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การรับเงินเบกิเกินสงคืน 
 
KKFNDT01 : บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับชําระเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้  

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรับเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้  

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง 1. ใบตั้งหนี้, ลดหนี้, เพิ่มหนี้ 
2. สัญญายืมเงินทดรอง 
3. ใบแจงหนี้ 

วิธีการใชงาน  

1.  ใหผูใชงานกําหนดนําสงให คณะหรือสวนกลาง ระบุวันที่รับเงินกําหนดสถานะ   ใบเสร็จรับเงินโดยคลิกเลือกที่ 
ปุม Radio  และกําหนดรายละเอียดการรับเงินตางๆที่เกี่ยวของกับขอมูล 3 มิติที่ชอง ปงบประมาณ, แหลงเงิน, 
กองทุน, คณะ/หนวยงาน,  แผนงาน, งาน/โครงการ ฯ,   กิจกรรม,   หมวดรายรับ,   ไดรับเงินจาก,   พนักงานเก็บ

เงิน รหัสประเภทเจาหนี้ เลขที่บัญชีธนาคาร  โดยการกดปุม  และเลือกจากหนาตางรายการที่แสดงขึ้นมา 
 

2.  Tab  รับเงินทั่วไป 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกเกินสงคืน/รับเงินรายไดแผนดินมหาวิทยาลัยขอนแกน   1 



 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รับเงินทั่วไป 

-  ผูใชกําหนดหมวดรายรับ , รหสัรายรับโดยการกดปุม     ระบบจะดึงช่ือรายรับขึ้นมาแสดง   กําหนด
รายละเอียด 

-  กรอกเอกสารอางอิง,  จํานวนเงิน   และอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม แลวระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงินรวม,  
ภาษีมูลคาเพิ่ม,  จํานวนเงินสุทธิ ออกมาโดยอัตโนมัติ 

3.  Tab รายละเอียดเงิน 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รายละเอียดเงิน 

ผูใชกําหนดประเภทเงิน,  โอนเขาบัญชี,  รหัสธนาคาร,  รหัสสาขา โดยการกดปุม  และเลือกจากหนาตาง
รายการที่แสดงขึ้นมา และกรอกเลขที่เช็ค/บัตรเครดิต,  เช็คลงวันที่,  จํานวนเงิน,  คาธรรมเนียมแสดง  แลวระบบ
จะทําการคํานวณจํานวนเงินรวมออกมาให 

4.  Tab  รับชําระลูกหนี้ 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รับชําระลูกหนี้ 

ผูใชกําหนดประเภทลูกหนี้,  รหัสลูกหนี้,  เอกสารอางอิง โดยการกดปุม     และระบุจํานวนเงินแลวระบบจะ
ทําการคํานวณจํานวนเงินรวมใหโดยอัตโนมัติ 
 
 
 

5.  Tab  รายการหัก 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกเกินสงคืน/รับเงินรายไดแผนดินมหาวิทยาลัยขอนแกน   2 



 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รายการหัก 

กําหนดรายการหักโดยการกดปุม   และระบุจํานวนเงิน  ระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงินรวมใหโดย
อัตโนมัติ 

6.  Tab สรุปการรับเงิน  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_สรุปการรับเงิน 

ระบบจะดึงขอมูลของรหัสรายการ,  ช่ือรายการ,  เอกสารอางอิง,  รายละเอียด,  จํานวนเงิน ขึ้นมาแสดงผล 

7.  เมื่อระบุรายละเอียดรายการรับเงินเสร็จเรียบรอยใหกดปุม ‘Save’  เพื่อบันทึกขอมูล โปรแกรมจะทําการสราง
เลขที่ใบเสร็จรับเงินใหโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ สถานะ “พักรอ” จะใชในกรณีของเงินทุนวิจัย ที่ทางผูปฏิบัติงานตองการใบเสร็จรับเงินไปใชงานกอน จึงจะมีการ
จายเช็คใหกับทางมหาวิทยาลัยภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกเกินสงคืน/รับเงินรายไดแผนดินมหาวิทยาลัยขอนแกน   3 



KKFNOR01  : รายงานรายละเอียดการรับเงินประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดการรับเงินประจําวัน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการรับเงินประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดการรับเงินประจําวัน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

1.   ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ คณะ/หนวยงาน  แหลงเงิน  วันที่รับเงิน  จุดเก็บเงิน  
พนักงานเก็บเงิน ประเภทใบเสร็จรับเงิน 

2.  ผูใชงานกําหนดสถานะเอกสารโดยการกดเลือกจาก List Box และเลือกสถานะใบเสร็จรับเงินจาก radio 
Item 

        3. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยกดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมา
จากฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

        4. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

        5. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

 
 
 
 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกเกินสงคืน/รับเงินรายไดแผนดินมหาวิทยาลัยขอนแกน   4 



การเตรียมจาย 
 
KKFNDT31 : บันทึกรายการจายทั่วไป 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรายการจายทั่วไปจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรายการจายทั่วไป 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรายการจายทั่วไป 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง 1.  เลขที่ใบสั่งจาย 

วิธีการใชงาน  

                   1. กําหนดวันที่ใบสั่งจาย ประเภทใบสั่งจาย ปงบประมาณ แหลงเงิน หนวยงาน กองทุน แผนงาน งาน/โครงการ กิจ
กรรรม หมวดรายจาย เจาหนี้เงินรับฝาก เลขที่บัญชีธนาคาร 

   2. กําหนดรายการจาย เลขที่เอกสารอางอิง โดยเลือกจากการกดปุม“LOV”      

              3. ผูใชงานกําหนดมูลคาสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินขอเบิก ภาษีเงินได คาปรับ จํานวนเงินที่จาย 

                  4. 

 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกเกินสงคืน/รับเงินรายไดแผนดินมหาวิทยาลัยขอนแกน   5 



รูปภาพแสดงหนาจอบันทึกรายการจายทั่วไป 

- Tab รายการหัก ผูใชงานกําหนดประเภทการหัก รหัสเจาหนี้ แบบภาษี โดยเลือกจากการกดปุม“LOV”      
จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลขึ้นมาให 

 

 
รูปภาพแสดงหนาจอบันทึกรายการจายทั่วไป 

-  Tab รายการสั่งจาย ผูใชงานกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษี แบบภาษี โดยเลือกจากการกดปุม“LOV”     
จากนั้นกําหนดจํานวนเงิน ระบบจะแสดงขอมูลขึ้นมาให 

                   5. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกเกินสงคืน/รับเงินรายไดแผนดินมหาวิทยาลัยขอนแกน   6 



KKFNDT13: พิมพเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันพิมพเช็คจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอพิมพเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. เช็ค 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบสั่งจาย 

วิธีการใชงาน  

                   1. ผูใชกําหนดประเภทการจายเงิน เลขที่ใบสั่งจายตนทางและปลายทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็คเริ่มตน เมื่อผูใช
กําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร ระบบจะทําการดึงขอมูลของธนาคารและสาขาธนาคารขึ้นมาแสดง 

   2. เมื่อกดปุม   ระบบจะทําการดึงขอมูลตาง ๆ ของเช็ค เชน เลขที่เช็ค สั่งจายให จํานวนเงิน 
ยืนยันการพิมพ  เลขที่ใบสั่งจาย ขึ้นมาแสดงผล เพื่อใหผูใชสามารถทําการเปลี่ยนแปลงการยืนยันการพิมพ 

                   3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกเกินสงคืน/รับเงินรายไดแผนดินมหาวิทยาลัยขอนแกน   7 



KKFNOR10  : รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชัน รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

          1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ หนวยงาน แหลงเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร เช็คลงวันที่ ที่
ตองการออกรายงาน 

          2. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูล
ขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

          3. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

          4. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

 
 
 
 

 

เอกสารการอบรมวงจรเบิกเกินสงคืน/รับเงินรายไดแผนดินมหาวิทยาลัยขอนแกน   8 



จาย 
 

KKFNDT14: บันทึกการจายเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการจายเช็ค จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการจายเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกการจายเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง 1. เลขที่บัญชีธนาคาร 
2. เลขที่เช็ค 

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชกําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร สั่งจายนาม เลขที่เช็ค โดยกดปุม “LOV”   ระบบจะทําการดึงขอมูล “ สั่ง 
จายให ” ที่มีความสัมพันธกับเลขที่เช็คขึ้นมาแสดงผลซึ่งผูใชสามารถกรอกแกไขได 

2. เมื่อคลิกที่ปุม   ระบบจะดึงขอมูลของเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ วันที่จายเช็ค 
จํานวนเงิน ช่ือบัญชีธนาคาร และจํานวนเงินรวมขึ้นมาแสดงผล เพื่อใหผูใชสามารถแกไข เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
และทําการยืนยันการจายเช็ค  

3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  
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KKFNOR13 : รายงานรายละเอียดการจายเช็คประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดการจายเช็คประจําวัน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการจายเช็คประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดการจายเช็คประจําวัน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

          1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ หนวยงาน แหลงเงิน ประเภทใบสั่งจาย วันที่จายเงินสด ที่
ตองการออกรายงาน 

2.  ผูใชงานกําหนดสถานะเอกสารจาก List Box  

          3. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูล
ขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

           4. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

5. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  
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