
 



การเบิกจายเงิน 

1. ผูปฏิบัติงาน Sign In เขาระบบ Google App โดยใชเมล @mail.kmutt.ac.th 

2. ผูปฏิบัติงานบันทึกขอมูลการเบิกจาย และ อัพโหลดเอกสาร ในระบบ Google Form “ขอมูลการ

เบิกจาย” 

3. ผูมีอํานาจอนุมัติ Sign In เขาระบบ Google App โดยใชเมล @mail.kmutt.ac.th 

4. ผูมีอํานาจอนุมัติ ทําการพิจารณาอนุมัติการเบิกจาย ในระบบ Google Mail 

5. กรณีผูมีอํานาจอนุมัติ ไมอนุมัติการเบิกจาย เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจะสงอีเมลแจงผูปฏิบัติงานทราบ 

กรณีผูมีอํานาจอนุมัติ อนุมัติการเบิกจาย ระบบจะสงผลการอนุมัติเขาระบบ Google Form “ขอมูล

การเบิกจาย” 

6. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง  Sign In เขาระบบ Google App โดยใชเมล @mail.kmutt.ac.th 

7. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง ตรวจสอบรายการขอเบิกจายท่ีไดรับการอนุมัติ ในระบบ Google Form 

“ขอมูลการเบิกจาย” 

8. กรณีขอมูลการเบิกจายหรือเอกสารไมถูกตอง เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจะแจงผูปฏิบัติงานแกไขขอมูล 

และเอกสารใหถูกตอง จึงจะดําเนินการเบิกจายเงิน กรณีขอมูลการเบิกจายและเอกสารถูกตอง 

เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจะดําเนินการเบิกจายเงิน 

9. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง ดําเนินการเบิกจายตามข้ันตอน 

10. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง แจงผลการเบิกจาย 

 

หมายเหตุ : เม่ือกลับสูสภาวการณท่ีสามารถเขาปฏิบัติงานได ขอใหเรงดําเนินการจัดทําเอกสารเบิกจาย (กค.03)ตาม

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวทันทีหรืออยางชาภายใน 15 วันทําการ อางถึง บันทึกขอความ ท่ี อว 

7601.4/528 เรื่อง แนวปฏิบัติการใหบริการดานการเงินการคลัง ในชวงมาตรการเฝาระวังการระบาดฯ (COVID-19) 

*แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีสามมิติอยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 



 



การยืมเงิน 

1. ผูปฏิบัติงาน Sign In เขาระบบ Google App โดยใชเมล @mail.kmutt.ac.th 

2. ผูปฏิบัติงานบันทึกขอมูลการยืมเงิน และ อัพโหลดเอกสาร ในระบบ Google Form “ขอมูลการยืม

เงิน” 

3. ผูมีอํานาจอนุมัติ Sign In เขาระบบ Google App โดยใชเมล @mail.kmutt.ac.th 

4. ผูมีอํานาจอนุมัติ ทําการพิจารณาอนุมัติการยืมเงิน ในระบบ Google Mail 

5. กรณีผูมีอํานาจอนุมัติ ไมอนุมัติการยืมเงิน เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจะสงอีเมลแจงผูปฏิบัติงานทราบ 

กรณีผูมีอํานาจอนุมัติ อนุมัติการเงินยืม ระบบจะสงผลการอนุมัติเขาระบบ Google Form “ขอมูลการ

ยืมเงิน” 

6. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง  Sign In เขาระบบ Google App โดยใชเมล @mail.kmutt.ac.th 

7. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง ตรวจสอบรายการขอเบิกยืมเงินท่ีไดรับการอนุมัติ ในระบบ Google Form 

“ขอมูลการยืมเงิน” 

8. กรณีขอมูลการยืมเงินหรือเอกสารไมถูกตอง เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจะแจงผูปฏิบัติงานแกไขขอมูล 

และเอกสารใหถูกตอง กรณีขอมูลการยืมเงินและเอกสารถูกตอง เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจะดําเนินการ

โอนเงินยืม 

9. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง ดําเนินการโอนเงินยืมตามข้ันตอน 

10. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง แจงผลการโอนเงินยืม 

 

หมายเหตุ : เม่ือกลับสูสภาวการณท่ีสามารถเขาปฏิบัติงานได ขอใหเรงดําเนินการจัดทําเอกสารการยืมเงินตาม

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวทันทีหรืออยางชาภายใน 15 วันทําการ อางถึง บันทึกขอความ ท่ี อว 

7601.4/528 เรื่อง แนวปฏิบัติการใหบริการดานการเงินการคลัง ในชวงมาตรการเฝาระวังการระบาดฯ (COVID-19) 

*แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีสามมิติอยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 



1. 
Sign in ÃÐºº Google App

¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹/¼ÙŒÂ×Áà§Ô¹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤ÅÑ§

2.
 ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅã¹ÃÐºº Google Form 

- ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹âÍ¹à¢ŒÒºÑÞªÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
(ÊíÒËÃÑºÃÑºà§Ô¹·ÑèÇä»)

-¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹à¾×èÍ¤×¹à§Ô¹Â×ÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
(ÊíÒËÃÑºÃÑº¤×¹à§Ô¹Â×Á)

3.
 Sign in ÃÐºº Google App

4. 
µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂ¡ÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹

ã¹ÃÐºº Google Form

5.
ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹

6.
á Œ̈§¼Å·Ò§ e-mail

¶Ù¡µŒÍ§

äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§

¡ÒÃÃÑºà§Ô¹âÍ¹/
¡ÒÃÃÑº¤×¹à§Ô¹Â×Á

7.
¨Ñ´·íÒãº¹íÒÊ‹§à§Ô¹ (ªÑèÇ¤ÃÒÇ)á·¹
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÃÑºà§Ô¹·ÑèÇä» 

áÅÐºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕÃÑºà§Ô¹¹íÒÊ‹§
 

 

 

 



การรับเงินโอนเขาบัญชีมหาวิทยาลัย/การรับเงินเพ่ือคืนเงินยืมมหาวิทยาลัย 

1. ผูปฏิบัติงาน/ผูยืมเงิน Sign In เขาระบบ Google App โดยใชเมล @mail.kmutt.ac.th 

2. ผูปฏิบัติงาน/ผูยืมเงิน บันทึกขอมูลการรับเงินโอน/การคืนเงินยืม และอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน ใน

ระบบ Google Form  

a. Form “ขอมูลการรับเงินโอนเขาบัญชีมหาวิทยาลัย” สําหรับรับเงินท่ัวไป 

b. Form “ขอมูลการรับเงินเพ่ือคืนเงินยืมมหาวิทยาลัย” สําหรับรับคืนเงินยืม 

3. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง  Sign In เขาระบบ Google App โดยใชเมล @mail.kmutt.ac.th 

4. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง ตรวจสอบรายการ/หลักฐานสําหรับการออกใบเสร็จรับเงิน ในระบบ Google 

Form กรณีขอมูลหรือหลักฐานไมถูกตอง เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจะแจงผูปฏิบัติงาน/ผูยืมเงินแกไขให

ถูกตอง กรณีขอมูลและเอกสารถูกตอง เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจะดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน 

5. เจาหนาท่ีสํานักงานคลังออกใบเสร็จรับเงิน 

6. เจาหนาท่ีสํานักงานคลัง แจงผลการออกใบเสร็จรับเงินผานทางอีเมลของผูปฏิบัติงาน/ผูยืมเงิน 

(สํานักงานคลังจะจัดสงใบเสร็จรับเงินเม่ือหนวยงาน/บุคลากร สามารถเขาปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยได 

หรือหากตองการเรงดวนโปรดแจงขอมูลสําหรับการจัดสงใบเสร็จรับเงิน) 

7. เจาหนาท่ีสํานักงานคลังจัดทําใบนําสงเงิน (ชั่วคราว) แทนหนวยงานและบันทึกบัญชีรับเงินนําสงสําหรับ

การรับเงินท่ัวไป 

 

หมายเหตุ : เม่ือกลับสูสภาวการณท่ีสามารถเขาปฏิบัติงานได ขอใหหนวยงานเรงดําเนินการจัดทําใบนําสงเงิน ตาม

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว อางถึง บันทึกขอความ ท่ี อว 7601.4/528 เรื่อง แนวปฏิบัติการใหบริการ

ดานการเงินการคลัง ในชวงมาตรการเฝาระวังการระบาดฯ (COVID-19) 

*แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีสามมิติอยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 


