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บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

ระบบรายได้และนําสง่เงิน เป็นระบบที�เกี�ยวข้องกบัการแจ้งหนี �เพื�อเรียกเก็บเงินคา่เชา่เครื�องจกัรกลกบัผู้ เช่า รวมทั �ง

รับเงินรายได้ประเภทตา่งๆ และนําสง่เงินรายได้ที�ได้รับมาให้กบัเงินทนุหมนุเวียนฯ  ซึ�งระบบสามารถรองรับการเชื�อมโยงข้อมลู

จากระบบงานตา่งๆ คือ ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล, ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล, ระบบจําหนา่ย, ระบบเบิกจา่ยเงิน, 

ระบบสนิทรัพย์ และระบบบญัชีแยกประเภท ซึ�งสามารถจําแนกประเภทของรายได้ออกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี � 

1. รายได้คา่เชา่จากงานบาํรุงทาง  คือ รายได้ที�เกิดจากการที�ศนูย์เครื�องจกัรกลตา่งๆ ของกรมทางหลวง เช่น สาํนกัทาง

หลวง, สาํนกังานทางหลวง, แขวงการทาง, สาํนกังานบาํรุงทาง และหนว่ยงานอื�นๆ ดําเนินการเชา่เครื�องจกัร 

2. รายได้คา่เชา่จากงานก่อสร้าง  คือ รายได้ที�เกิดจากศนูย์สร้างทาง ศนูย์สร้างและบรูณะสะพาน และหนว่ยงานอื�นๆ 

ดําเนินการเช่าเครื�องจกัรนาํไปใช้งาน (ปัจจบุนัเรียกเก็บที�ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ควบคมุเงินงบประมาณของผู้ เชา่

เครื�องจกัรในสญัญาเช่าหรือตามเงื�อนไข) 

3. รายได้ประเภทอื�นๆ เป็นรายได้ที�เกิดจากการนําเครื�องจกัรหรือทรัพย์สนิและวสัด/ุพสัดชํุารุด นําออกขายทอดตลาด 

และรายได้ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคารหรือคา่ปรับฯ ประเภทตา่งๆ 

 

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ ๆ ไป 
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2 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 

 
การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที�  Start > Program >ระบบบญัชีเงินทนุหมนุเวยีน > ระบบรายได้และนําสง่เงิน > ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

2. ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน    เพื�อเข้าสูร่ะบบรายได้และนําสง่เงินดงัรูป 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบรุหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 2.2  

 

ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
1. Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน มีเมนกูารทํางาน ดงันี � 

1.1 การแจ้งหนี �คา่เชา่เครื�องจกัรกล 

1.2 การเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัค่าเชา่ 

1.3 การบนัทกึใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เชา่ 

1.4 การบนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื 

1.5 การขอถอนคืนเงิน 

1.6 การบนัทกึใบเสร็จรับเงิน 

1.7 การนําสง่เงิน 

1.8 การบนัทกึจบัคู ่(Mapping) ใบแจ้งหนี �คา่เช่าเข้ากบัใบเสร็จรับเงิน / ใบลดหนี � 

1.9 ทะเบียนคมุเจ้าหนี �เงินหลกัประกนัสู้ราคา / เงินประกนัสญัญาอื�น 

1.10 ทะเบียนคมุเจ้าหนี �เงินประกนัตวัลกูจ้าง 

1.11 การสบืค้นข้อมลู 

1.12 รายงาน 
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คลกิ Tab สว่นกลาง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  

 

2. Tab สว่นกลาง มเีมนกูารทํางานดงันี � 

2.1 การบนัทกึยืนยนัรับเงินรายได้ 

2.2 การบนัทกึยืนยนัรายได้คา่เช่ารอถอนคืน 

2.3 การบนัทกึตั �งลกูหนี �อบุตัิเหต ุ

2.4 การบนัทกึวงเงินงบประมาณคา่เช่า 

2.5 การบนัทกึปิดใบแจ้งหนี � (กรณียงัชําระไมค่รบ) 

 

การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 
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การออกจากโปรแกรม 

1. คลกิปุ่ ม จบโปรแกรม หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัดงัรูป 

 
รูปที� 2.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบปิดโปรแกรมที�ใช้งาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ กลบัสูห่น้าจอปกต ิ

 

หมายเหตุ 

1. กรณีระบชืุ�อผู้ใช้ระบบและรหสัผา่นไมถ่กูต้องระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.5  

 

2. กรณีมีงานค้างดาํเนินการระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.6  

 

2.1 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบเข้าสูห่น้าจอเมนรูะบบรายได้และนําสง่เงิน  

2.2 คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 2.7  

 

3. กรณีที�เข้าระบบโดยเครื�องที�ยงัไมม่ีการลงทะเบียน เมื�อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.8  
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3.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.9  

 

3.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

3.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียน เพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

3.4 หลงัจากทาํการลงทะเบยีนเครื�องแล้วจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ (สามารถดวูิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ใน

หวัข้อ “การเข้าโปรแกรม”) 
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3 
การแจ้งหนี �ค่าเช่าเครื�องจกัรกล 
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บทที� 3 : การแจ้งหนี �ค่าเช่าเครื�องจักรกล 

 

การแจ้งหนี �คา่เชา่เครื�องจกัรกล เป็นการการจดัทาํใบแจ้งหนี �คา่เชา่ (EF15) เพื�อเรียกเก็บเงินคา่เชา่ใช้เครื�องจกัรกล 

จากผู้ เช่า โดยอาศยัข้อมลูรายงานคา่เช่าเครื�องจกัรกล จากระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab 

ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การแจ้งหนี �ค่าเช่าเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.1  
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การประมวลผลใบแจ้งหนี �ค่าเช่า 

1. คลกิปุ่ ม ประมวลผลใบแจ้งหนี �ค่าเช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.2  

 

2. ระบขุ้อมลู ศนูย์ฯ ผู้ให้เช่า  

3. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงข้อมลูคา่เชา่สาํหรับจดัทําใบแจ้งหนี �คา่เชา่  

4. เลอืกรายการที�ต้องการจดัทาํใบแจ้งหนี �คา่เช่า จากนั �น คลกิปุ่ ม ประมวลผลใบแจ้งหนี �ค่าเช่า (EF15) เมื�อระบบ

ประมวลผลเสร็จสิ �นจะแสดงรายการที�ประมวลผลได้ในตารางใบแจ้งหนี �คา่เช่าที�ได้จากการประมวลผล ดงัรูป 

 
รูปที� 3.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-4 
 

5. คลกิ Tab ผู้ลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.4  

 

6. ระบขุ้อมลูผู้ลงนาม 

- ชื�อผู้บนัทกึ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- ชื�อผู้ตรวจสอบ 

- ตําแหนง่ผู้ตรวจสอบ 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
รูปที� 3.5  

 

8. คลกิปุ่ ม ตกลง  

9. คลกิปุ่ ม ออก จะปรากฏหน้าจอการแจ้งหนี �คา่เชา่เครื�องจกัรกล  
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รายละเอียดการแจ้งหนี �ค่าเช่า 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูใบแจ้งหนี �คา่เช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.6  

 

4. คลกิ Tab รายละเอียดคา่เช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.7  
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5. คลกิ Tab ผู้ลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.8  

 

การแก้ไขชื�อผู้ลงนามในเอกสาร 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 3.1 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไขชื�อผู้ลงนามในเอกสาร จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.9  

 

3. คลกิ  หน้ารายการในตาราง หรือคลกิ เลอืกทั �งหมด เพื�อเลอืกทกุรายการ 

4. แก้ไขข้อมลูผู้ลงนามที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
รูปที� 3.10  

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 

 

การยกเลกิประมวลผล 

 การยกเลกิประมวลผลจะกระทําได้ก็ตอ่เมื�อ ใบแจ้งหนี �ทกุใบที�ได้จากการประมวลผลในครั �งเดียวกนันั �น ยงัไมถ่กู

นําไปบนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื หากมใีบหนึ�งใบใดมีการดําเนินการตอ่แล้วจะไมส่ามารถยกเลกิประมวลผลได้ โดย

ขั �นตอนการยกเลกิประมวลผล สามารถดําเนินการได้ดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 3.1 

2. คลกิ  หน้ารายการในตาราง หรือคลกิ เลอืกทั �งหมด เพื�อเลอืกทกุรายการ 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิประมลวผล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.11  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยกเลกิการประมวลผล  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการทํางาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาใบแจ้งหนี �คา่เช่าคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.12  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 คา่เช่าประจําปีงบประมาณ 

 คา่เช่าประจําเดือน 

 ปี คือ ปีของคา่เชา่  

 ใบแจ้งหนี �เลขที� 

 วนัที�แจ้งหนี � คือวนัที�จดัทําใบแจ้งหนี � สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�หนงัสอื 

 วนัที�หนงัสอื คือวนัที�หนงัสอืของใบแจ้งหนี � สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 ประเภทงาน เลอืกข้อมลูได้แก่ งานบํารุง, งานก่อสร้าง หรือทั �งหมด 

 ขั �นตอน เลอืกข้อมลูได้แก่ จดัทําเอกสาร, ออกเลขแล้ว หรือทั �งหมด 

 ประเภทผู้ เช่า เลอืกข้อมลูได้แก่ กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า สามารถระบรุหสัผู้ เช่าแล้ว Enter หรือคลกิ   เพื�อค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหา

สามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูผู้ เช่า) 

 ศนูย์ฯ ผู้ใช้เชา่ คือ หนว่ยงานผู้ให้เช่า 

 ผู้ออกใบแจ้งหนี � คือ หนว่ยงานผู้ออกใบแจ้งหนี � 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงรายการที�หน้าจอการแจ้งหนี �คา่เช่าเครื�องจกัรกล 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ยกเลิก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามอื 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาผู้ เชา่ ระบขุ้อมลูประเภทผู้ เช่า จากนั �นคลกิ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.13  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า 

 เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 

 ชื�อผู้ เชา่ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อมกีารบนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื ของใบแจ้งหนี �แล้ว  

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  หน้ารายการในตาราง หรือคลกิ เลอืกทั �งหมด เพื�อเลอืกทกุรายการ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.14  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อแสดงเลขที�สญัญาเขา่ในรายงาน EF15 หรือคลกิปุ่ ม ยกเลิก เพื�อไมใ่ห้แสดงเลขที�สญัญาเชา่ จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.15  

 

5. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก ข – การสั�ง

พิมพ์เอกสาร) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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6. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�มีการตั �งคา่ระบบโดยกําหนดให้หนว่ยงานสว่นกลางเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี � เมื�อหนว่ยงานภมูิภาคทําการ

ประมวลผลใบแจ้งหนี � ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.16  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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4 
การเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัค่าเช่า 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 4 : การเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัค่าเช่า 

 

การเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัค่าเชา่ เป็นการจดัทําใบเพิ�มหนี �คา่เช่า, ใบลดหนี �คา่เชา่ หรือใบขอแก้ไขรหสัคา่เชา่ โดย

ตรวจสอบรายงานการใช้งานและรายงานคา่เชา่เครื�องจกัรกล ที�ได้รับจากสว่นบริหารข้อมลูเครื�องจกัรกลเพื�อหาอตัราคา่เช่าที�

ถกูต้อง เปรียบเทยีบกบัเอกสารการแจ้งหนี �คา่เชา่ เพื�อหาผลตา่งในการเพิ�มหนี � / ลดหนี � หรือแก้ไขรหสัคา่เชา่ จากหน้าจอเมนู

หลกัที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหัสค่าเช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การประมวลผลใบเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหัสค่าเช่า 

1. คลกิปุ่ ม ประมวลผล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.2  

 

2. ระบขุ้อมลู ศนูย์ฯ ผู้ให้เช่า คา่เช่าประจําเดือน และปี  

3. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงรายการสาํหรับจดัทํา ใบเพิ�มหนี �/ลดหนี �/แก้ไขรหสัคา่เชา่ ในตาราง  

4. คลกิปุ่ ม ประมวลผล เมื�อระบบประมวลผลเสร็จสิ �นจะแสดงรายการที�ได้จากการประมวลผลในตารางใบเพิ�มหนี �/ลด

หนี �/แก้ไขรหสัคา่เชา่ ได้จากการประมวลผล ดงัรูป 

 
รูปที� 4.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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5. คลกิ Tab ผู้ลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4  

 

6. ระบขุ้อมลูผู้ลงนาม 

- ชื�อผู้บนัทกึ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- ชื�อผู้ตรวจสอบ 

- ตําแหนง่ผู้ตรวจสอบ 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
รูปที� 4.5  

 

8. คลกิปุ่ ม ตกลง 

9. คลกิปุ่ ม ออก จะปรากฏหน้าจอการเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัค่าเชา่ ดงัรูปที� 4.1 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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รายละเอียดการเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหัสค่าเช่า 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูการเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัคา่เช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6  

 

4. คลกิ Tab รายละเอียดคา่เช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิ Tab ผู้ลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.8  

 

การแก้ไขชื�อผู้ลงนามในเอกสาร 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม แก้ไขชื�อผู้ลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.9  

 

3. คลกิ  หน้ารายการในตาราง หรือคลกิ เลอืกทั �งหมด เพื�อเลอืกทกุรายการ 

4. แก้ไขข้อมลูผู้ลงนามที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
รูปที� 4.10  

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 

 

การยกเลกิประมวลผล 

 การยกเลกิประมวลผลจะกระทําได้ก็ตอ่เมื�อ ใบเพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัคา่เช่าทกุใบที�ได้จากการประมวลผลใน

ครั �งเดยีวกนันั �น ยงัไมถ่กูนําไปบนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื หากมใีบหนึ�งใบใดมีการดําเนนิการตอ่แล้วจะไมส่ามารถ

ยกเลกิประมวลผลได้ โดยขั �นตอนการยกเลกิประมวลผล สามารถดําเนินการได้ดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 4.1 

2. คลกิ  หน้ารายการในตาราง หรือคลกิ เลอืกทั �งหมด เพื�อเลอืกทกุรายการ 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิประมลวผล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.11  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยกเลกิการประมวลผล  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการทํางาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การบันทึกปรับปรุงยอดการนําส่งเงนิรายได้ค่าเช่า 

 ปุ่ ม บนัทกึปรับปรุงยอดการนําสง่เงิน จะเปิดให้สามารถคลกิได้ก็ตอ่เมื�อคลกิเลอืกรายการเอกสารประเภทแก้ไขรหสั

คา่เช่าเทา่นั �น ซึ�งการบนัทกึปรับปรุงยอดการนําสง่เงิน จะใช้ในกรณีที�มีการบนัทกึใบเสร็จรับเงินโดยอ้างองิใบแจ้งหนี �แล้ว และ

ภายหลงัมีการแก้ไขรหสัคา่เชา่ จงึต้องมาทาํการแก้ไขจํานวนเงินที�ชําระของแตล่ะรหสัให้ตรงตามคา่เชา่ที�มกีารแก้ไข โดย

ขั �นตอนการบนัทกึปรับปรุงยอดการนําสง่เงิน สามารถดาํเนินการได้ดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิเลอืกรายการแก้ไขรหสัคา่เชา่ในตาราง (รายการแก้ไขรหสัคา่เช่า เลขที�เอกสารจะขึ �นต้นด้วย CC) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึปรับปรุงยอดการนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.12  

 

4. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ปรับปรุง จากนั �นคลกิปุ่ ม  แก้ไขรายการ  

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพิ�มบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพิ�มยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ปรับปรุงมากกวา่คา่เช่าที�ถกูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.13  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบเพิ�มหนี �/ลดหนี �/แก้ไขรหสัคา่เชา่ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.14  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 คา่เช่าประจําปีงบประมาณ  

 คา่เช่าประจําเดือน คือ เดือน ของคา่เชา่  

 ปี คือ ปีของคา่เชา่ 

 เอกสารเลขที� คือ เลขที�เอกสารใบเพิ�มหนี �/ลดหนี � หรือแก้ไขรหสัคา่เชา่ 

 วนัที�เอกสาร คือ วนัที�จดัทาํ เอกสารใบเพิ�มหนี �/ลดหนี � หรือแก้ไขรหสัคา่เชา่ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�หนงัสอื คือ เลขที�หนงัสอืของเอกสารใบเพิ�มหนี �/ลดหนี � หรือแก้ไขรหสัคา่เชา่ 

 วนัที�หนงัสอื คือ วนัที�ของหนงัสอืเอกสารเพิ�มหนี �/ลดหนี � หรือแก้ไขรหสัคา่เชา่  

 เอกสารอ้างอิงเลขที� คือ เลขที�ใบแจ้งหนี � ที�ถกูอ้างองิในเอกสารใบเพิ�มหนี �/ลดหนี �หรือแก้ไขรหสัคา่เช่า 

 วนัที�เอกสารอ้างองิ คือ วนัที�ของ ใบแจ้งหนี �ที�ถกูอ้างองิในเอกสารใบเพิ�มหนี �/ลดหนี � หรือแก้ไขรหสัคา่เชา่  

 เลขที�หนงัสอือ้างองิ คือ เลขที�หนงัสอืของเอกสารใบแจ้งหนี �ที�ถกูอ้างองิ 

 วนัที�หนงัสอือ้างอิง คือ วนัที�หนงัสอืของเอกสารใบแจ้งหนี �ที�ถกูอ้างอิง 

 ประเภทเอกสาร เลอืกข้อมลูได้แก่ เพิ�มหนี �คา่เชา่, ลดหนี �คา่เชา่, แก้ไขรหสัคา่เชา่ หรือทั �งหมด 

 ประเภทงาน เลอืกข้อมลูได้แก่ งานบํารุง, งานก่อสร้าง หรือทั �งหมด  

 ประเภทผู้ เช่า เลอืกข้อมลูได้แก่ กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า สามารถระบรุหสัผู้ เช่าแล้ว Enter หรือคลกิ   เพื�อค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหา

สามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูผู้ เช่า) 

 ศนูย์ฯ ผู้ใช้เชา่ คือ หนว่ยงานผู้ให้เช่า 

 ผู้ออกใบแจ้งหนี � คือ หนว่ยงานที�ทําการประมวลผลใบเพิ�มหนี �/ลดหนี �หรือ แก้ไขรหสัคา่เชา่ 

 ขั �นตอน คือ ขั �นตอนของการจดัทาํเอกสาร สามารถเลอืกขั �นตอน จดัทําเอกสาร ออกเลขแล้ว หรือ ทั �งหมด  

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงรายการที�หน้าจอการเพิ�มหนี �/ลดหนี �/แก้ไขรหสัคา่เชา่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ยกเลิก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามอื 

 

2. ค้นหาผู้ เชา่ระบขุ้อมลูประเภทผู้ เช่า จากนั �นคลกิ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.15  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า 

 เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 

 ชื�อผู้ เชา่ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอืของเอกสารประเภทเพิ�ม

หนี �คา่เช่า หรือลดหนี �คา่เชา่แล้ว  

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 

 

การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  หน้ารายการในตาราง หรือคลกิ หน้าเลอืกทั �งหมด เพื�อเลอืกทกุรายการ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.16  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก ข – การสั�ง

พิมพ์เอกสาร) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 
การบนัทกึใบแจ้งเตอืนการค้างชาํระค่าเช่า 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 5 : การบันทกึใบแจ้งเตือนการค้างชาํระค่าเช่า 

 

การบนัทกึใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เชา่ เป็นการติดตามการค้างชําระคา่เช่า กรณีที�มีการออกใบแจ้งหนี �คา่เช่าให้กบัผู้

เช่า เพื�อเรียกเก็บเงินคา่เช่าเครื�องจกัรกลแล้ว แตผู่้ เชา่ไมม่าทําการชําระเงินคา่เชา่ภายในระยะเวลาที�กําหนด ศนูย์

เครื�องจกัรกลผู้ให้เชา่จะทาํการออกใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เช่า แจ้งไปยงัผู้ เช่า เพื�อให้ดาํเนินการนําสง่เงินคา่เชา่ที�ค้าง

ชําระอยู ่ให้กบัศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เชา่ จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การบันทึกใบแจ้ง

เตือนการค้างชาํระค่าเช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1  
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

- วนัที�ตรวจสอบรายงานเงินฝากกระทรวงการคลงั ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วธีิการใช้

ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- ผู้ให้เชา่ กรณีที�หนว่ยงานภมูิภาคเป็นผู้ เข้ามาบนัทกึใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เชา่ ผู้ให้เช่าจะเป็นไปตาม

หนว่ยงานที� login และไมส่ามารถแก้ไขได้ แตก่รณีที�เป็นสว่นกลางจะสามารถระบขุ้อมลูผู้ให้เช่าได้ โดยผู้ใช้

สามารถระบรุหสัหนว่ยงานผู้ให้เช่าแล้ว Enter หรือคลกิ  เพื�อค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาสามารถ

ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการแจ้งเตอืน 

- คา่เช่าของปีงบประมาณ 

- แจ้งเตือนไปยงัผู้ เช่า เลอืกข้อมลูได้แก่ กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนติิบคุคล หรือบคุคล

ธรรมดา 

- ระบขุ้อมลูรหสัผู้ เช่าแล้ว Enter หรือคลกิ  เพื�อค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

4. วิธีการเพิ�ม / ลบ รายละเอียดเอกสารอ้างองิสามารถทําได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2  
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2. เลอืกเอกสารในการจดัทาํใบแจ้งเตือน วิธีการเลอืกเอกสารในการจดัทําใบแจ้งเตือน สามารถทําได้ดงันี � 

- ระบเุงื�อนไขที�ช่อง ค้นหาเลขที�ใบแจ้งหนี � เพื�อค้นหาเลขที�ใบแจ้งหนี �ในตารางเอกสารการแจ้งหนี � 

- คลกิเลอืกรายการในตารางเอกสารการแจ้งหนี � แล้วคลกิ  เพื�อเลอืกเอกสารการแจ้งหนี �ทีละรายการ

หรือคลกิ  เพื�อเลอืกเอกสารการแจ้งหนี �ทกุรายการ ระบบแสดงรายการที�เลอืกในตารางเอกสารใน

การจดัทําใบแจ้งเตือน 

- คลกิเลอืกรายการในตารางเอกสารในการจดัทาํใบแจ้งเตือน แล้วคลกิ  เพื�อยกเลกิการเลอืกเอกสาร

ในการจดัทําใบแจ้งเตือนทีละรายการหรือคลกิ  เพื�อยกเลกิการเลอืกเอกสารในการจดัทาํใบแจ้ง

เตือนทกุรายการ ระบบแสดงรายการที�เลอืกในตารางเอกสารการแจ้งหนี � 

3. คลกิปุ่ ม ยนืยนั เพื�อยืนยนัการเลอืกเอกสารในการจดัทาํใบแจ้งเตอืนตามรายการที�แสดงในตารางเอกสารในการ

จดัทําใบแจ้งเตือน ระบบแสดงรายการที�เลอืกในตาราง รายละเอียดเอกสารอ้างองิ 

4. กรณีต้องการออกจากหน้าจอเลขที�ใบแจ้งหนี � คลกิปุ่ ม ออก 

การลบรายการ 

1. เลอืกรายการในตาราง 

 
รูปที� 5.3  

 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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5. คลกิ Tab ผู้ลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.5  

 

6. ระบขุ้อมลูผู้ลงนาม 

- ชื�อผู้บนัทกึ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- ชื�อผู้ตรวจสอบ 

- ตําแหนง่ผู้ตรวจสอบ 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดเอกสารอ้างองิ (ขั �นตอนดไูด้ในวิธีการเพิ�ม / ลบ รายละเอียดเอกสารอ้างอิง) 

5. คลกิ Tab ผู้ลงนาม 

6. แก้ไขข้อมลูผู้ลงนาม 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การบันทึกตอบรับ 

 การบนัทกึตอบรับ เป็นสว่นที�ให้หนว่ยงานผู้ให้เช่าเข้ามาทาํการบนัทกึเหตผุลการค้างชําระคา่เชา่ ดงันั �นในสว่นนี �จงึ

เป็นหนว่ยงานผู้ให้เชา่เทา่นั �นที�สามารถบนัทกึได้ โดยขั �นตอนการบนัทกึมีดงันี � 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารเลขที� ที�มีสถานะ “ออกเลขแล้ว” แล้วกด Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ใน

หวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.7  
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2. คลกิปุ่ ม บันทกึตอบรับ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.8  

 

3. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการตอบรับ 

- เลขที�หนงัสอืตอบรับ 

- วนัที�หนงัสอืตอบรับ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- เหตผุลการค้างชําระ 

- ชื�อผู้บนัทกึตอบรับ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึตอบรับ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตอบรับ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูรายละเอียดตอบรับ 
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การแก้ไขการบันทึกตอบรับ 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารเลขที� ที�มีสถานะ “ตอบรับแล้ว” แล้วกด Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ใน

หวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.9  

 

4. คลกิปุ่ ม แก้ไขการบนัทกึตอบรับ 

5. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตอบรับ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูรายละเอียดตอบรับ 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาผู้ เชา่ระบขุ้อมลูแจ้งเตือนไปยงัผู้ เชา่ จากนั �นคลกิ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.10  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า 

 เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 

 ชื�อผู้ เชา่ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เช่า คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเอกสารเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.11  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 คา่เช่าประจําปีงบประมาณ 

 ผู้ให้เชา่ คือ รหสัหนว่ยงานที�ให้เชา่ (เฉพาะสว่นกลางสามารถ เปลี�ยนหนว่ยงานได้) 

 ประเภทผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า 

 เลขที�ใบแจ้งเตือน 

 ขั �นตอน เลอืก จดัทาํเอกสาร, ออกเลขแล้ว, ตอบรับแล้ว หรือทั �งหมด 

 วนัที�จดัทาํ คือ วนัที�จดัทําเอกสารใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เช่า สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�เอกสารอ้างองิ คือ เลขที�เอกสารใบแจ้งหนี �หรือใบเพิ�มหนี �ที�นาํมาอ้างองิในการออกใบแจ้งเตือน 

 เลขที�หนงัสอือ้างองิ คือ เลขที�หนงัสอืของเอกสารใบแจ้งหนี �หรือใบเพิ�มหนี �ที�นํามาอ้างอิงในการออกใบแจ้ง

เตือน 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ เครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 6-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 
การบนัทกึเลขที�หนังสือและวันที�หนังสือ 
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บทที� 6 : การบันทกึเลขที�หนังสือและวันที�หนังสือ 

 

การบนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอืเป็นการนาํเลขที�และวนัที�ของเอกสารที�ได้จากการนํา ใบแจ้งหนี �คา่เช่า (EF15), ใบ

เพิ�มหนี �คา่เชา่ (EF15/1), ใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2), ใบขอแก้ไขรหสัคา่เชา่ (EF15/3), ใบแจ้งขอถอนคืนเงินและใบแจ้งเตอืน

การค้างชําระคา่เช่า ไปออกเลขในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ แล้วนําเลขที�ได้มาบนัทกึลงในระบบ จากหน้าจอเมนหูลกัที� 

Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การบันทึกเลขที�หนังสือและวันที�หนังสือ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. เงื�อนไขการค้นหา 

- หนว่ยงานผู้จดัทาํเอกสาร คือ หนว่ยงานผู้ที�จดัทาํใบแจ้งหนี �   

- ประเภทเอกสาร เลอืก ใบแจ้งหนี �คา่เช่า (EF15), ใบเพิ�มหนี �คา่เชา่ (EF15/1), ใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2), ใบขอ

แก้ไขคา่เช่า (EF15/3), ใบแจ้งขอถอนคืนเงิน หรือใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เชา่ 

- เลขที�หนงัสอื คือ เลขที�หนงัสอืที�บนัทกึในเอกสารประเภทตา่ง ๆ ผู้ใช้ต้องเลอืกเงื�อนไขช่อง สถานะการบนัทกึ เป็น 

“บนัทกึแล้ว” จึงจะสามารถระบเุงื�อนไขเลขที�หนงัสอืได้ 

- วนัที�หนงัสอื คือวนัที�ที�บนัทกึเลขที�หนงัสอืของเอกสารแตล่ะประเภทสามารถระบเุป็นช่วงวนัที�ได้ ผู้ใช้ต้องเลอืก

เงื�อนไขช่อง สถานะการบนัทกึ เป็น “บนัทกึแล้ว” แล้วจึงจะสามารถระบเุงื�อนไขวนัที�ได้ 
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- สถานะการบนัทกึ เลอืก รอการบนัทกึ หรือบนัทกึแล้ว  

- ศนูย์ฯ ผู้ให้เช่า คือ ข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เชา่ที�ระบใุนเอกสารที�เกี�ยวกบัการเช่า โดยผู้ใช้สามารถระบุ

เงื�อนไขได้ เมื�อระบปุระเภทเอกสารเป็น ใบแจ้งหนี �คา่เช่า (EF15), ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า (EF15/1), ใบลดหนี �คา่เช่า 

(EF15/2), ใบขอแก้ไขคา่เชา่ (EF15/3), หรือ ใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เช่า  

- คา่เช่าเดือน/ปี คือ ข้อมลูเดือนปีคา่เช่าที�ระบใุนเอกสารที�เกี�ยวกบัการเช่าเครื�องจกัรกล โดยผู้ใช้สามารถระบุ

เงื�อนไขได้ เมื�อระบปุระเภทเอกสารเป็น ใบแจ้งหนี �คา่เช่า (EF15), ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า (EF15/1), ใบลดหนี �คา่เช่า 

(EF15/2), ใบขอแก้ไขคา่เชา่ (EF15/3), หรือ ใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เช่า 

- ผู้ เช่า คือ ข้อมลูผู้ เช่าตามเอกสารการเช่าเครื�องจกัรกล โดยผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขได้ เมื�อระบปุระเภทเอกสาร

เป็น ใบแจ้งหนี �คา่เชา่ (EF15), ใบเพิ�มหนี �คา่เชา่ (EF15/1), ใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2), ใบขอแก้ไขคา่เช่า 

(EF15/3), หรือ ใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เชา่ 

- ประเภทงาน คือ ประเภทงานของการเชา่เครื�องจกัรกลได้แก่ งานบํารุงและงานก่อสร้าง  

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

 

การบันทึกเลขที�หนังสอืและวนัที�หนังสือ 

1. ค้นหารายการ โดยระบเุงื�อนไขสถานะการบนัทกึเป็น “รอการบนัทกึ” (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไข

อยา่งน้อยในการค้นหา) 

2. คลกิ  เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึเลขที�หนังสือ 

4. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการบนัทกึ 

- เลขที�หนงัสอื 

- วนัที�หนงัสอื ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

- วนัที�วนัที�ครบกําหนดชําระ มีเฉพาะประเภทเอกสารที�เป็น ใบแจ้งหนี �คา่เช่า (EF15) และ ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า (EF15/1) 

เทา่นั �น โดยผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

- ผู้บนัทกึ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ โดยกรณีที�บนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอืของเอกสาร ใบแจ้งหนี �คา่เชา่ (EF15), ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า 

(EF15/1)  และใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2) ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี

ดจูากภาคผนวก ง – การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 
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การแก้ไขเลขที�หนังสอืและวนัที�หนังสอื 

1. ค้นหารายการสถานะการบนัทกึ “บนัทกึแล้ว” (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยในการค้นหา) 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1  

 

2. คลกิ  เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การยกเลกิบันทกึเลขที�หนังสอืและวันที�หนังสอื 

1. ค้นหารายการสถานะการบนัทกึ “บนัทกึแล้ว” (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยในการค้นหา) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิบนัทกึเลขที�หนังสือ 

 
รูปที� 6.2  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิบนัทกึเลขที�หนงัสอื 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิบนัทกึเลขที�หนงัสอื 
 

รายละเอียดเอกสาร 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยในการค้นหา) 

2. คลกิ  เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียด ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดตามประเภทเอกสารที�เลอืก ดงันี � 

3.1 กรณีเอกสารประเภท ใบแจ้งหนี �คา่เช่า (EF15) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.3  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 6-6 
 

3.2 กรณีเอกสารประเภท ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า (EF15/1), ใบลดหนี �คา่เชา่ (EF15/2) และใบขอแก้ไขคา่เชา่ (EF15/3) จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.4  
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3.3 กรณีเอกสารประเภท ใบแจ้งขอถอนคืนเงิน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.5  
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3.4 กรณีประเภทเอกสาร ใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.6  

 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอรายละเอียดตามประเภทเอกสารที�เลอืก 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอืแล้ว ของเอกสารประเภท

ใบแจ้งหนี �คา่เชา่ (EF15), ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า (EF15/1)  และใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2) เทา่นั �น 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี) 

 

หมายเหตุ 

1. การบนัทกึ/แก้ไข เลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื เอกสารประเภท ใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2), ใบขอแก้ไขรหสัคา่เชา่ 

(EF15/3), และใบแจ้งขอถอนคืนเงิน ไมต้่องระบขุ้อมลูวนัที�ครบกําหนดชําระ 

2. การบนัทกึ/แก้ไข เลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื เอกสารประเภท ใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เชา่, ใบขอแก้ไขรหสัคา่เชา่

(EF15/3) และใบแจ้งขอถอนคืนเงิน ไมม่ีการลงบญัชีจงึไมแ่สดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี 
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3. กรณีที�มีบนัทกึหรือแก้ไข เลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื ของเอกสารประเภท ใบแจ้งหนี �คา่เชา่ (EF15), ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า 

(EF15/1) และใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2) โดยระบวุนัที�หนงัสอืที�เป็นวนัที�ที�อยูใ่นเดือนปีที�มกีารปิดบญัชีสิ �นเดือนแล้ว 

เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.7  

 

4. กรณีที�มีการแก้ไข เลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื ของเอกสารประเภท ใบแจ้งหนี �คา่เช่า (EF15) และใบเพิ�มหนี �คา่เชา่ 

(EF15/1) ที�มีการชําระเงินแล้ว เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.8  

 

5. กรณีที�มีการแก้ไข เลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื ของเอกสารประเภท ใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2) ที�มีการนาํไปอ้างองิใน

การจดัทําเอกสารขอถอนคืนเงินแล้ว เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.9  

 

6. กรณีที�มีการแก้ไข เลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอื ของเอกสารประเภท ใบลดหนี �คา่เช่า (EF15/2) ที�มีการนาํไปอ้างองิใน

การจบัคูก่บัใบแจ้งหนี �เพื�อหกักลบลบหนี �แล้ว เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.10  
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7 
การขอถอนคืนเงนิ 
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บทที� 7 : การขอถอนคืนเงนิ 

 

การขอถอนคืนเงินเป็นการบนัทกึถอนคืนเงินรายได้ กรณีที�มีการนาํสง่เงินรายได้มากกวา่ที�ได้รับจริง หรือการขอถอนคืนเงิน

หลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด / เงินประกนัสญัญาอื�นๆ หรือ เงินประกนัตวัลกูจ้าง ที�มีการนําฝากเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร

แล้ว จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การขอถอนคนืเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.1  

 

การบนัทกึข้อมลูการขอถอนคืนเงินสามารถแบง่ตามประเภทรายรับได้ดงันี � 

- การขอถอนคืนเงินคา่เชา่เครื�องจกัรกล 

- การขอถอนคืนเงินรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า 

- การขอถอนคืนเงินคา่ขายทอดตลาด (เครื�องจกัรกล / พสัดชํุารุด / ครุภณัฑ์สาํนกังาน / ครุภณัฑ์สาํรวจ / อาคาร) 

- การขอถอนคืนเงินคา่อบุตัิเหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย) / คา่ปรับผิดสญัญา / รายได้เบ็ดเตลด็อื�นๆ 

- การขอถอนคืนเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด (เครื�องจกัรกล / พสัดชํุารุด / ครุภณัฑ์สาํนกังาน / ครุภณัฑ์สาํรวจ 

/ อาคาร) และเงินประกนัสญัญาอื�นๆ 

- การขอถอนคืนเงินประกนัตวัลกูจ้าง 

- การขอถอนคืนเงินดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร 

- การขอถอนคืนเงินประกนัสญัญา / เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดที�ยดึได้ 
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- การขอถอนคืนเงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้ 

ซึ�งจะอธิบายการบนัทกึข้อมลูการขอถอนคืนเงินแตล่ะประเภทในบทตอ่ไป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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7-1 
การขอถอนคืนเงนิค่าเช่าเครื�องจกัรกล 
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บทที� 7-1: การขอถอนคืนเงนิค่าเช่าเครื�องจักรกล 

 

การขอถอนคืนเงินคา่เชา่เครื�องจกัรกล เกิดในกรณีที�มกีารนําสง่เงินคา่เช่ามากกวา่ใบแจ้งหนี �คา่เช่า หรือกรณีที�มีการ

ลดหนี �คา่เช่าให้กบัผู้ เช่า โดยหากมีการปิดบญัชีสิ �นปีงบประมาณไปแล้ว จะไมส่ามารถบนัทกึเอกสารขอถอนคืนเงินของ

ปีงบประมาณที�ปิดบญัชีไปแล้วได้ 

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูคา่เช่าประจําปีงบประมาณ 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ คา่เช่าเครื�องจกัรกล(งานบํารุง) หรือคา่เชา่เครื�องจกัรกล 

(งานก่อสร้าง) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ซึ�งเมื�อเลอืกประเภทรายรับที�ขอถอนคืนเรียบร้อยแล้ว ที�ประจําปีงบประมาณ จะ

แสดงเป็น คา่เช่าประจําปีงบประมาณ ดงัรูป) 

 
รูปที� 7.1.1  
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5. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน ซึ�งสามารถเลอืก สง่คืนเข้าบญัชีหนว่ยงาน หรือสง่คืนเข้ารายได้แผน่ดิน 

- ระบขุ้อมลูอ้างองิใบแจ้งหนี �/ลดหนี �เลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

6. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.1.2  

 

7. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีการค้นหาได้

ใน บทค้นหาข้อมลูการขอถอนคนืเงิน)  

 
รูปที� 7.1.3  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

-  คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบแจ้งหนี �ที�มีสถานะการนําสง่เงินเกินคลกิ  ท้ายช่องอ้างองิใบแจ้งหนี �/ลดหนี �เลขที� จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป  

 
รูปที� 7.1.4  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า 

 ประเภทเอกสาร เลอืก แจ้งหนี �คา่เช่า, เพิ�มหนี �คา่เชา่, ลดหนี �คา่เชา่ หรือทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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7-2 
การขอถอนคืนเงนิรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 7-2: การขอถอนคืนเงนิรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 

 

การขอถอนคืนเงินรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า เกิดในกรณีที�มีการนําสง่เงินคา่เช่าก่อนที�จะมกีารแจ้งหนี �คา่เช่า และเมื�อมี

การ Mapping ใบแจ้งหนี �เข้ากบัใบเสร็จ แล้วปรากฏวา่มกีารจ่ายเงินมากกวา่ที�แจ้งหนี � จงึทําการถอนคืน โดยหากมีการปิด

บญัชีสิ �นปีงบประมาณไปแล้ว จะไมส่ามารถบนัทกึเอกสารขอถอนคืนเงินของปีงบประมาณที�ปิดบญัชีไปแล้วได้ 

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูคา่เช่าประจําปีงบประมาณ 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ซึ�งเมื�อ

เลอืกประเภทรายรับที�ขอถอนคืนเรียบร้อยแล้ว ที�ประจําปีงบประมาณ จะแสดงเป็น คา่เชา่ประจําปีงบประมาณ ดงัรูป) 

 
รูปที� 7.2.1  

 

5. คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน ซึ�งสามารถเลอืก สง่คืนเข้าบญัชีหนว่ยงาน หรือสง่คืนเข้ารายได้แผน่ดิน 

6. วิธีการเพิ�ม / ลบ รายการรายละเอียด สามารถทําได้ดงันี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.2.2  

 

2. คลกิ  หน้ารายการในตาราง  

3. คลกิปุ่ ม เลือก ระบบแสดงรายการที�เลอืกในตารางรายละเอยีด ดงัรูป 

 
รูปที� 7.2.1  

 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.2.2  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบรายการ 

7. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.2.3  

 

8. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีการค้นหาได้

ใน บทค้นหาข้อมลูการขอถอนคนืเงิน)  

 
รูปที� 7.2.4  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

-  คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-3-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

7-3 
การขอถอนคืนเงนิค่าขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล 

/พสัดุชาํรุด /ครุภณัฑ์สาํนักงาน/ ครุภณัฑ์สาํรวจ/ อาคาร 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 7-3: การขอถอนคืนเงนิค่าขายทอดตลาดเครื�องจักรกล /พัสดุชาํรุด / 
ครุภัณฑ์สาํนักงาน/ ครุภัณฑ์สาํรวจ/ อาคาร 

 

เป็นการขอถอนคืนเงินรายได้ที�ได้จากการขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล, ขายทอดตลาดพสัดชํุารุด, ขายทอดตลาด

ครุภณัฑ์สาํนกังาน, ขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํรวจ หรือจากการขายทอดตลาดอาคาร/สาํนกังาน โดยจะทาํการบนัทกึขอถอน

คืนเงินได้ก็ตอ่เมื�อ มีการออกใบเสร็จรับเงินคา่ขายทอดตลาดแตล่ะประเภท แล้วทําการนําสง่เงิน และสว่นกลางทาํการบนัทกึ

รับเงินรายได้แล้วเทา่นั �น และหากมีการปิดบญัชีสิ �นปีงบประมาณไปแล้ว จะไมส่ามารถบนัทกึเอกสารขอถอนคืนเงินรายได้ของ

ปีงบประมาณที�ปิดบญัชีไปแล้วได้ 

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�เงินเข้าคลงั 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ คา่ขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล, คา่ขายทอดตลาดพสัดุ

ชํารุด, คา่ขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํนกังาน, คา่ขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํรวจ หรือคา่ขายทอดตลาดอาคาร/สาํนกังาน 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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รูปที� 7.3.1  

5. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน ซึ�งสามารถเลอืก สง่คืนเข้าบญัชีหนว่ยงาน หรือสง่คืนเข้ารายได้แผน่ดิน 

- ระบขุ้อมลูอ้างองิใบพ.1-26 เลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ขอถอนคนื  

6. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.3.2  

 

7. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ใน บทค้นหาข้อมลูการขอ

ถอนคืนเงิน)  

 
รูปที� 7.3.3  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

1.  คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึหลกัฐานข้อตกลงซื �อสิ�งของจากการขายทอดตลาด คลกิ  ท้ายช่องอ้างองิใบ พ.1-26 เลขที� จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.3.4  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 อ้างองิใบ พ.1-26 เลขที� 

 วนัที� พ.1-26 คือ วนัที�บนัทกึใบ พ.1-26 สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 ผู้ซื �อ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินที�ขอถอนคืนที�ระบตุ้องไมม่ากกวา่จํานวนเงินที�มีการนาํสง่ ซึ�งหากระบขุ้อมลูมากกวา่ ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.3.5  

 

2. กรณีเลอืกเอกสารอ้างอิงใบ พ.1-26 ที�มีการบนัทกึขอถอนคืนไปแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.3.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-4 
การขอถอนคืนเงนิค่าอุบัตเิหตุ (ชดใช้ค่าเสียหาย) 

/ ค่าปรับผดิสัญญา / รายได้เบด็เตลด็อื�น ๆ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7-4: การขอถอนคืนเงนิค่าอุบัตเิหตุ (ชดใช้ค่าเสียหาย)  
/ ค่าปรับผิดสัญญา / รายได้เบด็เตล็ดอื�น ๆ 

 

การขอถอนคืนเงินรายได้อบุตัเิหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย), รายได้คา่ปรับผิดสญัญา หรือรายได้เบ็ดเตลด็อื�น ๆ จะอ้างอิง

เอกสารการนําสง่เงิน ที�สว่นกลางทําการบนัทกึยืนยนัรับเงินรายได้แล้ว โดยจะไมส่ามารถบนัทกึเอกสารขอถอนคืนเงินของ

ปีงบประมาณที�มีการปิดบญัชีไปแล้วได้ 

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม   

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�เงินเข้าคลงั 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ คา่อบุตัเิหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย), คา่ปรับผิดสญัญา หรือ

รายได้เบ็ดเตลด็อื�นๆ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.4.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน ซึ�งสามารถเลอืก สง่คืนเข้าบญัชีหนว่ยงาน หรือสง่คืนเข้ารายได้แผน่ดิน 

- ระบขุ้อมลูอ้างองิเอกสารการนําสง่เงินเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

- ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ขอถอนคนื 

6. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.4.2  

 

7. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินที�ขอถอนคืนที�ระบตุ้องไมม่ากกวา่จํานวนเงินที�มีการนาํสง่ ซึ�งหากระบขุ้อมลูมากกวา่ ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.4.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีการค้นหาได้

ในบทค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน)  

 
รูปที� 7.4.4  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการนําสง่เงิน คลกิ  ท้ายช่องอ้างอิงเอกสารการนําสง่เงินเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.4.5  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสาร คือเลขที�เอกสารการนําสง่เงิน 

 วนัที�นําสง่ คือวนัที�จดัทาํเอกสารการนําสง่เงิน สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-5-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

7-5 
การขอถอนคืนเงนิดอกเบี �ยเงนิฝากธนาคาร 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7-5 : การขอถอนคืนเงนิดอกเบี �ยเงนิฝากธนาคาร 

 

การขอถอนคืนเงินรายได้ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร จะเกิดในกรณีที�มีการนําสง่เงินดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร (เงินรอง

จ่าย) เกินจากความเป็นจริง และสว่นกลางทาํการบนัทกึรับเงินรายได้ไปแล้ว จึงต้องมาทําการขอถอนคืนเงินสว่นที�นาํสง่เกิน

กลบัไป โดยจะไมส่ามารถบนัทกึเอกสารขอถอนคืนเงินของปีงบประมาณที�มกีารปิดบญัชีไปแล้วได้ 

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�เงินเข้าคลงั 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน ซึ�งสามารถเลอืก สง่คืนเข้าบญัชีหนว่ยงาน หรือสง่คืนเข้ารายได้แผน่ดิน 

6. วิธีการเพิ�ม / ลบ รายละเอียดเอกสารอ้างองิ สามารถทําได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.2  

 

2. คลกิ  หน้ารายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม เลือก ระบบแสดงรายการที�เลอืกในตารางรายละเอยีด ดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.3  

 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.4  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบรายการ 

7. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ขอถอนคนื 

8. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.5  

 

9. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

10. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินที�ขอถอนคืนทั �งสิ �นที�ระบตุ้องไมม่ากกวา่จํานวนเงินที�มกีารนําสง่ ซึ�งหากระบขุ้อมลูมากกวา่ ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-5-5 
 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ(ดวูิธีการค้นหาได้ใน บทค้นหาข้อมลูการ

ขอถอนคืนเงิน) 

 
รูปที� 7.5.7  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถเพิ�ม/ลบรายละเอียดรายการได้ (ขั �นตอนดไูด้ในวิธีการเพิ�ม / ลบ รายละเอียด

เอกสารอ้างอิง) 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

-  คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-6 
การขอถอนคืนเงนิประกันสญัญา / 

เงนิหลักประกันสู้ราคาขายทอดตลาดที�ยดึได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-6-2 
 

บทที� 7-6: การขอถอนคืนเงนิประกันสัญญา / เงนิหลักประกันสู้ราคา 
ขายทอดตลาดที�ยดึได้ 

 

เงินประกนัสญัญา / เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดที�ยดึได้ เกิดจากการรับเงินหลกัประกนัสู้ราคาการขาย

ทอดตลาดหรือเงินประกนัสญัญาอื�น ๆ ภายหลงัผู้ประกนัทําผิดสญัญาหรือไมน่ําเงินสว่นที�เหลอืมาจ่ายภายใน 7 วนั กรณีที�

เป็นการขายทอดตลาด ทาํให้ต้องทําการยดึเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดที�ได้รับมา ซึ�งเงินหลกัประกนัสู้ราคาขาย

ทอดตลาดที�ยดึไว้นี �จะกลายมาเป็นรายได้ที�หนว่ยงานต้องนาํสง่ให้สว่นกลางตอ่ไป ซึ�งหากมีการนาํสง่เงินและสว่นกลางบนัทกึ

รับเงินรายได้แล้ว จะสามารถมาทําการบนัทกึขอถอนคืนเงินประกนัสญัญา / เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดได้ โดยหาก

มีการปิดบญัชีสิ �นปีงบประมาณไปแล้ว จะไมส่ามารถบนัทกึเอกสารขอถอนคืนเงินของปีงบประมาณที�มีการปิดบญัชีไปแล้วได้ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-6-3 
 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม   

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�เงินเข้าคลงั 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน 

5. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ เงินประกนัสญัญา / เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด

ที�ยดึได้ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. คลกิ  ท้ายช่องสญัญา / ประกาศเลขที�จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.2  

 

7. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

8. คลกิปุ่ ม เลือก จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.3  

 

9. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ขอถอนคนื  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.4  

 

11. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

12. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินที�ขอถอนคืนที�ระบตุ้องไมม่ากกวา่จํานวนเงินที�มีการนาํสง่ ซึ�งหากระบขุ้อมลูมากกวา่ ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-6-6 
 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ใน บทค้นหาข้อมลูการขอ

ถอนคืนเงิน)  

 
รูปที� 7.6.6  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

-  คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-7 
การขอถอนคืนเงนิประกันตวัลูกจ้างที�ยดึได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7-7: การขอถอนคืนเงนิประกันตัวลูกจ้างที�ยดึได้ 

 

เงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้ เกิดจากการรับเงินประกนัตวัลกูจ้าง กรณีที�ลกูจ้างไมม่ีคนคํ �าประกนั จึงต้องนําเงินมาคํ �า

ประกนัแทน ภายหลงัลกูจ้างทาํผิดสญัญาจ้าง จงึมกีารยดึเงินประกนัของลกูจ้างไว้ แล้วนําสง่ให้สว่นกลางเป็นรายได้ และ

สว่นกลางบนัทกึรับเงินรายได้แล้ว ภายหลงัปรากฏวา่ยดึเงินของลกูจ้างผิดคนหรือด้วยเหตอุนัใดก็ตามที�ทาํให้เงินที�นําสง่ไปนั �น

ไมถ่กูต้อง จึงต้องมาทําการบนัทกึเอกสารขอถอนคืนเงิน เพื�อขอถอนคืนเงินประกนัที�ยดึได้กลบัไป โดยหากมกีารปิดบญัชีสิ �น

ปีงบประมาณไปแล้ว จะไมส่ามารถบนัทกึเอกสารขอถอนคืนเงินของปีงบประมาณที�มีการปิดบญัชีไปแล้วได้ 

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม  เพิ�ม   

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�เงินเข้าคลงั 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน 

5. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ เงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.7.1  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. คลกิ  ท้ายช่อง ชื�อลกูจ้าง/พนกังานราชการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.7.2  

 

7. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

8. คลกิปุ่ ม เลือก จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.7.3  

 

9. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ขอถอนคนื 

10. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.7.4  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

12. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินที�ขอถอนคืนที�ระบตุ้องไมม่ากกวา่จํานวนเงินที�มีการนาํสง่ ซึ�งหากระบขุ้อมลูมากกวา่ ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.7.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ใน บทค้นหาข้อมลูการขอ

ถอนคืนเงิน)  

 
รูปที� 7.7.6  

 

2. คลกิปุ่ ม  แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

-  คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-8 
การขอถอนคืนเงนิหลักประกันสู้ราคาขายทอดตลาด / 

เงนิประกันสัญญาอื�นๆ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7-8: การขอถอนคืนเงนิหลักประกันสู้ราคาขายทอดตลาด / เงนิประกันสัญญาอื�นๆ 
 

การขอถอนคืนเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด / เงินประกนัสญัญาอื�นๆ จะกระทาํในกรณีที�มีการรับเงิน

หลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล, พสัดชํุารุด, ครุภณัฑ์สาํนกังาน, ครุภณัฑ์สาํรวจ หรืออาคาร/สาํนกังาน และ 

เงินประกนัสญัญาอื�นๆ แล้วนําเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด / เงินประกนัสญัญาอื�นๆ นั �นไปทําการนาํฝากเข้าบญัชี

ของหนว่ยงานเก็บไว้ เมื�อผู้ซื �อทําการชําระคา่ของครบตามสญัญาแล้ว จึงมกีารทาํเรื�องขอถอนคืนเงินเพื�อที�จะถอนคืนเงิน

หลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด / เงินประกนัสญัญาอื�นๆ คืนให้กบัผู้ซื �อไป 
 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล, เงิน

หลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดพสัดชํุารุด, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํนกังาน, เงินหลกัประกนั

สู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํรวจ, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดอาคาร / สาํนกังาน หรือเงินประกนัสญัญา

อื�นๆ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.8.1  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน 

6. คลกิ  สญัญา / ประกาศเลขที� ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 7.8.2  

 

7. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ขอถอนคนื 

8. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.8.3  

 

9. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

10. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ใน บทค้นหาข้อมลูการขอ

ถอนคืนเงิน)  

 
รูปที� 7.8.4  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

-  คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินที�ขอถอนคืนที�ระบตุ้องไมม่ากกวา่จํานวนเงินที�มีการนาํสง่ ซึ�งหากระบขุ้อมลูมากกวา่ ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.8.5  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการรับเงินประกนัสญัญา / เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด คลกิ  ท้ายช่องสญัญาเลขที� จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.8.6  

 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-9 
การขอถอนคืนเงนิประกันตวัลูกจ้าง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7-9: การขอถอนคืนเงนิประกันตัวลูกจ้าง 

 

การขอถอนคืนเงินประกนัตวัลกูจ้าง ที�ทําการนําฝากเข้าบญัชีของหนว่ยงานเก็บไว้ เมื�อลกูจ้างทํางานครบตามสญัญา

แล้ว จึงมกีารทาํเรื�องขอถอนคืนเงินเพื�อที�จะถอนคืนเงินประกนัตวัลกูจ้าง คืนให้กบัลกูจ้างไป 

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

4. คลกิเลอืกประเภทการนําสง่คืน 

5. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับที�ขอถอนคืน เลอืกรายการ เงินประกนัตวัลกูจ้าง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.9.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. คลกิ  ชื�อลกูจ้าง / พนกังานราชการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.9.2  

 

7. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

8. คลกิปุ่ ม เลือก จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.9.3  

 

9. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ขอถอนคนื 

10. คลกิ Tab ลงชื�อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.9.4  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11. ระบขุ้อมลูลงชื�อ 

- ชื�อผู้จดัทํา 

- ตําแหนง่ผู้จดัทํา 

- ชื�อผู้ลงนาม 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 1 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 2 

- ตําแหนง่บรรทดัที� 3 

12. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ใน บทค้นหาข้อมลูการขอ

ถอนคืนเงิน)  

 
รูปที� 7.9.5  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิ Tab ลงชื�อ 

5. แก้ไขข้อมลูลงชื�อ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

-  คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-10 
การลบข้อมูลการขอถอนคืนเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-10-2 
 

บทที� 7-10: การลบข้อมูลการขอถอนคืนเงนิ 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

ค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน) 

 
รูปที� 7.10.1  

 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 7.10.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. ข้อมลูการขอถอนคืนเงินที�สามารถลบได้ต้องเป็นสถานะ จดัทาํเอกสารเทา่นั �น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-11 
การส่งข้อมูลการขอถอนคืนเงนิให้ส่วนกลาง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7-11: การส่งข้อมูลการขอถอนคืนเงนิให้ส่วนกลาง 

 

กรณีหนว่ยงานภมูิภาคเป็นผู้ขอถอนคืนเงิน โดยขอถอนคืนเงินรายได้ตา่งๆ ที�ไมใ่ชเ่งินหลกัประกนัสู้ราคาขาย

ทอดตลาด / เงินประกนัสญัญาอื�นๆ หรือเงินประกนัตวัลกูจ้าง จะต้องทําการบนัทกึสง่สว่นกลาง เพื�อให้สว่นกลางดาํเนินการ

เบิกจา่ยเงินเพื�อสง่คืนให้หนว่ยงานภมูิภาคที�ขอถอนคืน หรือสง่คืนรายได้แผน่ดินตอ่ไป โดยเอกสารที�สามารถบนัทกึสง่

สว่นกลางได้ต้องมีสถานะออกเลขแล้วเทา่นั �น (มีการบนัทกึเลขที�หนงัสอืและวนัที�หนงัสอืแล้ว) 

 

การส่งข้อมลูการขอถอนคนืเงนิให้ส่วนกลาง 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

ค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน) 

 
รูปที� 7.11.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ส่งส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.11.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่สว่นกลาง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการสง่สว่นกลาง 

 

การยกเลกิการส่งข้อมูลการขอถอนคืนเงนิให้ส่วนกลาง 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

ค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน) 

 
รูปที� 7.11.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.11.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการสง่สว่นกลาง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการสง่สว่นกลาง 

 
หมายเหตุ 

1. เอกสารที�สามารถสง่สว่นกลางได้ ต้องเป็นสถานะ ออกเลขแล้ว เทา่นั �น 

2. เอกสารที�สามารถยกเลกิสง่สว่นกลางได้ ต้องเป็นสถานะ สง่สว่นกลางแล้ว เทา่นั �น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-12 
การบนัทกึอนุมตั/ิไม่อนุมัตกิารขอถอนคนืเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7-12: การบันทกึอนุมัต/ิไม่อนุมัตกิารขอถอนคืนเงนิ 

 

เป็นการบนัทกึยืนยนัวา่ให้สามารถถอนคืนเงินได้หรือไม ่โดยหากบนัทกึอนมุตัิ เอกสารขอถอนคืนนี � จะถกูนาํไป

ดําเนินการเบกิจา่ยเงิน ที�ระบบเบิกจ่ายตอ่ไป หรือกรณีที�เป็นการสง่คืนเงินเข้ารายได้แผน่ดิน จะสามารถทําการบนัทกึโอนเงิน

ได้ แตห่ากบนัทกึไมอ่นมุตัิก็จะถือวา่เอกสารสิ �นสดุแล้ว ไมต้่องไปดําเนนิการใดๆ ตอ่ ซึ�งกรณีของหนว่ยงานภมูิภาค หากเป็น

การขอถอนคืนเงินรายได้ที�นาํสง่สว่นกลางแล้ว ผู้ที�จะทําการพิจารณาอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัินั �นจะเป็นสว่นกลาง แตห่ากเป็นการ

ขอถอนคืนเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด / เงินประกนัสญัญาอื�น ๆ หรือ เงินประกนัตวัลกูจ้าง ผู้ที�จะพิจารณาอนมุตัิ

หรือไมอ่นมุตัิ คือ ผู้ที�มีอํานาจในหนว่ยงานนั �น ๆ 

 

การบันทึกอนุมตัิ/ไม่อนุมัตกิารขอถอนคืนเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

ค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน) 

 
รูปที� 7.12.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม บันทกึอนุมัต ิจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.12.2  

 

3. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการอนมุตั/ิไมอ่นมุตัิ 

- เลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- วนัที�บนัทกึอนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก 

– การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- ชื�อผู้บนัทกึอนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึอนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ

- คลกิ  เพื�อเลอืกสถานะการอนมุตั ิไมอ่นมุตัิ หรืออนมุตั ิ

- จํานวนเงินที�อนมุตัิให้ถอนคืน 

- หมายเหต ุ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการอนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการอนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินที�อนมุตัิให้ถอนคืนที�ระบตุ้องไมม่ากกวา่จํานวนเงินที�ขอถอนคืน ซึ�งหากระบขุ้อมลูมากกวา่ ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.12.3  

 

2. วนัที�บนัทกึอนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิที�ระบตุ้องไมน้่อยกวา่วนัที�จดัทํา ซึ�งหากระบขุ้อมลูน้อยกวา่ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.12.4  

 

3. วนัที�บนัทกึอนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิที�ระบตุ้องไมน้่อยกวา่วนัที�หนงัสอื ซึ�งหากระบขุ้อมลูน้อยกวา่ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงั

รูป 

 
รูปที� 7.12.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การยกเลกิการอนุมัติ/ไม่อนุมตั ิ

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

ค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน) 

 
รูปที� 7.12.6  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิอนุมัติ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.12.7  

 

3. คลกิปุ่ ม  ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิอนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิอนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-13 
การบนัทกึโอนเงนิ 
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บทที� 7-13: การบันทกึโอนเงนิ 

 

กรณีที�เป็นการถอนคืนเงิน โดยระบปุระเภทการนําสง่เงินเป็น “สง่คืนรายได้แผน่ดิน” สามารถทําการบนัทกึโอนเงิน

เข้ารายได้แผน่ดินได้ โดยที�ไมต้่องผา่นการทําฎีกา ทั �งนี �เพื�อลดขั �นตอนในการทํางาน (หากต้องมกีารเบิกจา่ยเงินผา่นการทํา

ฎีกาก็ข้ามขั �นตอนนี �ไป) โดยเอกสารที�สามารถบนัทกึโอนเงินได้ต้องเป็นเอกสารที�ผา่นการอนมุตัใิห้ถอนคืนแล้วและยงัไมม่ีการ

ดําเนินการเบกิจา่ยเงินและประเภทการนําสง่เงินเป็น “สง่คืนรายได้แผน่ดิน” เทา่นั �น 

 

การบันทึกโอนเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

ค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน) 

 
รูปที� 7.13.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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2. คลกิปุ่ ม บันทกึโอนเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.13.2  

 

3. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการอนมุตั/ิไมอ่นมุตัิ 

- วนัที�โอนเงิน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

- เลขที� GF15 

- รหสัศนูย์ต้นทนุ 

- สว่นราชการ 

- ชื�อผู้บนัทกึ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- หมายเหต ุ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการโอนเงิน ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการ

ลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การแก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการโอนเงิน 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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หมายเหตุ 

1. วนัที�โอนเงินที�ระบตุ้องไมน้่อยกวา่วนัที�บนัทกึอนมุตัิ ซึ�งหากระบขุ้อมลูน้อยกวา่ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.13.3  

 

การยกเลกิการโอนเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเอกสารขอถอนคืนเลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

ค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน) 

 
รูปที� 7.13.4  
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2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิบนัทกึโอนเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.13.5  

 

3. คลกิปุ่ ม  ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิบนัทกึโอนเงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิบนัทกึโอนเงิน 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึโอนเงินแล้วหรือเมื�อสิ �นสดุกระบวนการเบิกจ่ายเงินแล้ว

เทา่นั �น 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี) 
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7-14 
การค้นหาข้อมูลการขอถอนคืนเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 7-14: การค้นหาข้อมูลการขอถอนคืนเงนิ 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการขอถอนคืนเงิน คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเอกสารขอถอนคืนเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.14.1  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงานที�ขอถอนคืน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทาํ (เฉพาะสว่นกลางสามารถ เปลี�ยนหนว่ยงานได้) 

 ปีงบประมาณที�ขอถอนคืน คือ ปีงบประมาณของรายได้ที�ขอถอนคืน 

 ปีงบประมาณต้นเรื�อง คือ ปีงบประมาณของข้อมลูที�อ้างอิง 

 ประเภทรายรับที�ขอถอนคืน 

 เอกสารเลขที� คือเลขที�เอกสารการขอถอนคืนเงิน 

 วนัที�จดัทาํ คือวนัที�จดัทําเอกสารการขอถอนคืนเงิน สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�หนงัสอื คือเลขที�หนงัสอืของเอกสารการขอถอนคืนเงิน 

 วนัที�หนงัสอื คือวนัที�หนงัสอืของเอกสารการขอถอนคืนเงิน สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 ขั �นตอน เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, ออกเลขแล้ว, สง่สว่นกลาง, กําลงัดําเนินการเบิกจ่าย, เบกิจา่ยแล้ว หรือ

โอนเงินแล้ว 

 สถานะการอนมุตัิ เลอืกจาก รออนมุตัิ, อนมุตัิ หรือไมอ่นมุตั ิ

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

- กรณี Login เป็นหนว่ยงานสว่นภมูิภาค จะไมส่ามารถระบเุงื�อนไขหนว่ยงานที�ขอถอนคืนได้ 
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8 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 8 : การบันทกึใบเสร็จรับเงนิ 

 

การบนัทกึใบเสร็จรับเงินเป็นการจดัทําใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายรับ จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบรายได้และ

นําสง่เงินคลกิปุ่ ม การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.1  

 

ประเภทรายรับที�สามารถทําการบนัทกึใบเสร็จรับเงินได้ ประกอบด้วย 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่เชา่เครื�องจกัรกล (งานบาํรุง / งานก่อสร้าง) 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่ขายทอดตลาด เครื�องจกัรกล 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่ขายทอดตลาด พสัดชํุารุด 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่ขายทอดตลาด ครุภณัฑ์สาํนกังาน 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่ขายทอดตลาด ครุภณัฑ์สาํรวจ 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่ขายทอดตลาด อาคาร / สาํนกังาน 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่อบุตัิเหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย) 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่ปรับผิดสญัญา 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินรายได้เบ็ดเตลด็อื�นๆ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด เครื�องจกัรกล 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด พสัดชํุารุด 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด ครุภณัฑ์สาํนกังาน 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด ครุภณัฑ์สาํรวจ 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด อาคาร / สาํนกังาน 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินประกนัสญัญาอื�นๆ 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินประกนัตวัลกูจ้าง 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินสง่คืนเงินยืมทดรองจ่าย 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินสง่คืนเงินคา่จ้างชั�วคราว / คา่ครองชีพพิเศษ 

- การบนัทกึใบเสร็จรับเงินสง่คืนเงินประเภทอื�น ๆ เช่น เงินประกนัสงัคม 

ซึ�งจะอธิบายวิธีการบนัทกึใบเสร็จรับเงินแตล่ะประเภทในบทตอ่ไป 
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8-1 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิค่าเช่าเครื�องจกัรกล 
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บทที� 8-1: การบันทกึใบเสร็จรับเงนิค่าเช่าเครื�องจักรกล 
 

การบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่เชา่เครื�องจกัรกล แบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ  

1. แบบที�อ้างองิใบแจ้งหนี � กรณีนี �จะเป็นการบนัทกึใบเสร็จรับเงินที�นําใบแจ้งหนี � หรือใบเพิ�มหนี �คา่เชา่มาอ้างอิงในการ

บนัทกึใบเสร็จรับเงิน โดยจํานวนเงินที�ชําระแตล่ะรหสังาน จะต้องไมเ่กินจํานวนเงินที�ค้างชําระตามใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �

คา่เช่า 

2. แบบที�ไมอ้่างองิใบแจ้งหนี �คา่เช่า กรณีนี �จะเป็นการออกใบเสร็จรับเงินก่อนที�จะมีใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �คา่เช่า ซึ�งจํานวน

เงินที�ชําระแตล่ะรหสังานจะพจิารณาจากผู้ เชา่ กรณีที�ผู้ เชา่เป็นผู้ เช่านอกกรมทางหลวงจะสามารถชําระเงินได้เฉพาะ

รหสังาน O และ S เทา่นั �น กรณีที�เป็นผู้ เช่าภายในกรมทางหลวง จะสามารถชําระเงินได้ทกุรหสั ยกเว้นรหสังาน O 

รายละเอียดการบนัทกึใบเสร็จรับเงินแตล่ะแบบ อธิบายได้ดงันี � 
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การบันทึกใบเสร็จรับเงนิค่าเช่าเครื�องจักรกล แบบอ้างอิงใบแจ้งหนี � 

1. คลกิปุ่ ม  เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณของคา่เช่า 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูคา่เชา่เครื�องจกัรกล (งานบํารุง) หรือคา่เช่าเครื�องจกัรกล (งานก่อสร้าง) 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.1.1  

 

5. ระบขุ้อมลูดงันี � 

- รายละเอียดการชําระ 

- ชื�อผู้ รับเงิน 

- ตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

- ชื�อหวัหน้างาน 

- ตําแหนง่หวัหน้างาน 

6. คลกิเลอืก  อ้างอิงใบแจ้งหนี � 
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7. ระบขุ้อมลูอ้างองิใบแจ้งหนี �เลขที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่อง อ้างองิใบแจ้งหนี �เลขที� เพื�อค้นหารายการที�

ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.1.2  

 

8. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ชําระของแตล่ะรหสังาน โดยสามารถระบไุด้เฉพาะรหสังานที�มียอดค้างชําระเทา่นั �น 

9. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

9.1  กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  เงินสด 

9.2 กรณีชําระเป็นเช็ค 

- คลกิเลอืก  เช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูโอนเข้าบญัชี (เฉพาะกรณีที�เลอืกประเภทเช็คเป็นเงินโอนเทา่นั �น จึงจะสามารถระบขุ้อมลูได้) 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที� 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- คา่ธรรมเนียมธนาคาร (เฉพาะกรณีที�เลอืกประเภทเช็คเป็นเงินโอนเทา่นั �น จึงจะสามารถระบขุ้อมลูได้) 

9.3 กรณีชําระเป็นการโอนเงิน 

- คลกิเลอืก  โอนเงิน 

- ระบขุ้อมลูโอนเข้าบญัชี 

- คา่ธรรมเนียมธนาคาร 

10. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

11. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 
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12. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การบันทึกใบเสร็จรับเงนิค่าเช่าเครื�องจักรกล แบบไม่อ้างอิงใบแจ้งหนี � 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณลงบญัชี 

3. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูคา่เชา่เครื�องจกัรกล (งานบํารุง) หรือคา่เช่าเครื�องจกัรกล (งานก่อสร้าง) 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. คลกิ  อ้างอิงใบแจ้งหนี � ให้ปรากฏ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.1.3  

 

11. เลอืกประเภทผู้ เชา่ 

12. ระบรุหสัผู้ เช่าแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

13. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ชําระของแตล่ะรหสังาน 

14. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

14.1 กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

14.2 กรณีชําระเป็นเช็ค 

- คลกิเลอืก  เช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูโอนเข้าบญัชี (เฉพาะกรณีที�เลอืกประเภทเช็คเป็นเงินโอนเทา่นั �น) 
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- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที� 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- คา่ธรรมเนียมธนาคาร (เฉพาะกรณีที�เลอืกประเภทเช็คเป็นเงินโอนเทา่นั �น) 

14.3 กรณีชําระเป็นการโอนเงิน 

- คลกิเลอืก  โอนเงิน 

- ระบขุ้อมลูโอนเข้าบญัชี 

- คา่ธรรมเนียมธนาคาร 

15. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

16. ระบขุ้อมลูคา่เช่าเดือน และ ปี พ.ศ. 

17. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

18. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบแจ้งหนี �คา่เชา่ที�ค้างชําระ คลกิ  ท้ายช่องอ้างอิงใบแจ้งหนี �เลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.1.4  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 
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 ประเภทใบแจ้งหนี � เลอืก ใบแจ้งหนี �เคา่เชา่ครื�องจกัรกล, ใบเพิ�มหนี �คา่เช่าเครื�องจกัรกล หรือทั �งหมด 

 ใบแจ้งหนี �เลขที� 

 เลขที�หนงัสอื 

 วนัที�หนงัสอื สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 ผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า 

 คา่เช่าประจําเดือน / ปี สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

2. ค้นหาข้อมลูผู้ เช่าระบขุ้อมลูผู้ เชา่ จากนั �น คลกิ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.1.5  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, เอกชนนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า 

 เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 

 ชื�อผู้ เชา่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-1-9 
 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. กรณีที� วนัที�ใบเสร็จรับเงิน เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.1.6  

 

2. กรณีอ้างองิใบแจ้งหนี � และมกีารระบวุนัที�ใบเสร็จน้อยกวา่วนัที�หนงัสอืของใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �ที�อ้างอิง เมื�อทําการ

บนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.1.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8-2 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิค่าขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล 

/ พสัดุชาํรุด /ครุภณัฑ์สาํนักงาน / ครุภณัฑ์สาํรวจ /อาคาร 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8-2: การบันทกึใบเสร็จรับเงนิค่าขายทอดตลาดเครื�องจักรกล /พัสดุชาํรุด 
/ ครุภัณฑ์สาํนักงาน/ ครุภัณฑ์สาํรวจ /อาคาร  

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�ประกาศขาย 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูคา่ขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล, คา่ขายทอดตลาดพสัดชํุารุด, คา่ขาย

ทอดตลาดครุภณัฑ์ หรือคา่ขายทอดตลาดอาคาร/สาํนกังาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.2.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือ คลกิปุ่ ม  ท้ายเลขที� พ.1-26 เพื�อค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหา

ได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.2.2  

 

11. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

11.1  กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

11.2 กรณีชําระเป็นเช็ค 

- คลกิเลอืก  เช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก 

– การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

11.3 กรณีชําระเป็นการโอนเงิน 

- คลกิเลอืก  โอนเงิน 

- ระบขุ้อมลูโอนเข้าบญัชี 

- คา่ธรรมเนียมธนาคาร 

12. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

13. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

14. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบบนัทกึหลกัฐานข้อตกลงซื �อสิ�งของจากการขายทอดตลาด คลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-26 จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.2.3  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที� พ.1-26 

 เลขที�ใบประกาศ 

 วนัที� พ.1-26 คือวนัที�จดัทาํ พ.1-26 สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 ผู้ซื �อ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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8-3 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิค่าอุบตัเิหตุ (ชดใช้ค่าเสียหาย) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8-3: การบันทกึใบเสร็จรับเงนิค่าอุบัตเิหตุ (ชดใช้ค่าเสียหาย) 
 

การบนัทกึใบเสร็จรับเงิน (ชดใช้คา่เสยีหาย) แบง่เป็น 2 กรณี คือ 

 กรณีลกูหนี �ชําระครั �งเดียว คือ ชําระครั �งเดยีวเต็มจํานวน 

 กรณีลกูหนี �ผอ่นชําระ คือ ลกูหนี �ที�มีสญัญาผอ่นชําระเป็นงวดๆ ซึ�งในกรณีนี � ต้องทําการบนัทกึตั �งลกูหนี �ก่อน ที�หน้าจอ 

บนัทกึตั �งลกูหนี �อบุตัเิหต ุ (ชดใช้คา่เสยีหาย) เมื�อบนัทกึตั �งลกูหนี �แล้ว ข้อมลูจึงจะแสดงที�หน้าจอออกใบเสร็จรับเงิน 

เพื�อให้ทําการบนัทกึใบเสร็จรับเงนิได้ โดยการบนัทกึตั �งลกูหนี �นั �น สว่นกลางเทา่นั �นที�เป็นผู้บนัทกึ 

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิค่าอุบัติเหตุ (ชดใช้ค่าเสียหาย) กรณีลูกหนี �ชาํระครั�งเดียว 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม   

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูคา่อบุตัิเหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.3.1  

 
 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. คลกิเลอืก  ลกูหนี �ชําระครั �งเดียว จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.3.2  

 

11. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ ชําระ หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่องชื�อผู้ ชําระ เพื�อค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

12. ระบขุ้อมลูเลขประจําตวัประชาชน 

13. ระบขุ้อมลูเลขที�หนงัสอืรับสภาพหนี � 

14. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ชําระ 

15. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

15.1  กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

15.2  กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� 

16. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

17. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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18. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิค่าอุบัติเหตุ (ชดใช้ค่าเสียหาย) กรณีลูกหนี �สัญญาผ่อนชาํระ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม   

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูคา่อบุตัิเหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย)  

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. คลกิเลอืก  ลกูหนี �สญัญาผอ่นชําระ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.3.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11. คลกิ  ท้ายช่องชื�อลกูหนี � จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.3.4  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ชื�อลกูหนี � 

 เลขประจําตวัประชาชน 

 เลขที�หนงัสอืรับสภาพหนี � 

 เลขที�สญัญาผอ่นชําระ 

 วนัที�เริ�มผอ่นชําระ คือ วนัที�เริ�มผอ่นชําระที�ระบใุนสญัญา สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12. ระบบแสดงรายละเอียดรายการลกูหนี �สญัญาผอ่นชําระดงัรูป 

 
รูปที� 8.3.5  

 

13. คลกิเลอืก  หน้างวดที�ต้องการชําระในตาราง 

14. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

14.1 กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

14.2 กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

15. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

16. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

17. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูทะเบียนรายชื�อเจ้าหน้าที� คลกิ  ท้ายช่องชื�อผู้ ชําระ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.3.6  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ชื�อ 

 นามสกลุ 

 ชื�อตําแหนง่ 

 ประเภทเจ้าหน้าที� เลอืก ข้าราชการ, พนกังาน, ลกูจ้างประจํา หรือลกูจ้างชั�วคราว 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8-4 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิค่าปรับผดิสัญญา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8-4 : การบันทกึใบเสร็จรับเงนิค่าปรับผิดสัญญา 
 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม   

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับเลอืกข้อมลูคา่ปรับผิดสญัญา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.4.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูสญัญา/ใบสั�งซื �อ/จ้างเลขที� 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดคา่ปรับ 

12. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินคา่ปรับ 

13. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

13.1  กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

13.2 กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

14. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

15. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

16. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8-5 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิรายได้เบด็เตลด็อื�น ๆ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8-5 : การบันทกึใบเสร็จรับเงนิรายได้เบด็เตล็ดอื�น ๆ 
 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูรายได้เบ็ดเตลด็อื�นๆ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.5.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ชําระ 

11. ระบขุ้อมลูภาษีมลูคา่เพิ�ม 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

12.1  กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

12.2 กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

13. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

14. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

15. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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8-6 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด

เครื�องจกัรกล / พสัดุชาํรุด / ครุภณัฑ์สาํนักงาน/ 
ครุภณัฑ์สาํรวจ / อาคาร 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8-6: การบันทกึใบเสร็จรับเงนิหลักประกันสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจักรกล /  
พัสดุชาํรุด / ครุภัณฑ์สาํนักงาน / ครุภัณฑ์สาํรวจ / อาคาร 

 

เป็นหน้าจอที�ใช้ในการบนัทกึใบเสร็จรับเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด กรณีที�มีการขายทอดตลาด ผู้ เข้า

ประมลูต้องนําเงินหลกัประกนัสู้ราคา (หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่เงินมดัจําประกนัซอง) มาจา่ยให้กอ่นเข้าประมลู ซึ�งหากจบการ

ประมลูแล้ว ผู้ที�ประมลูไมไ่ด้จะได้รับเงินหลกัประกนัสู้ราคาที�จ่ายไว้คืนไป 

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม  เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูปีงบฯ ที�ประกาศขาย  

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล / พสัดชํุารุด / 

ครุภณัฑ์สาํนกังาน / ครุภณัฑ์สาํรวจ / อาคาร / สาํนกังาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.6.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูสญัญา / ประกาศเลขที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่องสญัญา / ประกาศเลขที� เพื�อค้นหารายการที�

ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

- กรณีเป็นเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล / ครุภณัฑ์สาํนกังาน / ครุภณัฑ์สาํรวจ  หรือ อาคาร 

/ สาํนกังาน ระบขุ้อมลูสญัญา / ประกาศเลขที� โดยการคลกิ  ค้นหารายการที�ต้องการ 

 
รูปที� 8.6.2  

 

11. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ประกนั 

12. ระบขุ้อมลูหมายเหต ุ

13. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

13.1 กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด  

13.2 กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

14. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

15. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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16. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การเพิ�มชื�อผู้ประกนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มชื�อผู้ประกัน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.6.3  

 

2. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ประกนั 

3. ระบขุ้อมลูที�อยูผู่้ประกนั 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบประกาศขายทอดตลาดคลกิ  ท้ายช่องสญัญา / ประกาศเลขที�  

- กรณีเป็นเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.6.4  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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- กรณีเป็นเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดสัดชํุารุด หรือครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.6.5  

 

- กรณีเป็นเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํนกังาน หรือ อาคาร / สาํนกังาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.6.6  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�ใบประกาศ 

 วนัที�เอกสาร คือวนัที�จดัทําเอกสารของใบประกาศ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8-7 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิประกนัสัญญาอื�น ๆ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8-7: การบันทกึใบเสร็จรับเงนิประกันสัญญาอื�น ๆ 
 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จรับเงิน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูเงินประกนัสญัญาอื�น ๆ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.7.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูสญัญา/ประกาศเลขที� 

11. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ประกนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินหลกัประกนั 

13. ระบขุ้อมลูหมายเหต ุ

14. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

14.1 กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

14.2 กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

15. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

16. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

17. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การเพิ�มชื�อผู้ประกนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มชื�อผู้ประกัน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.7.2  

 

2. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ประกนั 

3. ระบขุ้อมลูที�อยูผู่้ประกนั 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-8-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

8-8 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิประกนัตวัลูกจ้าง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-8-2 
 

บทที� 8-8 : การบันทกึใบเสร็จรับเงนิประกันตัวลูกจ้าง 
 

เป็นการออกใบเสร็จรับเงินให้กบัลกูจ้าง ในกรณีที�ลกูจ้างไมม่ีผู้คํ �าประกนั จึงต้องนําเงินมาคํ �าประกนัตนแทน 

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม  เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูเงินประกนัตวัลกูจ้าง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.8.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-8-3 
 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูชื�อลกูจ้าง/พนกังานฯ 

11. ระบขุ้อมลูเลขประจําตวัประชาชน 

12. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินประกนั 

13. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

13.1  กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด  

13.2 กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

14. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

15. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

16. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-9-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิส่งคืนเงนิยมืทดรองจ่าย 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-9-2 
 

บทที� 8-9 : การบันทกึใบเสร็จรับเงนิส่งคืนเงนิยืมทดรองจ่าย 
 

เป็นการบนัทกึใบเสร็จรับเงิน กรณีที�มีการคืนเงินทดรองจา่ยเป็นเงินสด (กรณีที�ใช้เงินไมห่มดตามที�ยืมไป สว่นที�เหลอื

จึงต้องนํามาคืนเป็นเงินสด) 

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม  เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูสง่คืนเงินยมืทดรองจ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.9.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-9-3 
 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูสญัญาเงินยืมเลขที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่องสญัญาเงินยืมเลขที�  เพื�อค้นหารายการที�ต้องการ 

(ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.9.2  

11. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

11.1 กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

11.2 กรณีชําระเป็นเช็ค 

- คลกิเลอืก  เช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

11.3 กรณีชําระเป็นการโอนเงิน 

- คลกิเลอืก  โอนเงิน 

- ระบขุ้อมลูโอนเข้าบญัชี 

- คา่ธรรมเนียมธนาคาร 

12. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

13. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

14. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-9-4 
 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูสญัญาเงินยืมทดรองจ่ายคลกิ  ท้ายช่องสญัญาเงินยมืเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.9.3  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณที�จ่ายเงินยืม  

 เลขที�สญัญาเงินยืม 

 ชื�อผู้ยืม 

 วนัที�ยืม คือวนัที�สญัญาเงินยมืทดรองจา่ย สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-10-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิส่งคืนเงนิค่าจ้างชั�วคราว 

/ค่าครองชีพพเิศษ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-10-2 
 

บทที� 8-10 : การบันทกึใบเสร็จรับเงนิส่งคืนเงนิค่าจ้างชั�วคราว/ค่าครองชีพพเิศษ 
 

เป็นการบนัทกึใบเสร็จรับเงิน กรณีที�ลกูจ้างมีการหยดุงานไป ไมม่าทํางาน จงึต้องทาํการจา่ยเงินคา่จ้างหรือเงินคา่

ครองชีพพเิศษคืนให้กบัหนว่ยงาน ตามจํานวนวนัที�หยดุไป 

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�รับเงิน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูสง่คืนเงินคา่จ้างชั�วคราว/คา่ครองชีพพเิศษ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.10.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-10-3 
 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูเดือน/ปี คือ เดือน / ปี ที�ขาดงาน 

11. ระบขุ้อมลูชื�อลกูจ้าง/พนกังานราชการ 

12. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ 

13. ระบขุ้อมลูเลขประจําตวัประชาชน 

14. คลกิเลอืกประเภท ได้แก่ ลกูจ้าง, พนกังานทนุหมนุเวียน 

14.1 กรณีเลอืกประเภท ลกูจ้าง คลกิเลอืก  สง่คืนคา่จ้าง, หรือสง่คืนคา่ครองชีพ 

 
รูปที� 8.10.2  

 

14.2 กรณีเลอืกประเภท พนกังานทนุหมนุเวยีน คลกิเลอืก  สง่คืนคา่ตอบแทนฯ, หรือสง่คืนคา่ครองชีพ 

 
รูปที� 8.10.3  

 

15. ระบขุ้อมลูฐานคาํนวณคา่จ้าง/คา่ตอบแทนฯ หรือ ฐานคํานวณคา่ครองชีพ  

16. ระบขุ้อมลูจํานวนวนัที�หยดุงาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-10-4 
 

17. คลกิ  ท้ายช่องอ้างอิงฎีกาเลขที� เลอืกข้อมลูฎีกา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.10.4  

 

18. คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิลคลกิเลอืกรายการในตาราง 

19. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

19.1 กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

19.2 กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

20. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

21. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

22. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8-11 
การบนัทกึใบเสร็จรับเงนิดอกเบี �ยเงนิฝากธนาคาร 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-11-2 
 

บทที� 8-11 : การบันทกึใบเสร็จรับเงนิดอกเบี �ยเงนิฝากธนาคาร 
 

เป็นการบนัทกึใบเสร็จรับเงิน ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร โดยในหนึ�งปีงบประมาณ สามารถรับเงินดอกเบี �ยได้ 2 งวด

เทา่นั �น และสามารถบนัทกึใบเสร็จรับเงินเป็นเงินสดได้เทา่นั �น 

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ  

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.11.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูวนัที�เงินเข้าบญัชีตาม Bank statement  

11. ระบขุ้อมลูดอกเบี �ยของบญัชีธนาคาร  

12. ระบขุ้อมลู งวดของดอกเบี �ย โดยคลกิ  หน้างวด 1 หรือ งวด 2 

13. ระบขุ้อมลู จํานวนเงินดอกเบี �ย 

14. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

15. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

16. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีทําการบนัทกึดอกเบี �ยของงวดที� 2 โดยไมบ่นัทกึดอกเบี �ยของงวดที� 1 ตามประเภทของสมดุบญัชีเงินฝาก ก่อน

เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.11.2  

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะบนัทกึข้อมลูลงในฐานข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบจะไมท่าํการบนัทกึข้อมลูใดๆ และกลบัสูห่น้าจอบนัทกึใบเสร็จรับเงิน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8-12 
การบนัทกึใบเสร็จรับส่งคนืเงนิประเภทอื�นๆ 

เช่น เงนิประกันสังคม 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-12-2 
 

บทที� 8-12 : การบันทกึใบเสร็จรับเงนิส่งคืนเงนิประเภทอื�นๆ เช่น เงนิประกันสังคม  
 

เป็นการบนัทกึใบเสร็จรับเงินการสง่คืนเงินประเภทอื�นๆ เช่นเงินประกนัสงัคม โดยต้องมีการระบขุ้อมลูรหสับญัชี

คา่ใช้จา่ยเพื�อสง่คืนเงินให้ถกูตามบญัชี  

 

การบันทึกใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ใบเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. คลกิ  ท้ายช่องประเภทรายรับ เลอืกข้อมลูสง่คืนเงินประเภทอื�น ๆเช่นเงินประกนัสงัคม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.12.1  

 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการชําระ 

6. ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับเงิน 

7. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับเงิน 

8. ระบขุ้อมลูชื�อหวัหน้างาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-12-3 
 

9. ระบขุ้อมลูตําแหนง่หวัหน้างาน 

10. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ชําระ 

11. ระบขุ้อมลูรหสับญัชีคา่ใช้จ่ายที�รับคืน โดยสามารถระบ ุรหสับญัชีคา่ใช้จา่ย แล้ว Enter หรือ คลกิ  เพื�อค้นหารหสั

บญัชีคา่ใช้จ่าย (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

12. ระบขุ้อมลู อ้างองิฎีกาเลขที� โดยคลกิ  ท้ายช่องอ้างอิงฎีกาเลขที� เพื�อค้นหาข้อมลูฎีกาที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้

ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

13. ระบขุ้อมลูชําระด้วย 

13.1 กรณีชําระเป็นเงินสด 

- คลกิเลอืก  หน้าเงินสด 

13.2 กรณีชําระเป็นเช็ค  

- คลกิเลอืก  หน้าเช็ค 

- ระบขุ้อมลูประเภทเช็ค 

- ระบขุ้อมลูเช็คธนาคาร 

- ระบขุ้อมลูสาขา 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เช็ค 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – 

การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

14. ระบขุ้อมลูได้รับเงินจาก 

15. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

16. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-12-4 
 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูรหสับญัชีคา่ใช้จา่ยที�รับคืน คลกิ  ท้ายช่องรหสับญัชีคา่ใช้จา่ยที�รับคืน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.9.1  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสับญัชี  

 ชื�อรหสับญัชี 

 ประเภทบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูการขอเบกิเงิน คลกิ  ท้ายช่องอ้างอิงฎีกาเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.9.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�ฎกีา 

 วนัที�ฎีกา คือวนัที�จดัทาํฎีกา สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-13-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

8-13 
การยกเลกิใบเสร็จรับเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-13-2 
 

บทที� 8-13 : การยกเลิกใบเสร็จรับเงนิ 

 

การยกเลกิใบเสร็จรับเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�ใบเสร็จรับเงิน แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

การค้นหาใบเสร็จรับเงิน) 

 
รูปที� 8.13.1  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิใบเสร็จ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.2  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-13-3 
 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.3  

 

4. ระบขุ้อมลูเหตผุลการยกเลกิ แล้วคลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิใบเสร็จรับเงิน ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการ

ลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิใบเสร็จรับเงิน 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการลงบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการลงบญัชี 

 

แสดงเหตุผลการยกเลิกใบเสร็จรับเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�ใบเสร็จรับเงิน ที�มีสถานะ ยกเลกิ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดู

วิธีค้นหาได้ในบทการค้นหาใบเสร็จรับเงิน) 

 
รูปที� 8.13.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-13-4 
 

2. คลกิปุ่ ม เหตุผลการยกเลิกใบเสร็จ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อปิดหน้าเหตผุลการยกเลกิใบเสร็จรับเงิน 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ใบเสร็จรับเงินมกีารนาํสง่เงินแล้ว จะไมส่ามารถทําการยกเลกิใบเสร็จรับเงินได้ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ

แจ้งเตือน ดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.6  

 

2. กรณีที�เป็นการยกเลกิใบเสร็จรับเงินการขายทอดตลาดเครื�องจกัรกลที�มีการยืนยนัการรับของจากการขายทอดตลาด

แล้ว เมื�อทําการยกเลกิใบเสร็จรับเงิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-13-5 
 

 

3. กรณีที�เป็นการยกเลกิใบเสร็จรับเงินการขายทอดตลาดพสัดชํุารุด / ครุภณัฑ์ / อาคาร / สาํนกังาน ที�มีการยืนยนัการรับ

ของจากการขายทอดตลาดแล้ว เมื�อทําการยกเลกิใบเสร็จรับเงิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.8  

 

4. กรณีที�ทําการยกเลกิใบเสร็จรับเงินคา่อบุตัเิหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย) ลกูหนี �สญัญาผอ่นชําระ ที�ไมใ่ช่ใบเสร็จรับเงินของ

งวดลา่สดุ (มกีารชําระงวดถดัไปแล้ว ที�ใบเสร็จรับเงินฉบบัอื�น) เมื�อยกเลกิรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.9  

 

5. กรณีที�ทําการยกเลกิใบเสร็จรับเงินประกนัสญัญา หรือเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด ที�มีการคืนหรือยดึเงิน

ประกนัสญัญานั �นแล้ว เมื�อยกเลกิรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.10  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-13-6 
 

 

6. กรณีที�ทําการยกเลกิใบเสร็จรับเงินประกนัตวัลกูจ้าง ที�มีการคืนหรือยดึเงินประกนันั �นแล้ว  เมื�อยกเลกิรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.11  

 

7. กรณีที�ทําการยกเลกิใบเสร็จรับเงิน สง่คืนเงินยมืทดรองจ่าย ที�มีการจดัทําใบสาํคญัจ่ายแล้ว  เมื�อยกเลกิรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.12  

 

8. กรณีที�ทําการยกเลกิใบเสร็จรับเงิน ที�วนัที�ใบเสร็จรับเงิน อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีไปแล้ว  เมื�อยกเลกิรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.13.13  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-14-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

8-14 
การพมิพ์ใบเสร็จรับเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-14-2 
 

บทที� 8-14 : การพมิพ์ใบเสร็จรับเงนิ 

 

การพิมพ์ข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�ใบเสร็จรับเงิน แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีค้นหาได้ในบท

การค้นหาใบเสร็จรับเงิน) 

 
รูปที�  8.14.1  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-14-3 
 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที�  8.14.2  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก ข – การสั�ง

พิมพ์เอกสาร) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-15-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

8-15 
การค้นหา/แสดงรายละเอียดการลงบัญชใีบเสร็จรับเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-15-2 
 

บทที� 8-15 : การค้นหา/แสดงรายละเอียดการลงบัญชีใบเสร็จรับเงนิ 

 

การค้นหาใบเสร็จรับเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเลขที�ใบเสร็จรับเงิน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที�  8.15.1  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณตามใบเสร็จรับเงิน 

 หนว่ยงาน คือรหสัหนว่ยงานที�จดัทํา (เฉพาะสว่นกลางสามารถ เปลี�ยนหนว่ยงานได้) 

 ประเภทรายรับ 

 สถานะ เลอืกจาก ใช้งาน, ยกเลกิ หรือทั �งหมด 

 เลขที�ใบเสร็จรับเงิน คือ Running เลขที�ใบเสร็จของหนว่ยงานที�จดัทํา 

 เอกสารอ้างอิงเลขที� คือ เลขที�ที�นํามาใช้เอกสารอ้างองิในการ 

 ช่วงวนัที�ออกใบเสร็จ คือวนัที�จดัทําใบเสร็จ สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 ชําระคา่ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-15-3 
 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อทําการออกใบเสร็จรับเงินแล้ว  

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9 
การนําส่งเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 9-2 
 

บทที� 9 : การนําส่งเงนิ 

 

การนําสง่เงิน เป็นการนาํเงินรายได้ที�ได้มาจากการบนัทกึใบเสร็จรับเงิน หรือรายได้จากเงินหลกัประกนัที�ยดึได้นําสง่ให้

สว่นกลาง ซึ�งประเภทของรายได้ที�นําสง่ เช่น รายได้คา่เชา่เครื�องจกัรกล, รายได้คา่ขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล, รายได้คา่ขาย

ทอดตลาดพสัดชํุารุด, รายได้ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร ฯลฯ เข้าบญัชีเงินทนุหมนุเวยีน (สว่นกลาง) 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1  

 

การนําสง่เงินแบง่ตามประเภทรายรับที�นําสง่ ได้ดงันี � 

- คา่เช่าเครื�องจกัรกล (งานบาํรุง) 

- คา่เช่าเครื�องจกัรกล (งานก่อสร้าง) 

- คา่ขายทอดตลาด เครื�องจกัรกล 

- คา่ขายทอดตลาด พสัดชํุารุด 

- คา่ขายทอดตลาด ครุภณัฑ์สาํนกังาน 

- คา่ขายทอดตลาด ครุภณัฑ์สาํรวจ 

- คา่ขายทอดตลาด อาคาร / สาํนกังาน 

- คา่อบุตัเิหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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- คา่ปรับผิดสญัญา 

- ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร 

- รายได้เบ็ดเตลด็อื�นๆ 

- เงินประกนัสญัญา / เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดที�ยดึได้ 

- เงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้ 

 

ซึ�งจะอธิบายวิธีการนําสง่เงินแตล่ะประเภทในบทตอ่ไป 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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9-1 
การนําส่งเงนิรายได้จากการรับชาํระ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 9-1 : การนําส่งเงนิรายได้จากการรับชาํระ 

 

เป็นการนาํสง่เงินรายได้ที�มาจากการรับชําระ ได้แก่ คา่เชา่เครื�องจกัรกล, คา่ขายทอดตลาด เครื�องจกัรกล / พสัดชํุารุด / 

ครุภณัฑ์สาํนกังาน / ครุภณัฑ์สาํรวจ / อาคาร / สาํนกังาน, คา่อบุตัิเหต(ุชดใช้คา่เสยีหาย), คา่ปรับผิดสญัญา และรายได้

เบ็ดเตลด็อื�นๆ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1.1  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�นําสง่เงิน 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ใบนาํฝาก (Pay in) ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทนิ) 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ผา่นรายการ RO ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทนิ) 

- ระบขุ้อมลูประเภทรายรับที�นําสง่ เลอืกข้อมลู คา่เชา่เครื�องจกัรกล (งานบํารุงหรืองานกอ่สร้าง), คา่ขาย

ทอดตลาดเครื�องจกัรกล, คา่ขายทอดตลาดพสัดชํุารุด, คา่ขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํนกังาน, , คา่ขาย

ทอดตลาดครุภณัฑ์สาํรวจ , คา่ขายทอดตลาดอาคาร/สาํนกังาน, คา่อบุตัเิหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย), คา่ปรับผิด

สญัญาหรือรายได้เบด็เตลด็อื�น ๆ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1.2  

 

- ระบขุ้อมลูเลขที�ใบนําฝาก (Pay in) 

- ระบขุ้อมลูรหสัเงินฝาก 

- ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- ระบขุ้อมลูเลขที�อ้างอิง 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF10 คือ เลขที� นส01 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF13 คือ เลขที� นส02 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF16 คือ เลขที� นส02-2 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF15 คือ เลขที� บช04 

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ รายละเอยีดเอกสารอ้างองิการนําสง่เงินสามารถทาํได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1.3  

 

2. เลอืกข้อมลูใบเสร็จรับเงินที�ต้องการนําสง่เงิน วิธีการเลอืกเอกสารสามารถทาํได้ดงันี � 

- ระบบแสดงเงื�อนไขหนว่ยงาน, ประเภทรายรับและปีงบประมาณ ตามที�ระบใุนหน้าจอการนาํสง่เงิน 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา  ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิ  หน้ารายการที�ต้องการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตารางรายละเอียดเอกสารอ้างองิการนําสง่เงิน 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 9.1.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

6. กรณีที�หนว่ยงานภมูิภาคเป็นผู้บนัทกึนําสง่เงิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.1.5  

- คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการสง่สว่นกลาง  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ลว่นกลาง  

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) น้อยกวา่วนัที�ใบเสร็จที�อ้างอิง เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความ

ดงัรูป 

 
รูปที� 9.1.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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2. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) มากกวา่วนัที�ผา่นรายการ RO เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.1.7  

 

3. กรณีที� วนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการ

ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.1.8  

 

4. กรณีที� วนัที�ผา่นรายการ RO เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.1.9  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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9-2 
การนําส่งเงนิรายได้ดอกเบี �ยเงนิฝากธนาคาร 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 9-2 : การนําส่งเงนิรายได้ดอกเบี �ยเงนิฝากธนาคาร 

 

เป็นการนาํเงินรายได้ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร ทําการบนัทกึเอกสารการนําสง่เงิน โดย จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบ

รายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�นําสง่เงิน 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ใบนาํฝาก (Pay in) ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทนิ) 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ผา่นรายการ RO ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทนิ) 

- ระบขุ้อมลูประเภทรายรับที�นําสง่ เลอืกข้อมลู ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.2  

 

- ระบขุ้อมลูเลขที�ใบนําฝาก (Pay in) 

- ระบขุ้อมลูรหสัเงินฝาก 

- ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ 

- ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- ระบขุ้อมลูเลขที�อ้างอิง 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF10 คือ เลขที� นส01 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบขุ้อมลูเลขที� GF13 คือ เลขที� นส02 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF16 คือ เลขที� นส02-2 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF15 คือ เลขที� บช04 

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ รายละเอยีดเอกสารอ้างองิการนําสง่เงินสามารถทาํได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ ระบบแสดงหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.3  

 

2. คลกิเลอืกรายการข้อมลูดอกเบี �ยเงินฝากธนาคารที�ต้องการนาํสง่ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�

ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอยีดรายการที�เลอืก ในตารางรายละเอียดการนําสง่เงินรายได้ดอกเบี �ยเงินฝาก

ธนาคาร 
 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตารางรายละเอียดการนําสง่เงินรายได้ดอกเบี �ย 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. กรณีที�หนว่ยงานภมูิภาคเป็นผู้บนัทกึนําสง่เงิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.5  

- คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการสง่สว่นกลาง  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ลว่นกลาง  

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) น้อยกวา่วนัที�ใบเสร็จที�อ้างอิง เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความ

ดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.6  

 

2. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) มากกวา่วนัที�ผา่นรายการ RO เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) น้อยกวา่วนัที�ที�มีการถอนเงินดอกเบี �ยออกจากบญัชีธนาคาร (วนัที�บนัทกึถอนเงิน

ดอกเบี �ยธนาคาร จากระบบเบิกจา่ยเงิน) เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.8  

 

4. กรณีที� วนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการ

ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.9  

 

5. กรณีที� วนัที�ผา่นรายการ RO เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.2.10  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9-3 
การนําส่งเงนิประกันสญัญา / เงนิหลักประกันสู้ราคา 

ขายทอดตลาดที�ยดึได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9-3 : การนําส่งเงนิประกันสัญญา / เงนิหลักประกันสู้ราคาขายทอดตลาดที�ยดึได้ 

 

เป็นการนาํสง่เงินประกนัสญัญา / เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดที�ยดึได้ ซึ�งได้แก่เงินหลกัประกนัสู้ราคาขาย

ทอดตลาดเครื�องจกัรกล, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดพสัดชํุารุด, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์

สาํนกังาน, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํรวจ, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดอาคาร / สาํนกังาน  

และเงินประกนัสญัญาอื�น ๆ ที�ผู้ซื �อไมน่ําเงินมาชําระคา่ของให้ครบภายในระยะเวลาที�กําหนด จึงมกีารยดึเงินประกนัสญัญา / 

เงินหลกัประกนัสู้ราคานั �นได้ แล้วทําการนําสง่ที�ยดึได้ให้สว่นกลางเป็นเงินรายได้ตอ่ไป  

จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�นําสง่เงิน 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ใบนาํฝาก (Pay in) ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทนิ) 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ผา่นรายการ RO ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทนิ) 

- ระบขุ้อมลูประเภทรายรับที�นําสง่ เลอืกข้อมลู เงินประกนัสญัญา / เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดที�ยดึได้ 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.2  

 

- ระบขุ้อมลูเลขที�ใบนําฝาก (Pay in) 

- ระบขุ้อมลูรหสัเงินฝาก 

- ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ 

- ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- ระบขุ้อมลูเลขที�อ้างอิง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบขุ้อมลูเลขที� GF10 คือ เลขที� นส01 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF13 คือ เลขที� นส02 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF16 คือ เลขที� นส02-2 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF15 คือ เลขที� บช04 

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ รายละเอยีดเงินประกนัสญัญาที�ยดึได้ สามารถทาํได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.3  

 

2. คลกิ  หน้ารายการที�ต้องการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตารางรายละเอียดเงินประกนัสญัญาที�ยดึได้ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

6. กรณีที�หนว่ยงานภมูิภาคเป็นผู้บนัทกึนําสง่เงิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.5  

- คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการสง่สว่นกลาง  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ลว่นกลาง  

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) น้อยกวา่วนัที�ใบเสร็จที�อ้างอิง เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความ

ดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.6  

 

2. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) มากกวา่วนัที�ผา่นรายการ RO เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.7  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) น้อยกวา่วนัที�ที�มีการบนัทกึยดึเงินหลกัประกนั เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.8  

 

4. กรณีที� วนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการ

ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.9  

 

5. กรณีที� วนัที�ผา่นรายการ RO เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.3.10  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9-4 
การนําส่งเงนิประกันตวัลูกจ้างที�ยดึได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9-4 : การนําส่งเงนิประกันตัวลูกจ้างที�ยดึได้ 

 

เป็นการนาํสง่เงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้ กรณีที�ลกูจ้างทาํผิดสญัญาจ้าง จงึมีการยดึเงินประกนัตวัลกูจ้างไว้ แล้วนําสง่

ให้สว่นกลางเป็นเงินรายได้ตอ่ไป  

จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�นําสง่เงิน 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ใบนาํฝาก (Pay in) ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทนิ) 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ผา่นรายการ RO ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก – การใช้ปุ่ มรูปปฏิทนิ) 

- ระบขุ้อมลูประเภทรายรับที�นําสง่ เลอืกข้อมลู เงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้ 

 
รูปที� 9.4.2  

 

- ระบขุ้อมลูเลขที�ใบนําฝาก (Pay in) 

- ระบขุ้อมลูรหสัเงินฝาก 

- ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ 

- ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- ระบขุ้อมลูเลขที�อ้างอิง 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF10 คือ เลขที� นส01 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบขุ้อมลูเลขที� GF13 คือ เลขที� นส02 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF16 คือ เลขที� นส02-2 

- ระบขุ้อมลูเลขที� GF15 คือ เลขที� บช04 

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ รายละเอยีดเงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้ สามารถทําได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.3  

 

2. คลกิ  หน้ารายการที�ต้องการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตารางรายละเอียดเงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

6. กรณีที�หนว่ยงานภมูิภาคเป็นผู้บนัทกึนําสง่เงิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.5  

- คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการสง่สว่นกลาง  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ลว่นกลาง  

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) น้อยกวา่วนัที�ใบเสร็จที�อ้างอิง เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความ

ดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.6  

 

2. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) มากกวา่วนัที�ผา่นรายการ RO เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.7  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) น้อยกวา่วนัที� ที�มีการบนัทกึยดึเงินประกนั เมื�อทาํการบนัทกึรายการระบบแสดง

กลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.8  

 

4. กรณีที� วนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการ

ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.9  

 

5. กรณีที� วนัที�ผา่นรายการ RO เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.4.10  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9-5 
การแก้ไขข้อมูลการนําส่งเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9-5 : การแก้ไขข้อมูลการนําส่งเงนิ 

 

การแก้ไขข้อมลูการนําสง่เงินจะกระทําได้ก็ตอ่เมื�อเอกสารการนําสง่เงินนั �นยงัไมม่กีารยืนยนัรับเงินรายได้ จากสว่นกลาง 

และยงัไมม่กีารบนัทกึสง่สว่นกลาง (กรณีเป็นเอกสารนําสง่เงินของหนว่ยงานภมูิภาค) จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบรายได้

และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.5.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขการนําส่งเงนิ 

1. ระบเุลขที�เอกสารการนําสง่แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในบทการค้นหาข้อมลูการนําสง่

เงิน) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

6. กรณีที�หนว่ยงานภมูิภาคเป็นผู้บนัทกึนําสง่เงิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.5.2  

- คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการสง่สว่นกลาง  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ลว่นกลาง  

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) น้อยกวา่วนัที�ใบเสร็จที�อ้างอิง เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่งข้อความ

ดงัรูป 

 
รูปที� 9.5.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. กรณีที�ระบ ุวนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) มากกวา่วนัที�ผา่นรายการ RO เมื�อทําการบนัทกึรายการระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.5.4  

 

3. กรณีที� วนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการ

ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.5.5  

 

4. กรณีที� วนัที�ผา่นรายการ RO เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.5.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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9-6 
การบนัทกึข้อมูลการนําส่งเงนิส่งส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 9-6 : การบันทกึข้อมูลการนําส่งเงนิส่งส่วนกลาง 

 

กรณีหนว่ยงานภมูิภาคนําสง่เงิน ต้องทําการสง่ข้อมลูการนาํสง่เงินนั �นให้สง่สว่นกลางด้วย จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab 

ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.6.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การบันทึกข้อมูลการนําส่งเงนิส่งส่วนกลาง  

1. ค้นหารายการและเลอืกรายการที�ต้องการโดยคลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสารการนําสง่ ระบบ

แสดงรายการที�เลอืกในหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 9.6.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ส่งส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 9.6.3  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการสง่สว่นกลาง  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ลว่นกลาง  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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หมายเหตุ  กรณีที�ข้อมลูการนําสง่เงิน สว่นกลาง บนัทกึสง่กลบัมายงัหนว่ยงาน หนว่ยงานสามารถดรูายละเอียดการบนัทกึ

สง่กลบัจากสว่นกลาง ได้ โดยคลกิปุ่ ม หมายเหตุจากส่วนกลาง ระบบแสดงหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 9.6.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9-7 
การยกเลกิการนําส่งเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9-7 : การยกเลิกการนําส่งเงนิ 

 

เป็นการยกเลกิข้อมลูการนาํสง่เงินที�ทําการบนัทกึนาํสง่ซึ�งจะสามารถยกเลกิได้ในกรณีที�ยงัไมต่รวจรับหรือมีการสง่กลบั

จากสว่นกลางเพื�อให้สามารถแก้ไขข้อมลูการนําสง่เงินได้ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การ

นําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.7.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การยกเลกิการนําส่งเงนิ 

1. ระบเุลขที�เอกสารการนําสง่แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในบทการค้นหาข้อมลูการนําสง่

เงิน) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกินําส่งเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.7.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการนาํสง่เงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืน 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที� วนัที�ใบนําฝาก (Pay-in) เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการ

ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.7.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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9-8 
การค้นหา/แสดงรายละเอียดการลงบัญชี                  

ข้อมูลการนําส่งเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9-8 : การค้นหา/แสดงรายละเอียดการลงบัญชีข้อมูลการนําส่งเงนิ 

 

เป็นการค้นหาข้อมลูการนําสง่เงินที�ทําการบนัทกึนาํสง่ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม 

การนําส่งเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.8.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูลการนําส่งเงนิ 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเลขที�เอกสารการนําสง่เงิน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.8.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือ หนว่ยงานที�บนัทกึข้อมลู 

 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�นําสง่เงิน 

 ประเภทรายรับที�นําสง่  

 เลขที�เอกสาร คือ เลขที�เอกสารการนําสง่ 

 สถานะ เลอืกจาก ใช้งาน, ยกเลกิ หรือทั �งหมด 

 วนัที� Pay In คือวนัที�ใบนําฝาก (Pay in) สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อมกีารบนัทกึนาํสง่เงินแล้ว  

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10 
การบนัทกึจบัคู่ (Mapping) ใบแจ้งหนี �ค่าเช่าเข้ากับ

ใบเสร็จรับเงนิ / ใบลดหนี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 10 : การบันทกึจับคู่ (Mapping) ใบแจ้งหนี �ค่าเช่าเข้ากับใบเสร็จรับเงนิ / ใบลดหนี � 
 

การบนัทกึจบัคู ่(Mapping) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบลดหนี � เข้ากบัใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �คา่เช่า แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ   

1. การ Mapping ใบเสร็จรับเงินเข้ากบัใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �คา่เชา่ จะกระทําในกรณีที�มีการรับชําระคา่เช่า

เครื�องจกัรกล โดยไมอ้่างองิใบแจ้งหนี �คา่เชา่ เมื�อมีใบแจ้งหนี �คา่เชา่เกิดขึ �น เจ้าหน้าที�ต้องมาทําการจบัคู่

ใบเสร็จรับเงินเข้ากบัใบแจ้งหนี �คา่เชา่ภายหลงั (คือกรณีที�มีการรับเงินมาก่อนที�ใบแจ้งหนี �จะออก) ซึ�งกรณีนี �

ใบเสร็จรับเงินที�สามารถนํามาบนัทกึ Mapping ได้ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินที�มกีารนาํสง่เงินแล้ว และสว่นกลาง

บนัทกึยืนยนัรับเงินแล้วเทา่นั �น 

2. การ Mapping ใบลดหนี �คา่เช่าเข้ากบัใบแจ้งหนี � เป็นการนาํใบลดหนี �มาทําการถวัจา่ยกบัใบแจ้งหนี �คา่เช่า (หกั

กลบลบหนี �) โดยจะสามารถถวัจา่ยได้ เฉพาะใบแจ้งหนี �และใบลดหนี �ที�เป็นของผู้ เชา่รายเดยีวกนัเทา่นั �น 

 จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม การบันทึกจบัคู่  (Mapping) ใบแจ้งหนี �ค่าเช่าเข้ากับ

ใบเสร็จรับเงนิ / ใบลดหนี � จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูคา่เช่าประจําปีงบประมาณ 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�บนัทกึ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

4. ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ 

5. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

6. ระบขุ้อมลูเลขที�ใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี � แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่องเลขที�ใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี � เพื�อค้นหารายการที�

ต้องการ (วธีิการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

7. วิธีการ เพิ�ม/ลบ ข้อมลูใบเสร็จรับเงิน สามารถทําได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.2  

 

2. คลกิเลอืก  หน้ารายการที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม เลือก จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.3  

 

4. ระบขุ้อมลูจํานวนเงิน ที�ต้องการ Map กบัรหสัการเชา่ ในชอ่งที�ตรงกบัรหสัการเช่าที�ต้องการ และ ระบ ุVATใน

กรณีที�มีการคิด VAT  

5. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อปรับปรุงจํานวนเงินที�ต้องการ Map โดย 

- กรณีที�ระบจํุานวนเงินที�ต้องการ Map มากกวา่จํานวนเงินที�มีการแจ้งหนี � ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4  

 

 คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการบนัทกึข้อมลู (จํานวนเงินที�เกินจากที�มีการแจ้งหนี � ระบบจะลงบญัชีเป็น

รายได้คา่เชา่รอถอนคืนไว้) 

 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการบนัทกึข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบรายการ 

1. เลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลงข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขข้อมลูใบเสร็จรับเงิน (ขั �นตอนดไูด้ในวิธีการเพิ�ม/ลบ ข้อมลูใบเสร็จรับเงิน) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การหักกลบลบหนี � 

 การบนัทกึ Mapping แบบหกักลบลบหนี �นั �น สว่นกลางเทา่นั �นที�สามารถบนัทกึได้ โดยมีขั �นตอนดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. คลกิเลอืก  หกักลบลบหนี � จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.7  

 

3. ระบขุ้อมลูคา่เช่าประจําปีงบประมาณ 

4. ระบขุ้อมลูวนัที�บนัทกึ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

5. ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ 

6. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

7. ระบขุ้อมลูเลขที�ใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี � แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8. วิธีการ เพิ�ม/ลบ ข้อมลูใบลดหนี � สามารถทาํได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.8  

 

2. คลกิเลอืก  หน้ารายการที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม เลือก จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.9  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ระบขุ้อมลูจํานวนเงิน ที�ต้องการ Map กบัรหสัการเชา่ ในชอ่งที�ตรงกบัรหสัการเช่าที�ต้องการ และ ระบ ุVATใน

กรณีที�มีการคิด VAT  

5. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อปรับปรุงจํานวนเงินหกักลบลบหนี �  

- สามารถระบจํุานวนเงินที�ต้องการ Map ได้เฉพาะรหสังานที�มีการแจ้งหนี �เทา่นั �น กรณีระบขุ้อมลูไมต่รงกบั

รหสังานที�มีการแจ้งหนี � ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.10  

 

การลบรายการ 

1. เลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.11  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลงข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

10. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการบนัทกึจบัคู ่(Mapping) ใบแจ้งหนี �คา่เช่าเข้ากบัใบเสร็จรับเงิน/ใบลดหนี �  คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.12  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 คา่เช่าประจําปีงบประมาณ 

 ใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี �ของหนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานผู้ให้เช่า 

 เลขที�ใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี � 

 ประเภท Mapping กบั ใบเสร็จรับเงิน, Mapping กบั ใบลดหนี �คา่เช่า หรือทั �งหมด 

 วนัที�บนัทกึ สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูเลขที�ใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี � คลกิ  ท้ายช่องเลขที�ใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี � จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.13  

 

- ระบเุงื�อนไขค้นหาใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี � ดงันี �  

- คา่เช่าประจําเดือน 

- ปี พ.ศ. 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา เพื�อค้นหารายการที�ต้องการ ระบบแสดงผลการค้นหาตามเงื�อนไขที�ระบใุนตาราง  

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ ทําการบนัทกึจบัคูแ่ล้ว  

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. การระบจํุานวนเงินที� Map สามารถระบจํุานวนเงินที�ต้องการ Map ได้เฉพาะรหสังานที�มีการแจ้งหนี �เทา่นั �น กรณีระบุ

ข้อมลูไมต่รงกบัรหสังานที�มีการแจ้งหนี � ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.14  

 

2. กรณีที�ระบจํุานวนเงินรวมที�ต้องการ Map มากกวา่จํานวนเงินรวมที�สามารถ Mapping ได้ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ

ดงัรูป 

 
รูปที� 10.15  

 

3. กรณีที�เป็นการ Mapping กบัใบเสร็จรับเงิน และมีการ Mapping มากกวา่จํานวนเงินที�แจ้งหนี � หากสว่นกลางทําการ

บนัทกึยืนยนัรายได้คา่เชา่รอถอนคืนแล้ว จะไมส่ามารถทาํการแก้ไขข้อมลูได้ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.16  

 

4. กรณีที�เป็นการ Mapping กบัใบเสร็จรับเงิน และมีการ Mapping มากกวา่จํานวนเงินที�แจ้งหนี � หากสว่นกลางทําการ

บนัทกึยืนยนัรายได้คา่เชา่รอถอนคืนแล้ว จะไมส่ามารถทาํการลบข้อมลูได้ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.17  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11 
ทะเบียนคุมเจ้าหนี �เงนิหลักประกันสู้ราคา 

/ เงนิประกันสัญญาอื�นๆ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 11 : ทะเบียนคุมเจ้าหนี �เงนิหลักประกันสู้ราคา / เงนิประกันสัญญาอื�นๆ 

 

หน้าจอทะเบยีนคมุเจ้าหนี �เงินหลกัประกนัสู้ราคา / เงินประกนัสญัญาอื�นๆ เป็นหน้าจอสาํหรับตรวจสอบ / ติดตามข้อมลู

การรับเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด หรือเงินประกนัสญัญาอื�นๆ วา่มีการรับเงิน / คืนเงิน หรือยดึเงินหลกัประกนัสู้

ราคาขายทอดตลาด หรือประกนัสญัญาอื�นๆ ใดไว้บ้าง ซึ�งประเภทของเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด ประกอบด้วย เงิน

หลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล, พสัดชํุารุด, ครุภณัฑ์สาํนกังาน, ครุภณัฑ์สาํรวจ, อาคาร / สาํนกังาน และเงิน

ประกนัสญัญาอื�น ๆ ทั �งนี �ยงัสามารถบนัทกึรายการคืนเงิน หรือยดึเงินที�รับมาได้ 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงินคลกิปุ่ ม ทะเบียนคุมเจ้าหนี �เงนิหลกัประกันสู้ราคา / เงนิ

ประกันสัญญาอื�นๆ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.1  

 

การค้นหาข้อมูลเจ้าหนี �เงนิหลกัประกันสู้ราคา / ประกันสัญญาอื�นๆ 

1. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นอยา่งน้อยในการค้นหา) 

- เจ้าหนี �ประจําปีงบประมาณ 

- ประเภท เลอืก เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดพสัดุ

ชํารุด, เงินประกนัสญัญาอื�นๆ, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํนกังาน, เงินหลกัประกนัสู้ราคา

ขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํรวจ, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดอาคาร / สาํนกังาน หรือทั �งหมด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- เจ้าหนี �ของหนว่ยงาน คือรหสัหนว่ยงานที�รับเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด / เงินประกนัสญัญาอื�นๆ 

- ชื�อเจ้าหนี � 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

 
การแก้ไขรายละเอียดบัญชีย่อยเจ้าหนี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab รายละเอียดบญัชียอ่ยเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.2  

 

4. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.3  

 

5. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข ซึ�งสามารถแก้ไขได้เฉพาะ ชื�อเจ้าหนี �และที�อยูเ่จ้าหนี �เทา่นั �น 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การเรียกดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีย่อยเจ้าหนี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab รายละเอียดบญัชียอ่ยเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.4  

 

4. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยเจ้าหนี �  

5. คลกิเลอืกสถานะเงินประกนั เพื�อแสดงสถานะข้อมลูเงินประกนั โดยเลอืกเป็น คืน หรือยดึ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.5  

 

6. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.6  

 

- วิธีการ เพิ�ม/แก้ไข/ลบและค้นหาข้อมลูการบนัทกึ/ยดึเงินประกนัสามารถดไูด้ในหวัข้อถดัไป 

- คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอบนัทกึยดึ/คืนเงินประกนัสญัญา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การบันทึกยดึ/คืนเงนิหลกัประกนัสู้ราคา / ประกันสัญญาอื�นๆ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยเจ้าหนี � 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึยดึ/คนืเงนิประกัน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.7  

 

5. คลกิเลอืก  ยดึ หรือคืน 

6. ระบขุ้อมลูวนัที�บนัทกึ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก – การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

7. ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ 

8. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

9. ระบขุ้อมลูหมายเหต ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารอ้างองิแล้ว Enter หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสารอ้างอิง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.8  

 

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

11. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – 

การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

12. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูลการยดึ/คนืเงนิหลกัประกนัสู้ราคา / ประกันสัญญาอื�นๆ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยเจ้าหนี � 

4. เลอืกสถานะเงินประกนั ยดึ หรือ คืน 

5. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 11.4 

6. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

7. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 
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- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลูการยดึ/คนืเงนิหลักประกันสู้ราคา / ประกันสญัญาอื�นๆ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยเจ้าหนี � 

4. เลอืกสถานะเงินประกนั ยดึ หรือคืน 

5. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 11.4 

6. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.9  

 

7. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูลการยดึ/คืนเงนิประกันสัญญา / เงนิหลักประกันสู้ราคาขายทอดตลาด 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยเจ้าหนี � 

4. เลอืกสถานะเงินประกนั ยดึ หรือ คืน 

5. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 11.4 

6. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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รูปที� 11.10 

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภท ประกอบด้วย เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจกัร, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขาย

ทอดตลาดพสัดชํุารุด, เงินประกนัสญัญาอื�นๆ, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํนกังาน, 

เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํรวจ, เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดอาคาร / 

สาํนกังาน หรือ ทั �งหมด 

 เลขที�เอกสารอ้างองิ 

 ประเภทรายการ เลอืก ยดึเงินประกนั, คืนเงินประกนั หรือทั �งหมด 

 วนัที�บนัทกึยดึเงิน สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (ดวูิธีค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อมกีารบนัทกึยดึ/คืน เงินประกนัสญัญา  

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี)  

 

การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์แบบ EF24  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.11 

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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12 
ทะเบียนคุมเงนิประกันตวัลูกจ้าง 
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บทที� 12 : ทะเบียนคุมเงนิประกันตัวลูกจ้าง 

 

หน้าจอทะเบยีนคมุเงินประกนัตวัลกูจ้างเป็นหน้าจอสาํหรับตรวจสอบและติดตาม ข้อมลูการรับเงินประกนัตวัลกูจ้างทั �ง

ยงัสามารถบนัทกึรายการคืนเงินประกนัและยดึเงินประกนัที�รับมาได้  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบรายได้และนําสง่เงิน คลกิปุ่ ม ทะเบียนคุมเงนิประกนัตวัลูกจ้าง จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 12.1  
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การค้นหาข้อมูลเงนิประกนัตวัลูกจ้าง 

1. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นอยา่งน้อยในการค้นหา) 

- ลกูจ้างประจําปีงบประมาณ 

- ชื�อลกูจ้าง/พนกังานราชการ 

- ลกูจ้าง/พนกังานราชการของหนว่ยงาน คือรหสัหนว่ยงานที�ลกูจ้างสงักดัอยู ่

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

 

การเรียกดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีย่อยเงนิประกันตัวลูกจ้าง 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเงินประกนัตวัลกูจ้าง) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab รายละเอียดบญัชียอ่ยเงินประกนัตวัลกูจ้าง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.2  

 

4. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยลกูจ้าง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.3  

 

5. คลกิเลอืกสถานะเงินประกนัเพื�อแสดงสถานะข้อมลูเงินประกนั 

6. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 12.4  

 

- วิธีการ เพิ�ม/แก้ไข/ลบและค้นหาข้อมลูการบนัทกึ/ยดึเงินประกนัสามารถดไูด้ในหวัข้อถดัไป 

- คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอบนัทกึยดึ/คืนเงินประกนัตวัลกูจ้าง 

 

การบันทึกยดึ/คืนเงนิประกันตวัลูกจ้าง 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเงินประกนัตวัลกูจ้าง) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยลกูจ้าง 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึยดึ/คนืเงนิประกัน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 12-5 
 

 
รูปที� 12.5  

 

5. คลกิเลอืก  ยดึ หรือคืน 

6. ระบขุ้อมลูวนัที�บนัทกึ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

7. ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ 

8. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

9. ระบขุ้อมลูหมายเหต ุ
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10. ระบขุ้อมลูเลขที�ใบเสร็จรับเงิน Enter หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�ใบเสร็จรับเงินจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.6  

 

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

11. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

12. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูลการยดึ/คนืเงนิประกันตัวลูกจ้าง 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเงินประกนัตวัลกูจ้าง) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยลกูจ้าง 

4. เลอืกสถานะเงินประกนั ยดึ หรือคืน 

5. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 12.4 

6. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

7. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การลบข้อมลูการยดึ/คนืเงนิประกันตวัลูกจ้าง 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเงินประกนัตวัลกูจ้าง) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยลกูจ้าง 

4. เลอืกสถานะเงินประกนั ยดึ หรือคืน 

5. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 12.4 

6. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 12.7  

 

7. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูลการยดึ/คืนเงนิประกันตัวลูกจ้าง 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเงินประกนัตวัลกูจ้าง) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab ข้อมลูบญัชียอ่ยลกูจ้าง 

4. เลอืกสถานะเงินประกนั ยดึ หรือคืน 

5. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 12.4 

6. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 12.8  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�ใบเสร็จรับเงิน 

 วนัที�บนัทกึยดึเงิน สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (ดวูิธีค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเงินประกนัตวัลกูจ้าง)  

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อมกีารบนัทกึยดึ/คืน เงินประกนัตวัลกูจ้าง 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี)  

 

 

การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูเงินประกนัตวัลกูจ้าง) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์แบบ EF25  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.9  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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13 
การบนัทกึยนืยนัรับเงนิรายได้ 
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บทที� 13 : การบันทกึยืนยันรับเงนิรายได้ 

 

การบนัทกึยืนยนัรับเงินรายได้เป็นหน้าจอสาํหรับสว่นกลาง ที�ใช้สาํหรับทําการบนัทกึยืนยนัรับเงินรายได้ประเภทตา่ง ๆ ที�

หนว่ยงานภมูิภาคทาํการนําสง่เข้ามาให้หรือที�สว่นกลางนําสง่เอง หากเป็นการบนัทกึยืนยนัรับเงินรายได้ที�สว่นกลางเป็นผู้

นําสง่ จะไมม่กีารลงบญัชี แตจ่ะลงบญัชีก็ตอ่เมื�อมีการนาํสง่เงินคา่เชา่มากกวา่ใบแจ้งหนี � โดยจะลงบญัชีรายได้รอถอนคืน

เทา่นั �น 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม การบันทกึยนืยนัรับเงนิรายได้ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.1  
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การค้นหาข้อมูล 

1. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยในการค้นหา) 

- รายรับของปีงบประมาณ 

- รายรับประจําเดือน เลอืก ตั �งแต ่เดือน ตลุาคม – กนัยายน 

- สถานะ เลอืก ยงัไมบ่นัทกึรับเงิน หรือบนัทกึรับเงินแล้ว 

- ประเภทรายรับ 

- หนว่ยงาน สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

4. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 

 

การบันทึกรับเงนิ 

1. ค้นหารายการสถานะ “ยงัไมบ่นัทกึรับเงิน” (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรับเงนิ  

4. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- วนัที�เงินเข้ากระทรวงการคลงั ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- เลขที� GF15 (สว่นกลาง) 

- ชื�อผู้ตรวจรับ 

- ตําแหนง่ผู้ตรวจรับ 

- หมายเหต ุ

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ กรณีเป็นการบนัทกึรับเงินที�หนว่ยงานภมูิภาคนาํสง่เข้าสว่นกลาง ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมลูการ

ลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง – การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัชี) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการสถานะ “บนัทกึรับเงินแล้ว” จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (วิธีการดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

 
รูปที� 13.2  

 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การยกเลกิรับเงนิ 

1. ค้นหารายการสถานะ “บนัทกึรับเงินแล้ว” (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรับเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.3  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิรับเงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิรับเงิน 

 

การบันทึกส่งกลบั 

1. ค้นหารายการสถานะ “ยงัไมบ่นัทกึรับเงิน” (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ส่งกลับ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.4  

 

4. ระบขุ้อมลู เหตผุลการสง่กลบั/รายละเอียดที�ต้องแก้ไข  

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อยืนยนัการสง่กลบัข้อมลูการนําสง่เงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการสง่กลบัข้อมลูการนําสง่เงิน 
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การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี  จะแสดงก็ตอ่เมื�อสว่นกลางมกีารบนัทกึรับเงินแล้ว 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี)  

 
หมายเหตุ 

1. กรณีที� วนัที�เงินเข้ากระทรวงการคลงั เป็นวนัที� ที�อยูใ่นเดือนที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว  เมื�อทาํการบนัทกึรายการ

ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.5  
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14 
การบนัทกึยนืยนัรายได้ค่าเช่ารอถอนคืน 
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โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 14-2 
 

บทที� 14 : การบันทกึยืนยันรายได้ค่าเช่ารอถอนคืน 

 

การบนัทกึยืนยนัรายได้คา่เช่ารอถอนคืน เป็นหน้าจอที�ให้สว่นกลางมาทําการบนัทกึยืนยนัรายได้คา่เชา่รอถอนคืน ซึ�งจะ

ตั �งเจ้าหนี �คา่เช่าที�สว่นกลาง โดยข้อมลูที�แสดงในหน้าจอนี � จะมาจากการที�มีการออกใบเสร็จรับเงินคา่เช่าแบบไมอ้่างองิเอกสาร 

แล้วทําการนําสง่เงินให้สว่นกลาง และสว่นกลางก็ทาํการบนัทกึรับเงินนั �นแล้ว จากนั �นเมื�อมใีบแจ้งหนี �คา่เช่ามา ก็ทาํการบนัทกึ 

Mapping ใบแจ้งหนี �คา่เชา่เข้ากบัใบเสร็จรับเงินที�นําสง่เงินไปแล้ว ซึ�งหาก Mapping แล้วปรากฏจํานวนเงินที�รับชําระตาม

ใบเสร็จรับเงินมากกวา่จํานวนเงินที�แจ้งหนี � ข้อมลูจํานวนเงินที�ชําระเกินจากใบแจ้งหนี �มานั �นจะไหลมาที�หน้าจอนี � เพื�อให้

สว่นกลางทาํการยืนยนัรายได้คา่เช่ารอถอนคืน  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab สว่นกลางคลกิปุ่ ม การบนัทกึยนืยนัรายได้ค่าเช่ารอถอนคนื จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยในการค้นหา) 

- คา่เช่าของปีงบประมาณ 

- วนัที�ยืนยนั สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- สถานะ เลอืก รอการยืนยนั หรือยนัยนัแล้ว 

- ผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง ,หนว่ยงานราชการอื�น, นิติบคุคล, บคุคลธรรมดา หรือทั �งหมด 

- รหสัผู้ เช่า 

- ผู้ออกใบแจ้งหนี � คือ หนว่ยงานที�จดัทําใบแจ้งหนี � 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

4. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

5. ออกจากหน้าจอคลกิปุ่ ม ออก 

 

การยนืยนัรายได้ค่าเช่ารอถอนคนื 

1. ค้นหารายการสถานะ “รอยืนยนั” (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ยนืยนั 

4. คลกิ  หน้ารายการที�ต้องการในตาราง หรือคลกิ  เลอืกทั �งหมดเพื�อเลอืกทกุรายการ 

5. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- วนัที�บนัทกึยืนยนั ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ชื�อผู้บนัทกึยืนยนั 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึยืนยนั 

- หมายเหต ุ

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการสถานะ “ยืนยนัแล้ว” จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 14.2  

 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

4. คลกิ  หน้ารายการที�ต้องการในตาราง หรือคลกิ  เลอืกทั �งหมดเพื�อเลอืกทกุรายการ 

5. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การเรียกดูรายละเอียดรายการ 

1. ระบเุงื�อนไขค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิ Tab รายละเอียดการแจ้งหนี � จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.3  

 

4. คลกิ Tab รายละเอียดการนําสง่เงิน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.4  

 

5. คลกิ Tab รายละเอียดการบนัทกึยืนยนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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15 
การบนัทกึตั �งลูกหนี �อุบัตเิหต ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 15 : การบันทกึตั �งลูกหนี �อุบัตเิหตุ 
 

การบนัทกึตั �งลกูหนี �อบุตัิเหต ุเป็นหน้าจอที�สาํหรับให้สว่นกลางมาทําการบนัทกึข้อมลูลกูหนี �อบุตัิเหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย) 

กรณีที�มีลกูจ้างหรือพนกังานขบัรถ นํารถของหนว่ยงานไปใช้แล้วกอ่ให้เกิดความเสยีหาย จึงต้องชดใช้เงินคา่เสยีหายนั �น โดย

แบง่ชําระเป็นงวดๆ ซึ�งข้อมลูการตั �งลกูหนี �อบุตัเิหตนุี �จะสามารถนาํไปใช้อ้างองิในการบนัทกึใบเสร็จรับเงินคา่อบุตัเิหต ุ(ชดใช้

คา่เสยีหาย) ที�หน้าจอบนัทกึใบเสร็จรับเงิน ตอ่ไป 

จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม การบันทกึตั �งลูกหนี �อุบัตเิหตุ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ลกูหนี �ของหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ชื�อลกูหนี � คลกิ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ชื�อ, นามสกลุ 

 ชื�อตําแหนง่ 

 ประเภทเจ้าหน้าที� เลอืก ข้าราชการ, พนกังานราชการ, ลกูจ้างประจํา, ลกูจ้างชั�วคราว 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- ที�อยู ่

- เบอร์โทรศพัท์ 

- วนัที�ตั �งหนี � ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ชื�อผู้บนัทกึ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- เลขที�หนงัสอืรับสภาพหนี � 

- เลขที�สญัญาตอ่ชําระ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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- จํานวนเงินที�ตั �งหนี � 

- จํานวนงวดที�ผอ่นชําระ 

- ปัดเศษ คลกิ เลอืก ขึ �น หรือ ลง  

- จํานวนเงินที�ผอ่นชําระตอ่งวด  

- เริ�มผอ่นชําระวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไข้ข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 15.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูลกูหนี �อบุตัเิหต ุคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.4  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ลกูหนี �ของหนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานผู้จดัทาํ 

 ชื�อลกูหนี �  

 นามสกลุลกูหนี � 

 เลขที�หนงัสอืรับสภาพหนี � 

 เลขที�สญัญาผอ่นชําระ 

 วนัที�ตั �งหนี � สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 วนัที�เริ�มผอ่นชําระ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 สถานะลกูหนี � เลอืก ค้างชําระ ,พ้นสภาพหนี � หรือทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูหนว่ยงาน คลกิ  ท้ายช่องลกูหนี �ของหนว่ยงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.5  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

 ชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รายละเอียดการชาํระ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม  รายละเอียดการชาํระ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญชี  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะแสดงก็ตอ่เมื�อมีการบนัทกึตั �งลกูหนี �อบุตัิเหตแุล้ว  

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญีชี (รายละเอียดวิธีการใช้งาน ดไูด้ที�ภาคผนวก ช รายละเอยีดการลงบญัชี) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. การแก้ไขข้อมลูกรณีแก้ไขจํานวนเงินที�ตั �งหนี �น้อยกวา่จํานวนเงินที�มีการชําระไปแล้ว เมื�อบนัทกึข้อมลูระบบจะแสดง

กลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 15.7  

 

2. การแก้ไขข้อมลูกรณีแก้ไขข้อมลูจํานวนงวดน้อยกวา่จํานวนงวดที�มีการชําระไปแล้ว เมื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไขระบบจะ

แสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 15.8  

 

3. การเพิ�ม / แก้ไข / ลบ ข้อมลูกรณีแก้ไขข้อมลูวนัที�ตั �งหนี � ให้เป็นวนัที�ที�อยูใ่นเดือนปีที�มีการปิดบญัชีสิ �นเดือนไปแล้ว 

เมื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไขระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 15.9  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 16-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 
การบนัทกึวงเงนิงบประมาณค่าเช่า 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 16 : การบันทกึวงเงนิงบประมาณค่าเช่า 

 

การบนัทกึวงเงินงบประมาณคา่เช่าเป็นหน้าจอสาํหรับบนัทกึวงเงินงบประมาณคา่เชา่ของเครื�องจกัรกลที�เขต/แขวงได้รับ

ในแตล่ะปีงบประมาณ 

จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม การบันทกึวงเงนิงบประมาณค่าเช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.2  

 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- ระบรุหสัผู้ เช่าแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. วิธีการ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายละเอยีดการบนัทกึวงเงินงบประมาณคา่เชา่สามารถทาํได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เอกสารอ้างอิงเลขที� 

- วงเงินงบประมาณคา่เช่า 

- ชื�อผู้บนัทกึ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 16-4 
 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

การแก้ไขรายการ 

1. เลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

การลบรายการ 

1. เลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 16.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบรายการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายละเอยีดการบนัทกึวงเงินงบประมาณคา่เชา่ (ขั �นตอนดไูด้ใน วิธีการ เพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดการบนัทกึ

วงเงินงบประมาณคา่เช่า) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 16.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 
การค้นหาข้อมูล 

1. การค้นหาข้อมลูการบนัทกึวงเงินงบประมาณคา่เชา่ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.5  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัผู้ เช่า 

 ปีงบประมาณ 

 จํานวนวงเงินงบประมาณรวม 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

2. ค้นหาผู้ เชา่ คลกิ  ท้ายช่องผู้เชา่ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.6  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัผู้ เช่า 

 เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 

 ชื�อผู้ เชา่ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 17 : การบันทกึปิดใบแจ้งหนี � (กรณียังชาํระไม่ครบ) 
 

การบนัทกึปิดใบแจ้งหนี � (กรณียงัชําระไมค่รบ) เป็นหน้าจอสาํหรับการบนัทกึปิดใบแจ้งหนี �คา่เชา่หรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่าที�มี

การออกเลขที�หนงัสอืแล้วและยงัไมม่ีการชําระเงินหรือชําระเงินแล้วบางสว่นแตไ่มค่รบตามจํานวนเงินที�แจ้งหนี � ซึ�งจะใช้ในกรณี

ที�ทราบแนน่อนแล้ววา่จะไมไ่ด้เงินคา่เช่าตามใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �คา่เช่าใบนั �นๆ อีก จงึมาทาํการปิดใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �ใบนั �นไป  

เมื�อบนัทกึปิดใบแจ้งหนี �แล้วจะไมส่ามารถนําใบแจ้งหนี �ไปทําการรับชําระได้ 

จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม การบันทกึปิดใบแจ้งหนี � (กรณียงัชาํระไม่ครบ) จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป 

 
รูปที� 17.1  
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- คา่เช่าประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณของคา่เช่าตามใบแจ้งหนี � 

- วนัที�บนัทกึ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี �เลขที� คือ เลขที�ของใบแจ้งหนี �หรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่าที�ต้องการปิด ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูใบแจ้ง

หนี �/เพิ�มหนี �เลขที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ข้อมลูเลขที�หนงัสอือ้างอิงการปิด 

- วนัที�หนงัสอือ้างอิงการปิด ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ชื�อผู้บนัทกึ 

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

- เหตผุลในการปิดใบแจ้งหนี � 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�หนงัสอือ้างอิงการปิดแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�หนงัสอือ้างอิงการปิดแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการบนัทกึปิดใบแจ้งหนี � (กรณียงัชําระไมค่รบ) คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�หนงัสอื

อ้างองิการปิด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.3  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 คา่เช่าประจําปีงบประมาณ 

 ใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี � เลขที� 

 วนัที�ปิดใบแจ้งหนี � สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 ผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, นิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

 รหสัผู้ เช่า 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาข้อมลูใบแจ้งหนี �คา่เชา่/ใบเพิ�มหนี � คลกิ  ท้ายช่องใบแจ้งหนี �/เพิ�มหนี �เลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.4  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 คา่เช่าประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณของคา่เช่าตามใบแจ้งหนี �คา่เช่า 

 ประเภทเอกสาร เลอืก ใบแจ้งหนี �คา่เช่า, ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า หรือทั �งหมด 

 เลขที�เอกสาร คือ เลขที�ใบแจ้งหนี �คา่เช่า หรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่า 

 เลขที�หนงัสอื คือ เลขที�หนงัสอืของใบแจ้งหนี �คา่เช่า หรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่า 

 วนัที�เอกสาร คือ วนัที�ใบแจ้งหนี �คา่เชา่ หรือวนัที�ใบเพิ�มหนี �คา่เช่า สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 ผู้ เช่า เลอืก กรมทางหลวง, หนว่ยงานราชการอื�น, นิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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18 
การสืบค้นข้อมูล 
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โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 18-2 
 

บทที� 18 : การสืบค้นข้อมูล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูของระบบรายได้และนําสง่เงิน จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบรายได้และนําสง่

เงินคลกิปุ่ ม การสืบค้นข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.1  

 

สามารถสืบค้นข้อมูล ได้ดังนี � 

1. สบืค้นข้อมลูการใช้งานเครื�องจกัรและสรุปรายละเอียดคา่เช่า 

จะแสดงข้อมลูการปฏิบตังิานของเครื�องจกัรกล และรายละเอยีดของคา่เชา่ที�สง่ฝ่ายการเงินมาแล้ว เพื�อให้ฝ่ายการเงิน

นํามาออกใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัคา่เช่า โดยเงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.2  
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รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- ศนูย์ผู้ให้เช่า 

- วนัที�สง่คา่เชา่ให้งานบญัชี สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงวนัที�ได้  

- ผู้ เช่า 

- สถานะคา่เชา่ ประกอบด้วย ออกใบแจ้งหนี �แล้ว, ยงัไมอ่อกใบแจ้งหนี � และทั �งหมด 

- คา่เช่าประจําเดือน/ปี 

 

2. สบืค้นข้อมลูทะเบียนคมุการแจ้งหนี �คา่เช่าเครื�องจกัรกล 

จะแสดงข้อมลูการแจ้งหนี �และการนําสง่เงินคา่เชา่ โดยจะแสดงข้อมลูเปรียบเทียบกนัระหวา่งการแจ้งหนี �และการนําสง่

เงิน โดยข้อมลูการรับเงินแตล่ะรหสังานจะนาํข้อมลูจํานวนเงินที�นําสง่และสว่นกลางตรวจรับแล้วเทา่นั �นมาแสดง 

เงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.3  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- คา่เช่าประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณของคา่เช่า 

- คา่เช่าประจําเดือน สามารถระบเุป็นช่วงเดือนได้ 

- ปีงบประมาณที�เงินเข้ากระทรวงการคลงั คือ ปีงบประมาณจริงที�ข้อมลูคา่เชา่เข้ากระทรวงการคลงั 

- วนัที�เงินเข้าคลงั คือวนัที�เงินเข้ากระทรวงการคลงั 

- ใบแจ้งหนี �เลขที� คือ เลขที�ใบแจ้งหนี �คา่เช่าหรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่า 

- วนัที�ใบแจ้งหนี � คือ วนัที�ใบแจ้งหนี �คา่เช่าหรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่า สามารถระบไุด้เป็นช่วง 

- เลขที�หนงัสอื คือ เลขที�หนงัสอืของใบแจ้งหนี �คา่เช่าหรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่า 

- วนัที�หนงัสอื คือ วนัที�หนงัสอืของใบแจ้งหนี �คา่เชา่หรือใบเพิ�มหนี �คา่เชา่ สามารถระบไุด้เป็นช่วง 

- ช่วงของ ศนูย์ฯ ผู้ให้เชา่ 

- ประเภทผู้ เช่า 

- สถานะ ประกอบด้วย ค้างชําระ ชําระครบแล้ว และ ปิดใบแจ้งหนี � 

- ประเภทงาน ประกอบด้วย งานบาํรุง งานก่อสร้าง และ ทั �งหมด 

- ขั �นตอน ประกอบด้วย จดัทาํเอกสาร บนัทกึเลขที�หนงัสอืแล้ว และ ทั �งหมด 

- ผู้ เช่า สามารถระบเุป็นช่วงได้ กรณีต้องการแสดงข้อมลูผู้ เชา่หลายรายการ 
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โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บ.ีดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 18-4 
 

3. สบืค้นข้อมลูทะเบียนสรุปการแจ้งหนี �และรับเงินคา่เช่าเครื�องจกัรกล 

จะแสดงข้อมลูการแจ้งหนี �แตล่ะรหสังานและการรับชําระแตล่ะรหสังานแบบสรุป แยกตามผู้ เช่า เงื�อนไขการสบืค้นแสดง

ได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.4  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- คา่เช่าประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณของคา่เช่า 

- คา่เช่าประจําเดือน คือข้อมลูการเรียกเก็บคา่เชา่ประจําเดือน สามารถระบเุป็นชว่งได้  

- วนัที�แจ้งหนี � คือ วนัที�ใบแจ้งหนี �คา่เชา่หรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่า สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- ปีงบประมาณที�เงินเข้ากระทรวงการคลงั คือ ปีงบประมาณจริงที�เงินเข้ากระทรวงการคลงั 

- วนัที�หนงัสอื วนัที�หนงัสอืของใบแจ้งหนี �คา่เช่าหรือใบเพิ�มหนี �คา่เช่า สามารถระบไุด้เป็นช่วง 

- วนัที�เงินเข้าคลงั คือวนัที�ที�เงินเข้ากระทรวงการคลงั  

- ศนูย์ฯ ผู้ให้เช่า 

- ประเภทผู้ เช่า 

- ประเภทงาน 

- ผู้ เช่า  

 

 

4. สบืค้นข้อมลูการแจ้งหนี �คา่เช่า 

จะแสดงข้อมลูรายละเอียดข้อมลูของใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี � / ลดหนี � / แก้ไขรหสัคา่เชา่ เงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.5  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- คา่เช่าประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณของคา่เช่า 
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- ประเภทเอกสาร ประกอบด้วย ใบแจ้งหนี �คา่เช่า, ใบเพิ�มหนี �คา่เชา่, ใบลดหนี �คา่เชา่, ใบขอแก้ไขรหสัคา่เชา่ และ

ทั �งหมด 

- ประเภทงาน 

- วนัที�เอกสาร คือ วนัที�เอกสารใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �  / ลดหนี � /แก้ไขคา่เช่า สามารถระบเุป็นชว่งได้  

- คา่เช่าประจําเดือน 

- วนัที�หนงัสอื 

- ศนูย์ฯ ผู้ให้เช่า คือ หนว่ยงานผู้ให้เช่า (หนว่ยงานที�ทาํสญัญาเชา่) 

- ประเภทผู้ เช่า 

- ผู้ เช่า  

 

5. สบืค้นข้อมลูทะเบียนลกูหนี �คา่เชา่ 

จะแสดงข้อมลูทะเบียนคมุของลกูหนี �คา่เช่า โดยจะแสดงรายละเอียดของลกูหนี �แตล่ะรายวา่ มีการแจ้งหนี � / เพิ�มหนี � / 

ลดหนี �คา่เช่าอยา่งไร และมกีารชําระเงินคา่เชา่มาแล้วเทา่ไหร่ เงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.6  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- คา่เช่าประจําปีงบประมาณ คือ ลกูหนี �คา่เช่าของปีงบประมาณใด 

- คา่เช่าประจําเดือน 

- ประเภทผู้ เช่า  

- สถานะ คือ สถานะของลกูหนี � ประกอบด้วย ค้างชําระ, ชําระครบแล้ว, ชําระเกิน และทั �งหมด 

- ผู้ เช่า 

- ศนูย์ฯ ผู้ให้เช่า  
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6. สบืค้นข้อมลูใบเสร็จรับเงิน 

จะแสดงข้อมลูใบเสร็จรับเงินที�มกีารบนัทกึไว้ในปีงบประมาณตามที�ระบใุนเงื�อนไข เงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.7  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- ปีงบประมาณที�รับเงิน คือ ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณใด 

- ปีงบประมาณที�ลงบญัชี 

- เลขที�ใบเสร็จรับเงิน 

- หนว่ยงาน คือ หนว่ยงานที�บนัทกึใบเสร็จรับเงิน 

- สถานะ คือ สถานะของใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วย ใช้งาน, ยกเลกิ และทั �งหมด 

- ประเภทรายรับ 

- วนัที�ใบเสร็จรับเงิน คือ วนัที�บนัทกึใบเสร็จรับเงิน สามารถระบไุด้เป็นช่วง 

- สถานะการ Mapping สถานะการ Map ของประเภทรายรับที�เป็นคา่เช่าเครื�องจกัรกล(งานบํารุงและงาน

ก่อสร้าง) 

 

7. สบืค้นข้อมลูการนําสง่เงิน 

จะแสดงข้อมลูการนาํสง่เงินรายได้ เงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.8  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- ปีงบประมาณที�นาํสง่ คือ ปีงบประมาณที�นําสง่เงิน 

- ประเภทรายรับ  

- หนว่ยงาน คือ หนว่ยงานที�บนัทกึนําสง่เงิน 

- เลขที�ใบนําฝาก (Pay in) 

- วนัที� Pay in  

- วนัที�ผา่นรายการ RO 
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- สถานะ คือ สถานะของการนําสง่เงิน ประกอบด้วย ยกเลกิ, ตรวจรับเงินแล้ว, รอการตรวจรับเงิน และทั �งหมด 

- ปีงบประมาณที�ลงบญัชีตามวนัที� Pay in  

- ปีงบประมาณที�ลงบญัชีตามวนัที�ผา่นรายการ RO  

- ปีงบประมาณที�เงินเข้ากระทรวงการคลงั  

 

8. สบืค้นข้อมลูหนี �ค้างชําระและรายการชําระเกิน 

จะแสดงข้อมลูของลกูหนี �คา่เช่า โดยจะแสดงข้อมลูการค้างชําระหรือชําระเกินจากใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี � หรือกรณีที�เป็น

การขายทอดตลาด จะแสดงข้อมลูรายการรับเงินขายทอดตลาดที�รับเกิน หรือรายการที�ยงัค้างชําระอยู ่และแสดงข้อมลู

ลกูหนี �อบุตัิเหต ุ(ชดใช้คา่เสยีหาย) ที�ชําระเกินหรือค้างชําระ เงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.9  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- ปีงบประมาณ 

- สถานะ ประกอบด้วย ค้างชําระ, ชําระเกิน และทั �งหมด 

- หนว่ยงาน  

- ประเภทรายรับ คือ ประเภทรายรับที�ชําระ ประกอบด้วย คา่เช่าเครื�องจกัรกล,คา่ขายทอดตลาดเครื�องจกัร, คา่

ขายทอดตลาดพสัดชํุารุด, คา่ขายทอดตลาดครุภณัฑ์, คา่ขายทอดตลาดอาคาร / สาํนกังาน, คา่อบุตัิเหต ุ(ชดใช้

คา่เสยีหาย) 

 

9. สบืค้นข้อมลูการปิดใบแจ้งหนี �คา่เช่า เงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.10 

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- คา่เช่าประจําปีงบประมาณ คือ ใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �ของปีงบประมาณใด 

- เลขที�หนงัสอือ้างองิการปิด 

- อ้างองิใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �เลขที� คือเลขที�ของใบแจ้งหนี � /เพิ�มหนี �คา่เชา่ 
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- ผู้ออกใบแจ้งหนี � คือ หนว่ยงานที�บนัทกึเอกสารใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �คา่เช่า 

- วนัที�หนงัสอือ้างอิงการปิด สามารถระบขุ้อมลูได้เป็นชว่ง 

- ศนูย์ฯ ผู้ให้เช่า คือ หนว่ยงานผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่า 

- ประเภทผู้ เช่า 

- ประเภทงาน 

- ผู้ เช่า 

- คา่เช่าประจําเดือน 

10. สบืค้นประวตัิการใช้งานระบบ 

จะแสดงข้อมลูการใช้งานระบบรายได้และนําสง่เงิน วา่มีใครเข้ามาใช้งานระบบ ที�หน้าจอใด ทําสิ�งใดบ้างและเมื�อไหร่ 

เงื�อนไขการสบืค้นแสดงได้ดงัรูป 

 
รูปที� 18.11 

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมี ดงันี � 

- หนว่ยงาน คือ หนว่ยงานที�เข้ามาใช้งานระบบรายได้และนําสง่เงิน 

- ปีงบประมาณ 

- ประเภทเอกสาร คือ ประเภทเอกสารที�ทําการ เพิ�ม / แก้ไข / ลบ 

- เลขที�เอกสาร 

- วนัที�เอกสาร สามารถระบขุ้อมลูได้เป็นชว่ง 

- ประเภทการทํารายการ ประกอบด้วย เพิ�มข้อมลู, แก้ไขข้อมลู, ลบข้อมลู, อนมุตัิ และยกเลกิรายการ / ยกเลกิ

อนมุตั ิ
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การสืบค้นข้อมูล 

1. คลกิเลอืกเมนสูบืค้นข้อมลูที�ต้องการ จากหน้าเมนกูารสบืค้น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.12 

 

2. ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ 

3. กรณีที�หน้าจอกําหนดให้มีการระบเุงื�อนไขบงัคบักรอกระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยในการ

ค้นหา 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกเมนสูบืค้นข้อมลูที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขการสบืค้นตามที�กําหนด 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.13 

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิเลอืกเมนสูบืค้นข้อมลูที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขการสบืค้นตามที�กําหนด 

3. คลกิ  นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

4. คลกิ  ท้ายช่องนําลงFile กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 18.14 

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type  

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

5. คลกิปุ่ ม พิมพ์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 

6. กรณีที�การสบืค้นข้อมลูที�เลอืกไมส่ามารถพมิพ์ข้อมลูได้ คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�

กําหนด 
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คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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บทที� 19 : รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการจดัทํารายงานของระบบรายได้และนําสง่เงิน จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบรายได้และนําสง่

เงินคลกิปุ่ ม รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.1  
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สามารถจัดทาํรายงาน ได้ดังนี � 

1. รายงานสรุปใบแจ้งหนี �คา่เชา่ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป  

 
รูปที� 19.2  

 

2. รายงานรายละเอียดใบแจ้งหนี �คา่เชา่ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.3  

 

3. รายงานสรุปใบเสร็จรับเงิน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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4. รายงานจํานวนวนัเฉลี�ยในการเรียกเก็บเงิน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.5  

 

5. รายงานสรุปรายละเอยีดเปรียบเทียบการแจ้งหนี �คา่เช่าและการรับชําระเงิน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ 

ดงัรูป 

 
รูปที� 19.6  

 

6. รายงานรายละเอียดลกูหนี �คา่เชา่ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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7. รายงานทะเบยีนสรุปทะเบยีนรายได้ขายทอดตลาด เครื�องจกัร ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.8  

 

8. รายงานทะเบียนสรุปทะเบยีนรายได้ขายทอดตลาด พสัดชํุารุด ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.9  

 

9. รายงานทะเบียนสรุปรายได้ดอกเบี �ยธนาคาร ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.10 

 

10. รายงานทะเบียนสรุปรายได้อบุตัเิหต(ุชดใช้คา่เสยีหาย) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.11 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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11. รายงานทะเบียนสรุปรายได้คา่ปรับผิดสญัญา ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.12 

 

12. รายงานแบบ EF22 (บญัชียอ่ยลกูหนี �คา่เช่า) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.13 

 

13. รายงานใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เช่าเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.14 

 

14. รายงานรายชื�อผู้ ชําระเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.15 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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15. รายงานคา่เชา่เครื�องจกัรกล ประจําปีงบประมาณ แยกตามรหสังาน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.16 

16. รายงานสรุปรายได้คา่เช่าเครื�องจกัรกล ประจําปีงบประมาณ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.17 

17. รายงานสรุปรายได้อื�น ๆ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.18 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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18. รายงานสรุปรายได้การขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํนกังาน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.19 

 

19. รายงานทะเบียนคมุเจ้าหนี �เงินประกนัสญัญา /เงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํนกังาน ผู้ใช้สามารถ

ระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.20 

 

20. รายงานการขอถอนคืนเงินรายได้ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.21 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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21. รายงานสรุปรายได้ขายทอดตลาด ครุภณัฑ์สาํรวจ  ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.22 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 
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การเรียกดูรายงาน 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.23 

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.24 

 

4. คลกิ  ทั �งหมด 3 หน้า, หน้าที� 1 หรือ จากหน้า (ระบจํุานวนหน้า) เพื�อเลอืกหน้าที�ต้องการพิมพ์รายงาน 

5. ระบจํุานวนสาํเนา 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อพมิพ์รายการออกทางเครื�องพิมพ์ที�กําหนด 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการพิมพ์รายงานออกทางเครื�องพิมพ์ 

8. คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมลูเครื�องพิมพ์ที�ใช้พิมพ์รายงาน 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิ   นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

4. คลกิ  ท้ายช่องนําลงFile กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.25 

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type  

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

5. คลกิปุ่ ม พิมพ์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 

6. กรณีที�การสบืค้นข้อมลูที�เลอืกไมส่ามารถพมิพ์ข้อมลูได้ คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�

กําหนด 
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บทที� 20 : สรุปเอกสารและขั �นตอนการทาํงาน 
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3. การบนัทกึใบแจ้งเตือนการค้างชําระค่าเช่า

ใบแจง้หนี�  / เพิ�มหนี�
(EF15, EF15/1)

ส่วนกลาง

บนัทกึเลขที�หนงัสือ
และวนัที�หนงัสอื

ใบแจ้งหนี � / เพิ�มหนี �คา่เช่า ที�ออกเลขแล้ว 
และมีสถานะค้างชําระ และวนัที�ครบ 
กําหนดชําระ น้อยกวา่วนัที�ปัจจบุนั

หน่วยงานผู้ให้เช่า

ใบแจง้เตือนการ
คา้งชาํระค่าเช่า

(จดัทาํ)

ใบแจง้เตือนการ
คา้งชาํระค่าเช่า
(ออกเลขแลว้)

ใบแจง้เตือนการ
คา้งชาํระค่าเช่า
(ออกเลขแลว้)

ใบแจง้เตือนการ
คา้งชาํระค่าเช่า
(ตอบรับแลว้)

บนัทกึตอบรับ

1. บนัทกึใบแจ้งเตือนการค้างชําระคา่เช่า 2. นําเลขที�หนงัสือและวนัที�หนงัสือ ที�ได้จาก 
การนําเอกสารใบแจ้งเตือนฯ ไปทําการ load
ผา่นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาบนัทกึ

3. ทําการบนัทกึตอบรับ

ใบแจง้เตือนการ
คา้งชาํระค่าเช่า
(ตอบรับแลว้)
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4. การบันทึกใบเสร็จรับเงิน

1. ทําการบันทึกใบแจ้งหนี� / เพิ�มหนี�ค่าเช่า
และบันทึกเลขที�หนังสือและวันที�หนังสือ

ใบเสร็จรับเงิน
ใบแจ้งหนี� / เพิ�มหนี�
(สถานะค้างชําระ)

2. บันทึกใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลการลงบัญชีให้อัติโนมัติ
3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
(หากมีการชําระครบตามจํานวนที�แจ้งหนี� ระบบจะทําการ update ถานะของใบแจ้งหนี� / 
เพิ�มหนี�ใบนั�น ให้เป�น ชําระครบแล้ว)

บันทึกนําส่งเงิน

4.1 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าเครื�องจักรกล (แบบอ้างอิงใบแจ้งหนี� / เพิ�มหนี�)

4.2 ใบเสร็จรับเงินค่าขายทอดตลาดเครื�องจักร / พัสดุ

ระบบจําหน่าย

ใบ พ.1-26
(สถานะ ส่งการเงิน)

ใบเสร็จรับเงิน

1. ดําเนินการจําหน่ายเครื�องจักร / พัสดุ
โดยข้อมูลที�จะส่งให้การเงินจะเป�นข้อมูลการจําหน่าย
เครื�องจักร / พัสดุของงานในเงินทุนฯเท่านั�น

2. บันทึกใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลการลงบัญชีให้อัติโนมัติ
3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
(หากมีการชําระเงินครบตาม ใบ พ.1-26 แล้ว ระบบจะทําการ update สถานะของใบ
พ.1-26 เป�นชําระครบแล้ว ถ้าชําระยังไม่ครบ จะ update เป�นชําระแล้วบางส่วน)

บันทึกนําส่งเงิน
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4.3 ใบเสร็จรับเงินค่าขายทอดตลาดครุภัณฑ์ / อาคาร / สํานักงาน , เงินหลักประกันสู้ราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ ์/ อาคาร / สํานักงาน

ระบบสินทรัพย์

ใบ พ.1-26
(สถานะ ส่งการเงิน)

ใบเสร็จรับเงิน

1. ทําการบันทึกตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์กลุ่มเครื�องใช้
สํานักงาน หรือกลุ่มอาคารสถานที�
2. ส่งชําระเงิน

3. บันทึกใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลการลงบัญชีให้อัติโนมัติ
4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
(หากมีการชําระเงินครบตาม ใบ พ.1-26 แล้ว ระบบจะทําการ update สถานะของใบ
พ.1-26 เป�นชําระครบแล้ว ถ้าชําระยังไม่ครบ จะ update เป�นชําระแล้วบางส่วน)

บันทึกนําส่งเงินเงินค่าขายทอดตลาดครุภัณฑ ์/อาคาร /สํานักงาน

4.4 ใบเสร็จรับเงินหลักประกันสู้ราคาขายทอดตลาดเครื�องจักร / พัสดุ

ระบบจําหน่าย

ใบประกาศขายทอดตลาด
(สถานะ ส่งการเงิน)

ใบเสร็จรับเงิน 3. บันทึกใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลการลงบัญชีให้อัติโนมัติ
4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

1. ทําการบันทึกใบประกาศขายทอดตลาดเครื�องจักร / พัสดุ
2. ส่งฝ�ายการเงิน
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5. การนําส่งเงิน
5.1 กรณีนําส่งเงินรายได้ที�ได้จากการรับใบเสร็จรับเงิน

1. บันทึกใบเสร็จรับเงิน

เช็ค
(จัดทํา)

ระบบเบิกจ่ายเงิน

ใบเสร็จรับเงิน
(นําฝากแล้ว) 2. บันทึกนําฝากเช็ค (เช็คที�รับจากใบเสร็จ)

เช็ค
(ลงนาม)

เช็ค
(จ่ายแล้ว)

3. จัดทําเช็คใบใหม่ ไม่อ้างอิงฎีกา
โดยเลือกเช็คจากระบบรายได้ที�
ต้องการเปลี�ยนชื�อผู้สั�งจ่าย
4. บันทึกลงนามในเช็ค

6. ทําการนําส่งเงินนอกระบบ และ
นําเลขที� นส.01, นส.02, นส.02-2 
และ บช.04 (ถ้าม)ี มาทําการบันทึก
นําส่งเงินในระบบ

5. บันทึกนําฝากเช็คใบใหม่ เข้าบัญชี
เงินฝากกระทรวงการคลัง (กรณีส่วนกลาง) 
และฝากเข้าบัญชีเงินฝากคลังจังหวัด กรณี
ภูมิภาค

ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารการนําส่งเงิน
(รอส่วนกลางตรวจรับ)

กรณีรับชําระเป�นเงินสด / 
เช็คที�สั�งจ่ายกรมฯ

7. ทําการบันทึกรับเงินรายได้
เอกสารการนําส่งเงิน

(ส่วนกลางตรวจรับแล้ว)

ส่วนกลาง

กรณีรับชําระเป�น
เช็คที�ไม่ได้สั�งจ่ายกรม

กรณีรับชําระเป�นเช็คเงินโอน
(มีเฉพาะที�ส่วนกลางเท่านั�น)
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5.2 กรณีนําส่งเงินรายได้ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร

4. ทําการบันทึกรับเงินรายได้

เอกสารการนําส่งเงิน
(ส่วนกลางตรวจรับแล้ว)

ส่วนกลาง

1. ทําการ Update book bank
2. ทําการถอนเงินดอกเบี�ยออกจากบัญชีธนาคารเพื�อนําส่ง

เอกสารการนําส่งเงิน
(รอส่วนกลางตรวจรับ)

ทําการถอนเงินดอกเบี�ย
ออกจากบัญชีธนาคาร

3. ทําการนําส่งเงินนอกระบบ และ นําเลขที� นส.01, นส.02, 
นส.02-2 และ บช.04 (ถ้ามี) มาทําการบันทึก นําส่งเงินในระบบ
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6.4 กรณีถอนคืนเงินหลกัประกนัสู้ราคาขายทอดตลาด / ประกนัสญัญาอื�นๆ

- ทําการบนัทกึใบเสร็จรับเงินหลกัประกนัสู้ราคา
ขายทอดตลาด หรือเงินประกนัสญัญาอื�นๆ

- ทําการบนัทกึนําฝากบเงินหลกัประกนัสู้ราคา หรือ
เงินประกนัสญัญาอื�นๆ ที�รับมา

สญัญา / ใบประกาศ
ขายทอดตลาด

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะจดัทาํ)

บนัทกึขอถอนคืนเงิน

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะออกเลขแลว้)

บนัทึกเลขที�หนงัสือ
และวนัที�หนงัสือ

1. ทําการบนัทกึใบแจ้งขอถอนคืนเงิน
2. นําเลขที�หนงัสือและวนัที�หนงัสือ ที�ได้จาก 
การนําเอกสารขอถอนคืนเงิน ไปทําการ load 
ผ่านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
มาบนัทกึในระบบ

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะอนุมติั)

ขออนมุตัิ

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะรอดาํเนินการเบิกจ่าย)

ฎีกา
(สถานะจดัทาํ)

ระบบเบิกจ่ายเงิน

บนัทกึรับใบสําคญั บนัทึกขอเบิกเงิน

เช็ค
(สถานะจดัทาํ)

3. ทําการพิจารณาอนมุตัิ หรือไมอ่นมุตัิ 
หากไม่อนมุตักิ็จบ ไม่ต้องไปทําการเบิกจ่าย

7. จดัทําเช็คใบใหม ่โดยอ้างอิงฎีกาที�ทําไว้

4. ทําการบนัทึกรับใบสําคญั
5. จดัทําเอกสารการขอเบิกเงิน (ทําฎีกา)
6. ทําการบนัทึกเลขที�อ้างอิงการขอเบิกเงินและวนัที� 
ได้รับเงินจากคลงั

เช็ค
(สถานะลงนาม)

ปรับปรุงสถานะเช็ค

8.บนัทกึลงนามในเช็ค

9.บนัทกึจ่ายเช็ค

เช็ค
(สถานะจ่ายแลว้)

ฎีกา
(สถานะไดร้ับเงินโอนแลว้)
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6.5 กรณีถอนคืนเงินรายได้อื�น ๆ, รายได้อบุตัิเหต(ุชดใช้ค่าเสียหาย), คา่ปรับผิดสญัญา, รายได้ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร, เงินประกนัตวัลกูจ้างที�ยดึได้

ส่วนกลาง / ภูมิภาค 

- ทําการบนัทึกใบเสร็จรับเงิน
- ทําการนําส่งเงิน
- สว่นกลางทําการบนัทกึรับเงิน

เอกสารการนาํส่งเงิน

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะจดัทาํ)

บนัทกึขอถอนคืนเงิน

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะออกเลขแลว้)

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะส่งส่วนกลาง)

บนัทกึเลขที�หนงัสือ
และวนัที�หนงัสือ

บนัทกึส่งสว่นกลาง

1. ทําการบนัทกึใบแจ้งขอถอนคืนเงิน
2. นําเลขที�หนงัสือและวนัที�หนงัสือ ที�ได้จาก 
การนําเอกสารขอถอนคืนเงิน ไปทําการ load 
ผ่านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
มาบนัทกึในระบบ
3. กรณีสว่นกลางเป็นผู้ขอถอนคืน 
ไม่ต้องทําการบนัทกึส่งส่วนกลาง 
ให้ทําการบนัทกึผลการอนมุตัิได้เลย

ส่วนกลาง

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะอนุมตั)ิ

ขออนมุตัิ

ขออนมุตัิ

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะรอดาํเนินการเบิกจ่าย)

ฎีกา
(สถานะจดัทาํ)

ระบบเบิกจ่ายเงิน

บนัทกึรับใบสําคญั

4. กรณีที�หน่วยงานภมูิภาคเป็นผู้ขอถอนคืน 
ต้องทําการบนัทึกสง่สว่นกลางด้วย

บนัทกึขอเบิกเงิน

เช็ค
(สถานะจดัทาํ)

5. ทําการพิจารณาอนมุตัิ หรือไมอ่นมุติั 
หากไม่อนมุตัิก็จบ ไมต้่องไปทําการเบิกจ่าย

9. จดัทําเช็คใบใหม ่โดยอ้างอิงฎีกาที�ทําไว้

6. ทําการบนัทกึรับใบสําคญั
7. จดัทําเอกสารการขอเบิกเงิน (ทําฎีกา)
8. ทําการบนัทกึเลขที�อ้างอิงการขอเบิกเงินและวนัที� 
ได้รับเงินจากคลงั

เช็ค
(สถานะลงนาม)

ปรับปรุงสถานะเช็ค

10.บนัทึกลงนามในเช็ค

11.บนัทกึจา่ยเช็ค

เช็ค
(สถานะจ่ายแลว้)

ฎีกา
(สถานะไดรั้บเงินโอนแลว้)
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6.6 กรณีถอนคืนเงินประกนัตวัลกูจ้าง

ส่วนกลาง / ภูมิภาค 

- ทําการบนัทกึใบเสร็จรับเงินประกนั 
ตวัลกูจ้าง
- ทําการบนัทกึนําฝากเงินประกนัตวัลกูจ้าง

เอกสารการนาํส่งเงิน

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะจดัทาํ)

บนัทกึขอถอนคืนเงิน

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะออกเลขแลว้)

บนัทกึเลขที�หนงัสือ
และวนัที�หนงัสือ

1. ทําการบนัทกึใบแจ้งขอถอนคืนเงิน
2. นําเลขที�หนงัสือและวนัที�หนงัสือ ที�ได้จาก 
การนําเอกสารขอถอนคืนเงิน ไปทําการ load 
ผ่านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
มาบนัทกึในระบบ

ส่วนกลาง

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะอนุมตั)ิ

ขออนมุตัิ

ใบแจง้ขอถอนคืนเงิน
(สถานะรอดาํเนินการเบิกจ่าย)

ฎีกา
(สถานะจดัทาํ)

ระบบเบิกจ่ายเงิน

บนัทกึรับใบสําคญั บนัทกึขอเบิกเงิน

เช็ค
(สถานะจดัทาํ)

3. ทําการพิจารณาอนมุตัิ หรือไมอ่นมุติั 
หากไม่อนมุตัิก็จบ ไมต้่องไปทําการเบิกจ่าย

7. จดัทําเช็คใบใหม ่โดยอ้างอิงฎีกาที�ทําไว้

4. ทําการบนัทกึรับใบสําคญั
5. จดัทําเอกสารการขอเบิกเงิน (ทําฎีกา)
6. ทําการบนัทกึเลขที�อ้างอิงการขอเบิกเงินและวนัที� 
ได้รับเงินจากคลงั

เช็ค
(สถานะลงนาม)

ปรับปรุงสถานะเช็ค

8.บนัทกึลงนามในเช็ค

9.บนัทกึจ่ายเช็ค

เช็ค
(สถานะจ่ายแลว้)

ฎีกา
(สถานะไดรั้บเงินโอนแลว้)
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           7.1.2 นําส่งเงินก่อนทําการ Mapping

1. บันทึกใบเสร็จรับเงินค่าเช่า
แบบไม่อ้างอิงใบแจ้งหนี�ค่าเช่า
2. บันทึกนําส่งเงิน
3. ส่วนกลาง ทําการบันทึกรับเงิน
รายได้

ออกเลข
ใบแจ้งหนี� / เพิ�มหนี�ค่าเช่า

(สถานะจัดทํา)
4. ทําการประมวลผลใบแจ้งหนี�
หรือใบเพิ�มหนี�ค่าเช่า

ใบแจ้งหนี� / เพิ�มหนี�ค่าเช่า
(สถานะออกเลขแล้ว)

5. บันทึกเลขที�หนังสือและวันที�หนังสือ

บันทึก Mapping

6. ทําการบันทึก Mapping ใบเสร็จรับเงิน
เข้ากับใบแจ้งหนี�ค่าเช่า

บันทึกยืนยันรายได้
ค่าเช่ารอถอนคืน

7. กรณีที�มีการชําระเงินมากกว่าใบแจ้งหนี�
ส่วนกลางต้องทําการบันทึกยืนยันรายได้
รอถอนคืนด้วย

จํานวนเงินในใบเสร็จ
มากกว่าใบแจ้งหนี�/เพิ�มหนี�

ใบเสร็จรับเงิน
(สถานะนําส่งเงินแล้ว)

7.  การบันทึกจับคู่ (Mapping) ใบเสร็จรับเงินเข้ากับใบแจ้งหนี� / ลดหนี�ค่าเช่า
     7.1 กรณ ีMapping เข้ากับใบแจ้งหนี�ค่าเช่า
           7.1.1 Mapping ก่อนการนําส่งเงิน

1. บันทึกใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแบบไม่อ้างอิงใบแจ้งหนี�ค่าเช่า

ออกเลข
ใบแจ้งหนี� / เพิ�มหนี�ค่าเช่า

(สถานะจัดทํา)

2. ทําการประมวลผลใบแจ้งหนี�หรือใบเพิ�มหนี�ค่าเช่า

ใบแจ้งหนี� / เพิ�มหนี�ค่าเช่า
(สถานะออกเลขแล้ว)

3. บันทึกเลขที�หนังสือและวันที�หนังสือ

บันทึก Mapping 4. ทําการบันทึก Mapping ใบเสร็จรับเงิน
เข้ากับใบแจ้งหนี�ค่าเช่า

ใบเสร็จรับเงิน
(สถานะรอนําส่ง)
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การใช้ปุ่ มรูปปฏทินิ 
 

1. คลกิปุ่ ม  รูปปฏิทิน จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

 
รูปที� 1 

 

2. จากหน้าจอ เลอืกคลกิ วนัที� ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ตกลง หรือดบัเบิ �ลคลกิที�วนัที� 

3. กรณีต้องการเลอืกเดือนที�ต้องการคลกิเลอืกที�หมายเลข 1 

4. กรณีต้องการเลอืกปี พ.ศ. คลกิเลื�อนที�หมายเลข 2 

5. กรณีต้องการยกเลกิให้คลกิปุ่ ม ยกเลิก ระบบออกจากหน้าจอรูปปฏิทิน 

6. กรณีต้องการลบวนัที�ออกจากช่องระบวุนัที�ให้คลกิปุ่ ม ลบวันที� 

 

1 

2 
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ภาคผนวก ข 
การสั�งพมิพ์เอกสาร 
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การสั�งพมิพ์เอกสาร 
 

1. กรณีที�ผู้ ใช้ระบบคลกิปุ่ ม  ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 1 

 

จากหน้าจอมีวิธีการใช้งานดงันี � 

- หมายเลข 1 และ 2 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปที�หน้าแรกสดุ และหน้าสดุท้าย 

- หมายเลข 3 และ 4 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปข้างหน้าและข้างหลงัไปทลีะ 1 หน้า  

- หมายเลข 5 เป็นช่องแสดงหมายเลขแผน่งานวา่อยูท่ี�แผน่งานที�เทา่ไหร่จากแผน่งานทั �งหมดเทา่ไหร่ 

- หมายเลข 6 และ 7 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้แวน่ตาขยาย 

- หมายเลข 8 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้เปอร์เซ็นต์ 

- หมายเลข 9 เป็นการสั�งพิมพ์รายงานในรายการปัจจบุนั 

3 4 

1 2 5 

6 

7 

8 

9 
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2. กรณีที�ผู้ ใช้ต้องการพิมพ์รายงานที�เลอืกไว้ คลกิปุ่ ม หมายเลข 9 จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

- คลกิ  ทั �งหมด 3 หน้า, หน้าที� 1 หรือ จากหน้า (ระบจํุานวนหน้า) เพื�อเลอืกหน้าที�ต้องการพิมพ์รายงาน 

- ระบจํุานวนสาํเนา 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อพมิพ์รายการออกทางเครื�องพิมพ์ที�กําหนด 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการพิมพ์รายงานออกทางเครื�องพิมพ์ 

- คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมลูเครื�องพิมพ์ที�ใช้พิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

จากหน้าจอผู้ใช้สามารถเลอืกเครื�องพิมพ์ที�ต้องการ จากปุ่ มแสดงรายการ คลกิปุ่ ม OK ระบบพิมพ์รายงานออกจาก

เครื�องพมิพ์ คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบรายได้และนําสง่เงิน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ค-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม  เปลี�ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่นใหม ่

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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หมายเหตุ  

1. กรณีระบรุหสัผา่นไมถ่กูต้องตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

2. กรณีระบคุวามยาวรหสัผา่นไมต่รงตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4 
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ภาคผนวก ง 
การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัช ี
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การแก้ไขรายละเอียดการลงบัญชี 
 

1. เมื�อทําการบนัทกึหรือยกเลกิรายการ ที�มีการลงบญัชี จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุายละเอียดการลงบญัชีที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม  แก้ไขรายการ 

4. คลกิปุ่ ม   บันทึก  เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 
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ภาคผนวก จ 
การค้นหาข้อมูลรหสับัญช ี
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การค้นหาข้อมูลรหสับัญชี 
 

1. เมื�อคลกิปุ่ ม  รหสับญัชี จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย “ * ” ในช่องชื�อบญัชี 

4.  คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

5. คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

6. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

7. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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ภาคผนวก ฉ 
การเปิดไฟล์ที�ได้จากการสืบค้นหรือรายงาน 
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การเปิดไฟล์ที�ได้จากการสืบค้นหรือรายงาน 
 
 ในการบนัทกึข้อมลูจากการสบืค้น หรือรายงานลงไฟล์ ระบบจะบนัทกึเป็น .csv ให้เป็นคา่เริ�มต้น และผู้ใช้สามารถ

เปิดไฟล์ .csv ได้ด้วยโปรแกรม Excel  

แตก่ารเปิดไฟล์ .csv ก็มีข้อจํากดัในบางเรื�อง เช่น ข้อมลูตวัเลข ที�มี “0” นําหน้า หากเปิดด้วย .csv เลย โปรแกรม 

Excel จะตดั “0” ออกจนเหลอืแตต่วัเลขข้างหลงั เช่น รหสัข้อมลู 001 เมื�อเปิดไฟล์ .csv ขึ �นมาแสดงข้อมลูเป็น 1 เป็นต้น  

สามารถทาํการแก้ไขโดยทาํตามขั �นตอนดงันี � 

1. เมื�อคลกิ  นําลงไฟล์ ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

 
รูปที� 1  

 

2. แก้ไขนามสกลุไฟล์ให้เป็น .txt 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 

4. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel  

5. คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 2  

- เลอืกไฟล์ที�บนัทกึเป็นนามสกลุ .txt 

6. คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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รูปที� 3  

-  เลอืก  Delimited 

7. คลกิปุ่ ม Next > จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 4  

- เลอืก  Other  แล้วระบ ุ“|”  (Vertical Bar) 

8. คลกิปุ่ ม Next > จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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รูปที� 5  

- เลอืกช่องข้อมลูใน Data Preview ทกุคอลมัน์ จะเป็นวา่แสดงเป็นแถบสดีําทั �งหมด 

- คลกิเลอืก  Text 

9. คลกิปุ่ ม Finish  ข้อมลูที�ต้องการเรียกดจูะปรากฏที�หน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6  
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ภาคผนวก ช 
รายละเอียดการลงบัญชี 
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รายละเอียดการลงบัญชี 
 

1. เมื�อคลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี  

- กรณีที� คลกิ จากหน้าจอ ที�ไมม่กีารทํางานตามขั �นตอนร่วมกบัหน้าจออื�น ๆ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

- กรณีคลกิจากหน้าจอที�มีการทํางานตามขั �นตอนร่วมกบัหน้าจอ อื�นๆจะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 2 

 

2. คลกิเลอืกรูปแบบการแสดงข้อมลูที�ต้องการ 
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3. คลกิปุ่ ม  ตกลง จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 3 

- กรณีเลอืก แสดงเฉพาะคูบ่ญัชีตามขั �นตอนการทํางานของหน้าจอ ระบบจะแสดงข้อมลูเฉพาะรายการลงบญัชีที�

บนัทกึในหน้าจอเทา่นั �น  

- กรณีเลอืก แสดงคูบ่ญัชีทั �งหมดที�เกี�ยวข้องกบัเอกสารฉบบันี � (แสดงทกุขั �นตอนการทํางาน) ระบบข้อแสดงข้อมลู

รายการลงบญัชีที�ถกูบนัทกึแล้วของขั �นตอนก่อนหน้าและขั �นตอนถดัไป ทกุขั �นตอนตามลาํดบั 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4 

 

2. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม  ออก  เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิ   นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

2. คลกิ  ท้ายช่องนําลงFile กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 5 

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type  

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 
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