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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 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
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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 

FN_ระบบงานรับ-จายเงิน แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. สํานักงานอธิการบดี ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาท่ี
1.3  กองคลัง
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบริการการศึกษา
1.7  กองกิจการนักศึกษา
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
8. บัณฑิตวิทยาลัย

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
O  วิทยาเขตหนองคาย
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. รับผิดชอบในการของเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบ

คุมการเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย 
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสารเบิก

จายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินราย

ได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
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
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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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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)

   

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน แกไขเม่ือ : 23 มี.ค.  2547 



 
 
 

 

2

ระบบงานรับ/จายเงิน

ลูกคา

ระบบ
Front Office

ธนาคาร

3. ระบบลูกหนี้

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ

5. ระบบเจาหนี้

11. ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

คลังจังหวัด

ผูมีสิทธิรับเงิน

ขอมูลลูกหนี้คงคาง,ขอมูลการตั้งหนี้

          ขอมูลการรับชําระหนี้, ขอมูลรายไดรับลวงหนา

ขอมูลจํานวนเงินรับที่ชําระ

ขอมูลใบเสร็จรับเงิน

ขอมูลการรับเงินจาก Front-office

ขอมูลการรับฝากเงิน, ขอมูลเช็คตัดบัญชี, ขอมูลคาธรรมเนียมบัตรเครดิต

ขอมูลการนําเงินฝาก

ขอมูลการรับเงินจากคลังจังหวัด

ขอมูลการนําสงเงิน, ขอมูลการนําสงเงินคืน,
ขอมูลภาษีหัก ณ ที่จาย

ขอมูลใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้

ขอมูลจํานวนเงินที่จาย, ขอมูลหนังสือภาษีหัก ณ ที่จาย

ขอมูลเจาหนี้คงคาง,
ขอมูลการเบิกเงินเพื่อจาย

ขอมูลการจายชําระหนี้,  ขอมูลยกเลิกรายการเบิกจาย,
ขอมูลการรับเงินเพื่อตั้งหนี้,  ขอมูลการเบิกชดเชยเงินสดยอย

ขอมูลการแลกเปลี่ยนตางมูลคา,
ขอมูลการตัดจําหนาย กรณี ขายทอดตลาดและตกลงราคา

1. ระบบงบประมาณ
ขอมูลการจายจริง, ขอมูลการเบิกเกินสงคืน

 ขอมูลการรับเงิน, ขอมูลการจายเงิน,
ขอมูลการปรับปรุงสถานะเช็ค

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
ขอมูลการรับหลักประกันซอง/สัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค,

ขอมูลการจายคืนหลักประกันซอง/สัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค

ขอมูลใบวางหลักประกัน

ผูขอเบิกเงินสดยอย
ขอมูลการขอเบิกเงินสดยอย

ระบบงานรับ/จายเงิน : Level 0

ขอมูลการนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย

13. ระบบคลังพัสดุ

ขอมูลการรับเงินจากการสงคืนวัสดุ,
ขอมูลการตัดจําหนาย กรณี ขายทอดตลาดและตกลงราคา

4. ระบบลูกหนี้
เงินยืมทดรอง ขอมูลการจาย/คืนเงินยืมทดรอง

ขอมูลลูกหนี้คงคาง,ขอมูลการตั้งหนี้
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2.1

การรับเงิน

ลูกคา

ธนาคาร

4. ระบบลูกหนี้
เงินยืมทดรอง

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ

5. ระบบเจาหนี้

คลังจังหวัด

ขอมูลลูกหนี้คงคาง,ขอมูลการตั้งหนี้

ขอมูลจํานวนเงินที่รับชําระ

ขอมูลใบเสร็จรับเงิน

ขอมูลการรับฝากเงิน,
ขอมูลคาธรรมเนียมบัตรเครดิต

ขอมูลการนําเงินฝาก

 ขอมูลการรับเงิน

ขอมูลการรับเงินจากคลังจังหวัด

ขอมูลการจายชําระหนี้,
ขอมูลยกเลิกรายการเบิกจาย,
ขอมูลการเบิกชดเชยเงินสดยอย,

2.2

การจายเงิน
ผูมีสิทธิรับเงินขอมูลใบเสร็จรับเงิน/

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้

ขอมูลจํานวนเงินที่จาย,
ขอมูลหนังสือภาษีหัก ณ ที่จาย

ขอมูลเช็คตัดบัญชี

ขอมูลการจายเงิน,
ขอมูลการปรับปรุงสถานะเช็ค

ขอมูลการนําสงเงิน,
ขอมูลการนําสงเงินคืน,
ขอมูลภาษีหัก ณ ที่จาย

ขอมูลเจาหนี้คงคาง,
ขอมูลการเบิกเงินเพื่อจาย

ขอมูลการรับเงินเพื่อตั้งหนี้

ขอมูลการแลกเปลี่ยนตางมูลคา,ขอมูลการตัดจําหนาย
กรณี ขายทอดตลาดและตกลงราคา

ระบบงานรับ/จายเงิน : Level 1

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

ขอมูลการรับหลักประกันซอง/สัญญา
ที่เปนเงินสด/เช็ค

ขอมูลการจาย/คืนเงินยืมทดรอง

1. ระบบงบประมาณ

ขอมูลการจายจริง,
 ขอมูลการเบิกเกินสงคืน

ขอมูลใบวางหลักประกัน

ขอมูลลูกหนี้คงคาง,ขอมูลการตั้งหนี้

11. ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

ผูขอเบิกเงินสดยอย
ขอมูลการขอเบิกเงินสดยอย

ขอมูลการรับเงินรายไดนําสงกองคลัง

2.3

การปฏิบัติงานสิ้นงวด

ขอมูลการรับเงิน

กรมสรรพากร
ขอมูลการนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย

13. ระบบคลังพัสดุ

ขอมูลการรับเงินจากการสงคืนวัสดุ,
ขอมูลการตัดจําหนาย กรณี ขายทอดตลาด

และตกลงราคา

ขอมูลการจายคืนหลักประกันซอง/สัญญา
ที่เปนเงินสด/เช็ค

3. ระบบลูกหนี้

ระบบ
Front Office

ขอมูลการรับเงินจาก Front-office

ขอมูลการรับชําระหนี้ ,
 ขอมูลรายไดรับลวงหนา

 

 



 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน 

 

2.1.1

การรับเงินของ
Back-office

2.1.3

การนําเงินฝากธนาคาร

2.1.2

การสรุปการรับเงิน

ลูกคา

ขอมูลจํานวนเงินที่ชําระ

ขอมูลใบเสร็จรับเงิน

3. ระบบลูกหนี้
ขอมูลการรับเงิน

ขอมูลการสรุปจํานวนรับเงิน

ขอมูลลูกหนี้คงคาง , ขอมูลการตั้งหนี้

ขอมูลการรับชําระหนี้,
ขอมูลรายไดรับลวงหนา

ธนาคาร

ขอมูลการรับฝากเงิน

ขอมูลการนําเงินฝาก

5. ระบบเจาหนี้
ขอมูลการรับเงินเพื่อตั้งหนี้

11. ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลการแลกเปลี่ยนตางมูลคา,
ขอมูลการตัดจําหนาย กรณี ขายทอดตลาด

และตกลงราคา

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง ขอมูลการรับหลักประกันซอง/สัญญา
ที่เปนเงินสด/เช็ค

ระบบงานเงินรับ-จายเงิน : Level 2

คลังจังหวัด

2.1.4

การรับเงินจาก
คลังจังหวัด

ขอมูลใบวางหลักประกัน

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ

ขอมูลการรับเงิน

ขอมูลการรับเงินจากคลังจังหวัด

2.2.4

การนําสง
เงินงบประมาณ

การนําสงเงินงบประมาณ

ขอมูลการรับเงิน

ขอมูลคาธรรมเนียมบัตรเครดิต

13. ระบบคลังพัสดุ

ขอมูลการรับเงินจากการสงคืนวัสดุ,
ขอมูลการตัดจําหนาย กรณี ขายทอดตลาด

และตกลงราคา

ระบบ
Front Office

ขอมูลการรับเงินจาก Front-office

4. ระบบลูกหนี้เงินยืม
ทดรอง

ขอมูลลูกหนี้คงคาง,
ขอมูลการตั้งหนี้
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FN_ระบบงานรับ/จายเงิน 

 

4. ระบบลูกหนี้
เงินยืมทดรอง

ผูมีสิทธิรับเงิน

2.2.1
การเตรียมการจายเช็ค/

จายเงินสด/
จายผานธนาคาร

ขอมูลการเตรียมจายเงิน  ขอมูลการจายเงิน

ขอมูลใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้

ขอมูลจํานวนเงินที่จาย, ขอมูลหนังสือภาษีหัก ณ ที่จาย

ขอมูลเจาหนี้คงคาง, ขอมูลการเบิกเงินเพื่อจาย

2.2.2
การจายเช็ค/
จายเงินสด/

จายผานธนาคาร
ขอมูลการจาย/คืนเงินยืมทดรอง

ขอมูลการจายจริง

ขอมูลการจายชําระหนี้

1. ระบบงบประมาณ

2.2.3

การควบคุมและ
ปรับปรุงสถานะเช็ค

ธนาคาร
ขอมูลเช็คตัดบัญชี

ขอมูลการจายเช็ค

ขอมูลการปรับปรุงสถานะเช็ค

ระบบงานรับ/จายเงิน : Level  2

2.2.4

การนําสงเงินให
คลังจังหวัด

คลังจังหวัด

ขอมูลการนําสงเงิน, ขอมูลการนําสงเงินคืน,
ขอมูลภาษีหัก ณ ที่จาย

ขอมูลการเบิกเกินสงคืน

2.2.5

การจัดการเงินสดยอย
ขอมูลการเบิกชดเชยเงินสดยอย

ผูขอเบิกเงินสดยอย
ขอมูลการขอเบิกเงินสดยอย

ขอมูลยกเลิกรายการเบิกจาย

 ขอมูลการเบิกเงินเพื่อจาย

ขอมูลเช็คในมือหมดอายุ

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจางขอมูลการจายคืนหลักประกันซอง/สัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค

5. ระบบเจาหนี้

5. ระบบเจาหนี้

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ
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งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน



 
5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

FN_ระบบงานรับ-จายเงิน 
แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547

FN_5-1
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

 
ผังระบบงานภาพรวม 

 
 
 

2. ระบบงานรับ-จายเงิน 
FN 
 

 
2.1 การรับเงิน  

 
 

 
2.2 การจายเงิน 

2.3 การปฏิบัติงาน 
สิ้นงวด 

 
2.1.1 การรับเงินของ 
ระบบ Back-office 

2.1.2  การสรุปการรับเงิน  
 

2.2.1  การเตรียมจายเช็ค / 
จายเงินสด /  

จายผานธนาคาร 
 

2.2.2 การจายเช็ค /  
จายเงินสด /  

จายผานธนาคาร 

CF-FN-29 
การปฏิบัติงานสิ้นวัน 

 

 
2.1.3 การนําเงินฝากธนาคาร 2.1.4 การรับเงินจาก 

คลังจังหวัด 
 
 

2.2.3 การควบคุมและ 
ปรับปรุงสถานะเช็ค 

2.2.4 การนําสง 
เงินงบประมาณ 

CF-FN-30 
การปฏิบัติงานสิ้นเดือน 

 
 

CF-FN-31 
การนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย 

 
 
 

2.2.5 การจัดการ 
เงินทดรองจาย 

 CF-FN-32 
การกระทบยอด 
บัญชีธนาคาร 

                                                                                                                                                                
   



 
 

FN_ระบบงานรับ-จายเงิน 
แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

ผังระบบงานภาพรวม 
 
 
 

2.1 การรับเงิน 

 

2.1 ารรับเงินของระบบ Back-office  
 
 
 

2.1.2  การสรุป 
การรับเงิน 

2.1.3 การนําเงิน 
ฝากธนาคาร 

2.1.4 การรับเงินจาก 
คลังจังหวัด 

CF-FN-02 
การรับเงินประกัน 

จากการจัดซื้อ/จัดจาง 
 

CF-FN-10 
การนําเงินฝากธนาคาร 

CF-FN-11 
การรับเงินจาก 
คลังจังหวัด 

 

CF-FN-01 
การรับชําระหนี้ 

 
 
 
 

CF-FN-08 
การสรุปการรับเงิน 

C -FN-03 
การรับเงิน 

 
C

การรับเ
จําหนา

ท

CF-FN-04  CF-FN-09 

C
การร

                                   
F

.1 ก
FN_5-2

รับฝาก 

F-FN-05 
งินจากการตัด
ยและการขาย
อดตลาด 

การรับเงินมัดจํา  
 
 

การจัดการบัตรเครดิต 

 CF-FN-06 
การรับเงินบริจาค 

 

 
 
 
 F-FN-07 

ับเงินทั่วไป 
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FN_5-3
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 

ผังระบบงานภาพรวม 
 
 2.2 การจายเงิน 
 
 
 
 

2.2.3 การควบคุมและ
ปรับปรุงสถานะเช็ค 

  
 

 

2.2.2  การจายเช็ค / 
จายเงินสด /  

จายผานธนาคาร 
2.2.4 การนําสงเงินให
กองคลังมหาวิทยาลัย 

 

2.2.1  การเตรียมจาย
เช็ค / จายเงินสด / 
จายผานธนาคาร 

2.2.5 การจัดการ 
เงินทดรองจาย 

CF-FN-12 
การเตรียมจายเช็ค 

CF-FN-15 
การจายเช็ค 

 
 
 
 

CF-FN-19 
การปรับปรุงสถานะ 

เช็คตัดบัญชี 

CF-FN-24 
การระงับคาใชจาย 
เพื่อสงเงินคืน 

กองคลังมหาวิทยาลัย 

CF-FN-26 
การจัดตั้งและ 

ปรับปรุงวงเงินทดรอง 

CF-FN-13 
การเตรียมจายเงินสด 

 CF-FN-16 
การจายเงินสด  

 
 

CF-FN-20 
การปรับปรุงสถานะ 

เช็คระหวางทางหมดอายุ

CF-FN-25 
การนําสงเงิน 

งบประมาณแผนดิน/ 
เงินรายไดแผนดิน 

CF-FN-27 
การจายเงินทดรอง 

 CF-FN-17 
การจายผานธนาคาร 

 
 
 
 

CF-FN-21 
การปรับปรุงสถานะ 
เช็คในมือหมดอายุ 

CF-FN-28 
การเบิกชดเชย 
วงเงินทดรอง 

C FN-14 
การ รียมจาย 
ผา นาคาร 

CF-FN-33 
การรับเงินเบิกชดเชย 

เงินทดรองจาย 

CF-FN-18 
การสงเช็คไป 

กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

                                                                                                                                                                   

CF-FN-22 
การยกเลิกเช็ค 

 
CF-FN-23 
การยกเลิก 

เนื่องจากการแลกเช็ค 
F-
เต
นธ
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5.1 ประเภทการรับ-จายเงิน 
5.1.1 ประเภทการรับเงิน 

5.1.1.1 การรับเงินสด 
เงินสดที่รับมาในแตละวัน จะตองตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน และถูกรวบรวมนําฝาก

ธนาคารทุกวัน และมีการตรวจสอบยอดเงินสดที่ไดรับและจํานวนเงินที่นําฝากธนาคาร เพื่อให
มั่นใจวามีการนําเงินฝากธนาคารอยางครบถวน 

5.1.1.2 การรับเช็ค 
เช็คที่รับมาในแตละวัน จะตองตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน และถูกรวบรวมนําฝาก

ธนาคารเชนเดียวกับเงินสด  
5.1.1.3 การรับชําระดวยบัตรเครดิต 

การรับชําระดวยบัตรเครดิต ไมตองทํารายการนําเงินฝากธนาคาร ธนาคารจะนําเงินเขา
บัญชีใหทันทีที่รูดบัตรผานเรียบรอย โดยจะหักคาธรรมเนียมจากการใชบัตรเครดิตดวย ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบคาธรรมเนียมบัตรเครดิตนี้เอง 

5.1.1.4 การรับเงินผานธนาคาร 
การรับเงินผานธนาคาร  ตองมีการแจงช่ือบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่

มหาวิทยาลัยฯ เปดบัญชีไวกับธนาคาร โดยผูชําระเงินตองสงเอกสารที่เปนหลักฐานการนําเงิน
เขาบัญชีธนาคารใหหนวยการเงิน เชน ใบแจงยอดนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก ใบนําฝากเงิน ใบโอน
เงิน เปนตน เมื่อหนวยการเงินรับทราบการนําเงินเขาบัญชีธนาคารจากเอกสารแลว จึงบันทึก
การรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินสงใหผูชําระเงินในภายหลัง 

 
5.1.2 ประเภทการจายเงิน 

5.1.2.1 การจายเงินสด 
การจายเงินดวยเงินสด ควรใชเฉพาะกรณีจําเปนเทานั้น เชน การจายเงินจํานวนเล็กนอย 

ทั้งนี้เพื่อใหการจายเงินมีความคลองตัว และการจายเงินสดนี้ควรระมัดระวังถึงความผิดพลาดใน
การจายเงิน เนื่องจากตองมีการนับเงินสดทั้งฝายผูจายและผูรับเงิน ซึ่งมักประสบปญหาการจาย
ขาดบาง จายเกินบาง เสียเวลาในการเตรียมจายเงิน การนับเงินจาย และการตรวจนับเงิน 

5.1.2.2 การจายเช็ค 
การจายเงินโดยการจายเช็ค เปนวิธีการจายเงินที่รัดกุมที่สุด โดยควรใหมีการจายเปนเช็ค

ขีดครอม สั่งจายในนามเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินเทานั้น เพราะสามารถเก็บสําเนาเช็คไวตรวจ
สอบได หากเกิดความผิดพลาด หรืออายัดเช็คได ผูที่ยักยอกไปจะนําเช็คไปขึ้นเงินไมได หากไม
ใชผูมีช่ือตามที่ระบุในเช็ค 

5.1.2.3 การจายผานธนาคาร 
การจายเงินผานระบบธนาคาร จะเปนการจายเช็คขีดครอมในนามธนาคารที่ตองการนํา

เงินเขาบัญชีเทากับจํานวนเงินที่ตองกระจายเขาบัญชีทั้งหมด โดยใหพนักงานธนาคารผูรับเช็ค
ลงนามพรอมประทับตราธนาคารในเอกสารสรุปการจายเงินเขาบัญชี หรือในชองผูรับเงินในใบ
สําคัญจายเงินไวเปนหลักฐาน การจายผานระบบธนาคารนี้ ตองเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่อาจ
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เขาบัญชีผิดคน หรือถูกยักยอกไปเขาบัญชีของผูทุจริต ซึ่งเปนไดทั้งเจาหนาที่การเงินเองและ
พนักงานธนาคารที่เกี่ยวของ ดังนั้น เพื่อความรัดกุมในการจายเงินดวยระบบนี้ทุกครั้ง ผูทําหนา
ที่จายเงินจะตองจัดทํา “ใบแจงยอดนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก” สงใหผูมีสิทธิรับเงินทุกครั้ง เพื่อการ
ตรวจสอบเงินในบัญชีของแตละคน เพื่อผูมีสิทธิรับเงินจะไดตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก
ของตน 

5.1.2.4 การจายแบบเบิกหักผลักสง 
เปนการจายเฉพาะเงินภาษีหัก  ณ  ที่ จ ายของเงินงบประมาณแผนดิน  โดยที่ทาง

มหาวิทยาลัยจะผลักภาระการนําสงเงินภาษีของสรรพากร ใหทางคลังจังหวัดฯ เปนหนวยงานที่
ดําเนินการแทน 

5.1.2.5 การจายเงินสดยอย 
เงินสดยอย เปนเงินสดที่กําหนดวงเงินไวแนนอนจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีไวสําหรับรายการที่

ไมมาก และจะตองเบิกชดเชยกลับคืนมาเปนครั้งคราวเทากับจํานวนเงินสดยอยที่ไดจายไป 
อยางไรก็ตาม เงินสดคงเหลือในมือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเมื่อรวมกับรายการจายเงินสดยอยที่ยัง
ไมไดเบิกชดเชย จะตองเทากับวงเงินสดยอยที่กําหนดไวเสมอ 
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5.2 งาน 
5.2.1 การรับเงิน 

5.2.1.1 การรับเงินของระบบ Back-office 
เปนขั้นตอนการรับเงินของจุดเก็บเงินตางๆ โดยมีการออกเอกสารการรับเงินใหผูชําระ 

เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงิน เปนตน โดยจะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน  การรับเงิน
ของระบบ Back-office แบงออกเปนกรณีตางๆ ดังนี้ 

5.2.1.1.1 การรับชําระหนี้ เปนการรับเงินจากการตั้งหนี้ลูกหนี้ที่ระบบบัญชีลูกหนี้ เมื่อทําราย
การรับเงินแลว จะทํารายการลดหนี้ลูกหนี้โดยอัตโนมัติ 

5.2.1.1.2 การรับเงินเพื่อต้ังหนี้ เปนการรับเงินที่มีการต้ังหนี้ที่ระบบบัญชีเจาหนี้ ไดแก 
• การรับเงินประกันจากการจัดซื้อจัดจาง 
• การรับเงินรับฝาก 

5.2.1.1.3 การรับเงินทั่วไป ไดแก 
• การรับเงินมัดจํา 
• การรับเงินจากการตัดจําหนายและการขายทอดตลาด 
• การรับเงินบริจาค 
• การรับเงินอื่นๆ 

5.2.1.2 การสรุปการรับเงิน 
เปนขั้นตอนการรวบรวมเงินที่รับที่จุดเก็บเงินตางๆ ทั้งในสวนของ Back-office และ 

Front-office สรุปและนําสงใหหนวยการเงินกลาง โดยเมื่อเจาหนาที่การเงินที่จุดเก็บเงินปฏิบัติ
งานในแตละชวงเวลาเสร็จเรียบรอยแลว จะตองนําเงินที่รับมาสงหนวยการเงิน การนําสงเงิน
จากจุดเก็บเงิน ณ จุดบริการตางๆ จะตองมีการควบคุมการนําสงเงินอยางมีประสิทธิภาพ มี
ระบบควบคุมตรวจสอบเอกสารการใชใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยคอมพิวเตอรอยางรัดกุม 

ในกรณีที่มีการรับเงินแทนกัน เชน จุดเก็บเงิน 1 ของคณะ A รับเงินแทนคณะ B จะตอง
ทําใบนําสงแสดงรายละเอียดของเงินแยกตามคณะที่รับภายในจุดเก็บเงิน 1  ใหกับทางคณะเปน
ผูสรุปเพื่อนําสงกองคลัง ตอไป ตัวอยางเชน 

รายละเอียดการรับเงินของจุดเก็บเงินคณะ A (ใบนําสงแยกตามจุดเก็บเงินและคณะ) 
จุดเก็บเงินคณะ A ประเภทเงิน รับเงินคณะ A รับเงินคณะ B 

A1 เงินสด 200 300 
 เช็ค 100 500 

A2 เงินสด 400 150 
 โอน 600  
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รายละเอียดการนําฝากธนาคารของจุดเก็บเงินคณะ A 

จุดเก็บเงินคณะ A ประเภทเงิน รับเงินคณะ A รับเงินคณะ B 
A1 เงินสด - 170 

 เช็ค 100 - 
A2 เงินสด 300 100 

 
สรุปนําสงกองคลังของคณะ A 

จุดเก็บเงินคณะ A ประเภทเงิน คณะ A คณะ B 
A1 เงินสด 200 130 

 เช็ค - 500 
 โอน - - 
 นําฝาก 100 170 

A2 เงินสด 100 50 
 เช็ค - - 
 โอน 600 - 
 นําฝาก 300 100 

 
กรณีที่งานการเงินกองคลังตองการดูรายละเอียดการรับเงินในสวนของคณะ 1 ก็จะเปน

รายละเอียดการรับของแตละจุดเก็บเงินภายในคณะ ซึ่งรวมไปถึงรายละเอียดของเงินที่จุดเก็บ
เงินคณะอื่นรับแทนคณะ 1 ดวย 

รายงานการรับเงินของคณะ 1 
ประเภทเงิน A1 A2 B1 (ถามี) 
เงินสด 200 400 700 
เช็ค 100 - 900 
โอน - 600 - 

 
5.2.1.3 การนําเงินฝากธนาคาร 

เปนขั้นตอนการรวบรวมเงินสด/เช็คที่รับมาในแตละวันนําฝากธนาคาร รายการเงินสด/
เช็คที่นําเขาธนาคารไมทันการปดบัญชีของธนาคาร เจาหนาที่ธนาคารจะรับเงินสด/เช็คไว และ
จะนําเขาบันทึกรายการฝากธนาคารในวันทําการรุงขึ้น 

5.2.1.4 การรับเงินจากคลังจังหวัด 
เปนขั้นตอนการรับเงินที่มีการวางฎีกาเบิกเงินจากคลังจังหวัด เพื่อใชในการใชจายของ

มหาวิทยาลัย 
• เงินงบประมาณแผนดิน จะนําเงินจากรายไดเงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งเปนรายได

จากการจัดสรรงบประมาณประจําป 
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5.2.2 การจายเงิน 
5.2.2.1 การเตรียมจายเช็ค/จายเงินสด/จายผานธนาคาร 

เปนขั้นตอนการจัดเตรียมการจายเงินประเภทตางๆ ทั้งการจายเช็ค เงินสด และจายผาน
ธนาคาร ใหเจาหนี้หรือบุคลากรภายในที่มีสิทธิรับเงิน ตามรายละเอียดในใบเบิกเงินเพื่อจาย 

5.2.2.2 การจายเช็ค/จายเงินสด/จายผานธนาคาร 
เปนขั้นตอนการจายเงินใหเจาหนี้ หรือคณะ/หนวยงาน หรือบุคลากรภายในที่มีสิทธิรับ

เงิน ซึ่งจะเปนการจายเงินดวยเช็ค เงินสด หรือจายผานธนาคาร ตามรายละเอียดในใบเบิกเงิน
เพื่อจาย และรวมถึงการจายเงินที่หักจากบุคลากรภายในใหหนวยงานภายนอก 

5.2.2.3 การปรับปรุงสถานะเช็ค 
เปนขั้นตอนการปรับปรุงสถานะเช็คจาย ซึ่งเช็คจะมาสถานะตางๆที่ตองปรับปรุงตามราย

การธุรกิจที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
     ยกเลิก  

เช็คระห

เช็คในม
 

เช็คใหม 

 
เช็คในมือ 

เช็คในม
ยกเลิก ยกเลิก  

(  
(  

(  ) 

 

( ) 

 
(1) การปรับปรุงสถานะ “เช็คใหม” เปน “เช

เปนการปรับปรุงสถานะเช็ค เม
คอมพิวเตอรจะปรับปรุงสถานะเช็คใหโ

(2) การปรับปรุงสถานะ “เช็คในมือ” เปน “เ
เปนการปรับปรุงสถานะเช็คเมื่อมีก

จะปรับปรุงสถานะเช็คใหโดยอัตโนมัติ 
การปรับปรุงสถานะ “เช็คในมือ” เปน “เ

เปนการปรับปรุงสถานะเช็คเมื่อมีก
ไดจายใหกับผูมีสิทธิรับเงินแตอยางไร 

(3) การปรับปรุงสถานะ “เช็คในมือ” เปน “เ
เปนการปรับปรุงสถานะเช็คเมื่อเจ

ภายใน ที่มีสิทธิรับเงิน ไมมารับเงินภายใ
(4) การปรับปรุงสถานะ “เช็คระหวางทาง” 

เปนการปรับปรุงสถานะเช็ครับขอ
ปรับปรุงสถานะเช็คใหโดยอัตโนมัติเม
ระบบคอมพิวเตอร 

(5) การปรับปรุงสถานะ “เช็คระหวางทาง” 

FN_ ระบบงานรับ-จายเงิน 
6)

วางทาง 

ือระหวาง

ือหมดอาย

( ) 

็คในมือ” 
ื่ อมีการบ
ดยอัตโนม
ช็คระหวาง
ารบันทึกก

ช็คในมือร
ารสงเช็คไป

ช็คในมือห
าหนี้หรือภ
นกําหนดเ
เปน “เช็คต
มูล Bank 
ื่อมีการบัน

เปน “เช็คร
4
 เช็คตัดบัญชี 
เช็คระหวางทางหมดอายุ 

ท
 

ะ

ะ

(5)

2)
าง  

3)
(1)
6
 (6

ุ  

 

ั นทึ กการจัดทํ าเช็ค  ซึ่ งระบบ
ัติ 
ทาง” 
ารจายเช็ค ซึ่งระบบคอมพิวเตอร

หวางทาง” 
จายที่กรุงเทพมหานคร และยังมิ

มดอายุ” 
าควิชา/หนวยงานหรือบุคลากร
วลา 
ัดบัญชี” 
Statement มาจากธนาคาร ซึ่งจะ
ทึกขอมูล Bank Statement ลงใน

หวางทางหมดอายุ” 
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เปนการปรับปรุงสถานะเช็คเมื่อเจาหนี้หรือภาควิชา/หนวยงานหรือบุคลากร
ภายใน ที่มีสิทธิรับเงิน รับเช็คจากมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว แตไมนําเช็คไปขึ้นเงิน 

(6) การปรับปรุงสถานะ “เช็คใหม” หรือ “เช็คในมือ” หรือ “เช็คระหวางทาง” เปน “เช็ค
ยกเลิก” เปนการปรับปรุงสถานะเช็คเมื่อมีการจัดทําเช็คไมถูกตอง เชน พิมพช่ือผูมี
สิทธิรับเงินหรือจํานวนเงินไมถูกตอง เปนตน 

5.2.2.4 การนําสงเงินงบประมาณ 
เปนขั้นตอนการสรุปและรวบรวมจํานวนเงิน เพื่อนําสงเงินงบประมาณ ใหคลังจังหวัด 

5.2.2.5 การจัดการเงินทดรอง 
เปนขั้นตอนการควบคุมและจัดการการเบิกจายเงินทดรอง  ต้ังแตการจัดตั้งและปรับปรุง 

วงเงินทดรองเมื่อมีการอนุมัติวงเงินทดรองรายใหม การจายเงินทดรองเมื่อมีผูขอเบิก และการ
เบิกชดเชยวงเงินทดรองเมื่อวงเงินถึงกําหนดเบิกชดเชย หรือถึงเวลาที่ครบกําหนดเบิกชดเชย 

 
5.2.3 การปฏิบัติงานสิ้นงวด 

เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ ณ สิ้นงวด โดยแบงออกไดดังนี้ 
5.2.3.1 การปฏิบัติงานสิ้นวัน 

เปนขั้นตอนการจัดพิมพรายงานตางๆ ณ สิ้นวัน เพื่อตรวจสอบถูกตองในการ
ทํางาน ณ สิ้นวัน และตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจําวัน 

5.2.3.2 การปฏิบัติงานสิ้นเดือน 
เปนขั้นตอนการจัดพิมพรายงานตางๆ ณ สิ้นเดือน เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลที่

ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรวจสอบกระทบบัญชียอดประจําเดือน 
5.2.3.3 การนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย 

เปนขั้นตอนการรวบรวมนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย ใหกรมสรรพากร ในแตละ
เดือน 

5.2.3.4 การกระทบยอดบัญชีธนาคาร 
เปนขั้นตอนการเปรียบเทียบขอมูลการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารในระบบ

กับ Bank Statement ของธนาคาร 
 

 
 
 
 

FN_ ระบบงานรับ-จายเงิน แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                  FN_5-10 

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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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-01 ขั้นตอนการรับชําระหนี้ หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

บันทึกขอมูล
การรับชําระหนี้

KK-FN-DT-01 บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท)

ลูกหนี้นําเอกสารมาชําระหนี้
ที่จุดเก็บเงิน

KK-AR-OR-15 ใบแจงหนี้
KK-AV-OD-01 ใบแจงหนี้

จัดพิมพเอกสารการรับเงิน
จากคอมพิวเตอร

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน

ลงนามรับเงินใน
เอกสารการรับเงิน และนําเอกสาร

การรับเงินใหลูกหนี้
CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

ลูกหนี้
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1 ขั้นตอนการวางหลักประกันซอง ,ขั้นตอนการวางหลักประกันสัญญา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-02 ขั้นตอนการรับเงินประกันจากการจัดซื้อ/จัดจาง หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

บันทึกขอมูล
การรับเงิน

KK-FN-DT-01 บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท)

CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

ผูขาย/ผูรับจาง

กาวางหลัก
ประกัน 1

ลงนามรับเงินในเอกสาร
และนําเอกสารการรับเงิน

และแบบฟอรมใบวางหลักประกัน
ใหผูขาย/ผูรับจาง

จัดเก็บแบบฟอรม
ใบวางหลักประกัน
ไวเปนหลักฐาน

จัดพิมพเอกสาร
การรับเงินจาก
คอมพิวเตอร

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน

ผูขาย/ผูรับจางนํา
เอกสารมาชําระเงิน
ประกันที่จุดเก็บเงิน
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-03 ขั้นตอนการรับเงินฝาก หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

บันทึกขอมูล
การรับเงิน

KK-FN-DT-01 บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท)

CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

ผูชําระเงิน

ผูชําระเงินนําเอกสาร
มาชําระเงินที่
จุดเก็บเงิน

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน

จัดพิมพเอกสาร
การรับเงินจาก
คอมพิวเตอร

ลงนามรับเงินใน
เอกสารการรับเงิน และ
นําเอกสารการรับเงิน

ใหผูชําระเงิน
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-04 ขั้นตอนการรับเงินมัดจํา หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

บันทึกขอมูล
การรับเงิน

KK-FN-DT-01 บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท)

CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

หนวยงานทะเบียนพัสดุ

CF-FX-13

ขั้นตอนการจําหนายวิธีขายทอดตลาด
สวนที่ 1 การขออนุมัติการขายทอดตลาดและเลือกผูประมูล

ผูประมูลได

เริ่มตน

ผูประมูลไดนํา
เอกสารมาชําระเงิน
มัดจําที่จุดเก็บเงิน

จัดพิมพเอกสาร
การรับเงินจาก
คอมพิวเตอร

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน

ลงนามรับเงินในเอกสาร
และนําเอกสารการรับเงิน

และบันทึกผลการ
ประมูลใหผูประมูลได
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-05 ขั้นตอนการรับเงินจากการตัดจําหนาย โดยวิธีการขายทอดตลาดและตกลงราคา หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

บันทึกขอมูล
การรับเงิน

KK-FN-DT-01 บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท)

CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

หนวยงานทะเบียนพัสดุ

CF-FX-13

ขั้นตอนการจําหนายวิธีขายทอดตลาด และตกลงราคา
สวนที่ 2 การสรุปผลการขายทอดตลาดและชําระเงินสวนที่เหลือ

ผูประมูลได

เริ่มตน

ผูประมูลไดนํา
เอกสารมาชําระเงินสวนที่เหลือที่

หนวยการเงิน

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน

จัดพิมพเอกสาร
การรับเงินจาก
คอมพิวเตอร

ลงนามรับเงินในเอกสาร
และนําเอกสารการรับเงิน

และบันทึกผลการ
ประมูลใหผูประมูลได
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-06 ขั้นตอนการรับเงินบริจาค หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

บันทึกขอมูล
การรับเงิน

KK-FN-DT-01 บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท)

ลงนามรับเงินใน
เอกสารการรับเงิน และ
นําเอกสารการรับเงิน

ใหผูบริจาค

CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

ผูบริจาค

ลงนามผูบริจาค
ในเอกสาร

ผูบริจาคกรอก
ใบแจงความประสงค
บริจาคเงินที่จุดเก็บเงิน

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน

จัดพิมพเอกสาร
การรับเงินจาก
คอมพิวเตอร
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-07 ขั้นตอนการรับเงินทั่วไป หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

KK-FN-DT-01 บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท)

ลงนามรับเงินใน
เอกสารการรับเงิน และ
นําเอกสารการรับเงิน

ใหผูชําระเงิน

CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

ผูชําระเงิน

ผูชําระเงินมาชําระเงิน
ที่จุดเก็บเงิน

บันทึกขอมูล
การรับเงิน

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน

จัดพิมพเอกสาร
การรับเงินจาก
คอมพิวเตอร
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-08 ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน หนาที่ :  1 / 2

จุดเก็บเงิน

การรับเงิน 1

1 การรับเงิน
     1. การรับเงินของ Back-office
          1.1 CF-FN-01 การรับชําระหนี้
          1.2 CF-FN-02 การรับเงินประกันจากการจัดซื้อจัดจาง
          1.3 CF-FN-03 การรับเงินเพื่อตั้งหนี้อื่นๆ
          1.4 CF-FN-04 การรับเงินมัดจํา
          1.5 CF-FN-05 การรับเงินจากการตัดจําหนาย และการขายทอดตลาด
          1.6 CF-FN-06 การรับเงินบริจาค
          1.7 CF-FN-07 การรับเงินอื่นๆ
     2. การรับเงินของ Front-office

M
ตรวจสอบ

จํานวนเงินกับ
ใบนําสงเงิน

กลับไปแกไข
จุดที่ผิดพลาด

ไมถูกตอง

พิมพใบนําสง

KK-FN-OD-02 ใบนําสงเงิน

งานการเงินคณะ/หนวยงาน

บันทึกจัดทําใบนําสง

KK-FN-DT-05  บันทึกจัดทําใบนําสง

พิมพใบสรุปนําสงกองคลัง

KK-FN-OD-03 ใบสรุปนําสงกองคลัง

บันทึกจัดทําใบสรุปนําสงกองคลัง

KK-FN-DT-06  บันทึกจัดทําใบสรุปนําสงกองคลัง

1

CF-FN-10

ขั้นตอนการนําเงินฝากธนาคาร

ฝาก

ไมฝาก

พิจารณาวา
จะนําฝากเงินหรือไม

CF-FN-10

ขั้นตอนการนําเงินฝากธนาคาร

ฝาก

ไมฝาก

พิจารณาวา
จะนําฝากเงินหรือไม

ถูกตอง

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-20

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-08 ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน หนาที่ :  2 / 2

งานการเงินกองคลัง

1 การรับเงิน
     1. การรับเงินของ Back-office
          1.1 CF-FN-01 การรับชําระหนี้
          1.2 CF-FN-02 การรับเงินประกันจากการจัดซื้อจัดจาง
          1.3 CF-FN-03 การรับเงินเพื่อตั้งหนี้อื่นๆ
          1.4 CF-FN-04 การรับเงินมัดจํา
          1.5 CF-FN-05 การรับเงินจากการตัดจําหนาย และการขายทอดตลาด
          1.6 CF-FN-06 การรับเงินบริจาค
          1.7 CF-FN-07 การรับเงินอื่นๆ
     2. การรับเงินของ Front-office

พิจารณาประเภทเงิน
เงินงบประมาณ

พิจารณาประเภท
การรับเงิน

เงินรายได

CF-FN-10

ขั้นตอนการนําเงินฝากธนาคาร

CF-FN-09

ขั้นตอนการจัดการบัตรเครดิต

บัตรเครดิต

เงินสด/เช็ค

CF-FN-14

ขั้นตอนการนําสงเงินงบประมาณ/เงินรายไดแผนดิน

พิจารณาประเภท
การรับเงิน

CF-FN-09

ขั้นตอนการจัดการบัตรเครดิต

บัตรเครดิต

เงินสด/เช็ค

CF-FN-29

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน

เงินโอน

M
ตรวจสอบ

Bank Statement
กับใบสรุปนําสงเงิน

เงินโอน

M
ตรวจสอบ

Bank Statement
กับใบสรุปนําสงเงิน

พิมพรายงานสรุปรับเงินนําสง
จากคณะ/หนวยงาน

KK-FN-OD-0 ใบสรุปนําสงกองคลัง

บันทึกรับเงินนําสง
จากคณะ/หนวยงาน

KK-FN-DT-07  บันทึกรับเงินนําสงจากคณะ

1

M
ตรวจสอบ

จํานวนเงินกับ
ใบสรุปนําสงเงิน

ถูกตอง

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-21

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-09 ขั้นตอนการจัดการบัตรเครดิต หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงินธนาคาร

M

ตรวจสอบขอมูลใน
Bank Statement

ถูกตอง

ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําให
เกิดขอผิดพลาด

ไมถูกตองธนาคารจัดสง Bank Statement
พรอมแนบแผน Diskette

KK-FN-OD-10 Bank Statement

สิ้นสุด

เริ่มตน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-22

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-10 ขั้นตอนการนําเงินฝากธนาคาร หนาที่ :  1 / 1

ธนาคารหนวยการเงิน

นําเงินพรอมใบนําฝาก
ไปฝากธนาคาร

M
ตรวจสอบ
ใบนําฝากกับ
ใบนําสง

สิ้นสุด

บันทึกการนําเงิน
ฝากธนาคาร

KK-FN-DT-04 บันทึกการนําฝากเงิน

ลงนามและ
ประทับตรา
ใบนําฝาก

กลับไปแกไข
จุดที่ผิดพลาด

ไมถูกตอง

ถูกตอง
จัดทําใบนําฝาก

KK-FN-OD-03 ใบนําฝาก

CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

สงรายงานสรุปการนําฝากเงิน
และสําเนาใบนําฝาก
ใหกับงานบัญชี

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-23

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-11 ขั้นตอนการรับเงินจากคลังจังหวัด หนาที่ :  1 / 1

คลังจังหวัด

การวางฎีกา 1

1 ขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณแผนดิน

หนวยการเงิน

ลงเลขที่รับฎีกา

M
ตรวจสอบ
ความถุกตอง
ของฎีกา

โอนเงินเขาบัญชีมหาวิทยาลัยพรอม
จัดพิมพใบแจงเครดิต เพื่อแจงการ
โอนเงินใหกับทางมหาวิทยาลัย

ถูกตอง ไมถูกตอง

กลับไปแกไข
จุดที่ผิดพลาด

KK-FN-OD-11 ใบแจงเครดิต

2 ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค, ขั้นตอนการเตรียมจายผานธนาคาร, ขั้นตอนการเตรียมจายเงินสด

บันทึกรายละเอียดใบแจงเครดิต

KK-FN-DT-03 บันทึกการรับเงินโอนจากคลังจังหวั
ด

จัดพิมพใบรับเงินจากคลังจังหวัด

KK-FN-OR-04  ใบรับเงินจากคลังจังหวัด

สงสําเนาใบแจงเครดิตให
หนวยบัญชีตรวจสอบ

2 ขั้นตอนการ
เตรียมจายเงิน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-24

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-12 ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

M
ผูมีอํานาจ
ตรวจสอบ
และลงนาม

สงเอกสารใหเจาหนาที่
ผูจายเงิน CF-FN-15

ขั้นตอนการจายเช็ค

ถูกตอง

ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําให
เกิดขอผิดพลาด

ไมถูกตอง

จัดพิมพเอกสารการจายเงิน

เช็ค

จัดพิมพรายงาน
การออกเช็คประจําวัน

KK-FN-OR-10 รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค

บันทึกขอมูล
การจัดทําเช็ค

KK-FN-DT-12 บันทึกการสรางเลขที่เช็ค
KK-FN-DT-13 บันทึกการจัดทําเช็ค

จัดพิมพเช็ค

KK-FN-OD-05 ใบสั่งจาย
KK-FN-OD-06 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย

CF-BG-15

ขั้นตอนรับเอกสารการเบิกจากคณะ/หนวยงาน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-25

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-13 ขั้นตอนการเตรียมจายเงินสด หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

CF-FN-16

ขั้นตอนการจายเงินสด

M
ผูมีอํานาจ
ตรวจสอบ
และลงนาม

ไมถูกตอง ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําให
เกิดขอผิดพลาด

จัดพิมพรายงาน
การเตรียมจายเงินสด

สงเอกสารใหเจาหนาที่
ผูจายเงิน

ถูกตอง

CF-BG-15

จัดพิมพเอกสารการจายเงิน

KK-FN-OD-05 ใบสั่งจาย
KK-FN-OD-06 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย

KK-FN-OR-08 ใบสั่งจายเงินสด

ขั้นตอนรับเอกสารการเบิกจากคณะ/หนวยงาน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-26

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-14 ขั้นตอนการเตรียมจายผานธนาคาร หนาที่ :  1 / 1

CF-FN-17

ขั้นตอนการจายผานธนาคาร

M
ผูมีอํานาจ
ตรวจสอบ
และลงนาม

ถูกตอง

หนวยการเงิน

ไมถูกตอง

จัดพิมพรายงาน
การเตรียมจายผานธนาคาร

พรอมดิสกเก็ต

ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําให
เกิดขอผิดพลาด

จัดพิมพเอกสารการจายเงิน

KK-FN-OD-05 ใบสั่งจาย
KK-FN-OD-06 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย

KK-FN-OR-08 ใบสั่งจายเงินโอน

CF-BG-15

ขั้นตอนรับเอกสารการเบิกจากคณะ/หนวยงาน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-27

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-15 ขั้นตอนการจายเช็ค หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

CF-FN-12

ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค

เตรียมเอกสารการจายเงิน รับเช็คและหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จาย

บันทึกขอมูล
การจายเช็ค

ผูรับเช็ค

KK-FN-DT-14 บันทึกการจายเช็ค

ลงนามผูจาย
ในเอกสาร

ลงนามผูรับ
ในเอกสาร

ผูมีสิทธิรับเงินมารับเงิน

ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน(จากเจาหนี้)

CF-FN-29

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-28

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-16 ขั้นตอนการจายเงินสด หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

CF-FN-13

ขั้นตอนการเตรียมจายเงินสด
เตรียมเอกสารการจายเงิน

รับเงินสดและหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จาย

บันทึกขอมูล
การจายเงินสด

ผูมีสิทธิรับเงิน

เบิกเงินสดจากธนาคาร

  บันทึกการจายเงินสด

ลงนามผูจาย
ในเอกสาร

ลงนามผูรับ
ในเอกสาร

ผูมีสิทธิรับเงินมารับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน(จากเจาหนี้) / ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน CF-FN-01

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน

บันทึกขอมูลการจัดทําเช็ค
เพื่อจายเงินสด

KK-FN-DT-12 บันทึกการสรางเลขที่เช็ค
KK-FN-DT-13 บันทึกการจัดทําเช็ค

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-29

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-17 ขั้นตอนการจายผานธนาคาร หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

CF-FN-14

ขั้นตอนการเตรียมจายผานธนาคาร
เตรียมเอกสารการจายเงิน

รับใบแจงยอดและหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จาย

บันทึกขอมูล
การจายเงินโอน

ผูมีสิทธิรับเงิน

จายเช็คใหธนาคาร
พรอมดิสกเก็ต

  บันทึกการจายเงินโอน

ลงนามผูจาย
ในเอกสาร

ลงนามผูรับ
ในเอกสาร

ผูมีสิทธิรับเงินมารับใบแจงยอด

CF-FN-01

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน

บันทึกขอมูลการจัดทําเช็ค
เพื่อจายผานธนาคาร

KK-FN-DT-12 บันทึกการสรางเลขที่เช็ค
KK-FN-DT-13 บันทึกการจัดทําเช็ค

รับใบแจงการโอนเงิน
จากธนาคาร

และจัดพิมพใบแจงยอด
นําเขาบัญชีเงินฝาก

KK-FN-OD-07 ใบแจงยอดนําเขาบัญชีเงินฝาก

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-30

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-18 ขั้นตอนการสงเช็คไปกรุงเทพมหานคร หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

KK-FN-OR-26  รายงานรายละเอียดเช็คที่สงไปกรุงเทพมหานคร

ผูมีอํานาจ
ตรวจสอบ
รายงาน

M

ถูกตอง

ไมถูกตอง

จัดทําใบสรุปรายละเอียดเช็ค

ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด

สงเช็คไปใหงานประสานงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่กทม.
เปนผูจายใหเจาหนี้ตอไป

รับใบเสร็จรับเงินของเจาหนี้
ที่ทางงานประสานงานมหาวิทยาลัย

ขอนแกน สงกลับคืนมาให

สงใบสรุปรายละเอียดเช็ค
พรอมแนบใบเสร็จรับเงิน

ใหกับงานบัญชีดําเนินการตอไป

สิ้นสุด

บันทึกการรับเช็ค
กลับจากกทม.

KK-FN-DT-23 บันทึกการรับเช็คกลับจากกรุงเทพมหานคร

บันทึกยืนยันขอมูล
การสงเช็คไปกทม.

KK-FN-DT-22 บันทึกการสงเช็คไปกรุงเทพมหานคร

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-31

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-19 ขั้นตอนการปรับปรุงสถานะเช็คตัดบัญชี หนาที่ :  1 / 1

หนวยบัญชี

เริ่มตน

KK-FN-DT-24 บันทึกใบแจงรายการบัญชี (Bank Statement)

นําขอมูล Bank Statement เขา
ระบบคอมพิวเตอร

สิ้นสุด

รับขอมูล
Bank Statement

จากธนาคาร

KK-FN-OD-10 Bank Statement

จัดพิมพรายงาน
เช็คตัดบัญชี

KK-FN-OR-19 รายงานรายละเอียดเช็คตามสถานะ

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-32

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-20 ขั้นตอนการปรับปรุงสถานะเช็คระหวางทางหมดอายุ หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

สิ้นสุด

บันทึกปรับปรุง
สถานะเช็ค

KK-FN-DT-17 บันทึกการปรับปรุงเช็ค

จัดพิมพรายงาน
รายละเอียดเช็ค

ระหวางทางที่ตองปรับ
สถานะเปน

เช็คระหวางทางหมดอายุ
KK-FN-OR-20 รายงานรายละเอียดเช็คระหวางทางที่ตอง
                 ปรับสถานะเปนเช็คระหวางทางหมดอายุ

จัดทําหนังสือขออนุมัติ
การปรับปรุงสถานะเช็ค
ระหวางทางหมดอายุ

นําเอกสารให
ผูมีอํานาจลงนาม

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-33

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-21 ขั้นตอนการปรับปรุงสถานะเช็คในมือหมดอายุ หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

บันทึกปรับปรุง
สถานะเช็ค

KK-FN-DT-17 บันทึกการปรับปรุงเช็ค

CF-FN-24

ขั้นตอนการระงับคาใชจายเพื่อสงเงินคืน
กองคลังมหาวิทยาลัย

จัดพิมพรายงาน
รายละเอียดเช็คในมือ
ที่คาดวาจะหมดอายุ

KK-FN-OR-21 รายงานรายละเอียดเช็คในมือที่คาดวาจะหมดอายุ

นําเอกสารให
ผูมีอํานาจลงนาม

จัดทําหนังสือขออนุมัติ
การปรับปรุงสถานะเช็ค

ในมือหมดอายุ

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-34

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-22 ขั้นตอนการยกเลิกเช็ค หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

บันทึกปรับปรุง
สถานะเช็ค

KK-FN-DT-17 บันทึกการปรับปรุงเช็ค

พิจารณาสถานะเช็ค
ที่ตองการยกเลิก

สิ้นสุด

เช็คใหม / เช็คในมือ เช็คระหวางทาง

ระงับการใชเช็คโดย
นําเช็คมาประทับตรา

"ยกเลิก"

แจงธนาคารและผูมีสิทธิรับเงิน
วามีการระงับเช็คจาย

พรอมทําเอกสารแจงการยกเลิกเช็ค

จัดทําหนังสือขออนุมัติ
การปรับปรุงสถานะ

เช็คยกเลิก

นําเอกสารให
ผูมีอํานาจลงนาม

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-35

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-23 ขั้นตอนการยกเลิกเนื่องจากการแลกเช็ค หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

บันทึกปรับปรุงเช็ค

KK-FN-DT-17 บันทึกการปรับปรุงเช็ค

พิจารณาเช็ค
ที่นํามาแลก

สิ้นสุด

เช็คเสีย เช็คหมดอายุ

นําเอกสารให
ผูมีอํานาจลงนาม

ผูรับเช็คนําเช็ค
กลับมาขอแลก

จัดทําบันทึกขอความ
การขอแลกเช็ค

จัดทําบันทึกขอความ
การขอขยายเวลาเช็ค
เสนอผูมีอํานาจ

บันทึกยกเลิกเช็คใบเกา

KK-FN-DT-17 บันทึกการปรับปรุงเช็ค

นําเอกสารให
ผูมีอํานาจลงนาม จัดทําเช็คใบใหม

เช็คจาย

จายเช็คใหผูรับเช็ค

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-36

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-24 ขั้นตอนการระงับคาใชจายเพื่อสงเงินคืนแหลงเงิน หนาที่ :  1 / 2

จุดเก็บเงิน

เริ่มตน

พิจารณารายการ
สงเงินคืน

CF-FN-21

ขั้นตอนการปรับปรุงสถานะ
เช็คในมือหมดอายุ

ตรวจสอบการบันทึก
ขอมูลการจายเงิน

เช็คในมือหมดอายุระงับคาใชจาย

ขอเงินคืนจากธนาคาร
หรือผูที่รับเงินไปแลว CF-FN-07

ขั้นตอนการการรับเงินทั่วไป

ยังไมจายเงินจายเงินแลว

เปนรายการ
จายเช็คหรือไม

CF-FN-22

ขั้นตอนการยกเลิกเช็ค

ไมใชรายการจายเช็ครายการจายเช็ค

บันทึกขอมูลยกเลิก
รายการเบิกจาย

KK-BG-DT-10 บันทึกยกเลิกรายการเบิกจาย

1

รับหนังสือระงับคาใชจาย
จากคณะ/หนวยงาน

หนังสือระงับคาใชจาย

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-37

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-24 ขั้นตอนการระงับคาใชจายเพื่อสงเงินคืนแหลงเงิน หนาที่ :  2 / 2

จุดเก็บเงิน

พิจารณาแหลงที่มาของ
เงินเพื่อสงคืน1

สงคืนเงินงบประมาณแผนดิน
ในปงบประมาณ

เงินงบประมาณแผนดิน
ขามปงบประมาณ

เงินรายได

CF-FN-25

ขั้นตอนการนําสงเงินงบประมาณ/รายไดแผนดิน

CF-FN-10

ขั้นตอนการนําฝากธนาคาร

CF-BG-15

ขั้นตอนการเบิกเกินสงคืน

เงินรายได

พิจารณาวาตองคืน
เงินอนุมัติงบประมาณ

หรือไม

ไมตองคืนเงินอนุมัติงบประมาณ
พิจารณาแหลงที่มาของ

เงินเพื่อสงคืน

เงินงบประมาณแผนดิน

ตองคืนเงินอนุมัติ
งบประมาณ

จัดพิมพเอกสาร
การนําสงเงิน

ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน

จัดพิมพเอกสาร
การนําสงเงิน

ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-38

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-25 ขั้นตอนการนําสงเงินงบประมาณ/เงินรายไดแผนดิน หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

CF-FN-08

ขั้นตอนการสรุปการรับเงิน

CF-FN-13

ขั้นตอนการระงับคาใชจายเพื่อสงเงินคืนแหลงเงิน

เขียนใบ Pay In
ธนาคารแหงประเทศไทย

จัดพิมพเอกสาร
การนําสงเงินงบประมาณ

ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน

ใบ Pay In

พิจารณา
ปงบประมาณ

จัดพิมพเอกสาร
การนําสงเงินงบประมาณ

ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน

ในปงบประมาณ นอกปงบประมาณ

CF-BG-15

ขั้นตอนการเบิกเกินสงคืน

พิจารณาวาตองคืน
เงินอนุมัติงบประมาณ

หรือไม

ไมตองคืนเงินอนุมัติงบประมาณ

ตองคืนเงินอนุมัติ
งบประมาณ

CF-BG-10

ขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย

สิ้นสุด

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-39

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-26 ขั้นตอนการจัดตั้งและปรับปรุงวงเงินทดรองจาย หนาที่ :  1 / 1

ผูรักษาเงินทดรองจาย

เริ่มตน

หนวยการเงิน

บันทึกจํานวนเงิน
วงเงินทดรองจาย

KK-FN-DT-18 บันทึกการจัดตั้งและปรับปรุงวงเงินทดรอง

CF-FN-27

ขั้นตอนการจายเงินทดรองจาย

รับหนังสือจัดตั้งและ
ปรับปรุงวงเงินทดรองจาย

ผูรักษาเงินทดรองจาย
รับเงินตามจํานวน
วงเงินทดรองที่ตั้งไว

CF-FN-16

ขั้นตอนการจายเงินโอน 1

1 ขั้นตอนการเตรียมจายผานธนาคาร, ขั้นตอนการจายผานธนาคาร
 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-40

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-27 ขั้นตอนการจายเงินทดรองจาย หนาที่ :  1 / 1

ผูขอเบิกผูรักษาเงินทดรองจาย

CF-FN-28

ขั้นตอนการเบิกชดเชยเงินทดรองจาย

KK-FN-DT-21 บันทึกการจายเช็คเงินทดรองจาย

บันทึกการจาย
เงินทดรองจาย

รับเอกสารเบิกจาย
จากผูขอเบิก

KK-BG-OD-01 เอกสารประกอบการเบิกจาย

ลงนามจายเงิน
ในเอกสาร

รับเงินสด/เช็คจาก
ผูรักษาเงินทดรองจาย

ลงนามรับเงิน
ในเอกสาร

จายเงินใหผูขอเบิก

CF-BG-04

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจาย

KK-FN-DT-19  บันทึกจัดทําใบเบิกเงินทดรองจาย

บันทึกจัดทํา
ใบเบิกเงินทดรองจาย

บันทึกการจัดทํา
เช็คเงินทดรองจาย

KK-FN-DT-20 บันทึกการจัดทําเช็คเงินทดรองจาย

เช็คในมือ

จัดพิมพเช็ค

KK-FN-OD-08 ใบเบิกเงินทดรองจาย

จัดพิมพ
ใบเบิกเงินทดรองจาย

M
ผูมีอํานาจ
ตรวจสอบ
และลงนาม

จัดพิมพรายงาน
การจัดทําเช็คเงินทดรองจาย

ประจําวัน

KK-FN-OR-23 รายงานการจัดทําเช็คเงินทดรองจายประจําวัน

สงเอกสารใหเจาหนาที่
ผูจายเงิน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-41

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-28 ขั้นตอนการเบิกชดเชยเงินทดรองจาย หนาที่ :  1 / 1

ผูรักษาเงินทดรองจาย

CF-BG-15

ขั้นตอนรับเอกสารการเบิกจากคณะ/หนวยงาน

เริ่มตน

จัดทําใบขอเบิกชดเชย
เงินทดรองจาย

ใบขอเบิกชดเชยเงินทดรองจาย

บันทึกการเบิก
ชดเชยเงินทดรองจาย

KK-FN-DT-26  บันทึกการเบิกชดเชยเงินทดรองจาย

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-42

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-33 ขั้นตอนการรับเงินเบิกชดเชยเงินทดรองจาย หนาที่ :  1 / 1

ผูรักษาเงินทดรองจาย

จัดทํารายงาน
รายละเอียดการรับเงิน

จากการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง

KK-FN-OR-39 รายงานรายละเอียดการรับเงินจากการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง

บันทึกยืนยันการรับเงิน
เบิกชดเชยเงินทดรอง

KK-FN-DT-27 บันทึกยืนยันการรับเงินเบิกชดเชยเงินทดรอง

การจาย1

1 ขั้นตอนการจายเช็ค, ขั้นตอนการจายผานธนาคาร

สิ้นสุด

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด

 

 

ระบบงานรับ/จายเงิน ับฟงกชัน                                                                                                            FN_5-43

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-29 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

KK-FN-OR-01 รายงานรายละเอียดการรับเงิน ประจําวัน
KK-FN-OR-02 รายงานสรุปการรับเงิน ประจําวัน
KK-FN-OR-03 ใบรับเงินจากคลังจังหวัด
KK-FN-OR-04 รายงานรายละเอียดการนําฝากเงิน ประจําวัน
KK-FN-OR-05 รายงานสรุปการนําฝากเงิน ประจําวัน
KK-FN-OR-06 รายงานสรุปนําสงกองคลัง
KK-FN-OR-07 รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ
KK-FN-OR-08 ใบสั่งจายเงินสด
KK-FN-OR-09 ใบสั่งจายเงินโอน
KK-FN-OR-10 รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค
KK-FN-OR-11 รายงานรายละเอียดการจายเงินสด ประจําวัน
KK-FN-OR-12 รายงานสรุปการจายเงินสด ประจําวัน
KK-FN-OR-13 รายงานรายละเอียดการจายเช็ค ประจําวัน
KK-FN-OR-14 รายงานสรุปการจายเช็ค ประจําวัน
KK-FN-OR-15 รายงานรายละเอียดการจายผานธนาคาร ประจําวัน
KK-FN-OR-16 รายงานสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน
KK-FN-OR-17 รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน
KK-FN-OR-18 รายงานรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน

ตรวจสอบ
รายงาน

M

CF-AP-03

ขั้นตอนการบันทึกหนี้จากการรับเงิน

CF-AP-08

ขั้นตอนการตรวจสอบการจายเงินชําระหนี้

CF-AR-13

ขั้นตอนการรับชําระหนี้

CF-AV-02

ขั้นตอนการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ

ถูกตอง

ไมถูกตอง
จัดพิมพรายงาน ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําใหเกิด

ขอผิดพลาด

เริ่มตน

 



 
 
 

FN_

รายงานการออกแบบระด
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-30 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นเดือน หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

เริ่มตน

ตรวจสอบ
รายงาน

M

CF-GL-03

ขั้นตอนการตรวจสอบกระทบยอดระบบตางๆ

ถูกตอง

ไมถูกตอง
จัดพิมพรายงาน ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําใหเกิด

ขอผิดพลาด

KK-FN-OR-29 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
KK-FN-OR-30 รายงานรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง
KK-FN-OR-31 รายงานรายละเอียดเช็คที่นําไปขึ้นเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี
KK-FN-OR-32 รายงานรายละเอียดเช็คสั่งจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน
KK-FN-OR-33 รายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี
KK-FN-OR-34 รายละเอียดคาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ
KK-FN-OR-35 รายการเคลื่อนไหวของ บัญชีเงินฝากธนาคาร
KK-FN-OR-36 รายงานรายละเอียด ภงด.3
KK-FN-OR-37 รายงานรายละเอียด ภงด.53
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-31 ขั้นตอนการนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย หนาที่ :  1 / 1

หนวยการเงิน

CF-HPY-18

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นเดือน

M
ตรวจสอบ
และลงนาม
ในเอกสาร

งานเงินเดือนฯ

เริ่มตน

นําเงินแนบกับเอกสาร
สงใหกรมสรรพากร

ถูกตอง
สิ้นสุด

ทําการแกไข ณ ขั้นตอนที่ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด

ไมถูกตอง

จัดสงเอกสารการนําสงภาษี
ใหหนวยการเงิน

ภงด.1

จัดพิมพเอกสาร
การนําสงภาษี

ภงด.3
ภงด.53

 



 
 
 

FN_
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งานรับ-จายเงิน

CF-FN-32 ขั้นตอนการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนาที่ :  1 / 1

หนวยบัญชี ธนาคาร

เริ่มตน

สิ้นสุด

จัดสง Bank Statement
ใหคณะ/หนวยงาน

จัดพิมพรายงาน
รายการเคลื่อนไหวของ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ตองการกระทบยอด

KK-FN-OR-35 รายการเคลื่อนไหวของ บัญชีเงินฝากธนาคาร

KK-FN-OR-29 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และรายกงานประกอบงบ 1

จัดพิมพรายงาน
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
และรายกงานประกอบงบ 1

บันทึกใบแจงรายการบัญชี
(Bank Statement)

KK-FN-DT-24 บันทึกใบแจงรายการบัญชี (Bank Statement)

บันทึกรายการกระทบ
ยอดบัญชีธนาคาร

KK-FN-DT-25 บันทึกรายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร

M
ตรวจสอบ
กระทบยอด
บัญชีธนาคาร

S
ตรวจสอบ
กระทบยอด
บัญชีธนาคาร

1 KK-FN-OR-30 รายงานรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง,
  KK-FN-OR-31 รายงานรายละเอียดเช็คที่นําไปขึ้นเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี,
  KK-FN-OR-32 รายงานรายละเอียดเช็คสั่งจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน
  KK-FN-OR-33 รายงานรายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี,
  KK-FN-OR-34  รายงานรายละเอียดคาธรรมเนียมธนาคารเรียกเก็บยังไมบันทึกบัญชี

 



 

 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 บันทึกรายการหลัก 

6.1.1 KK-FN-RT-01 : กําหนดรหัสธนาคาร 
KK-FN-RT-01 กําหนดรหัสธนาคาร

*รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสธนาคาร 

1. รหัสธนาคาร หมายถึง รหัสธนาคาร 
2. ช่ือธนาคาร หมายถึง ช่ือธนาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.2 KK-FN-RT-02 : กําหนดรหัสสาขาธนาคาร 
 

KK-FN-RT-02 กําหนดรหัสสาขาธนาคาร

*รหัสสาขา ชื่อสาขา

รหัสธนาคาร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสสาขาธนาคาร 

1. รหัสธนาคาร หมายถึง รหัสธนาคาร 
2. รหัสสาขา หมายถึง รหัสสาขา 
3. ช่ือสาขา หมายถึง ช่ือสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.3 KK-FN-RT-03 : กําหนดรหัสประเภทบัญชีธนาคาร 
 

KK-FN-RT-03 กําหนดรหัสประเภทบัญชีธนาคาร

*รหัสประเภทบัญชีธนาคาร ชื่อประภเทบัญชีธนาคาร

รหัสธนาคาร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสประเภทบัญชีธนาคาร 

1. รหัสธนาคาร หมายถึง รหัสธนาคาร 
2. รหัสประเภทบัญชี

ธนาคาร 
หมายถึง รหัสประเภทบัญชีธนาคาร 

3. ช่ือประเภทบัญชีธนาคาร หมายถึง ช่ือประเภทบัญชีธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.4 KK-FN-RT-04 : กําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร 
 

KK-FN-RT-04 กําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร

*เลขที่บัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีชื่อบัญชีธนาคาร *รหัสธนาคาร *รหัสสาขาธนาคาร *รหัสบัญชี

ช่ือธนาคาร
ช่ือบัญชี

สาขา
ประเภทบัญชี

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร 

1. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
2. ช่ือบัญชีธนาคาร หมายถึง ช่ือบัญชีธนาคาร 
3. ประเภทบัญชี หมายถึง รหัสประเภทบัญชีธนาคาร 
4. รหัสธนาคาร หมายถึง รหัสธนาคาร 
5. รหัสสาขาธนาคาร หมายถึง รหัสสาขาธนาคาร 
6. รหัสบัญชี หมายถึง รหัสบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.5 KK-FN-RT-05 : กําหนดรหัสประเภทการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร 
 

KK-FN-RT-05 กําหนดประเภทการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

*รหัสประเภทการเคลื่อนไหว ชื่อประเภทการเคลื่อนไหว

รหัสธนาคาร

รหัสรายการเคล่ือนไหว

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสประเภทการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร 

1. รหัสธนาคาร หมายถึง รหัสธนาคาร 
2. รหัสประเภทการเคลื่อนไหว หมายถึง รหัสประเภทการเคลื่อนไหว 
3. ช่ือประเภทการเคลื่อนไหว หมายถึง ช่ือประเภทการเคลื่อนไหว 
4. รหัสรายการเคลื่อนไหว หมายถึง รหัสรายการเคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.6 KK-FN-RT-06 : กําหนดรหัสประเภทการรับเงิน 
 

KK-FN-RT-06 กําหนดประเภทการรับเงนิ

*รหัสประเภทการรับเงนิ ชื่อประเภทการรับเงนิ *รหัสบัญชีธนาคาร

ช่ือธนาคาร
ช่ือบัญชี

ชื่อสาขา

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสประเภทการรับเงิน 

1. รหัสประเภทการรับเงิน หมายถึง รหัสประเภทการรับเงิน 
2. ช่ือประเภทการรับเงิน หมายถึง ช่ือประเภทการรับเงิน 
3. รหัสบัญชีธนาคาร หมายถึง รหัสบัญชีธนาคาร 
4. ช่ือธนาคาร หมายถึง ช่ือธนาคาร 
5. ช่ือสาขา หมายถึง ช่ือสาขา 
6. ช่ือบัญชี หมายถึง ช่ือบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.7 KK-FN-RT-07 : กําหนดรหัสประเภทการจายเงิน 
 

KK-FN-RT-07 กําหนดประเภทการจายเงนิ

*รหัสประเภทการจายเงนิ ชื่อประเภทการจายเงนิ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสประเภทการจายเงิน 

1. รหัสประเภทการจายเงิน หมายถึง รหัสประเภทการจายเงิน 
2. ช่ือประเภทการจายเงิน หมายถึง ช่ือประเภทการจายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.8 KK-FN-RT-08 : กําหนดรหัสประเภทบัตรเครดิต 
 

KK-FN-RT-08 กําหนดประเภทบัตรเครดิต

*รหัสประเภทบัตรเครดิต ชื่อประเภทบัตรเครดิต

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสประเภทบัตรเครดิต 

1. รหัสประเภทบัตรเครดิต หมายถึง รหัสประเภทบัตรเครดิต 
2. ช่ือประเภทบัตรเครดิต หมายถึง ช่ือประเภทบัตรเครดิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.9 KK-FN-RT-09 : กําหนดรหัสจุดรับ-จายเงิน 
 
 

KK-FN-RT-09 กําหนดจุดรับ-จายเงนิ

*รหัสจุดรับ-จายเงนิ ชื่อจุดรับ-จายเงนิ

ประจําคณะ/หนวยงาน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสจุดรับ-จายเงิน 

1. ประจําคณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงาน 
2. รหัสจุดรับ-จายเงิน หมายถึง รหัสจุดรับ-จายเงิน 
3. ช่ือจุดรับ-จายเงิน หมายถึง ช่ือจุดรับ-จายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.10 KK-FN-RT-10 : กําหนดรหัสพนักงานรับ-จายเงิน 
 
 

KK-FN-RT-10 กําหนดพนักงานรับ-จายเงนิ

*รหัสพนักงานรับ-จายเงนิ ชื่อพนักงานรับ-จายเงนิ

จุดรับ-จายเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสพนักงานรับ-จายเงิน 

1. จุดรับ-จายเงิน หมายถึง รหัสและชื่อจุดรับ-จายเงิน 
2. รหัสพนักงานรับ-จายเงิน หมายถึง รหัสพนักงานรับ-จายเงิน 
3. ช่ือพนักงานรับ-จายเงิน หมายถึง ช่ือพนักงานรับ-จายเงิน 
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FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

6.1.11 KK-FN-RT-11 : กําหนดรหัสผูรักษาเงินทดรอง 
 

KK-FN-RT-11 กําหนดผูรักษาเงนิทดรอง

*รหัสผูรักษาเงนิทดรอง ชื่อผูรักษาเงนิทดรอง

ประจําคณะ/หนวยงาน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสผูรักษาเงินทดรอง 

1. ประจําคณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงาน 
2. รหัสผูรักษาเงินทดรอง หมายถึง รหัสผูรักษาเงินทดรอง 
3. ช่ือผูรักษาเงินทดรอง หมายถึง ช่ือผูรักษาเงินทดรอง 
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6.2 บันทึกรายการประจําวัน 
6.2.1 KK-FN-DT-01 : บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท) 

KK-FN-IS-01 บันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท)

กองทุน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

วันที่ใบเสร็จรับเงินเลขที่ใบเสร็จรับเงิน Auto Running

จุดเก็บเงิน

แหลงเงิน

ไดรับเงินจาก

หมายเหตุ ประเภทการรับ ไดแก
- รับเงินทั่วไป
- รับชําระหนี้ลูกหน้ี
- รับเพื่อตั้งหน้ีเจาหน้ี
- รับคืนเงินยืมทดรอง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

รายละเอียดเงิน

ลําดับที่ จํานวนเงินประเภทรับเงิน

จํานวนเงินรวม

ประเภทรับเงิน ไดแก
- เงินสด
- เช็ค
- บัตรเครดิต
- ผานธนาคาร

รับชําระหนี้ลูกหนี้ รับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้รับเงินทั่วไป

ธนาคาร/สาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต เช็คลงวันที่

พนักงานเก็บเงิน

รายละเอียด

คาธรรมเนียม Disp.

รายการหัก

รับเงินของคณะ/หนวยงาน

รับคืนเงินยืมทดรอง

ทั่วไปสถานะ พักรอ

- ใบเสร็จรับเงินจะใชรูปแบบเดียวกับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน
- รับเงินของคณะ/หนวยงาน- จะ Default คณะของจุดเก็บเงินที่ทํารายการ  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดกรณีมีการรับเงินแทนคณะอื่น
- ชอง Disp. จะ Default เปนคาวาง
- สถานะของใบเสร็จรับเงินแบงเปน 1. ทั่วไป 2. พักรอ  ซ่ึงสถานะ "พักรอ" จะใชในกรณีของเงินทุนวิจัย ที่ทางผูปฏิบัติงานตองการใบเสร็จรับเงินไปใชงานกอน
จึงจะมีการจายเช็คใหมหาวิทยาลัยภายหลัง (Default ที่สถานะ "ทั่วไป")

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการรับเงิน (ทุกประเภท) 

1. จุดเก็บเงิน หมายถึง รหัสและชื่อจุดเก็บเงิน 
2. พนักงานเก็บเงิน หมายถึง รหัสและชื่อพนักงานเก็บเงิน 
3. รับเงินของคณะ/

หนวยงาน 
หมายถึง รายการรับเงินของคณะ/หนวยงาน 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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4. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
5. วันที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง วันที่ใบเสร็จรับเงิน 
6. สถานะ หมายถึง สถานะ ไดแก ทั่วไป, พักรอ 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
9. กองทุน หมายถึง กองทุน 
10. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
11. ไดรับเงินจาก หมายถึง ผูชําระเงิน 
12. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดการรับเงิน 
13. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
14. ประเภทรับเงิน หมายถึง ประเภทรับเงิน ไดแก เงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต, ผานธนาคาร 
15. ธนาคาร/สาขา หมายถึง ช่ือธนาคาร/สาขา 
16. เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต หมายถึง เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต 
17. เช็คลงวันที่ หมายถึง เช็คลงวันที่ 
18. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินทีรับ 
19. คาธรรมเนียม หมายถึง จํานวนเงินคาธรรมเนียม 
20. Disp. หมายถึง แสดง/ไมแสดงรายการคาธรรมเนียมในใบเสร็จรับเงิน 
21. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
22. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
23. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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KK-FN-DT-01_2 : บันทึกการรับเงิน 

รับชําระหนี้ลูกหนี้

รับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้

ลําดับที่ จํานวนเงินประเภทลูกหนี้

จํานวนเงินรวม

เลขที่เอกสารอางอิงชื่อลูกหนี้

ลําดับที่ จํานวนเงินประเภทเจาหนี้

จํานวนเงินรวม

เลขที่เอกสารอางอิงชื่อเจาหนี้

รับเงินทั่วไป

รหัสรายการ จํานวนเงินลําดับที่ ชื่อรายการ

จํานวนเงินรวม
มูลคาภาษี

จํานวนเงินรวมสุทธิ
อัตราภาษี (%)

หมายเหตุ สามารถแกไขชื่อรายการเพิ่มเติมได

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการรับเงิน 

1.     ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
2. รหัสรายการ หมายถึง รหัสรายการ 
3. ช่ือรายการ หมายถึง ช่ือรายการ 
4. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
5. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินกอนหักภาษี 
6. อัตราภาษี (%) หมายถึง อัตราภาษี 
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7. มูลคาภาษี หมายถึง จํานวนเงินมูลคาภาษี 
8. จํานวนเงินรวมสุทธ ิ หมายถึง จํานวนเงินหลังหักภาษี 
9. ลําดับที่ (รับชําระหนี้

ลูกหนี้) 
หมายถึง ลําดับที่ 

10. ช่ือลูกหนี้ หมายถึง ช่ือลูกหนี้ 
11. ประเภทลูกหนี้ หมายถึง ประเภทลูกหนี้ 
12. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
13. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินที่รับชําระ 
14. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
15. ลําดับที่ (รับเพื่อต้ังหนี้

เจาหนี้) 
หมายถึง ลําดับที่ 

16. ช่ือเจาหนี้ หมายถึง ช่ือเจาหนี้ 
17. ประเภทเจาหนี้ หมายถึง ประเภทเจาหนี้ 
18. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
19. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินจายชําระ 
20. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
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KK-FN-DT-01_3 : บันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

รายการหัก

รหัสรายการหัก จํานวนเงินลําดับที่ ชื่อรายการหัก

จํานวนเงินรวม

รับคืนเงินยืมทดรอง

ลําดับที่ ประเภทสัญญายืม

จํานวนเงินรวม

เลขที่สัญญาชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง เงินตน/ดอกเบี้ย จํานวนเงิน

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

1.     ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
2. ช่ือลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง ช่ือลูกหนี้ 
3. ประเภทสัญญา หมายถึง ประเภทสัญญา 
4. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
5. เงินตน/ดอกเบี้ย หมายถึง เงินตน/ดอกเบี้ย 
6. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินรับชําระ 
7. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
8. ลําดับที่ (รายการหัก) หมายถึง ลําดับที่ 
9. รหัสรายการหัก หมายถึง รหัสรายการหัก 
10. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
11. รวมจํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินรวม 
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6.2.2 KK-FN-DT-02 : บันทึกยืนยันการรับเงิน 
KK-FN-IS-02 บันทึกยืนยันการรับเงิน

รับเงินจาก จํานวนเงินลําดับที่

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

รายละเอียด

กองทุน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

จํานวนเงินรวม

ยืนยันการรับเงิน

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

วันที่เอกสารชื่อแฟมขอมูล

เลขที่เอกสาร

Yes CancelNo

แหลงเงิน

- ขอมูลรายการจะดึงมาจากชื่อแฟมขอมูลท่ีกําหนด
- มีการแสดงผลของการนําเขาขอมูล
- สามารถรับขอมูลไดหลายรหัสรายการ

รหัสรายการ ชื่อรายการ

วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกยืนยันการรับเงิน 
1.     ช่ือแฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูล 
2. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่ออกเอกสาร 
3. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
5. กองทุน หมายถึง กองทุน 
6. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
7. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
8. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
9. รหัสรายการ หมายถึง รหัสรายการ 
10. ช่ือรายการ หมายถึง ช่ือรายการ 
11. รับเงินจาก หมายถึง ผูชําระเงิน 
12. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดการรับเงิน 
13. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
14. ยืนยันการรับเงิน หมายถึง ยืนยันรายการรับเงิน 
15. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
16. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
17. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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18. Yes หมายถึง ยืนยัน 
19. No หมายถึง ไมยืนยัน 
20. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.3 KK-FN-DT-03 : บันทึกการรับเงินโอนจากคลังจังหวัด 

รายละเอียดรายการ

KK-FN-IS-03 บันทึกการรับเงินโอนจากคลังจังหวัด

ลําดับที่ จํานวนเงินเลขที่ใบเบิก หนวยงาน เลขที่เอกสารอางอิง เจาหนี้รายละเอียด

จํานวนเงิน
ที่ขอรับที่ฎีกา

จํานวนเงินรวม

วันที่คลังรับหมวดรายจาย เลขที่คลังรับ

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

Print

วันท่ีเอกสารเลขที่เอกสาร

จํานวนเงิน
ขอเบิก ภาษีเงินได รายการหัก

เลขที่บัญชีธนาคาร

หมายเหตุ จํานวนเงินและรายละเอียดของใบเบิกจะ Default มาจากเลขที่ฎีกา

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการรับเงินโอนจากคลังจังหวัด 

1.     เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
2. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่ออกเอกสาร 
3. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
4. ที่ฎีกา หมายถึง ที่ฎีกา 
5. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
6. เลขที่คลังรับ หมายถึง เลขที่คลังรับ 
7. วันที่คลังรับ หมายถึง วันที่คลังรับ 
8. จํานวนเงินขอเบิก หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิก 
9. ภาษีเงินได หมายถึง จํานวนเงินภาษีเงินได 
10. รายการหัก หมายถึง จํานวนเงินรายการหัก 
11. จํานวนเงินที่ขอรับ หมายถึง จํานวนเงินที่ขอรับจากคลัง 
12. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
13. Print หมายถึง พิมพใบรับเงินจากคลังจังหวัด 
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14. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูที่ปรับปรุงรายการ 
15. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
16. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
17. เลขที่ใบเบิก หมายถึง เลขที่ใบเบิก 
18. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
19. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
20. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
21. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
22. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
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6.2.4 KK-FN-DT-04 : บันทึกการนําฝากเงิน 

รายละเอียดเงิน

KK-FN-IS-04 บันทึกการนําฝากเงิน

กองทุน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

เลขที่ใบนําฝาก วันที่ใบนําฝาก

เลขที่บัญชีธนาคาร

แหลงเงิน

ลําดับที่ จํานวนเงินประเภทรับเงิน

จํานวนเงินรวม

ธนาคาร/สาขา เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่

จุดเก็บเงิน พนักงานเก็บเงิน

ฝากเงินของคณะ/หนวยงาน

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

ลําดับที่ จํานวนเงินเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

ไดรับเงินจาก ยืนยัน
นําฝากรายการหัก จํานวนเงินสุทธิ

-ฝากเงินของคณะ/หนวยงาน- จะ Default คณะของจุดเก็บเงินที่ทํารายการ  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดกรณีมีการรับเงินแทนคณะอ่ืน
-รายการในใบเสร็จรับเงิน จะแสดงรายละเอียดเฉพาะเช็คและเงินสดที่ยังไมไดมีการนําฝาก

วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการนําฝากเงิน 
1. จุดเก็บเงิน หมายถึง รหัสและชื่อจุดเก็บเงิน 
2. พนักงานเก็บเงิน หมายถึง รหัสและชื่อพนักงานเก็บเงิน 
3. ฝากเงินของคณะ/

หนวยงาน 
หมายถึง รายการฝากเงินของคณะ/หนวยงาน 

4. เลขที่ใบนําฝาก หมายถึง เลขที่ใบนําฝาก 
5. วันที่ใบนําฝาก หมายถึง วันที่ใบนําฝาก 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             FN_6-22  

6. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
9. กองทุน หมายถึง กองทุน 
10. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
11. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
12. ประเภทรับเงิน หมายถึง ประเภทรับเงิน ไดแก เงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต, ผานธนาคาร 
13. ธนาคาร/สาขา หมายถึง ธนาคาร/สาขา 
14. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
15. เช็คลงวันที่ หมายถึง วันที่บนหนาเช็ค 
16. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
17. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
18. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
19. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
20. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
21. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
22. ไดรับเงินจาก หมายถึง ผูชําระเงิน 
23. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
24. รายการหัก หมายถึง จํานวนเงินรายการหัก 
25. จํานวนเงินสุทธิ หมายถึง จํานวนเงินสุทธิ 
26. ยืนยันนําฝาก หมายถึง ยืนยันรายการนําฝาก 
27. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
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6.2.5 KK-FN-DT-05 : บันทึกจัดทําใบนําสง 

KK-FN-IS-05  บันทึกจัดทําใบนําสง

รายละเอียด

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

วันที่
ใบเสร็จรับเงิน

Yes CancelNo

ไดรับเงินจาก ประเภทรับเงิน ธนาคาร/สาขา

ต้ังแต ถึง

วันที่รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จํานวนเงิน

Print

เลขที่ใบนําสง วันที่ใบนําสง

เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน

จุดเก็บเงิน

พนักงานเก็บเงิน

เลขที่เช็ค/
บัตรเครดิต ยืนยัน

คณะ/หนวยงาน

แหลงเงิน

วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกจัดทําใบนําสง 
1.     จุดเก็บเงิน หมายถึง รหัสและชื่อจุดเก็บเงิน 
2. พนักงานเก็บเงิน หมายถึง รหัสและชื่อพนักงานเก็บเงิน 
3. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
4. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงาน 
5. วันที่รับเงิน หมายถึง วันที่รับเงิน 
6. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
7. เลขที่ใบนําสง หมายถึง เลขที่ใบนําสง 
8. วันที่ใบนําสง หมายถึง วันที่ใบนําสง 
9. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
10. วันที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง วันที่ใบเสร็จรับเงิน 
11. ไดรับเงินจาก หมายถึง ผูชําระเงิน 
12. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดเอกสาร 
13. ประเภทรับเงิน หมายถึง ประเภทรับเงิน ไดแก เงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต, ผานธนาคาร 
14. ธนาคาร/สาขา หมายถึง ช่ือธนาคาร/สาขา 
15. เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต หมายถึง เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต 
16. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
17. ยืนยัน หมายถึง ยืนยันรายการนําสง 
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18. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
19. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
20. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
21. Print หมายถึง พิมพใบนําสง 
22. Yes หมายถึง ยืนยัน 
23. No หมายถึง ไมยืนยัน 
24. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.6 KK-FN-DT-06 : พิมพใบสรุปนําสงกองคลัง 
KK-FN-IS-06  พิมพใบสรุปนําสงกองคลัง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
รายการ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

วันที่ใบนําสง

Yes CancelNo

พนักงานเก็บเงิน

ต้ังแต ถึง

วันที่ใบนําสง

เลขที่ใบนําสง

จํานวนเงิน

Print

เลขที่ใบสรุปนําสง วันที่ใบสรุปนําสง

เลขที่ใบนําสง

ประจําคณะ/หนวยงาน

จุดเก็บเงิน

คณะ/หนวยงาน

แหลงเงิน

 
วัตถุประสงค  : เพื่อพิมพใบสรุปนําสงกองคลัง 

1.     ประจําคณะ/หนวยงาน หมายถึง ประจําคณะ/หนวยงาน 
7 แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
8 คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงาน 
9 วันที่ใบนําสง หมายถึง วันที่ใบนําสง 
10 เลขที่ใบนําสง หมายถึง เลขที่ใบนําสง 
11 เลขที่ใบสรุปนําสง หมายถึง เลขที่ใบสรุปนําสง 
12 วันที่ใบสรุปนําสง หมายถึง วันที่ใบสรุปนําสง 
13 เลขที่ใบนําสง หมายถึง เลขที่ใบนําสง 
14 วันที่ใบนําสง หมายถึง วันที่ใบนําสง 
15 จุดเก็บเงิน หมายถึง รหัสและชื่อจุดเก็บเงิน 
16 พนักงานเก็บเงิน หมายถึง รหัสและชื่อพนักงานเก็บเงิน 
17 จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
18 ยืนยันรายการ หมายถึง ยืนยันรายการนําสงกองคลัง 
19 จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
20 ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
21 วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
22 Primt หมายถึง พิมพใบนําสงกองคลัง 
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23 Yes หมายถึง ยืนยัน 
24 No หมายถึง ไมยืนยัน 
25 Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.7 KK-FN-DT-07 : บันทึกรับเงินนําสงจากคณะ 
KK-FN-IS-07  บันทึกรับเงินนําสงจากคณะ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
รายการ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

วันที่
ใบสรุปนําสง

Yes CancelNo

คณะ/หนวยงาน

ต้ังแต ถึง

วันที่ใบสรุปนําสง

เลขที่ใบสรุปนําสง

จํานวนเงิน

เลขที่ใบรับเงินนําสง วันที่ใบรับเงินนําส
ง

เลขที่
ใบสรุปนําสง

แหลงเงิน

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรับเงินนําสงจากคณะ 

1. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
2. วันที่ใบสรุปนําสง หมายถึง วันที่ใบสรุปนําสง 
3. เลขที่ใบสรุปนําสง หมายถึง เลขที่ใบสรุปนําสง 
4. เลขที่ใบรับเงินนําสง หมายถึง เลขที่ใบรับเงินนําสง 
5. วันที่ใบรับเงินนําสง หมายถึง วันที่ใบรับเงินนําสง 
6. เลขที่ใบสรุปนําสง หมายถึง เลขที่ใบสรุปนําสง 
7. วันที่ใบสรุปนําสง หมายถึง วันที่ใบสรุปนําสง 
8. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงาน 
9. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
10. ยืนยันรายการ หมายถึง ยืนยันรายการรับเงิน 
11. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
12. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
13. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
14. Yes หมายถึง ยืนยัน 
15. No หมายถึง ไมยืนยัน 
16. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

6.2.8 KK-FN-DT-08 : บันทึกคาธรรมเนียม 

วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกคาธรรมเนียม 

KK-FN-IS-08 บันทึกคาธรรมเนียม

กองทุน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

วันท่ีเอกสารเลขท่ีเอกสาร

แหลงเงิน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ประเภทบัตรเครดิต

ลําดับท่ี จํานวนเงิน

จํานวนเงินรวม

เลขท่ีใบเสร็จ

เลขท่ีบัญชีธนาคาร

คาธรรมเนยีมเลขท่ีเช็ค/บัตรเครดิต วันท่ี

1.     เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
2. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่เอกสาร 
3. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
5. กองทุน หมายถึง กองทุน 
6. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
7. ประเภทบัตรเครดิต หมายถึง ประเภทบัตรเครดิต 
8. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
9. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
10. เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต หมายถึง เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต 
11. วันที่ หมายถึง วันที่ 
12. เลขที่ใบเสร็จ หมายถึง เลขที่ใบเสร็จ 
13. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
14. คาธรรมเนียม หมายถึง จํานวนเงินคาธรรมเนียม 
15. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
16. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
17. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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6.2.9 KK-FN-DT-09 : บันทึกจัดทํารายการสั่งจาย 
KK-FN-IS-09 จัดทํารายการสั่งจาย

เลขประจ ําตัวผูเสียภาษี

รายการจายเงินของ

วันท่ีเอกสารเลขท่ีเอกสาร

แหลงเงิน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ลําดับท่ี ภาษีมูลคาเพิม่

จ ํานวนเงินรวม

จาํนวนเงิน
ขอเบิก

แผนงาน/โครงการ

มูลคาสินคารหัสรายการ ชื่อรายการ

เลขท่ีเอกสารอางอิง

ท่ีอยู

ภาษีเงินได คาปรับ จาํนวนเงิน
ท่ีขอรับ

หนวยงาน

กองทุน

หมวดรายจาย

ปงบประมาณ

ท่ีผูเบิก วันท่ีจัดทําฎีกา

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายการสั่งจาย (Manual) 

1. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
2. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่ใบสั่งจาย 
3. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
4. ที่ผูเบิก หมายถึง ที่ผูเบิกตามฎีกา 
5. วันที่จัดทําฎีกา หมายถึง วันที่จัดทําฎีกา 
6. รายการจายเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อผูรับเงิน/เจาหนี้ 
7. เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายถึง เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
8. ที่อยู หมายถึง ที่อยู 
9. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
10. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
11. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
12. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
13. กองทุน หมายถึง กองทุน 
14. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
15. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
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16. รหัสรายการ หมายถึง รหัสรายการ 
17. ช่ือรายการ หมายถึง ช่ือรายการ 
18. จํานวนเงินขอเบิก หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิก 
19. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
20. มูลคาสินคา หมายถึง จํานวนเงินมูลคาสินคา 
21. ภาษีเงินได หมายถึง จํานวนเงินภาษีเงินได 
22. คาปรับ หมายถึง จํานวนเงินคาปรับ 
23. จํานวนเงินที่ขอรับ หมายถึง จํานวนเงินที่ขอรับ 
24. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
25. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
26. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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6.2.10 KK-FN-DT-10 : บันทึกจัดพิมพใบสั่งจาย 
KK-FN-IS-10 จัดพิมพใบสั่งจาย

เลขท่ีใบเบิก

หมายเหตุ - อางอิงขอมูลการส่ังจาย จาก เอกสารการอนุมัติเบิกจาย, เอกสารการเบิกชดเชยเงินทดรองจาย
- 1 ใบส่ังจาย ตอ 1 ขอมูล Supplier
- รายละเอียดของใบสั่งจายแตละใบ สามารถตรวจสอบไดท่ีขอมูลการเบิกจายเงิน
- ใบส่ังจายในสวนของเงินงบประมาณ จะพิมพไดก็ตอเม่ือฎีกาน้ันไดรับการอนุมัติเงินจากคลังจังหวัดแลว

เลขท่ีฎีกา

จํานวนเงินท่ีเบิก
ตามฎีกา คาปรับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ภาษี
มูลคาเพิม่

จ ํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การพมิพ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขท่ีใบสั่งจาย

Yes CancelNo

รายการจายเงินของ เลขประจําตัว
ผูเสียภาษี ภาษีเงินได จํานวนเงิน

ท่ีขอรับ

ต้ังแต ถึง

วันท่ีใบเบิก

วันท่ีรับฎีกา

เลขท่ีใบเบิก มูลคาสินคา

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการจัดทําใบสั่งจาย (Auto) 

1. วันที่ใบเบิก หมายถึง วันที่ใบเบิก 
2. วันที่รับฎีกา หมายถึง วันที่รับฎีกาจากคลังจังหวัด 
3. เลขที่ใบเบิก หมายถึง เลขที่ใบเบิก 
4. เลขที่ฎีกา หมายถึง เลขที่ฎีกา (ที่ผูเบิก) 
5. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
6. รายการจายเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อผูรับเงิน/เจาหนี้ 
7. เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายถึง เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
8. เลขที่ใบเบิก หมายถึง เลขที่ใบเบิก 
9. จํานวนเงินที่เบิกตามฎีกา หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิก 
10. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
11. มูลคาสินคา หมายถึง จํานวนเงินมูลคาสินคา 
12. คาปรับ หมายถึง จํานวนเงินคาปรับ 
13. ภาษีเงินได หมายถึง จํานวนเงินภาษีเงินได 
14. จํานวนเงินที่ขอรับ หมายถึง จํานวนเงินที่ขอรับ 
15. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
16. ยืนยันการพิมพ หมายถึง ยืนยันการพิมพใบสั่งจาย 
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17. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
18. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
19. Yes หมายถึง ยืนยัน 
20. No หมายถึง ไมยืนยัน 
21. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.11 KK-FN-DT-11 : บันทึกจัดพิมพใบรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย 
KK-FN-IS-11 จัดพิมพใบรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย

เลขท่ีใบสั่งจ าย

ต้ังแต ถึง

จํานวนเงินรวม

เลขท่ี
ใบสั่งจาย รายการจายเงินของ เลขประจาํตัว

ผูเสียภาษี
จาํนวนเงินท่ีเบิก

ตามฎีกา ภาษีเงินได จาํนวนเงิน
ท่ีขอรับคาปรับภาษี

มูลคาเพิม่
ยืนยัน
การพมิพ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

Yes CancelNo

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการจัดทําใบรับรองหักภาษี ณ ท่ีจาย (Auto) 

1. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
2. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
3. รายการจายเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อผูรับเงิน/เจาหนี้ 
4. เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายถึง เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
5. เลขที่ใบเบิก หมายถึง เลขที่ใบเบิก 
6. จํานวนเงินที่เบิกตามฎีกา หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิก 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
8. คาปรับ หมายถึง จํานวนเงินคาปรับ 
9. ภาษีเงินได หมายถึง จํานวนเงินภาษีเงินได 
10. จํานวนเงินที่ขอรับ หมายถึง จํานวนเงินที่ขอรับ 
11. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
12. ยืนยันการพิมพ หมายถึง ยืนยันการพิมพใบรับรองหักภาษี ณ ที่จาย 
13. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
14. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
15. Yes หมายถึง ยืนยัน 
16. No หมายถึง ไมยืนยัน 
17. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.12 KK-FN-DT-12 : บันทึกการสรางเลขที่เช็ค 
KK-FN-IS-12 บันทึกการสรางเลขท่ีเช็ค

เลขท่ีบัญชี

เลขท่ีเช็คเร่ิมตน

สถานะเช็ค

เช็คใหม
เช็คใหม
เช็คใหม
เช็คใหม
เช็คใหม
เช็คใหม
เช็คใหม
เช็คใหม

ธนาคาร/สาขา เลขท่ีเช็ค สั่งจายให

Yes CancelNo

ต้ังแต

เลขท่ีบัญชี เช็คลงวันท่ี

จํานวน

ธนาคาร/สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเหตุ โปรแกรมจะทําการสรางเลขท่ีเช็คขึ้นมาให โดยจะ Default สถานะเช็ค เปน "เช็คใหม"  
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการสรางเลขที่เช็ค 

1. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่และชื่อบัญชีธนาคาร 
2. ธนาคาร/สาขา หมายถึง ช่ือธนาคาร/สาขา 
3. เลขที่เช็คเริ่มตน หมายถึง เลขที่เช็คเริ่มตนที่จะสราง 
4. จํานวน หมายถึง จํานวนเช็คที่ตองการสราง 
5. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
6. ช่ือบัญชี หมายถึง ช่ือบัญชีธนาคาร 
7. ธนาคาร/สาขา หมายถึง ช่ือธนาคาร/สาขา 
8. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
9. เช็คลงวันที่ หมายถึง เช็คลงวันที่ 
10. สั่งจายให หมายถึง ผูมีสิทธิรับเงิน 
11. สถานะเช็ค หมายถึง สถานะเช็ค เชน เช็คในมือ เช็คระหวางทาง เช็คตัดบัญชี ฯลฯ 
12. Yes หมายถึง ยืนยัน 
13. No หมายถึง ไมยืนยัน 
14. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.13 KK-FN-DT-13 : บันทึกการจัดทําเช็ค 
KK-FN-IS-13 บันทึกการจัดทําเช็ค

เลขท่ีใบสั่งจ าย
เลขท่ีบัญชี

จาํนวนเงิน

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การพมิพ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขท่ีเช็ค สั่งจายให เช็คลงวันท่ี

Yes CancelNo

ต้ังแต ถึง

ลําดับท่ี เลขท่ีใบสั่งจาย

หมายเหตุ ประเภทการจ ายเงินไดแก เช็ค เงินสด หรือ เงินโอน
กรณีเลือกขอมูลเปนเช็ค โปรแกรมจะทําการพิมพเช็ค ตามรายการ "สั่งจ ายนาม" ท่ีระบุในใบสั่งจ ายแตละใบ
กรณีเลือกขอมูลเปนเงินสด โปรแกรมจะทําการพิมพเช็ค 1 ฉบับสําหรับทุกรายการใบสั่งจ าย เพ่ือจายใหจ ุดจ ายเงินทําการขึ้นเงินเพ่ือจายเงินสดตอไป
"เลขท่ีเช็คเร่ิมตน" จะดึงขอมูลมาจากเลขท่ีเช็คใหม ท่ีโปรแกรมสรางใหใน "บันทึกการสรางเลขท่ีเช็ค"

เลขท่ีเช็คเร่ิมตน

เช็คลงวันท่ี

วันท่ีใบสั่งจ าย

ประเภทการจ าย

เลขท่ีบัญชี

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการจัดทําเช็ค 

1. เช็คลงวันที่ หมายถึง เช็คลงวันที่ 
2. ประเภทการจาย หมายถึง ประเภทการจาย เชน เงินสด เช็ค เงินโอน 
3. วันที่ใบสั่งจาย หมายถึง วันที่ใบสั่งจาย 
4. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
5. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
6. เลขที่เช็คเริ่มตน หมายถึง เลขที่เช็คเริ่มตน  
7. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
8. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
9. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
10. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
11. สั่งจายให หมายถึง ผูมีสิทธิรับเงิน 
12. เช็คลงวันที่ หมายถึง เช็คลงวันที่ 
13. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
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14. ยืนยันการพิมพ หมายถึง ยืนยันการพิมพเช็ค 
15. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
16. Yes หมายถึง ยืนยัน 
17. No หมายถึง ไมยืนยัน 
18. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.14 KK-FN-DT-14 : บันทึกการจายเช็ค 
KK-FN-IS-14 บันทึกการจายเช็ค

ต้ังแต ถึง

จาํนวนเงิน

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การจายเช็ค

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขท่ีเช็ค สั่งจายให เช็คลงวันท่ี

Yes CancelNo

ลําดับท่ี วันท่ีจายเช็ค

หมายเหตุ สั่งจ ายให "เจ าหนี้ หรือ ลูกหนี้เงินยืมทดรอง"
เช็คท่ีผ านการจายจะถูกเปลี่ยนสถานะจาก "เช็คในมือ" ใหเปน "เช็คระหวางทาง"

สั่งจ ายให

เลขท่ีใบเสร็จ

เลขท่ีใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับ

เลขท่ีใบแจงหนี้เลขท่ีบัญชี

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการจายเช็ค 

1. สั่งจายให หมายถึง รหัสและชื่อผูมีสิทธิรับเงิน 
2. เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสง

ของ/ใบตรวจรับ 
หมายถึง เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับอางอิง 

3. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
4. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
5. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
6. สั่งจายให หมายถึง ผูมีสิทธิรับเงิน 
7. เช็คลงวันที่ หมายถึง เช็คลงวันที่ 
8. วันที่จายเช็ค หมายถึง วันที่จายเช็ค 
9. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
10. เลขที่ใบแจงหนี้ หมายถึง เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับอางอิง 
11. เลขที่ใบเสร็จ หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้ 
12. ยืนยันการจายเช็ค หมายถึง ยืนยันการจายเช็ค 
13. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
14. Yes หมายถึง ยืนยัน 
15. No หมายถึง ไมยืนยัน 
16. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.15 KK-FN-DT-15 : บันทึกการจายเงินสด 
KK-FN-IS-15 การจายเงินสด

จายให

จ ํานวนเงินรวม

เลขท่ีใบสั่งจาย

Yes CancelNo

ต้ังแต ถึง

ลําดับท่ี จาํนวนเงิน ยืนยัน
การจายเงิน

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขท่ีใบแจงหนี้วันท่ีจายเงิน

เลขท่ีใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับ

เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการจายเงินสด 

1. จายให หมายถึง รหัสและชื่อผูมีสิทธิรับเงิน 
2. เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสง

ของ/ใบตรวจรับ 
หมายถึง เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับอางอิง 

3. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
4. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
5. วันที่จายเช็ค หมายถึง วันที่จายเช็ค 
6. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
7. เลขที่ใบแจงหนี้ หมายถึง เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับอางอิง 
8. เลขที่ใบเสร็จ หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้ 
9. ยืนยันการจายเงิน หมายถึง ยืนยันการจายเงินสด 
10. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
11. Yes หมายถึง ยืนยัน 
12. No หมายถึง ไมยืนยัน 
13. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.16 KK-FN-DT-16 : บันทึกการจายเงินโอน 
KK-FN-IS-16 การจายเงินโอน

Yes CancelNo

ต้ังแต ถึง

จาํนวนเงิน

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การจายเงิน

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขท่ีบัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร/สาขาลําดับท่ี

จายให

เลขท่ี
ใบสั่งจาย

วันท่ีจาย
เงินโอน

เลขท่ีใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับ

เลขท่ีใบเสร็จเลขท่ีใบแจงหนี้

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการจายเงินโอน 

1. จายให หมายถึง รหัสและชื่อผูมีสิทธิรับเงิน 
2. เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสง

ของ/ใบตรวจรับ 
หมายถึง เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับอางอิง 

3. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
4. วันที่จายเงินโอน หมายถึง วันที่จายเงินโอน 
5. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
6. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
7. ช่ือบัญชี หมายถึง ช่ือบัญชีธนาคาร 
8. ธนาคาร/สาขา หมายถึง ช่ือธนาคาร/สาขา 
9. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
10. เลขที่ใบแจงหนี้ หมายถึง เลขที่ใบแจงหนี้/ใบสงของ/ใบตรวจรับอางอิง 
11. เลขที่ใบเสร็จ หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้ 
12. ยืนยันการจายเงิน หมายถึง ยืนยันการจายเงินโน 
13. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
14. Yes หมายถึง ยืนยัน 
15. No หมายถึง ไมยืนยัน 
16. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.17 KK-FN-DT-17 : บันทึกการปรบัปรุงเชค็ 
KK-FN-IS-17 บันทึกการปรับปรุงเช็ค

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

เลขท่ีเช็คลําดับท่ี สั่งจายให สถานะเช็ค หมายเหตุ

เลขท่ีเช็ค

ต้ังแต ถึง

เช็คลงวันท่ี

จาํนวนเงิน

จํานวนเงินรวม

เลขท่ีบัญชี

เลขท่ีบัญชี

เช็คลงวันท่ี

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการปรับปรุงเช็ค 

1. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
2. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
3. เช็คลงวันที่ หมายถึง วันที่บนเช็ค 
4. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
5. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
6. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
7. เช็คลงวันที่ หมายถึง วันที่บนเช็ค 
8. สั่งจายให หมายถึง ผูมีสิทธิรับเงิน 
9. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
10. สถานะเช็ค หมายถึง สถานะเช็ค เชน เช็คในมือ เช็คระหวางทาง เช็คตัดบัญชี ฯลฯ 
11. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
12. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
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6.2.18 KK-FN-DT-18 : บันทึกการจัดตั้งและปรับปรุงวงเงนิทดรอง 
KK-FN-IS-18 บันทึกการจัดต้ังและปรับปรุงวงเงินทดรอง

คณะ/หนวยงาน

ผูรักษาเงินทดรอง

วงเงินทดรอง

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการจัดตั้งและปรับปรุงวงเงินทดรอง 

1. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
2. ผูรักษาเงินทดรอง หมายถึง ผูรักษาเงินทดรอง 
3. วงเงินทดรอง หมายถึง วงเงินทดรอง 
4. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
5. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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6.2.19 KK-FN-DT-19 : บันทึกจัดทําใบเบิกเงินทดรองจาย 
KK-FN-IS-19  บันทึกจัดทําใบเบิกเงินทดรองจาย

วันที่คุมยอดเบิกจาย

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน

กองทุน

เลขท่ีคุมยอดเบิกจาย

เลขท่ีใบเบิกเงินทดรองจาย วันที่เบิกเงินทดรองจาย

รายละเอยีดการจาย

ภาษมีูลคาเพิ่ม

จํานวนเงินรวม

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

เลขท่ีเอกสารอางองิ

มูลคาสนิคา

วงเงินทดรอง ยอดจายเงินทดรอง จํานวนเงินเบิกชดเชยคางรับ วงเงินทดรองจายคงเหลอืยอดเบิกเงินทดรอง

 
วัตถุประสงค  : เพื่อจัดทําใบเบิกเงินทดรองจาย 

1. วงเงินทดรอง หมายถึง วงเงินทดรอง 
2. ยอดเบิกเงินทดรอง หมายถึง จํานวนเงินที่เบิกในสวนของเงินทดรอง 
3. ยอดจายเงินทดรอง หมายถึง จํานวนเงินที่จายเงินทดรอง 
4. จํานวนเงินเบิกชดเชย

คางรับ 
หมายถึง จํานวนเงินที่ทําเรื่องขอเบิกชดเชยไปแลวแตยังไมไดรับเงิน 

5. วงเงินทดรองคงเหลือ หมายถึง วงเงินทดรองคงเหลือ 
6. เลขที่ใบเบิกเงินทดรอง หมายถึง เลขที่ใบเบิกเงินทดรอง 
7. วันที่เบิกเงินทดรอง หมายถึง วันที่เบิกเงินทดรอง 
8. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
9. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
10. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
15. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง กองทุน 
17. ประเภทรายจาย/ประเภท

เงิน 
หมายถึง ประเภทรายจาย/ประเภทเงิน 
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18. รายละเอียดการจาย หมายถึง รายละเอียดรายการจายเงินทดรอง 
19. มูลคาสินคา หมายถึง มูลคาสินคา 
20. ภาษีมูลเพิ่ม หมายถึง จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
21. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
22. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
23. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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6.2.20 KK-FN-DT-20 : บันทึกการจัดทําเช็คเงินทดรองจาย 
KK-FN-IS-20 บันทึกการจัดทําเช็คเงินทดรองจาย

เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย

เลขที่บัญชี

จํานวนเงิน

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การพิมพ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขที่เช็ค สั่งจายให เช็คลงวันที่

Yes CancelNo

ตั้งแต ถึง

ลําดับที่ เลขที่
ใบเบิกเงินทดรองจาย

เลขที่เช็คเริ่มตน

เช็คลงวันที่

วันที่ใบเบิกเงินทดรองจาย

ประเภทการจาย

 
วัตถุประสงค  : เพื่อจัดทําเช็คเงินทดรองจาย 

1. เช็คลงวันที่ หมายถึง เช็คลงวันที่ 
2. ประเภทการจาย หมายถึง ประเภทการจาย เชน เงินสด เช็ค เงินโอน 
3. วันที่ใบเบิกเงินทดรอง หมายถึง วันที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
4. เลขที่ใบเบิกเงินทดรอง หมายถึง เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
5. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
6. เลขที่เช็คเริ่มตน หมายถึง เลขที่เช็คเริ่มตน  
7. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
8. เลขที่ใบเบิกเงินทดรอง หมายถึง เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
9. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
10. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
11. สั่งจายให หมายถึง ผูมีสิทธิรับเงิน 
12. เช็คลงวันที่ หมายถึง เช็คลงวันที่ 
13. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
14. ยืนยันการพิมพ หมายถึง ยืนยันการพิมพเช็ค 
15. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
16. Yes หมายถึง ยืนยัน 
17. No หมายถึง ไมยืนยัน 
18. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.21 KK-FN-DT-21 : บันทึกการจายเช็คเงินทดรองจาย 
KK-FN-IS-21 บันทึกการจายเช็คเงินทดรองจาย

ตั้งแต ถึง

จํานวนเงิน

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การจายเช็ค

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขที่เช็ค สั่งจายให เช็คลงวันที่

Yes CancelNo

ลําดับที่ วันที่จายเช็ค

ส่ังจายให

เลขที่ใบเสร็จ

เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย

เลขที่ใบเบิก
เงินทดรองจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อจายเช็คเงินทดรองจาย 

1. สั่งจายให หมายถึง รหัสและชื่อผูมีสิทธิรับเงิน 
2. เลขที่ใบเบิกเงินทดรอง หมายถึง เลขที่ใบเบิกเงินทดรอง 
3. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
4. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
5. สั่งจายให หมายถึง ผูมีสิทธิรับเงิน 
6. เช็คลงวันที่ หมายถึง เช็คลงวันที่ 
7. วันที่จายเช็ค หมายถึง วันที่จายเช็ค 
8. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
9. เลขที่ใบเบิกเงินทดรอง หมายถึง เลขที่ใบเบิกเงินทดรอง 
10. เลขที่ใบเสร็จ หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้ 
11. ยืนยันการจายเช็ค หมายถึง ยืนยันการจายเช็ค 
12. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
13. Yes หมายถึง ยืนยัน 
14. No หมายถึง ไมยืนยัน 
15. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.22 KK-FN-DT-26 : บันทึกการเบิกชดเชยวงเงนิทดรอง 
KK-FN-IS-26  บันทึกการเบิกชดเชยเงินทดรองจาย

มูลคาสินคา

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การบันทึก

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

วันที่จาย
เงินทดรอง

Yes CancelNo

ผูขอเบิก เลขที่คุมยอด
ผูกพัน ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวนเงินรวม

ต้ังแต ถึง

วันที่จายเงินทดรอง

เลขที่จายเงินทดรอง

เลขที่เอกสาร
อางอิง

Print

เลขที่ใบเบิกชดเชยเงินทดรองจาย วันที่เบิกชดเชย

เลขที่จาย
เงินทดรอง

แหลงเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อเบิกชดเชยวงเงินทดรอง 

1. วันที่จายเงินทดรอง หมายถึง วันที่จายเงินทดรอง 
2. เลขที่จายเงินทดรอง หมายถึง เลขที่จายเงินทดรอง 
3. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
4. เลขที่ใบเบิกชดเชยเงิน

ทดรอง 
หมายถึง เลขที่ใบเบิกชดเชยเงินทดรอง 

5. วันที่ใบเบิกชดเชยเงินทด
รอง 

หมายถึง วันที่ใบเบิกชดเชยเงินทดรอง 

6. เลขที่จายเงินทดรอง หมายถึง เลขที่จายเงินทดรอง 
7. วันที่จายเงินทดรอง หมายถึง วันที่จายเงินทดรอง 
8. ผูขอเบิก หมายถึง ผูขอเบิกเงินทดรอง 
9. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
10. มูลคาสินคา หมายถึง มูลคาสินคา 
11. ภาษีมูลเพิ่ม หมายถึง จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
12. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
13. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
14. ยืนยันการบันทึก หมายถึง ยืนยันรายการขอเบิกชดเชย 
15. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
16. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
17. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
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18. Print หมายถึง พิมพใบขอเบิกชดเชย 
19. Yes หมายถึง ยืนยัน 
20. No หมายถึง ไมยืนยัน 
21. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.23 KK-FN-DT-27 : บันทึกยืนยนัการรับเงินเบิกชดเชยเงินทดรอง 
KK-FN-IS-27 บันทึกยืนยันการรับเงินเบิกชดเชยเงินทดรอง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

ตั้งแต

วันที่จายเงิน

Yes CancelNo

ถึง

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การรับเงิน

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

ผูขอเบิก จํานวนเงินรวม

กองทุน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

แหลงเงิน

ผูรักษาเงินทดรอง

เลขที่เบิกชดเชย หมวดรายจาย ประเภทรายจายเลขที่ใบส่ังจาย เลขที่คุมยอด
ผูกพัน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อยืนยันการรับเงินเบิกชดเชยเงินทดรอง 

1. วันที่จายเงิน หมายถึง วงเงินทดรอง 
2. ผูรักษาเงินทดรอง หมายถึง ผูรักษาเงินทดรอง 
3. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน 
5. กองทุน หมายถึง กองทุน 
6. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
7. เลขที่ใบสั่งจาย หมายถึง เลขที่ใบสั่งจาย 
8. เลขที่เบิกชดเชย หมายถึง เลขที่เบิกชดเชย 
9. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
10. ผูขอเบิก หมายถึง ผูขอเบิก 
11. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
12. ประเภทรายจาย หมายถึง ประเภทรายจาย 
13. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
14. ยืนยันการรับเงิน หมายถึง ยืนยันรายการรับเงิน 
15. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
16. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการ 
17. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการ 
18. Yes หมายถึง ยืนยัน 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             FN_6-49  

19. No หมายถึง ไมยืนยัน 
20. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.24 KK-FN-DT-22 : บันทึกการสงเช็คไปกรุงเทพมหานคร 
KK-FN-IS-22 บันทึกการสงเช็คไปกรุงเทพมหานคร

ต้ังแต ถึง

จาํนวนเงิน

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การสงเช็ค

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขท่ีเช็ค สั่งจายให เช็คลงวันท่ี

Yes CancelNo

เช็คลงวันท่ี

เลขท่ีเช็ค

Print

เลขท่ีบัญชี

วันท่ีสงเช็คเลขท่ีใบสงเช็ค

เลขท่ีบัญชี

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการสงเช็คไปกรุงเทพมหานคร 

1. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
2. เช็คลงวันที่ หมายถึง วันที่บนเช็ค 
3. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
4. เลขที่ใบสงเช็ค หมายถึง เลขที่ใบสงเช็ค 
5. วันที่สงเช็ค หมายถึง วันที่สงเช็ค 
6. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
7. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
8. สั่งจายให หมายถึง ช่ือผูมีสิทธิรับเงิน 
9. เช็คลงวันที่ หมายถึง วันที่บนเช็ค 
10. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
11. ยืนยันการสงเช็ค หมายถึง ยืนยันรายการสงเช็ค 
12. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
13. Print หมายถึง พิมพใบสงเช็ค 
14. Yes หมายถึง ยืนยัน 
15. No หมายถึง ไมยืนยัน 
16. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.25 KK-FN-DT-23 : บันทึกการรับเช็คกลับจากกรุงเทพมหานคร 
 

KK-FN-IS-23 บันทึกการรับเช็คกลับจากกรุงเทพมหานคร

ต้ังแต ถึง

จาํนวนเงิน

จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การรับเช็ค

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

เลขท่ีเช็ค สั่งจายให เช็คลงวันท่ี

Yes CancelNo

เลขท่ีใบสงเช็ค

วันท่ีสงเช็ค

Print

เลขท่ีบัญชี

วันท่ีเอกสารเลขท่ีเอกสาร

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการรับเช็คกลับจากกรุงเทพมหานคร 

1. เลขที่ใบสงเช็ค หมายถึง เลขที่ใบสงเช็ค 
2. วันที่สงเช็ค หมายถึง วันที่สงเช็ค 
3. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่ใบรับเช็ค 
4. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่รับเช็ค 
5. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
6. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
7. สั่งจายให หมายถึง ช่ือผูมีสิทธิรับเงิน 
8. เช็คลงวันที่ หมายถึง วันที่บนเช็ค 
9. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
10. ยืนยันการรับเช็ค หมายถึง ยืนยันรายการรับเช็ค 
11. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินรวม 
12. Print หมายถึง พิมพใบรับเช็ค 
13. Yes หมายถึง ยืนยัน 
14. No หมายถึง ไมยืนยัน 
15. Cancel หมายถึง ยกเลิก 
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6.2.26 KK-FN-DT-24 : บันทึกใบแจงรายการบัญชี (Bank Statement) 
KK-FN-IS-24 บันทึกใบแจงรายการบัญชี (Bank Statement)

เลขท่ีบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี
ธนาคาร สาขา

ประจํางวดท่ี ส้ินสุดวันท่ี

วันท่ี ประเภท เลขท่ีเช็ค ถอน ฝาก คงเหลือ

ชื่อประเภทรายการ

ยอดยกมา

ประมวลผล

แฟมขอมูล

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกใบแจงรายการบัญชี  (Bank Statement) 

1. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
2. ช่ือบัญชี หมายถึง ช่ือบัญชีธนาคาร 
3. ธนาคาร หมายถึง ช่ือธนาคาร 
4. สาขา หมายถึง ช่ือสาขา 
5. ประจํางวดที่ หมายถึง งวดที่ตองการประมวลผล 
6. สิ้นสุดวันที่ หมายถึง วันที่สิ้นสุดของงวดนั้น 
7. แฟมขอมูล หมายถึง ช่ือแฟมขอมูลนําเขา 
8. ยอดยกมา หมายถึง จํานวนเงินยกมาของงวดกอน 
9. วันที่ หมายถึง วันที่ 
10. ประเภท หมายถึง ประเภทรายการ 
11. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
12. ถอน หมายถึง จํานวนเงินถอน 
13. ฝาก หมายถึง จํานวนเงินฝาก 
14. คงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินคงเหลือ 
15. ช่ือประเภทรายการ หมายถึง ช่ือประเภทรายการ 
16. ประมวลผล หมายถึง ประมวลผลรายการ 
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6.2.27 KK-FN-DT-25_1 : บันทึกรายการกระทบยอดบัญชธีนาคาร 

รายการเคลื่อนไหว

KK-FN-IS-25 บันทึกรายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร
เลขท่ีบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี

ธนาคาร สาขา
ประจํางวดท่ี ส้ินสุดวันท่ี

Bank Statement

วันท่ี ประเภท เลขท่ีเช็ค จาํนวนเงิน กระทบยอดบัญชี จาํนวนเงิน

ชื่อประเภทรายการ

แสดงท้ังหมด แสดงเฉพาะท่ีกระทบยอดแลว แสดงเฉพาะไมกระทบยอด

กระทบอตัโนมัติ

รายละเอียดกระทบยอดบัญชี

วันท่ี ประเภท เลขท่ีเช็ค จาํนวนเงิน

กระทบยอดบัญชี
กระทบยอดบัญชี
กระทบยอดบัญชี

กระทบยอดบัญชี
กระทบยอดบัญชี

กระทบยอดบัญชี
กระทบยอดบัญชี

แสดงรายการเคล่ือนไหว รายการ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร 

1. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
2. ช่ือบัญชี หมายถึง ช่ือบัญชีธนาคาร 
3. ธนาคาร หมายถึง ช่ือธนาคาร 
4. สาขา หมายถึง ช่ือสาขา 
5. ประจํางวดที่ หมายถึง งวดที่ตองการประมวลผล 
6. สิ้นสุดวันที่ หมายถึง วันที่สิ้นสุดของงวดนั้น 
7. แสดงรายการเคลื่อนไหว หมายถึง ประเภทรายการ 
8. รายการ หมายถึง ช่ือรายการ 
9. กระทบอัตโนมัติ หมายถึง กระทบยอดอัตโนมัติจาก Bank Statement 
10. แสดงรายการ หมายถึง เลือกแสดงรายการ ทั้งหมด, เฉพาะที่กระทบยอดแลว หรือ 

เฉพาะรายการที่ไมกระทบยอด 
11. วันที่ หมายถึง วันที่รายการ 
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12. ประเภท หมายถึง ประเภทรายการ 
13. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
14. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
15. กระทบยอดบัญชี หมายถึง เลือกกระทบยอดกับทางงานบัญชี 
16. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
17. ช่ือประเภทรายการ หมายถึง ช่ือประเภทรายการ 
18. วันที่ หมายถึง วันที่รายการ 
19. ประเภท หมายถึง ประเภทรายการ 
20. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
21. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
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KK-FN-DT-25_2 : บันทึกรายการกระทบยอดบัญชธีนาคาร 
KK-FN-IS-25 บันทึกรายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร

เลขท่ีบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี
ธนาคาร สาขา

ประจํางวดท่ี ส้ินสุดวันท่ี

วันท่ี ประเภท เลขท่ีเช็ค จาํนวนเงิน กระทบBank Statement จาํนวนเงิน

ชื่อประเภทรายการ

แสดงท้ังหมด แสดงเฉพาะท่ีกระทบยอดแลว แสดงเฉพาะไมกระทบยอด

กระทบอตัโนมัติ

รายละเอียดกระทบยอด Bank Statement

วันท่ี ประเภท เลขท่ีเช็ค จาํนวนเงิน

กระทบBank Statement
กระทบBank Statement
กระทบBank Statement

กระทบBank Statement
กระทบBank Statement

กระทบBank Statement
กระทบBank Statement

แสดงรายการเคล่ือนไหว รายการ

Bank Statement รายการเคลื่อนไหว

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร 

22. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง เลขที่บัญชีธนาคาร 
23. ช่ือบัญชี หมายถึง ช่ือบัญชีธนาคาร 
24. ธนาคาร หมายถึง ช่ือธนาคาร 
25. สาขา หมายถึง ช่ือสาขา 
26. ประจํางวดที่ หมายถึง งวดที่ตองการประมวลผล 
27. สิ้นสุดวันที่ หมายถึง วันที่สิ้นสุดของงวดนั้น 
28. แสดงรายการเคลื่อนไหว หมายถึง ประเภทรายการ 
29. รายการ หมายถึง ช่ือรายการ 
30. กระทบอัตโนมัติ หมายถึง กระทบยอดอัตโนมัติจาก Bank Statement 
31. แสดงรายการ หมายถึง เลือกแสดงรายการ ทั้งหมด, เฉพาะที่กระทบยอดแลว หรือ 

เฉพาะรายการที่ไมกระทบยอด 
32. วันที่ หมายถึง วันที่รายการ 
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33. ประเภท หมายถึง ประเภทรายการ 
34. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
35. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
36. กระทบ Bank Statement หมายถึง เลือกกระทบยอดในรายการของ Bank Statement 
37. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
38. ช่ือประเภทรายการ หมายถึง ช่ือประเภทรายการ 
39. วันที่ หมายถึง วันที่รายการ 
40. ประเภท หมายถึง ประเภทรายการ 
41. เลขที่เช็ค หมายถึง เลขที่เช็ค 
42. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบเอกสาร / รายงาน 
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7.  การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 เอกสาร 

7.1.1 KK-FN-OD-02 : ใบนําสงเงิน 
วัตถุประสงค : เอกสารแสดงรายการสรุปการรับเงินแตละประเภท 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
4. รายละเอียด 
5. จํานวนเงิน 
6. รายการหัก 
7. มูลคาภาษี 
8. จํานวนเงินสุทธิ 
9. แผนงาน/โครงการ 
10. หนวยงาน 
11. กองทุน 
12. ประเภทรายได 
13. ประเภทรับเงิน/รายการหัก 
14. ธนาคาร/สาขา 
15. เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต 
16. เช็คลงวันที่ 
17. จํานวนเงิน 
18. คาธรรมเนียม 
19. จํานวนเงินนําฝาก 
20. เลมที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
รายละเอียดเอกสาร 
จํานวนเงิน 
จํานวนเงินรายการหัก 
จํานวนเงินมูลคาภาษี 
จํานวนเงินหลังหักภาษี 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
ประเภทรายได 
ประเภทรับเงิน/รายการหัก 
ธนาคาร/สาขา 
เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต 
วันที่บนเช็ค 
จํานวนเงิน 
คาธรรมเนียม 
จํานวนเงินนําฝาก 
เลมที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

สวนขอมูลสรุป  
21.  รวมตามใบเสร็จรับเงิน 
22.  รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.1.2 KK-FN-OD-03 : ใบนําฝากเงิน 
วัตถุประสงค : เอกสารแสดงรายการที่มีการนําฝากเขาบัญชีธนาคาร 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. ประเภทรับเงิน 
4. ธนาคาร/สาขา 
5. เลขที่เช็ค 
6. เช็คลงวันที่ 
7. จํานวนเงิน 
8. คาธรรมเนียม 

ประเภทรับเงิน ไดแก เงินสด เช็ค บัตรเครดิต ผานธนาคาร 
ธนาคาร/สาขา 
เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
จํานวนเงิน 
คาธรรมเนียม 

สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามประเภทรับเงิน 
10. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามประเภทรับเงิน 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.1.3 KK-FN-OD-04 : ใบสรุปนําสงกองคลัง 
วัตถุประสงค : เอกสารแสดงรายการสรุปการนําสงเงินของแตละจุดเก็บเงินของ

หนวยงานตางๆ ใหกับกองคลัง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. จุดเก็บเงิน 
4. พนักงานเก็บเงิน 
5. เลขที่ใบนําสง 
6. จํานวนเงิน 
7. ประเภทรับเงิน/รายการหัก 
8. จํานวนเงิน 
9. จํานวนเงินนําฝาก 

จุดที่เก็บเงิน 
ช่ือพนักงานเก็บเงิน 
เลขที่ใบนําสง 
จํานวนเงิน 
ประเภทรับเงิน/รายการหัก 
จํานวนเงิน 
จํานวนเงินนําฝาก 

สวนขอมูลสรุป  
10. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.1.4 KK-FN-OD-07 : ใบแจงยอดเขาบัญชีเงินฝาก 
วัตถุประสงค : เอกสารการแจงยอดเงินที่นําเขาบัญชีเงินฝาก 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     เลขที่บัญชี 
2. ช่ือบัญชี 

เลขที่บัญชี 
ช่ือบัญชี 

สวนขอมูลรายการ  
3. แผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน 
5. กองทุน 
6. แหลงเงิน 
7. รหัสรายการ 
8. ช่ือรายการ 
9. วันที่รายการ 
10. เอกสารอางอิง 
11. จํานวนเงิน 

แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
แหลงเงิน 
รหัสรายการ 
ช่ือรายการ 
วันที่รายการ 
เอกสารอางอิง 
จํานวนเงิน 

สวนขอมูลสรุป  
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.1.5 KK-FN-OD-08 : ใบเบิกเงินทดรอง 
วัตถุประสงค : เอกสารการเบิกเงินทดรอง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
2. วันที่เบิก 
3. ผูขอเบิก 
4. แผนงาน/โครงการ 
5. หนวยงาน 
6. กองทุน 
7. แหลงเงิน 

เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
วันที่เบิกเงินทดรองจาย 
ผูขอเบิก 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
8. เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
9. หมวดรายจาย 
10. ประเภทรายจาย 
11. รายละเอียด 
12. เลขที่เอกสารอางอิง 
13. มูลคาสินคา 
14. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
15. จํานวนเงินที่ขอรับ 

เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
หมวดรายจาย 
ประเภทรายจาย 
รายละเอียด 
เลขที่เอกสารอางอิง 
จํานวนเงินมูลคาสินคา 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
16. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.1.6 KK-FN-OD-08 : ใบขอเบิกชดเชยเงินทดรอง 
วัตถุประสงค : เอกสารการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่เบิกชดเชย 
2. วันที่เบิกชดเชย 
3. ผูรักษาเงินทดรองจาย 
4. แผนงาน/โครงการ 
5. หนวยงาน 
6. กองทุน 
7. แหลงเงิน 

เลขที่เบิกชดเชย 
วันที่เบิกชดเชย 
รหัสและชื่อผูรักษาเงินทดรองจาย 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
8. เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
9. เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
10. วันที่จายเงินทดรอง 
11. ผูขอเบิก 
12. หมวดรายจาย 
13. ประเภทรายจาย 
14. รายละเอียด 
15. เลขที่เอกสารอางอิง 
17. มูลคาสินคา 
18. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
16. จํานวนเงินที่ขอรับ 

เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
วันที่จายเงินทดรอง 
ผูขอเบิก 
หมวดรายจาย 
ประเภทรายจาย 
รายละเอียด 
เลขที่เอกสารอางอิง 
จํานวนเงินมูลคาสินคา 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
17. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2 รายงาน 
7.2.1 KK-FN-OR-01 : รายงานรายละเอียดการรับเงิน ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการรับเงินประเภทตาง ๆ ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2.    แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. คณะ/หนวยงาน 
4. วันที่รับเงิน 
5. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
6. ไดรับเงินจาก 
7. แผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน 
9. กองทุน 
10. รหัสรายการ 
11. ช่ือรายการ 
12. เอกสารอางอิง 
13. จํานวนเงิน 
14. ประเภทรับเงิน 
15. ธนาคาร/สาขา 
16. เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต 
17. เช็คลงวันที่ 
18. จํานวนเงิน 
19. รายการหัก 

คณะ/หนวยงาน 
วันที่รับเงิน 
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
ไดรับเงินจาก 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
รหัสรายการ 
ช่ือรายการ 
เอกสารที่ใชอางอิง 
จํานวนเงิน 
ประเภทรับเงิน ไดแก เงินสด เช็ค บัตรเครดิต ผานธนาคาร 
ธนาคาร/สาขา 
เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต 
วันที่บนเช็ค 
จํานวนเงิน 
จํานวนเงินรายการหัก 

สวนขอมูลสรุป  
20. รวมตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
21. จํานวนฉบับรวม  
22. รวมตามวันที่ 
23. รวมตามคณะ/หนวยงาน 
24. รวมทั้งสิ้น 

จํานวนเงินรวมตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
จํานวนใบเสร็จรับเงิน 
จํานวนเงินรวมตามวันที่ 
จํานวนเงินรวมตามคณะ/หนวยงาน 
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 
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7.2.2 KK-FN-OR-02 : รายงานสรุปการรับเงิน ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการสรุปการรับเงินประเภทตาง ๆ ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2.    แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. คณะ/หนวยงาน 
4. วันที่รับเงิน 
5. แผนงาน/โครงการ 
6. หนวยงาน 
7. กองทุน 
8. จํานวนเงิน 
9. ประเภทรับเงิน 
10. จํานวนเงิน 
11. รายการหัก 

คณะ/หนวยงาน 
วันที่รับเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงิน 
ประเภทรับเงิน ไดแก เงินสด เช็ค บัตรเครดิต ผานธนาคาร 
จํานวนเงิน 
จํานวนเงินรายการหัก 

สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามวันที่ 
13. จํานวนฉบับรวม 
14. รวมตามคณะ/หนวยงาน 
15. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
จํานวนใบเสร็จรับเงิน 
รวมจํานวนเงินตามคณะ/หนวยงาน 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.3 KK-FN-OR-03 : ใบรับเงินจากคลังจังหวัด 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการการรับเงินจากคลังจังหวัด 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายการ  
1. วันที่เอกสาร 
2. เลขที่เอกสาร 
3. เลขที่บัญชีธนาคาร 
4. ที่ฎีกา 
5. หมวดรายจาย 
6. เลขที่คลังรับ 
7. วันที่คลังรับ 
8. จํานวนเงินขอเบิก 
9. ภาษีเงินได 
10. รายการหัก 
11. จํานวนเงินที่ขอรับ 
12. คณะ/หนวยงาน 
13. จํานวนเงิน 

วันที่เอกสาร 
เลขที่เอกสาร 
เลขที่บัญชีธนาคาร 
ที่ฎีกา 
หมวดรายจาย 
เลขที่คลังรับ 
วันที่คลังรับ 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
จํานวนเงินรายการหัก 
จํานวนเงินที่ขอรับ 
คณะ/หนวยงาน 
จํานวนเงิน 

สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามเลขที่เอกสาร 
15. รวมตามวันที่ 
16. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามเลขที่เอกสาร 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.4 KK-FN-OR-04 : รายงานรายละเอียดการนําฝากเงิน ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการนําฝากเงิน ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. คณะ/หนวยงาน 
4. วันที่นําฝาก 
5. เลขที่บัญชีธนาคาร 
6. เลขที่เอกสาร 
7. แผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน 
9. กองทุน 
10. จํานวนเงิน 
11. ประเภทรับเงิน 
12. ธนาคาร/สาขา 
13. เลขที่เช็ค 
14. เช็คลงวันที่ 
15. จํานวนเงิน 
16. คาธรรมเนียม 

คณะ/หนวยงาน 
วันที่นําฝาก 
เลขที่บัญชีธนาคาร 
เลขที่เอกสาร 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงิน 
ประเภทรับเงิน ไดแก เงินสด เช็ค บัตรเครดิต ผานธนาคาร 
ธนาคาร/สาขา 
เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
จํานวนเงิน 
คาธรรมเนียม 

สวนขอมูลสรุป  
17. รวมตามเลขที่บัญชีธนาคาร 
18. รวมตามวันที่ 

รวมจํานวนเงินตามเลขที่บัญชีธนาคาร 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 

19. รวมคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนเงินตามคณะ/หนวยงาน 
20. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.5 KK-FN-OR-05 : รายงานสรุปการนําฝากเงิน ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการสรุปการนําฝากเงิน ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2.    แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. คณะ/หนวยงาน 
4. วันที่นําฝาก 
5. เลขที่บัญชีธนาคาร 
6. แผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน 
8. กองทุน 
9. จํานวนเงิน 
10. ประเภทรับเงิน 
11. จํานวนเงิน 
12. คาธรรมเนียม 

คณะ/หนวยงาน 
วันที่นําฝาก 
เลขที่บัญชีธนาคาร 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงิน 
ประเภทรับเงิน ไดแก เงินสด เช็ค บัตรเครดิต ผานธนาคาร 
จํานวนเงิน 
คาธรรมเนียม 

สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามเลขที่บัญชีธนาคาร 
14. รวมตามวันที่ 
15. รวมคณะ/หนวยงาน 
16. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามเลขที่บัญชีธนาคาร 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินตามคณะ/หนวยงาน 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.6 KK-FN-OR-06 : รายงานสรุปนําสงกองคลัง 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการสรุปการนําสงเงินของแตละจุดเก็บเงินของ

หนวยงานตางๆ ใหกับกองคลัง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. คณะ/หนวยงาน 
4. วันที่นําสง 
5. จุดเก็บเงิน 
6. พนักงานเก็บเงิน 
7. เลขที่ใบนําสง 
8. จํานวนเงิน 
9. ประเภทรับเงิน/รายการหัก 
10. จํานวนเงิน 
11. จํานวนเงินนําฝาก 

คณะ/หนวยงาน 
วันที่นําสง 
จุดที่เก็บเงิน 
พนักงานเก็บเงิน 
เลขที่ใบนําสง 
จํานวนเงิน 
ประเภทรับเงิน/รายการหัก 
จํานวนเงิน 
จํานวนเงินที่นําฝาก 

สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามวันที่ 
13. รวมตามคณะ/หนวยงาน 
14. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินตามคณะ/หนวยงาน 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.7 KK-FN-OR-07 : รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการรับเงินที่นําสงมาจากคณะ/หนวยงาน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     แหลงเงิน แหลงเงิน 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่นําสง 
3. เลขที่ใบสรุปนําสง 
4. คณะ/หนวยงาน 
5. จํานวนเงิน 
6. ประเภทรับเงิน/รายการหัก 
7. จํานวนเงิน 
8. จํานวนเงินนําฝาก 

วันที่นําสง 
เลขที่ใบสรุปนําสง 
คณะ/หนวยงาน 
จํานวนเงิน 
ประเภทรับเงิน/รายการหัก 
จํานวนเงิน 
จํานวนเงินที่นําฝาก 

สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามวันที่ 
10. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.8 KK-FN-OR-08 : ใบสั่งจายเงินสด 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการที่จะตองจายเงินสด 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ 
4. รายการจายเงินของ 
5. จํานวนเงิน 
6. แผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน 
8. กองทุน 
9. เลขที่ใบสั่งจาย 
10. เลขที่ฎีกา 
11. รายการ 
12. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
13. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
14. มูลคาสินคา 
15. ภาษีเงินได 
16. คาปรับ 
17. หักอื่นๆ 
18. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่ 
ผูมีสิทธิรับเงิน 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
เลขที่ฎีกา 
รายละเอียด 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
19. รวมตามวันที่ 
20. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.9 KK-FN-OR-09 : ใบสั่งจายเงินโอน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการที่จะตองจายผานธนาคาร 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
21. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
22. วันที่ 
23. ธนาคาร/สาขา 
24. เลขที่บัญชี 
25. ช่ือบัญชี 
26. จํานวนเงิน 
27. แผนงาน/โครงการ 
28. หนวยงาน 
29. กองทุน 
30. เลขที่ใบสั่งจาย 
31. เลขที่ฎีกา 
32. รายการ 
33. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
34. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
35. มูลคาสินคา 
36. ภาษีเงินได 
37. คาปรับ 
38. หักอื่นๆ 
39. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่ 
ธนาคาร/สาขา 
เลขที่บัญชี 
ช่ือบัญชี 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
เลขที่ฎีกา 
รายละเอียด 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
40. รวมตามธนาคาร/สาขา 
41. รวมตามวันที่ 
42. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามธนาคาร/สาขา 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.10 KK-FN-OR-10 : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจัดทําเช็ค 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจัดทําเช็ค 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. เช็คลงวันที่ 
4. เลขที่บัญชี 
5. เลขที่เช็ค 
6. สั่งจายให 
7. จํานวนเงิน 
8. แผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน 
10. กองทุน 
11. เลขที่ใบสั่งจาย 
12. เลขที่ฎีกา 
13. ประเภทการจาย 
14. รายการ 
15. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
16. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
17. มูลคาสินคา 
18. ภาษีเงินได 
19. คาปรับ 
20. หักอื่นๆ 
21. จํานวนเงินที่ขอรับ 

เช็คลงวันที่ 
เลขที่บัญชี 
เลขที่เช็ค 
ช่ือผูมีสิทธิ์รับเงิน 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
เลขที่ฎีกา 
ประเภทการจาย 
รายละเอียด 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
22. รวมตามเช็คลงวันที่ 
23. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามเช็คลงวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.11 KK-FN-OR-11 : รายงานรายละเอียดการจายเงินสด ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายเงินสด ประจําวันของแตละจุด

เก็บเงิน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่จายเงิน 
4. รายการจายเงินของ 
5. แผนงาน/โครงการ 
6. หนวยงาน 
7. กองทุน 
8. เลขที่ใบสั่งจาย 
9. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
10. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
11. มูลคาสินคา 
12. ภาษีเงินได 
13. คาปรับ 
14. หักอื่น ๆ 
15. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่จายเงิน 
ช่ือผูมีสิทธิ์รับเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามวันที่จายเงินสด 
17. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่จายเงินสด 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.12 KK-FN-OR-12 : รายงานสรุปการจายเงินสด ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใหแสดงรายการสรุปการจายเงินสด ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
18. วันที่จายเงินสด 
19. แผนงาน/โครงการ 
20. หนวยงาน 
21. กองทุน 
22. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
23. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
24. มูลคาสินคา 
25. ภาษีเงินได 
26. คาปรับ 
27. หักอื่น ๆ 
28. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่จายเงินสด 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
29. รวมตามวันที่จายเงินสด 
30. รวมจํานวนเงิน 

รวมจํานวนเงินตามวันที่จายเงินสด 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.13 KK-FN-OR-13 : รายงานรายละเอียดการจายเช็ค ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายเช็ค ประจําวันของแตละจุดเก็บ

เงิน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่จายเช็ค 
4. เลขที่บัญชี 
5. เลขที่เช็ค 
6. เช็คลงวัน 
7. จํานวนเงิน 
8. แผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน 
10. กองทุน 
11. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
12. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
13. มูลคาสินคา 
14. ภาษีเงินได 
15. คาปรับ 
16. หักอื่น ๆ 
17. จํานวนเงินที่ขอรับ 

เช็คลงวันที่ 
เลขที่บัญชี 
เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
18. รวมตามวันที่จายเช็ค 
19. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่จายเช็ค 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.14 KK-FN-OR-14 : รายงานสรุปการจายเช็ค ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใหแสดงรายการสรุปการจายเช็ค ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
20. วันที่จายเช็ค 
21. เลขที่บัญชี 
22. จํานวนเงิน 
23. แผนงาน/โครงการ 
24. หนวยงาน 
25. กองทุน 
26. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
27. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
28. มูลคาสินคา 
29. ภาษีเงินได 
30. คาปรับ 
31. หักอื่น ๆ 
32. จํานวนเงินที่ขอรับ 

เช็คลงวันที่ 
เลขที่บัญชี 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
33. รวมตามวันที่จายเช็ค 
34. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่จายเช็ค 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.15 KK-FN-OR-15 : รายงานรายละเอียดการจายผานธนาคาร ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายผานธนาคาร ประจําวันของแตละ

จุดเก็บเงิน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่จายผานธนาคาร 
4. ธนาคาร/สาขา 
5. เลขที่บัญชี 
6. ช่ือบัญชี 
7. จํานวนเงิน 
8. แผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน 
10. กองทุน 
11. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
12. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
13. มูลคาสินคา 
14. ภาษีเงินได 
15. คาปรับ 
16. หักอื่น ๆ 
17. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่จายผานธนาคาร 
ธนาคาร/สาขา 
เลขที่บัญชี 
ช่ือบัญชี 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
18. รวมตามธนาคาร/สาขา 
19. รวมตามวันที่จายผานธนาคาร 
20. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามธนาคาร/สาขา 
รวมจํานวนเงินตามวันที่จายผานธนาคาร 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.16 KK-FN-OR-16 : รายงานสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใหแสดงรายการสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่จายผานธนาคาร 
4. ธนาคาร/สาขา 
5. จํานวนเงิน 
6. แผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน 
8. กองทุน 
9. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
10. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
11. มูลคาสินคา 
12. ภาษีเงินได 
13. คาปรับ 
14. หักอื่น ๆ 
15. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่จายผานธนาคาร 
ธนาคาร/สาขา 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามวันที่จายผานธนาคาร 
17. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่จายผานธนาคาร 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.17 KK-FN-OR-17 : รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่จายเงิน 
4. รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
5. ช่ือลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
6. เลขที่สัญญา 
7. จํานวนเงิน 
8. แผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน 
10. กองทุน 
11. เลขที่ใบสั่งจาย 
12. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่จายเงิน 
รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
ช่ือลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
เลขที่สัญญา 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามวันที่จายเงิน 
14. รวมจํานวนเงิน 

รวมจํานวนเงินตามวันที่จายเงิน 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.18 KK-FN-OR-18 : รายงานรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่จายเงิน 
4. รหัสเจาหนี้ 
5. ช่ือเจาหนี้ 
6. เลขที่เอกสารอางอิง 
7. จํานวนเงิน 
8. แผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน 
10. กองทุน 
11. เลขที่ใบสั่งจาย 
12. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่จายเงิน 
รหัสเจาหนี้ 
ช่ือเจาหนี้ 
เลขที่เอกสารอางอิง 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามเจาหนี้ 
14. รวมตามวันที่จายเงิน 
15. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามเจาหนี้ 
รวมจํานวนเงินตามวันที่จายเงิน 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.19 KK-FN-OR-19 : รายงานรายละเอียดเช็คตามสถานะ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คตามสถานะ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ปรับปรุง 
4. เช็คลงวันที่ 
5. เลขที่บัญชี 
6. เลขที่เช็ค 
7. สั่งจายให 
8. จํานวนเงิน 
9. แผนงาน/โครงการ 
10. หนวยงาน 
11. กองทุน 
12. เลขที่ใบสั่งจาย 
13. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่ปรับปรุง 
วันที่บนเช็ค 
เลขที่บัญชี 
เลขที่เช็ค 
ผูมีสิทธิ์รับเงิน 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามวันที่ปรับปรุง 
15. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่ปรับปรุง 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.20 KK-FN-OR-20 : รายงานรายละเอียดเช็คระหวางทางที่ตองปรับสถานะเปนเช็ค
ระหวางทางหมดอายุ 

วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คระหวางทางที่ตองปรับสถานะเปนเช็ค
ระหวางทางหมดอายุ 

ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

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

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ที่ออกรายงาน 

สวนขอมูลรายการ  
4. เลขที่บัญชี 
5. เลขที่เช็ค 
6. เช็คลงวันที่ 
7. สถานะเช็ค 
8. สั่งจายให 
9. จํานวนเงิน 
10. แผนงาน/โครงการ 
11. หนวยงาน 
12. กองทุน 
13. เลขที่ใบสั่งจาย 
14. จํานวนเงินที่ขอรับ 
15. อายุเช็ค 

เลขที่บัญชี 
เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
สถานะเช็ค 
ผูมีสิทธิ์รับเงิน 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอรับ 
อายุเช็ค 

สวนขอมูลสรุป  
16. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.21 KK-FN-OR-21 : รายงานรายละเอียดเช็คในมือที่คาดวาจะหมดอายุ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คในมือที่คาดวาจะหมดอายุ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

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

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 
วันที่ที่ออกรายงาน 

สวนขอมูลรายการ  
4. เลขที่บัญชี 
5. เลขที่เช็ค 
6. เช็คลงวันที่ 
7. สถานะเช็ค 
8. สั่งจายให 
9. จํานวนเงิน 
10. แผนงาน/โครงการ 
11. หนวยงาน 
12. กองทุน 
13. เลขที่ใบสั่งจาย 
14. จํานวนเงินที่ขอรับ 
15. อายุเช็ค 

เลขที่บัญชี 
เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
สถานะเช็ค 
ช่ือผูมีสิทธิ์รับเงิน 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอรับ 
อายุเช็ค 

สวนขอมูลสรุป  
16. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.22 KK-FN-OR-22 : รายงานการจัดทําใบเบิกเงินทดรองจายประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจัดทําใบเบิกเงินทดรองจายประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ 
4. เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
5. ผูขอเบิก 
6. เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
7. แผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน 
9. กองทุน 
10. หมวดรายจาย 
11. ประเภทรายจาย 
12. รายละเอียด 
13. เลขที่เอกสารอางอิง 
14. มูลคาสินคา 
15. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
16. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่เบิกเงินทดรองจาย 
เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
ช่ือผูขอเบิก 
เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
หมวดรายจาย 
ประเภทรายจาย 
รายละเอียดเอกสาร 
เลขที่เอกสารอางอิง 
จํานวนเงินมูลคาสินคา 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
17. รวมตามวันที่ 
18. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่ใบเบิกเงินทดรอง 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.23 KK-FN-OR-23 : รายงานการจัดทําเช็คเงินทดรองจายประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจัดทําเช็คเงินทดรองจายประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ/หนวยงาน 
2. แผนงาน/โครงการ 
3. หนวยงาน 
4. กองทุน 
5. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
6. เช็คลงวันที่ 
7. เลขที่บัญชี 
8. เลขที่เช็ค 
9. สั่งจายให 
10. จํานวนเงิน 
11. เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
12. เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
13. หมวดรายจาย 
14. ประเภทรายจาย 
15. รายละเอียด 
16. เอกสารอางอิง 
17. มูลคาสินคา 
18. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
19. จํานวนเงินรวม 

วันที่บนเช็ค 
เลขที่บัญชี 
เลขที่เช็ค 
ผูมีสิทธิรับเงิน 
จํานวนเงินตามเช็ค 
เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
หมวดรายจาย 
ประเภทรายจาย 
รายละเอียดเอกสาร 
เอกสารอางอิง 
จํานวนเงินมูลคาสินคา 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินรวม 

สวนขอมูลสรุป  
20. รวมตามเช็คลงวันที่ 
21. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่บนเช็ค 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.24 KK-FN-OR-24 : รายงานรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจาย ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจาย ประจําวัน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ประจําคณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 
3. ผูรักษาเงินทดรองจาย 

คณะ/หนวยงาน 
แหลงเงิน 
รหัสและชื่อผูรักษาเงินทดรองจาย 

สวนขอมูลรายการ  
4. วันที่จายเช็ค 
5. เลขที่บัญชี 
6. เลขที่เช็ค 
7. เช็คลงวันที่ 
8. จํานวนเงิน 
9. เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
10. เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
11. แผนงาน/โครงการ 
12. หนวยงาน 
13. กองทุน 
14. มูลคาสินคา 
15. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
16. จํานวนเงินรวม 

วันที่จายเช็ค 
เลขที่บัญชีธนาคาร 
เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
จํานวนเงินบนเช็ค 
เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงินมูลคาสินคา 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินรวม 

สวนขอมูลสรุป  
17. รวมตามวันที่จายเช็ค 
18. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่จายเช็ค 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.25 KK-FN-OR-25 : รายงานรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ผูรักษาเงินทดรอง 
2. แผนงาน/โครงการ 
3. หนวยงาน 
4. กองทุน 
5. แหลงเงิน 

รหัสและชื่อผูรักษาเงินทดรอง 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
6. วันที่ขอเบิกชดเชย 
7. เลขที่ขอเบิกชดเชย 
8. เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
9. เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
10. วันที่จายเงิน 
11. ผูขอเบิก 
12. หมวดรายจาย 
13. ประเภทรายจาย 
14. รายละเอียด 
15. เลขที่เอกสารอางอิง 
16. มูลคาสินคา 
17. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
18. จํานวนเงินที่ขอรับ 

วันที่เบิกชดเชย 
เลขที่เบิกชดเชย 
เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
เลขที่คุมยอดผูกพัน 
วันที่จายเงิน 
ช่ือผูขอเบิก 
หมวดรายจาย 
ประเภทรายจาย 
รายละเอียดเอกสาร 
เลขที่เอกสารอางอิง 
จํานวนเงินมูลคาสินคา 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
19. รวมตามวันที่ขอเบิกชดเชย 
20. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่ขอเบิกชดเชย 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.26 KK-FN-OR-26 : รายงานรายละเอียดเช็ค ที่สงไปกรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คที่สงไปกรุงเทพมหานคร 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    แหลงเงิน แหลงเงิน 
สวนขอมูลรายการ  
2. เลขที่เช็ค 
3. เช็คลงวันที่ 
4. สั่งจายให 
5. จํานวนเงิน 
6. แผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน 
8. กองทุน 
9. เลขที่ใบสั่งจาย 
10. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
11. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
12. ภาษีเงินได 
13. คาปรับ 
14. หักอื่น ๆ 
15. จํานวนเงินที่ขอรับ 

เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
ช่ือผูมีสิทธิ์รับเงิน 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
16. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.27 KK-FN-OR-27 : รายงานรายละเอียดการรับเช็คกลับจากกทม. 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการรับเช็คกลับจากกรุงเทพมหานคร 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    แหลงเงิน แหลงเงิน 
สวนขอมูลรายการ  
2. เลขที่ใบสงเช็ค 
3. วันที่สงเช็ค 
4. เลขที่เช็ค 
5. เช็คลงวันที่ 
6. สั่งจายให 
7. จํานวนเงิน 
8. แผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน 
10. กองทุน 
11. เลขที่ใบสั่งจาย 
12. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
13. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
14. ภาษีเงินได 
15. คาปรับ 
16. หักอื่น ๆ 
17. จํานวนเงินที่ขอรับ 

เลขที่ใบสงเช็ค 
วันที่สงเช็ค 
เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
ช่ือผูมีสิทธิ์รับเงิน 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
18. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.28 KK-FN-OR-28 : รายงานรายละเอียดใบสงเช็คคางรับ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดใบสงเช็คคางรับ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     แหลงเงิน แหลงเงิน 
สวนขอมูลรายการ  
2. เลขที่ใบสงเช็ค 
3. วันที่สงเช็ค 
4. เลขที่เช็ค 
5. เช็คลงวันที่ 
6. สั่งจายให 
7. จํานวนเงิน 
8. แผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน 
10. กองทุน 
11. เลขที่ใบสั่งจาย 
12. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
13. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
14. ภาษีเงินได 
15. คาปรับ 
16. หักอื่น ๆ 
17. จํานวนเงินที่ขอรับ 

เลขที่ใบสงเช็ค 
วันที่สงเช็ค 
เลขที่เช็ค 
วันที่บนเช็ค 
ช่ือผูมีสิทธิ์รับเงิน 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
เลขที่ใบสั่งจาย 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินที่ขอรับ 

สวนขอมูลสรุป  
18. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.29 KK-FN-OR-29 : งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการกระทบยอดของบัญชีเงินฝากธนาคารกับ 

Bank Statement 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายการ  
1. ยอดคงเหลือตามใบแจงของธนาคาร 
2. เงินฝากระหวางทาง 
3. เช็คที่นําไปขึ้นเงินแลวแตยังไมลง

บัญชี 
4. คาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ 
5. เช็คที่ผูรับรับไปแลวแตยังไมนําไป

ขึ้นเงิน 
6. รายการที่ธนาคารนําเขาใหแลวแตยัง

ไมลงบัญชี 
7. เงินคงเหลือตามสมุดธนาคาร 

ยอดคงเหลือตามใบแจงของธนาคาร 
เงินฝากที่ลงบัญชีแลวแตยังไมปรากฏใน Bank Statement 
เช็คที่นําไปขึ้นเงินแลวแตยังไมลงบัญชี 
 
คาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ 
เช็คที่ผูรับรับไปแลวแตยังไมนําไปขึ้นเงิน 
 
รายการที่ธนาคารนําเขาใหแลวแตยังไมลงบัญชี 
กองทุน 
เงินคงเหลือตามสมุดธนาคาร 
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7.2.30 KK-FN-OR-30 : รายงานรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ณ วันที่ ณ วันที่ที่ตองการดูรายละเอียด 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่นําฝาก 
3. เลขที่นําฝาก 
4. จํานวนเงิน 
5. หมายเหตุ 

วันที่นําฝาก 
เลขที่นําฝาก 
จํานวนเงิน 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สวนขอมูลสรุป  
6. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.31 KK-FN-OR-31 : รายงานรายละเอียดเช็คที่นําไปขึ้นเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คที่นําไปขึ้นเงินแลว แตยังไมไดลง

บัญชี 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ณ วันที่ ณ วันที่ที่ตองการดูรายละเอียด 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่นําไปขึ้นเงิน 
3. เลขที่เช็ค 
4. จํานวนเงิน 
5. หมายเหตุ 

วันที่นําไปขึ้นเงิน 
เลขที่เช็ค 
จํานวนเงิน 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สวนขอมูลสรุป  
6. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.32 KK-FN-OR-32 : รายงานรายละเอียดเช็คสั่งจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คสั่งจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ณ วันที่ ณ วันที่ที่ตองการดูรายละเอียด 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่ออกเช็ค 
3. เลขที่เช็ค 
4. ช่ือ 
5. จํานวนเงิน 

วันที่ออกเช็ค 
เลขที่เช็ค 
ผูมีสิทธิรับเงิน 
จํานวนเงิน 

สวนขอมูลสรุป  
6. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.33 KK-FN-OR-33 : รายงานรายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลง

บัญชี 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ณ วันที่ ณ วันที่ที่ตองการดูรายละเอียด 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่นําฝาก 
3. จํานวนเงิน 
4. หมายเหตุ 

วันที่นําฝาก 
จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

สวนขอมูลสรุป  
5. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.34 KK-FN-OR-34 : รายงานรายละเอียดคาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดคาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ณ วันที่ ณ วันที่ที่ตองการดูรายละเอียด 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่ 
3. จํานวนเงิน 

วันที่นําฝาก 
จํานวนเงิน 

สวนขอมูลสรุป  
4. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.35 KK-FN-OR-35 : รายการเคลื่อนไหวของ บัญชีเงินฝากธนาคาร 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการเคลื่อนไหวของ บัญชีเงินฝากธนาคาร 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ธนาคาร 
2. เลขที่บัญชี 
3. ระหวางวันที่ – วันที่ 

ช่ือธนาคาร 
เลขที่บัญชีธนาคาร 
ชวงวันที่ที่ตองการดูรายการเคลื่อนไหว 

สวนขอมูลรายการ  
4. วันที่นําฝาก 
5. ประเภท 
6. เลขที่เอกสารอางอิง 
7. เลขที่เช็ค 
8. ฝาก 
9. ถอน 
10. คงเหลือ 

วันที่นําฝาก 
ประเภทรายการ 
เลขที่เอกสารอางอิง 
เลขที่เช็ค 
จํานวนเงินที่ฝาก 
จํานวนเงินที่ถอน 
จํานวนเงินคงเหลือ 

สวนขอมูลสรุป  
11. ยอดยกไป ยอดรวม 
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7.2.36 KK-FN-OR-38 : รายงานรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ผูรักษาเงินทดรอง รหัสและชื่อผูรักษาเงินทดรอง 
สวนขอมูลรายการ  
2. วันที่เบิกชดเชย 
3. เลขที่เบิกชดเชย 
4. เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
5. เลขที่คุมยอดผูกพัน 
6. ผูขอเบิก 
7. แผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน 
9. กองทุน 
10. แหลงเงิน 
11. หมวดรายจาย 
12. ประเภทรายจาย 
13. รายละเอียด 
14. มูลคาสินคา 
15. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
16. จํานวนเงินรวม 

วันที่เบิกชดเชย 
เลขที่เบิกชดเชย 
เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
เลขที่คุมยอดผูกพัน 
ช่ือผูขอเบิก 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
แหลงเงิน 
หมวดรายจาย 
ประเภทรายจาย 
รายละเอียดเอกสาร 
จํานวนเงินมูลคาสินคา 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินรวม 

สวนขอมูลสรุป  
17. รวมตามวันที่เบิกชดเชย 
18. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่เบิกชดเชย 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.37 KK-FN-OR-39 : รายงานรายละเอียดการรับเงินจากการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายงานรายละเอียดการรับเงินจากการขอเบิกชดเชย

เงินทดรอง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ประจําคณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 
3. ผูรักษาเงินทดรอง 

คณะ/หนวยงาน 
แหลงเงิน 
รหัสและชื่อผูรักษาเงินทดรอง 

สวนขอมูลรายการ  
4. วันที่รับเงิน 
5. เลขที่เบิกชดเชย 
6. เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
7. เลขที่คุมยอดผูกพัน 
8. วันที่คุมยอดผูกพัน 
9. ผูขอเบิก 
10. แผนงาน/โครงการ 
11. หนวยงาน 
12. กองทุน 
13. หมวดรายจาย 
14. ประเภทรายจาย 
15. รายละเอียด 
16. มูลคาสินคา 
17. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
18. จํานวนเงินรวม 

วันที่รับเงิน 
เลขที่เบิกชดเชย 
เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย 
เลขที่คุมยอดผูกพัน 
วันที่คุมยอดผูกพัน 
ช่ือผูขอเบิก 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
หมวดรายจาย 
ประเภทรายจาย 
รายละเอียดเอกสาร 
จํานวนเงินมูลคาสินคา 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินรวม 

สวนขอมูลสรุป  
19. รวมตามวันที่รับเงิน 
20. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามวันที่รับเงิน 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.38 KK-FN-OR-40 : ทะเบียนคุมวงเงินทดรอง 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ผูรักษาเงินทดรอง 
2. วงเงินทดรอง 

รหัสและชื่อผูรักษาเงินทดรอง 
วงเงินทดรอง 

สวนขอมูลรายการ  
2. ยอดยกมา 
3. เลขที่เอกสาร 
4. วันที่เอกสาร 
5. แผนงาน/โครงการ 
6. หนวยงาน 
7. กองทุน 
8. แหลงเงิน 
9. หมวดรายจาย 
10. ประเภทรายจาย 
11. เลขที่เบิกชดเชย 
12. จํานวนเงินรับ 
13. จํานวนเงินจาย 
14. เงินทดรองคงเหลือ 

ยอดยกมาตามชวงเวลา 
เลขที่เอกสาร 
วันที่เอกสาร 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
แหลงเงิน 
หมวดรายจาย 
ประเภทรายจาย 
เลขที่เบิกชดเชย 
จํานวนเงินรับ 
จํานวนเงินจายเงินทดรอง 
ยอดเงินทดรองคงเหลือ 

สวนขอมูลสรุป  
15. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.39 KK-FN-OR-41 : ใบสรุปการจายเงินโอน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงสรุปรายการที่จะตองจายผานธนาคาร 
ผูใช : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 
ผูจัดทํา : เจาหนาที่ดูแลงานงานรับ-จายเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.    คณะ/หนวยงาน 
2. แหลงเงิน 

ช่ือคณะหรือหนวยงาน 
แหลงเงิน 

สวนขอมูลรายการ  
3. วันที่ 
4. ธนาคาร/สาขา 
5. จํานวนเงิน 
6. แผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน 
8. กองทุน 
9. จํานวนเงินที่ขอเบิก 
10. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
11. มูลคาสินคา 
12. ภาษีเงินได 
13. คาปรับ 
14. หักอื่นๆ 
15. จํานวนเงินโอน 

วันที่ 
ธนาคาร/สาขา 
จํานวนเงิน 
แผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 
กองทุน 
จํานวนเงินที่ขอเบิก 
จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนเงินมูลคาของสินคา 
จํานวนเงินภาษีเงินได 
คาปรับ 
จํานวนเงินหักอื่นๆ 
จํานวนเงินโอน 

สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามธนาคาร/สาขา 
17. รวมตามวันที่ 
18. รวมทั้งสิ้น 

รวมจํานวนเงินตามธนาคาร/สาขา 
รวมจํานวนเงินตามวันที่ 
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 

 
 

FN_ระบบงานรับ/จายเงิน แกไขเม่ือ : 23 มี.ค.  2547 



 

 

 

 

ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน 



 
รายงานการออกแบบระด

FN_

ับฟงกชัน                                                                                                          FN_8-1

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค
ระบบงานรับ/จายเงิน 

8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
 

8.1 ทะเบียนเอกสารสงออก 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-01-V02
.. CF-FN-07-V02 

KK-FN-OD-02 ใบนําสงเงิน งานการเงิน ประจําวัน  CF-FN-08-V02
KK-FN-OD-03  ใบนําฝากเงิน งานการเงิน ประจําวัน  CF-FN-10-V02
KK-FN-OD-04  ใบสรุปนําสงกองคลัง งานการเงิน ประจําวัน  CF-FN-08-V02
KK-FN-OD-05  ใบสั่งจาย งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-12-V02

.. CF-FN-14-V02 
KK-FN-OD-06  หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-12-V02

.. CF-FN-14-V02 
KK-FN-OD-07 ใบแจงยอดนําเขาบัญชีเงินฝาก งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-17-V02
KK-FN-OD-08 ใบเบิกเงินทดรอง งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-27-V02
KK-FN-OD-09  ใบขอเบิกเงินทดรอง งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-28-V02

KK-FN-OD-10  Bank Statement งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-32-V02

KK-FN-OD-11 ใบแจงเครดิต งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-11-V02

KK-FN-OD-12 เช็ค งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-12-V02
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FN-OR-01 รายงานรายละเอียดการรับเงิน ประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-02 รายงานสรุปการรับเงิน ประจําวัน งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-03 ใบรับเงินจากคลังจังหวัด งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-11-V02
KK-FN-OR-04 รายงานรายละเอียดการนําฝากเงิน ประจําวัน งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-05 รายงานสรุปการนําฝากเงิน ประจําวัน งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-06 รายงานสรุปนําสงกองคลัง งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-08-V02
KK-FN-OR-07 รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-08-V02
KK-FN-OR-08 ใบสั่งจายเงินสด งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-13-V02
KK-FN-OR-09 ใบสั่งจายเงินโอน งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-14-V02
KK-FN-OR-10 รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-11 รายงานรายละเอียดการจายเงินสด ประจําวัน งานการเงิน ประจําวัน,เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-12 รายงานสรุปการจายเงินสด ประจําวัน งานการเงิน ประจําเดือน  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-13 รายงานรายละเอียดการจายเช็ค ประจําวัน งานการเงิน ประจําเดือน  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-14 รายงานสรุปการจายเช็ค ประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-15 รายงานรายละเอียดการจายผานธนาคาร ประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-16 รายงานสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-17 รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-18 รายงานรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-29-V02
KK-FN-OR-19 รายงานรายละเอียดเช็คตามสถานะ งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-19-V02
KK-FN-OR-20 รายงานรายละเอียดเช็คระหวางทางที่ตองปรับสถานะเปนเช็คระหวางทางหมดอายุ งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-20-V02
KK-FN-OR-21 รายงานรายละเอียดเช็คในมือที่คาดวาจะหมดอายุ งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-21-V02



 
รายงานการออกแบบระด

FN_ระบบงานร

ับฟงกชัน                                                                                                          FN_8-3

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค
ับ/จายเงิน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FN-OR-22 รายงานการจัดทําใบเบิกเงินทดรองจายประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-27-V02
KK-FN-OR-23 รายงานการจัดทําเช็คเงินทดรองจายประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-27-V02
KK-FN-OR-24 รายงานรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจาย ประจําวัน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-27-V02
KK-FN-OR-25 รายงานรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-28-V02
KK-FN-OR-26 รายงานรายละเอียดเช็ค ที่สงไปกรุงเทพมหานคร งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-18-V02
KK-FN-OR-27 รายงานรายละเอียดการรับเช็คกลับจากกทม. งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-18-V02
KK-FN-OR-28 รายงานรายละเอียดใบสงเช็คคางรับ งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-18-V02
KK-FN-OR-29 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-32-V02
KK-FN-OR-30 รายงานรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-32-V02
KK-FN-OR-31 รายงานรายละเอียดเช็คที่นําไปขึ้นเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-32-V02
KK-FN-OR-32 รายงานรายละเอียดเช็คสั่งจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-32-V02
KK-FN-OR-33 รายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-32-V02
KK-FN-OR-34 รายละเอียดคาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-32-V02
KK-FN-OR-35 รายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-32-V02
KK-FN-OR-36 รายงานรายละเอียด ภงด.3 งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-31-V02
KK-FN-OR-37 รายงานรายละเอียด ภงด.53 งานการเงิน ประจําเดือน  CF-FN-31-V02
KK-FN-OR-38 รายงานรายละเอียดการเบิกชดเชยเงินทดรองคางรับ งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-28-V02
KK-FN-OR-39 รายงานรายละเอียดการรับเงินจากการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-33-V02
KK-FN-OR-40 ทะเบียนวงเงินทดรอง งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-33-V02
KK-FN-OR-41 ใบสรุปการจายเงินโอน งานการเงิน เมื่อตองการ  CF-FN-14-V02
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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 สงเช็คไปกทม. : SE 
   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.  
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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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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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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 
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•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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รหัสโปรแกรม KK-FN-OD-02 หนาที่ 99/99
วันที่รับเงิน dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
เลขที่ใบนําสง xxxxxxxxxx
จุดเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx พนักงานเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รับเงินของคณะ/หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียด จํานวนเงิน รายการหัก มูลคาภาษี จํานวนเงินสุทธิ
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามใบเสร็จรับเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxx 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

แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน ประเภทรายได จํานวนเงิน รายการหัก มูลคาภาษี จํานวนเงินสุทธิ
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 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

ประเภทรับเงิน/รายการหัก ธนาคาร/สาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต เช็คลงวันที่ จํานวนเงิน คาธรรมเนียม จํานวนเงินนําฝาก เลมที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมตามประเภทเงิน 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

(                              )
ลงนามผูนําสงเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบนําสงเงิน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OD-03 หนาที่ 99/99
วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

เลขที่ใบนําฝาก xxxxxxxxxx วันที่นําฝาก dd/mm/yyyy
จุดเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx พนักงานเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่บัญชีธนาคาร xxxxxxxxxx ฝากเงินของคณะ/หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประเภทรับเงิน ธนาคาร/สาขา เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ จํานวนเงิน คาธรรมเนียม
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามประเภทรับเงิน 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

(                              )
ลงนามผูนําฝากเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxx

ใบนําฝากเงิน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OD-04 หนาที่ 99/99
วันที่นําสง dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
คณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxx

จุดเก็บเงิน พนักงานเก็บเงิน เลขที่ใบนําสง จํานวนเงิน ประเภทรับเงิน/รายการหัก จํานวนเงิน จํานวนเงินนําฝาก
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบสรุปนําสงกองคลัง

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



เลขที่บัญชี xxxxxxxxxxx ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxx
ธนาคาร/สาขา xxxxxxxxxxx

แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน แหลงเงิน รหัสรายการ ชื่อรายการ วันที่รายการ เอกสารอางอิง จํานวนเงิน
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00

Parameter เลขที่บัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบแจงยอดนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก



เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย xxxxxxxxxx วันที่เบิก dd/mm/yyyy หนาที่ 99/99
ผูขอเบิก xxxxxx xxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แผนงาน/โครงการ xxxxx  xxxxxxxxx กองทุน xxxxx  xxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxx แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxx

เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมวดรายจาย ประเภทรายจาย รายละเอียด เลขที่เอกสารอางอิง มูลคาสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินที่ขอรับ
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 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

(                              ) (                              )
ลงนามผูจายเงิน ลงนามผูรับเงิน

dd/mm/yyyy
วันที่รับเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบเบิกเงินทดรองจาย



เลขที่เบิกชดเชย xxxxxxxxxx วันที่เบิกชดเชย dd/mm/yyyy หนาที่ 99/99
ผูรักษาเงินทดรองจาย xxxxxx xxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แผนงาน/โครงการ xxxxx  xxxxxxxxx กองทุน xxxxx  xxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxx แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxx
เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันที่จายเงินทดรอง ผูขอเบิก หมวดรายจาย ประเภทรายจาย รายละเอียด เลขที่เอกสารอางอิง มูลคาสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินที่ขอรับ

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 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

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบขอเบิกชดเชยเงินทดรองจาย

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 



Sheet Topic Description
KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน เอกสารการรับเงินท่ีออกใหเพื่อเปนหลักฐานในการชําระเงิน
KK-FN-OD-02 ใบนําสงเงิน เอกสารแสดงรายการสรุปการรับเงินแตละประเภท
KK-FN-OD-03 ใบนําฝากเงิน เอกสารแสดงรายการที่มีการนําฝากเขาบัญชีธนาคาร
KK-FN-OD-04 ใบสรุปนําสงกองคลัง เอกสารแสดงรายการสรุปการนําสงเงินของแตละจุดเก็บเงินของหนวยงานตางๆ ใหกับกองคลัง
KK-FN-OD-05 ใบส่ังจาย เอกสารแสดงรายการสั่งจาย
KK-FN-OD-06 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจาย เอกสารรับรองรายการที่มีการหักภาษี ณ ท่ีจาย
KK-FN-OD-07 ใบแจงยอดนําเขาบัญชีเงินฝาก เอกสารการแจงยอดเงินท่ีนําเขาบัญชีเงินฝาก
KK-FN-OD-08 ใบเบิกเงินทดรอง เอกสารการเบิกเงินทดรองจาย
KK-FN-OD-09 ใบขอเบิกชดเชยเงินทดรอง เอกสารการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง
KK-FN-OD-10 Bank Statement เอกสาร Bank Statement
KK-FN-OR-01 รายงานรายละเอียดการรับเงิน ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการรับเงินประเภทตาง ๆ ประจําวัน
KK-FN-OR-02 รายงานสรุปการรับเงิน ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายการสรุปการรับเงินประเภทตาง ๆ ประจําวัน
KK-FN-OR-03 ใบรับเงินจากคลังจังหวัด เพื่อใชแสดงรายการการรับเงินจากคลังจังหวัด
KK-FN-OR-04 รายงานรายละเอียดการนําฝากเงิน ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการนําฝากเงิน ประจําวัน
KK-FN-OR-05 รายงานสรุปการนําฝากเงิน ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายการสรุปการนําฝากเงิน ประจําวัน
KK-FN-OR-06 รายงานสรุปนําสงกองคลัง เพื่อใชแสดงรายการสรุปการนําสงเงินของแตละจุดเก็บเงินของหนวยงานตางๆ ใหกับกองคลัง
KK-FN-OR-07 รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ เพื่อใชแสดงรายการรับเงินท่ีนําสงมาจากคณะ/หนวยงาน
KK-FN-OR-08 ใบส่ังจายเงินสด เพื่อใชแสดงรายการที่จะตองจายดวยเงินสด
KK-FN-OR-09 ใบส่ังจายเงินโอน เพื่อใชแสดงรายการที่จะตองจายผานธนาคาร
KK-FN-OR-10 รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจัดทําเช็ค
KK-FN-OR-11 รายงานรายละเอียดการจายเงินสด ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายเงินสด ประจําวันของแตละจุดเก็บเงิน
KK-FN-OR-12 รายงานสรุปการจายเงินสด ประจําวัน เพื่อใหแสดงรายการสรุปการจายเงินสด ประจําวัน
KK-FN-OR-13 รายงานรายละเอียดการจายเช็ค ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายเช็ค ประจําวันของแตละจุดเก็บเงิน
KK-FN-OR-14 รายงานสรุปการจายเช็ค ประจําวัน เพื่อใหแสดงรายการสรุปการจายเช็ค ประจําวัน
KK-FN-OR-15 รายงานรายละเอียดการจายผานธนาคาร ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายผานธนาคาร ประจําวันของแตละจุดเก็บเงิน
KK-FN-OR-16 รายงานสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน เพื่อใหแสดงรายการสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน
KK-FN-OR-17 รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน
KK-FN-OR-18 รายงานรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน
KK-FN-OR-19 รายงานรายละเอียดเช็คตามสถานะ เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คตามสถานะ
KK-FN-OR-20 รายงานรายละเอียดเช็คระหวางทางที่ตองปรับสถานะเปนเช็คระหวางทางหมดอายุ เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คระหวางทางที่ตองปรับสถานะเปนเช็คระหวางทางหมดอายุ
KK-FN-OR-21 รายงานรายละเอียดเช็คในมือท่ีคาดวาจะหมดอายุ เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คในมือท่ีคาดวาจะหมดอายุ
KK-FN-OR-22 รายงานการจัดทําใบเบิกเงินทดรองจายประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจัดทําใบเบิกเงินทดรองจายประจําวัน
KK-FN-OR-23 รายงานการจัดทําเช็คเงินทดรองจายประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจัดทําเช็คเงินทดรองจายประจําวัน
KK-FN-OR-24 รายงานรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจาย ประจําวัน เพื่อใชแสดงรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจาย ประจําวัน
KK-FN-OR-25 รายงานรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง เพื่อใชแสดงรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง
KK-FN-OR-26 รายงานรายละเอียดเช็ค ท่ีสงไปกรุงเทพมหานคร เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คท่ีสงไปกรุงเทพมหานคร
KK-FN-OR-27 รายงานรายละเอียดการรับเช็คกลับจากกทม. เพื่อใชแสดงรายละเอียดการรับเช็คกลับจากกรุงเทพมหานคร
KK-FN-OR-28 รายงานรายละเอียดใบสงเช็คคางรับ เพื่อใชแสดงรายละเอียดใบสงเช็คคางรับ
KK-FN-OR-29 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อใชแสดงรายการกระทบยอดของบัญชีเงินฝากธนาคารกับ Bank Statement
KK-FN-OR-30 รายงานรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง เพื่อใชแสดงรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง
KK-FN-OR-31 รายงานรายละเอียดเช็คท่ีนําไปข้ึนเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คท่ีนําไปข้ึนเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี
KK-FN-OR-32 รายงานรายละเอียดเช็คส่ังจายที่ผูรับยังไมนําไปข้ึนเงิน เพื่อใชแสดงรายละเอียดเช็คส่ังจายที่ผูรับยังไมนําไปข้ึนเงิน
KK-FN-OR-33 รายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี เพื่อใชแสดงรายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี
KK-FN-OR-34 รายละเอียดคาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ เพื่อใชแสดงรายละเอียดคาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ
KK-FN-OR-35 รายการเคลื่อนไหวของ บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อใชแสดงรายการเคลื่อนไหวของ บัญชีเงินฝากธนาคาร
KK-FN-OR-36 รายงานรายละเอียด ภงด.3 เพื่อใชแสดงรายละเอียดของ ภงด.3 ท่ีจะนําสงสรรพากร
KK-FN-OR-37 รายงานรายละเอียด ภงด.53 เพื่อใชแสดงรายละเอียดของ ภงด.53 ท่ีจะนําสงสรรพากร
KK-FN-OR-38 รายงานรายละเอียดการเบิกชดเชยเงินทดรองคางรับ เพื่อใชแสดงรายละเอียดการเบิกชดเชยเงินทดรองคางรับ
KK-FN-OR-39 รายงานรายละเอียดการรับเงินจากการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง เพื่อใชแสดงรายละเอียดการรับเงินจากการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง
KK-FN-OR-40 ทะเบียนวงเงินทดรอง เพื่อใชแสดงรายละเอียดของทะเบียนวงเงินทดรอง
KK-FN-OR-41 ใบสรุปการจายเงินโอน เพื่อใชแสดงการสรุปรายการที่จะตองจายผานธนาคาร

FN Output Index



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-01 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx พนักงานเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คณะ/หนวยงาน วันที่รับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ไดรับเงินจาก แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน รหัสรายการ ขื่อรายการ เอกสารอางอิง จํานวนเงิน ประเภทรับเงิน ธนาคาร/สาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต เช็คลงวันที่ จํานวนเงิน รายการหัก
xxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00

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

รวมตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน xxxxxxxxxxxx จํานวนฉบับรวม 990 ฉบับ 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy จํานวนฉบับรวม 990 ฉบับ 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxx จํานวนฉบับรวม 990 ฉบับ 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น จํานวนฉบับรวม 990 ฉบับ 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่รับเงิน
จุดเก็บเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการรับเงิน ประจําวัน

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-02 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx พนักงานเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คณะ/หนวยงาน วันที่รับเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงิน ประเภทรับเงิน จํานวนเงิน รายการหัก
xxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy จํานวนฉบับรวม  990 ฉบับ 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy จํานวนฉบับรวม  990 ฉบับ 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxx จํานวนฉบับรวม  990 ฉบับ 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น จํานวนฉบับรวม  990 ฉบับ 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่รับเงิน
จุดเก็บเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รายงานสรุปการรับเงิน ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



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

วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่บัญชีธนาคาร ที่ฎีกา หมวดรายจาย เลขที่คลังรับ วันที่คลังรับ จํานวนเงินขอเบิก ภาษีเงินได รายการหัก จํานวนเงินที่ขอรับ คณะ/หนวยงาน จํานวนเงิน
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

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

รวมตามเลขที่เอกสาร xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 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 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

Parameter วันที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบรับเงินจากคลังจังหวัด



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

วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่บัญชีธนาคาร ที่ฎีกา หมวดรายจาย เลขที่คลังรับ วันที่คลังรับ จํานวนเงินขอเบิก ภาษีเงินได รายการหัก จํานวนเงินที่ขอรับ คณะ/หนวยงาน จํานวนเงิน
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00

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

รวมตามเลขที่เอกสาร xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 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 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

Parameter วันที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบรับเงินจากคลังจังหวัด



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-04 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx พนักงานเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คณะ/หนวยงาน วันที่นําฝาก เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เอกสาร แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงิน ประเภทรับเงิน ธนาคาร/สาขา เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ จํานวนเงิน คาธรรมเนียม
xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามเลขที่บัญขีธนาคาร xxxxxxxxxxxxxxxxx 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
รวมคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxx 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

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการนําฝากเงิน ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-05 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx พนักงานเก็บเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คณะ/หนวยงาน วันที่นําฝาก เลขที่บัญชีธนาคาร แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงิน ประเภทรับเงิน จํานวนเงิน คาธรรมเนียม
xxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามเลขที่บัญขีธนาคาร xxxxxxxxxxxxxxxxx 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
รวมคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxx 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

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการนําฝากเงิน ประจําวัน



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-06 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

คณะ/หนวยงาน วันที่นําสง จุดเก็บเงิน พนักงานเก็บเงิน เลขที่ใบนําสง จํานวนเงิน ประเภทรับเงิน/รายการหัก จํานวนเงิน จํานวนเงินนําฝาก
xxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxx 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 วันที่นําสง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปนําสงกองคลัง

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-07 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่นําสง เลขที่ใบสรุปนําสง คณะ/หนวยงาน จํานวนเงิน ประเภทรับเงิน/รายการหัก จํานวนเงิน จํานวนเงินนําฝาก
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxxx 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 วันที่รับใบสรุปนําสง

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-08 หนาที่ 99/99
วันที่ใบสั่งจาย dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
เลขที่ใบสั่งจาย xxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxx

วันที่ รายการจายเงินของ จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย เลขที่ฎีกา รายการ จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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

xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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

รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 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

(                         ) (                         ) (                         )
ผูจัดทํา ผูตรวจสอบ ผูมีอํานาจลงนาม

Parameter เลขที่ใบสั่งจาย
วันที่ใบสั่งจาย
(ชองรายการ - แสดงรายละเอียดของเลขที่ใบเบิกที่อยูภายใตใบสั่งจาย)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบสั่งจายการจายเงินสด

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-09 หนาที่ 99/99
วันที่ใบสั่งจาย dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy เลขที่ใบสั่งจาย xxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ ธนาคาร/สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย เลขที่ฎีกา รายการ จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินโอน
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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

รวมตามธนาคาร/สาขา xxxxxxxxxx 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
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 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

                         ) (                         ) (                         )
ผูจัดทํา ผูตรวจสอบ ผูมีอํานาจลงนาม

Parameter วันที่ใบสั่งจาย
เลขที่ใบสั่งจาย
(ชองรายการ - แสดงรายละเอียดของเลขที่ใบเบิกที่อยูภายใตใบสั่งจาย)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบสั่งจายการจายเงินโอน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-10 หนาที่ 99/99
เช็คลงวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

เช็คลงวันที่ เลขที่บัญชี เลขที่เช็ค สั่งจายให จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย เลขที่ฎีกา ประเภทการจาย รายการ จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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

รวมตามเช็คลงวันที่ 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 เช็คลงวันที่
(ชองรายการ - แสดงรายละเอียดของเลขที่ใบเบิกที่อยูภายใตใบสั่งจาย)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-11 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดจายเงิน xxxxxxxxxx ผูจายเงิน xxxxxxxxxx

วันที่จายเงินสด รายการจายเงินของ จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

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

รวมตามวันที่จายเงินสด dd/mm/yyyy 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 วันที่จายเงินสด
จุดจายเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการจายเงินสด ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-12 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดจายเงิน xxxxxxxxxx ผูจายเงิน xxxxxxxxxx

วันที่จายเงินสด แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

รวมตามวันที่จายเงินสด 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

Parameter วันที่จายเงินสด
จุดจายเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการจายเงินสด ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-13 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดจายเงิน xxxxxxxxxx ผูจายเงิน xxxxxxxxxx

วันที่จายเช็ค เลขที่บัญชี เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

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

รวมตามวันที่จายเช็ค dd/mm/yyyy 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 วันที่จายเช็ค
จุดจายเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการจายเช็ค ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-14 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดจายเงิน xxxxxxxxxx ผูจายเงิน xxxxxxxxxx

วันที่จายเช็ค เลขที่บัญชี จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

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

รวมตามวันที่จายเช็ค dd/mm/yyyy 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 วันที่จายเช็ค
จุดจายเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการจายเช็ค ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-15 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดจายเงิน xxxxxxxxxx ผูจายเงิน xxxxxxxxxx

วันที่จายผานธนาคาร ธนาคาร/สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

รวมตามธนาคาร/สาขา xxxxxxxxxx 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
รวมตามวันที่จายผานธนาคาร dd/mm/yyyy 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 วันที่จายผานธนาคาร
จุดจายเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการจายผานธนาคาร ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-16 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดจายเงิน xxxxxxxxxx ผูจายเงิน xxxxxxxxxx

วันที่จายผานธนาคาร ธนาคาร/สาขา จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

รวมตามวันที่จายผานธนาคาร dd/mm/yyyy 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 วันที่จายผานธนาคาร
จุดจายเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-17 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดเก็บเงิน xxxxxxxxxx ผูรับเงิน xxxxxxxxxx

วันที่จายเงิน รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง ชื่อลูกหนี้เงินยืมทดรอง เลขที่สัญญา จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00

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

Parameter วันที่จายเงิน
จุดเก็บเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-18 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
จุดเก็บเงิน xxxxxxxxxx ผูรับเงิน xxxxxxxxxx

วันที่จายเงิน รหัสเจาหนี้ ชื่อเจาหนี้ เลขที่เอกสารอางอิง จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00

xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
xxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามเจาหนี้ xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามวันที่จายเงิน dd/mm/yyyy 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่จายเงิน
จุดเก็บเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-19 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
เลขที่เช็ค xxxxxx ถึง : xxxxxx สถานะเช็ค xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่ปรับปรุง เช็คลงวันที่ เลขที่บัญชี เลขที่เช็ค สั่งจายให จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00

dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามวันที่ปรับปรุง xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่
เลขที่เช็ค
สถานะเช็ค

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดเช็คตามสถานะ

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-19 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
เลขที่เช็ค xxxxxx ถึง : xxxxxx สถานะเช็ค xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่ปรับปรุง เช็คลงวันที่ เลขที่บัญชี เลขที่เช็ค สั่งจายให จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00

dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00

รวมตามวันที่ปรับปรุง xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00

Parameter วันที่
เลขที่เช็ค
สถานะเช็ค

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดเช็คตามสถานะ

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-20 หนาที่ 99/99
วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

เลขที่บัญชี เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานะเช็ค สั่งจายให จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอรับ อายุเช็ค
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00 990

Parameter ณ วันที่
( System Setup ระยะเวลาเช็คระหวางทางหมดอายุ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ณ วันที่ dd/mm/yyyy

รายงานรายละเอียดเช็คระหวางทางที่ตองปรับสถานะเปนเช็คระหวางทางหมดอายุ
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-21 หนาที่ 99/99
วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

เลขที่บัญชี เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานะเช็ค สั่งจายให จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอรับ อายุเช็ค
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 990
รวมทั้งสิ้น 99,999,990.00 99,999,990.00 990

Parameter ณ วันที่
( System Setup ระยะเวลาเช็คในมือหมดอายุ)

ณ วันที่ dd/mm/yyyy

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดเช็คในมือที่คาดวาจะหมดอายุ
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-22 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย ผูขอเบิก เลขที่คุมยอดเบิกจาย แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย รายละเอียด เลขที่เอกสารอางอิง มูลคาสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามวันที่ 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 วันที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการจัดทําใบเบิกเงินทดรองจายประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-23 หนาที่ 99/99
เช็คลงวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แผนงาน/โครงการ xxxxx  xxxxxxxxx หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxx
กองทุน xxxxx  xxxxxxxxx แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxx

เช็คลงวันที่ เลขที่บัญชี เลขที่เช็ค สั่งจายให จํานวนเงิน เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมวดรายจาย ประเภทรายจาย รายละเอียด เลขที่เอกสารอางอิง มูลคาสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามเช็คลงวันที่ 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

Parameter เช็คลงวันที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการจัดทําเช็คเงินทดรองจายประจําวัน
ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-24 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ผูรักษาเงินทดรองจาย xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

วันที่จายเช็ค เลขที่บัญชี เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ จํานวนเงิน เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามวันที่จายเช็ค dd/mm/yyyy 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

Parameter วันที่จายเช็ค
ผูรักษาเงินทดรองจาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจาย ประจําวัน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-25 หนาที่ 99/99
ผูรักษาเงินทดรอง xxxxx  xxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy
แผนงาน/โครงการ xxxxx  xxxxxxxxx กองทุน xxxxx  xxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxx แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxx

วันที่ขอเบิกชดเชย เลขที่ขอเบิกชดเชย เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันที่จายเงิน ผูขอเบิก หมวดรายจาย ประเภทรายจาย รายละเอียด เลขที่เอกสารอางอิง มูลคาสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินที่ขอรับ
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxx xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามวันที่ขอเบิกชดเชย 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 วันที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-26 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
เลขที่เอกสาร xxxxxxxxxxxxxxx วันที่เอกสาร xxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สั่งจายให จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

Parameter วันที่เช็ค

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดเช็ค ที่สงไปกรุงเทพมหานคร

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-27 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
เลขที่เอกสาร xxxxxxxxxxxxxxx วันที่เอกสาร xxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่ใบสงเช็ค เลขที่ใบสงเช็ค เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สั่งจายให จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

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

Parameter วันที่รับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดเช็ค ที่รับกลับจากกทม.

แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-28 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
เลขที่เอกสาร xxxxxxxxxxxxxxx วันที่เอกสาร xxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่ใบสงเช็ค เลขที่ใบสงเช็ค เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สั่งจายให จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน เลขที่ใบสั่งจาย จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินที่ขอรับ
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

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

Parameter วันที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดใบสงเช็ค คางรับ
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



ยอดคงเหลือตามใบแจงของธนาคาร 999,999,990.00
บวก เงินฝากระหวางทาง 999,999,990.00

เช็คที่นําไปขึ้นเงินแลวแตยังไมลงบัญชี 999,999,990.00
คาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ 999,999,990.00 999,999,990.00

999,999,990.00

หัก เช็คที่ผูรับรับไปแลวแตยังไมนําไปขึ้นเงิน 999,999,990.00
รายการที่ธนาคารนําเขาใหแลวแตยังไมลงบัญชี 999,999,990.00 999,999,990.00

เงินคงเหลือตามสมุดธนาคาร 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร....................เลขที่บัญชี.........................................

ณ วันที่ .....เดือน............พ.ศ.........



วันที่นําฝาก เลขที่ใบนําฝาก จํานวนเงิน หมายเหตุ
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00

999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดเงินฝากระหวางทาง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546

หนา 99/99



วันท่ีนําไปขึ้นเงิน เลขที่เช็ค จํานวนเงิน หมายเหตุ
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00

999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดเช็คท่ีนําไปขึ้นเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2546

หนา 99/99



วันที่ออกเช็ค เลขที่เช็ค ช่ือ จํานวนเงิน
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00

999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดเช็คส่ังจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546

หนา 99/99



วันที่นําฝาก จํานวนเงิน หมายเหตุ
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00

999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546

หนา 99/99



วันที่ จํานวนเงิน
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00
dd/mm/yyyy 999,999,990.00

999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดคาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546

หนา 99/99



วันท่ีนําฝาก ประเภท เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เช็ค ฝาก ถอน คงเหลือ
dd/mm/yyyy xxxxx ยอดยกมา 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

ยอดยกไป 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

หมายเหตุ ประเภทรายการเคลื่อนไหว
ฝาก ถอน

รับเงินโอน   เช็คตัดบัญชี
บัตรเครดิต คาธรรมเนียมธนาคาร
นําฝาก(เงินสด,เช็ค)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายการเคลื่อนไหวของ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร....................เลขที่บัญชี.........................................
ต้ังแตวันท่ี :dd/mm/yyyy   ถึงวันท่ี :dd/mm/yyyy

หนา 99/99



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-38 หนาที่ 99/99
ผูรักษาเงินทดรอง xxxxx  xxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy

วันที่เบิกชดเชย เลขที่เบิกชดเชย เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย ผูขอเบิก แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน แหลงเงิน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย รายละเอียด มูลคาสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินรวม
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามเลขที่เบิกชดเชย xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามวันที่เบิกชดเชย 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

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการเบิกชดเชยเงินทดรองคางรับ



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-39 หนาที่ 99/99
ผูรักษาเงินทดรอง xxxxx  xxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy

วันที่รับเงิน เลขที่เบิกชดเชย เลขที่ใบเบิกเงินทดรองจายเลขที่คุมยอดเบิกจาย วันที่คุมยอดผูกพัน ผูขอเบิก แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย รายละเอียด มูลคาสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินรวม
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00

รวมตามเลขที่เบิกชดเชย xxxxxxxxxx 99,999,990.00 99,999,990.00 99,999,990.00
รวมตามวันที่รับเงิน 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

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการรับเงินจากการขอเบิกชดเชยเงินทดรอง

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-40 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ผูรักษาเงินทดรอง xxxxx  xxxxxxxxx วงเงินทดรอง 99,999,990
วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน แหลงเงิน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย เลขที่เบิกชดเชย จํานวนเงินรับ จํานวนเงินจาย เงินทดรองคงเหลือ
ยอดยกมา 99,999,990.00

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

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทะเบียนวงเงินทดรอง



รหัสโปรแกรม KK-FN-OR-41 หนาที่ 99/99
วันที่ใบสั่งจาย dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy เลขที่ใบสั่งจาย xxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ ธนาคาร/สาขา จํานวนเงิน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงินที่ขอเบิก ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสินคา ภาษีเงินได คาปรับ หักอื่น ๆ จํานวนเงินโอน
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999,990.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 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

รวมตามธนาคาร/สาขา 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
รวมตามวันที่ dd/mm/yyyy 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

(                         ) (                         )
ผูจัดทํา ผูมีอํานาจลงนาม

Parameter วันที่ใบสั่งจาย
เลขที่ใบสั่งจาย
(ชองรายการ - แสดงรายละเอียดของเลขที่ใบเบิกที่อยูภายใตใบสั่งจาย)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบสรุปการจายเงินโอน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 

 

 

 

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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