
 

2-1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

โปรแกรมรับช ำระค่ำธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
 

โปรแกรมที่ 2.1 ระบบงำนน ำส่งเงิน 
ระบบงานน าส่งเงินนี้ จัดท าเพ่ือใช้ในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประกอบด้วยการรับเงิน 3 

ประเภทคือ  
1. เงินในงบประมาณ 
2. เงินนอกงบประมาณ 
3. รายรับอื่นๆ 

 

กำรเรียกใช้โปรแกรม 
การเรียกใช้งานโปรแกรมผู้ใช้งานจะต้องเปิดโปรแกรมเบราเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 

udoncity.go.th  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  การเรียกใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
 

จากรูปที่ 1  จะเม่ือเข้าสู่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรากฏหน้าแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  การเรียกใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 



 

2-2 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

หมำยเหตุ  โปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 เมนู คือ เมนูส าหรับ
ช าระค่าธรรมเนียมฯ แบบน าส่งเงิน (เมนู 2.1) และเมนูส าหรับช าระค่าธรรมเนียมฯ แบบออกใบเสร็จ (เมนู 
2.2) 
 

เมื่อคลิกเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสผู้ใช้งาน 
(Username) และ รหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3  การล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

 

จากรูปที่ 3 สามารถอธิบายการท างานได้ดังนี้ 
1. หมายเลข 1 กรอกรหัสผู้ใช้งาน 
2. หมายเลข 2 กรอกรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
3. หมายเลข 3 เมื่อท าการกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว คลิกที่ปุ่ม Sign in เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
กำรออกจำกโปรแกรม (Logout) 
 เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลิกการท างาน  ผู้ใช้งานจะต้องท าการออกจากระบบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่
มีสิทธิ์ใช้งานระบบลักลอบใช้งานระบบได้ดังรูปที่ 4  

 

 
  

รูปที่ 4  การออกจากโปรแกรม 
 

จากรูปที่ 4 ผู้ใช้งานออกจากระบบได้โดยการคลิกเลือกปุ่ม    ขวามือแล้วเลือก Logout เพ่ือออกจากระบบ 
 

1 

2 

กรอก Username (รหัสผู้ใช้งำน) 

และPassword (รหัสผ่ำน) 

คลิก 3 

คลิก Logout  



 

2-3 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

1. กำรใช้งำนโปรแกรมส ำหรับใช้งำนทั่วไป (User) 
1.1 ขั้นตอนกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรมส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป (User)   

เข้าเมนู “น าส่งเงิน (ไม่ออกใบเสร็จ)” --> “ท ารายการ” --> “พิมพ์ใบน าส่งเงิน” 
 

1.1.1 การน าส่งเงิน (ท่ีไม่ออกใบเสร็จในระบบ) 

เมื่อคลิกเข้าสู่  ประเภทรายรับ  

 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5  หน้าจอการน าส่งเงิน (ที่ไม่ออกใบเสร็จในระบบ) 

 

จากรูปที่ 5 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 
1. คลิกเลือกประเภท ซึ่งในรายการประเภทนี้สามารถเลือกหมวดย่อยของประเภท ได้ดังรูปที่ 6 

1.1 หมวดภาษีอากร 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

2. กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม 
3. คลิกเลือกบันทึกน าส่ง 

 

1 

2 
5 

3 

 
 

รูปที่ 6 แสดงหมวดของประเภท 
 

4 แสดง/ยกเลิก รำยกำรน ำส่งเงิน 
คลิก เพ่ือบันทึกน ำส่ง 

กรอกข้อมลูกำรน ำส่ง 

เลือกหมวดรำยรับ 

คลิกเลือกเมน ู



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-4 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

4. แสดงรายการน าส่งประจ าวัน 
4.1 การยกเลิกใบเสร็จ  

5.  
5.1 หน้าแรก หากต้องการเปลี่ยนหมวดการน าส่งเงิน  ให้เลือกหน้าแรกเพ่ือกลับสู่หน้าจอเมนูหลักดัง 

      รูปที่ 7 
  

   
 

 
 

รูปที่ 7 แสดงการกลับไปยังหน้าแรก 
 

5.2 น าส่งเงิน คลิก                  เพ่ือน าส่งเงิน 
5.3 ออกจากระบบ  คลิก                   เพ่ือออกจากระบบ 

 
1.1.2 การออกรายงาน (น าส่งเงิน) 

เมื่อคลิกเข้าสู่  ประเภทรายรับ  

  เลือกช่วงเวลาที่ต้องการแสดงรายงาน   จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 8 
 

1 

2 กลับไปยังหน้ำแรก 

คลิกเมนู หน้ำแรก 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-5 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

 
รูปที่ 8  หน้าจอออกรายงาน 

 

 
รูปที่ 9  หน้าจอแสดงรายงานการช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (น าส่งเงิน) 

 
จากรูปที่ 8 - 9 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกเลือก รายงาน 
2. คลิก ช่องกรอกวันที่ เพ่ือเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเริ่มออกรายงาน 
3. คลิก ช่องกรอกวันที่ เพ่ือเลือกช่วงเวลาถึงวันที่ที่ต้องการให้ออกรายงาน 

4. คลิก    เพ่ือสั่งพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์ 
 

2. กำรใช้งำนโปรแกรมส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 
2.1 ส่วนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (น ำส่งเงิน) 
2.1.1 การตั้งค่า 

เมื่อคลิกเข้าสู่   จะปรากฏ
หน้าจอดังรูปที่ 10 
 

2 

3 

4 

1 

คลิกเพ่ือออกรำยงำน 

เลือกช่วงเวลำที่ต้องกำร 
คลิกเมน ู

คลิกเมนู รำยงำน 

คลิก เพ่ือพิมพ์รำยงำน 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-6 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

 
รูปที่ 10  หน้าจอตั้งค่า 

 

จากรูปที่ 10 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกทีเ่มน ู  
2. เลือกและกรอกข้อมูลประเภทงบประมาณ 

3. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
4. แสดงรายการประเภทเงิน ให้เลือก แก้ไข / ลบ 

5. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ืออกรายงาน 
 

2.1.2 การตรวจสอบเงินคงเหลือ 

เมื่อคลิกเข้าสู่    จะปรากฏ
หน้าจอดังรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11  หน้าจอตรวจสอบเงินคงเหลือ 

1 

5 

2 

3 

4 

2 

1 

คลิกเมนูตั้งค่ำ 

เลือกหมวดและกรอกประเภทเงิน 

คลิก เพ่ือบันทึก คลิก เพ่ือออกรำยงำน 

แสดงรำยกำร/แก้ไข/ลบ 

คลิกเมนูเงินคงเหลือ 

แสดงยอดเงินคงเหลือ 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-7 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

จากรูปที่ 11 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู  
2. แสดงข้อมูลเงินคงเหลือ 

 
2.1.3 การฝากเงินเข้าธนาคาร 

เมื่อคลิกเข้าสู่   
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที ่12  หน้าจอฝากเงินเข้าธนาคาร 

 
จากรูปที่ 12 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู  
2. กรอกข้อมูลการฝาก 

3. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลใบฝาก 
4. แสดงข้อมูลใบฝากประจ าวัน (ปัจจุบัน) 

 
2.1.4 การออกรายงานสรุปเงินประจ าวัน 

เมื่อคลิกเข้าสู่   
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 13 
 

4 

2 

3 

1 

คลิกเมนูฝำกเงินธนำคำร 

กรอกข้อมลูกำรฝำกลงให้เรียบร้อย 

คลิก เพ่ือบันทึกข้อมูลใบฝำก 

แสดงข้อมูลใบฝำกที่ได้บันทึกไว้ 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-8 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

 
รูปที ่13  หน้าจอออกรายงานสรุปเงินประจ าวัน 

 

จากรูปที่ 13 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู  
2. เลือกช่วงเวลา ประจ าวันที่/ระหว่าง ที่ต้องการ 

3. คลิกท่ีปุ่ม   
 
2.1.5 การออกรายงานใบส าคัญสรุปน าส่งเงิน 

เมื่อคลิกเข้าสู่   
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 17 
 

 
รูปที ่14  หน้าจอออกรายงานใบส าคัญสรุปน าส่งเงิน 

 

จากรูปที่ 14 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

คลิกเมนูรำยงำนสรุปเงิน

ประจ ำวัน 

คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 
คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 

คลิกเมนูใบส ำคัญสรุปน ำส่งเงิน 

คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 
คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-9 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

1. คลิกท่ีเมนู  
2. เลือกช่วงเวลา ประจ าวันที่/ระหว่าง ที่ต้องการ 

3. คลิกท่ีปุ่ม  
 
2.1.6 การออกรายงานจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

เมื่อคลิกเข้าสู่   
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 15 
 

 
รูปที่ 15  หน้าจอออกรายงานจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

 

จากรูปที่ 15 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู  

2. การออกรายงานประจ าวัน คลิกเลือกวันที่ต้องการ และคลิกปุ่ม  หรือ 

3. การออกรายงานประจ าเดือน คลิกเลือกเดือนที่ต้องการ และคลิกปุ่ม  หรือ 

4. การออกรายงานประจ าช่วงเวลาที่ต้องการ คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ และคลิกปุ่ม  
 
2.1.7 การออกรายงานรายรับ 

เมื่อคลิกเข้าสู่   จะ
ปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 16 
 

1 

2 

3 

4 

คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 

คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 
คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 

คลิกเมนกูำรจัดเก็บภำษีท้องถิน่ 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-10 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

 
รูปที ่16  หน้าจอออกรายงานรายรับ 

 
จากรูปที่ 16 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู   

2. เลือกวันที่ ที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม  
 
2.1.8 การออกรายงานใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 3 

เมื่อคลิกเข้าสู่   
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 17 
 

 
รูปที่ 17  หน้าจอออกรายงานใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 3 

 

1 

2 

1 

2 

3 

คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 

คลิกเมนูรำยงำนรำยรับ 

คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 

คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 

คลิกเมนูใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน 3 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-11 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

จากรูปที่ 17 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู   
2. การออกรายงานประจ าเดือน คลิกเลือก เดือน และ ปีงบประมาณ ที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม 

 

3. การออกรายงานในช่วงเวลาที่ต้องการ คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม  
 
2.1.9 การออกรายงาน ค้นหา / แก้ไข ใบน าส่ง 

เมื่อคลิกเข้าสู่   
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 18 
 

 
รูปที่ 18  หน้าจอออกรายงาน ค้นหา / แก้ไข ใบน าส่ง 

จากรูปที่ 18 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู   

2. เลือกวันที่ ที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 24 
 

1 

2 คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 

คลิกเมนูคน้หำ/แก้ไข ใบน ำส่ง 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-12 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

  
รูปที่ 19  หน้าจอค้นหา / แก้ไข ใบน าส่ง  

 

จากรูปที่ 19 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 
3. การพิมพ์รายงานใบน าส่ง คลิกท่ีปุ่ม  
4. การแก้ไขใบน าส่ง คลิกที่ปุ่ม  
5. การยกเลิกใบน าส่ง คลิกที่ปุ่ม  

 

2.1.10 การออกรายงาน ค้นหา / ยกเลิกใบเสร็จ 

เมื่อคลิกเข้าสู่   
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 23 

 

 
รูปที่ 20  หน้าจอออกรายงาน ค้นหา / ยกเลิกใบเสร็จ 

3 

4 5 

1 

2 

คลิกเมนูคน้หำ/ยกเลิก ใบน ำส่ง 

คลิกเลือก วันที่ ท่ีต้องกำร และคลิกออกรำยงำน 

คลิก  เพ่ือยกเลิก 

 คลิก  เพ่ือแก้ไข 

 

คลิก  เพ่ือ

พิมพ์รำยงำน 

 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-13 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

จากรูปที่ 20 สามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู   

2. เลือกวันที่ ที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 26 

3. การยกเลิกใบเสร็จ ให้คลิกท่ีปุ่ม  ดังรูปที่ 21 
 

 
รูปที่ 21  หน้าจอค้นหา / ยกเลิกใบเสร็จ 

 

  

3 

คลิก  เพ่ือยกเลิก 

 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-14 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

โปรแกรมที่ 2.2 ระบบงำนออกใบเสร็จ 
กำรเรียกใช้โปรแกรม 
 

 
 

รูปที่ 22  การเรียกใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
 

การใช้งานต่างๆ ในส่วนนี้จะมีวิธีการใช้งานเช่นเดียวกันกับในโปรแกรมท่ี 2.1 ที่ได้กล่าวมาแล้ว 
เพียงแต่เพ่ิมขั้นตอนการรับช าระเข้ามาเพ่ือท าการออกใบเสร็จ 
 
2.1 ขั้นตอนกำรรับช ำระ  ออกใบเสร็จ --> ท ารายการ --> พิมพ์ใบน าส่งเงิน 
2.2.1 การรับช าระ (ทีอ่อกใบเสร็จจากระบบ) 

คลิก  ประเภทรายรับ   
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 23 
 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-15 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

 
 

รูปที ่23  หน้าจอการช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ออกใบเสร็จ) 
 

จากรูปที่ 23 สามารถอธิบายการท างานของหน้าจอเมนูเงินนอกงบประมาณได้ดังนี้ 
1. คลิกเลือกหมวดเงินรับฝาก 
2. กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม 

3. คลิก   เพ่ือบันทึกน าส่ง 

4. แสดงตัวอย่างใบเสร็จ พร้อมกับ เลือกคลิก ลบ/ดูตัวอย่าง/พิมพ์ใบเสร็จ (คลิก  เพ่ือ
พิมพ์ใบเสร็จ) 

5. แสดงรายละเอียดเงินน าส่ง 
5.1 การยกเลิกใบเสร็จ  คลิกปุ่ม ยกเลิก เพ่ือยืนยันการยกเลิกใบเสร็จ 

 

หมำยเหตุ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขหรือพิมพ์ใบเสร็จใหม่ ผู้ใช้งาน
จะต้องท าการยกเลิกใบเสร็จยกเลิกใบเสร็จ (ในหัวข้อ 1.2.2) นั้นเสียก่อน แล้วจึงท าการรับช าระใหม่ 
 
  

1 

2 

4 

3 

5 แสดง / ยกเลิกใบเสร็จ 

ลบ/ดู พิมพ์ใบเสร็จ 

กรอกข้อมลูกำรรับช ำระ 

เลือกหมวด/ประเภทรำยรับ 



 

 
จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

2-16 คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับช าระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

1.2.2 การน าส่งเงิน (ท่ีออกใบเสร็จในระบบ) 

เมื่อคลิกเข้าสู่  ประเภทรายรับ  

 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที ่24  หน้าจอการน าส่งเงิน (ท่ีออกใบเสร็จในระบบ) 

 
จากรูปที่ 24 สามารถอธิบายการท างานของระบบได้ดังนี้ 

1. คลิกเลือก              
2. กรอกเลขที่ใบเสร็จที่เริ่มต้น-สิ้นสุด 

3. คลิกเลือก  เพ่ือน าส่งเงิน 
4. แสดงรายการน าส่งเงินที่มีในระบบ      

4.1 การยกเลิกใบเสร็จ  คลิกปุ่ม ยกเลิก เพ่ือยืนยันการยกเลิกใบเสร็จ 
 

1 
2 

3 

4 

คลิกเมนนู ำส่งเงิน 

แสดง / ยกเลิกใบเสร็จ 

คลิกน ำส่งเงิน 

กรอกเลขที่ใบเสร็จ 


