
ระบบรับและน ำส่ง
Receipt Process : RP



แบบฟอรม์และประเภทเอกสารในระบบรบัและน าสง่

กระบวนการรับเงิน

กระบวนกำร Web Online

การรับเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง นส01 (RA)

การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ของตนเอง

นส01 (RB)

การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอ่ืน นส03 (RC)

การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทน
หน่วยงานอ่ืน

นส03 (RD)

กระบวนการน าส่งเงิน

กระบวนกำร Web Online

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง นส02-1 (R1)

การน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ของตนเอง

นส02-1 (R2, RX)

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอ่ืน นส02-2 (R3)

การน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทน
หน่วยงานอ่ืน

นส02-2 (R4, RY)
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กำรรับเงินรำยได้แผ่นดิน
ของหน่วยงำนตนเอง

(ประเภทเอกสำร : RA)
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ระบบรับและน ำส่งรำยได้
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จัดเก็บรำยได้
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กำรรับเงินของหน่วยงำน : นส01
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ประเภทกำรรับเงิน : RA (รับรำยได้แผ่นดิน)
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ประเภทกำรรับเงิน : RA (รับรำยได้แผ่นดิน)
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RYYXXXXXXX



Tab ข้อมูลทั่วไป  (นส.01-RA)
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Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.01-RA)
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Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.01-RA)

11



กด “จัดเก็บรำยกำรนี้ลงตำรำง”(นส.01-RA)

12



กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.01-RA)

13



กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.01-RA)

14



แสดงเลขที่เอกสำรใบจัดเก็บรำยได้ (นส.01-RA)

15



แสดงเลขที่เอกสำรใบจัดเก็บรำยได้ (นส.01-RA)

16



กดปุ่ม พิมพ์รำยงำน (นส.01-RA)

17



18

กำรรับเงินฝำกคลัง
ของหน่วยงำนตนเอง

(ประเภทเอกสำร : RB)



ระบบรับและน ำส่งรำยได้
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จัดเก็บรำยได้
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กำรรับเงินของหน่วยงำน : นส01

21



ประเภทกำรรับเงิน : RB (รับเงินฝำกคลังของตนเอง)
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ประเภทกำรรับเงิน : RB (รับเงินฝำกคลังของตนเอง)
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Tab ข้อมูลทั่วไป (นส.01 - RB)
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Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.01 - RB)
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Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.01 - RB)

26



กด “จัดเก็บรำยกำรนี้ลงตำรำง”(นส.01 - RB)

27



กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.01-RB)

28



กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.01 - RB)

29



แสดงเลขที่เอกสำรใบจัดเก็บรำยได้ (นส.01 - RB)

30



แสดงเลขที่เอกสำรใบจัดเก็บรำยได้ (นส.01 - RB)

31



พิมพ์รำยงำน (นส.01 - RB)
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33

กำรรับเงินรำยได้แผ่นดิน
แทนหน่วยงำนอื่น

(ประเภทเอกสำร : RC)



ระบบรับและน ำส่งรำยได้
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จัดเก็บรำยได้
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กำรรับเงินของหน่วยงำน : นส03

36



ประเภทกำรรับเงิน : RC (รับรำยได้แผ่นดินแทนกัน)

37



ประเภทกำรรับเงิน : RC (รับรำยได้แผ่นดินแทนกัน)
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Tab ข้อมูลทั่วไป  (นส.03 - RC)
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Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.03 - RC)
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Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.03 - RC)

41



กด “จัดเก็บรำยกำรนี้ลงตำรำง”(นส.03 - RC)

42



กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.03 - RC)

43



กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.03 - RC)

44



แสดงเลขที่เอกสำรใบจัดเก็บรำยได้ (นส.03 - RC)

45



แสดงเลขที่เอกสำรใบจัดเก็บรำยได้ (นส.03 - RC)

46



พิมพ์รำยงำน (นส.03 - RC)
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48

กำรรับเงินฝำกคลัง
แทนหน่วยงำนอื่น

(ประเภทเอกสำร : RD)



ระบบรับและน ำส่งรำยได้
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จัดเก็บรำยได้
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กำรรับเงินของหน่วยงำน : นส03

51



ประเภทกำรรับเงิน : RD (รับเงินฝำกคลังแทนกัน)
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ประเภทกำรรับเงิน : RD (รับเงินฝำกคลังแทนกัน)

53
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54

Tab ข้อมูลทั่วไป  (นส.03 - RD)



55

Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.03 - RD)



Tab รำยกำรจัดเก็บ (นส.03 - RD)

56



กด “จัดเก็บรำยกำรนี้ลงตำรำง” (นส.03 - RD)

57



กด “จ ำลองกำรบันทึก” (นส.03 - RD)

58



กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.03 - RD)

59



แสดงเลขที่เอกสำรใบจัดเก็บรำยได้ (นส.03 - RD)

60



แสดงเลขที่เอกสำรใบจัดเก็บรำยได้ (นส.03 - RD)

61



พิมพ์รำยงำน (นส.03 - RD)
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กำรน ำส่งรำยได้แผ่นดิน
ของหน่วยงำนตนเอง

(ประเภทเอกสำร : R1)
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ระบบรับและน ำส่งรำยได้
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น ำส่งเงิน
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น ำส่งเงินแบบผ่ำนรำยกำร : นส02-1

66



ประเภทเงินที่น ำส่ง : R1 (รำยได้แผ่นดินของตนเอง)
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68

ประเภทเงินที่น ำส่ง : R1 (รำยได้แผ่นดินของตนเอง)
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Tab ข้อมูลทั่วไป  (นส.02-1 – R1)

69



Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-1 - R1)

70



Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-1 - R1)

71



กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.02-1 - R1)

72



กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.02-1 - R1)

73



แสดงเลขที่เอกสำรใบน ำส่ง (นส.02-1 - R1)

74



แสดงเลขที่เอกสำรใบน ำส่ง (นส.02-1 - R1)

75



พิมพ์รำยงำน (นส.02-1 - R1)

76



กำรน ำส่งเงินฝำกคลัง
ของหน่วยงำนตนเอง

(ประเภทเอกสำร : R2)

77



ระบบรับและน ำส่งรำยได้

78



น ำส่งเงิน

79



น ำส่งเงินแบบผ่ำนรำยกำร : นส02-1

80



ประเภทเงินที่น ำส่ง : R2 (น ำส่งเงินฝำกคลังของตนเอง)

81



ประเภทเงินที่น ำส่ง : R2 (น ำส่งเงินฝำกคลังของตนเอง)

82
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Tab ข้อมูลทั่วไป  (นส.02-1 - R2)
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Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-1 - R2)

84



Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-1 - R2)

85



กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.02-1 - R2)

86



กด “บันทึกข้อมูล” และกด“แสดงข้อมูล” (นส.02-1 - R2)

87



แสดงเลขที่เอกสำรใบน ำส่ง (นส.02-1 - R2)

88



แสดงเลขที่เอกสำรใบน ำส่ง (นส.02-1 - R2)

89



พิมพ์รำยงำน (นส.02-1 - R2)

90



กด “แสดงเอกสำร” (นส.02-1 - RX)

91



กด “เลือก     เพื่อแสดงเอกสำร” (นส.02-1 - RX)

92



แสดงเลขที่เอกสำรปรับเพิ่มเงินฝำกคลัง (นส.02-1 - RX)

93



พิมพ์รำยงำน (นส.02-1 – RX)
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กำรน ำส่งรำยได้แผ่นดิน
แทนหน่วยงำนอื่น

(ประเภทเอกสำร : R3)
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ระบบรับและน ำส่งรำยได้

96



น ำส่งเงิน

97



น ำส่งเงินแบบผ่ำนรำยกำร : นส02-2

98



ประเภทเงินที่น ำส่ง : R3 (น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินแทนกัน)

99



ประเภทเงินที่น ำส่ง : R3 (น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินแทนกัน)
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Tab ข้อมูลทั่วไป  (นส.02-2 - R3)
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Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-2 - R3)
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Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-2 - R3)

103



กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.02-2 –R3)

104



กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.02-2 – R3)

105



แสดงเลขที่เอกสำรใบน ำส่ง (นส.02-2 - R3)

106



แสดงเลขที่เอกสำรใบน ำส่ง (นส.02-2 - R3)

107



พิมพ์รำยงำน (นส.02-2 - R3)

108



กำรน ำส่งเงินฝำกคลัง
แทนหน่วยงำนอื่น

(ประเภทเอกสำร : R4)
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ระบบรับและน ำส่งรำยได้

110



น ำส่งเงิน

111



น ำส่งเงินแบบผ่ำนรำยกำร : นส02-2

112



ประเภทเงินที่น ำส่ง : R4 (น ำส่งเงินฝำกคลังแทนกัน)

113



ประเภทเงินที่น ำส่ง : R4 (น ำส่งเงินฝำกคลังแทนกัน)
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Tab ข้อมูลทั่วไป  (นส.02-2 - R4)
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Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-2 - R4)
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Tab รำยกำรน ำฝำก (นส.02-2 - R4)

117



กด “จ ำลองกำรบันทึก”(นส.02-2 - R4)

118



กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.02-2 - R4)

119



แสดงเลขที่เอกสำรใบน ำส่ง (นส.02-2 - R4)

120



แสดงเลขที่เอกสำรใบน ำส่ง (นส.02-2 - R4)

121



พิมพ์รำยงำน (นส.02-2 - R4)

122



กด “แสดงเอกสำร” (นส.02-2 - RY)

123



กด “เลือก    เพื่อแสดงเอกสำร” (นส.02-2 - RY)

124



แสดงเลขที่เอกสำรปรับเพิ่มเงินฝำกคลัง (นส.02-2 - RY)

125



พิมพ์รำยงำน (นส.02-2 - RY)

126



กำรอนุมัติเอกสำรน ำส่ง (อม03)

127



เลือกอนุมัติรำยกำร
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เลือก (อม03) - อนุมัติเอกสำรน ำส่ง
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ค้นหำตำมเลขที่เอกสำร - (อม03) 

130



ค้นหำตำมเลขที่เอกสำร - (อม03) 

131



กด “เลือก     เพื่อแสดงเอกสำร” - (อม 03)

132



แสดงเอกสำรที่ต้องกำรอนุมัติ - (อม03)

133



กด หน้ำรำยกำรที่จะอนุมัติ และกด “บันทึกรำยกำร” - (อม03)

134



แสดงผลกำรอนุมัติ และกด “ด ำเนินกำรต่อ” - (อม03)

135



กลับมำที่ รำยกำรรออนุมัติ - (อม03)

136



กำรอนุมัติรำยกำร (อม03) - ค้นหำตำมเงื่อนไขอื่น

137



เลือกประเภทเอกสำร - (อม03)

138



กด “เลือก     เพื่อแสดงเอกสำร” - (อม03)

139



แสดงเอกสำรที่ต้องกำรอนุมัติ - (อม03)

140



กด หน้ำรำยกำรที่จะอนุมัติ และกด “บันทึกรำยกำร” - (อม03)

141



กด “ด ำเนินกำรต่อ” - (อม03)

142



กลับมำที่ รำยกำรรออนุมัติ - (อม03)

143



กำรค้นหำเอกสำร

144



กำรค้นหำเอกสำร

145



กำรค้นหำเอกสำร  (ตำมเลขที่เอกสำร)

146



กด “เลือก     เพื่อแสดงเอกสำร”

147



แสดงเลขที่เอกสำรที่ค้นหำ

148



กำรค้นหำเอกสำร (ตำมเงื่อนไขอื่น)

149



กด “เลือก    เพื่อแสดงเอกสำร”

150



แสดงเลขที่เอกสำรที่ค้นหำ
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กำรกลับรำยกำร

152



กระบวนการรับเงนิ

ประเภทเอกสำร Web Online

RA √

RB √

RC X

RD X

กระบวนการน าส่งเงิน

ประเภทเอกสำร Web Online

R1
*ที่ยงัไมไ่ดก้ระทบยอดกบัเอกสาร CJ

√

R2   
RX

X       

X

R3 X

R4  

RY

X        

X

การกลบัรายการเอกสารในระบบรบัและน าสง่

153



กำรกลับรำยกำร

154



กำรกลับรำยกำร

155



กรอกเลขที่เอกสำร และกดปุ่ม “แสดงเอกสำร”

156



แสดงเอกสำรที่ต้องกำรกลับรำยกำร

157



ระบุเหตุผลในกำรกลับรำยกำร

158



แสดงเลขที่เอกสำรกลับรำยกำร

159



แสดงเอกสำรที่กลับรำยกำร

160



กำรเรียกรำยงำน

161



รำยงำนจัดเก็บ น ำส่ง รำยได้แผ่นดิน และเงินฝำกคลัง NRP_REV_002

162



163

รำยงำนจัดเก็บ น ำส่ง รำยได้แผ่นดิน และเงินฝำกคลัง NRP_REV_002



164

รำยงำนจัดเก็บ น ำส่ง รำยได้แผ่นดิน และเงินฝำกคลัง NRP_REV_002



รำยงำนจัดเก็บ น ำส่งรำยได้แทนกัน NRP_REV_003

165



166

รำยงำนจัดเก็บ น ำส่งรำยได้แทนกัน NRP_REV_003



167

รำยงำนจัดเก็บ น ำส่งรำยได้แทนกัน NRP_REV_003



รำยงำนน ำส่งเงิน ผ่ำน KTB Corporate Online NRP_KCB_002

168



169

รำยงำนน ำส่งเงินผ่ำน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
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รำยงำนน ำส่งเงินผ่ำน KTB Corporate Online NRP_KCB_002



171

รำยงำนน ำส่งเงินผ่ำน KTB Corporate Online NRP_KCB_002



รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT

172



173

รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT



174

รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT




