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วงจรการรับเงนิการนําสงเงนิ 
1.  การรับเงิน 
KKFNDT01 : บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้  

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรับเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหนี้เจาหนี้  

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. ใบเสร็จรับเงิน 

เอกสารอางอิง 1. ใบแจงหนี้ , เพิ่มหนี้ 

วิธีการใชงาน  

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

ไดรับเงินจาก,   พนักงานเก็บเงิน รหัสประเภทเจาหนี้ เลขที่บัญชีธนาคาร  โดยการกดปุม  และเลือกจาก
หนาตางรายการที่แสดงขึ้นมา 
 

 
 
 
 

1 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



2.  Tab  รับเงินทั่วไป 
 

 
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,  คาธรรมเนียม คลิกเลือกคอลัมภ 
แสดง เมื่อตองการแสดงคาธรรมเนียม บนเอกสารใบเสร็จรับเงิน  แลวระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงินรวม
ออกมาให 

4.  Tab  รับชําระลูกหนี้ 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รับชําระลูกหนี้ 

ผูใชกําหนดประเภทลูกหนี้,  รหัสลูกหนี้,  เอกสารอางอิง โดยการกดปุม     และระบุจํานวนเงินแลวระบบจะ
ทําการคํานวณจํานวนเงินรวมใหโดยอัตโนมัติ 

 

2 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



5.  Tab  รายการหัก 

 
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 

 
 
  

3 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



KKFNDT33 : บันทึกรับชําระหนี้ลูกหนี้ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรับชําระหนี้ลูกหนี้จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับชําระหนี้ลูกหนี้  

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรับชําระหนี้ลูกหนี้  

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1.ใบเสร็จรับเงิน 

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

วิธีการใชงาน  

1.  ใหผูใชงานกําหนดนําสงให คณะหรือสวนกลาง ระบุวันที่รับเงินกําหนดสถานะประเภทใบเสร็จรับเงินโดยคลิก
เลือกที่ ปุม Radio  และกําหนดรายละเอียดการรับเงินตางๆที่เกี่ยวของกับขอมูล 3 มิติที่ชอง ปงบประมาณ, แหลง
เงิน, กองทุน, คณะ/หนวยงาน,  แผนงาน, งาน/โครงการ ฯ,   กิจกรรม,   หมวดรายรับ,   ไดรับเงินจาก,   พนักงาน

เก็บเงิน รหัสประเภทเจาหนี้ เลขที่บัญชีธนาคาร  โดยการกดปุม  และเลือกจากหนาตางรายการที่แสดงขึ้นมา 
 
 
 
 
 

4 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



2.  Tab  รับชําระหนี้ลูกหนี้ 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับชําระหนี้ลูกหนี้ 

-  กรอกเอกสารอางอิง,  กําหนดประเภทลูกหนี้ รหัสลูกหนี้ ประเภทเอกสารยอย โดยกด   กรอกจํานวนเงิน    

3.  Tab รายละเอียดเงิน 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รายละเอียดเงิน 

ผูใชกําหนดประเภทการรับเงินเงิน,  โอนเขาบัญชี,  รหัสธนาคาร,  รหัสสาขา โดยการกดปุม  และเลือกจาก
หนาตางรายการที่แสดงขึ้นมา และกรอกเลขที่เช็ค/บัตรเครดิต,  เช็คลงวันที่,  จํานวนเงิน,  คาธรรมเนียมแสดง  
แลวระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงินรวมออกมาให 

4.  Tab  รายการหัก 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รายการหัก 

กําหนดรายการหักโดยการกดปุม   และระบุจํานวนเงิน  ระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงินรวมใหโดย
อัตโนมัติ 
 

 
 
 

5 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



5.  Tab สรุปการรับเงิน  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_สรุปการรับเงิน 

ระบบจะดึงขอมูลของรหัสรายการ,  ช่ือรายการ,  เอกสารอางอิง,  รายละเอียด,  จํานวนเงิน ขึ้นมาแสดงผล 

6.  เมื่อระบุรายละเอียดรายการรับเงินเสร็จเรียบรอยใหกดปุม ‘Save’  เพื่อบันทึกขอมูล โปรแกรมจะทําการสราง
เลขที่ใบเสร็จรับเงินใหโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ สถานะ “พักรอ” จะใชในกรณีของเงินทุนวิจัย ที่ทางผูปฏิบัติงานตองการใบเสร็จรับเงินไปใชงานกอน จึงจะมีการ
จายเช็คใหกับทางมหาวิทยาลัยภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



KKFNDT34 : บันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรับคืนเงินยืมทดรองจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง  

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. ใบเสร็จรับเงิน 

เอกสารอางอิง 1. สัญญายืมเงินทดรอง 

วิธีการใชงาน  

1. ใหผูใชงานกําหนดนําสงให คณะหรือสวนกลาง ระบุวันที่รับเงินกําหนดสถานะประเภทใบเสร็จรับเงินโดยคลิก
เลือกที่ ปุม Radio  และกําหนดรายละเอียดการรับเงินตางๆที่เกี่ยวของกับขอมูล 3 มิติที่ชอง ปงบประมาณ, แหลง
เงิน, กองทุน, คณะ/หนวยงาน,  แผนงาน, งาน/โครงการ ฯ,   กิจกรรม,   หมวดรายรับ,   ไดรับเงินจาก,   พนักงาน

เก็บเงิน รหัสประเภทเจาหนี้ เลขที่บัญชีธนาคาร  โดยการกดปุม  และเลือกจากหนาตางรายการที่แสดงขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 

7 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



2. Tab  รับคืนเงินยืมทดรอง 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง 

-  กําหนดประเภทเอกสารยอย  ลูกหนี้หนี้เงินยืม  เลขที่สัญญายืม โดยกด    กรอกเงินตนและดอกเบี้ย    

3. Tab รายละเอียดเงิน 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รายละเอียดเงิน 

ผูใชกําหนดประเภทการรับเงินเงิน,  โอนเขาบัญชี,  รหัสธนาคาร,  รหัสสาขา โดยการกดปุม  และเลือกจาก
หนาตางรายการที่แสดงขึ้นมา และกรอกเลขที่เช็ค/บัตรเครดิต,  เช็คลงวันที่,  จํานวนเงิน,  คาธรรมเนียม คลิกเลือก
คอลัมภ แสดง เมื่อตองการแสดงคาธรรมเนียม บนเอกสารใบเสร็จรับเงินแลวระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงิน
รวมออกมาให 

4. Tab  รายการหัก 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_รายการหัก 

กําหนดรายการหักโดยการกดปุม   และระบุจํานวนเงิน  ระบบจะทําการคํานวณจํานวนเงินรวมใหโดย
อัตโนมัติ 

 
 
 
 

8 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



5. Tab สรุปการรับเงิน  

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการรับเงิน_สรุปการรับเงิน 

ระบบจะดึงขอมูลของรหัสรายการ,  ช่ือรายการ,  เอกสารอางอิง,  รายละเอียด,  จํานวนเงิน ขึ้นมาแสดงผล 

6. เมื่อระบุรายละเอียดรายการรับเงินเสร็จเรียบรอยใหกดปุม ‘Save’  เพื่อบันทึกขอมูล โปรแกรมจะทําการสราง
เลขที่ใบเสร็จรับเงินใหโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ สถานะ “พักรอ” จะใชในกรณีของเงินทุนวิจัย ที่ทางผูปฏิบัติงานตองการใบเสร็จรับเงินไปใชงานกอน จึงจะมีการ
จายเช็คใหกับทางมหาวิทยาลัยภายหลัง 

 
KKFNOR01  : รายงานรายละเอียดการรับเงินประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดการรับเงินประจําวัน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการรับเงินประจําวัน 

วัตถุประสง
ค 

เพื่อออกรายงานรายละเอียดการรับเงินประจําวัน 

9 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใช
งาน 

 

1.   ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ คณะ/หนวยงาน  แหลงเงิน  วันที่รับเงิน  จุดเก็บเงิน  พนักงานเก็บ
เงิน ประเภทใบเสร็จรับเงิน 

2.  ผูใชงานกําหนดสถานะเอกสารโดยการกดเลือกจาก List Box และเลือกสถานะใบเสร็จรับเงินจาก radio Item 

        3. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยกดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจาก
ฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

        4. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

        5. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

 

10 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



KKFNOR02 : รายงานสรุปการรับเงินประจําวัน 

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  

 
 
 
 
 

11 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



2.  นําสงเงิน 
KFNDT05: บันทึกจัดทําใบนําสง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกจัดทําใบนําสง จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกจัดทําใบนําสง_รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน 

 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกจัดทําใบนําสง_รายละเอียดเงิน 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกจัดทําใบนําสง 

12 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. เลขที่ใบนําสง 

เอกสารอางอิง 1.เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชกรอกวันที่ใบนําสงและเลือกรหัสพนักงานเก็บเงินจากตนทางไปยังปลายทาง 

2.  เมื่อผูใชกดปุม   แลวระบบจะทําการดึงขอมูลตางๆ ขึ้นมาแสดงในทุก Tab  เพื่อใหผูใช
สามารถทําการแกไขการยืนยันการพิมพได  

3.  ถาตองการลางขอมูลกดที่   

4.  เมื่อเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save”   เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 

*ทําการโอนขอมูลนําสงเงินไประบบบัญชีแยกประเภท (ขอ 6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



 
3.สรุปการนําสงเงินกองคลัง 
KKFNDT06: บันทึกจัดทําใบสรุปนําสงกองคลัง 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกจัดทําใบสรุปนําสงกองคลัง จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกจัดทําใบสรุปนําสงกองคลัง_รายละเอียดใบนําสง 

 

 

14 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



รูปแสดงหนาจอบันทึกจัดทําใบสรุปนําสงกองคลัง_รายละเอียดเงิน 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกจัดทําใบสรุปนําสงกองคลัง 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. เลขที่ใบสรุปนําสง 

เอกสารอางอิง 1. เลขที่ใบนําสง 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชกําหนดวันที่สรุปนําสงและจุดสรุปนําสง รหัสคณะ/หนวยงาน  โดยเลือกจากการกดปุม“LOV”      

2.  เมื่อกดปุม   ระบบจะทําการดึงขอมูลทั้งหมดของทั้ง 3 Tab ออกมาแสดง เพื่อใหผูใช
สามารถทําการเปลี่ยนแปลงการยืนยันการพิมพ 

3.  ถาตองการลางขอมูลกดที่   

4.  เมื่อเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save”   เพื่อบันทึกขอมูลที่แกไข 

หมายเหตุ  

 
*ทําการโอนขอมูลสรุปนําสงเงินกองคลังไประบบบัญชีแยกประเภท (ขอ 6.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



4.การนําฝากเงิน 
KKFNDT04: บันทึกการนําฝากเงิน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกการนําฝากเงิน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกการนําฝากเงิน 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกการนําฝากเงิน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. ใบนําฝาก 

เอกสารอางอิง    1.     ใบเสร็จรับเงิน 

วิธีการใชงาน  

1.  ผูใชสามารถเลือกไดวาจะใหระบบสรางเลขที่ใบนําฝากใหอัตโนมัติหรือสรางเลขที่ใบนําฝากเองได 

2.  ผูใชเลือกจุดเก็บเงิน  เลขที่บัญชีธนาคาร โดยเลือกจากการกดปุม“LOV”  
 

   
- เมื่อผูใชเลือกเลขที่บัญชีธนาคาร ระบบจะดึงขอมูล ช่ือธนาคารและชื่อสาขาธนาคารขึ้นมาแสดง 

3.  กําหนดประเภทนําฝาก โดยคลิกที่ปุม Radio ประกอบดวย  
1) ทั้งหมด          2) ทั้งเงินและเช็ค      3) เช็คเทานั้น     4 )เงินสดเทานั้น   ระบุและจํานวนเงินที่ตองการนําฝากเงิน 

4.  กดที่  เพื่อดึงขอมูล ประเภทรับเงิน รหัสธนาคาร รหัสสาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต  เช็คลง
วันที่  วันที่ใบเสร็จ จํานวนเงิน ขึ้นมาแสดง 

5.  เมื่อแกไขเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save”   เพื่อบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ  

 
*โอนขอมูลการนําฝากไประบบบัญชีแยกประเภท(ขอ 6.) 

16 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



KKFNOR04 : รายงานรายละเอียดการนําฝากเงินประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานรายละเอียดการนําฝากเงินประจําวัน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานรายละเอียดการนําฝากเงินประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดการรับการนําฝากเงินประจําวัน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประจําคณะ/หนวยงาน  แหลงเงิน  วันที่นําฝาก  จุดเก็บเงิน ที่
ตองการออกรายงาน 

2.  ผูใชงานกําหนดสถานะเอกสารจาก List Box  

3. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจาก
ฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

4. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

5. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

17 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



KKFNOR05 : รายงานสรุปการนําฝากเงินประจําวัน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปการนําฝากเงินประจําวัน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปการนําฝากเงินประจําวัน 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานสรุปการนําฝากเงินประจําวัน 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ ประจําคณะ/หนวยงาน  แหลงเงิน  วันที่นําฝาก  จุดเก็บเงิน ที่
ตองการออกรายงาน 

2.  ผูใชงานกําหนดสถานะเอกสารจาก List Box  

3. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจาก
ฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

4. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

5. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

 
 
 
 
 

18 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



5.การบันทึกรับเงินนําสงจากคณะ 
KKFNDT07: บันทึกรับเงินนําสงจากคณะ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันการบันทึกรับเงินนําสงจากคณะ จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับเงินนําสงจากคณะ_รายละเอียดใบรับเงินนําสงจากคณะ 

 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกรับเงินนําสงจากคณะ_รายละเอียดเงิน 

19 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



 

วัตถุประสงค เพื่อทําการบันทึกรับเงินสงจากคณะ 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได 1. ใบรับเงินนําสง 

เอกสารอางอิง 1. ใบสรุปนําสง 

วิธีการใชงาน  

                   1. ผูใชกําหนดวันที่รับเงินนําสง 

   2. เลือกผูรับเงินนําสง แหลงเงินตนทางและปลายทางโดยเลือกจากการกดปุม“LOV”     

                  3. เมื่อกดปุม   ระบบจะทําการดึงขอมูลทั้งหมดของทั้ง 3 Tab ออกมาแสดง เพื่อใหผูใช
สามารถทําการเปลี่ยนแปลงการยืนยันการพิมพ   

4. ถาตองการลางขอมูลกดที่   

5. เมื่อแกไขเรียบรอยแลวใหกดปุม “Save”   เพื่อบันทึกขอมูลที่แกไข  

หมายเหตุ  

 
*โอนขอมูลรับการนําสงเงินจากคณะไประบบบัญชีแยกประเภท (ขอ 6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



 
 
KKFNOR07 : รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ 

วัตถุประสงค เพื่ออกรายงานสรุปเงินนําสงจากคณะ 

ผูใชงาน งานการเงิน 

เอกสารที่ได  

วิธีการใชงาน  

          1. ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนและสิ้นสุดของ รหัสแหลงเงิน  วันที่รับใบสรุปนําสง ที่ตองการออกรายงาน 

2.  ผูใชงานกําหนดสถานะเอกสารจาก List Box  

          3. เงื่อนไขขอมูลสามารถดึงขั้นมาไดจากฐานขอมูลสวนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย  เพื่อดึงขอมูลขึ้นมาจาก
ฐานขอมูลและเลือกขอมูลเพื่อทําการใชงาน 

          4. เงื่อนไข ณ วันที่ เปนเงื่อนไขบังคับที่ตองใสทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ใหเปน วันที่ปจจุบัน 

5. กดเครื่องหมาย   เพื่อเปดดูรายงานกอนการพิมพ โดยที่หนาจอจะแสดงผลทีละหนา  

หมายเหตุ  

 
 
 
 

21 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



 
 

6. การโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภท 
KKFNPC02: โอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหนวยงาน 

SCREEN  

รูปแสดงหนาจอโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหนวยงาน 

วัตถุประสงค ประมวลผลรายการประจําวันทั้งหมดของแตละหนวยงาน ในชวงวันที่ของแตละรายการ เพื่อเตรียมขอมูลกอน
การบันทึกบัญชี 

ผูใชงาน พนักงานบัญชี 

วิธีการใชงาน  

1. เลือกรหัสหนวยงานที่ตองการผานรายการ  

2. เลือกชวงวันที่ผานรายการ 

3. เลือกรายการที่ตองการโอนขอมูลรายการประจําวัน 

                4. กดปุม “โอนขอมูล” ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 

22 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



 
เพื่อแสดงขอความเตือนกรณีขอมูลบางรายการไมมีรหัสบัญชี หรือไมมีขอมูล สําหรับการโอนไประบบบัญชี 

5. จากนั้นกดปุม “โอนขอมูล”  ระบบจะแสดงหนาตางดังรูป 

 
กดปุม  เพื่อยืนยันอีกครั้ง 

6. เมื่อระบบทําการประมวลผลเรียบรอยแลวระบบจะแสดงหนาตาง ดังรูป  

 
กด OK เพื่อปดหนาตางและกลับไปที่หนาจอการทํางาน 

7. ในกรณีที่มีขอมูลผิดพลาดระบบจะแสดงหนาตางพรอมแจงขอมูลผิดพลาด ดังรูป 

 
ซึ่งจะไมสามารถทําการประมวลผลได จะตองกดปุมปด และกลับไปแกไขขอมูลใหถูกตองกอนจึงจะกลับมา
ประมวลผลอีกครั้ง 

23 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



หมายเหตุ - เมื่อผานรายการประจํางวดแลวจะไมสามารถแกไขใบสําคัญไดแลว แตยังสามารถยกเลิกใบสําคัญนั้นได 
และสามารถบันทึกใบสําคัญใหมได 

- การผานรายการประจํางวดสามารถทําซ้ําได  

 

SCREEN  

รูปแสดงหนาจอยกเลิกโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภทสวนกลาง 

วัตถุประสงค ยกเลิกการประมวลผลรายการประจําวันทั้งหมดของแตละหนวยงาน ในชวงวันที่ของแตละรายการ เพื่อเตรียม
ขอมูลกอนการบันทึกบัญชี 

ผูใชงาน พนักงานบัญชี 

วิธีการใชงาน  

1. เลือกรหัสหนวยงานที่ตองการผานรายการ 

2. เลือกชวงวันที่ผานรายการ 

3. ในกรณีที่มีขอมูลผิดพลาดระบบจะแสดงหนาตางพรอมแจงขอมูลผิดพลาด ดังรูป 

24 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
 



 
ซึ่งจะไมสามารถทําการประมวลผลได จะตองกดปุมปด และกลับไปแกไขขอมูลใหถูกตองกอนจึงจะกลับมา
ยกเลิกการโอนขอมูลอีกครั้ง 

หมายเหตุ - เมื่อโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภทสวนกลาง แตยังสามารถยกเลิกรายการโอนขอมูลดังกลาวได 
ถายังไมมีการผานรายการของระบบบัญชีแยกประเภทเอง 

- การโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภทสวนกลางสามารถโอนซ้ําได 

 

25 เอกสารการอบรมวงจรการรับเงินการนําสงเงิน 
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