-11  

รายงานสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน 
รายงานรายละเอียดการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน 
รายงานสรุปการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน 
รายงานรายละเอียดการขอตัดหนี้สูญ ประจําวัน 
รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน 
รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน 
รายงานรายละเอียดการรับใบสําคัญ ประจําวัน 
รายงานรายละเอียดการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ ประจําวัน 
รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจําวัน 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
แกไขเม่ือ :   23 ม

          AV_5-29
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

CF-AV-12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นเดือน 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อถึงสิ้นเดือน มีการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับหนี้เพื่อวิเคราะหและกําหนดนโยบายลูกหนี้ งานเงินยืมทดรอง    รายงานประจําเดือน 
(ตามหมายเหตุ) 

2. ตรวจสอบขอมูลพรอมจัดเก็บ งานเงินยืมทดรอง      
3. สิ้นสุดกระบวนการทํางาน งานบัญชีแยกประเภท      

 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-AV-OR-14  รายงานรายละเอียดอายุหนี้ 
KK-AV-OR-15  
KK-AV-OR-16  
KK-AV-OR-17  
KK-AV-OR-18  

รายงานสรุปอายุหนี้ 
รายงานเงินยืมทดรองเงินยืมทดรองรายตัว ตามรายการเคลื่อนไหว (การดลูก
หนี้) 
รายงานเงินยืมทดรองเงินยืมทดรองรายตัว ตามรายการตัดหนี้(การดลูกหนี้) 
รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้ ประจําเดือน 

 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

6.1.1 KK-AV-RT-01 : กําหนดรหัสประเภทสัญญา 
KK-AV-RT-01 กําหนดรหัสประเภทสัญญา

*รหัสประเภทสัญญา ชื่อประเภทสัญญา

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกประวัติขอมูลลูกหนี้ 

1. รหัสประเภทสัญญา หมายถึง รหัสประเภทสัญญา 
2. ช่ือประเภทสัญญา หมายถึง ช่ือประเภทสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                              AV_6-2  

6.2 การบันทึกรายการประจําวัน 
6.2.1 KK-AV-DT-01 : บันทึก-ประวัติ/ขอมูลลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

KK-AV-IS-01 บันทึก-ประวัติ/ขอมูลลูกหนี้เงินยืมทดรอง

คํานําหนา

รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง หมายเหตุ

������
������
������
������
������
������

รายละเอียด

ชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ที่อยู

จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย

เงื่อนไขการชําระหนี้ (วัน) วงเงินหนี้คางชําระ (บาท)

โทรศัพท โทรสาร

หมายเหตุ  ขอมูลนี้อาจจะเชื่อมโยงมาจากระบบบุคลากร
โดยรหัสบุคลากรสามารถใชแทนรหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง ก็ตอเมื่อมีรายการหนี้เกิดขึ้น
(รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรองใชเลขประจําตัวประชาชน)

นามสกุล

สังกัด

เลขที่ผูเสียภาษีเลขประจําตัวประชาชน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกประวัติขอมูลลูกหนี้ 

1. รหัสลูกหนี้เงินยืมทด
รอง 

หมายถึง รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

2. เลขประจําตัวประชาชน หมายถึง เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
3. เลขที่ผูเสียภาษี หมายถึง เลขผูเสียภาษี 
4. คํานําหนา หมายถึง คํานําหนาช่ือ เชน นาย นาง นางสาว 
5. ช่ือลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง ช่ือลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. นามสกุล หมายถึง นามสกุล 
7. เงื่อนไขการชําระหนี้ 

(วัน) 
หมายถึง ระยะเวลากําหนดการชําระเงิน 

8. วงเงินหนี้คางชําระ 
(บาท) 

หมายถึง จํานวนเงินที่สามารถคางชําระได 

9. สังกัด หมายถึง หนวยงานที่ลูกหนี้สังกัดอยู 
10. ที่อยู หมายถึง ที่อยูของลูกหนี้ ไดแก เลขที่บาน หมูบาน ถนน ตําบล อําเภอ 
11. จังหวัด หมายถึง จังหวัด 
12. ประเทศ หมายถึง ประเทศ 
13. รหัสไปรษณีย หมายถึง รหัสไปรษณีย 
14. โทรศัพท หมายถึง เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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15. โทรสาร หมายถึง เบอรโทรสาร 
16. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
17. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
18. หมายเหตุ หมายถึง รายละเอียดอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.2.2 KK-AV-DT-02 : บันทึกสัญญาเงินยืมทดรอง 

KK-AV-IS-02 บันทึกสัญญาเงินยืมทดรอง

วันที่ทําสัญญา

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

เลขที่สัญญา

กองทุน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

หมวดรายจาย

ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน

จํานวนเงินยืม

รายละเอียด

เลขที่ใบอนุมัติหลักการ

ปงบประมาณ

วงเงินหนี้คางชําระ

หมายเหตุ   รายละเอียดในสัญญายืมเงินบางสวนไดมาจากการอางอิงเลขที่ใบอนุมัติหลักการ
เลขที่สัญญา Auto Running [คณะ/หนวยงาน,ปงบประมาณ,Running]
กรณีระบุอางอิงเลขที่ใบอนุมัติหลักการ หามมิใหแกไขขอมูล 3 มิติตาง ๆ
ผูปฏิบัติงานระบุวันครบกําหนดชําระหนี้เอง

ประเภทสัญญายืม

ประจําคณะ/หนวยงาน

แหลงเงินที่ใหยืม

บาท

อัตราดอกเบี้ย % ตอป

วันที่ครบกําหนดงวดที่ เงินตน

เงื่อนไขการชําระเงิน งวด

ดอกเบี้ย จํานวนเงินรวม

จํานวนเงินรวม

������
������
������
������
������

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายละเอียดสัญญายืมเงิน 

1.     ประจําคณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะหรือหนวยงานที่ทํารายการ 
2. แหลงเงินที่ใหยืม หมายถึง แหลงเงินที่ใหยืม  
3. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
4. วันที่ทําสัญญา หมายถึง วันที่ทําสัญญา 
5. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทสัญญายืม 
6. เลขที่ใบอนุมัติหลักการ หมายถึง อางอิงเลขที่ใบอนุมัติหลักการ 
7. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
8. วงเงินหนี้คางชําระ หมายถึง จํานวนเงินที่สามารถคางชําระได 
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9. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
10. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
11. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
12. กองทุน หมายถึง กองทุน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
14. ประเภทรายจาย/ประเภท

เงิน 
หมายถึง ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 

15. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดสัญญาเพิ่มเติม 
16. จํานวนเงินยืม หมายถึง จํานวนเงินยืม 
17. อัตราดอกเบี้ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินยืมตอป 
18. เงื่อนไขการชําระเงิน หมายถึง งวดในการชําระเงิน 
19. งวดที่ หมายถึง งวดที่ 
20. วันที่ครบกําหนด หมายถึง วันที่ครบกําหนดชําระเงิน 
21. เงินตน หมายถึง จํานวนเงินยืม 
22. ดอกเบี้ย หมายถึง จํานวนเงินดอกเบี้ยที่เกิดจากการคํานวณ 
23. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินตนกับดอกเบี้ย 
24. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
25. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                              AV_6-6  

6.2.3 KK-AV-DT-03 : บันทึกยืนยันการตั้งหนี้ 
KK-AV-IS-03 บันทึกยืนยันการตั้งหนี้

ตั้งแต

เลขที่สัญญา จํานวนเงินยืมลําดับที่ �����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

วันที่จายเงินยืมทดรอง

จํานวนเงินรวม

ยืนยันการตั้งหนี้

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

ถึง

วันที่จายเงินยืมทดรอง

Yes CancelNo

ผูยืม

หมายเหตุ  ขอมูลรายการตั้งหนี้ไดจากขอมูลการจายเงินยืมทดรองตามเงื่อนไขที่กําหนด
 

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกยืนยันการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

1.     วันที่จายเงินยืมทดรอง หมายถึง วันที่จายเงินยืมทดรอง 
2. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
3. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
4. วันที่จายเงินยืมทดรอง หมายถึง วันที่จายเงินยืมทดรอง 
5. ผูยืม หมายถึง ช่ือลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. จํานวนเงินยืม หมายถึง จํานวนเงินยืม 
7. ยืนยันการตั้งหนี้ หมายถึง ยืนยันรายการที่จะตั้งหนี้ 
8. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมยอดเงินที่ต้ังหนี้ 
9. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
10. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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6.2.4 KK-AV-DT-04 : บันทึกรายการปรับปรุงหนี้ 
KK-AV-IS-04 บันทึกรายการปรับปรุงหนี้

วันที่เอกสาร

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

เลขที่เอกสาร

ประเภทเอกสาร ลดหนี้

เลขที่เอกสาร Auto Running
ขอมูลไดมาจากรายละเอียดสัญญายืม

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง จํานวนเงินยืมประเภทสัญญายืม
������
������
������
������

หนวยงาน

แหลงเงิน

เลขที่สัญญา วันที่ทําสัญญา

เอกสารอางอิง

รายละเอียด

จํานวนเงิน
ที่ตองการปรับปรุงรหัสรายการ

������
������
������
������

รายการปรับปรุง

รวมจํานวนเงิน

รวมจํานวนเงิน

แผนงาน/โครงการ กองทุน

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงหนี้ 
 

1.     ประเภทเอกสาร หมายถึง ประเภทเอกสาร ไดแก ลดหนี้ ตัดหนี้สูญ 
2. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
3. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่เอกสาร 
4. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
5. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
6. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดเอกสาร 
7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญาอางอิง 
8. วันที่ทําสัญญา หมายถึง วันที่ทําสัญญา 
9. ประเภทลัญญายืม หมายถึง ประเภทลัญญายืม 
10. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
11. จํานวนเงินยืม หมายถึง จํานวนเงินยืมตามสัญญา 
12. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมยอดเงินจํานวนเงินยืม 
13. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
14. กองทุน หมายถึง กองทุน 
15. รหัสรายการ หมายถึง รหัสรายการ 
16. จํานวนเงินที่ตองการ หมายถึง จํานวนเงินที่ตองการปรับปรุง 
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ปรับปรุง 
17. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนที่ตองปรับปรุง 
18. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
19. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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6.2.5 KK-AV-DT-05 : บันทึกยืนยันการรับชําระหนี้ 
KK-AV-IS-05 บันทึกยืนยันการรับชําระหนี้

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ������
������
������
������
������
������
������
������

ประเภทสัญญายืม

วันที่ชําระ

Yes CancelNo

จํานวนเงิน

หมายเหตุ  คนหาขอมูลมาจากระบบการเงินรับจายเพื่อยืนยันการตัดยอดลูกหนี้ในระบบ

เลขที่สัญญา

ตั้งแต ถึง

จํานวนเงินรวม

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ยืนยันการรับชําระหนี้

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

ไดรับเงินจาก
(จุดเก็บเงิน/คณะ)ลําดับที่

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกยืนยันการรับชําระหนี้ 
 

1.     วันที่ชําระ หมายถึง วันที่รับชําระเงิน 
2. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
3. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
4. ไดรับเงินจาก หมายถึง ไดรับเงินจาก (จุดเก็บเงิน/คณะ) 
5. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทสัญญายืม 
7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
8. จํานวนเงิน หมายถึง ยอดเงินที่รับชําระ 
9. ยืนยันการรับชําระหนี้ หมายถึง เลื่อกยืนยันรายการที่ตองการ 
10. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมยอดเงินที่ตองชําระ 
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6.2.6 KK-AV-DT-06 : บันทึกรับใบสําคัญ 

Auto Running

KK-AV-IS-06 บันทึกรับใบสําคัญ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

������
������
������
������
������
������

วันที่เอกสาร

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

วงเงินหนี้คางชําระ

เลขที่เอกสาร

เงื่อนไขการชําระเงิน (วัน)

เลขที่สัญญา วันที่ทําสัญญา

จํานวนเงินยืม จํานวนเงินคงคาง

กองทุน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

หมวดรายจาย

ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน

บาท

แหลงเงิน

หมายเหตุ  กรณีลูกหนี้นําใบสําคัญมาสงคืน จะทําการบันทึกรับเปน "ใบสําคัญรอการตัดหนี"้ เพ่ือลดยอดหนี้ในกรณีของการออกใบแจงหนี้ แตยังไมตัดยอดหนี้จริง ๆ ในระบบ

ปงบประมาณ

รวมจํานวนเงิน

ลําดับที่ จํานวนเงิน ภาษีมูลคาเพิ่มเลขที่เอกสารเจาหนี้ เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียดรายการ

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

ประเภทรายจาย/ประเภทเงินแผนงาน/โครงการยอย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

 
วัตถุประสงค  : เพื่อรับใบสําคัญที่ลูกหนี้นํามาเพื่อชําระหนี้  
 

1. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่การรับใบสําคัญ 
2. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่รับใบสําคัญ 
3. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
4. เงื่อนไขการชําระเงิน หมายถึง จํานวนงวดในการชําระเงิน 
5. วงเงินหนี้คางชําระ หมายถึง จํานวนเงินที่สามารถคางชําระได 
6. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
7. วันที่สัญญา หมายถึง วันที่ทําสัญญา 
8. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
9. แหลงเงินที่ใหยืม หมายถึง แหลงเงินที่ใหยืม 
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10. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
11. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
12. กองทุน หมายถึง กองทุน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
14. ประเภทรายจาย/ประเภท

เงิน 
หมายถึง ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 

15. จํานวนเงินยืม หมายถึง จํานวนเงินยืม 
16. จํานวนเงินคงคาง หมายถึง จํานวนเงินคางชําระ 
17. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
18. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่ใบแจงหนี้ เลขที่ใบสงของ 
19. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
20. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
21. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
22. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงินและจํานวนเงินภาษี 
23. แผนงาน/โครงการยอย หมายถึง แผนงาน/โครงการยอย 
24. ประเภทรายจาย/ประเภท

เงิน 
หมายถึง ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 

25. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
26. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
27. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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6.2.7 KK-AV-DT-07 : บันทึกยืนยันการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ 
KK-AV-IS-07 บันทึกยืนยันการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ

เลขที่ใบส่ังจาย ������
������
������
������
������
������
������
������

ประเภทสัญญายืม

วันที่จาย

Yes CancelNo

จํานวนเงิน

หมายเหตุ   - คนหาขอมูลมาจากระบบการเงินรับจายเพื่อยืนยันการตัดยอดลูกหนี้ในระบบ
- ลดยอดใบสําคัญรอการตัดหนี้

เลขที่สัญญา

ตั้งแต ถึง

จํานวนเงินรวม

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ยืนยันการตัดหนี้

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

รายการจายเงินของลําดับที่

 
วัตถุประสงค  : เพื่อยืนยันการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ  
 

1.     วันที่จาย หมายถึง วันที่จายเงิน 
2. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
3. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
4. รายการจายเงินของ หมายถึง สั่งจายในนาม ที่ระบุในใบสั่งจาย 
5. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทลัญญายืม 
7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา  
8. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินตามใบสั่งจาย 
9. ยืนยันการตัดหนี้ หมายถึง เลื่อกยืนยันรายการที่จะตัดหนี้ 
10. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
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6.2.8 KK-AV-DT-08 : บันทึกยืนยันการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน 
KK-AV-IS-08 บันทึกยืนยันการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน

ลูกหนี้เงินยืมทดรองลําดับที่ ������
������
������
������
������
������
������
������

ประเภทสัญญายืม ยืนยันการสงขอมูล

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

แหลงเงินที่ใหยืม

ประจําเดือน

Yes CancelNo

เงินตน

หมายเหตุ  คนหาขอมูลมาจากรายการสัญญาที่ใหหักผานเงินเดือนและจะตองบันทึกยืนยันเพ่ือพิมพรายงานและสงขอมูลไปยังระบบเงินเดือน

เลขที่สัญญา

Print

ตั้งแต ถึง

จํานวนเงินรวม

ดอกเบี้ย จํานวนเงินที่ขอหัก

 
วัตถุประสงค  : เพื่อยืนยันขอมูลการตั้งหนี้ท่ีจะขอหักชําระหนี้จากระบบเงินเดือน  
 

1.     ประจําเดือน หมายถึง เดือนที่ตองการขอหักชําระหนี้ 
7. แหลงเงินที่ใหยืม หมายถึง แหลงเงินที่ใหยืม 
8. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
9. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
10. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทลัญญายืม 
11. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา  
12. เงินตน หมายถึง จํานวนเงินตน 
13. ดอกเบี้ย หมายถึง จํานวนเงินดอกเบี้ย 
14. จํานวนเงินที่ขอหัก หมายถึง จํานวนเงินที่ขอหักชําระจากเงินเดือน 
15. ยืนยันการสงขอมูล หมายถึง เลื่อกยืนยันรายการที่จะสงขอมูล 
16. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
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6.2.9 KK-AV-DT-09 : บันทึกยืนยันการหักชําระหนี้จากเงินเดือน 
KK-AV-IS-09 บันทึกยืนยันการหักชําระหนี้จากเงินเดือน

เลขที่ใบส่ังจายลําดับที่ ������
������
������
������
������
������
������
������

ประเภทสัญญายืม

ประจําเดือน

Yes CancelNo

จํานวนเงินที่ขอหัก

หมายเหตุ  คนหาขอมูลมาจากระบบเงินเดือนเพ่ือยืนยันการตัดยอดลูกหนี้เงินยืมทดรองในระบบ

เลขที่สัญญา

ตั้งแต ถึง

ยอดเงินที่หัก

จํานวนเงินรวม

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

แหลงเงินที่ใหยืม

ดอกเบี้ย

 
วัตถุประสงค  : เพื่อยืนยันขอมูลท่ีหักชําระ เพื่อตัดหนี้ลูกหนี้ในระบบ  
 

1. ประจําเดือน หมายถึง เดือนที่ตองการ 
2. แหลงเงินที่ใหยืม หมายถึง แหลงเงินที่ใหยืม 
3. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
4. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง อางอิงเลขที่ใบสั่งจาย 
5. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทสัญญายืม 
7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
8. จํานวนเงินที่ขอหัก หมายถึง จํานวนเงินที่ขอหักชําระจากเงินเดือน 
9. ยอดเงินที่หัก หมายถึง จํานวนเงินที่หักแลวจากระบบเงินเดือน 
10. ดอกเบี้ย หมายถึง จํานวนดอกเบี้ยที่หักแลวจากระบบเงินเดือน 
11. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
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6.2.10 K-AV-DT-10 : การพิมพจดหมายเตือนใหชําระหนี้ 
KK-AV-IS-10 การพิมพจดหมายเตือนใหชําระหนี้

ตั้งแต

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง อายุหนี้ (วัน)ครั้งที่เตือน ������
������
������
������
������
������
������
������

ประเภทสัญญายืม ยืนยันการพิมพ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

ถึง

ประเภทสัญญายืม

แหลงเงินที่ใหยืม

จดหมายเตือน ณ วันที่

Yes CancelNo

จํานวนเงินคงคาง

หมายเหตุ  ขอมูลรายการตั้งหนี้ไดจากขอมูลการจายเงินยืมทดรองตามเงื่อนไขที่กําหนด

เลขที่สัญญา ดอกเบี้ย

 
วัตถุประสงค  : เพื่อพิมพจดหมายเตือนใหชําระหนี้ 
 

1.     จดหมายเตือน ณ วันที่ หมายถึง วันที่ที่ออกจดหมายเตือน 
2. แหลงเงินที่ใหยืม หมายถึง แหลงเงินที่ใหยืม 
3. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทสัญญายืม 
4. ครั้งที่เตือน หมายถึง ระดับของจดหมายเตือน 
5. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทสัญญายืม 
7. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
8. จํานวนเงินคงคาง หมายถึง จํานวนเงินที่คางชําระ 
9. ดอกเบี้ย หมายถึง จํานวนเงินดอกเบี้ย 
10. อายุหนี้ (วัน) หมายถึง จํานวนวันตั้งแตวันที่ต้ังหนี้ จนถึงวันที่ออกจดหมายเตือน 
11. ยืนยันการพิมพ หมายถึง เลื่อกยืนยันรายการที่ตองการพิมพ 
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AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

6.2.11 KK-AV-DT-11 : การพิมพรายการขอตัดหนี้สูญ 
KK-AV-IS-11 การพิมพรายการขอตัดหนี้สูญ

ตั้งแต

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง อายุหนี้ (วัน)ลําดับที่ ������
������
������
������
������
������
������
������

ประเภทสัญญายืม ยืนยันการพิมพ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

ถึง

ประเภทสัญญายืม

แหลงเงินที่ใหยืม

ณ วันที่

Yes CancelNo

จํานวนเงินคงคาง

หมายเหตุ  ขอมูลรายการตั้งหนี้ไดจากขอมูลการจายเงินยืมทดรองตามเงื่อนไขที่กําหนด

เลขที่สัญญา

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายการขอตัดหนี้สูญ 
 

1.     ณ วันที่ หมายถึง วันที่ขอตัดหนี้สูญ 
2. แหลงเงินที่ใหยืม หมายถึง แหลงเงินที่ใหยืม 
3. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทสัญญายืม 
4. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
5. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง รหัสและชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. ประเภทสัญญายืม หมายถึง ประเภทสัญญายืม 
7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
8. จํานวนเงินคงคาง หมายถึง จํานวนเงินที่คางชําระ 
9. อายุหนี้ (วัน) หมายถึง จํานวนวันตั้งแตวันที่ต้ังหนี้ จนถึงวันที่ขอตัดหนี้สูญ 
10. ยืนยันการพิมพ หมายถึง เลื่อกยืนยันรายการที่ตองการพิมพ 

 
 
 



 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบเอกสาร / รายงาน 
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7.  การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 เอกสาร 

7.1.1 KK-AV-OD-02 : ใบแจงหนี้ 
วัตถุประสงค : ใชเปนหลักฐานการแจงหนี้ ตอลูกหนี้ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 
2. ณ วันที่ 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ที่ออกใบเจงหนี้ 

สวนขอมูลรายการ  
3. ลําดับ 
4. เลขที่สัญญา 
5. วันครบกําหนดชําระ 
6. รายละเอียด 
7. จํานวนเงินยืม 
8. ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
9. ยอดคงคางจากการรับชําระ 
10. ยอดคงคาง 
11. เงินตน 
12. ดอกเบี้ย 

ลําดับที่ 
เลขที่สัญญา 
วันครบกําหนดชําระหนี้ 
รายละเอียดของเอกสาร 
จํานวนเงินยืม 
ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
ยอดคงคางจากการรับชําระเงิน 
ยอดเงินคงคาง 
เงินตน 
ดอกเบี้ย 

สวนขอมูลสรุป  
9.   รวมจํานวนเงิน รวมจํานวนเงินที่ขอหักชําระ 
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7.1.2 KK-AV-OD-03 : จดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3) 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเตือนการชําระหนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยไดแจงขอรับเงินแลว 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
3. คณะ/หนวยงาน 
4. แหลงเงิน 
13. ณ วันที่ 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ที่ออกจดหมายเตือน 

สวนขอมูลรายการ  
14. ลําดับ 
15. เลขที่สัญญา 
16. วันครบกําหนดชําระ 
17. รายละเอียด 
18. จํานวนเงินยืม 
19. ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
20. ยอดคงคางจากการรับชําระ 
21. ยอดคงคาง 
22. เงินตน 
23. ดอกเบี้ย 
24. อายุหนี้ (วัน) 

ลําดับที่ 
เลขที่สัญญา 
วันครบกําหนดชําระหนี้ 
รายละเอียดของเอกสาร 
จํานวนเงินยืม 
ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
ยอดคงคางจากการรับชําระเงิน 
ยอดเงินคงคาง 
เงินตน 
ดอกเบี้ย 
จํานวนวันของหนี้นับตั้งแตวันที่มีการต้ังหนี้ 

สวนขอมูลสรุป  
9.   รวมจํานวนเงิน รวมจํานวนเงินที่ขอหักชําระ 
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7.2 รายงาน 
7.2.1 KK-AV-OR-01 : รายงานรายละเอียดทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
สวนขอมูลรายการ  
2. สังกัด 
3. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
4. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
5. รายละเอียด 
6. เงื่อนไขการชําระหนี้ 
7. วงเงินหนี้คางชําระ 
8. วันครบกําหนดชําระ 

หนวยงาน/สังกัด 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
เลขประจําตัวผุเสียภาษี 
ขอมูลที่อยู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย เบอรโทรศัพท 
จํานวนวันที่กําหนดใหชําระหนี้ 
จํานวนที่สามารถคางชําระได 
วันที่ครบกําหนดชําระหนี้ 
 

สวนขอมูลสรุป  
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7.2.2 KK-AV-OR-02 : รายงานรายละเอียดการตั้งหนี้ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการตั้งหนี้ ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่ 
3. ประเภทสัญญายืม 
4. เลขที่สัญญา 
5. วันที่ทําสัญญา 
6. วันที่ครบกําหนด 
7. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
8. รายละเอียด 
9. เลขที่เช็ค 
10. จํานวนเงินยืม 

วันที่ 
ประเภทสัญญายืม 
เลขที่สัญญา 
วันที่ทําสัญญา 
วันที่ครบกําหนดชําระหนี้ 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
รายละเอียดของเอกสาร 
เลขที่เช็ค 
จํานวนเงินที่ยืม 

สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามประเภทสัญญายืม 
12. รวมตามวันที่ 
13. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามประเภทสัญญายืม 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.3 KK-AV-OR-03 : รายงานสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดทะเบียนลูกหนี้ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ/หนวยงาน ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่  
3. ประเภทสัญญายืม 
4. จํานวนเงินยืม 
5. แหลงเงินยืม 
6. จํานวนเงินยืม 

วันที่ 
ประเภทสัญญา 
จํานวนเงินที่ยืม 
แหลงเงินที่ใหยืม 
จํานวนเงินที่ยืม 

สวนขอมูลสรุป  
7. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.4 KK-AV-OR-04 : รายงานรายละเอียดการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน แยกตาม

ประเภทสัญญายืมเงิน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ 
4. ประเภทสัญญายืม 
5. เลขที่เอกสาร 
6. เลขที่สัญญา 
7. วันที่ทําสัญญา 
8. วันที่ครบกําหนด 
9. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
10. จํานวนเงินที่ปรับปรุง 

วันที่ 
ประเภทสัญญายืม 
เลขที่เอกสาร 
เลขที่สัญญา 
วันที่ทําสัญญา 
วันที่ครบกําหนดชําระ 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
จํานวนเงินที่ตองปรับปรุง 

สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามประเภทสัญญายืม รวมจํานวนเงินตามประเภทสัญญายืม 
12. รวมตามวันที่ รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
13. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.5 KK-AR-OR-05 : รายงานสรุปการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่ 
3. ประเภทสัญญายืม 
4. จํานวนเงินยืม 
5. แหลงเงินที่ใหยืม 
6. จํานวนเงินยืม 

วันที่ 
ประเภทสัญญายืม 
จํานวนเงินที่ยืม 
แหลงเงินที่ใหยืม 
จํานวนเงินที่ยืม 

สวนขอมูลสรุป  
7. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.6 KK-AR-OR-06 : รายงานรายละเอียดการขอตัดหนี้สูญ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการตัดหนี้สูญ ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 
3. ณ วันที่ 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ที่ออกรายละเอียดการขอตัดหนี้สูญ 

สวนขอมูลรายการ  
4. วันที่ 
5. ประเภทสัญญายืม 
6. เลขที่เอกสาร 
7. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
8. รายละเอียด 
9. จํานวนเงินคงคาง 
10. อายุหนี้ 

วันที่ 
ประเภทสัญญายืม 
เลขที่เอกสาร 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
รายละเอียดเอกสาร 
จํานวนเงินคางชําระ 
จํานวนวันของหนี้นับตั้งแตวันที่มีการต้ังหนี้ 

สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามประเภทสัญญายืม 
12. รวมตามวันที่ 
13. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามประเภทสัญญายืม 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.7 KK-AR-OR-07 : รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการตัดหนี้ดวยการรับชําระเงินหรือเช็ค 

ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
4. ประเภทการรับเงิน 
5. เลขที่เช็ค 
6. จํานวนเงิน 
7. ประเภทสัญญายืม 
8. เลขที่สัญญา 
9. วันที่ทําสัญญา 
10. เงินตน/ดอกเบี้ย 
11. จํานวนเงินยืม 

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
ประเภทการรับเงิน 
เลขที่เช็ค 
จํานวนเงินที่ใหยืม 
ประเภทสัญญายืม 
เลขที่สัญญา 
วันที่ทําสัญญา 
เงินตน/ดอกเบี้ย 
จํานวนเงินที่ยืม 

สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามใบเสร็จรับเงิน 
13. รวมตามลูกหนี้ 
14. รวมตามวันที่ 
15. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน 
รวมจํานวนเงินตามลูกหนี้ 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.8 KK-AR-OR-08 : รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการสรุปการตัดหนี้ดวยการรับชําระเงินหรือเช็ค 

ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ 
4. ประเภทการรับเงิน 
5. จํานวนเงิน 
6. ประเภทสัญญายืม 
7. เงินตน/ดอกเบี้ย 
8. จํานวนเงิน 

วันที่  
ประเภทการรับเงิน 
จํานวนที่เงินที่ใหยืม 
ประเภทสัญญายืม 
เงินตน/ดอกเบี้ย 
จํานวนเงินที่ยืม 

สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามวันที่ 
10. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.9 KK-AR-OR-09 : รายงานรายละเอียดการรับใบสําคัญ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการรับใบสําคัญ ที่ลูกหนี้นํามาลางหนี้ 

ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ 
4. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
5. ประเภทสัญญายืม 
6. เลขที่สัญญา 
7. วันที่สัญญา 
8. จํานวนเงินยืม 
9. เลขที่เอกสาร 
10. เลขที่เอกสารอางอิง 
11. เจาหนี้ 
12. จํานวนเงิน 
13. ภาษีมูลคาเพิ่ม 

วันที่ 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
ประเภทการรับเงิน 
เลขที่สัญญา 
วันที่สัญญา 
จํานวนเงินที่ใหยืม 
เลขที่เอกสาร 
เลขที่เอกสารอางอิง 
รหัสและชื่อเจาหนี้ 
จํานวนเงินที่ยืม 
จํานวนเงินมูลคาภาษี 

สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
15. รวมตามวันที่ 
16. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.10 KK-AR-OR-10 : รายงานรายละเอียดการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการตัดหนี้จากการรับชําระเงิน ประจําวัน

ของลูกหนี้แตละราย 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ 
4. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
5. เลขที่ใบสั่งจาย 
6. วันที่ใบสั่งจาย 
7. จํานวนเงิน 
8. ประเภทสัญญายืม 
9. เลขที่สัญญา 
10. วันที่ทําสัญญา 
11. จํานวนเงินยืม 

วันที่ 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
เลขที่ใบสั่งจาย 
วันที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ใหยืม 
ประเภทสัญญายืม 
เลขที่สัญญา 
วันที่ทําสัญญา 
จํานวนเงินที่ยืม 

สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามใบสั่งจาย 
13. รวมตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
14. รวมตามวันที่ 
15. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามใบสั่งจาย 
รวมจํานวนเงินตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.11 KK-AR-OR-11 : รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจําวัน  สําหรับสงให

หนวยบัญชีระบบลูกหนี้ตรวจสอบยอด 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ 
4. ประเภทสัญญายืม 
5. เลขที่สัญญา 
6. แผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน 
8. กองทุน 
9. รหัสบัญชี 
10. ช่ือบัญชี 
11. เดบิต 
12. เครดิต 

วันที่ 
ประเภทสัญญายืม 
เลขที่สัญญา 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
รหัสบัญชี 
ช่ือบัญชี 
จํานวนที่เงินบันทึกดานเดบิต 
จํานวนเงินที่บันทึกดานเครดิต 

สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามประเภทเอกสาร 
14. รวมตามประเภทสัญญายืม 
15. รวมตามวันที่ 
16. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามประเภทเอกสาร 
รวมจํานวนเงินตามประเภทสัญญายืม 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.12 KK-AR-OR-12 : สรุปรายการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 
3. ประจําเดือน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
เดือนที่ขอหักชําระ 

สวนขอมูลรายการ  
4. ลําดับ 
5. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. ประเภทสัญญายืม 
7. เลขที่สัญญา 
8. วันที่ทําสัญญา 
9. เงินตน 
10. ดอกเบี้ย 
11. จํานวนเงินที่ขอหัก 

ลําดับ 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
ประเภทสัญญายืม 
เลขที่สัญญา 
วันที่สัญญา 
เงินตน 
ดอกเบี้ย 
จํานวนเงินที่ขอใหระบบเงินเดือนหักให 

สวนขอมูลสรุป  
12. รวมจํานวนเงิน รวมจํานวนเงินทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง แกไขเม่ือ : 23 มี.ค.  2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                   AV_7-15 

7.2.13 KK-AR-OR-13 : รายงานสรุปการขอหักชําระหนี้ ตามประเภทสัญญายืม 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการสรุปการขอหักชําระหนี้ ที่ขอใหหักจากเงิน

เดือน แยกประเภทตามสัญญายืม 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 
3. ประจําเดือน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
เดือนที่ขอหักชําระ 

สวนขอมูลรายการ  
4. ประเภทสัญญายืม 
5. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. เลขที่สัญญา 
7. วันที่ทําสัญญา 
8. เงินตน 
9. ดอกเบี้ย 
10. จํานวนเงินที่ขอหัก 

ประเภทการรับเงิน 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
เลขที่สัญญา 
วันที่สัญญา 
เงินตน 
ดอกเบี้ย 
จํานวนเงินที่ขอใหระบบเงินเดือนหักให 

สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามประเภทสัญญายืม 
12. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามประเภทสัญญายืม 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.14 KK-AR-OR-14 : รายงานรายละเอียดอายุหนี้ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงการแจงหนี้/ใบปรับปรุงเพิ่มหนี้ ที่ยังไมไดรับชําระ

เงิน และแยกตามอายุหนี้ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 
3. ณ วันที่ 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ออกรายละเอียดอายุหนี้ 

สวนขอมูลรายการ  
4. เลขที่สัญญา 
5. รายละเอียด 
6. วันที่ครบกําหนด 
7. ยอดหนี้ 
8. ดอกเบี้ย 
9. ยอดหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระ 
10. เกินกําหนด 
- 1-30 วัน 
- 31-60 วัน 
- 61-90 วัน 
- 91-120 วัน 
- มากกวา 120 วัน 

เลขที่สัญญา 
รายละเอียดของเอกสาร 
วันครบกําหนดชําระหนี้ 
ยอดหนี้ 
ดอกเบี้ย 
ยอดหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระ 
ยอดหนี้ที่เกินกําหนดชําระ 
 
 
     ขึ้นอยูกับการกําหนดชวงเวลาใน System Setup  

สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
12. รวมตามประเภทสัญญายืม 
13. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
รวมจํานวนเงินตามประเภทสัญญายืม 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง แกไขเม่ือ : 23 มี.ค.  2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                   AV_7-17 

 
7.2.15 KK-AR-OR-15 : รายงานสรุปอายุหนี้ 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงยอดสรุปรวมหนี้คางชําระตามลูกหนี้ ที่ยังไมไดรับชําระ

เงิน และแยกตามอายุหนี้ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 
3. ณ วันที่ 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ออกรายงานสรุปอายุหนี้ 

สวนขอมูลรายการ  
4. ประเภทสัญญายืม 
5. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. ยอดหนี้ 
7. ดอกเบี้ย 
8. ยอดที่ยังไมครบกําหนดชําระ 
9. เกินกําหนด 
- 1-30 วัน 
- 31-60 วัน 
- 61-90 วัน 
- 91-120 วัน 
-      มากกวา 120 วัน 

ประเภทสัญญายืม 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
ดอกเบี้ย 
ยอดหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระ 
ยอดหนี้ที่เกินกําหนดชําระ 
 
 
     ขึ้นอยูกับการกําหนดชวงเวลาใน System 

สวนขอมูลสรุป  
10. รวมตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
11. รวมตามประเภทสัญญายืม 
12. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
รวมจํานวนเงินตามประเภทสัญญายืม 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.16 KK-AR-OR-16 : รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว ตามรายการเคลื่อนไหว (การด
ลูกหนี้) 

วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวลูกหนี้รายตัว ตามรายการ
เคลื่อนไหว 

ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่เอกสาร 
4. ประเภทเอกสาร 
5. เลขที่เอกสาร 
6. เลขที่สัญญา 
7. รายละเอียด 
8. วันที่ครบกําหนด 
9. รายการเดบิต 
10. รายการเครดิต 
11. ยอดคงเหลือ 

วันที่เอกสาร 
ประเภทเอกสาร เชน ต้ังหนี้ เพิ่มหนี้ ลดหนี้ 
เลขที่เอกสาร 
เลขที่สัญญา 
รายละเอียดเอกสาร 
วันครบกําหนดชําระหนี้ 
รายการที่บันทึกดานเดบิต 
รายการที่บันทึกดานเครดิต 
ยอดคงเหลือ 

สวนขอมูลสรุป  
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.17 KK-AR-OR-17 : รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว ตามรายการตัดหนี้(การดลูก
หนี้) 

วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวลูกหนี้รายตัว ตามรายการ
ตัดหนี้ 

ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่เอกสาร 
4. ประเภทเอกสาร 
5. เลขที่เอกสาร 
6. เลขที่สัญญา 
7. รายละเอียด 
8. วันที่ครบกําหนด 
9. รายการเดบิต 
10. รายการเครดิต 
11. คงเหลือ 
12. เงินตน 
13. ดอกเบี้ย 

วันที่เอกสาร 
ประเภทเอกสาร เชน ต้ังหนี้ เพิ่มหนี้ ลดหนี้ 
เลขที่เอกสาร 
เลขที่สัญญา 
รายละเอียดเอกสาร 
วันครบกําหนดชําระหนี้ 
รายการที่บันทึกดานเดบิต 
รายการที่บันทึกดานเครดิต 
ยอดคงเหลือ 
เงินตน 
ดอกเบี้ย 

สวนขอมูลสรุป  
14. รวมจํานวนเงิน รวมจํานวนเงินที่ตองชําระและยอดหนี้คงคาง 
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7.2.18 KK-AR-OR-18 : รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้ ประจําเดือน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงสรุปยอดหนี้คงเหลือประจําเดือน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. ประเภทสัญญายืม 
4. ลูกหนี้ยืมเงินทดรอง 
5. ยอดยกมา 
6. ต้ังหนี้ 
7. ปรับปรุงหนี้ 
8. ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
9. ตัดหนี้ดวยใบสําคัญ 
10. ตัดหนี้จากการรับชําระ 
11. หนี้คงคาง 
12. เงินตน 
13. ดอกเบี้ย 

ประเภทสัญญายืม 
ลูกหนี้ยืมเงินทดรอง 
ยอดยกมา 
จํานวนเงินที่ต้ังหนี้ 
จํานวนที่ปรับปรุงหนี้ 
ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
จํานวนเงินที่ตัดหนี้ดวยใบสําคัญ 
จํานวนเงินที่ตัดหนี้จากการรับชําระเงิน 
จํานวนเงินคงคาง 
เงินตน 
ดอกเบี้ย 

สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามลูกหนี้ 
15. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามลูกหนี้ 
รวมจํานวนเงินที่ตองชําระและยอดหนี้คงคาง 
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7.2.19 KK-AR-OR-20 : ใบสรุปการแจงหนี้ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการหนี้ที่สงหนังสือขอรับเงินตามใบแจงหนี้ ให

กับลูกหนี้ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
5. คณะ/หนวยงาน 
6. แหลงเงิน 
25. ณ วันที่ 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ที่สรุปการแจงหนี้ 

สวนขอมูลรายการ  
26. ลําดับ 
27. เลขที่ใบเจงหนี้ 
28. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
29. จํานวนเงินยืม 
30. ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
31. ยอดคงคางจากการรับชําระ 
32. ยอดคงคาง 
33. เงินตน 
34. ดอกเบี้ย 

ลําดับ 
เลขที่ใบเจงหนี้ 
ลูกหนี้ยืมเงินทดรอง 
จํานวนเงินที่ใหยืม 
ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
จํานวนเงินที่ตัดหนี้จากการรับชําระเงิน 
จํานวนเงินคงคาง 
เงินตน 
ดอกเบี้ย 

สวนขอมูลสรุป  
9.   รวมจํานวนเงิน รวมจํานวนเงินที่ขอหักชําระ 
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7.2.20 KK-AR-OR-22 : รายงานสรุปจดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3) 
วัตถุประสงค : เพื่อใชสรุปหนังสือเตือนใหชําระหนี้ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
7. คณะ/หนวยงาน 
8. แหลงเงิน 
9. ณ วันที่ 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ทีออกสรุปจดหมายเตือน 

สวนขอมูลรายการ  
10. ลําดับ 
11. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
12. รายละเอียด 
13. จํานวนเงินยืม 
14. ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
15. ยอดคงคางจากการรับชําระ 
16. ยอดคงคาง 
17. เงินตน 
18.     ดอกเบี้ย 

ลําดับ 
ลูกหนี้ยืมเงินทดรอง 
รายละเอียดเอกสาร 
จํานวนเงินที่ใหยืม 
ใบสําคัญรอการตัดหนี้ 
จํานวนเงินคงคางจากการรับชําระหนี้ 
จํานวนเงินคงคาง 
เงินตน 
ดอกเบี้ย 

สวนขอมูลสรุป  
9.   รวมจํานวนเงิน รวมจํานวนเงินที่ขอหักชําระ 
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แกไขเม่ือ :  23 มี.ค
V_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
 

8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-AV-ID-01 บันทึกขอความขอลดหยอนหนี้ ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ตามตองการ  CF-AV-09

 
8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-AV-OD-02 ใบแจงหนี้ งานเงินยืมทดรอง ประจําเดือน  CF-AV-04
KK-AV-OD-03 จดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3) งานเงินยืมทดรอง ประจําเดือน  CF-AV-05
KK-AV-OD-04 บันทึกขอความขออนุมัติตัดหนี้  งานเงินยืมทดรอง ตามตองการ  CF-AV-10

 
8.3 ทะเบียนรายงานรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PY-OR-22  รายงานรายจายของบุคลากรที่ไมสามารถหักได งานเงินเดือน ประจําเดือน  CF-AV-08
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8.4 ทะเบียนรายงานสงออก 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-AV-OR-01 รายงานรายละเอียดทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง งานเงินยืมทดรอง เมื่อตองการ  CF-AV-11
KK-AV-OR-02 รายงานรายละเอียดการตั้งหนี้ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-11
KK-AV-OR-03 รายงานสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-11
KK-AV-OR-04 รายงานรายละเอียดการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-11
KK-AV-OR-05 รายงานสรุปการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-11
KK-AV-OR-06 รายงานรายละเอียดการขอตัดหนี้สูญ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-11
KK-AV-OR-07 รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-06
KK-AV-OR-08 รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-06
KK-AV-OR-09 รายงานรายละเอียดการรับใบสําคัญ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-07
KK-AV-OR-10 รายงานรายละเอียดการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ ประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-07
KK-AV-OR-11 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจําวัน งานเงินยืมทดรอง ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-AV-11
KK-AV-OR-12 สรุปรายการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน งานเงินยืมทดรอง ประจําเดือน  CF-AV-08
KK-AV-OR-13 รายงานสรุปการขอหักชําระหนี้ ตามประเภทสัญญายืม งานเงินยืมทดรอง ประจําเดือน  CF-AV-08
KK-AV-OR-14 รายงานรายละเอียดอายุหนี้ งานเงินยืมทดรอง เมื่อตองการ  CF-AV-12
KK-AV-OR-15 รายงานสรุปอายุหนี้ งานเงินยืมทดรอง เมื่อตองการ  CF-AV-12
KK-AV-OR-16 รายงานเงินยืมทดรองเงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการเคลื่อนไหว งานเงินยืมทดรอง เมื่อตองการ  CF-AV-12
KK-AV-OR-17 รายงานเงินยืมทดรองเงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามการตัดรับชําระหนี้ งานเงินยืมทดรอง เมื่อตองการ  CF-AV-12
KK-AV-OR-18 รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินยืมทดรอง งานเงินยืมทดรอง เมื่อตองการ  CF-AV-12
KK-AV-OR-20 รายงานสรุปการแจงหนี้ งานเงินยืมทดรอง เมื่อตองการ  CF-AV-04
KK-AV-OR-22 รายงานสรุปจดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3) งานเงินยืมทดรอง เมื่อตองการ  CF-AV-05
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9. การใหรหัสขอมูล 
9.1 รหัสเอกสาร 

ประกอบดวย 4 กลุม  กลุมแรกเปน ปงบประมาณ กลุมที่ 2 เปน หนวยงาน กลุมที่ 3 เปนประเภท
ของเอกสารและ กลุมสุดทายเปน Running Number  
 
 XX  XXX    XX    XXXX      

 
      เชน  ปงบประมาณ : 47 
               เชน กองคลัง : 001 

   เชน สัญญาเงินยืม : CO 
   เชน ลําดับที่ 1 : 0001 
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10.   เอกสารอางอิง 
10.1 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การ

เงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงาน
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.2 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่(1). สํานักงานปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.3 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ในมหาวิทยาลัย
/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ.  

 
 

 

 

 AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



 

 

 

 

 

อภิธานศัพท 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            AV _11-1 

11. อภิธานศัพท 
คําศัพท ความหมาย 

1. KPI Key Performance Indicator   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
2. Lot Number Lot ของวัสดุที่รับเขาคลังพัสดุ  
3. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
4. กลุมวัสดุ กลุมที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  
5. กสจ. เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนฯใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้

อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 
6. กองทุน กลุมของเงินทุนที่แบงเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแต

ละ พันธกิจในการดําเนินงาน 

7. กันเงิน เงินงบประมาณที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณนั้นๆ จําเปน
ตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

8. การจาง ใหความหมายรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของ
สวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การ
จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

9. การจางที่ปรึกษา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมณ 

10. การจางออกแบบและควบคุม
งาน 

การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

11. การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผลลัพธ(
Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 
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13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑสิทธิ(

Accrual Basis) 
วิธีการบัญชีที่ใชเปนหลักในการพิจารณาบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยู
ในงวดเวลาตางๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อให
แสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม
คํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวา ไดมีเงินมาแลวหรือจายเงินไป
แลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จาย
ควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือสิน
ทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตามหลัก
การบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รวม

ทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม และ
คาบํารุงรักษา 

21. คาตอบแทน เงินที่จายตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานให นอกจากเงินเดือน คาจางและ
เงินสวัสดิการ 

22. คาวัสดุ รายจายเพื่อซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

23. คาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 

24. คาเสื่อมราคา มูลคาของสินทรัพยถาวรที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชี 

25. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่สะสมมา จนถึงงวด
บัญชีปจจุบัน 

26. โครงการ/หลักสูตร กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจนรวมทั้งมี
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและราย
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การเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปนกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลัง
จากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของกิจ
การ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเดบิต
และเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวยใน
การทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและไม
ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคาสวัสดิ
การ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงินสมทบ
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กองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงบ
ประมาณลวงหนา 

40. เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิกในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุก
เดือนโดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ
และเลือกรับบํานาญเทานั้น 

41. เงินเดือน เงินเดือนอัตราปกติตามที่กําหนดจาย สําหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ปกติ 

42. เงินบํานาญ บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และหมายความ
รวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

43. เงินประกัน เงินสดหรือเช็ค ที่ใชเปนหลักประกันครุภัณฑ หรือ งานจางที่ระบุไวตาม
สัญญา โดยจะตองคืนเงินนี้ใหกับผูที่นําเงินมาประกันเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
งานจางนั้นๆ 

44. เงินประจํางวด เปนเงินที่ไดรับจากการขออนุมัติเงินประจํางวดโดยมีการแบงจายจากงบ
จัดสรรเปนงวด ๆ  

45. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
รายจายเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตรา 

46. เงินรายได เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มาจากการดําเนินงาน 

47. เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพยหรือสินทรัพยที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประโยชนจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และไมมีความตั้งใจจะขาย เชน 
เงินรวมลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย 

48. เงินสมทบ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนฯ ใหสําหรับสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน 
ขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

49. เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําในสวนของราชการ 

50. เงินโอนระหวางกองทุน เงินที่โอนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง 

51. เจาหนี้ บุคคลผูมีสิทธิเรียกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไปลง
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ลงทุน ทุนในโครงการตางๆ 

56. ตัวผลักดันตนทุน/ตัวแปร ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และตนทุนของกิจกรรม ดัง
นั้นการระบุตัวผลักดันตนทุน จึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่กําหนด
ปริมาณงาน(Work load) และความพยายาม(Efforts) ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบกิจกรรมนั้น ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในทางทฤษฎีจะแบงตัว
ผลักดันตนทุนเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือสิ่ง
ที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 
58. บัญชีถือจาย บัญชีเลขที่อัตราทั้งหมดของคณะฯ (เลขที่อัตราที่มีคนครอง, อัตราวางไมมี

เงิน, อัตราวางมีเงิน) , อัตราเงินเดือนของปกอน ปปจจุบัน และป ถัดไป, 
ระดับ, ตําแหนง 

59. ประจํางวด รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนวัน เดือน ไตรมาส หรือ ป
ก็ได 

60. ประเภททรัพยสินถาวร ประเภทที่ใชในการจัดแบงทรัพยสินถาวร 
61. ประเภทวัสดุ ประเภทที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

62. ผลผลิต เปนหัวขอระบุรายละเอียดของแตละตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด วาดําเนินงานกิจ
กรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของราช
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คําศัพท ความหมาย 
รวมกัน การ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง

เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ  

67. แผนงาน/โครงการ กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ที่กําหนดไว 

68. พัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือสมาคมนัก
บริหารพัสดุแหงประเทศไทย การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ 

69. ภาระผูกพันคงคาง ยอดเงินของการอนุมัติในปงบประมาณทั้งหมด หัก ยอดเงินการวางฎีกา
ในปงบประมาณทั้งหมด 

70. รหัสกองทุน รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการดําเนิน
งานแตละกิจกรรม 

71. รหัสประจําทรัพยสิน รหัสที่ใชประจําทรัพยสิน  ซึ่งประกอบดวย  รหัสประเภททรัพยสินถาวร, 
รหัสชนิดทรัพยสินถาวร, รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

72. รหัสแผนงาน รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

73. รหัสหนวยงาน รหัสที่ระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบรายการที่เกิดขึ้น 

74. ระบบตนทุนรายกิจกรรม  การวัดคาตนทุน และผลการปฏิบัติงาน อันเกิดจากการใชทรัพยากรไปใน
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ในรูปของสิ่งที่ตองการคิดตนทุน(Cost object) 

75. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนและงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล 

76. รายไดเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เงินและสินทรัพยที่ไดรับอุดหนุนจากแหลงอื่น 

77. รายไดจากการจัดการศึกษา รายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆของคณะ 

78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการวิชา
การ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 

81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 
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คําศัพท ความหมาย 

82. ลูกหนี้ บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ เชน ลูกหนี้
นักศึกษา ลูกหนี้คาเชา คาน้ํา คาประปา เปนตน 

83. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของ
เงินยืมทดรอง 

84. สินทรัพยถาวร ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง อุปกรณหรือสินทรัพยอันมีลักษณะคงทนที่
ใชในการดําเนินกิจการและใชไดนานกวา 1 ป โดยมิไดมีไวเพื่อขาย 

85. สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลหรือคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงิน
สดหรือขายหรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ 

86. สินทรัพยอื่น สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรได 

87. หนวยงาน กลุมของผูปฏิบัติงานที่แบงเพื่อแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ
ดาน 

88. หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานที่ปฏิบัติงานหลัก ที่ใหผลผลิตโดยตรงของ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

89. หนี้สินระยะยาว หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

90. หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

91. หนี้สินอื่น หนี้สินที่ไมอาจจัดเขาเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวดังกลาว
ขางตนได 

92. หมวดรายจาย กลุมคาใชจายตางๆที่มีนําคาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  ซึ่งการจัดกลุม
นี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวดเงินเดือน, หมวด
คาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย, 
หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่ง
กอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุ
ภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

95. แหลงเงินทุน ในการใชงบประมาณจะตองมีแหลงเงินทุน เชน 
•  เงินงบประมาณแผนดิน 
• เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 AV_ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง   แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            AV _11-8 

คําศัพท ความหมาย 
•เงินอุดหนุนอื่น  ๆ 

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

97. อนุมัติหลักการ เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการอนุมัติหลักการจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดย
การอนุมัติหลักการ มี 2 แบบ คือ  
• การอนุมัติหลักการจากการจัดทําแผน  
• การอนุมัติหลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด 

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ 
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Sheet Topic Description
KK-AV-OD-02 ใบแจงหนี้ ใชเปนหลักฐานการแจงหนี้ ตอลูกหนี้
KK-AV-OD-03 จดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3) เพื่อใชเตือนการชําระหนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยไดแจงขอรับเงินแลว

AV Output Index



เรื่อง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เรียน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ลําดับ เลขที่สัญญา วันครบกําหนดชําระ รายละเอียด จํานวนเงินยืม ใบสําคัญรอการตัดหนี้ ยอดคงคางจากการรับชําระ ยอดคงคาง เงินตน ดอกเบี้ย
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมจํานวนเงิน 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(หมายเหตุ ตองแสดงยอดคงคาง 2 ระดับ 1) หนี้ที่หักจากยอดที่อยูในกระบวนการเบิกจาย 2) หนี้ที่ตัดหนี้จากการรับชําระดวยใบสําคัญ)

ผูลงนาม

แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx
ณ วันที่   dd/mm/yyyy

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบแจงหนี้

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(                                             )



เรื่อง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เรียน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ลําดับ เลขที่สัญญา วันครบกําหนดชําระ รายละเอียด จํานวนเงินยืม ใบสําคัญรอการตัดหนี้ ยอดคงคางจากการรับชําระ ยอดคงคาง เงินตน ดอกเบี้ย อายุหนี้ (วัน)
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990
99 xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 990

รวมจํานวนเงิน 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ณ วันที่   dd/mm/yyyy

(                                             )
ผูลงนาม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
จดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3)

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx
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Sheet Topic Description
KK-AV-OR-01 รายงานรายละเอียดทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง เพื่อใชแสดงรายละเอียดทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง
KK-AV-OR-02 รายงานรายละเอียดการตั้งหนี้ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการตั้งหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-03 รายงานสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายการสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-04 รายงานรายละเอียดการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน แยกตามประเภทสัญญายืมเงิน
KK-AV-OR-05 รายงานสรุปการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายการสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-06 รายงานรายละเอียดการขอตัดหนี้สูญ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการตัดหนี้สูญ ประจําวัน
KK-AV-OR-07 รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการตัดหนี้ดวยการรับชําระเงินหรือเช็ค ประจําวัน
KK-AV-OR-08 รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายการสรุปการตัดหนี้ดวยการรับชําระเงินหรือเช็ค ประจําวัน
KK-AV-OR-09 รายงานรายละเอียดการรับใบสําคัญ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการรับใบสําคัญ ที่ลูกหนี้นํามาลางหนี้ ประจําวัน
KK-AV-OR-10 รายงานรายละเอียดการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการตัดหนี้จากการรับชําระเงิน ประจําวันของลูกหนี้แตละราย
KK-AV-OR-11 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจําวัน  สําหรับสงใหหนวยบัญชีระบบลูกหนี้ตรวจ

สอบยอด
KK-AV-OR-12 สรุปรายการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน
KK-AV-OR-13 รายงานสรุปการขอหักชําระหนี้ ตามประเภทสัญญายืม เพื่อใชแสดงรายการสรุปการขอหักชําระหนี้ ที่ขอใหหักจากเงินเดือน แยกประเภทตามสัญญายืม
KK-AV-OR-14 รายงานรายละเอียดอายุหนี้ เพื่อใชแสดงการแจงหนี้/ใบปรับปรุงเพิ่มหนี้ ที่ยังไมไดรับชําระเงิน และแยกตามอายุหนี้
KK-AV-OR-15 รายงานสรุปอายุหนี้ เพื่อแสดงยอดสรุปรวมหนี้คางชําระตามลูกหนี้ ที่ยังไมไดรับชําระเงิน และแยกตามอายุหนี้
KK-AV-OR-16 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว ตามรายการเคลื่อนไหว (การดลูกหนี้) เพื่อใชแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวลูกหนี้รายตัว ตามรายการเคลื่อนไหว
KK-AV-OR-17 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว ตามรายการตัดหนี้(การดลูกหนี้) เพื่อใชแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวลูกหนี้รายตัว ตามรายการตัดหนี้
KK-AV-OR-18 รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้ ประจําเดือน เพื่อใชแสดงสรุปยอดหนี้คงเหลือประจําเดือน
KK-AV-OR-20 ใบสรุปการแจงหนี้ เพื่อใชแสดงรายการหนี้ที่สงหนังสือขอรับเงินตามใบแจงหนี้ ใหกับลูกหนี้
KK-AV-OR-22 รายงานสรุปจดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3) เพื่อใชสรุปหนังสือเตือนใหชําระหนี้

AV Output Index



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-01 หนาที่ 99/99
ตั้งแตสังกัด xxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตรหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxx

สังกัด ลูกหนี้เงินยืมทดรอง เลขประจําตัวผูเสียภาษี รายละเอียด เงื่อนไขการชําระหนี้ วงเงินหนี้คางชําระ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 990 99,999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 990 99,999,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 990 99,999,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 990 99,999,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 990 99,999,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 990 99,999,999,990.00

Parameter สังกัด
รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง

หมายเหตุ รายละเอียด คือ ขอมูลที่อยู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย เบอรโทรศัพท

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-02 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ ประเภทสัญญายืม เลขที่สัญญา วันที่ทําสัญญา วันที่ครบกําหนด ลูกหนี้เงินยืมทดรอง รายละเอียด เลขที่เช็ค จํานวนเงินยืม
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00

dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00

Parameter วันที่ตั้งหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการตั้งหนี้ ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-03 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ ประเภทสัญญายืม จํานวนเงินยืม แหลงเงินยืม จํานวนเงินยืม
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่ตั้งหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการตั้งหนี้ ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-04 หนาที่ 99/99
ประเภทเอกสาร xxxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตวันที่เอกสาร dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy

วันที่ ประเภทสัญญายืม เลขที่เอกสาร เลขที่สัญญา วันที่ทําสัญญา วันที่ครบกําหนด ลูกหนี้เงินยืมทดรอง รายละเอียด จํานวนเงินที่ปรับปรุง
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00

Parameter ประเภทเอกสาร
วันที่ปรับปรุงหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-05 หนาที่ 99/99
ประเภทเอกสาร xxxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy

วันที่ ประเภทสัญญายืม จํานวนเงินยืม แหลงเงินที่ใหยืม จํานวนเงินยืม
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter ประเภทเอกสาร
วันที่ปรับปรุงหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการปรับปรุงหนี้ ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-06 หนาที่ 99/99
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ ประเภทสัญญายืม เลขที่เอกสาร ลูกหนี้เงินยืมทดรอง รายละเอียด จํานวนเงินคงคาง อายุหนี้
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 990

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 990

รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 990

รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00

Parameter ณ วันที่

ณ วันที่ dd/mm/yyyy

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการขอตัดหนี้สูญ ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx



ประเภทสัญญายืม



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-07 หนาที่ 99/99
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy

วันที่ ลูกหนี้เงินยืมทดรอง เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ประเภทการรับเงิน เลขที่เช็ค จํานวนเงิน ประเภทสัญญายืม เลขที่สัญญา วันที่สัญญา เงินตน/ดอกเบี้ย จํานวนเงินยืม
dd/mm/yyyy xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามใบเสร็จรับเงิน xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามลูกหนี้ xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่รับชําระ
ประเภทสัญญายืม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AR-OR-08 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่ ประเภทการรับเงิน จํานวนเงิน ประเภทสัญญายืม เงินตน/ดอกเบี้ย จํานวนเงิน
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00

xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่รับชําระ
ประเภทสัญญายืม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-09 หนาที่ 99/99
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy

วันที่ ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ประเภทสัญญายืม เลขที่สัญญา วันที่สัญญา จํานวนเงินยืม เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสารอางอิง เจาหนี้ จํานวนเงิน ภาษีมูลคาเพิ่ม
dd/mm/yyyy xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่รับใบสําคัญ
ประเภทสัญญายืม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการรับใบสําคัญ ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-10 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ ลูกหนี้เงินยืมทดรอง เลขที่ใบสั่งจาย วันที่ใบสั่งจาย จํานวนเงิน ประเภทสัญญายืม เลขที่สัญญา วันที่ทําสัญญา จํานวนเงินยืม
dd/mm/yyyy xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00

xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00

รวมตามใบสั่งจาย xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่ตัดหนี้

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการตัดหนี้ดวยใบสําคัญ ประจําวัน



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-11 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ ประเภทสัญญายืม เลขที่สัญญา แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามเอกสาร xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามวันที่ xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่บันทึกบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-12 หนาท่ี 99/99
วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

ลําดับ ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ประเภทสัญญายืม เลขที่สัญญา วันที่ทําสัญญา เงินตน ดอกเบี้ย จํานวนเงินที่ขอหัก
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมจํานวนเงิน 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

ประจําเดือน   xxxxxxxxxx

                              
ผูลงนาม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
สรุปรายการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-13 หนาที่ 99/99
ต้ังแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

ประเภทสัญญายืม ลูกหนี้เงินยืมทดรอง เลขที่สัญญา วันที่ทําสัญญา เงินตน ดอกเบี้ย จํานวนเงินที่ขอหัก
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามประเภทสัญญายืม 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งส้ิน 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter ประเภทสัญญายืม                              

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการขอหักชําระหนี้จากเงินเดือน ตามประเภทสัญญายืม

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx

ประจําเดือน   xxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-14 หนาที่ 99/99
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

ประเภทสัญญายืม ลูกหนี้เงินยืมทดรอง เลขที่สัญญา รายละเอียด วันที่ครบกําหนด ยอดหนี้ ดอกเบี้ย ยอดหนี้ที่ยังไมครบ เกินกําหนดชําระ
กําหนดชําระ 1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-120 วัน มากกวา 120 วัน

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter ณ วันที่
ประเภทสัญญายืม
กําหนดชําระ 4 ชวง [30,60,90 และ 120]

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ณ วันที่ dd/mm/yyyy

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดอายุหนี้

แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-15 หนาที่ 99/99
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

ประเภทสัญญายืม ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ยอดหนี้ ดอกเบี้ย ยอดหนี้ที่ยังไมครบ เกินกําหนดชําระ
กําหนดชําระ 1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-120 วัน มากกวา 120 วัน

xxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามประเภทสัญญายืม xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter ณ วันที่
ประเภทสัญญายืม
กําหนดชําระ 4 ชวง [30,60,90 และ 120]

แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ณ วันที่ dd/mm/yyyy

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปอายุหนี้

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-16 หนาท่ี 99/99
ตั้งแตวันท่ี dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxxวันท่ีพิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตลูกหน้ีเงินยืมทดรอง xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx
ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันท่ีเอกสาร ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่สัญญา รายละเอียด วันท่ีครบกําหนด รายการเดบิต รายการเครดิต คงเหลือ
ยอดยกมา 99,999,990.00

dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมท้ังสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันท่ี
ประเภทสัญญายืม
ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานลูกหน้ีเงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหน้ี) ตามรายการเคลื่อนไหว

แหลงเงินท่ีใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-17 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่เอกสาร ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่สัญญา รายละเอียด วันที่ครบกําหนด รายการเดบิต รายการเครดิต คงเหลือ เงินตน ดอกเบี้ย
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00

รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่
ประเภทสัญญายืม
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการตัดหนี้

แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-18 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx ตั้งแตลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx

ประเภทสัญญายืม ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ยอดยกมา ตั้งหนี้ ปรับปรุงหนี้ ใบสําคัญรอการตัดหนี้ ตัดหนี้ดวยใบสําคัญ ตัดหนี้จากการรับชําระ หนี้คงคาง เงินตน ดอกเบี้ย
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามลูกหนี้ xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่
ประเภทสัญญายืม
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

หมายเหตุ "ใบสําคัญรอการตัดหนี้" (ใบสําคัญที่ทางลูกหนี้สงมาใหเพื่อเคลียรหนี้ ซึ่งยังไมเกิดผลทางบัญชี แตเกิดผลกับออกใบแจงหนี้)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-20 หนาท่ี 99/99
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx วันท่ีพิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตลูกหน้ีเงินยืมทดรอง xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx

ลําดับ เลขท่ีใบแจงหน้ี ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง จํานวนเงินยืม ใบสําคัญรอการตัดหน้ี ยอดคงคางจากการรับชําระ ยอดคงคาง เงินตน ดอกเบี้ย
99 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมจํานวนเงิน 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter ณ วันท่ี
ประเภทสัญญายืม
ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง

ณ วันท่ี   dd/mm/yyyy

ผูลงนาม
(                                             )

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบสรุปการแจงหน้ี

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินท่ีใหยืม xxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-AV-OR-22 หนาที่ 99/99
ตั้งแตประเภทสัญญายืม xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตลูกหนี้เงินยืมทดรอง xxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxxxxx

ลําดับ ลูกหนี้เงินยืมทดรอง รายละเอียด จํานวนเงินยืม ใบสําคัญรอการตัดหนี้ ยอดคงคางจากการรับชําระ ยอดคงคาง เงินตน ดอกเบี้ย
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
99 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมจํานวนเงิน 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter ณ วันที่
ประเภทสัญญายืม
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

หมายเหตุ รายละเอียด คือ ขอมูลที่อยู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย เบอรโทรศัพท

(                                             )
ผูลงนาม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปจดหมายเตือนครั้งที่ (1/2/3)

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงินที่ใหยืม xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ณ วันที่   dd/mm/yyyy



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 



รหัสท่ีใชในรายงานการออกแบบ 
 
1. รหัสระบบงาน 

รหัส ความหมาย 
PL ระบบวางแผนงบประมาณ (PLANING) 
AE ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  (ASSESSMENT AND EVALUATION) 
BG ระบบงบประมาณ (BUDGETING) 
PO ระบบจัดซื้อจัดจาง (PURCHASE ORDER) 
IN ระบบคลังพัสดุ (INVENTORY) 
FA ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร (FIX ASSET) 
AR ระบบลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) 
AP ระบบเจาหนี้ (ACCOUNT PAYABLE) 
PY ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PAYROLL) 
FN ระบบงานรับ/จายเงิน (FINANCE) 
AV ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (ADVANCE ACCOUNT RECEIVABLE) 
GL ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง (GENERAL LEDGER) 
CT ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
2. รหัสเอกสาร 

รหัส ความหมาย 
OD เอกสารสงออก (Output Document) 
ID เอกสารรับเขา (Input Document) 
OR รายงานสงออก  (Output Report) 
IR รายงานรับเขา (Input Report) 

 
 
3. รหัสหนาจอการการทํางาน 

รหัส ความหมาย 
KK มหาวิทยาลัยขอนแกน 
RT หนาจอการบันทึกขอมูลหลัก (Master File) 
DT หนาจอการบันทึกรายการประจําวัน (Transaction) 
QY หนาจอการประมวลผล (Query) 
PC หนาจอประมวลผล (Process) 
CF ขั้นตอนการทํางาน (Conceptual Flow) 

 



4. รหัสที่ใชในการ Control Point 
รหัส ความหมาย 
M Manual หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 
S System หมายถึง ตรวจสอบโดยผานระบบคอมพิวเตอร 

M,S Manual and System หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยผานระบบ
คอมพิวเตอร 
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