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บทที่ 1 กำรเข้ำสู่ระบบ (Login) 

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ระบบบัญชีและการเงินผ่านโครงการจัดท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี 

ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ (Web 

Browser) เช่น    Google Chrome  Mozilla Firefox    Internet Explorer  หรือ   

Microsoft Edge 

      เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ URL ของระบบ

โครงการจัดท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(สทบ.) แล้วกดแป้น Enter ระบบแสดงหน้าจอส าหรับการเข้าสู่ระบบ (login) ดังรูปที่ 1  

1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

2. คลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าสูร่ะบบโครงการจดัท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี  

  

1 

2 



  คู่มือกำรใช้งำนระบบบัญชีและกำรเงิน ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (สทบ.ส่วนกลำง)                           หน้ำท่ี 2 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

3.  เมื่อ Login ส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าหลัก web portal โครงการจัดท าระบบงานธุรกรรมการเงิน

และบัญชี ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ดังรูป ในหน้านี้จะประกอบด้วย

ประกาศข่าวสาร/ ดาวน์โหลด และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  

 

  รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักโครงการจัดท าระบบงานธรุกรรมการเงินและบัญชี 

 เมนูการใช้งานระบบต่างๆ จะแสดงตามสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับ  

  1. ระบบบริหารโครงสร้างบุคลากรและเงินเดือน 

  2. ระบบบริหารงบประมาณ 

  3. ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ 

  4. ระบบบัญชีและการเงิน 

  5. ระบบบริหารจัดการ Web Portal 
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 4. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกเมนู  จะปรากฏหน้าจอแก้ไข

รหัสผ่านดังรูป ให้กรอกรหัสผ่านเดิน รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหสัผา่น 

 5. ผู้ใช้สามารถออกจากระบบได้โดยคลิกที่ปุ่ม   ออกจำกระบบ  

   
 6. ระบบจะแสดง Pop up แจ้งขึ้นมาว่า ท่านต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่ ให้คลิกปุ่ม OK 

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการออกจากระบบ 
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 7. การเข้าใช้งานระบบบัญชีและการเงินให้คลิกเมนู ระบบบัญชีและกำรเงิน  

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าหลักโครงการจดัท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี 

 
 8. แสดงหน้าหลักของระบบบัญชีและการเงินตามสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับ เมนูประกอบด้วย 
  1. User Account ใช้ส าหรับก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งาน และดูประวัติการใช้งาน 
  2. การเงิน ใช้ส าหรับบริหารข้อมูลด้านการเงิน เช่น ตรวจสอบการเบิกจ่าย บันทึกจ่ายเงิน 
บันทึกรับเงิน เป็นต้น 
  3. บัญชี ใช้ส าหรับบริหารข้อมูลด้านบัญชี เช่น จัดการทะเบียนเจ้าหนี้ ทะเบียนลูกหนี้ 
จัดการรายการยืม/คืนเงินทดรอง จัดการบัญชีแยกประเภท (GL) เป็นต้น 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอระบบการเงินและบัญช ี
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บทที่ 2 จัดกำรผู้ใช้งำนระบบ (USER ACCOUNT) 

2.1 กำรก ำหนดกลุม่สทิธ์ 

 1. ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดสิทธิ์ในแต่ละระบบว่า กลุ่มสิทธิ์ ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงเมนูใดได้บ้าง  
ให้คลิกเมนู User Account 

  
  รูปที่ 7 แสดงหน้าจอระบบบัญชแีละการเงิน   

 2. คลิกท่ีเมนู กลุ่มสิทธิ์กำรใช้งำน จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 8 แสดงหน้าจอกลุม่สิทธ์ิการใช้งาน   
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 3. กรอกล าดับ ชื่อกลุ่ม และเลือกสถานะ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 9 แสดงหน้าจอเพิ่มกลุ่มสทิธ์ิการใช้งาน   

 4. ระบบจะแสดงชื่อกลุ่มสิทธิ์การใช้งานที่เพ่ิม สามารถก าหนดเมนูที่มีสิทธิ์เข้าถึงโดยคลิกปุ่ม เมนู

กลุ่มสิทธิ์  

 
  รูปที่ 10 แสดงหน้าจอกลุ่มสิทธ์ิการใช้งาน   
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 5. ระบบแสดงหน้าจอเมนูกลุ่มสิทธิ์การใช้งานของระบบงานที่เลือกดังรูป ให้คลิกเลือกที่ Check box 
ข้างหน้าชื่อเมนูที่กลุ่มสิทธิ์นี้สามารถใช้งานได้  
 6. เมื่อก าหนดเมนูของกลุ่มสิทธิ์การใช้งานเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 11 แสดงหน้าจอก าหนดเมนูกลุ่มสิทธ์ิการใช้งาน  

2.2 กำรแก้ไขข้อมลูกลุม่สิทธิ์ของผูใ้ช้งำน 

 1. คลิกท่ีเมนู ข้อมูลผู้ใช้ระบบ  

 2. ค้นหารายชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข   

 
  รูปที่ 12 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งาน   
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 3. แก้ไขข้อมูลกลุ่มสิทธิ์ตามต้องการ  

 4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

 

2.3 กำรเรียกดูประวตักิำรเข้ำใช้งำน 

 1. ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูประวัติการเข้าใช้งานระบบโดยคลิกท่ีเมนู ประวัติกำรเข้ำใช้งำน  
 2. คลิก เปิดกำรค้นหำ และระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลการเข้าใช้ระบบจากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 

 
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอค้นหาประวตัิการเข้าใช้งานระบบ 
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 3. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการเข้าใช้ระบบตามเงื่อนไขที่ค้นหาดังรูป ซึ่งแสดสงข้อมูลชื่อ
ผู้ใช้งาน ชื่อมนูที่เข้าใช้ รายละเอียดการท างาน และเวลาที่ใช้งาน 

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอประวตัิการเข้าใช้งานระบบ 
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บทที่ 3 กำรเงิน (Finance Management) 
 การใช้งานระบบการเงิน ในส่วนนี้สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 
ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย บันทึกจ่ายเงิน บันทึกรับเงิน ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย รายงาน 
รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และข้อมูลพื้นฐาน  

3.1 กำรก ำหนดข้อมลูพื้นฐำน 

 เป็นการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่ใช้งานของระบบการเงิน สามารถตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1. คลิกเมนู กำรเงิน จากหน้าหลักระบบบัญชีและการเงิน  

  
  รูปที่ 16 แสดงหน้าจอระบบบญัชีและการเงิน   

 2. คลิกท่ีเมนู ข้อมูลพื้นฐำน ระบบจะแสดงเมนูย่อยได้แก่ ประเภทรายการจ่าย ประเภทรายการรับ 

ก าหนดรูปแบบใบเสร็จ ก าหนดเลขที่ใบส าคัญ ประเภทเงินได้ ก าหนดรหัสค่าใช้จ่าย และก าหนดรหัสรายได้ 

 
  รูปที่ 17 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   
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 3.1.1 กำรก ำหนดประเภทรำยกำรจ่ำย 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ประเภทรำยกำรจ่ำย 

 
  รูปที่ 18 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   

             2. ระบบจะแสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการจ่ายดังรูป ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล

โดยคลิก เปิดการค้นหา ระบุเงื่อนไขต่างๆ เช่น กรอกชื่อรายการจ่าย ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือเลือก

สถานะ ค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือค้นหาทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
รูปที่ 19 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการจ่าย 
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             3. ระบบจะแสดงข้อมูลประเภทรายการจ่ายตามเงื่อนไขที่ค้นหา ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถ

แก้ไขข้อมูลโดยคลิกปุ่ม  และลบประเภทรายการจ่ายโดยคลิกปุ่ม   

 
รูปที่ 20 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการจ่าย 

 3.1.1.1 กำรเพิ่มข้อมูลประเภทรำยกำรจ่ำย 
             1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 21 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการจ่าย 

             2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลประเภทรายการจ่าย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 22 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูประเภทรายการจ่าย 
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 3.1.1.2 กำรแก้ไขข้อมูลประเภทรำยกำรจ่ำย 
                    การแก้ไขข้อมูลประเภทรายการจ่ายด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

             1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลประเภทรายการจ่ายโดยคลิกปุ่ม แก้ไข  

 
รูปที่ 23 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการจ่าย 

             2. แก้ไขข้อมูลประเภทรายการจ่ายให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 24 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลประเภทรายการจ่าย 
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 3.1.1.3 กำรลบข้อมูลประเภทรำยกำรจ่ำย 
                    การลบข้อมูลประเภทรายการจ่ายด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

             1. ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลประเภทรายการจ่ายโดยคลิกปุ่ม ลบ 

 
รูปที่ 25 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการจ่าย 

 

             2. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมูล ต้องการลบข้อมูล ให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมูล 
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 3.1.2 กำรก ำหนดประเภทรำยกำรรับ 

  1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ประเภทรำยกำรรับ 

 
  รูปที่ 27 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   

             2. ระบบจะแสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการรับดังรูป ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดย

คลิก เปิดการค้นหา ระบุเงื่อนไขต่างๆ เช่น กรอกชื่อรายการรับ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือเลือกสถานะ 

ค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือค้นหาทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
รูปที่ 28 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการรับ 
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             3. ระบบจะแสดงข้อมูลประเภทรายการรับตามเงื่อนไขที่ค้นหา ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถ

แก้ไขข้อมูลโดยคลิกปุ่ม  และลบประเภทรายการรับโดยคลิกปุ่ม   

 
รูปที่ 29 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการรับ 

 กำรเพิ่มข้อมูลประเภทรำยกำรรับมีขั้นตอนดังนี้ 
             1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทรายการรับ 

             2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลประเภทรายการรับ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 31 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูประเภทรายการรับ 
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 3.1.3 กำรก ำหนดรูปแบบใบเสร็จ 

  1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดรูปแบบใบเสร็จ 

 
  รูปที่ 32 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   

             2. ระบบจะแสดงหน้าจอก าหนดรูปแบบใบเสร็จดังรูป ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดย

คลิก เปิดการค้นหา ค้นหาโดยเลือกวันที่ หรือเลือกสถานะ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ   

            3. ระบบจะแสดงข้อมูลรูปแบบใบเสร็จตามเงื่อนไขที่ค้นหา ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไข

ข้อมูลโดยคลิกปุ่ม  และลบข้อมูลโดยคลิกปุ่ม   

 
รูปที่ 33 แสดงหน้าจอก าหนดรูปแบบใบเสร็จ 
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 กำรเพิ่มข้อมูลรูปแบบใบเสร็จมีขั้นตอนดังนี้ 
             1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 34 แสดงหน้าจอก าหนดรูปแบบใบเสร็จ 

             2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรูปแบบใบเสร็จ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก และยืนยันการบันทึก 

 
รูปที่ 35 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูรปูแบบใบเสรจ็ 
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 3.1.4 กำรบันทึกประเภทเงินได ้

  1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ประเภทเงินได้ 

 
  รูปที่ 36 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   

             2. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลประเภทเงินได้ดังรูป ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก 

เปิดการค้นหา ค้นหาโดยกรอกชื่อประเภทเงินได ้หรือเลือกสถานะใช้งาน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ   

            3. ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ค้นหา ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลโดยคลิก

ปุ่ม  และลบข้อมูลโดยคลิกปุ่ม   

 
รูปที่ 37 แสดงหน้าจอประเภทเงินได ้
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 กำรเพิ่มข้อมูลประเภทเงินได้มีขั้นตอนดังนี้ 
             1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 38 แสดงหน้าจอประเภทเงินได ้

             2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลประเภทเงินได ้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก และยืนยันการบันทึก 

 
รูปที่ 39 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูประเภทเงินได ้
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 3.1.5 กำรก ำหนดรหัสค่ำใช้จ่ำย 

  1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดรหัสค่ำใช้จ่ำย 

 
  รูปที่ 40 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   

             2. ระบบจะแสดงหน้าจอก าหนดรหัสค่าใช้จ่าย ดังรูป ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก 

เปิดการค้นหา ค้นหาโดยกรอกชื่อรหัสค่าใช้จ่าย ชื่อค่าใช้จ่ายภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือเลือกสถานะใช้

งาน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ   

            3. ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ค้นหา ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไข

ข้อมูลโดยคลิกปุ่ม  และลบข้อมูลโดยคลิกปุ่ม   

 
รูปที่ 41 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสค่าใช้จ่าย 
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 กำรเพิ่มข้อมูลรหัสค่ำใช้จ่ำยมีขั้นตอนดังนี้ 
             1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 42 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสค่าใช้จ่าย 

             2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรหัสค่าใช้จ่ายดังรูป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก และยืนยันการบันทึกรหัสค่าใช้จ่าย 

 
รูปที่ 43 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูรหัสค่าใช้จ่าย 
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 3.1.6 กำรก ำหนดรหัสรำยได ้

  1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดรหัสรำยได้ 

 
  รูปที่ 44 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   

             2. ระบบจะแสดงหน้าจอก าหนดรหัสรายได้ดังรูป ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก 

เปิดการค้นหา ค้นหาโดยกรอกชื่อรหัสค่าใช้จ่าย ชื่อค่าใช้จ่ายภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือเลือกสถานะใช้

งาน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ   

            3. ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสรายได้ตามเงื่อนไขที่ค้นหา ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไข

ข้อมูลโดยคลิกปุ่ม  และลบข้อมูลโดยคลิกปุ่ม   

 
รูปที่ 45 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสรายได ้
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 กำรเพิ่มข้อมูลรหัสรำยได้มีขั้นตอนดังนี้ 
             1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 
 

 
รูปที่ 46 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสรายได ้

             2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรหัสรายได้ดังรูป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก และยืนยันการบันทึกรหัสรายได ้

 
รูปที่ 47 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูรหัสรายได ้
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3.2 กำรตรวจสอบรำยกำรเบิกจ่ำยทั่วไป 

 3.2.1 บันทึกกำรตรวจสอบรำยกำรเบิกจ่ำยโดยกำรเงิน 

 เป็นการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายที่บันทึกเบิกจ่ายในโครงการต่างๆ หลังจากผ่านการอนุมัติตาม
ขั้นตอนในระบบบริหารงบประมาณ ผู้ดูแลระบบการเงินสามารถเข้ามาตรวจสอบรายการเบิกจ่ายได้ดังนี้ 
 1. คลิกเมนู กำรเงิน จากหน้าหลักระบบบัญชีและการเงิน  

  
  รูปที่ 48 แสดงหน้าจอระบบบญัชีและการเงิน   

 2. คลิกท่ีเมนู ตรวจสอบรำยกำรเบิกจ่ำย >> ตรวจสอบรำยกำรเบิกจ่ำยท่ัวไป ระบบจะแสดง

รายการที่รอตรวจสอบดังรูป 

 
  รูปที่ 49 แสดงหน้าจอตรวจสอบรายการเบิกจ่ายทั่วไป   
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 3. คลิกปุ่ม ตรวจสอบ  

 
รูปที่ 50 แสดงหน้าจอตรวจสอบรายการเบิกจา่ยทั่วไป 

 4. ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบรายการเบิกจ่ายดังรูป ท าการตรวจสอบข้อมูล พร้อมระบุ
สถานะการตรวจสอบว่า ผ่าน หรือไม่ผ่าน กรอกรายละเอียด และสามารถแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 51 แสดงหน้าจอบันทึกตรวจสอบรายการเบิกจ่ายทั่วไป 
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 5. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ 

 
รูปที่ 52 แสดงหน้าจอบันทึกตรวจสอบรายการเบิกจ่ายทั่วไป 

 
 
 
  

5 



  คู่มือกำรใช้งำนระบบบัญชีและกำรเงิน ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (สทบ.ส่วนกลำง)                           หน้ำท่ี 28 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 3.2.2 กำรพิมพ์ใบส ำคัญจ่ำย 

 1. คลิกแท็บ ตรวจสอบแล้ว (เบิกจ่ำย, ยืม) 
 2. ระบบจะแสดงรายการเบิกจ่าย/รายการยืมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วดังรูป สามารถดูรายละเอียด 
และพิมพ์ใบส าคัญจ่ายได้ โดยคลิกปุ่ม พิมพ ์ 

 
  รูปที่ 53 แสดงหน้าจอรายการตรวจสอบแล้ว  

 3. ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญจ่ายดังรูป ด าเนินการสั่งพิมพ์ตามต้องการ 

 
  รูปที่ 54 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญจ่าย   
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3.3 บันทึกจ่ำยเงิน 

 บันทึกจ่ายเงิน สามารถบันทึกข้อมูลการออกใบส าคัญจ่ายที่ผ่านขั้นตอนการบันทึกตรวจสอบแล้ว 
ได้แก่ ออกใบส าคัญจ่าย PO บันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง บันทึกจ่ายเงินไม่ผ่านพัสดุ บันทึกจ่ายเงินเดือน และ
บันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ 

 
รูปที่ 55 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกจา่ยเงิน 

 3.3.1 บันทึกกำรออกใบส ำคัญจ่ำย PO 

  การบันทึกออกใบส าคัญจ่าย PO มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกจ่ำยเงิน >> ออกใบส ำคัญจ่ำย PO ระบบจะแสดงหน้าจอออก
ใบส าคัญจ่าย PO ดังรูป 

 
รูปที่ 56 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกจา่ยเงิน 

  2. หากต้องการเพ่ิมรายการใบส าคัญจ่ายให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
รูปที่ 57 แสดงหน้าจอออกใบส าคญัจ่าย PO 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลใบส าคัญจ่าย PO ให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน ได้แก่ 
บันทึกรายการจ่าย และบันทึกบัญชี 
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ  

 
รูปที่ 58 แสดงหน้าจอบันทึกออกใบส าคัญจ่าย PO 

  5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 59 แสดงหน้าจอยืนยันการบนัทึก 
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  6. เมื่อบันทึกออกใบส าคัญจ่ายแล้ว ระบบแสดงรายการที่เพ่ิมดังรูป ซ่ึงสามารถส่งข้อมูล 
แก้ไข ยกเลิก และพิมพ์ข้อมูล กรณีส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลได้ 

 

รูปที่ 60 แสดงหน้าจอออกใบส าคญัจ่าย PO 

  7. กรณีแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลการออกใบส าคัญจ่าย PO 
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ 

 
รูปที่ 61 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการออกใบส าคัญจา่ย PO 
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  8. กรณีต้องการลบข้อมูลใบส าคัญจ่ายให้คลิกปุ่ม ยกเลิก  

 

รูปที่ 62 แสดงหน้าจอออกใบส าคญัจ่าย PO 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 63 แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกข้อมูลออกใบส าคัญจ่าย PO 

 

  9. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่าย PO ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 

รูปที่ 64 แสดงหน้าจอออกใบส าคญัจ่าย PO 
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   - ระบบแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่าย PO ดังนี้ 

 

รูปที่ 65 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคญัจ่าย PO 
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  10. กรณีต้องการส่งข้อมูลออกใบส าคัญจ่าย PO ให้คลิกปุ่ม ส่ง 

 

รูปที่ 66 แสดงหน้าจอออกใบส าคญัจ่าย PO 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการส่งดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 67 แสดงหน้าจอยืนยันการสง่ข้อมูล 

  11. กรณีส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะไปแสดงที่แท็บ 
จ่ำยแล้ว ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียด และพิมพ์ใบส าคัญจ่ายได้ 

 
รูปที่ 68 แสดงหน้าจอออกใบส าคญัจ่าย PO (จ่ายแล้ว) 
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 3.3.2 บันทึกจ่ำยเงินยืมทดรอง 

  การบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกจ่ำยเงิน >> บันทึกจ่ำยเงินยืมทดรอง ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึก
จ่ายเงินยืมทดรองดังรูป 

 
รูปที่ 69 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกจา่ยเงิน 

  2. การบันทึกออกใบส าคัญจ่ายเงินยืมทดรองให้คลิกปุ่ม ออกใบส ำคัญจ่ำย  

 
รูปที่ 70 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง ให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน ได้แก่ บันทึก
รายการจ่าย และบันทึกบัญชี 
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ  

 
รูปที่ 71 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง 
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  5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 72 แสดงหน้าจอยืนยันการบนัทึก 

  6. เมื่อบันทึกออกใบส าคัญจ่ายแล้ว สามารถส่งข้อมูล แก้ไข ยกเลิก และพิมพ์ข้อมูล กรณีส่ง
ข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลได้ 

 

รูปที่ 73 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง 
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  7. กรณีแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลจ่ายเงินยืมทดรองดังรูป 
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ 

 
รูปที่ 74 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลจ่ายเงินยืมทดรอง 
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  8. กรณีต้องการลบข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก  

 

รูปที่ 75 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 76 แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกข้อมูลจ่ายเงินยมืทดรอง 

  9. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่าย ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 

รูปที่ 77 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง 
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   - ระบบแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่ายดังนี้ 

 

รูปที่ 78 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคญัจ่ายเงินยมืทดรอง 
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  10. กรณีต้องการส่งข้อมูลจ่ายเงินยืมทดรอง ให้คลิกปุ่ม ส่ง 

 

รูปที่ 79 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูลดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 80 แสดงหน้าจอยืนยันการสง่ข้อมูลการจ่ายเงินยืมทดรอง 

  11. กรณีส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะไปแสดงที่แท็บ 
จ่ำยแล้ว ซึ่งสามารถพิมพ์ใบส าคัญจ่ายได้ 

 
รูปที่ 81 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง (จ่ายแล้ว) 
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 3.3.3 ออกใบส ำคัญจ่ำยเงินไม่ผ่ำนพัสด ุ

  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกจ่ำยเงิน >> บันทึกจ่ำยเงินไม่ผ่ำนพัสดุ 

 
รูปที่ 82 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกจา่ยเงิน 

  2. การออกใบส าคัญจ่ายเงินไม่ผ่านพัสดุให้คลิกแท็บ จ่ำยแล้ว ต้องการสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่าย 
ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 

 

รูปที่ 83 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่ายดังนี้ 

 

รูปที่ 84 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคญัจ่ายเงินยมืทดรอง 
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 3.3.4 บันทึกจ่ำยเงินเดือน 

  การบันทึกรายการจ่ายเงินเดือน มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกจ่ำยเงิน >> บันทึกจ่ำยเงินเดือน ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกจ่าย
เงินเดือนดังรูป 

 
รูปที่ 85 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกจา่ยเงิน 

 

  2. การบันทึกจ่ายเงินเดือนให้คลิกปุ่ม ออกใบส ำคัญจ่ำย  

 
รูปที่ 86 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินเดือน 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินเดือน ให้กรอกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนลงไปให้ครบถ้วน 
ได้แก่ บันทึกรายการจ่าย และบันทึกบัญชี 
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ  

 
รูปที่ 87 แสดงหน้าจอออกใบส าคญัจ่ายเงินเดือน 
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  5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 88 แสดงหน้าจอยืนยันการบนัทึก 

  6. เมื่อบันทึกออกใบส าคัญจ่ายแล้ว สามารถส่งข้อมูล แก้ไข ยกเลิก และพิมพ์ข้อมูล กรณีส่ง
ข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลได้ 

 

รูปที่ 89 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมทดรอง 
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  7. กรณีแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลออกใบส าคัญจ่ายดังรูป แก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ 

 
รูปที่ 90 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลออกใบส าคัญจ่าย 
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  8. กรณีต้องการลบข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก  

 

รูปที่ 91 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินเดือน 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 92 แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกข้อมูลจ่ายเงินยมืทดรอง 

  9. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่าย ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 

รูปที่ 93 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินเดือน 
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   - ระบบแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่ายดังนี้ 

 

รูปที่ 94 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคญัจ่ายเงินเดือน 
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  10. กรณีต้องการส่งข้อมูลจ่ายเงินเดือนให้คลิกปุ่ม ส่ง 

 

รูปที่ 95 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินเดือน 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการส่งดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 96 แสดงหน้าจอยืนยันการสง่ข้อมูลการจ่ายเงิน 

  11. กรณีส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะไปแสดงที่แท็บ 
จ่ำยแล้ว ซึ่งสามารถพิมพ์ใบส าคัญจ่าย และเรียกดูรายละเอียดได้ 

 
รูปที่ 97 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินเดือน (จ่ายแล้ว) 
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 3.3.5 บันทึกจ่ำยเงินอื่นๆ 

  การบันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกจ่ำยเงิน >> ออกใบส ำคัญจ่ำย PO ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึก
จ่ายเงินอื่นๆ ดังรูป 

 
รูปที่ 98 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกจา่ยเงิน 

  2. หากต้องการบันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
รูปที่ 99 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินอื่นๆ ให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน ได้แก่ บันทึก
รายการจ่าย และบันทึกบัญชี 
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ  

 
รูปที่ 100 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ 
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  5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 101 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 

  6. เมื่อบันทึกแล้ว ระบบแสดงรายการที่เพ่ิมดังรูป สามารถส่งข้อมูล แก้ไข ยกเลิก และพิมพ์
ข้อมูล กรณีส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลได้ 

 

รูปที่ 102 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ 
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  7. กรณีแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลการออกใบส าคัญจ่าย ท าการ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตรวจสอบ 

 
รูปที่ 103 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล 
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  8. กรณีต้องการลบข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก  

 

รูปที่ 104 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 105 แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกข้อมลูออกใบส าคัญจ่าย PO 

  9. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่าย PO ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 

รูปที่ 106 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ  
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   - ระบบแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์ใบส าคัญจ่ายดังนี้ 

 

รูปที่ 107 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญจ่าย 
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  10. กรณีต้องการส่งข้อมูลให้คลิกปุ่ม ส่ง 

 

รูปที่ 108 แสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินอ่ืนๆ 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการส่งดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 109 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูลออกใบส าคญัจ่าย 

  11. กรณีส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะไปแสดงที่แท็บ 
จ่ำยแล้ว ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียด และพิมพ์ใบส าคัญจ่ายได้ 

 
รูปที่ 110 แสดงหน้าจอออกใบส าคัญจ่าย (จ่ายแล้ว) 
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3.4 บันทึกรับเงิน 

 เมนบูันทึกรับเงิน ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลรับเงินประเภท ได้แก่ บันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา 
บันทึกรับเงินรายได้ บันทึกใบเสร็จรายได้ ออกใบแจ้งหนี้ และบันทึกรับเงินส่งคืน 

 
รูปที่ 111 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกรับเงิน 

 3.4.1 บันทึกรับเงินหลักประกันสัญญำ 

  การบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกรับเงิน >> บันทึกรับเงินหลักประกันสัญญำ ระบบจะแสดงหน้าจอ
บันทึกรับเงินหลักประกันสัญญาดังรูป 

 
รูปที่ 112 แสดงหน้าจอเมนบูันทึกรับเงิน 

  2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรับเงินหลักประกันสัญญา ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร  

 
รูปที่ 113 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรับเงินหลักประกันสัญญา ให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน 
ได้แก่ บันทึกรายการรับเงิน และสามารถเพ่ิมข้อมูลในส่วนของบัญชีได้ 
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดรับเงินหลักประกันสัญญาเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 114 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา 
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 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 115 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 

  6. เมื่อบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญาแล้ว ระบบแสดงรายการที่เพ่ิมดังรูป ซึ่งสามารถ
ยืนยันข้อมูล แก้ไข ลบ และพิมพ์ใบส าคัญ กรณยีืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ 

 

รูปที่ 116 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา 

  7. กรณีแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แก้ไข  

 

รูปที่ 117 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา 
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   - ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลรับเงินหลักประกันสัญญา แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 118 แสดงหน้าจอแก้ไขรับเงินหลักประกันสัญญา 
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  8. กรณีต้องการลบรายการรับเงินหลักประกันสัญญา ให้คลิกปุ่ม ลบ 

 

รูปที่ 119 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา 

  - ระบบแสดงหน้าจอแจ้งลบข้อมูลเรียบร้อยดังรูป คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 120 แสดงหน้าจอแจ้งสถานะลบข้อมลูเรยีบร้อย 
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  9. กรณีต้องการยืนยันข้อมูลการรับเงิน ให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 121 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 122 แสดงหน้าจอยืนยันการรับเงิน 

  10. กรณียืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะไปแสดงที่แท็บ 
ยืนยันแล้ว ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียด และพิมพ์ใบรับเงินและพิมพ์ใบส าคัญรับได้ 

 
รูปที่ 123 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา (ยืนยันแล้ว) 
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  11. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบส าคัญรับ ให้คลิกปุ่ม ใบส ำคัญรับ 

 
รูปที่ 124 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา (ยืนยันแล้ว) 

   - ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญรับดังนี้ 

 

รูปที่ 125 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญรับ 
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  12. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบรับเงิน ให้คลิกปุ่ม ใบรับเงิน 

 
รูปที่ 126 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญา (ยืนยันแล้ว) 

   - ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบรับเงินดังรูป ประกอบด้วยต้นฉบับ และส าเนา 

 

รูปที่ 127 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบรับเงิน 
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 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 3.4.2 บันทึกรับเงินรำยได้ 

  การบันทึกรับเงินรายได ้มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกรับเงิน >> บันทึกรับเงินรำยได้ ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกรับเงิน
รายได้ดังรูป 

 
รูปที่ 128 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกรับเงิน 

  2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรับเงินรายได ้ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร  

 
รูปที่ 129 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได ้
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรับเงินรายได ้ให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน ได้แก่ บันทึก
รายการรับเงิน สามารถเพ่ิมข้อมูลในส่วนของบัญชี และเพ่ิมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ 
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดรับเงินรายได้เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 130 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได ้

5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 131 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 
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  6. เมื่อบันทึกรับเงินรายได้แล้ว ระบบแสดงรายการรับเงินที่เพ่ิมดังรูป ซึ่งสามารถยืนยัน
ข้อมูล แก้ไข ลบ และพิมพ์ใบส าคัญ กรณียืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ 

 

รูปที่ 132 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได ้

 

  7. กรณีแก้ไขข้อมูลรับเงินรายได้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข  

 

รูปที่ 133 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได ้
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   - ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลรับเงินรายได ้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อย
แล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 134 แสดงหน้าจอแก้ไขรับเงินรายได ้
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  8. กรณีต้องการลบรายการรับเงินรายได ้ให้คลิกปุ่ม ลบ 

 

รูปที่ 135 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได ้

  - ระบบแสดงหน้าจอแจ้งลบข้อมูลเรียบร้อยดังรูป คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 136 แสดงหน้าจอแจ้งสถานะลบข้อมลูเรยีบร้อย 
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  9. กรณีต้องการยืนยันข้อมูลการรับเงินรายได้ ให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 137 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได ้

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 138 แสดงหน้าจอยืนยันการรับเงิน 

  10. กรณียืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะไปแสดงที่แท็บ 
ยืนยันแล้ว ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียด และพิมพ์ใบส าคัญรับได้ 

 
รูปที่ 139 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได้ (ยืนยันแล้ว) 
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  11. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบส าคัญรับ ให้คลิกปุ่ม ใบส ำคัญรับ 

 
รูปที่ 140 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได้ (ยืนยันแล้ว) 

   - ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญรับดังนี้ 

 

รูปที่ 141 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญรับ 
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  12. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบเสร็จ ให้คลิกปุ่ม ใบเสร็จ 

 
รูปที่ 142 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินรายได้ (ยืนยันแล้ว) 

   - ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จดังรูป  

 

รูปที่ 143 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จ 
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 3.4.3 บันทึกใบเสร็จรำยได้ 

  การบันทึกใบเสร็จรายได้มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกรับเงิน >> บันทึกใบเสร็จรำยได้ ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกใบเสร็จ
รายไดด้ังรูป 

 
รูปที่ 144 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกรับเงิน 

  2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลใบเสร็จรายได้ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร  

 
รูปที่ 145 แสดงหน้าจอบันทึกใบเสร็จรายได ้

  

1 

2 



  คู่มือกำรใช้งำนระบบบัญชีและกำรเงิน ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (สทบ.ส่วนกลำง)                           หน้ำท่ี 75 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลใบเสร็จรายได้ กรอกข้อมูลการรับช าระเงินลงไปให้ครบถ้วน 
ข้อมูลผู้ช าระเงิน ข้อมูลรายการช าระเงิน ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) 
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 146 แสดงหน้าจอบันทึกใบเสร็จรายได ้

5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 147 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 
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  6. เมื่อบันทึกใบเสร็จรายได้แล้ว ระบบแสดงรายการที่เพ่ิมดังรูป ซึ่งสามารถแก้ไข ลบ และ
พิมพ์ใบเสร็จ  

 

รูปที่ 148 แสดงหน้าจอบันทึกใบเสร็จรายได ้

  7. กรณีแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรายได้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข  

 

รูปที่ 149 แสดงหน้าจอบันทึกใบเสร็จรายได ้
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   - ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลใบเสร็จรายได้ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อย
แล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 150 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมลูใบเสร็จรายได ้
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  8. กรณีต้องการลบรายการใบเสร็จรายได ้ให้คลิกปุ่ม ลบ 

 

รูปที่ 151 แสดงหน้าจอบันทึกใบเสร็จรายได ้

  - ระบบแสดงหน้าจอแจ้งลบข้อมูลเรียบร้อยดังรูป คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 152 แสดงหน้าจอแจ้งสถานะลบข้อมลูเรยีบร้อย 
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  9. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 
รูปที่ 153 แสดงหน้าจอบันทึกใบเสร็จรายได ้

   - ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงินดังนี้ 

 

รูปที่ 154 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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 3.4.4 บันทึกออกใบแจ้งหนี้ 

  การบันทึกออกใบแจ้งหนี้มีขั้นตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกรับเงิน >> ออกใบแจ้งหนี้ ระบบจะแสดงหน้าจอออกใบแจ้งหนี้ดังรูป 

 
รูปที่ 155 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกรับเงิน 

  2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลออกใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 156 แสดงหน้าจอบันทึกออกใบแจ้งหนี้ 

  

1 

2 



  คู่มือกำรใช้งำนระบบบัญชีและกำรเงิน ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (สทบ.ส่วนกลำง)                           หน้ำท่ี 81 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลใบแจ้งหนี้ กรอกข้อมูลของใบแจ้งหนี้ลงไปให้ครบถ้วน ข้อมูล
ตั้งลูกหนี้ ข้อมูลรายการรายได้  
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 157 แสดงหน้าจอบันทึกใบแจ้งหนี้ 

5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 158 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 
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   6. ระบบแสดงรายการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่เพิ่มดังรูป ซึ่งสามารถส่งข้อมูล แก้ไขข้อมูล 
และลบข้อมูลได้ 

 

รูปที่ 159 แสดงหน้าจอออกใบแจ้งหนี้ 

  7. กรณีแก้ไขข้อมูลใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข  

 

รูปที่ 160 แสดงหน้าจอออกใบแจ้งหนี้ 
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   - ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลออกใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อมูลการแจ้งหนี้ และข้อมูลภาษี
ขาย เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 161 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมลูการออกใบแจ้งหนี ้
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  8. กรณีต้องการลบรายการใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่ม ลบ 

 

รูปที่ 162 แสดงหน้าจอออกใบแจ้งหนี้ 

  - ระบบแสดงหน้าจอแจ้งลบข้อมูลเรียบร้อยดังรูป คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 163 แสดงหน้าจอแจ้งสถานะลบข้อมลูเรยีบร้อย 
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  9. การส่งข้อมูลออกใบแจ้งหนี้ให้คลิกปุ่ม ส่ง 

 

รูปที่ 164 แสดงหน้าจอออกใบแจ้งหนี้ 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล ให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 165 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล 
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  10. เมื่อบันทึกส่งข้อมูลแล้ว สามารถดูรายละเอียดโดยคลิกปุ่ม รำยละเอียด 

 
รูปที่ 166 แสดงหน้าจอออกใบแจ้งหนี้ 

   - ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดออกใบแจ้งหนี้ดังนี้ 

 

รูปที่ 167 แสดงหน้าจอรายละเอยีดออกใบแจ้งหนี้ 
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 3.4.5 บันทึกรับเงินสง่คืน 

  การบันทึกรับเงินส่งคืนมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู บันทึกรับเงิน >> บันทึกรับเงินส่งคืน ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกรับเงิน
ส่งคืนดังรูป 

 
รูปที่ 168 แสดงหน้าจอเมนูบันทึกรับเงิน 

  2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรับเงินส่งคืน ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร  

 
รูปที่ 169 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรับเงินส่งคืน ให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน ได้แก่ บันทึก
รายการรับเงินส่งคืน สามารถเพ่ิมข้อมูลในส่วนของบัญชี  
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดรับเงินส่งคืนเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 170 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน 

5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 171 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 
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  6. เมื่อบันทึกรับเงินส่งคืนแล้ว ระบบแสดงรายการรับเงินส่งคืนที่เพ่ิมดังรูป ซึ่งสามารถยืนยัน
ข้อมูล แก้ไข ลบ และพิมพ์ใบส าคัญ กรณียืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ 

 

รูปที่ 172 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน 

 

  7. กรณีแก้ไขข้อมูลรับเงินส่งคืนให้คลิกปุ่ม แก้ไข  

 

รูปที่ 173 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน 
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   - ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลรับเงินส่งคืน แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถเพ่ิมข้อมูล
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 

 
รูปที่ 174 แสดงหน้าจอแก้ไขรับเงินส่งคืน 
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  8. กรณีต้องการลบรายการรับเงินส่งคืน ให้คลิกปุ่ม ลบ 

 

รูปที่ 175 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน 

  - ระบบแสดงหน้าจอแจ้งลบข้อมูลเรียบร้อยดังรูป คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 176 แสดงหน้าจอแจ้งสถานะลบข้อมลูเรยีบร้อย 
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  9. กรณีต้องการยืนยันข้อมูลการรับเงินส่งคืน ให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 177 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน 

  - ระบบแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลดังรูป เมื่อต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 178 แสดงหน้าจอยืนยันการรับเงิน 

  10. กรณียืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะไปแสดงที่แท็บ 
ยืนยันแล้ว ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียด และพิมพ์ใบส าคัญรับได้ 

 
รูปที่ 179 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน (ยืนยันแล้ว) 
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  11. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบส าคัญรับ ให้คลิกปุ่ม ใบส ำคัญรับ 

 
รูปที่ 180 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน (ยืนยันแล้ว) 

   - ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญรับดังนี้ 

 

รูปที่ 181 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบส าคัญรับ 
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  12. กรณีต้องการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิกปุ่ม ใบรับเงิน 

 
รูปที่ 182 แสดงหน้าจอบันทึกรับเงินส่งคืน (ยืนยันแล้ว) 

   - ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบรับเงินรับดังรูป ประกอบด้วย ต้นฉบับและส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน 

 

รูปที่ 183 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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3.5 ทะเบียนคุมเช็ค 

 เมนูทะเบียนคุมเช็ค ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ บันทึกเช็คจ่าย บันทึกเช็ครับ รายการรอตัดบัญชี 
รายการเช็ครับรอตัดบัญชี และตั้งค่าเลขเช็ค 

 
รูปที่ 184 แสดงหน้าจอเมนูทะเบยีนคุมเช็ค 

 3.5.1 ตั้งค่ำเลขเช็ค 

  ผู้ดูแลระบบการเงินสามารถตั้งค่าเลขเช็ค ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู ทะเบียนคุมเช็ค >> ตั้งค่ำเลขเช็ค ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งค่าเลขเช็คดังรูป 

 
รูปที่ 185 แสดงหน้าจอเมนูทะเบยีนคุมเช็ค 

  2. กรอกเลขที่เริ่มต้น-ถึงเลขที่สิ้นสุด ระบุวันที่บันทึกสมุดเช็ค ค าน าหน้าเลขทีเ่ช็ค และเลือก
สถานะใช้งาน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 186 แสดงหน้าจอตั้งค่าเลขเช็ค 
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 3.5.2 กำรบันทึกเช็คจ่ำย 

  การบันทึกเช็คจ่ายซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู ทะเบียนคุมเช็ค >> บันทึกเช็คจ่ำย ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกรายการเช็ค
จ่ายดังรูป 

 
รูปที่ 187 แสดงหน้าจอเมนูทะเบยีนคุมเช็ค 

  2. ต้องการเพ่ิมข้อมูลเช็คจ่ายรายการใหม่ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
รูปที่ 188 แสดงหน้าจอบันทึกเช็คจ่าย 

  3. กรอกข้อมูลเช็คจ่ายให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 189 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลเช็คจ่าย 
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4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 190 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 

  5. ระบบแสดงรายการบันทึกเช็คจ่ายที่เพ่ิมดังรูป ซึ่งสามารถพิมพ์เช็ค แก้ไข และลบข้อมูล  

 

รูปที่ 191 แสดงหน้าจอบันทึกเช็คจ่าย 

  6. กรณีต้องการสั่งพิมพ์เช็ค ให้คลิกปุ่ม พิมพ์เช็ค 

 
รูปที่ 192 แสดงหน้าจอบันทึกเช็คจ่าย 

   - ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์เช็คดังรูป สั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ 

 
รูปที่ 193 แสดงหน้าจอพิมพ์เช็คจา่ย 
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  7. กรณีต้องการส่งออกรายงาน ให้คลิก ออกรำยงำน และเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก 
ประกอบด้วย ออกรายงาน PDF ออกรายงาน Excel และออกรายงาน Word 

 
รูปที่ 194 แสดงหน้าจอบันทึกเช็คจ่าย 

   - แสดงหน้าจอการส่งออกรายงานเช็คจ่ายรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel 

 
รูปที่ 195 แสดงหน้าจอการส่งออกรายงานเช็คจ่ายรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel 
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 3.5.3 กำรบันทึกเช็ครับ 

  การบันทึกข้อมูลเช็ครับมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู ทะเบียนคุมเช็ค >> บันทึกเช็ครับ ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกรายการเช็ค
รับดังรูป 

 
รูปที่ 196 แสดงหน้าจอเมนูทะเบยีนคุมเช็ค 

  2. ต้องการเพ่ิมข้อมูลเช็ครับรายการใหม่ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
รูปที่ 197 แสดงหน้าจอบันทึกเช็ครับ 

  3. กรอกข้อมูลเช็ครับให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 198 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลเช็ครับ 
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4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกให้คลิกปุ่ม OK  

    

รูปที่ 199 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 

  5. ระบบแสดงรายการบันทึกเช็ครับที่เพ่ิมดังรูป ซึ่งสามารถแก้ไข และลบข้อมูล  

 

รูปที่ 200 แสดงหน้าจอบันทึกเช็ครับ 

 
  6. กรณีต้องการส่งออกรายงาน ให้คลิก ออกรำยงำน และเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก 
ประกอบด้วย ออกรายงาน PDF ออกรายงาน Excel และออกรายงาน Word 

 
รูปที่ 201 แสดงหน้าจอบันทึกเช็ครับ 
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   - แสดงหน้าจอการส่งออกรายงานเช็ครับรูปแบบไฟล์ PDF 

 
รูปที่ 202 แสดงหน้าจอการส่งออกรายงานเช็ครับรูปแบบไฟล์ PDF 
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 3.5.4 รำยกำรรอตัดบัญช ี

  การบันทึกตัดบัญชีมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู ทะเบียนคุมเช็ค >> รำยกำรรอตัดบัญชี ระบบจะแสดงหน้าจอรายการที่รอ
บันทึกตัดบัญชีดังรูป 

 
รูปที่ 203 แสดงหน้าจอเมนูทะเบยีนคุมเช็ค 

  2. คลิกท่ี Check box ตามรายการที่ต้องการตัดบัญชี และระบุวันที่ตัดบัญชี 
  3. เมื่อเลือกรายการตัดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตัดจ่ำย  

 
 

รูปที่ 204 แสดงหน้าจอบันทึกรายการตัดบญัชี 
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 3.5.5 รำยกำรเช็ครับรอตัดบัญชี 

  การบันทึกตัดบัญชีเช็ครับ มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู ทะเบียนคุมเช็ค >> รำยกำรเช็ครับรอตัดบัญชี ระบบจะแสดงหน้าจอรายการ
เช็ครับที่รอบันทึกตัดบัญชีดังรูป 

 
รูปที่ 205 แสดงหน้าจอเมนูทะเบยีนคุมเช็ค 

  2. คลิกท่ี Check box ตามรายการเช็ครับที่ต้องการตัดบัญชี และระบุวันที่ตัดบัญชี 
  3. เมื่อเลือกรายการเช็ครับตัดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึกกำรตัดจ่ำย  

 
 

รูปที่ 206 แสดงหน้าจอบันทึกรายกาเช็ครับรตัดบัญช ี
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3.6 ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่ำย 

  
  1. คลิกท่ีเมนู ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่ำย ระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนคุมเงินยืมทด
รองจ่ายดังรูป 

 
 
  2. ในส่วนนี้สามารถค้นหาข้อมูลทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่ายโดยเลือกวันที่เริ่มต้น - วันที่
สิ้นสุด หรือกรอกชื่อ-นามสกุลผู้ยืมได้  
  3. สามารถบันทึกการขยายเวลาโดยคลิกปุ่ม ขยำยเวลำ  

 
รูปที่ 207 แสดงหน้าจอทะเบียนคมุเงินยืมทดรองจ่าย 

  4. กรอกการขยายเวลา เลือกวันที่เริ่มต้นขอขยาย- สิ้นสุด ระบุเลขที่หนังสืออ้างอิง และแนบ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 208 แสดงหน้าจอบันทึกขยายเวลา  
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3.7 รำยงำน 

 เมนูรายงาน ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกดูรายงาน และส่งออกรายงานได้
ตามต้องการ 

 
  

รูปที่ 209 แสดงหน้าจอเมนูรายงาน 

 3.7.1 กำรเรียกดูรำยงำนทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหา
รายงานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม โดยเลือกวันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด หรือกรอกชื่อ-นามสกุลผู้ยืมได้ 

 
รูปที่ 210 แสดงหน้าจอทะเบียนคมุลูกหนี้เงินยมื 
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 3.7.2 กำรเรียกดูรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานเงินคงเหลือประจ าวันดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันโดยเลือกวันที่จากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. สามารถส่งออกรายงานเงินคงเหลือประจ าวันโดยคลิกที่ ออกรายงาน แล้วเลือกรูปแบบ
ไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
รูปที่ 211 แสดงหน้าจอรายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน 

  4. แสดงตัวอย่างการออกรายงานเงินคงเหลือประจ าวันรูปแบบไฟล์ PDF 

 
รูปที่ 212 แสดงหน้าจอรายงานเงนิคงเหลือประจ าวันรูปแบบไฟล์ PDF 
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 3.7.3 กำรเรียกดูรำยงำนทะเบียนคุมเช็ค 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> ทะเบียนคุมเช็ค 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนคุมเช็คดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงาน
ทะเบียนคุมเช็คโดยเลือกเง่ือนไขท่ีต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. ระบบจะแสดงรายงานทะเบียนคุมเช็คตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานทะเบียนคุม
เช็คโดยคลิกที่ ออกรำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
รูปที่ 213 แสดงหน้าจอรายงานทะเบียนคุมเช็ค 

  4. แสดงตัวอย่างการออกรายงานทะเบียนคุมเช็ครูปแบบไฟล์ PDF 

 
รูปที่ 214 แสดงหน้าจอรายงานทะเบียนคุมเช็ครูปแบบไฟล์ PDF 

 
 
  



  คู่มือกำรใช้งำนระบบบัญชีและกำรเงิน ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (สทบ.ส่วนกลำง)                           หน้ำท่ี 108 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 3.7.4 กำรเรียกดูรำยงำนเช็คจ่ำย 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> รำยงำนเช็คจ่ำย 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานเช็คจ่ายดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงานเช็คจ่ายโดย
เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. ระบบจะแสดงรายงานเช็คจ่ายตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกท่ี ออก
รำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
รูปที่ 215 แสดงหน้าจอรายงานเชค็จ่าย 
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 3.7.5 กำรเรียกดูรำยงำนทะเบียนคุมเช็ค (แยกแผนก) 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> ทะเบียนคุมเช็ค (แยกแผนก)  
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนคุมเช็ค (แยกแผนก) ดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงาน
ทะเบียนคุมเช็ค (แยกแผนก) โดยเลือกเง่ือนไขที่ต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. ระบบจะแสดงรายงานทะเบียนคุมเช็ค (แยกแผนก)ตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงาน
โดยคลิกที่ ออกรำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 

 
รูปที่ 216 แสดงหน้าจอทะเบียนคมุเช็ค (แยกแผนก) 
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 3.7.6 กำรเรียกดูรำยงำนเช็ครับ 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> รำยงำนเช็ครับ 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานเช็ครับดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงานเช็ครับโดย
เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. ระบบจะแสดงรายงานเช็ครับตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกที่ ออกรำยงำน 
แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
รูปที่ 217 แสดงหน้าจอรายงานเชค็รับ 

  4. ตัวอย่างการส่งออกรายงานรูปแบบไฟล์ PDF 

 
รูปที่ 218 แสดงหน้าจอรายงานเชค็รับรูปแบบ PDF 
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 3.7.7 กำรเรียกดูรำยงำนทะเบียนเช็ครอตัดบัญชี 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> รำยงำนทะเบียนเช็ครอตัดบัญชี 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนเช็ครอตัดบัญชีดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหา
รายงานทะเบียนเช็ครอตัดบัญชีโดยเลือกเง่ือนไขที่ต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. แสดงรายงานทะเบียนเช็ครอตัดบัญชีตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกท่ี ออก
รำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
รูปที่ 219 แสดงหน้าจอรายงานทะเบียนเช็ครอตัดบญัชี 

  4. ตัวอย่างการส่งออกรายงานทะเบียนเช็ครอตัดบัญชีรูปแบบไฟล์ PDF 

 
รูปที่ 220 แสดงหน้าจอรายงานทะเบียนเช็ครอตัดบญัชีรูปแบบ PDF 
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 3.7.8 กำรเรียกดูรำยงำนทะเบียนคุมหลักประกันสญัญำ 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญำ 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาดังรูป ในส่วนนี้สามารถ
ค้นหารายงานทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาโดยเลือกเง่ือนไขที่ต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. แสดงรายงานทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิก
ที่ ออกรำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
รูปที่ 221 แสดงหน้าจอทะเบียนคมุหลักประกันสญัญา 

  4. ตัวอย่างการส่งออกรายงานทะเบียนคุมหลักประกันสัญญารูปแบบไฟล์ PDF 

 
รูปที่ 222 แสดงหน้าจอรายงานทะเบียนคุมหลักประกันสญัญารูปแบบ PDF 
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 3.7.9 กำรเรียกดูรำยงำนทะเบียนจ่ำย 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน >> รำยงำนทะเบียนจ่ำย 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนจ่ายดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงานโดยเลือก
เงื่อนไขท่ีต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. แสดงรายงานทะเบียนจ่ายตามท่ีค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกที่ ออกรำยงำน 
แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
รูปที่ 223 แสดงหน้าจอรายงานทะเบียนจ่าย 
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3.8 รำยกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 

 เมนรูายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้ส าหรับบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเรียกดูรายงาน 

 3.8.1 กำรบันทึกรำยกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย >> รำยกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 

 
 

  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังรูป หากต้องการเพ่ิมรายการหักภาษี ณ 
ที่จ่าย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 224 แสดงหน้าจอรายการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

  3. กรอกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน
ก ากับ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 225 แสดงหน้าจอเพิ่มรายการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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 3.8.2 กำรเรียกดูรำยงำนหักภำษี ณ. ที่จ่ำย 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย >> รำยงำนหักภำษี ณ. ที่จ่ำย 

 
 

  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานหักภาษี ณ. ที่จ่ายดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงานโดย
เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. แสดงรายงานหักภาษี ณ. ที่จ่ายตามท่ีค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกท่ี ออก
รำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 

 
รูปที่ 226 แสดงหน้าจอรายงานหกัภาษี ณ. ท่ีจ่าย 
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บทที่ 4 บัญชี (Accounting Management) 
 การใช้งานระบบบัญชี ในส่วนนี้สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้านบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ระบบเจ้าหนี้ 
(AP) ระบบลูกหนี้ (AR) รายการยืม/ คืนเงินทดรอง รายการอื่นๆ ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) รายงาน ระบบ
ภาษี และข้อมูลพื้นฐาน  

4.1 กำรก ำหนดข้อมลูพื้นฐำน 

 เป็นการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่ใช้งานของระบบบัญชี สามารถตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1. คลิกเมนู บัญชี จากหน้าหลักระบบบัญชีและการเงิน  

  
  รูปที่ 227 แสดงหน้าจอระบบบญัชีและการเงิน   

 2. คลิกท่ีเมนู ข้อมูลพื้นฐำน ระบบจะแสดงเมนูย่อยได้แก่ ก าหนดช่วงห้ามแก้ไข ก าหนดรหัสธนาคาร 

ก าหนดบัญชีธนาคาร ก าหนดรหัสค่าใช้จ่าย ก าหนดรหัสรายได้ ประเภทการหักภาษีมูลค่าเพ่ิม ประเภทการหัก

ภาษี ณ ที่จ่าย ก าหนดประเภทเจ้าหนี้ ก าหนดกลุ่มเจ้าหนี้ ก าหนดประเภทสินค้า/ บริการ ก าหนดสินค้า/ 

บริการ ตั้งค่าแผนก ตั้งค่าสาขา ตั้งค่าประเภทเงินได้ บริหารสมุดรายวันรับ ตั้งค่าผังบัญชีตามรายการ ตั้งค่าผัง

บัญชีครุภัณฑ์ ตั้งค่าผังบัญชีวัสดุ และล็อควันที่ท ารายการ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกตั้งค่าๆ ได้ตามต้องการ 

 
  รูปที่ 228 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   
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 4.1.1 กำรก ำหนดช่วงห้ำมแก้ไข  

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดช่วงห้ำมแก้ไข  

 
  รูปที่ 229 แสดงหน้าจอเมนูข้อมลูพื้นฐาน   

 2. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล แสดงหน้าจอการก าหนดช่วงห้ามแก้ไขดังรูป  

 
  รูปที่ 230 แสดงหน้าจอก าหนดช่วงห้ามแก้ไข  

 3. กรอกข้อมูลช่วงห้ามแก้ไขให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 231 แสดงหน้าจอก าหนดช่วงห้ามแก้ไข  
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 4.1.2 กำรก ำหนดรหัสธนำคำร  

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดรหัสธนำคำร จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 232 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสธนาคาร 

 2. กรอกข้อมูลรหัสธนาคารให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 233 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสธนาคาร 

 4.1.3 กำรก ำหนดบัญชีธนำคำร  

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดบัญชธีนำคำร จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 234 แสดงหน้าจอก าหนดบัญชธีนาคาร 

 2. กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 235 แสดงหน้าจอก าหนดบัญชธีนาคาร 
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 4.1.4 กำรก ำหนดรหัสค่ำใช้จ่ำย 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดรหัสค่ำใช้จ่ำย จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 236 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสค่าใช้จ่าย 

 2. กรอกข้อมูลรหัสค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 237 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสค่าใช้จ่าย 

 4.1.5 กำรก ำหนดรหัสรำยได ้

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดรหัสรำยได้ จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 238 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสรายได ้

 2. กรอกข้อมูลรหัสรายได้ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 239 แสดงหน้าจอก าหนดรหัสรายได ้
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 4.1.6 กำรก ำหนดประเภทกำรหักภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ประเภทกำรหักภำษีมูลค่ำเพิ่ม จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 240 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. กรอกข้อมูลประเภทการหักภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 241 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 4.1.7 กำรก ำหนดประเภทกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ประเภทกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 242 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 2. กรอกข้อมูลประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 243 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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 4.1.8 กำรก ำหนดประเภทเจ้ำหนี้ 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดประเภทเจ้ำหนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 244 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทเจ้าหนี ้

 2. กรอกข้อมูลประเภทเจ้าหนี้ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 245 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทเจ้าหนี ้

 4.1.9 กำรก ำหนดกลุ่มเจำ้หนี้ 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดกลุ่มเจ้ำหนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 246 แสดงหน้าจอก าหนดกลุ่มเจ้าหนี ้

 2. กรอกข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 247 แสดงหน้าจอก าหนดกลุ่มเจ้าหนี ้
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 4.1.10 กำรก ำหนดประเภทลูกหนี ้

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดประเภทลูกหนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 248 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทลูกหนี ้

 2. กรอกข้อมูลประเภทลูกหนี้ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 249 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทลูกหนี ้

 4.1.11 กำรก ำหนดกลุม่ลกูหนี ้

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดกลุ่มลูกหนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 250 แสดงหน้าจอก าหนดกลุ่มลูกหนี ้

 2. กรอกข้อมูลกลุ่มลูกหนี้ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 251 แสดงหน้าจอก าหนดกลุ่มลูกหนี ้
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 4.1.12 กำรก ำหนดประเภทสินค้ำ/ บริกำร  

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดประเภทสินค้ำ/ บริกำร จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 252 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทสินค้า/ บริการ 

 2. กรอกข้อมูลประเภทสินค้า/ บริการ ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 253 แสดงหน้าจอก าหนดประเภทสินค้า/ บริการ 

 4.1.13 กำรก ำหนดกลุม่สนิค้ำ/ บริกำร 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดกลุ่มสินค้ำ/ บริกำร จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 254 แสดงหน้าจอก าหนดกลุ่มสินค้า/ บริการ 

 2. กรอกข้อมูลกลุ่มสินค้า/ บริการให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 255 แสดงหน้าจอก าหนดกลุม่สินค้า/ บริการ 
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 4.1.14 กำรก ำหนดสินค้ำ/ บริกำร  

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ก ำหนดสินค้ำ/ บริกำร จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 256 แสดงหน้าจอก าหนดสินค้า/ บริการ 

 2. กรอกข้อมูลสินค้า/ บริการ ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 257 แสดงหน้าจอก าหนดสินค้า/ บริการ 
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 4.1.15 กำรตั้งค่ำแผนก 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ตั้งค่ำแผนก สามารถเพ่ิมข้อมูลโดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 258 แสดงหน้าจอตั้งค่าแผนก 

 2. กรอกข้อมูลแผนกให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 259 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลแผนก  

 4.1.16 กำรตั้งค่ำสำขำ 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ตั้งค่ำสำขำ สามารถเพ่ิมข้อมูลโดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 260 แสดงหน้าจอตั้งค่าสาขา 

 2. กรอกข้อมูลสาขาให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 261 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลสาขา 
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 4.1.17 กำรตั้งค่ำประเภทเงินได ้

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ตั้งค่ำประเภทเงินได้ สามารถเพ่ิมข้อมูลโดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 262 แสดงหน้าจอตั้งค่าประเภทเงินได ้

 2. กรอกข้อมูลประเภทเงินได้ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 263 แสดงหน้าจอตั้งค่าประเภทเงินได ้

 4.1.18 บริหำรสมุดรำยวันรับ 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> บริหำรสมุดรำยวันรับ สามารถเพ่ิมข้อมูลสมุดรายวันรับโดยคลิกปุ่ม 
เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 264 แสดงหน้าจอบริหารสมุดรายวันรับ 

 2. กรอกข้อมูลสมุดรายวันรับให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 265 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลสมุดรายวันรับ 
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 4.1.19 ตั้งค่ำผังบัญชีตำมรำยกำร 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ตั้งค่ำผังบัญชีตำมรำยกำร 
 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งค่าผังบัญชีตามรายการดังรูป ให้เลือกรหัสผังบัญชีตามรายการ แล้วคลิก
ปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 266 แสดงหน้าจอตั้งค่าผังบญัชีตามรายการ  

 4.1.20 ตั้งค่ำผังบัญชีครุภัณฑ์ 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ตั้งค่ำผังบัญชีครุภัณฑ์ ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งค่าผังบัญชีครุภัณฑ์
ดังรูป ให้คลิก แก้ไข  

 
รูปที่ 267 แสดงหน้าจอตั้งค่าผังบญัชีครุภณัฑ ์
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 2. คลิกเลือกรหัสผังบัญชีของครุภัณฑ์ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 268 แสดงหน้าจอตั้งค่าผังบญัชีครุภณัฑ์  

 4.1.21 ตั้งค่ำผังบัญชีวัสดุ 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ตั้งค่ำผังบัญชีวัสดุ ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งค่าผังบัญชีวัสดุดังรูป ให้
คลิก แก้ไข  

 
รูปที่ 269 แสดงหน้าจอตั้งค่าผังบญัชีวัสด ุ

  2. คลิกเลือกรหัสผังบัญชีของวัสดุ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 270 แสดงหน้าจอตั้งค่าผังบญัชีวัสด ุ

 4.1.22 ล็อควันที่ท ำรำยกำร 

 1. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐำน >> ล็อควันที่ท ำรำยกำร 
 2. คลิกเลือกวันที่ล็อควันที่ท ารายการ จากนั้นคลิก บันทึก 

 
รูปที่ 271 แสดงหน้าจอล็อควันท่ีท ารายการ 
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4.2 ระบบเจ้ำหน้ี (AP) 

 4.2.1 กำรบันทึกทะเบียนรหัสเจ้ำหนี้ 

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบเจ้ำหนี้ (AP) >> ทะเบียนรหัสเจ้ำหนี้ 

  
  รูปที่ 272 แสดงหน้าจอเมนรูะบบเจ้าหนี้ (AP) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนรหัสเจ้าหนี้ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกเง่ือนไขในการค้นหา 

 
  รูปที่ 273 แสดงหน้าจอทะเบียนรหัสเจ้าหนี ้

 3. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 274 แสดงหน้าจอทะเบียนรหัสเจ้าหนี ้
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 4. กรอกข้อมูลรหัสเจ้าหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 275 แสดงหน้าจอเพิ่มทะเบยีนรหัสเจ้าหนี ้

 5. สามารถแก้ไขข้อมูลทะเบียนรหัสเจ้าหนี้ได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม ลบ 

 
รูปที่ 276 แสดงหน้าจอทะเบียนรหัสเจ้าหนี ้
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 4.2.2 กำรเรียกดูรำยกำรรอตั้งเจ้ำหนี้/ รอตั้งค้ำงจ่ำย (ทะเบียนเจ้ำหนี้) 

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบเจ้ำหนี้ (AP) >> รำยกำรรอตั้งเจ้ำหนี้/ รอตั้งค้ำงจ่ำย (ทะเบียนเจ้ำหนี้) 

  
  รูปที่ 277 แสดงหน้าจอเมนรูะบบเจ้าหนี้ (AP) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรอตั้งเจ้าหนี้/ รอตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) ดังรูป ในส่วนนี้

สามารถค้นหาข้อมูลโดยกรอกเลขที่ใบสัญญา วันที่ตรวจรับ ชื่อเจ้าหนี้ และระบุงานงวดที่ลงไป 

 
  รูปที่ 278 แสดงหน้าจอรายการรอตั้งเจ้าหนี/้ รอตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) 
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 4.2.3 กำรบันทึกตั้งเจ้ำหนี้ / ตั้งค้ำงจ่ำย (ทะเบียนเจ้ำหนี้) 

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบเจ้ำหนี้ (AP) >> ตั้งเจ้ำหนี้ / ตั้งค้ำงจ่ำย (ทะเบียนเจ้ำหนี้) 

  
  รูปที่ 279 แสดงหน้าจอเมนรูะบบเจ้าหนี้ (AP) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ / ตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดย

เลือกเงื่อนไขในการค้นหา 

 
  รูปที่ 280 แสดงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ / ตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) 

 3. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลตั้งเจ้าหนี้ / ตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 281 แสดงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ / ตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) 
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 4. กรอกข้อมูลตั้งเจ้าหนี้ / ตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 282 แสดงหน้าจอเพิ่มตั้งเจ้าหนี้ / ตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี)้ 

 5. สามารถแก้ไขข้อมูลตั้งเจ้าหนี้ / ตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) ได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
ได้โดยคลิกปุ่ม ลบ 

 
รูปที่ 283 แสดงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ / ตั้งค้างจ่าย (ทะเบียนเจ้าหนี้) 
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 4.2.4 กำรบันทึกรำยกำรลดหนี ้

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบเจ้ำหนี้ (AP) >> รำยกำรลดหนี้ 

  
  รูปที่ 284 แสดงหน้าจอเมนรูะบบเจ้าหนี้ (AP) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการลดหนี้ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกเง่ือนไขในการค้นหา 

 3. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรายการลดหนี้ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 285 แสดงหน้าจอรายการลดหนี ้
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 4. กรอกข้อมูลรายการลดหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 286 แสดงหน้าจอเพิ่มรายการลดหนี ้

 5. เมื่อเพ่ิมข้อมูลรายการลดหนี้แล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลรายการลดหนี้ได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข และลบ
ข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม ลบ 
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 4.2.5 กำรบันทึกรำยกำรเพ่ิมหนี้ 

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบเจ้ำหนี้ (AP) >> รำยกำรเพิ่มหนี้ 

  
  รูปที่ 287 แสดงหน้าจอเมนรูะบบเจ้าหนี้ (AP) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเพ่ิมหนี้ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกเง่ือนไขในการค้นหา 

 3. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรายการเพ่ิมหนี้ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
 

 
  รูปที่ 288 แสดงหน้าจอรายการเพิ่มหนี ้
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 4. กรอกข้อมูลรายการเพ่ิมหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 289 แสดงหน้าจอบันทึกรายการเพิ่มหนี ้

 5. เมื่อบันทึกข้อมูลรายการเพ่ิมหนี้แล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลโดยคลิกปุ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้โดย
คลิกปุ่ม ลบ 
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 4.2.6 กำรบันทึกจ่ำยช ำระหนี้ 

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบเจ้ำหนี้ (AP) >> จ่ำยช ำระหนี้ 

  
  รูปที่ 290 แสดงหน้าจอเมนรูะบบเจ้าหนี้ (AP) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการจ่ายช าระหนี้ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลการจ่ายช าระหนี้โดยเลือก

เงื่อนไขในการค้นหา 

 3. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรายการช าระหนี้ให้คลิกปุ่ม  
 

 
  รูปที่ 291 แสดงหน้าจอรายการช าระหนี ้
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 4. กรอกข้อมูลรายการช าระหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 292 แสดงหน้าจอบันทึกรายการช าระหนี ้
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4.3 ระบบลูกหน้ี (AR) 

 4.3.1 กำรบันทึกทะเบียนรหัสลูกหนี ้

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบลูกหนี้ (AR) >> ทะเบียนรหัสลูกหนี้ 

  
  รูปที่ 293 แสดงหน้าจอเมนรูะบบลูกหนี้ (AR) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนรหัสลูกหนี้ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลลูกหนี้โดยเลือกเงื่อนไขในการ

ค้นหา 

 
  รูปที่ 294 แสดงหน้าจอทะเบียนรหัสลูกหนี ้
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 4. กรอกข้อมูลรหัสลูกหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 295 แสดงหน้าจอเพิ่มทะเบยีนรหัสลูกหนี ้

 5. สามารถแก้ไขข้อมูลทะเบียนรหัสลูกหนี้ได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม ลบ 

 
รูปที่ 296 แสดงหน้าจอทะเบียนรหัสลูกหนี ้
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 4.3.2 กำรเรียกดูรำยกำรรอตั้งลูกหนี ้

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบลูกหนี้ (AR) >> รำยกำรรอตั้งลูกหนี้ 

 
  รูปที่ 297 แสดงหน้าจอเมนรูะบบลูกหนี ้(AR) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรอตั้งลูกหนี้ดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหาข้อมูลโดยกรอกเลขที่

รายการ วันที่ท ารายการ ชื่อลูกหนี้ แล้วคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 3. สามารถบันทึกตั้งลูกหนี้โดยคลิกปุ่ม ตั้งลูกหนี้  

 
  รูปที่ 298 แสดงหน้าจอรายการรอตั้งลูกหนี ้
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 4.3.3 กำรบันทึกตั้งลูกหนี้ 

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบลูกหนี้ (AR) >> ตั้งลูกหนี้ 

  
  รูปที่ 299 แสดงหน้าจอเมนรูะบบลูกหนี้ (AR) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งลูกหนี้ดังรูป สามารถเพ่ิมข้อมูลตั้งลูกหนี้โดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 300 แสดงหน้าจอตั้งลูกหนี ้
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 3. กรอกข้อมูลการตั้งลูกหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 301 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลตั้งลูกหนี ้

 4. สามารถแก้ไขข้อมูลลูกหนี้ได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม ลบ 
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 4.3.4 กำรบันทึกรำยกำรลดหนี ้

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบลูกหนี้ (AR) >> รำยกำรลดหนี้ 

  
  รูปที่ 302 แสดงหน้าจอเมนรูะบบลูกหนี้ (AR) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการลดหนี้ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกเง่ือนไขในการค้นหา 

 3. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรายการลดหนี้ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 303 แสดงหน้าจอรายการลดหนี ้
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 4. กรอกข้อมูลรายการลดหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 304 แสดงหน้าจอเพิ่มรายการลดหนี ้

 5. เมื่อเพ่ิมข้อมูลรายการลดหนี้แล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลรายการลดหนี้ได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข และลบ
ข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม ลบ และส่งออกไฟล์เป็น Excel 

 
รูปที่ 305 แสดงหน้าจอรายการลดหนี ้
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 4.3.5 กำรบันทึกรำยกำรเพ่ิมหนี้ 

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบลูกหนี้ (AR) >> รำยกำรเพิ่มหนี้ 

  
  รูปที่ 306 แสดงหน้าจอเมนรูะบบลูกหนี้ (AR) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเพ่ิมหนี้ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกเง่ือนไขในการค้นหา 
 3. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรายการเพ่ิมหนี้ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
 

 
  รูปที่ 307 แสดงหน้าจอรายการเพิ่มหนี ้
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 4. กรอกข้อมูลรายการเพ่ิมหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

  
รูปที่ 308 แสดงหน้าจอบันทึกรายการเพิ่มหนี ้

 5. เมื่อบันทึกข้อมูลรายการเพ่ิมหนี้แล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลโดยคลิกปุ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้โดย
คลิกปุ่ม ลบ 
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 4.3.6 กำรบันทึกรับช ำระหนี ้

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบลูกหนี้ (AR) >> รับช ำระหนี้ 

   
  รูปที่ 309 แสดงหน้าจอเมนรูะบบลูกหนี้ (AR) 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรับช าระหนี้ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลรับช าระหนี้โดยเลือกเงื่อนไข
ในการค้นหา 

 3. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลรับช าระหนี้ให้คลิกปุ่ม  
 

 
  รูปที่ 310 แสดงหน้าจอรายการรับช าระหนี ้
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 4. กรอกข้อมูลรับช าระหนี้ให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 311 แสดงหน้าจอบันทึกรายการรับช าระหนี ้
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4.4 รำยกำรยืม/คืนทดรอง 

 กำรเรียกดูข้อมูลรำยกำรยืม/คืนทดรอง 
  1. คลิกท่ีเมนู รำยกำรยืม/ คืนเงินทดรอง >> รำยกำรยืมเงินทดรอง  
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการยืม/ คืนทดรองจ่ายดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหาข้อมูลโดย
กรอกเลขที่รายการ หรือเลือกวันที่ท ารายการ แล้วคลิกปุ่ม ค้นหำ  

 

 
รูปที่ 312 แสดงหน้าจอรายการยมื/คืนทดรอง 

 กำรเรียกดูข้อมูลรำยกำรคืนเงินทดรอง 
  1. คลิกท่ีเมนู รำยกำรยืม/ คืนเงินทดรอง >> รำยกำรคืนเงินยืมทดรอง  
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการคืนเงินยืมทดรองจ่ายดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหาข้อมูล
โดยกรอกเลขที่รายการ หรือเลือกวันที่ท ารายการ แล้วคลิกปุ่ม ค้นหำ  

 

 
รูปที่ 313 แสดงหน้าจอรายการคนืเงินยืมทดรอง 
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4.5 บันทึกรำยกำรอื่นๆ 

 4.5.1 กำรบันทึกรำยกำรใบส ำคัญรับ 

 1. คลิกท่ีเมนู รำยกำรอื่นๆ >> รำยกำรใบส ำคัญรับ 

  
  รูปที่ 314 แสดงหน้าจอเมนรูายการอื่นๆ  

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบส าคัญรับที่มีท้ังหมดดังรูป สามารถบันทึกบัญชีโดยคลิกปุ่ม  

ตามรายการใบส าคัญรับที่ต้องการ 

 
  รูปที่ 315 แสดงหน้าจอรายการใบส าคัญรับ 
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 3. ระบบแสดงหน้าจอใบส าคัญรับดังรูป กรอกข้อมูลใบส าคัญรับให้ครบถ้วน เลือกประเภทสมุดบัญชี 

กรอกค าอธิบายรายการ เลือกวันทึ่ท ารายการ ระบุสถานะการ Post บัญชี และสามารถแก้ไขในส่วนของผัง

บัญชีได้ 

 4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 316 แสดงหน้าจอบันทึกใบส าคัญรับ 
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 5. กรณีต้องการเพ่ิมข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้คลิกแท็บ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย จากนั้นให้คลิกปุ่ม 
เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 317 แสดงหน้าจอข้อมูลการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 6. ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังรูป กรอกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้
ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
 

รูปที่ 318 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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 7. เมื่อบันทึกบัญชีรายการใบส าคัญรับแล้ว ระบบจะแสดงรายการบัญชีดังรูป สามารถแก้ไข ดู
รายละเอียด ดู Log สั่งพิมพ์ กรณียังไม่ได้ Post สามารถบันทึกการ Post บัญชีได้  

 
  รูปที่ 319 แสดงหน้าจอรายการใบส าคัญรับ 

  7.1) การสั่งพิมพ์ จะแสดงหน้าจอพิมพ์สมุดรายวันรับขึ้นมาในรูปแบบ Pdf 

 
  รูปที่ 320 แสดงหน้าจอพิมพ์สมดุรายวันรับ 
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  7.2) การเรียกดูข้อมูลผู้แก้ไขล่าสุด ให้คลิกปุ่ม Log 

 
  รูปที่ 321 แสดงหน้าจอรายการใบส าคัญรับ 

   - ระบบแสดงหน้าจอผู้ท ารายการแก้ไขล่าสุด 

 

รูปที่ 322 แสดงหน้าจอผู้ท ารายการแก้ไขล่าสดุ 

  7.3) การ Post บัญชี เมื่อ Post แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้ ต้องการบันทึกการ Post บัญชี ให้
คลิกปุ่ม Post  

 
  รูปที่ 323 แสดงหน้าจอรายการใบส าคัญรับ 

   - ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการ Post บัญชี ให้คลิกปุ่ม OK หรือ
ต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม Cancel 

 

รูปที่ 324 แสดงหน้าจอยืนยันการ Post บัญช ี
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 4.5.2 ตรวจสอบกำรบันทึกบัญช ี

1. คลิกท่ีเมนู รำยกำรอื่นๆ >> ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชี 

 

 

 

 

รูปที่ 325 แสดงหน้าจอเมนรูายการอื่นๆ 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี สามารถ ตรวจสอบ

ได้โดยคลิกปุ่มตามรายการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 326 แสดงหน้าจอตรวจสอบการบันทึกบัญช ี
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3. กรอกข้อมูลลง 

  - กรอกเลขที่เอกสารอ้างอิง 

  - กรอกวันที่เอกสารอ้างอิง 

  - กรอกค าอธิบายรายการ  

  - เลือกวันทึ่ท ารายการ  

 

4. เมื่อกรอกข้อมูลบัญชีรายการค่าเสื่อมเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

รูปที่ 327 แสดงหน้าจอตรวจสอบการบันทึกบัญช ี
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 4.5.3 กำรบันทึกรำยกำรค่ำเสื่อม 

 1. คลิกท่ีเมนู รำยกำรอื่นๆ >> รำยกำรค่ำเสื่อม 

  
  รูปที่ 328 แสดงหน้าจอเมนรูายการอื่นๆ  

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการค่าเสื่อมดังรูป สามารถบันทึกบัญชีโดยคลิกปุ่ม  ตามรายการ

ใบส าคัญรับที่ต้องการ 

 
  รูปที่ 329 แสดงหน้าจอรายการค่าเสื่อม 
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 3. กรอกข้อมูลบัญชีรายการค่าเสื่อมให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 

  - ระบุเลขที่รายการ 

  - กรอกเลขที่เอกสารอ้างอิง 

  - เลือกวันที่เอกสารอ้างอิง 

  - กรอกค าอธิบายรายการ  

  - เลือกวันทึ่ท ารายการ  

  - ระบสุถานะการ Post บัญชี ระหว่างยังไม่ Post หรือ Post 

  - เพ่ิมรายการบัญชีค่าเสื่อมในส่วนของผังบัญชี คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร แล้วเลือกรหัสบัญชี 

ระบุเดบิต Dr. หรือ เครดิต Cr. สามารถเลือกโครงการ แผนก สาขาที่เกี่ยวข้องได้ 

 4. เมื่อกรอกข้อมูลบัญชีรายการค่าเสื่อมเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 330 แสดงหน้าจอบันทึกบัญชีรายการค่าเสื่อม 
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4.6 ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

 1. คลิกท่ีเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)  
 2. ระบบจะแสดงเมนูย่อย ได้แก่ ก าหนดรอบปีบัญชี ก าหนดผังบัญชี สมุดรายวัน ยืนยันการปิดบัญชี
ประจ าเดือน ยืนยันการปิดบัญชีประจ าปี น าเข้ายอดยกมา (Excel) บันทึกยอดยกมา ก าหนดรายการอัตโนมัติ 
Post บัญชี ปรับปรุงบัญชี ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าๆ ได้ตามต้องการ 

 
  รูปที่ 331 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

 4.6.1 กำรก ำหนดรอบปีบญัชี 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> ก ำหนดรอบปีบัญชี 

 
  รูปที่ 332 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 
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  2. ระบบแสดงหน้าจอก าหนดรอบปีบัญชีดังรูป สามารถค้นหา เพ่ิมข้อมูล แก้ไข ดู Log หรือ
ลบข้อมูลได้ตามต้องการ กรณีต้องการเพิ่มรายการใหม่ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 333 แสดงหน้าจอก าหนดรอบปีบัญช ี 

  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรอบปีบัญชีดังรูป เลือกปีบัญชี วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด และ
เลือกสถานะใช้งาน 
  4. คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 334 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลรอบปีบัญชี 
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 4.6.2 กำรก ำหนดผังบัญชี 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> ก ำหนดผังบัญชี 

 
  รูปที่ 335 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

  2. ระบบแสดงหน้าจอก าหนดผังบัญชีดังรูป สามารถค้นหา เพ่ิมผังบัญชีหลัก เพ่ิมผังบัญชี

ย่อย แก้ไข ดู Log ลบข้อมูล และออกรายงานผังบัญชีได้ตามต้องการ กรณีต้องการเพ่ิมผังบัญชีหลักให้คลิกปุ่ม 

เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 336 แสดงหน้าจอก าหนดผังบัญชี 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลผังบัญชีหลักดังรูป เลือกรหัสบัญชีของ GFMIS รหัสบัญชี ชื่อ
บัญชีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย ระบุ Nature ว่าเป็น เดบิต หรือเครดิต และเลือกสถานะใช้งาน 
  4. คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 337 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลผังบัญชหีลัก  

 

  5. หากต้องการเพ่ิมผังบัญชีย่อย ให้คลิกปุ่ม  ตามชื่อกลุ่มผังบัญชีหลักและ
กรอกข้อมูลผังบัญชีย่อยตามต้องการ 

 
รูปที่ 338 แสดงหน้าจอก าหนดผังบัญชี 
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  6. หากต้องการส่งออกรายงานผังบัญชี ให้คลิกปุ่ม ออกรำยงำน >> ออกรำยงำน Excel 
ระบบจะส่งออกข้อมูลผังบัญชีในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ดังรูป 

 
รูปที่ 339 แสดงหน้าจอส่งออกรายงานผังบัญชใีนรูปแบบ Microsoft Excel  
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 4.6.3 บันทึกสมุดรำยวัน 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> สมุดรำยวัน 

 
  รูปที่ 340 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

  2. ระบบแสดงหน้าจอบริหารข้อมูลสมุดรายวันดังรูป กรณีต้องการเพิ่มสมุดรายวันรายการ

ใหมใ่ห้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 341 แสดงหน้าจอบริหารขอ้มูลสมุดรายวัน 
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลสมุดรายวันดังรูป  
                            - ระบุเลขที่รายการ ระบบสร้างเลขที่รายการให้อัตโนมัติ แต่สามารถเลือกกรอกเองได้ 

  - กรอกเลขที่เอกสารอ้างอิง  
  - ระบุวันที่เอกสารอ้างอิง 
  - กรอกค าอธิบายรายการ 
  - ระบุวันที่ท ารายการ 
  - เลือกสถานะ Post บัญชี (ยังไม่ Post หรือ Post) กรณีเลือก Post จะไม่สามารถ
แก้ไขและลบรายการได้ 

   - เลือกรายการอัตโนมัติ แล้วคลิกปุ่ม  หรือคลิกเพ่ิมรายการเองได้ พร้อมกรอก
ข้อมูลรายการลงไป 

 
  4. เมื่อกรอกข้อมูลสมุดรายวันเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
 

รูปที่ 342 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลสมุดรายวัน  
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  5. เมื่อบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถแก้ไข ดูรายละเอียด พิมพ์  Post บัญชี (เมื่อ 
Post บัญชีแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้) และดู Log ได้ 

 
รูปที่ 343 แสดงหน้าจอข้อมูลสมดุรายวัน  

 

 4.6.4 ยนืยันกำรปิดบัญชปีระจ ำเดือน 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> ยืนยันกำรปิดบัญชีประจ ำเดือน 

 
  รูปที่ 344 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

  2. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการปิดบัญชีประจ าเดือนดังรูป กรณีต้องการเพ่ิมข้อมูลการปิด

บัญชีประจ าเดือนให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 345 แสดงหน้าจอยืนยันการปิดบญัชีประจ าเดือน 
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  3. คลิกเลือกเดือน รหัสบัญชีก าไร/ ขาดทุนสะสม และเลือกวันที่ปิดบัญชี 
  4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 346 แสดงหน้าจอยืนยันการปิดบญัชีประจ าเดือน 

  5. คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการบันทึก 

 

รูปที่ 347 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 

  6. เมื่อบันทึกยืนยันการปิดบัญชีประจ าเดือนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูล แก้ไข
ข้อมูล ลบข้อมูล และดู Log ได้ 

 
รูปที่ 348 แสดงหน้าจอยืนยันการปิดบัญชีประจ าเดือน 
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 4.6.5 ยนืยันกำรปิดบัญชปีระจ ำปี 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> ยืนยันกำรปิดบัญชีประจ ำปี 

 
  รูปที่ 349 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

  2. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการปิดบัญชีประจ าปีดังรูป กรณีต้องการเพ่ิมข้อมูลการปิดบัญชี

ประจ าเดือนให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 350 แสดงหน้าจอยืนยันการปิดบญัชีประจ าปี 
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  3. คลิกเลือกปี เลือกรหัสบัญชีก าไร/ ขาดทุนสะสม ระบุวันที่ปิดบัญชีประจ าปี และกรอก
รหัสผ่านเพ่ือยืนยันการปิดบัญชีประจ าปี 
  4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 351 แสดงหน้าจอยืนยันการปิดบญัชีประจ าปี 

  5. คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการบันทึก 

 

รูปที่ 352 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 

  6. เมื่อบันทึกยืนยันการปิดบัญชีประจ าปีไปแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลและดู Log ได้ 

 
รูปที่ 353 แสดงหน้าจอยืนยันการปิดบัญชีประจ าปี 
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 4.6.6 น ำเข้ำข้อมูลยอดยกมำ (Excel) 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> น ำเข้ำยอดยกมำ (Excel) 

 
  รูปที่ 354 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

  2. ระบบแสดงหน้าจอน าเข้าข้อมูลยอดยกมา (Excel) ดังรูป ต้องการน าเข้าข้อมูลให้คลิก 

Choose File และเลือกไฟล์ที่บันทึกข้อมูลยอดยกมา จากนั้นระบุวันที่สิ้นยอด แล้วคลิก น ำเข้ำข้อมูล 

 
  รูปที่ 355 แสดงหน้าจอน าเข้าข้อมูลยอดยกมา (Excel) 
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 * หมายเหต ุหากผู้ใช้ไม่มีไฟล์น าเข้า สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบเพ่ือใช้บันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ 
ตัวอย่างไฟล์ 

 
  รูปที่ 356 แสดงหน้าจอน าเข้าข้อมูลยอดยกมา (Excel) 

 4.6.7 กำรบันทึกยอดยกมำ 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> บันทึกยอดยกมำ 

 
  รูปที่ 357 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 
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  2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกยอดยกมาดังรูป กรณีต้องการบันทึกยอดยกมาให้คลิกปุ่ม เพิ่ม

ข้อมูล  

 
  รูปที่ 358 แสดงหน้าจอบันทึกยอดยกมา 

  3. คลิกเลือกปี เลือกเดือน กรอกรายการ และระบุวันที่ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
รูปที่ 359 แสดงหน้าจอบันทึกยอดยกมา 

  4. ระบบจะแสดงรายการยอดยกมา ตรวจสอบข้อมูลยอดยกมา หากต้องการบันทึกข้อมูลให้
คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 360 แสดงหน้าจอบันทึกยอดยกมา 
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 4.6.8 กำรก ำหนดรำยกำรอัตโนมัต ิ

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> ก ำหนดรำยกำรอัตโนมัติ 

 
  รูปที่ 361 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

  2. ระบบแสดงหน้าจอก าหนดรายการอัตโนมัติดังรูป ต้องการเพิ่มรายการอัตโนมัติให้คลิกปุ่ม 

เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 362 แสดงหน้าจอก าหนดรายการอัตโนมัต ิ

  3. กรอกรายการ และเพ่ิมรายการผังบัญชี จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 363 แสดงหน้าจอเพิ่มรายการอัตโนมตั ิ
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  4. เมื่อบันทึกรายการอัตโนมัติแล้ว สามารถแก้ไข ลบข้อมูลและดู Log ได้ 

 
รูปที่ 364 แสดงหน้าจอก าหนดรายการอัตโนมัต ิ
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 4.6.9 กำร Post บัญชี 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> Post บัญช ี

 
  รูปที่ 365 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

  2. ระบบแสดงหน้าจอค้นหารายการเพ่ือ Post บัญชีดังรูป ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ จากนั้น

คลิกท่ี Check box ข้างหน้ารายการเพ่ือเลือก Post บัญชี 

  3. คลิกปุ่ม บันทึก Post บัญช ีและยืนยันการบันทึก 

 
  รูปที่ 366 แสดงหน้าจอก าหนดรายการอัตโนมัต ิ

 * หมายเหตุ เมื่อ Post บัญชีแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ 
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 4.6.10 ปรับปรุงบญัชี 

  1. คลิกเมนู ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) >> ปรับปรุงบัญชี 

 
  รูปที่ 367 แสดงหน้าจอเมนรูะบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

  2. ระบบแสดงหน้าจอปรับปรุงบัญชีดังรูป กรณีต้องการเพ่ิมรายการใหม่ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม

ข้อมูล  

 
  รูปที่ 368 แสดงหน้าจอปรับปรุงบัญช ี
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  3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลปรับปรุงบัญชีดังรูป  
                            - ระบุเลขที่รายการ ระบบสร้างเลขที่รายการให้อัตโนมัติ แต่สามารถเลือกกรอกเองได้ 

  - กรอกเลขที่เอกสารอ้างอิง  
  - ระบุวันที่เอกสารอ้างอิง 
  - กรอกค าอธิบายรายการ 
  - ระบุวันที่ท ารายการ 
  - เลือกสถานะ Post บัญชี (ยังไม่ Post หรือ Post) กรณีเลือก Post จะไม่สามารถ
แก้ไขและลบรายการได้ 

   - เลือกรายการอัตโนมัติ แล้วคลิกปุ่ม  หรือคลิกเพ่ิมรายการเองได้ พร้อมกรอก
ข้อมูลรายการลงไป 

 
  4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
 

รูปที่ 369 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลปรับปรุงบัญชี  
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  5. เมื่อบันทึกปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถแก้ไข ลบ พิมพ์  Post บัญชี (เมื่อ 
Post บัญชีแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้) และดู Log ได้ 

 
รูปที่ 370 แสดงหน้าจอปรับปรุงบญัช ี

  6. การสั่งพิมพ์ จะแสดงหน้าจอพิมพ์สมุดรายวันขึ้นมาในรูปแบบ Pdf 

 
  รูปที่ 371 แสดงหน้าจอพิมพ์สมดุรายวัน 
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4.7 รำยงำน 

 การเรียกดูรายงานต่างๆ ของระบบบัญชีมีขั้นตอนดังนี้ 

 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน  
 2. ระบบจะแสดงรายชื่อรายงานต่างๆ ประกอบด้วย เมนูพิมพ์ Voucher บัญชีแยกประเภท บัญชี
แยกประเภทไม่รวมยอดยกมา งบทดลอง งบทดลอง (โครงการ) กระดาษท าการ ตั้งค่ารายงานงบการเงิน 
รายงานงบการเงิน รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ รายงาน
ลูกหนี้คงเหลือ รายงานสถานะเจ้าหนี้ รายงานสถานะลูกหนี้ รายงานสรุปการจ่ายเงินประจ าวัน/ เดือน 
รายงานเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ รายงานรายได้ประจ าวัน รายงานเคลื่อนไหวลูกหนี้ รายงานค่าเสื่อมราคา รายงาน
ค่าเสื่อมราคา (ปีงบประมาณ) รายงานวัสดุคงเหลือ รายงานครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย รายงานค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
จ าหน่าย และรายงานค่าเสื่อมจ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ 

 
  รูปที่ 372 แสดงหน้าจอเมนูรายงานของระบบบัญชี 
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4.7.1 รำยงำนพิมพ์ Voucher 

 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก พิมพ์ Voucher 

 
  รูปที่ 373 แสดงหน้าจอรายงานพิมพ์ Voucher 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ Voucher ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา จากนั้น
คลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงรายการพิมพ์ Voucher ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงานได้โดย
การคลิกปุ่ม พิมพ์ทั้งหมด 

 
รูปที่ 374 แสดงหน้าจอรายงานพมิพ์ Voucher 
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4.7.2 รำยงำนบัญชีแยกประเภท 
    การเรียกดรูายงานบัญชีแยกประเภท สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก บัญชีแยกประเภท 

 
  รูปที่ 375 แสดงหน้าจอรายงานบัญชีแยกประเภท 

2. ระบบแสดงหน้าจอบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา จากนั้น
คลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงรายการบัญชีแยกประเภท ตามเงื่อนไขที่ค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงานได้โดย
การคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

  
รูปที่ 376 แสดงหน้าจอรายงานบญัชีแยกประเภท 
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4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานบัญชีแยกประเภท ในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกที่ปุ่ม   

 
รูปที่ 377 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานบญัชีแยกประเภท ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

4.7.3 รำยงำนบัญชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมำ 

การเรียกดรูายงานบัญชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมา สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก บัญชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมำ 

 
  รูปที่ 378 แสดงหน้าจอรายงานบัญชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมา 
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2. ระบบแสดงหน้าจอบัญชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมา ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไข
การค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงรายการบัญชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมา ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถ
ส่งออกรายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

  
รูปที่ 379 แสดงหน้าจอรายงานบญัชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมา 

4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานบัญชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมา ในรูปแบบไฟล์ 

PDF ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกท่ีปุ่ม   

 
รูปที่ 380 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานบญัชีแยกประเภทไม่รวมยอดยกมา ในรูปแบบไฟล ์PDF 
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4.7.4 รำยงำนงบทดลอง 

การเรียกดรูายงานงบทดลอง สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก งบทดลอง 

 
  รูปที่ 381 แสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา จากนั้น

คลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงานได้โดย
การคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

  
รูปที่ 382 แสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง 
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4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานงบทดลอง ในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถดาวน์

โหลดไฟล์ได้โดยคลิกท่ีปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกท่ีปุ่ม   

 
รูปที่ 383 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานงบทดลอง ในรปูแบบไฟล์ PDF 

 

4.7.5 รำยงำนงบทดลอง (โครงกำร) 

การเรียกดรูายงานงบทดลอง (โครงการ) สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก งบทดลอง (โครงกำร) 

 
  รูปที่ 384 แสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง (โครงการ) 
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2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง (โครงการ) ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการ

ค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง (โครงการ) ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออก
รายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

  
รูปที่ 385 แสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง (โครงการ) 

4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานงบทดลอง (โครงการ)  ในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใช้

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกที่ปุ่ม   

 
รูปที่ 386 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานงบทดลอง (โครงการ) ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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4.7.6 รำยงำนกระดำษท ำกำร 

การเรียกดรูายงานกระดาษท าการ สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก กระดำษท ำกำร 

 
  รูปที่ 387 แสดงหน้าจอรายงานกระดาษท าการ 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานกระดาษท าการ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานกระดาษท าการ ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงาน
ได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 
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รูปที่ 388 แสดงหน้าจอรายงานกระดาษท าการ 

 
4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานกระดาษท าการ  ในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกที่ปุ่ม   

 
รูปที่ 389 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานกระดาษท าการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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4.7.7 ตั้งค่ำรำยงำนงบกำรเงิน 

การเรียกดูตั้งค่ารายงานงบการเงิน สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก ตั้งค่ำรำยงำนงบกำรเงิน 

 
  รูปที่ 390 แสดงหน้าจอตั้งค่ารายงานงบการเงิน 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอตั้งค่ารายงานงบการเงิน ผู้ใช้สามารถตั้งค่ารายงานงบการเงินได้โดยคลิกที่ปุ่ม 

 ตามรายการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 391 แสดงหน้าจอตั้งค่ารายงานงบการเงิน 
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3. ระบบแสดงหน้าจอตั้งค่ารายงานงบการเงิน คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 392 แสดงหน้าจอตั้งค่ารายงานงบการเงิน  

4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 393 แสดงหน้าจอตั้งค่ารายงานงบการเงิน  

5. ระบบจะแสดงรายการตั้งค่างบการเงินที่เพ่ิม ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่ม   ก าหนด

รายการบัญชีคลิกที่ปุ่ม   และหากต้องการลบคลิกท่ีปุ่ม  ตามรายการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 394 แสดงหน้าจอตั้งค่ารายงานงบการเงิน  
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4.7.8 รำยงำนงบกำรเงิน 

การเรียกดรูายงานงบการเงิน สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนงบกำรเงิน 

 
  รูปที่ 395 แสดงหน้าจอรายงานงบการเงิน 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานงบการเงิน คลิกท่ีชื่อรายงานที่ต้องการ 

 
รูปที่ 396 แสดงหน้าจอรายงานงบการเงิน 
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3. ระบบแสดงหน้าจอรายงานงบการเงิน ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา จากนั้น

คลิกปุ่ม ค้นหำ 

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานงบการเงิน ตามเงื่อนไขที่ค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงานได้โดย
การคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

 
รูปที่ 397 แสดงหน้าจอรายงานงบการเงิน 
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4.7.9 รำยงำนวิเครำะห์อำยุเจ้ำหนี้ 

การเรียกดรูายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนวิเครำะห์อำยุเจ้ำหนี้ 

 
  รูปที่ 398 แสดงหน้าจอรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี ้

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออก
รายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

 
รูปที่ 399 แสดงหน้าจอรายงานวิเคราะห์อายเุจ้าหนี ้
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4.7.10 รำยงำนวิเครำะห์อำยุลูกหนี้ 

การเรียกดรูายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนวิเครำะห์อำยุลูกหนี้ 

 
  รูปที่ 400 แสดงหน้าจอรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี ้

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออก
รายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

 
รูปที่ 401 แสดงหน้าจอรายงานวิเคราะห์อายลุูกหนี ้
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4.7.11 รำยงำนเจ้ำหนี้คงเหลือ 

การเรียกดรูายงานเจ้าหนี้คงเหลือ สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนเจ้ำหนี้คงเหลือ 

 
  รูปที่ 402 แสดงหน้าจอรายงานเจ้าหนี้คงเหลือ 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานเจ้าหนี้คงเหลือ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
รูปที่ 403 แสดงหน้าจอรายงานเจา้หนี้คงเหลือ 
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4.7.12 รำยงำนลูกหนี้คงเหลือ 

การเรียกดรูายงานลูกหนี้คงเหลือ สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนลูกหนี้คงเหลือ 

 
  รูปที่ 404 แสดงหน้าจอรายงานลูกหนี้คงเหลือ 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานลูกหนี้คงเหลือ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
รูปที่ 405 แสดงหน้าจอรายงานลกูหนี้คงเหลือ 
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4.7.13 รำยงำนสถำนะเจ้ำหนี้ 

การเรียกดรูายงานสถานะเจ้าหนี้ สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนสถำนะเจ้ำหนี้ 

 
  รูปที่ 406 แสดงหน้าจอรายงานสถานะเจา้หนี ้

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานสถานะเจ้าหนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสถานะเจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขที่ค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงานได้
โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

รูปที่ 407 แสดงหน้าจอรายงานสถานะเจ้าหนี ้
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4.7.14 รำยงำนสถำนะลูกหนี ้

การเรียกดรูายงานสถานะลูกหนี้ สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนสถำนะลูกหนี้ 

 
  รูปที่ 408 แสดงหน้าจอรายงานสถานะลูกหนี ้

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานสถานะลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสถานะลูกหนี้ ตามเงื่อนไขที่ค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงานได้
โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

รูปที่ 409 แสดงหน้าจอรายงานสถานะลูกหนี ้
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4.7.15 รำยงำนสรุปกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน/ เดือน 

การเรียกดูรายงานสรุปการจ่ายเงินประจ าวัน/ เดือน สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนสรุปกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน/ เดือน 

 
  รูปที่ 410 แสดงหน้าจอรายงานสรุปการจ่ายเงินประจ าวัน/เดือน 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานสรุปการจ่ายเงินประจ าวัน/ เดือน ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุ

เงื่อนไขการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปการจ่ายเงินประจ าวัน/ เดือน ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา 
สามารถส่งออกรายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

 รูปที่ 411 แสดงหน้าจอรายงานสรุปการจ่ายเงินประจ าวัน/เดือน 
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4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานสรุปการจ่ายเงินประจ าวัน/เดือน ในรูปแบบไฟล์ 

PDF ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกท่ีปุ่ม   

 
รูปที่ 412 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานสรุปการจ่ายเงินประจ าวัน/เดือน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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4.7.16 รำยงำนกำรเคลื่อนไหวเจ้ำหนี้ 

การเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนกำรเคลื่อนไหวเจ้ำหนี้ 

 
  รูปที่ 413 แสดงหน้าจอรายงานการเคลื่อนไหวเจ้าหนี ้

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการ

ค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออก
รายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

 

รูปที่ 414 แสดงหน้าจอรายงานการเคลื่อนไหวเจ้าหนี ้
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4.7.17 รำยงำนรำยได้ประจ ำวัน 

การเรียกดูรายงานรายได้ประจ าวัน สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนรำยได้ประจ ำวัน 

 
  รูปที่ 415 แสดงหน้าจอรายงานรายได้ประจ าวัน 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานรายได้ประจ าวัน ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานรายได้ประจ าวัน ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงาน
ได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

  

รูปที่ 416 แสดงหน้าจอรายงานรายได้ประจ าวัน 
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4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานรายได้ประจ าวัน ในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกที่ปุ่ม   

 
รูปที่ 417 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานรายได้ประจ าวัน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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4.7.18 รำยงำนกำรเคลื่อนไหวลูกหนี ้

การเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้ สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนกำรเคลื่อนไหวลูกหนี้ 

 
  รูปที่ 418 แสดงหน้าจอรายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี ้

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการ

ค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้ ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออก
รายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

 

รูปที่ 419 แสดงหน้าจอรายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี ้
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4.7.19 รำยงำนค่ำเสื่อมรำคำ 

การเรียกดูรายงานค่าเสื่อมราคา สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนค่ำเสื่อมรำคำ 

 
  รูปที่ 420 แสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคา 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคา ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคา ตามเงื่อนไขที่ค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงานได้
โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

   

รูปที่ 421 แสดงหน้าจอรายงานคา่เสื่อมราคา 
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4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานค่าเสื่อมราคา ในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกที่ปุ่ม   

 
รูปที่ 422 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานค่าเสื่อมราคา ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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4.7.20 รำยงำนค่ำเสื่อมรำคำ (ปีงบประมำณ) 

การเรียกดูรายงานค่าเสื่อมราคา (ปีงบประมาณ) สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนค่ำเสื่อมรำคำ (ปีงบประมำณ) 

 
  รูปที่ 423 แสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคา (ปีงบประมาณ) 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคา (ปีงบประมาณ) ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไข

การค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคา (ปีงบประมาณ) ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถ
ส่งออกรายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

   
รูปที่ 424 แสดงหน้าจอรายงานคา่เสื่อมราคา (ปีงบประมาณ) 
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4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานค่าเสื่อมราคา (ปีงบประมาณ) ในรูปแบบไฟล์ PDF 

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกท่ีปุ่ม   

 
รูปที่ 425 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานค่าเสื่อมราคา (ปีงบประมาณ) ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

4.7.21 รำยงำนวัสดุคงเหลือ 

การเรียกดูรายงานวัสดุคงเหลือ สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนวัสดุคงเหลือ 

 
  รูปที่ 426 แสดงหน้าจอรายงานวัสดุคงเหลือ 
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2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานวัสดุคงเหลือ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานวัสดุคงเหลือ ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออกรายงานได้
โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

   
รูปที่ 427 แสดงหน้าจอรายงานวสัดุคงเหลือ 

 4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานวัสดุคงเหลือ ในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถดาวน์

โหลดไฟล์ได้โดยคลิกท่ีปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกท่ีปุ่ม   

 
รูปที่ 428 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานวัสดุคงเหลือ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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4.7.22 รำยงำนครุภัณฑ์ที่จ ำหน่ำย 

การเรียกดูรายงานครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนครุภัณฑ์ที่จ ำหน่ำย 

 
  รูปที่ 429 แสดงหน้าจอรายงานครุภณัฑ์ที่จ าหน่าย 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย ตามเงื่อนไขท่ีค้นหาขึ้นมา สามารถส่งออก
รายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

 รูปที่ 430 แสดงหน้าจอรายงานครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย 
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 4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย ในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใช้

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกที่ปุ่ม   

 
รูปที่ 431 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานครุภณัฑ์ที่จ าหนา่ย ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

4.7.23 รำยงำนค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ที่จ ำหน่ำย 

การเรียกดูรายงานค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ที่จ ำหน่ำย 

 
  รูปที่ 432 แสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ์ที่จ าหน่าย 
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2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุ

เงื่อนไขการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย ตามเงื่อนไขที่ค้นหาขึ้นมา สามารถ
ส่งออกรายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

 

 รูปที่ 433 แสดงหน้าจอรายงานคา่เสื่อมราคาครุภณัฑ์ที่จ าหน่าย  

4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย ในรูปแบบไฟล์ 

PDF ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกท่ีปุ่ม   

 
รูปที่ 434 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ์ที่จ าหน่าย ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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4.7.24 รำยงำนค่ำเสื่อมจ ำแนกตำมประเภทครุภัณฑ์ 

การเรียกดูรายงานรายงานค่าเสื่อมจ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

  1. คลิกท่ีเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนค่ำเสื่อมจ ำแนกตำมประเภทครุภัณฑ์ 

 
  รูปที่ 435 แสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมจ าแนกตามประเภทครภุณัฑ ์

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมจ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุ
เงื่อนไขการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานค่าเสื่อมจ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ ตามเงื่อนไขที่ค้นหาขึ้นมา 
สามารถส่งออกรายงานได้โดยการคลิกปุ่ม ออกรำยงำน 

   

รูปที่ 436 แสดงหน้าจอรายงานคา่เสื่อมจ าแนกตามประเภทครภุัณฑ์ 
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4. ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานค่าเสื่อมจ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ ในรูปแบบไฟล์ 

PDF ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และหากต้องการพิมพ์คลิกท่ีปุ่ม   

  
รูปที่ 437 แสดงหน้าจอตัวอย่างการส่งออกรายงานค่าเสื่อมจ าแนกตามประเภทครุภณัฑ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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4.8 ระบบภำษ ี

 การเรียกดูรายงานระบบภาษีมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี 
 2. ระบบจะแสดงรายชื่อรายงานต่างๆ ประกอบด้วย เมนูรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย, รายงานหักภาษี 
ณ ที่จ่าย, แบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1, แบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 3, แบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 53, แบบยื่น/ ใบ
แนบ ภ.ง.ด. 1ก, รายการภาษีซื้อ, รายงานภาษีซื้อตามสรรพากร, รายงานภาษีซื้อ, รายการภาษีขาย, รายงาน
ภาษีขายตามสรรพากร และรายงานภาษีขาย 

 
  รูปที่ 438 แสดงหน้าจอเมนรูะบบภาษ ี

 4.8.1 กำรบันทึกรำยกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 

  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี >> รำยกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 

 
รูปที่ 439 แสดงหน้าจอเมนูระบบภาษี 
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  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังรูป หากต้องการเพ่ิมรายการหักภาษี ณ 
ที่จ่าย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 440 แสดงหน้าจอรายการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

  3. กรอกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน
ก ากับ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 441 แสดงหน้าจอเพิ่มรายการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

  4. ระบบจะแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บันทึกข้อมูลแล้ว สามารถพิมพ์ แก้ไข หรือลบ
ข้อมูลได้ตามต้องการ  

 
รูปที่ 442 แสดงหน้าจอรายการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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 4.8.2 กำรเรียกดูรำยงำนหักภำษี ณ. ที่จ่ำย 

  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี  >> รำยงำนหักภำษี ณ. ที่จ่ำย 

 
รูปที่ 443 แสดงหน้าจอเมนูระบบภาษี 

 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานหักภาษี ณ. ที่จ่ายดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงานโดย
เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. แสดงรายงานหักภาษี ณ. ที่จ่ายตามท่ีค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกท่ี ออก
รำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 

 
รูปที่ 444 แสดงหน้าจอรายงานหกัภาษี ณ. ท่ีจ่าย 
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 4.8.3 กำรบันทึกแบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 

  ส าหรับการบันทึกแบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1, แบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 3, แบบยื่น/ ใบแนบ 
ภ.ง.ด. 53, แบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก จะมีวิธีการบันทึกข้อมูลเหมือนกัน 

 
รูปที่ 445 แสดงหน้าจอเมนูระบบภาษี 

  
 
 ในส่วนนี้จะยกตัวอย่างการบันทึกและพิมพ์แบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 มีวิธีการดังนี้ 
  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี  >> แบบย่ืน/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 

 
รูปที่ 446 แสดงหน้าจอเมนูระบบภาษี 
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  2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 ดังรูป ในส่วนนี้สามารถบันทึกแบบยื่น/ 
ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 โดยคลิกเลือกปี เดือน ระบุสถานะการยื่น กรอกรายละเอียดอื่นๆ เช่น เงินเพ่ิม ค่าปรับ 
ข้อมูลผู้น าส่งภาษี จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก   

  3. ระบบจะแสดงรายการที่บันทึกข้อมูล สามารถคลิกที่ปุ่ม เลือก  เพ่ือเพ่ิมรายชื่อผู้

ถูกหัก หากต้องการสั่งพิมพ์แบบยื่นฯ ให้คลิกปุ่ม พิมพ์   

 
รูปที่ 447 แสดงหน้าจอบันทึกแบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 

  4. ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์แบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1  

 
รูปที่ 448 แสดงหน้าจอพิมพ์แบบยื่น/ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 
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 4.8.4 กำรบันทึกรำยกำรภำษีซื้อ 

  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี >> รำยกำรภำษีซื้อ 

 
รูปที่ 449 แสดงหน้าจอเมนูระบบภาษี 

  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการภาษีซื้อดังรูป หากต้องการเพิ่มรายการภาษีซื้อให้คลิกปุ่ม 

เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 450 แสดงหน้าจอรายการภาษีซื้อ 
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  3. กรอกข้อมูลรายการภาษีซื้อให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 
จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
 

รูปที่ 451 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลภาษีซื้อ 

 4.8.5 กำรเรียกดูรำยงำนภำษีซื้อตำมสรรพำกร 

  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี >> รำยงำนภำษีซื้อตำมสรรพำกร 

 
รูปที่ 452 แสดงหน้าจอเมนูระบบภาษี 
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  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานภาษีซื้อตามสรรพากรดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงาน
โดยเลือกเง่ือนไขที่ต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. แสดงรายงานภาษีซื้อตามสรรพากรตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกท่ี ออก
รำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

  
รูปที่ 453 แสดงหน้าจอรายงานภาษีซื้อตามสรรพากร 

 4.8.6 กำรเรียกดูรำยงำนภำษีซื้อ 

  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี >> รำยงำนภำษีซื้อ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานภาษีซื้อ ในส่วน
นี้สามารถค้นหารายงานโดยเลือกเง่ือนไขท่ีต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  2. แสดงรายงานภาษีซื้อตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกที่ ออกรำยงำน แล้ว
เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
 รูปที่ 454 แสดงหน้าจอรายงานภาษีซื้อ 
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 4.8.7 กำรบันทึกรำยกำรภำษีขำย 

  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี >> รำยกำรภำษีขำย ระบบจะแสดงหน้าจอรายการภาษีขายดังรูป 
หากต้องการเพ่ิมรายการภาษีขายให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 455 แสดงหน้าจอรายการภาษีขาย 

  2. กรอกข้อมูลรายการภาษีซื้อให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 

จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 456 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลภาษีขาย 
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 4.8.8 กำรเรียกดูรำยงำนภำษีขำยตำมสรรพำกร 

  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี >> รำยงำนภำษีขำยตำมสรรพำกร 

 
รูปที่ 457 แสดงหน้าจอเมนูระบบภาษี 

 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานภาษีขายตามสรรพากรดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหา

รายงานโดยเลือกเง่ือนไขท่ีต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  

  3. แสดงรายงานภาษีขายตามสรรพากรตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกที่ ออก
รำยงำน แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
รูปที่ 458 แสดงหน้าจอรายงานภาษขีายตามสรรพากร 
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 4.8.9 กำรเรียกดูรำยงำนภำษีขำย 

  1. คลิกท่ีเมนู ระบบภำษี >> รำยงำนภำษีขำย  

 
รูปที่ 459 แสดงหน้าจอเมนูระบบภาษี 

 
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานภาษีขาย ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงานโดยเลือกเง่ือนไขท่ี
ต้องการจากนั้นคลิก ค้นหำ  
  3. แสดงรายงานภาษีขายตามที่ค้นหา สามารถส่งออกรายงานโดยคลิกที่ ออกรำยงำน แล้ว
เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก ได้แก่ Excel, Word หรือ PDF 

 
 รูปที่ 460 แสดงหน้าจอรายงานภาษีขาย 
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