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ระบบแจงเตือนผาน Email 
การจายและรับคืนเงินยืมทดรองจาย

ของระบบ KKUFMIS

นําเสนอโดย
โครงการ : การศึกษาระบบตรวจสอบและแจงเตือนขอมูลลูกหนี้

เงินยืมทดรองจายสวนกลาง ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

 ชื่อ ตําแหนง สังกัด

หัวหนาโครงการ นางขนิษฐา  โสดามรรค นักตรวจสอบภายในชํานาญการพเิศษ สํานักงานตรวจสอบภายใน   

ที่ปรึกษาโครงการ นายเฉลิมชัย  วงศนาคเพชร คณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน

 

 นายธัญญา   ภักดี ผูอํานวยการกองบริหารงานกลาง กองบริหารงานกลาง

 นายภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธ

 

รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบนัวิจัย

เพื่อพัฒนาสังคม

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

สํานักงานอธิการบดี

 นายสฤษดิ์ เรืองธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูรวมวิจัย  นางพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักงานอธิการบดี

 นางอรฤดี  เธียรสุภรพงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นายอุกฤษฏ  เขื่อนแกว  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นายปติ โงวธนสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. การยืม       
เตรียมขอมูล 
e-mail address 

ประวัติบุคคล       

สัญญายืมเงิน       

2. การจายเงินยืม       ทําใบสั่งจาย โอนเงินเขาบัญชีผูยืม  (ปัจจบุนัมีการเตือนอยูแ่ล้ว)      

ปจจุบันมีการแจงเตือนแลว

3. การคืนเงินยืม       3.1 กอนครบกําหนด

3.2 ครบกําหนด / ประสงคจะคืน

- เตือนกอน 7 วัน
- เตือนหลัง 1 วัน
 - เตือนหลัง 7 วัน
- เตือนหลัง 15 วัน

- พัฒนาขึ้นใหมเสร็จแลว

3.2.1 เอกสารใบสําคัญรับเงิน                      
3.2.2 เงินสด

เพิ่มการแจงเตือน &
รวมกรณีการยกเลิก

4. การสงเบิก
   ตามใบสําคัญ       

4.1 เตือนเมื่ออนุมัติใบสงเบิก  (อนุมัติเลข U)
4.2 เตือนกรณีสงคืนเรื่องที่สงเบิก

หมายเหตุ

แจง
เตือน

แจง
เตือน

แจง
เตือน

แจง
เตือน

ภาพรวมระบบแจงเตือนผาน Email การจายและรับคืนเงินยืมทดรองจาย ของระบบ KKUFMIS

ตัวอยางจดหมายแจงเตือนการรับคืนเงินยืมทดรองจาย เมื่อไดรับเอกสารใบเสร็จรับเงิน (กรณี รับตัวเงิน)
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ตัวอยางจดหมายแจงเตือนกรณียกเลิกใบเสร็จรับเงิน                          

ตัวอยางจดหมายแจงเตือนการรับคืนเงินยืมทดรองจาย เมื่อไดรับเอกสารใบสําคัญ

5

6



3/6/2019

4

ตัวอยางจดหมายแจงเตือนกรณียกเลิกการรับเอกสารใบสําคัญ                    

ตัวอยางจดหมายแจงเตือนเมื่อสงเบิกเอกสารใบสําคัญคืนเงินยืมทดรองจาย
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ตัวอยางจดหมายแจงเตือนเมื่อสวนกลางสงคืนใหแกไขชุดเอกสารการเบิกเงินยืมทดรองจาย                                                                  

ระบบแจงเตือนเงินยืมทดรองจาย

ประกอบดวย 3 สวนคือ

1. สวนจัดการเบื้องตน
2. สวนการจายเงินยืม 
3. สวนการรับคืน
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1.1 ประวัติลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย มีการเพิ่มขอมูล e-mail  address
1. สวนจัดการเบื้องตน

1.2 การบันทึกสัญญายืมเงินทดรองจาย
1. สวนจัดการเบื้องตน
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2. สวนการจายเงินยืม 
2.1 บันทึกรายการจายสัญญายืม(ลูกหนี้เงินยืมทดรอง)

2.2 บันทึกรายการโอนเงิน
2. สวนการจายเงินยืม 
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2.3 บันทึกขอมูลโอนเงินผานอินเทอรเน็ต
2. สวนการจายเงินยืม 

2.4 บันทึกยืนยันการตั้งหนี้
2. สวนการจายเงินยืม 
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3.1 บันทึกใบรับชําระหนี้
3. สวนการรับคืน

(3.2.1 เอกสารใบสําคญัรับเงิน)

3.2 บันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง
3. สวนการรับคืน

(3.2.2 เงินสด)
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4. การสงเบิกตามใบสําคัญ   

4.1 กรณีคณะ/หนวยงานสงเบิก
     4.1.1  จะทําการเบิกโดยบันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีทั่วไป ผูรับเงินคือ

หนวยงาน 
     4.1.2 เมื่อไดรับเงินโอนจากสวนกลางจะทําการออกใบเสร็จรับเงินโดย

อางอิงเลขเอกสารใบสําคัญ

4.2 กรณีสงเบิกแบบประเภทการจาย AVD (อางอิงสัญญายมื)
     4.2.1  ไมตองออกใบเสร็จรับเงินระบบจะตัดหนี้อัตโนมัติ
             ศึกษาไดจากคูมือปฏิบัติงาน เร่ือง หักลางเงินยืมทดรองจาย 
กรณีชําระดวยใบสําคัญคูจายโดยไมออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจัดทําโดย
งานบริหารการเงิน กองคลัง

บันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีทั่วไป
4.1.1 จะทําการเบิกโดยบันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีทั่วไป
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บันทึกรับคืนเงินยืมทดรองจาย กรณีรับใบสําคัญ
4.1.2 เมื่อไดรับเงินโอนจากสวนกลางจะทําการออกใบเสร็จรับเงิน
โดยอางอิงเลขเอกสารใบสําคัญ

4.2 เตือนกรณีสงคืนเร่ืองท่ีสงเบิก

1. คลิกเลือก

2. ระบุหรือดับเบิ้ลคลิกคน

3. คลิกยกเลิกเพือ่คืนเรื่องฯ

4. คลิกเลือก

แจง
เตือน
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คูมือปฏิบัติงาน 

เรื่อง หักลางเงินยืมทดรองจาย กรณี
ชําระดวยใบสําคัญคูจาย โดยไมออก

ใบเสร็จรับเงิน

งานบริหารการเงิน กองคลัง 

คณะ/หน่วยงาน
บนัทกึเบกิจ่ายเพื�อ

หกัล้างเงินยืมทดรอง
จ่าย

ใหระบุเลขที่
สัญญาเงินยืมที่

จะชําระคืน

เลือกประเภท
การจายเปน 

AVD
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กองคลงั บนัทกึรับใบสาํคญั

หากเลือกประเภทการจายเปน 
AVD และระบุเลขที่สัญญาจาก
เมนู บันทึกเบิกจายขอมูลจะ
เชื่อมโยงมายังเมนูบันทึกรับ
ใบสําคัญ โดยอัตโนมัติ

4.1 เตือนเมื่ออนุมัตใิบสงเบิก  (อนุมัติเลข U)

ขั้นตอนการบันทึกจาย เพื่อตัดหนีต้ามสัญญาเงินยืม ดวยเลขเบิกจาย (Barcode)

กองคลงั 

1. บันทึกการจายโดยเลขที่ใบสั่งจาย (FNPV)
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กองคลงั 

2. ตรวจสอบความถูกตองตามรายงานสงใชเงนิ
ยืมดวยใบสําคัญ ดวยเลขที่เบิกจาย (Barcode)

ขั้นตอนการการตรวจสอบสถานะเงนิยืมทดรองจาย และพิมพใบรบัใบสําคญั

1. เขาระบบE-service 
ผานเว็บไซทกองคลัง

2. Login ดวย E-mail 
address KKU
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3. ใหผูยืมตรวจสอบสัญญาเงนิยืม ที่ไดชําระคืนแลว
ตัวอยาง รายการที่ 2  แสดงใหเห็นวา 
• เลขที่สัญญา 58012134 จํานวนเงินยืม 8,000.- บาท
• ชําระคืนเงินเหลือเปนเงินสด (RV01) จํานวนเงิน 2,914.- บาท
• ชําระคืนดวยใบสําคัญ (JV01) จํานวนเงิน 5,086.- บาท
• เมื่อสังเกตเห็น ไอคอนเครื่องพิมพ หมายถึง ผูยืมสามารถพิมพรายการนี้ เพื่อเก็บใบ

รับใบสําคัญ แทนใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานการชําระคืนเงินยืมทดรองจาย

ใบรับใบสําคัญแทนใบเสร็จรับเงิน
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ตรวจสอบหนี้คงคาง: รายงานสรุปหนี้คงคาง
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