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วงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
1.  บันทึกสัญญายืม 
KKAVDT02 บันทึกสัญญาเงินยืมทดรอง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกสัญญาเงินยืมทดรองจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกสัญญาเงินยืมทดรอง 

 
รูปแสดงหนาจอรายละเอียด 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกสัญญาเงินยืมทดรอง 

ผูใชงาน งานลูกหนี้ 

1 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



เอกสารที่ได 1. สัญญาเงินยืมทดรอง 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่คุมยอดผูกพัน 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชเลือกประเภทเอกสารยอย โดยการกดปุม  เพื่อเลือกจากรายการ 

2.  ในชองเลขที่เอกสารระบบจะสามารถ Auto ใหตามที่ผูใชกําหนดรูปแบบไว หรือในกรณีที่ผูใชงาน
ตองการกําหนดเลขที่เอกสารเอง ก็สามารถกําหนดที่ชองเลขที่เอกสารไดเลย 

3.  กําหนดวันที่สัญญา, ปงบประมาณ, แหลงเงิน, หนวยงาน, โครงการยอย, กิจกรรม/วิชา, ประเภทหนี้, 

หมวดรายจาย, ประเภทสัญญา และลูกหนี้เงินยืมทดรอง โดยกดปุม  เพื่อเลือกจากรายการ 

4.  ชองเง่ือนไขการชําระเงินระบบจะดึงขอมูลขึ้นมาใหโดยอัตโนมัติ จากประเภทสัญญาวา สัญญาประเภทนี้
มีเง่ือนไขการชําระกี่วัน แตก็จะสามารถแกไขได และชองวงเงินคงเหลือระบบก็จะแสดงใหโดยอัตโนมัติ
และไมสามารถแกไขได 

5.  เลือกเลขที่คุมยอดผูกพัน โดยกดปุม  เพื่อเลือกจากรายการ ใสจํานวนเงินที่ทําสัญญายืมที่ชอง 
‘จํานวนเงินยืม’ โดยที่จํานวนเงินที่ยืมนั้นจะตองไมมากกวาที่มีการคุมยอดไว ซึ่งหากใสจํานวนเงินยืมเกิน
จํานวนที่มีการคุมยอดไว ระบบจะแสดงหนาตางเตือน ดังรูป 

 
 

6.  ในกรณีที่ตองการใหคํานวณดอกเบี้ย ใหใสอัตราดอกเบี้ยที่ชองดอกเบี้ย และโปรแกรมจะทําการคํานวณ
ดอกเบี้ยและจํานวนเงินรวมใหโดยอัตโนมัติ ซึ่งผูใชงานสามารถแกไขขอมูลได 

7.  กําหนดจํานวนงวดการชําระเงินวาลูกหนี้จะผอนใชภายในกี่งวด เพื่อนําไปคํานวณการชําระหนี้ในแตละ
งวด 

8.  เมื่อกรอกรายละเอียดสัญญาเงินยืมทดรองเสร็จเรียบรอยให ใหกดปุม “Save”  เพื่อบันทึกขอมูล  

9.  ในกรณีที่ตองการกําหนดวันที่ครบกําหนดชําระในแตละงวด ใหกดปุม “รายละเอียด” เพื่อกําหนด
รายละเอียดการตั้งหนี้แตละงวด ซึ่งผูใชงานระบุวันที่การตั้งหนี้ และกดปุม “สรางขอมูล” โปรแกรมจะทํา
การสรางขอมูลการตั้งหนี้ในแตละงวดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยผูใชงานไมสามารถแกไขขอมูลจํานวนเงิน
ยืมได แตสามารถแกไขวันที่ครบกําหนดได เมื่อกําหนดขอมูลงวดการชําระหนี้เสร็จเรียบรอยใหกดปุม 

  ถาหากผูใชงานตองการที่จะลบขอมูลใหกดปุม   
 
 
 
 
 

2 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



10.   หากผูใชงานตองการระบุสาเหตุการยกเลิกเอกสารรับใหกดปุม   จะปรากฏหนาจอ
ดังรูป 

 
เมื่อกรอกสาเหตุการยกเลิกเสร็จใหกดปุม “ตกลง” ซึ่งจะมีผลทําใหที่หนาจอแสดงสถานะของเอกสารวา 
“ยกเลิก” 

11.  หากผูใชงานตองการระบุหมายเหตุใหกดปุม   จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
เมื่อกรอกหมายเหตุเสร็จใหกดปุม “ออก” 

12. หากผูใชงานตองการเช็ควงเงินคงเหลือลูกหนี้เงินยืมของแตละหนวยงานใหกดปุม 

  จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
เมื่อเช็ควงเงินยืมคงเหลือเรียบรอยใหกดปุม “ออก” ซึ่งจะออกจากหนาตางวงเงินยืมคงเหลือกลับสูหนาจอ
โปรแกรม  

หมายเหตุ  

3 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



2.  เตรียมจายลูกหนี้เงินยืม 
KKFNDT09 บันทึกรายการสั่งจายสัญญายืม (ลูกหนี้เงินยืมทดรอง) 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรายการจายสัญญายืม (ลูกหนี้เงินยืมทดรอง) จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรายการจายสัญญายืม (ลูกหนี้เงินยืมทดรอง) 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกรายการจายสัญญายืม (ลูกหนี้เงินยืมทดรอง) 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1.  เลขที่ใบสั่งจาย 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่สัญญาเงินยืมทดรอง 

วิธีการใชงาน  

                     1. ผูใชสามารถเลือกใหระบบรันเลขที่ใบสั่งจายใหหรือจะทําการกําหนดเองก็ได 

     2. กําหนดวันที่ใบสั่งจาย ปงบประมาณ แหลงเงิน หนวยงาน กองทุน งาน/โครงการ กิจกรรม หมวดรายจาย 

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง เลขที่บัญชีธนาคาร โดยเลือกจากการกดปุม“LOV”      

                   3. ผูใชกําหนดเลขที่สัญญายืม แลวระบบจะทําการแสดงขอมูลของเลขที่สัญญายืมนั้นให 

 4.  ผูใชกําหนดรหัสลูกหนี้เงินยืมโดยเลือกจากการกดปุม“LOV”     แลวระบบจะทําการแสดงขอมูล
ของลูกหนี้เงินยืมให 

 5. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ สถานะ “พักรอ” จะใชในกรณีของเงินทุนวิจัย ที่ทางผูปฏิบัติงานตองการใบเสร็จรับเงินไปใชงานกอน จึง
จะมีการจายเช็คใหกับทางมหาวิทยาลัยภายหลัง 

 
 

4 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKFNDT13 พิมพเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันพิมพเช็คจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอพิมพเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. เช็ค 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบสั่งจาย 

วิธีการใชงาน  

                   1. ผูใชกําหนดประเภทการจายเงิน เลขที่ใบสั่งจายตนทางและปลายทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็คเริ่มตน 
เมื่อผูใชกําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร ระบบจะทําการดึงขอมูลของธนาคารและสาขาธนาคารขึ้นมาแสดง 

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

                   3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

5 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



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  

 

6 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



3.  จายลูกหนี้เงินยืม 
KKFNDT14 บันทึกจายเช็ค 

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 
เลขที่ใบเสร็จรับเงินและทําการยืนยันการจายเช็ค  

3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 
 

7 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKFNDT15 บันทึกจายเงินสด 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการจายเงินสด จะปรากฏหนาจอดังรูป 

รูปแสดงหนาจอบันทึกการจายเงินสด 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกการจายเงินสด 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1.  เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

เอกสารอางอิง 1.  เลขที่ใบสั่งจาย 

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชกําหนดผูที่ตองการจะสั่งจายให  โดยกดปุม “LOV”    

2. เมื่อคลิกที่ปุม    ระบบจะดึงขอมูลของ เลขที่ใบสั่งจาย,  วันที่จายเงิน, จํานวนเงิน,  
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และจํานวนเงินรวมขึ้นมาแสดงผล เพื่อใหผูใชสามารถแกไข เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
และทําการยืนยันการจายเงิน 

3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 

8 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKFNDT16 บันทึกจายเงินโอน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการจายเงินโอน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

รูปแสดงหนาจอบันทึกการจายเงินโอน 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกการจายเงินโอน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1.  เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบสั่งจาย 
2. เลขที่บัญชีธนาคาร 

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชกําหนดผูที่ตองการจะสั่งจายให โดยกดที่ปุม “ LOV “  

2. เมื่อกดปุม   ระบบจะดึงขอมูลของ เลขที่ใบสั่งจาย วันที่จายเงินโอน เลขที่บัญชี
ธนาคาร จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม ช่ือบัญชีธนาคาร ธนาคาร สาขาธนาคารขึ้นมาแสดงผล เพื่อใหผูใช
กรอก เลขที่ใบเสร็จรับเงินและทําการยืนยันการจายเงิน 

3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 
 
 
 

9 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKFNOR17 รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรองประจําวัน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรองประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรองประจําวัน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

1.   ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ คณะ/หนวยงาน  แหลงเงิน  วันที่จายเงินยืมทดรอง 

2.  ผูใชงานกําหนดสถานะเอกสารโดยการกดเลือกจาก Radio Item  

        3. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยกดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมา
จากฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

        4. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

        5. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

10 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



4.  ต้ังหนี้ลูกหนี้เงินยืม 
KKAVDT03 รับขอมูลการต้ังหนี้จากระบบรับ-จายเงิน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกยืนยันการตั้งหนี้จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกยืนยันการตั้งหนี้ 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกยืนยันการตั้งหนี้ของลูกหนี้เงินยืมทดรอง ซึ่งจะทําการยืนยันหลังจากจายเงินยืมทดรองใหกับ
ลูกหนี้แลว 

ผูใชงาน งานลูกหนี้ 

เอกสารที่ได           - 

เอกสารอางอิง           - 

วิธีการใชงาน  

1.  ใหผูใชงานกําหนดชวงวันที่จายเงินยืมทดรองและกดปุม  เพื่อใหโปรแกรมดึงขอมูลเลขที่สัญญาที่
ไดทําการจายเงินใหกับลูกหนี้เงินยืมทดรองแลว 

2.  จากนั้นใหผูใชงานใสเครื่องหมาย  ที่ชองยืนยันการตั้งหนี้ สําหรับเลขที่สัญญาที่ตองการยืนยัน หรือถา

ตองการยืนยันทุกเลขที่สัญญา ใหกดปุม  หรือถาตองการยกเลิกการยืนยันทั้งหมดใหกดปุม 

 
3.  โปรแกรมจะคํานวณยอดรวมของจํานวนเงินยืม ที่ยืนยันแลวใหอัตโนมัติ 

4.  เมื่อยืนยันเสร็จเรียบรอยใหกดปุม “Save”  เพื่อบันทึกยืนยันการตั้งหนี้ ระบบจะแสดงหนาตาง ถาม
เพื่อยืนยันการตั้งหนี้ ดังรูป 
 
 

11 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



 
กด ‘OK’ เพื่อยืนยันการตั้งหนี้ เมื่อทําการตั้งหนี้เรียบรอย ระบบจะแสดงหนาตางดังรูป 

 
กด ‘OK’ เพื่อกลับสูหนาจอการทํางานปกติ 

หมายเหตุ  

 
KKAVOR02 รายงานรายละเอียดเอกสารประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายงานรายละเอียดเอกสารประจําวันจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดเอกสารประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานรายละเอียดเอกสารประจําวัน 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานรายละเอียดการตั้งหนี้ประจําวัน 
 

12 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล ประเภทรายงาน สถานะเอกสาร สถานะสัญญา หนวยงาน และ
สามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวงได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประเภทเอกสารยอย วันที่

สัญญา  และเลขที่สัญญา ซึ่งสามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจาก
ฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่ตองการใชงาน 

2.  ระบุชวงวันที่ต้ังหนี้ที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
KKAVOR03 รายงานสรุปเอกสารประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปการตั้งหนี้ประจําวันจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปการตั้งหนี้ประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานสรุปการตั้งหนี้ประจําวัน 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานสรุปการตั้งหนี้ประจําวัน 
 
 
 
 
 

13 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล สถานะเอกสาร สถานะสัญญา หนวยงาน และสามารถกําหนด
เงื่อนไขเปนชวงได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประเภทเอกสารยอย และวันที่สัญญา ซึ่ง

สามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่
ตองการใชงาน 

2.  ระบุชวงวันที่ต้ังหนี้ที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
 
5.  บันทึกรับใบสําคัญ 
KKAVDT06 บันทึกรับใบสําคัญ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรับใบสําคัญจะปรากฏหนาจอดังรูป 

รูปแสดงหนาจอบันทึกรับใบสําคัญ 
 

วัตถุประสงค บันทึกยืนยันการรับใบสําคัญ เพื่อสงคืนเงินยืมทดรอง 

ผูใชงาน งานลูกหนี้ 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
2. เลขที่ใบสั่งจาย 

14 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชเลือกประเภทเอกสารยอย, หนวยงาน, ประเภทเอกสาร และเลขที่สัญญา โดยการกดปุม  เพื่อ
เลือกจากรายการ ในสวนของเลขที่สัญญาเมื่อเลือกรายการแลวระบบจะสามารถ Auto งวดและวันที่
สัญญาตามเลขที่สัญญานั้นใหเลย 

2.  ในชองเลขที่ใบสําคัญระบบจะสามารถ Auto ใหตามที่ผูใชกําหนดรูปแบบไว หรือในกรณีที่ผูใชงาน
ตองการกําหนดเลขที่เอกสารเอง ก็สามารถกําหนดที่ชองเลขที่เอกสารไดเลย 

3.  

 
Tab ที่ 1 ใบเสร็จ 

Tab ที่ 1 ใบเสร็จ 
ผูใชงานสามารถกําหนดรายละเอียดใบเสร็จรับเงินไดดังนี้ 

- ใบเสร็จรับเงิน 
- จํานวนเงิน 
- อัตราภาษี 
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ยอดเงินสุทธิ 

โดยผูใชจะตองนํา Cursor วางไวในตําแหนงที่ตองการกําหนดขอมูล จากนั้นใหทําการกดที่ปุม “LOV”  

 เพื่อเลือกขอมูล 

4.  

 
Tab ที่ 2 สั่งจาย 

Tab ที่ 2 สั่งจาย 
ผูใชงานสามารถกําหนดรายละเอียดการสั่งจายคืนไดดังนี้ 

- หนวยงาน/ลูกหนี้ 
- การสั่งจาย 
- ประเภทการจายเงิน 
- เลขที่บัญชี 
- ช่ือบัญชี 
- รหัสธนาคาร 

15 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



- รหัสสาขาธนาคาร 
- จํานวนเงิน 

โดยผูใชจะตองนํา Cursor วางไวในตําแหนงที่ตองการกําหนดขอมูล จากนั้นใหทําการกดที่ปุม “LOV”  

 เพื่อเลือกขอมูล 

5.  เมื่อยืนยันเสร็จเรียบรอยใหกดปุม “Save”  เพื่อบันทึกยืนยันรับใบสําคัญ 

หมายเหตุ  

 
KKAVOR09 รายงานรายละเอียดรับใบสําคัญ ประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดรับใบสําคัญประจําวันจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดรับใบสําคัญประจําวัน 

 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานรายละเอียดรับใบสําคัญประจําวัน 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานรายละเอียดรับใบสําคัญประจําวัน 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล สถานะ หนวยงาน และสามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวงได เชน
กําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประเภทเอกสารยอย และประเภทสัญญา ซึ่งสามารถทําไดโดยกดที่

เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่ตองการใชงาน 

2.  ระบุชวงวันที่ใบสําคัญที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 
 

16 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
 
6.  เบิกจายตามใบรับใบสําคัญ 
KKBGDT10 บันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรองจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  

ขอมูลต้ังตน วันที่คุมยอดเบิกจาย 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดอางอิงเลขที่เอกสารรับไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, เลขที่คุมยอดเบิกจาย ระบบจะกําหนดให
โดยอัตโนมัติ,  จากนั้นระบบจะแสดงคาเลขที่สัญญา, อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่คุมยอดผูกพัน, 
ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, เรื่อง, รายละเอียด, ปงบประมาณ, 
สถานะเบิกจายของใบผูกพัน, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, กิจกรรม, 
หมวดรายจาย, จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย, วงเงินที่ขออนุมัติงวด, หมายเหตุ 
ขอมูลจะแสดงที่ TAB รายการและรายการสั่งจายทั้งหมด 

17 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



2.  

 
รูปแสดงตัวอยางหนาจอวันที่ 

กําหนดวันที่คุมยอดเบิกจาย โดยดับเบิลคลิกที่ชองวันที่คุมยอดเบิกจาย แลวคลิกเลือกวัน 

3.  กําหนดวาเปนการเบิกครั้งสุดทายไดโดยคลิกที่  

4.  สามารถดูรายงานไดโดยกด  

5.  ไปที่ TAB รายละเอียดรายการ กําหนดเจาหนี้และประเภทเจาหนี้โดยกดที่ เพื่อดึงขอมูล , กําหนด
เลขที่เอกสาร 

6.  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

7.  เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

8.  ถาตองการเพิ่มรายการรายจายใหกดปุม  ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม แตถาตองการลบทั้งบรรทัด

ใหกดปุม  ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

9.   

    หมายเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKBGDT12 บันทึกอนุมัติเบิกจาย 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกอนุมัติเบิกจายจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกอนุมัติเบิกจาย 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกอนุมัติเบิกจาย 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได  

ขอมูลต้ังตน วันที่คุมยอดเบิกจาย 

วิธีการใชงาน  

1.  อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจายไดโดยกด   จากนั้นระบบจะแสดงคาเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่คุม
ยอดเบิกจาย, วันที่คุมยอดผูกพัน, ประเภทเรื่อง, เลขที่เอกสารอางอิง, วันที่เอกสารอางอิง, วิธีดําเนินการ, 
เรื่อง, รายละเอียด, ปงบประมาณ, แหลงเงิน, หนวยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการยอย, กิจกรรม, 
หมวดรายจาย, จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย, วงเงินที่ขออนุมัติงวด, วันที่อนุมัติเบิกจาย, เลขที่เอกสาร, เจาหนี้, 
ประเภทเจาหนี้ 

2.  กําหนดวาเปนการเบิกครั้งสุดทายไดโดยคลิกที่  

3.  กําหนดสถานะการอนุมัติไดโดยกด  ขอมูลจะทําการตัดยอดงบประมาณ 

4.  ใสหมายเหตุไดที่ชองหมายเหตุ 

5.  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมดให 

        6. เมื่อตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหกด  

หมายเหตุ  

19 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKBGOR19 รายงานการขออนุมัติเบิกจาย 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจายจะปรากฏหนาจอดังรูป 

รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจาย 

วัตถุประสงค เพื่อทํารายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจาย 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได KKBGOR19 รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจาย 

ขอมูลต้ังตน วันที่ขอเบิกจาย, ขนาดกระดาษ, Destination Format, การวางกระดาษ และรูปแบบ 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดแหลงเงินกด  เพื่อเลือกขอมูล ประกอบดวย   
1) เงินงบประมาณแผนดิน     2) เงินรายไดมหาวิทยาลัย    3) เงินเบิกแทน  

2.  กําหนดวันที่ขอเบิกจายไดโดยดับเบิลคลิกที่ชองวันที่ขอเบิกจาย แลวจะปรากฏหนาจอ 

 
แลวคลิกเลือกวัน 

3.  กําหนดสถานะการอนุมัติไดโดยกด  

4.  การตั้งคาหนากระดาษของรายงานสามารถตั้งคาของขนาดกระดาษ, Destination Format, การวางกระดาษ 
และรูปแบบ 

20 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



5.  กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ 1. การกรอกขอมูลแบงเปน 2 สวน คือ ต้ังแต และถึง ซึ่งหมายถึง การกําหนดคาเปนชวง เชน การกําหนด
วันที่รับเงิน/จายเงิน จะกรอกวันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุด 

 
KKBGOR20 รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจายจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย 

วัตถุประสงค เพื่อทํารายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได KKBGOR20 รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย 

ขอมูลต้ังตน วันที่ขอเบิกจาย, ขนาดกระดาษ, Destination Format, การวางกระดาษ และรูปแบบ 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดวันที่ขอเบิกจายไดโดยดับเบิลคลิกที่ชองวันที่ขอเบิกจาย แลวจะปรากฏหนาจอ 

 
แลวคลิกเลือกวัน 

 
 
 

21 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



2.  กําหนดปงบประมาณไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดแหลงเงินไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, 

กําหนดกองทุนไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, กําหนดหนวยงานไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล, 

กําหนดงาน/โครงการไดโดยกด  เพื่อเลือกขอมูล 

3.  การตั้งคาหนากระดาษของรายงานสามารถตั้งคาของขนาดกระดาษ, Destination Format, การวางกระดาษ 
และรูปแบบ 

4.  กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ 1. การกรอกขอมูลแบงเปน 2 สวน คือ ต้ังแต และถึง ซึ่งหมายถึง การกําหนดคาเปนชวง เชน การกําหนด
วันที่รับเงิน/จายเงิน จะกรอกวันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุด 

 
 
7.  เตรียมจายคืนเงินยืม 
KKFNDT10 บันทึกจัดทํารายการสั่งจายตามเอกสารเบิกจายงบประมาณ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรายการจายตามเอกสารเบิกจายงบประมาณจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรายการจายตามเอกสารเบิกจายงบประมาณ 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรายการจายตามเอกสารเบิกจายงบประมาณ 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  1. เลขที่ใบสั่งจาย 

เอกสารอางอิง 1. เอกสารเบิกจายงบประมาณ 
 

22 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



วิธีการใชงาน  

                   1. ผูใชกําหนดแหลงเงิน ชวงเลขที่ใบเบิก วันที่ใบเบิก แลวกดปุม “ดึงขอมูล” จากนั้นระบบจะแสดงขอมูล
ของเลขที่ใบเบิก หากตองการประมวลผลใบเบิกใด ก็กด Check Box ที่ดานหลัง  

   2. จากนั้นกดปุม  “ประมวลผล” ระบบจําทําการประมวลผลใบเบิกนั้นๆ และแสดง
ขอมูลของเลขที่ใบสั่งจาย 

                  3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

                  4. หากตองการพิมพ ใหคลิ๊กที่ Check Box  

หมายเหตุ  

 
KKFNDT13 พิมพเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันพิมพเช็คจะปรากฏหนาจอดังรูป 

รูปแสดงหนาจอพิมพเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. เช็ค 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบสั่งจาย 
 
 
 
 

23 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



วิธีการใชงาน  

                   1. ผูใชกําหนดประเภทการจายเงิน เลขที่ใบสั่งจายตนทางและปลายทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็คเริ่มตน 
เมื่อผูใชกําหนดเลขที่บัญชีธนาคาร ระบบจะทําการดึงขอมูลของธนาคารและสาขาธนาคารขึ้นมาแสดง 

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

                   3. เมื่อทําการกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 
KKFNOR10 รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชัน รายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดการจัดทําเช็ค 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

          1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ หนวยงาน แหลงเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร เช็คลงวันที่ ที่
ตองการออกรายงาน 

24 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



          2. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูล
ขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

          3. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

          4. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

 
8.  รับคืนเงินยืมลูกหนี้เงินยืมทดรอง จากการเบิกจาย และ คืนเงิน 
KKFNDT34 บันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรับคืนเงินยืมทดรองจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

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

 
 
 
 
 

25 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



วิธีการใชงาน  

         1. ใหผูใชงานกําหนดนําสงให คณะหรือสวนกลาง ระบุวันที่รับเงินกําหนดสถานะใบเสร็จรับเงินโดยคลิก
เลือกที่ ปุม Radio  และกําหนดรายละเอียดการรับเงินตางๆที่เกี่ยวของกับขอมูล 3 มิติที่ชอง ปงบประมาณ, 
แหลงเงิน, กองทุน, คณะ/หนวยงาน,  แผนงาน, งาน/โครงการ ฯ,   กิจกรรม,   หมวดรายรับ,   ไดรับเงิน

จาก,   พนักงานเก็บเงิน รหัสประเภทเจาหนี้ เลขที่บัญชีธนาคาร  โดยการกดปุม  และเลือกจาก
หนาตางรายการที่แสดงขึ้นมา 

         2. Tab  รับคืนเงินยืมทดรอง 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

-  กําหนดประเภทเอกสารยอย  ลูกหนี้หนี้เงินยืม  เลขที่สัญญายืม โดยกด    กรอกเงินตนและดอกเบี้ย    

        3. Tab รายละเอียดเงิน 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รายละเอียดเงิน 

ผูใชกําหนดประเภทการรับเงินเงิน,  โอนเขาบัญชี,  รหัสธนาคาร,  รหัสสาขา โดยการกดปุม  และ
เลือกจากหนาตางรายการที่แสดงขึ้นมา และกรอกเลขที่เช็ค/บัตรเครดิต,  เช็คลงวันที่,  จํานวนเงิน,  
คาธรรมเนียมแสดง  แลวระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงินรวมออกมาให 

      4. 
 

Tab  รายการหัก 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รายการหัก 

26 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



กําหนดรายการหักโดยการกดปุม   และระบุจํานวนเงิน  ระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงินรวมให
โดยอัตโนมัติ 

      5. Tab สรุปการรับเงิน 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_สรุปการรับเงิน 

ระบบจะดึงขอมูลของรหัสรายการ,  ช่ือรายการ,  เอกสารอางอิง,  รายละเอียด,  จํานวนเงิน ขึ้นมาแสดงผล 

      6. เมื่อระบุรายละเอียดรายการรับเงินเสร็จเรียบรอยใหกดปุม ‘Save’  เพื่อบันทึกขอมูล โปรแกรมจะทํา
การสรางเลขที่ใบเสร็จรับเงินใหโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ สถานะ “พักรอ” จะใชในกรณีของเงินทุนวิจัย ที่ทางผูปฏิบัติงานตองการใบเสร็จรับเงินไปใชงานกอน จึง
จะมีการจายเช็คใหกับทางมหาวิทยาลัยภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKFNDT35 ยืนยันรับเงินจากการเบิกจายคืนเงินยืมทดรอง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการ ยืนยันรับเงินจากการเบิกจายยืมเงินคืนทดรองจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอ ยืนยันรับเงินจากการเบิกจายยืมเงินคืนทดรอง  

วัตถุประสงค เพื่อ ยืนยันรับเงินจากการเบิกจายยืมเงินคืนทดรอง  

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง  

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดเลขที่ใบสั่งจายโดยกดปุม“LOV”   เพื่อเลือกขอมูล 

2.  กําหนดพนักงานเก็บเงินโดยกดปุม“LOV”   เพื่อเลือกขอมูล  ขอมูลจะแสดงจุดรับเงิน 

3.  กดที่ปุม  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาแสดงรายละเอียกใบเสร็จรับเงิน 

4.  เมื่อระบุรายละเอียดรายการรับเงินเสร็จเรียบรอยใหกดปุม ‘Save’  เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 

28 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKFNOR01 รายงานรายละเอียดการรับเงิน ประจําวัน 

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  

 

29 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKFNOR02 รายงานสรุปการรับเงิน ประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปการรับเงินประจําวัน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปการรับเงินประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานสรุปการรับเงินประจําวัน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ คณะ/หนวยงาน  วันที่รับเงิน  จุดเก็บเงิน ประเภท
ใบเสร็จรับเงิน ที่ตองการออกรายงาน 

2.  ผูใชงานกําหนดสถานะเอกสารจาก List Box และสถานะใบเสร็จรับเงินจาก Radio Item 

3. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูล
ขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

4. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

5. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

30 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



9.  การตัดหนึ้ 
KKAVDT05 รับขอมูลการชําระหนี้จากระบบรับ-จายเงิน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกยืนยันการรับชําระหนี้จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกยืนยันการรับชําระหนี้ 

วัตถุประสงค บันทึกยืนยันการรับชําระเงิน เพื่อตัดยอดลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

ผูใชงาน งานลูกหนี้ 

เอกสารที่ได    - 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
2. เลขที่สัญญา            
3. เลขที่ใบปรับปรุงหนี้    

วิธีการใชงาน  

1. ใหผูใชงานกําหนดประเภทเอกสารยอยที่บันทึก ประเภทเอกสารยอยที่บันทึก หนวยงาน และชวงวันที่รับ

ชําระเงิน โดยผูใชงานสามารถเลือกขอมูลไดจากปุม “LOV”  ที่ไดกําหนดไว และกดปุม 

 เพื่อใหโปรแกรมดึงรายละเอียดทั้งหมดของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน จากจุดรับเงิน
ตําแหนงตางๆ ขึ้นมาแสดง 

2. จากนั้นใหผูใชงานใสเครื่องหมาย  ที่ชองยืนยันการรับชําระหนี้ สําหรับเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ตองการ

ยืนยัน หรือถาตองการยืนยันทุกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ใหกดปุม  หรือถาตองการยกเลิกการ

ยืนยันทั้งหมดใหกดปุม  

3. โปรแกรมจะคํานวณยอดการรับชําระเงินรวม ที่ยืนยันแลวใหอัตโนมัติ 

4. เมื่อยืนยันเสร็จเรียบรอยใหกดปุม “Save”  เพื่อบันทึกยืนยันรับชําระหนี้ 

หมายเหตุ  

31 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR07 รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ ประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ประจําวันจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ประจําวัน 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานรายละเอียดการรับชําระหนี้ประจําวัน 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล ประเภทรายงาน ระบบงาน สถานะ หนวยงาน และสามารถกําหนด
เงื่อนไขเปนชวงได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประเภทเอกสารยอย วันที่สัญญา และเลขที่

สัญญา ซึ่งสามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือก
ขอมูลที่ตองการใชงาน 

2.  ระบุชวงวันที่ปรับปรุงหนี้ที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

32 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR08 รายงานสรุปการรับชําระหนี้ ประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปการรับชําระหนี้ประจําวันจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปการรับชําระหนี้ประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานสรุปการรับชําระหนี้ประจําวัน 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานสรุปการรับชําระหนี้ประจําวัน 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล ประเภทรายงาน ระบบงาน สถานะ หนวยงาน และสามารถกําหนด
เงื่อนไขเปนชวงได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประเภทเอกสารยอย วันที่สัญญา และเลขที่

สัญญา ซึ่งสามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือก
ขอมูลที่ตองการใชงาน 

2.  ระบุชวงวันที่ปรับปรุงหนี้ที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

33 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



10.  การปรับปรุงหนี้ และติดตามหนี้ 
KKAVDT04 บันทึกรายการปรับปรุงหนี้ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรายการปรับปรุงหนี้จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรายการปรับปรุงหนี้ 

วัตถุประสงค เพื่อทําการปรับปรุงหนี้ 

ผูใชงาน งานลูกหนี้ 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง 1.     เลขที่สัญญา 

วิธีการใชงาน  

1.  เลือกรายการประเภทเอกสารยอย โดยที่สามารถดึงขอมูลจากสวนกลางโดยกด    

2.  ในชองเลขที่เอกสารระบบจะสามารถ Auto ใหตามที่ผูใชกําหนดรูปแบบไว หรือในกรณีที่ผูใชงาน
ตองการกําหนดเลขที่เอกสารเอง ก็สามารถกําหนดที่ชองเลขที่เอกสารไดเลย 

3.  สวนของเลขที่เอกสารอางอิง ผูใชงานทําการเลือกเลขที่เอกสารอางอิง ในการปรับปรุงหนี้ได โดยที่ระบบ
จะไปดึงขอมูลเอกสารอางอิงมาจากเอกสารตั้งหนี้ให แตหากไมตองการอางอิงเอกสารตั้งหนี้ก็ไม
จําเปนตองใสเลขที่เอกสารอางอิง 

4.  ในกรณีที่ผูใชอางอิงเอกสารตั้งหนี้มาระบบจะทําการดึงขอมูลแหลงเงิน หนวยงาน กองทุน แผนงานมาให  

แตถาหากไมมีการอางอิงเอกสารผูใชงานตองทําการกรอกขอมูลตางๆเอง โดยสามารถกดปุม  เพื่อ
เลือกขอมูลจากรายการที่มีอยู 

5.  ในกรณีที่ตองการปรับปรุงหนี้จากลูกหนี้หลายๆราย ก็ไมตองกรอกขอมูลลูกหนี้ที่ชองลูกหนี้ดานบน ซึ่ง
จะมาระบุลูกหนี้ที่ตารางดานลางได  

34 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



6.  ที่ตารางรายการดานลาง เลือกรหัสประเภทลูกหนี้, ประเภทเอกสารยอย และเลขที่เอกสารอางอิงที่ตองการ
ทําการปรับปรุง ระบบจะดึงขอมูลเรื่องงวด, วันที่, เงินตนในสัญญา และดอกเบี้ยขึ้นมาใหโดยอัตโนมัติ 

7.  ผูใชระบุจํานวนเงินที่ตองการปรับปรุงที่ชอง ‘เงินตน’  

8.  เมื่อปรับปรุงขอมูลเสร็จเรียบรอยใหกดปุม “Save”  เพื่อบันทึกการปรับปรุงหนี้ โปรแกรมจะทําการ
สรางเลขที่เอกสารปรับปรุงหนี้ใหโดยอัตโนมัติ ผูใชงานไมสามารถแกไขได 

9.   หากผูใชงานตองการระบุสาเหตุเอกสารปรับปรุงหนี้ใหกดปุม   จะปรากฏหนาจอดัง
รูป 

 
เมื่อกรอกสาเหตุการยกเลิกเสร็จใหกดปุม “ตกลง” ซึ่งจะมีผลทําใหที่หนาจอแสดงสถานะของเอกสารวา 
“ยกเลิก” 

10.  หากผูใชงานตองการระบุหมายเหตุใหกดปุม   จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
เมื่อกรอกหมายเหตุเสร็จใหกดปุม “ออก” 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

35 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR02 รายงานรายละเอียดเอกสารประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายงานรายละเอียดเอกสารประจําวันจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดเอกสารประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานรายละเอียดเอกสารประจําวัน 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานรายละเอียดการตั้งหนี้ประจําวัน 

วิธีการใชงาน  

        1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล ประเภทรายงาน สถานะเอกสาร สถานะสัญญา หนวยงาน และ
สามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวงได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประเภทเอกสารยอย วันที่

สัญญา  และเลขที่สัญญา ซึ่งสามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจาก
ฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่ตองการใชงาน 

        2. ระบุชวงวันที่ต้ังหนี้ที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 

        3. กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

36 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR03 รายงานสรุปเอกสารประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปการตั้งหนี้ประจําวันจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปการตั้งหนี้ประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานสรุปการตั้งหนี้ประจําวัน 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานสรุปการตั้งหนี้ประจําวัน 

วิธีการใชงาน  

      1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล สถานะเอกสาร สถานะสัญญา หนวยงาน และสามารถกําหนด
เงื่อนไขเปนชวงได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประเภทเอกสารยอย และวันที่สัญญา ซึ่ง

สามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่
ตองการใชงาน 

      2. ระบุชวงวันที่ต้ังหนี้ที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 

      3. กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

37 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR14 รายงานรายละเอียดอายุหนี้ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดอายุหน้ีจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดอายุหนี้ 

 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานรายละเอียดอายุหนี้ 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานรายละเอียดอายุหนี้ 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล สถานะสัญญา รหัสหนวยงาน และสามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวง
ได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสประเภทสัญญา และรหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง ซึ่ง

สามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่
ตองการใชงาน 

2.  ระบุวันที่ที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

38 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR15 รายงานสรุปอายุหนี้ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปอายุหนี้จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปอายุหนี้ 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานสรุปอายุหนี้ 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานสรุปอายุหนี้ 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล สถานะสัญญา รหัสหนวยงาน และสามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวง
ได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสประเภทสัญญา และรหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง ซึ่ง

สามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่
ตองการใชงาน 

2.  ระบุวันที่ที่ตองการดึงขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

39 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR16 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการเคลื่อนไหว 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการเคลื่อนไหวจะปรากฏหนาจอ
ดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการเคลื่อนไหว 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการเคลื่อนไหว เพื่อตรวจสอบ 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการเคลื่อนไหว 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล รหัสหนวยงาน และสามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวงได เชนกําหนด
เงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสประเภทสัญญา และรหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง ซึ่งสามารถทําไดโดย

กดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่ตองการใชงาน 

2.  ระบุชวงวันที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

40 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR17 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการตัดหนี้ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการตัดหนี้จะปรากฏหนาจอ 
ดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการตัดหนี้ 

 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการตัดหนี้ เพื่อตรวจสอบ 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การดลูกหนี้) ตามรายการตัดหนี้ 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล รหัสหนวยงาน และสามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวงได เชนกําหนด
เงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสประเภทสัญญา และรหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง ซึ่งสามารถทําไดโดย

กดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือกขอมูลที่ตองการใชงาน 

2.  ระบุชวงวันที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

41 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR18 รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทดรองจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

วิธีการใชงาน  

         1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล สถานะสัญญา รหัสหนวยงาน และสามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวง
ได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสประเภทสัญญา รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง และเลขที่

สัญญา ซึ่งสามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือก
ขอมูลที่ตองการใชงาน 

         2. ระบุวันที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูลมาออกรายงาน 

         3. กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

42 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR19 รายงานสรุปการแจงยอดหนี้ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันใบสรุปการแจงหนี้จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอใบสรุปการแจงหนี้ 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพรายงานสรุปการแจงหนี้ เพื่อตรวจสอบหนี้ 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได ใบสรุปการแจงหนี้ 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล สถานะสัญญา รหัสหนวยงาน และสามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวง
ได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสแหลงเงิน รหัสประเภทหนี้ และรหัสลูกหนี้เงินยืมทด

รอง ซึ่งสามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือก
ขอมูลที่ตองการใชงาน 

2.  ระบุวันที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

43 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



KKAVOR20 รายงานสรุปจดหมายเตือน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปจดหมายเตือน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปจดหมายเตือน 

วัตถุประสงค เพื่อพิมพจดหมายเตือน 

ผูใชงาน เจาหนาที่ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ 

เอกสารที่ได จดหมายเตือน 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการดึงขอมูล สถานะสัญญา รหัสหนวยงาน และสามารถกําหนดเงื่อนไขเปนชวง
ได เชนกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสแหลงเงิน รหัสประเภทหนี้ และรหัสลูกหนี้เงินยืมทด

รอง ซึ่งสามารถทําไดโดยกดที่เครื่องหมาย “LOV”  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูลและเลือก
ขอมูลที่ตองการใชงาน 

2.  ระบุวันที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูลมาออกรายงาน 

3.  กดเครื่องหมาย   เพื่อ Preview ความถูกตองของรายงานกอนทําการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงขอมูล

ทีละหนา และถาตองการพิมพรายงานใหกดเครื่องหมาย   อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพรายงาน 

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

44 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



11.  การโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภท 

KKAVPC01: โอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภท 

SCREEN 

 

เมื่อเขาฟงกชันการโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภทจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภท 

 
รูปแสดงหนาจอยกเลิกการโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภท 

วัตถุประสงค เพื่อกําหนดการโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภท 

ผูใชงาน ผูรับผิดชอบ 

45 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง  

วิธีการใชงาน  

1. Tab ที่ 1 โอนขอมูล 
ผูใชงานสามารถกําหนดรายละเอียดการโอนขอมูลไดดังนี้ 

- รหัสหนวยงาน 
- วันที่โอนขอมูล 
- ชวงวันที่การโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภท เพื่อใหโปรแกรมดึงขอมูลการโอนขอมูลไป

ระบบบัญชีแยกประเภท 
โดยผูใชจะตองนํา Cursor วางไวในตําแหนงที่ตองการกําหนดขอมูล จากนั้นใหทําการกดที่ปุม “LOV”  

 เพื่อเลือกขอมูล 

2. เมื่อกรอกขอมูลครบใหกดปุม “โอนขอมูล”  เพื่อโอนขอมูลไประบบบัญชีแยก
ประเภท  

3. กรณีเกิดขอผิดพลาด ภายหลังการกดปุม “โอนขอมูล” ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลโดยจะปรากฏ
หนาตางขอความดังรูป

 
ตองทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง 

4. Tab ที่ 2 ยกเลิกการโอนขอมูล 
ผูใชงานสามารถกําหนดรายละเอียดการยกเลิกการโอนขอมูลไดดังนี้ 

- รหัสหนวยงาน 
- ชวงวันที่การโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภท โดยโปรแกรมดึงขอมูลวันที่โอนขอมูลไป

ระบบบัญชีแยกประเภทสุดสุดมาแสดง 
โดยผูใชจะตองนํา Cursor วางไวในตําแหนงที่ตองการกําหนดขอมูล จากนั้นใหทําการกดที่ปุม “LOV”  

 เพื่อเลือกขอมูล 

5. เมื่อกรอกขอมูลครบใหกดปุม “โอนขอมูล”  เพื่อยกเลิกการโอนขอมูลไประบบ
บัญชีแยกประเภท 

 

46 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
 



 

         6. กรณีเกิดขอผิดพลาด ภายหลังการกดปุม “ยกเลิกการโอนขอมูล” ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลโดยจะ
ปรากฏหนาตางขอความดังรูป 

 
ตองทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง 

หมายเหตุ  

 
 
 
 

47 เอกสารการอบรมวงจรลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
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