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สารบัญ 

 หนา 

บทท่ี 1 เขาสูระบบ 1 - 1 

บทท่ี 2 หนาแรก 2 - 1 

บทท่ี 3 คนหารายการนําสง และใบส่ังจาย 3 - 1 

บทท่ี 4 คนหารายการใบเสร็จ 4 - 1 

บทท่ี 5 หลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร 5 - 1 

บทท่ี 6 รายการชําระเกิน 6 - 1 

บทท่ี 7 บันทึกรายการขอหักสวนเกิน 7 - 1 
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บทท่ี 1 เขาสูระบบ 

เขาใชงานตามลิงค http://onlineservicedev.oic.or.th/ETAX/INS-ETAX เพ่ือเขาสูหนา Login 

หมายเหตุ : URL นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือมีการใชงานจริง 

 

  
รูปท่ี 1.1 หนา Login 

การทํางานของโปรแกรม 

1. เขาสูระบบโดย Username และ Password จากนั้นกดปุม   เพ่ือเขาสูระบบ 
1.1. หาก Username หรือ Password ของทานไมถูกตอง ขอความแจงเตือนวา “ไมพบขอมูลผูใช โปรดติดตอ

ผูดูแลระบบ” ดังรูปท่ี 1.2 
 

 
รูปท่ี 1.2 แจงเตือน 

1.2. หาก Username และ Password ของทานถูกตองจะสามารถเขาระบบไปท่ีหนาตางแรกของโปรแกรม 

ดังรูปท่ี 2.1 

 

http://onlineservicedev.oic.or.th/ETAX/INS-ETAX
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บทท่ี 2 หนาแรก 

หลังจากทําการ Log in เขาสูระบบ จะแสดงหนาจอหนาแรกของระบบ ดังรูปท่ี 2.0 

 
รูปท่ี 2.1 หนาแรก 

การทํางานของโปรแกรม 
1. หนาหลักของระบบประกอบไปดวย 

1.1. Menu Bar เปนศูนยรวมของเมนู ข้ันตอนการทํางานท้ังหมด (แสดงเมนูตามสิทธิ์ท่ีไดรับจากผูดูแลระบบ)  
เม่ือตองการเขาใชงานสามารถเขาผาน Menu Bar และเลือกเมนูท่ีตองการใชงานไดทันที ดังรูปท่ี 2.2 

  
รูปท่ี 2.2  Menu bar 

1.2. แสดงขอมูลบัญชีผูใชดานบนขวา เม่ือกดท่ีบัญชีผูใชจะแสดงขอมูลบัญชีผูใชแบบยอ ดังรูปท่ี 2.3 

 
รูปท่ี 2.3  แสดงขอมูลบัญชีผูใช 
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1.3. Alert Box แสดงรายการขอมูลในรอบนําสงนั้นๆ โดยมีรอบของขอมูล ดังรูปท่ี 2.4 

ไตรมาส ชวงขอมูล นําสง รอบนําสง 

ไตรมาส 1 1 มกราคม – 31 มีนาคม 1-30 เมษายน 1 เมษายน เปนตนไป 

ไตรมาส 2 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 1-30 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม เปนตนไป 

ไตรมาส 3 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 1-30 ตุลาคม 1 ตุลาคม เปนตนไป 

ไตรมาส 4 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 1-30 มกราคม 1 มกราคม เปนตนไป 

รูปท่ี 2.4 ตารางรอบการนําสงของขอมูล 

1.3.1. Step 1 นําสงขอมูลเงินสมทบ : บริษัทนําสงขอมูลเงินสมทบมาใหกับ คปภ.  

• กดปุม  เพ่ือเขาสูทางลัดเมนูคนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย 
1.3.2. Step 2 ดาวนโหลดใบนําสง/ใบสั่งจาย : บริษัททําการดาวนโหลดใบสั่งจาย 

• กดปุม  เพ่ือเขาสูทางลัดเมนูคนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย  
1.3.3. Step 3 อัพโหลดหลักฐานการชําระเงิน : บริษัททําการอัพโหลดใบเสร็จ หลักฐานการชําระเงิน 

• กดปุม  เพ่ือเขาสูทางลัดเมนูคนหาหลักฐานการชําระเงิน 
1.3.4. Step 4 ดาวนโหลดใบเสร็จ : บริษัททําการดาวนโหลดใบเสร็จ  

• กดปุม  เพ่ือเขาสูทางลัดเมนูคนหารายการใบเสร็จ 

 
รูปท่ี 2.5  ข้ันตอนการทํางานของบริษัท ณ งวดนําสงนั้นๆ 

หมายเหตุ : สีของปุมการดําเนินงานในแตละ Step มีความหมาย ดังนี้ 

-    สีเทา ความหมายคือ ยังไมสามารถดําเนินงานได  

-    สีเขียวออน ความหมายคือ บริษัทสามารถดําเนินงายได 

-    สีเขียวเขม ความหมายคือ บริษัทดําเนินงานแลว 
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1.4. แสดงเมนูสําหรับเขาใชงาน 
1.4.1. รายการใบนําสง/ใบสั่งจาย : เปนการดูขอมูลยอนหลังของรายการใบนําสง/ใบสั่งจาย   

• กดปุม  เพ่ือเขาสูทางลัดเมนูคนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย 
1.4.2. หลักฐานการชําระเงิน : เปนการดูขอมูลยอนหลังของหลักฐานการชําระเงิน   

• กดปุม  เพ่ือเขาสูทางลัดเมนูคนหาหลักฐานการชําระเงิน 
1.4.3. รายการใบเสร็จ : เปนการดูขอมูลยอนหลังของรายการใบเสร็จโดย  

• กดปุม  เพ่ือเขาสูทางลัดเมนูคนหารายการใบเสร็จ 

 
รูปท่ี 2.6  เมนูสําหรับเขาใชงาน
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บทท่ี 3 คนหารายการใบนําสง/ใบส่ังจาย 

เมนูคนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย เปนเมนูเพ่ือใชในการจัดการรายการใบสั่งจาย ซ่ึงสามารถคนหารายการใบ
นําสง/ใบสั่งจาย และเพ่ือแสดงรายการนําสงและใบนําสง/ใบสั่งจายของแตละบริษัทประกันภัย  

 
รูปท่ี 3.1 แสดงเมนคูนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย 

การทํางานของโปรแกรม 
กดท่ีแถบเมนูดานซายมือ เพ่ือเขาสูเมนูคนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย ระบบจะแสดงหนาจอคนหารายการนําสงและ 
ใบนําสง/ใบสั่งจาย ดังรูปท่ี 3.2 

 

รูปท่ี 3.2 แถบเมนดูานซายมือ เลือกเมนูคนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย 
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1.  หนาคนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย ประกอบไปดวย 
1.1. ใหระบุขอมูลตามเง่ือนไขท่ีตองการ  โดยขอมูลท่ีมีสัญลักษณ * เปนขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ 

1.1.1. ระบุขอมูลเลขท่ีรับ ท่ีตองการ   

1.1.2. ป พ.ศ. เปนขอมูล Drop down ใหเลือก โดยใหทํากดเลือก ขอมูลท่ีตองการ ดังรูปท่ี 3.3  

 
รูปท่ี 3.3 แสดงขอมูล Drop down ใหเลือก 

 

• กดปุม  เพ่ือทําการคนหาขอมูล  

• กดปุม   เพ่ือลงขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอคนหารายการใบนําสง/ใบสั่งจาย  
ดังรูปท่ี 3.2 เพ่ือใหผูใชงาน สามารถระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูลใหมอีกครั้ง 
 

1.2. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีคนหา หนาจอจะแสดงผลการคนหาดังรูปท่ี 3.4 

 
รูปท่ี 3.4 หนาจอแสดงผลการคนหา 
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1.2.1. กดปุม เพ่ือดูขอมูลนําสงเงินสมทบ โดยระบบจะแสดงหนาจอขอมูลนําสงเงินสมทบ ดังรูปท่ี 3.5 
โดยข้ึนอยูกับสถานะ ใบสั่งจาย ตามตาราง ผลการคนหา 
(1) สถานะ “รอชําระ” สามารถ นําออกใบนําสง/ใบสั่งจาย และ ขอยกเลิกใบนําสง/ใบสั่งจาย ดังนี้ 

• กดปุม  เพ่ือนําออกใบนําสง/ใบสั่งจาย 

• กดปุม  เพ่ือยกเลิกใบนําสง/ใบสั่งจาย ระบบจะเปลี่ยนสถานะ 
เปน “ยกเลิกใบสั่งจาย” เม่ือ คปภ.อนุมัติ คําขอยกเลิก แลวเทานั้น 

(2) สถานะ “ชําระแลว” สามารถ นําออกใบนําสง/ใบสั่งจาย  ดังนี้ 

• กดปุม  เพ่ือนําออกใบนําสง/ใบสั่งจาย 
(3) สถานะ “ขอยกเลิกใบสั่งจาย”  หลังจากทําการ “ขอยกเลิกใบนําสง/ใบสั่งจาย” แลวระบบจะเปลี่ยน 

สถานะใบนําสง/ใบสั่งจายเปน “ขอยกเลิกใบสั่งจาย ” โดยสามารถ นําออกใบนําสง/ใบสั่งจาย  และ
ยกเลิกใบนําสง/ใบสั่งจาย ดังนี้ 

• กดปุม  เพ่ือนําออกใบนําสง/ใบสั่งจาย 

• กดปุม  เพ่ือยกเลิกใบนําสง/ใบสั่งจาย ระบบจะเปลี่ยนสถานะเปน 
“ยกเลิกใบสั่งจาย” เม่ือ คปภ.อนุมัติ คําขอยกเลิก แลวเทานั้น 

(4) สถานะ “ยกเลิกใบสั่งจาย” ระบบจะทําการสงคําขอยกเลิกใบสั่งจายผานเว็บไซด ไปท่ี คปภ. เพ่ือรอ 
คปภ.ทําการอนุมัติคําขอ หาก คปภ.ไมอนุมัติยกเลิก ใบนําสง/ใบสั่งจายดังกลาว จะเปลี่ยนสถานะ
เปน “รอชําระ” และจะสามารถ นําออกใบนําสง/ใบสั่งจายไดดังเดิม  แตหาก คปภ.อนุมัติใหยกเลิก 
ใบนําสง/ใบสั่งจาย ระบบจะเปลี่ยนสถานะเปน “ยกเลิกใบสั่งจาย” โดยสามารถ นําออกใบนําสง/
ใบสั่งจาย ดังนี้ 

• กดปุม  เพ่ือนําออกใบนําสง/ใบสั่งจาย โดย ระบบจะพิมพลายน้ําท่ี 
แบบสงเงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย และ ใบสั่งจาย วา ยกเลิก ดังรูปท่ี 3.9 และ 3.10  
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รูปท่ี 3.5 ขอมูลนําสงเงินสมทบ กรณี “รอชําระ” 
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1.2.1.1. กดปุม  เพ่ือนําออก แบบสงเงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย และ 
 ใบสั่งจาย ดังรูปท่ี 3.6 และ 3.7 ตามลําดับ  

หมายเหตุ : 1.   แบบสงเงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย จะตั้งชื่อไฟล ข้ึนตนดวย C ตามดวยเลขท่ีรับ  
เชน C620000195.pdf 

2. ใบสั่งจาย จะตั้งชื่อไฟล ข้ึนตนดวย P ตามดวยเลขท่ีรับ เชน P620000195.pdf  

 
รูปท่ี 3.6 ตัวอยางแบบสงเงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
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รูปท่ี 3.7 ตัวอยางใบสั่งจาย 
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1.2.1.2 กดปุม  เพ่ือยกเลิกใบนําสง/ใบสั่งจาย ระบบจะแสดงหนาจอ ใหระบุ
สาเหตุการยกเลิกใบสั่งจาย ดังรูปท่ี 3.8 ระบบจะทําการสงคําขอยกเลิกใบสั่งจายผานเว็บไซด ไปท่ี 
คปภ. เพ่ือรอ คปภ.ทําการอนุมัติคําขอ หาก คปภ.อนุมัติยกเลิก ระบบจะเปลี่ยนสถานะเปน 
“ยกเลิกใบสั่งจาย” แตหาก คปภ.ไมอนุมัติยกเลิก ระบบจะเปลี่ยนสถานะเปน “รอชําระ” 

 
รูปท่ี 3.8 หนาจอแสดงเหตุผลในการยกเลิกใบนําสง/ใบสั่งจาย 

(1) ระบบจะแสมปขอความยกเลิก และ พิมพลายน้ําวา ยกเลิก ในหนาขอมูลนําสงเงินสมทบ 
และไฟลใบแบบสงเงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัยและใบสั่งจาย  

เม่ือกด  ดังรูปท่ี 3.9 และ 3.10 
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หนาท่ี 3 - 8 
 

 

รูปท่ี 3.9 ตัวอยางแบบสงเงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัยเม่ือยกเลิกใบนําสง/ใบสั่งจาย 
 

  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 3 - 9 
 

 

รูปท่ี 3.10 ตัวอยางใบสั่งจายเม่ือยกเลิกใบสั่งจาย 
 



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 3 - 10 
 

1.2.1.3 กดปุม  เพ่ือดาวนโหลดเอกสารการชําระเงินจากธนาคาร กรณีท่ีบริษัทประกันภัย 
Upload ขอมูลเอกสารการชําระเงินเขาระบบแลว ดังรูปท่ี 3.5 

1.2.1.4 แสดง สถานะ และประวัติ ยกเลิกใบสั่งจาย รายการนั้นๆ ดังรูปท่ี 3.5 
1.2.1.5 แสดงขอมูลใบสั่งจายของบริษัทประกันภัยนั้นๆ ดังรูปท่ี 3.5 

 

1.3 กดปุม  เพ่ือ เขาสูทางลัดหนาจอบันทึกรายการขอหักสวนเกิน ดังรูปท่ี 3.1 

1.4 กดปุม  เพ่ือใหระบบ แสดงผลขอมูล 10 รายการ (คาเริ่มตน) หรือกดปุม เพ่ือเลือก
จํานวนรายการท่ีตองการแสดง ดังรูปท่ี 3.1 จะไดผลดังรูปท่ี 3.11 

 
รูปท่ี 3.11 หนาจอแสดงจํานวนรายการใหเลือก 

 

1.5 กดปุม  เพ่ือ นําออกขอมูล โดยสามารถเลือกรูปแบบการนําออกได ดังรูปท่ี 3.12 
 

 
รูปท่ี 3.12 หนาจอแสดงรูปแบบการนําขอมูลออก 

 

1.6 แท็บแสดง “เลขท่ีหนา”ของขอมูล (กรณีท่ีมีขอมูลเกิน 1 หนาข้ึนไป)  

สามารถกดปุม  เพ่ือใหระบบแสดงขอมูลกอนหนา หรือ กดปุม   เพ่ือใหระบบแสดงขอมูล 
ในหนาถัดไป



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 4 - 1 
 

บทท่ี 4 คนหารายการใบเสร็จ 

เมนูคนหารายการใบเสร็จ เปนเมนเูพ่ือใชในการแสดงรายการใบเสร็จ และเพ่ือนําออกรายการใบเสร็จ ของแตละ
บริษัทประกันภัย  

 
รูปท่ี 4.1 แสดงเมนูรายการใบเสร็จ 

 
การทํางานของโปรแกรม 
กดท่ีแถบเมนูดานซายมือ เพ่ือเขาสูเมนูคนหารายการใบเสร็จ ระบบจะแสดงหนาจอคนหารายการใบเสร็จ ดังรูปท่ี 4.2 

 

รูปท่ี 4.2 หนาจอคนหารายการใบเสร็จ 

 
  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 4 - 2 
 

1. หนาคนหารายการใบเสร็จ 
1.1. ใหระบุขอมูลตามเง่ือนไขท่ีตองการ  โดยขอมูลท่ีมีสัญลักษณ * เปนขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ 

1.1.1. ระบุขอมูลเลขท่ีรับ ท่ีตองการ   

1.1.2. ป พ.ศ. เปนขอมูล Drop down ใหเลือก โดยใหทํากดเลือก ขอมูลท่ีตองการ ดังรูปท่ี 4.3  

 
รูปท่ี 4.3 แสดงขอมูล Drop down ใหเลือก 

 

• กดปุม  เพ่ือทําการคนหาขอมูล  

• กดปุม  เพ่ือลางขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอคนหารายการใบเสร็จ ดังรูปท่ี 4.2 
เพ่ือใหผูใชงาน สามารถระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูลใหมอีกครั้ง 

 
1.2. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีคนหา หนาจอจะแสดงผลการคนหาดังรูปท่ี 4.4 

 
รูปท่ี 4.4 หนาจอแสดงผลการคนหา 

 

1.2.1. กดปุม  เพ่ือดูขอมูลใบเสร็จรับเงิน โดยระบบจะแสดงหนาจอขอมูลใบเสร็จรับเงิน ดังรูปท่ี 4.5 และ 
รูปท่ี 4.6 

 
 
 
 



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 4 - 3 
 

กรณี สถานะใบเสร็จใชงาน 

 
รูปท่ี 4.5 ใบเสร็จรับเงิน กรณี สถานะใบเสร็จรับเงินใชงาน 

 

  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 4 - 4 
 

1.2.1.1. กดปุม  เพ่ือนําออกใบเสร็จรับเงิน / Official Receipt กองทุนทดแทน
ผูประสบภัย ดังรูปท่ี 4.6 

 
รูปท่ี 4.6 ตัวอยางใบเสร็จรับเงิน / Official Receipt กองทุนทดแทนผูประสบภัย  

1.2.1.2. กดปุม  เพ่ือดาวนโหลดเอกสารการชําระเงินจากธนาคาร กรณีท่ีบริษัทประกันภัย Upload 
ขอมูลเอกสารการชําระเงินเขาระบบแลว ตามรูปท่ี 4.5 

1.2.1.3. แสดงขอมูลตัวอยางใบเสร็จ ตามรูปท่ี 4.5 

หมายเหตุ : แบบใบเสร็จรับเงิน / Official Receipt กองทุนทดแทนผูประสบภัย จะตั้งชื่อไฟล ดวยเลขท่ีรับ  
เชน 620000195.pdf  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 4 - 5 
 

กรณี สถานะใบเสร็จยกเลิก 

 
รูปท่ี 4.7 ใบเสร็จรับเงิน กรณีสถานะ “ยกเลิกใบเสร็จ” 

 

  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 4 - 6 
 

1.2.1.4. กดปุม  เพ่ือนําออกใบเสร็จรับเงิน / Official Receipt กองทุนทดแทน 
ผูประสบภัย กรณียกเลิก ดังรูปท่ี 4.8 

 

รูปท่ี 4.8 ตัวอยางใบเสร็จรับเงิน / Official Receipt กองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีสถานะ “ยกเลิกใบเสร็จ” 

หมายเหตุ : แบบใบเสร็จรับเงิน / Official Receipt กองทุนทดแทนผูประสบภัย จะตั้งชื่อไฟล ดวยเลขท่ีรับ  
เชน 620000195.pdf  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 4 - 7 
 

1.2.1.5. กดปุม  เพ่ือดาวนโหลดเอกสารการชําระเงินจากธนาคาร กรณีท่ีบริษัทประกันภัย Upload 
ขอมูลเอกสารการชําระเงินเขาระบบแลว 

1.2.1.6. เหตุผลยกเลิกใบสั่งจายและวันท่ียกเลิก 
1.2.1.7. แสดงขอมูลตัวอยางใบเสร็จ 

1.3 กดปุม  เพ่ือใหระบบ แสดงผลขอมูล 10 รายการ (คาเริ่มตน) หรือกดปุม เพ่ือเลือก
จํานวนรายการท่ีตองการแสดง ดังรูปท่ี 4.7 

 
รูปท่ี 4.7 หนาจอแสดงจํานวนรายการใหเลือก 

 

1.4 กดปุม  เพ่ือ นําออกขอมูล โดยสามารถเลือกรูปแบบการนําออกได ดังรูปท่ี 4.8 
 

 
รูปท่ี 4.8 หนาจอแสดงรูปแบบการนําขอมูลออก 

 

1.5 แท็บแสดง “เลขท่ีหนา”ของขอมูล (กรณีท่ีมีขอมูลเกิน 1 หนาข้ึนไป)  

สามารถกดปุม  เพ่ือใหระบบแสดงขอมูลกอนหนา หรือ กดปุม   เพ่ือใหระบบแสดงขอมูล 
ในหนาถัดไป 
 



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 5 - 1 
 

บทท่ี 5 หลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร 

เมนูหลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร เปนเมนูเพ่ือใชในการคนหาหลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร และ
นําเขาหลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร ของแตละบริษัทประกันภัย 

 
รูปท่ี 5.1 แสดงเมนูหลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร 

การทํางานของโปรแกรม 
กดท่ีแถบเมนูดานซายมือ เพ่ือเขาสูเมนูหลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร ระบบจะแสดงหนาจอหลักฐานการชําระเงิน
จากธนาคาร ดังรูปท่ี 5.2 
 

 
รูปท่ี 5.2 หนาจอหลักฐานการจายเงินจากธนาคาร 

 
  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 5 - 2 
 

1. หนาหลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร 
1.1. ใหระบุขอมูลตามเง่ือนไขท่ีตองการ  โดยขอมูลท่ีมีสัญลักษณ * เปนขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ 

1.1.1.ระบุขอมูลเลขท่ีรับ ท่ีตองการ   

1.1.2.ป พ.ศ. เปนขอมูล Drop down ใหเลือก โดยใหทํากดเลือก ขอมูลท่ีตองการ ดังรูปท่ี 5.3  

 

รูปท่ี 5.3 แสดงขอมูล Drop down ใหเลือก 
 

• กดปุม  เพ่ือทําการคนหาขอมูล  

• กดปุม  เพ่ือลางขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอหลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร  
ดังรูปท่ี 5.2 เพ่ือใหผูใชงาน สามารถระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูลใหมอีกครั้ง 
 

1.2. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีคนหา หนาจอจะแสดงผลการคนหาดังรูปท่ี 5.4 

 

รูปท่ี 5.4 หนาจอแสดงผลการคนหา 
 

1.2.1. กดปุม  เพ่ือดูขอมูลหลักฐานการจายเงินจากธนาคาร  
 

หมายเหตุ : หลักฐานการจายเงินจากธนาคาร มีรูปแบบแตกตางกันไป แลวแตรูปแบบของธนาคารนั้นๆ 
 
 



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 5 - 3 
 

1.3. กดปุม  เพ่ือนําเขาหลักฐานการจายเงินจากธนาคาร ดังรูปท่ี 5.5 

 
รูปท่ี 5.5 แนบหลักฐานการชําระเงิน 

1.3.1. ใหระบุขอมูลตามเง่ือนไขท่ีตองการ  โดยขอมูลท่ีมีสัญลักษณ * เปนขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ 
1.3.1.1. ระบุขอมูลเลขท่ีรับ เปนขอมูล Drop down ใหเลือก โดยใหทํากดเลือก ขอมูลท่ีตองการ  

ดังรูปท่ี 5.6 

หมายเหตุ : เลขท่ีรับ ท่ีใหเลือกใน Drop down เปนขอมูลเลขท่ีรับท่ีมีอยูในระบบเทานั้น  

 
รูปท่ี 5.6 แสดงขอมูล Drop down ใหเลือก 

 

1.3.1.2. เม่ือเลือกเลขท่ีรับเสร็จ ระบบจะแสดงขอมูลงวด/ป โดยอัตโนมัติ  
 

1.3.2. กดปุม  เพ่ือใสเอกสารแนบหลักฐานการจายเงินจากธนาคาร 

หมายเหตุ : ไฟลท่ีแนบตอง เปนไฟล PDF,JPG,PNG,JPEG ขนาดไมเกิน 1 MB 

1.3.3. ใหระบุหมายเหตุท่ีตองการ จากนั้น  
 

• กดปุม  เพ่ือทําการบันทึกขอมูล 

• กดปุม  เพ่ือลางขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอคนหารายการใบเสร็จ ดังรูปท่ี 5.5 

เพ่ือใหผูใชงาน สามารถระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูลใหมอีกครั้ง 

 



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 5 - 4 
 

1.4. กดปุม  เพ่ือใหระบบ แสดงผลขอมูล 10 รายการ (ข้ันต่ํา) หรือกดปุม เพ่ือเลือกจํานวน
รายการท่ีตองการแสดง ดังรูปท่ี 5.7 

 
รูปท่ี 5.7 หนาจอแสดงจํานวนรายการใหเลือก 

1.5. กดปุม  เพ่ือ นําออกขอมูล โดยสามารถเลือกรูปแบบการนําออกได ดังรูปท่ี 5.8 
 

 
รูปท่ี 5.8 หนาจอแสดงรูปแบบการนําขอมูลออก 

 

1.6. แท็บแสดง “เลขท่ีหนา”ของขอมูล (กรณีท่ีมีขอมูลเกิน 1 หนาข้ึนไป) สามารถกดปุม 

 เพ่ือใหระบบแสดงขอมูลกอนหนา หรือ กดปุม   เพ่ือใหระบบแสดงขอมูล ในหนาถัดไป



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 6 - 1 
 

บทท่ี 6 รายการชําระเกิน 

เมนูรายการชําระเกิน เปนเมนูเพ่ือใชในการคนหารายการชําระเกิน ของแตละบริษัทประกันภัย  

 
รูปท่ี 6.1 แสดงเมนรูายการชําระเกิน 

 
การทํางานของโปรแกรม 
กดท่ีแถบเมนูดานซายมือ เพ่ือเขาสูเมนูรายการชําระเกิน ระบบจะแสดงหนาจอรายการชําระเกิน ดังรูปท่ี 6.2 

 
รูปท่ี 6.2 หนาจอรายการชําระเกิน 

 
  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 6 - 2 
 

1. หนาคนหารายการชําระเกิน 
1.1. ใหระบุขอมูลตามเง่ือนไขท่ีตองการ  โดยขอมูลท่ีมีสัญลักษณ * เปนขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ 

1.1.1. ระบุขอมูลเลขท่ีรับ ท่ีตองการ   

1.1.2. ป พ.ศ. เปนขอมูล Drop down ใหเลือก โดยใหทํากดเลือก ขอมูลท่ีตองการ ดังรูปท่ี 6.3  

 
รูปท่ี 6.3 แสดงขอมูล Drop down ใหเลือก 

 

• กดปุม  เพ่ือทําการคนหาขอมูล  

• กดปุม  เพ่ือลางขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอรายการชําระเกิน ดังรูปท่ี 6.2 เพ่ือให
ผูใชงาน สามารถระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูลใหมอีกครั้ง 
 

 
1.2. ระบบจะแสดงขอมูลการชําระเกิน ตามเง่ือนไขท่ีคนหา โดยหนาจอจะแสดงผลการคนหาดังรูปท่ี 6.4 

 
รูปท่ี 6.4 หนาจอแสดงผลการคนหา 

 

หมายเหตุ : ขอมูลท่ีแสดง เปนขอมูลท่ีบริษัทประกันภัยไดทําเรื่องชําระเงินเกิน ผานเขามาทาง คปภ. และ คปภ.ไดทํา 
    การอนุมัติรายการในระบบแลวเทานั้น 



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 6 - 3 
 

1.2.1. เม่ือกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอเอกสารแนบ เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร โดยกดปุม   
ดังรูปท่ี 6.5  

 

รูปท่ี 6.5 ตัวอยางหนาจอดาวนโหลดเอกสารแนบ 
 

1.2.2. กดท่ียอดคงเหลือ จะแสดง Popup “จํานวนเงินชําระเกินท่ีใชไป” ดังรูปท่ี 6.6 

 

รูปท่ี 6.6 ตัวอยางจํานวนเงินชําระเกินท่ีใชไป 
 

1.3. กดปุม  เพ่ือใหระบบ แสดงผลขอมูล 10 รายการ (ข้ันต่ํา) หรือกดปุม เพ่ือเลือกจํานวน
รายการท่ีตองการแสดง ดังรูปท่ี 6.7 

 

รูปท่ี 6.7 หนาจอแสดงจํานวนรายการใหเลือก 
  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 6 - 4 
 

1.4. กดปุม  เพ่ือ นําออกขอมูล โดยสามารถเลือกรูปแบบการนําออกได ดังรูปท่ี 6.8 
 

 
รูปท่ี 6.8 หนาจอแสดงรูปแบบการนําขอมูลออก 

 

1.5. แท็บแสดง “เลขท่ีหนา”ของขอมูล (กรณีท่ีมีขอมูลเกิน 1 หนาข้ึนไป) สามารถกดปุม 

 เพ่ือใหระบบแสดงขอมูลกอนหนา หรือ กดปุม   เพ่ือใหระบบแสดงขอมูล ในหนาถัดไป 



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 

 

หนาท่ี 7 - 1 

บทท่ี 7 บันทึกรายการขอหักสวนเกิน 

เมนูบันทึกรายการขอหักสวนเกิน เปนเมนูท่ีใชเพ่ือบันทึกรายการขอหักสวนเกิน ในงวดถัดไป 

 
รูปท่ี 7.1 แสดงเมนูบันทึกรายการขอหักสวนเกิน 

การทํางานของโปรแกรม 
กดท่ีแถบเมนูดานซายมือ เพ่ือเขาสูเมนูบันทึกรายการขอหักสวนเกิน ระบบจะแสดงหนาจอบันทึกรายการขอ
หักสวนเกินดังรูปท่ี 7.2 

 
รูปท่ี 7.2 หนาจอบันทึกรายการขอหักสวนเกิน 

 

  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 
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1. การคนหารายการขอหักสวนเกิน 
1.1. ใหระบุขอมูลตามเง่ือนไขท่ีตองการ  โดยขอมูลท่ีมีสัญลักษณ * เปนขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ 

1.1.1. ระบุขอมูลเลขท่ีรับ ท่ีตองการ   

1.1.2. ป พ.ศ. เปนขอมูล Drop down ใหเลือก โดยใหทํากดเลือก ขอมูลท่ีตองการ ดังรูปท่ี 7.3  

 
รูปท่ี 7.3 แสดงขอมูล Drop down ใหเลือก 

 

• กดปุม  เพ่ือทําการคนหาขอมูล  

• กดปุม  เพ่ือลางขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอบันทึกรายการขอหักสวนเกิน 
ดังรูปท่ี 7.2 เพ่ือใหผูใชงาน สามารถระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูลใหมอีกครั้ง 

 
1.2. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีคนหา หนาจอจะแสดงผลการคนหา ดังรูปท่ี 7.4 

 

รูปท่ี 7.4 หนาจอแสดงผลการคนหา 
 
 
 
 
 



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 
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1.2.1. กดปุม  เพ่ือบันทึกอางอิง งวดเงินชําระเกิน ดังรูปท่ี 7.5 

 

รูปท่ี 7.5 บันทึกอางอิง งวดเงินชําระเกิน 

1.2.1.1. เลขท่ีรับ , งวด/ป และ เงินสมทบชําระเกินยกมา เปนขอมูลท่ีไมสามารถแกไขได  
โดยระบบจะดึงขอมูลมาจากฐานขอมูล 
 

1.2.1.2. เลขท่ีรับชําระเกินอางอิง เปนขอมูล Drop down ใหทําการกดเลือกขอมูลท่ีตองการ 
ดังรูปท่ี 7.6 

 

รูปท่ี 7.6 แสดงขอมูล Drop down ใหเลือกเลขท่ีชําระเกินอางอิง 
 

1.2.1.3. จํานวนเงินชําระเกินคงเหลือ เปนขอมูลท่ีไมสามารถแกไขได โดยระบบจะดึงขอมูลมา 

จากฐานขอมูล 

  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 
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1.2.1.4. ใหระบุเงินชําระเกินท่ีจะหัก โดยสามารถหักชําระเกินดังกลาวเต็มหรือไมเต็มจํานวนก็ได เชน  

จํานวนชําระเกิน = 10,000  จํานวนเงินชําระเกินท่ีหัก = 3,000 จะสามารถหักเงินท่ี

ชําระเกินในงวดถัดไปไดอีก 7,000 หรือสามารถหักเงินชําระเกิน 10,000 ในงวดนี้เต็ม

จํานวน 

(1) หากระบุจํานวนเงินชําระเกิดท่ีหัก เกินจํานวนเงินชําระเกินคงเหลือ จะแสดง Pop Up 

“แจงเตือน” ดังรูปท่ี 7.7 

 
รูปท่ี 7.7 เตือนจํานวนเงินชําระเกินท่ีหักเกิน 

1.2.1.5. กดปุม  จะแสดงหนาจอ “บันทึกอางอิง งวดเงินชําระเกิน” ดังรูปท่ี 7.8 

กดปุม  อีกครั้ง เพ่ือยืนยันการบันทึกงวดเงินชําระเกิน  

หรือกดปุม  เพ่ือยกเลิกการบันทึกขอมูล 

 
รูปท่ี 7.8 ตัวอยางบันทึกอางอิง งวดเงินชําระเกิน 

 

1.2.1.6. กดปุม   เพ่ือยกเลิกขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอคนหาบันทึกรายการขอ 

หักสวนเกิน ดังรูปท่ี 7.4 เพ่ือใหผูใชงาน สามารถระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูลใหมอีกครั้ง 

  



5.7.8 คูมือการใชงาน (user manual) โครงการ RVFR สําหรับบริษัทประกันภัย 
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1.2.1.7. กดปุม  เพ่ือเพ่ิมรายการ กรณีมีหลายเลขท่ีรับชําระอางอิง (มีการชําระเงินเกินหลายงวด) 

ระบบจะเพ่ิมรายการใหเพ่ิมขอมูล ดังรูปท่ี 7.9 

 
รูปท่ี 7.9 ตัวอยางการเพ่ิมขอมูลเลขท่ีรับชําระเกินอางอิง 

 

1.2.1.8. กดปุม  เพ่ือนํารายการออก ดังรูปท่ี7.10 

  
รูปท่ี 7.10 ตัวอยางการลบขอมูลเลขท่ีรับชําระเกินอางอิง 
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