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บทที ่8

  บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

เมนบูนัทกึลกูหนีย้กมา (Beginning Balance-AR)

วตัถปุระสงค
เพือ่บนัทกึรายการลกูหนีย้กมาจากงวดบญัชกีอนของบรษิทั

คาํอธบิาย
หนาตางบนัทกึลกูหนีย้กมาแบงการบนัทกึออกเปน  3 สวน คอื

Detail การบนัทกึรายละเอยีดของขอมลูลูกหนีค้างชาํระยกมา
More การบนัทกึรายละเอยีดเพิม่เตมิ
Description การบนัทกึคาํอธบิายรายการ

 สถานะเอกสาร
สถานะเอกสารของลกูหนีย้กมาม ี 3 สถานะ คอื

Billing Issue Refer เมือ่เอกสารถกูอางองิไปทาํรายการใบวางบลิ
Partially Refer เมือ่เอกสารถกูอางองิไปทาํรายการรบั

ชําระหนี้บางสวน
Full Refer เมือ่เอกสารถกูอางองิไปทาํรายการรบั

ชาํระหนีห้มดแลว



365
บทที ่8

โปรแกรมระบบบญัชี

ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

ขั้นตอนการบันทึก
หนาตางบนัทกึลกูหนีย้กมามรีายละเอยีดดงันี้
Detail
 เปนการบนัทกึรายละเอยีดของลกูหนีย้กมาดงันี้

เลขที่เอกสาร บนัทกึเลขทีเ่อกสาร
วันที่เอกสาร บนัทกึวนัทีเ่อกสาร
เลขที่ใบกํากับภาษี บนัทกึเลขทีใ่บกาํกบัภาษทีีค่างรบัชาํระ  จากงวด

บญัชกีอน โปรแกรมจะแสดงใหอตัโนมตัติามเลข
ทีเ่อกสาร และสามารถแกไขเปลีย่นแปลงได

วันที่ใบกํากับ บนัทกึวนัทีใ่บกาํกบัภาษ ี  โปรแกรมจะแสดง
ใหอตัโนมตัติามวนัทีเ่อกสารทีบ่นัทกึและสามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงได

รหัสลูกหนี้ บนัทกึรหสัลกูหนี ้    เลอืกจากหนาตางคนหา (F4)
รหสัลกูหนี้

พนักงานขาย บนัทกึรหสัพนกังานขาย  โปรแกรมแสดง
ใหอัตโนมัติตามที่กําหนดในรหัสลูกคา  Sale-
พนกังานขาย (Default)
♦ ถารหสัลกูคากาํหนดพนกังานขายไว
หนาตางคนหาจะแสดงเฉพาะ
ชือ่พนกังานขายทีก่าํหนดในรหสัลกูคาเทานัน้
♦ ถารหสัลกูคาไมไดกาํหนดพนกังานขายไว
หนาตางคนหาจะแสดงชือ่พนกังานขาย
ขายทัง้หมดทีก่าํหนดในเมนกูาํหนด
รหสัพนกังานขาย

เขตการขาย บนัทกึเขตการขาย  โปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ
ตามทีก่าํหนดในรหสัลกูหนีห้รอืเลอืกจาก
หนาตางคนหา(F4) รหสัเขตการขาย
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  บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

เครดิต(วัน) บนัทกึจาํนวนวนัเครดติ เชน 30 วนั  โปรแกรมแสดง
ใหอตัโนมตัติามทีก่าํหนดในรหสัลูกหนี ้ และ
สามารถแกไขเปลีย่นแปลงได

วันครบกําหนด บนัทกึวนัครบกาํหนดชาํระ  โปรแกรมแสดง
ใหอตัโนมตัถิาระบจุาํนวนวนัเครดติโดยจะนบั
จากวนัทีเ่อกสารบวกกบัจาํนวนวนัเครดติ

จํานวนเงินทั้งสิ้น บนัทกึจาํนวนเงนิยอดยกมา  ซึง่จะเปนจาํนวนเงนิ
ทีร่วมภาษแีลวและสามารถบนัทกึจาํนวนเงนิ
ตดิลบไดกรณทีีเ่ปนเอกสารใบลดหนีย้กมา

ตวัอยางการบนัทกึลกูหนีย้กมา Tab Detail



367
บทที ่8

โปรแกรมระบบบญัชี

ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

More
สาํหรบับนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบั

รหสักลุมภาษี บนัทกึกลุมภาษ ี โปรแกรมจะแสดงรหสักลุมภาษี
ตามทีก่าํหนดในรหสัลกูคา - กลุมภาษ ี  กรณี
ไมไดกาํหนดโปรแกรมจะดงึกลุมภาษทีี ่กาํหนดใน
เมน ูGeneral Option มาคาํนวณภาษแีทน

ประเภทสนิคา ระบปุระเภท สนิคาม ี2 ประเภทคอื  สนิคา  บรกิาร
วางบิลและเก็บเงิน โปรแกรมจะแสดงรหสัลกูหนีท้ีจ่ะทาํการ วางบลิ

และเกบ็เงนิ โดยถารหสัลกูคามกีารกาํหนดลกูหนี้
ออกแทน ไวโปรแกรมจะแสดงชือ่ลกูหนีท้ีจ่ะ
ตองวางบลิและเกบ็เงนิตามทีก่าํหนดไว แตถาไมได
กาํหนดไว  โปรแกรมกจ็ะแสดงชือ่ลกูคาปกติ
กรณขีองลกูหนีอ้อกแทน เชน การขายสนิคา
 ใหสาขาแตไปวางบลิและเกบ็เงนิที ่สาํนกังานใหญ
เปนตน

รหสั JOB บนัทกึรหสั JOB เลอืกจากหนาตางคนหา (F4)
รหสั JOB

ตวัอยางการบนัทกึลกูหนีย้กมา Tab More
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  บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

Description
บันทึกคําอธิบายรายการเพิ่มเติมประกอบเอกสารลูกหนี้ยกมา  เพื่อเปนการบันทึก
ชวยจาํเทานัน้

ตวัอยางการบนัทกึลกูหนีย้กมา Tab Description
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โปรแกรมระบบบญัชี

ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

เมนบูนัทกึตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ (Credit Sale Non-Stock)
วตัถปุระสงค
เพื่อบันทึกรายการขายเชื่อที่ไมเกี่ยวของกับสินคา และตองการควบคุมเฉพาะระบบ
ลกูหนีเ้ทานัน้

คาํอธบิาย
หนาตางบนัทกึจะแบงการบนัทกึขอมลูออกเปน   6 สวน คอื

Detail บนัทกึรายละเอยีดของรายไดอืน่ๆ
More บนัทกึกลุมภาษ ี แผนก  ประเภทสนิคา   เขตการขาย

FOB  Commission
Description บนัทกึคาํอธบิายรายการ
Deposit บนัทกึเงนิมดัจาํ
Vat บนัทกึรายละเอยีดภาษมีลูคาเพิม่
GL บนัทกึการผานรายการ (Posting) ไปยงับญัชแียกประเภท

การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ  สามารถบันทึกขอมูลดวยการอางอิงเอกสาร
ใบสั่งขายมาบันทึกขอมูลได  โดยโปรแกรมจะแสดงจํานวนเงินรวมของทั้งเอกสาร
ใหอัตโนมัติ จากนั้นผูใชตองระบุรหัสรายไดดวย  และการบันทึกรายการดวยการอางอิง
เอกสารใบสัง่ขายจะเปนแบบ One to One (1:1) เทานัน้

สถานะเอกสาร
สถานะเอกสารของตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ ม ี  3  สถานะ  คอื

Billing Issue Refer เมือ่เอกสารถกูอางองิไปทาํรายการใบวางบลิ
Partially Refer เมือ่เอกสารถกูอางองิไปทาํรายการ

รับชําระหนี้บางสวน
Full Refer เมือ่เอกสารถกูอางองิไปทาํรายการ

รบัชาํระหนีห้มดแลว
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  บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

ขั้นตอนการบันทึก
การบนัทกึตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ   ใหบนัทกึรายละเอยีดดงันี้
Detail

รหัสลูกหนี้ บนัทกึรหสัลกูหนี ้  เลอืกจากหนาตางคนหา (F4) รหสัลกูหนี้
ชือ่ผูตดิตอ บนัทกึชือ่ผูตดิตอของลกูหนี ้ โปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ

ตามทีก่าํหนดในรหสัลกูหนี้
เลขที่เอกสาร บนัทกึเลขทีเ่อกสาร
วันที่เอกสาร บนัทกึวนัทีเ่อกสาร
เลขที่ใบกํากับภาษี บนัทกึเลขทีใ่บกาํกบัภาษ ีโปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ

ตามเลขทีเ่อกสาร  และสามารถแกไขเปลีย่นแปลงได
วนัทีใ่บกาํกบัภาษี บนัทกึวนัทีใ่บกาํกบัภาษ ี โปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ

ตามวนัทีเ่อกสาร และสามารถแกไขเปลีย่นแปลงได
เลขที่ใบสงของ บนัทกึเลขทีเ่อกสารใบสงของ โปรแกรมจะแสดงใหอตัโนมตัิ

ตามเลขทีใ่บกาํกบัภาษทีีบ่นัทกึลงไป  และสามารถแกไข
เปลีย่นแปลงได

วันที่ใบสงของ บนัทกึวนัทีเ่อกสารใบสงของ โปรแกรมจะแสดงใหอตัโนมตัิ
ตามวนัทีใ่บกาํกบัภาษทีีบ่นัทกึลงไป และสามารถแกไข
เปลีย่นแปลงได

อางถงึ SO NO. กรณทีีบ่นัทกึขอมลูตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ ดวยการอางองิเอกสาร
ใบสัง่ขาย   ใหเลอืกเอกสารใบสัง่ขายจากหนาตางคนหา (F4)
ใบสัง่ขาย  สามารถอางองิมาบนัทกึรายการไดเพยีง 1 : 1
เทานัน้ (ใบสัง่ขาย 1ใบ : ตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ 1ใบ)  โดยหลงัจาก
ทีเ่ลอืกใบสัง่ขายแลว  โปรแกรมจะแสดงจาํนวนเงนิของ
รายการสนิคาแตละตวั  แลวผูใชตองทาํการระบผุงับญัชี
ลงไปดวย  จาํนวนตวัเลขทีแ่สดงสามารถแกไขได

Customer PO No. บนัทกึเลขทีเ่อกสารใบสัง่ซือ้ของลกูคา
Customer PO Date บนัทกึวนัทีเ่อกสารใบสัง่ซือ้ของลกูคา
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โปรแกรมระบบบญัชี

ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

เครดิต(วัน) บนัทกึจาํนวนวนัเครดติ เชน 30 วนั  โปรแกรมแสดง
ใหอตัโนมตัติามทีก่าํหนดในรหสัลกูหนี ้  - Tab Credit
และสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได

วันที่ครบกําหนดชําระบนัทกึวนัครบกาํหนดชาํระ
ขนสงโดย บนัทกึวธิกีารขนสงสนิคาใหลกูคา  โปรแกรมแสดง

ใหอตัโนมตัติามทีก่าํหนดในรหสัลกูหนีส้ถานทีส่งของ -
Tab Shipment

พนักงานขาย บนัทกึรหสัพนกังานขาย  โปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ
ตามทีก่าํหนดในรหสัลกูคา Sale- พนกังานขาย (Default)
♦ ถารหสัลกูคากาํหนดพนกังานขายไว  หนาตางคนหา
จะแสดงเฉพาะชื่อพนักงานขายที่กําหนด
ในรหัสลูกคาเทานั้น
♦  ถารหสัลกูคาไมไดกาํหนดพนกังานขายไว  หนาตางคนหา
จะแสดงชือ่พนักงานขายทั้งหมดที่กําหนดในเมนู
กําหนดรหัสพนักงานขาย

รหสัรายได บนัทกึรหสัรายไดทีเ่กดิขึน้  เลอืกจากหนาตางคนหา(F4)
รหสัรายไดตามทีก่าํหนดใน General Setup
เมนกูาํหนดรหสัรายได

JOB บันทกึรหสั JOB เพือ่ใช้ในการบนัทกึบญัชแีบบแยก JOB
โดยรหสั JOB จะผกูกบัผงับญัชขีองรหสัรายได
ทีบ่นัทกึขอมลูลงไป

จํานวนเงิน บนัทกึจาํนวนเงนิรายไดทีเ่กดิขึน้
สวนลดการคา บนัทกึสวนลดการคา สามารถทาํได 2 แบบ คอื

♦    จาํนวนเงนิ(บาท)
♦    เปอรเซน็ต(%)
สามารถกาํหนดไดหลายระดบั(Level) โดยใชเครือ่งหมาย
Comma คัน่ โดยทีไ่มตองเคาะเวนวรรค เชน 1%,2%,100
เปนตน
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  บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

เงินมัดจํา กรณทีีบ่นัทกึขอมลูดวยการดงึเงนิมดัจาํมาตดัยอดลกูหนี้
อืน่ๆ  โปรแกรมจะแสดงจาํนวนเงนิใหอตัโนมตั ิ ตามทีบ่นัทกึ
ใน Tab Deposit

ฐานภาษี แสดงมลูคาสนิคา เฉพาะ ทีต่องเสยีภาษมีลูคาเพิม่เทานัน้
สามารถแกไขฐานภาษีได

ภาษ ี(%) โปรแกรมแสดงอตัราภาษมีลูคาเพิม่ใหอตัโนมตั ิตามกลุม
ภาษทีีร่ะบไุวใน Tab More และจะคาํนวณภาษใีหอตัโนมตัิ

รวมทั้งสิ้น โปรแกรมจะแสดงจาํนวนมลูคาสนิคาหลงัคาํนวณ
ภาษมีลูคาเพิม่แลวใหอตัโนมตั ิ และสามารถแกไข
จํานวนภาษีได

ตวัอยางการบนัทกึตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ Tab Detail
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โปรแกรมระบบบญัชี

ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

More
สาํหรบับนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบั

รหสักลุมภาษี บนัทกึกลุมภาษ ี โปรแกรมจะแสดงรหสักลุมภาษตีามที่
กาํหนดในรหสัลกูคา - กลุมภาษ ี กรณไีมไดกาํหนดโปรแกรม
จะดงึกลุมภาษทีีก่าํหนดในเมน ูGeneral Option
มาคาํนวณภาษแีทน

รหัสแผนก บนัทกึรหสัแผนก  หรอืเลอืกจากหนาตางคนหา(F4)
รหสัแผนก

JOB บนัทกึรหสั JOB กรณทีีก่จิการมกีารบนัทกึรายการบญัชี
โดยแบงออกเปน JOB ถาผูใชระบ ุJOB ในหนาตาง
รายละเอยีดสนิคา (F11) รหสั JOB ทีแ่สดงจะผกูกบัรายการ
สนิคาแตละตวั  แตถากรณทีีท่ัง้เอกสารม ีJOB เพยีง 1 JOB
สามารถระบ ุJOB ทีน่ีไ่ด และผงับญัชทีีแ่สดงในการบนัทกึ
บญัชกีจ็ะแสดงรหสั JOB ตามทีบ่นัทกึใน Tab More

เขตการขาย บนัทกึรหสัเขตการขาย  โปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ
ตามทีก่าํหนดในรหสัลกูคา - เขตการขาย  หรอืเลอืกจาก
หนาตางคนหา (F4) เขตการขาย

ประเภทสนิคา ระบปุระเภท สนิคาม ี2 ประเภทคอื   สนิคา  บรกิาร
รหัสสถานที่สงของ บนัทกึรหสัสถานทีส่งของ  โปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ

ตามทีก่าํหนดในรหสัลกูคา   และ สามารถแกไขเปลีย่นแปลง
ขอมลูได ซึง่จะมผีลเฉพาะเอกสารทีท่าํการแกไขเทานัน้

F.O.B บนัทกึ Free On Board
Commission บนัทกึคาคอมมชิชัน่ สามารถบนัทกึเปนจาํนวนเงนิ และ

เปอรเซน็ต(%) กรณทีีบ่นัทกึเปนเปอรเซน็ต โปรแกรม
จะคาํนวณคาคอมมชิชัน่จาก " ยอดจาํนวนเงนิหลงัหกั
สวนลดทายบลิ แตกอนคาํนวณภาษ"ี



374
บทที ่8

  บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

วางบิลและเก็บเงิน โปรแกรมจะแสดงรหสัลกูหนีท้ีจ่ะทาํการวางบลิและ
เก็บเงิน โดยถารหสัลกูคามกีารกาํหนดลกูหนีอ้อกแทน
ไวโปรแกรม จะแสดงชือ่ลกูหนีท้ีจ่ะตองวางบลิและเกบ็เงนิ
ตามทีก่าํหนดไว แตถาไมไดกาํหนดไว  โปรแกรมกจ็ะแสดง
ชือ่ลกูคาปกต ิกรณขีองลกูหนีอ้อกแทน เชน การขายสนิคาให
สาขาแตไปวางบลิและเกบ็เงนิทีส่าํนกังานใหญ  เปนตน

ตวัอยางการบนัทกึตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ Tab More

Description
สําหรับบันทึกรายละเอียดคําอธิบายรายการ ประกอบเอกสารใบกํากับภาษี (TAX IN-
VOICE) กรณีที่อางอิงใบสั่งขาย (Sale Order) โปรแกรมจะแสดงคําอธิบายเหมือนกับ
เอกสารทีอ่างองิใหอตัโนมตั ิ และสามารถแกไขเปลีย่นแปลงใหมได

ตวัอยางการบนัทกึตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ Tab Description
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ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

Deposit
สาํหรบับันทกึรายละเอยีดของเงนิมดัจาํทีน่าํมาหกัยอดลกูหนีอ้ืน่ๆ

เลขที่ใบมัดจํา เลอืกเอกสารเงนิมดัจาํทีน่าํมาตดัยอดขาย  จากหนาตาง
คนหา(F4) เลขทีเ่งนิมดัจาํ  รายการเงนิมดัจาํทีจ่ะนาํมา
ตดัยอดขาย   โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดเงนิมดัจาํให
อตัโนมตัิ

หักเงินมัดจํา บนัทกึจาํนวนเงนิมดัจาํทีต่องการนาํมาตดัขายใน Column
"หกัเงนิมดัจาํ" หลงัจากนัน้จาํนวนเงนิมดัจาํจะ Link ไป Tab
Detail "เงนิมดัจาํ" ใหอตัโนมตัเิพือ่นาํไปตดัยอด
ลกูหนีอ้ืน่ๆกอนคดิภาษี

NOTE
การแสดงรายการเงินมัดจําถากรณีที่เงินมัดจําบันทึกดวยการอางอิงใบสั่งขาย และ การ
บนัทกึขายสนิคาโดยอางองิใบสัง่ขายทีม่กีารนาํไปบนัทกึรบัเงนิมดัจาํ  โปรแกรมจะแสดง
รายการเงนิมดัจาํใหอตัโนมตั ิ  ตามใบสัง่ขายทีเ่ลอืกมาบนัทกึรายการ   โดยทีผู่ใชไมตอง
ไปทาํการคนหาเงนิมดัจาํทีจ่ะนาํมาตดัเอกสารขายเชือ่อืน่ๆ  ใหม

ตวัอยางการบนัทกึตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ Tab Deposit
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ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

VAT
สาํหรบับนัทกึรายละเอยีดภาษขีาย

♦ โปรแกรมแสดงรายละเอยีดภาษขีาย ทนัทหีลงัจากทีบ่นัทกึขอมลูแบบมภีาษขีาย
ขอมลูทีแ่สดงใน Tab นีป้ระกอบไปดวยขอมลูเกีย่วกบั  เลขทีใ่บกาํกบัภาษ ี/
วนัทีใ่บกาํกบัภาษ ี/ คาํอธบิายรายการ / ฐานภาษ ี/ อตัราภาษ(ี%) /
จาํนวนเงนิภาษ ี  และผูใชสามารถแกไขขอมลูดงักลาวใหตรงความตองการได

♦ Auto Set VAT   คอื  การคาํนวณภาษใีหอตัโนมตั ิตามทีบ่นัทกึใน Tab Detail
-  ถาคลกิเลอืก Auto Set Vat รายการภาษจีะเปลีย่นตามขอมลูใน Tab Detail
ใหอตัโนมตั ิ ตามทีม่กีารบนัทกึ หรอืแกไขขอมลูภาษี
-  ถาไมคลกิเลอืก Auto Set Vat  รายการภาษทีีแ่สดงจะไมเปลีย่นตามขอมลูใน
Tab Detail  เมือ่มกีารแกไขขอมลู

♦ หนาตาง F11 รายละเอยีดภาษี   คอื หนาตางแสดงรายละเอยีดของภาษี
ซึง่ขอมลูทีแ่สดงอยูจะเหมอืนกบัทีแ่สดงใน Tab VAT ทกุอยาง

ตวัอยางการบนัทกึตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ Tab VAT
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ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

หนาตางรายละเอียดภาษี

GL
Post GL ใชในการโอนขอมลูการบนัทกึบญัชจีากระบบตางๆ เชน Sale Order, Purchase
Order, Accounts Receivable เปนตน ไปทีร่ะบบบญัชแียกประเภท(General Ledger)
การ Post GL สามารถทาํได 2 แบบ คอื

1. Real Time Post คอื การ Post รายการไปยงับญัชแียกประเภททนัทหีลงัจาก
ทีบ่นัทกึขอมลู

2. Batch Post   คอื การพกัรายการไวทีเ่มนหูลกักอนทีจ่ะมกีาร Post  ไปยงั
บญัชแียกประเภท ตองไปทาํการ Post ทีร่ะบบ General Ledger เมนู
Post GL (Batch)

 วธิกีาร Post ขอมลู
การบนัทกึบญัชแีบบ Real Time สามารถบนัทกึไดโดยมวีธิกีารบนัทกึดงันี้

1. คลกิเครือ่งหมายถกูในชอง Post GL โปรแกรมจะคลกิใหอตัโนมตัถิามกีาร
กาํหนดเอกสารเชือ่ม GL  แบบ Auto Post

2. คลกิปุมรปูภาพลกูศร เพือ่ประมวลผลโปรแกรมจะแสดง รายละเอยีดของการ
บนัทกึบญัชใีหอตัโนมตั ิ  ไดแก   รหสับัญช ี ชือ่บญัช ี แผนก  เดบติ  เครดติ  JOB
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ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

รหสับญัช ี/ชือ่บญัช ี แสดงตามทีก่าํหนดเอกสารเชือ่ม GL ไว
รหัสแผนก มาจาก Tab More ทีร่ะบแุผนกไว
JOB มาจาก Tab More ทีร่ะบ ุJOB ไว หรอืจากหนาตาง

รายละเอยีดสนิคา (F11) ทีผ่กูรหสั JOB
กบัรายการสนิคา

3. การเลอืกรปูแบบการ Post GL (กรณตีองการเลอืกรปูแบบ) โดยเลอืกจาก
หนาตางคนหา(F4) รปู แบบการ Post GL ทีก่าํหนดรปูแบบขอมลูไว

4. ปุมคนหา              โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดของการ Post GL เกีย่วกบั
♦   สมดุรายวนัทีใ่ชในการบนัทกึบญัชี
♦   เลขทีเ่อกสาร และวนัทีเ่อกสาร  ทีใ่ชในการบนัทกึบญัชี
♦   เลขทีเ่อกสาร และวนัทีเ่อกสารอางองิ (ถาม)ี
♦   คาํอธบิายรายการในการบนัทกึบญัช ีเพือ่ Posting รายการ
      ไปบญัชแียกประเภท

5. ผูใชงาน สามารถแกไขขอมลูการบนัทกึบญัช ีใหม   หรอืแกไขคาํอธบิายรายการ
บญัชไีดดวยการคลกิปุม  แกไข GL

ตวัอยางการ  Post GL
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ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

เมนบูนัทกึใบวางบลิ (Bill Issued)
วตัถปุระสงค

เพื่อบันทึกใบวางบิล ในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ และเอกสารใบวางบิลสามารถ
ดงึไปทาํรายการใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราวและ รายการรบัชาํระหนีไ้ด

คาํอธบิาย
ลกัษณะการบนัทกึใบวางบลิ มรีายละเอยีดคอื

♦ การบนัทกึใบวางบลิ   เลอืกเอกสารทีต่องการบนัทกึใบวางบลิจากหนาตาง
 AR List (F9) ไดแก  รายการลกูหนีย้กมา ,ตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ , ขายเชือ่  , ลดหนี ้,
เพิม่หนี้

♦ สามารถบนัทกึใบวางบลิดวยการอางองิเอกสารแบบบางสวน(Partial)
หรอืเอกสารหลายๆใบพรอมกนัได

รายการเอกสารทีน่าํมาบนัทกึใบวางบลิ  ไดแก
♦ ขายเชือ่
♦ ขายเชื่ออื่นๆ
♦ ลกูหนีย้กมา
♦ ลดหนีล้กูหนี้
♦ เพิม่หนีล้กูหนี้

สถานะเอกสาร
สถานะเอกสารของใบวางบลิม ี 2 สถานะ คอื

Partially Paid เมือ่เอกสารอางองิไปทาํใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว แบบบางสวน
Paid In Full เมือ่เอกสารอางองิไปทาํใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราวหมดแลว
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ขั้นตอนการบันทึก
การบนัทกึใบวางบลิ มรีายละเอยีดดงันี้

วนัทีว่างบลิ บนัทกึวนัทีใ่บวางบลิ
เลขทีใ่บวางบลิ บนัทกึเลขทีเ่อกสารใบวางบลิ
รหัสลูกหนี้ บนัทกึรหสัลกูหนี ้ เลอืกจากหนาตางคนหา (F4) รหสัลกูหนี้
พนักงานขาย บนัทกึรหสัพนกังานขาย  โปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ

ตามทีก่าํหนดในรหสัลกูคา Sale- พนกังานขาย (Default)
♦  ถารหสัลกูคากาํหนดพนกังานขายไว  หนาตางคนหา
     จะแสดงเฉพาะชือ่พนกังานขายที่
     กาํหนดในรหสัลกูคาเทานัน้
♦  ถารหสัลกูคาไมไดกาํหนดพนกังานขายไว  หนาตางคนหา
     จะแสดงชือ่พนกังานขายทัง้หมดทีก่าํหนด
     ในเมนกูาํหนดรหสัพนกังานขาย

วันเครดิต(วัน) บนัทกึจาํนวนวนัเครดติ  เชน 30 วนั  โปรแกรมแสดง
ใหอตัโนมตัติามทีก่าํหนดในรหสัลกูหนี ้ - Tab Credit

วนัทีน่ดัชาํระ บนัทกึวนัทีน่ดัชาํระหนี ้โปรแกรมจะแสดงใหอตัโนมตั ิโดยนบั
จากวนัทีใ่บวางบลิ บวกกบัจาํนวนวนัเครดติ   และสามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงได

กลุมวางบลิ บนัทกึกลุมวางบลิ  โดยโปรแกรมจะแสดงใหอตัโนมตั ิตามที่
กาํหนดในรหสัลกูหนี ้ เมือ่มกีารระบกุลุมวางบลิกอนจากนัน้
ทาํการเลอืกรหสัลกูหนีโ้ปรแกรมจะทาํการกรองขอมลู
โดยจะแสดงรหสัลกูหนีเ้ฉพาะทีอ่ยูในกลุมวางบลิทีร่ะบุ
ใหเทานัน้ จะชวยใหการทาํงานเรว็ขึน้

เงื่อนไขการชําระ บนัทกึเงือ่นไขการรบัชาํระหนีต้ามทีต่กลงกบัลูกหนีไ้ว
AR List (F9) เลอืกรายการทีต่องนาํมาบนัทกึวางบลิ   ไดแก รายการ

ขายเชือ่  , ตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ,ลดหนี,้ เพิม่หนี,้ ลกูหนีย้กมา
ซึง่โปรแกรมจะแสดงรายการใหตามรหสัลกูหนี ้ สามารถ
เลอืกเอกสารไดมากกวา 1 ใบและสามารถอางองิมา
บนัทกึรายการแบบบางสวน(Partial) ได
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จํานวนเงิน โปรแกรมจะแสดงจาํนวนเงนิของเอกสารทีอ่างองิมาบนัทกึ
ใบวางบลิของแตละใบ (แบบเตม็ใบ)

ยอดคงเหลอื โปรแกรมจะแสดงจาํนวนเงนิยอดคงเหลอื หลงัจากทีท่าํการ
วางบลิแลว (กรณทีีม่กีารวางบลิบางสวน )

จํานวนเงินวางบิล บนัทกึจาํนวนเงนิทีต่องการวางบลิกบัลูกหนีก้ารคา

NOTE
หลังจากเลือกเอกสารที่ตองการทํารายการวางบิลแลว  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด
ของเอกสารใหอตัโนมตัไิดแก   เลขทีเ่อกสาร, วนัทีเ่อกสาร, เลขทีใ่บกาํกบั, ประเภทเอกสาร,
วนัทีค่รบกาํหนด, จาํนวนเงนิ,ยอดคงเหลอื, จาํนวนเงนิวางบลิ   ใหอตัโนมตัิ

ตวัอยางการบนัทกึใบวางบลิ
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ระบบลกูหนี ้ (Accounts Receivable)

เมนใูบเสรจ็รบัเงนิกอนการรบัเงนิ  (Pre - Receipt)
วตัถปุระสงค

ใชสําหรับเปดใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเพื่อไปเก็บเงินจากลูกหนี้ และสามารถ
อางองิไปเมนบูนัทกึรบัชาํระหนีไ้ด การบนัทกึใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราวจะไมตดัยอดลกูหนีใ้ห
จนกวาจะมกีารอางองิไปทาํรายการรบัชาํระหนี้

คาํอธบิาย
การบนัทกึใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว สามารถเลอืกเอกสารได 2 วธิีคอื

AR List (F9) รายการคาปกต ิไดแก ลกูหนีย้กมา  ตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ
ขายเชือ่  ลดหนี ้ เพิม่หนี้

Bill List (F7) รายการใบวางบลิ

หนาตางบนัทกึจะแบงการทาํงานออกเปน  3  สวน  คอื
Detail การบนัทกึรายละเอยีดขอมลูใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว
More การบนัทกึในสวนของกลุมภาษ ี ประเภทสนิคา  ออกใบเสรจ็
Description การบนัทกึคาํอธบิายรายการ

สถานะเอกสาร
Partially Refer เมือ่เอกสารถกูอางองิไปทาํรายการรบัชาํระหนีบ้างสวน
Full Receive เมือ่เอกสารถกูอางองิไปทาํรายการจายชาํระหนีห้มดแลว
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ขั้นตอนการบันทึก
Detail

รหัสลูกหนี้ บนัทกึรหสัลกูหนี ้เลอืกจากหนาตางคนหา (F4) รหสัลกูหนี้
พนักงานขาย บนัทกึรหสัพนกังานขาย โปรแกรมแสดงใหอตัโนมตัิ

ตามทีก่าํหนดในรหสัลกูคา Sale- พนกังานขาย (Default)
♦ ถารหสัลกูคากาํหนดพนกังานขายไว  หนาตางคนหา
จะแสดงเฉพาะชือ่พนกังานขายทีก่าํหนดใน
รหัสลูกคาเทานั้น
♦ ถารหสัลกูคาไมไดกาํหนดพนกังานขายไว  หนาตางคนหา
จะแสดงชือ่พนักงานขายทั้งหมดที่กําหนด
ในเมนกูาํหนดรหสัพนกังานขาย

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน บนัทกึเลขทีใ่บเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว
วันที่ใบเสร็จรับเงิน บนัทกึวนัทีใ่บเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว
เลขที่ใบกํากับภาษี บนัทกึเลขทีใ่บกาํกบัภาษ ี กรณสีนิคาบรกิารและมกีาร

คดิภาษ ีณ  วนัทีร่บัชาํระหนี้
วนัทีใ่บกาํกบัภาษี บนัทกึวนัทีใ่บกาํกบัภาษ ี กรณสีนิคาบรกิารและมกีาร

คดิภาษ ีณ วนัทีร่บัชาํระหนี้
ฐานภาษี โปรแกรมจะแสดงฐานภาษใีหอตัโนมตั ิกรณสีนิคาบรกิาร

และมกีารคดิภาษ ี โดยใหกาํหนดประเภทสนิคาเปน
"บรกิาร"  ใน Tab More

ภาษมีลูคาเพิม่ โปรแกรมคาํนวณใหอตัโนมตั ิกรณสีนิคาบรกิารและมกีาร
คดิภาษ ี และสามารถแกไขจาํนวนภาษมีลูคาเพิม่ได

AR List (F9) เลอืกเอกสารทีต่องการทาํรายการจายชาํระหนี้
ไดแก รายการลกูหนีย้กมา, ตัง้ลกูหนีอ้ืน่ ๆ ,ขายเชือ่ ,
ลดหนี ้,เพิม่หนี้

Bill List (F7) เลอืกเอกสารใบวางบลิมาบนัทกึรายการ
ใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว
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NOTE
♦ การอางองิเอกสารเพือ่บนัทกึรายการรบัชาํระหนี ้  สามารถอางองิเอกสาร

แบบบางสวน หรอือางองิหลายๆใบพรอมกนัได
♦ เมือ่อางองิเอกสารมาโปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดของเอกสารใหอตัโนมตัิ

ไดแก  วนัทีใ่บสงของ, เลขทีใ่บสงของ, วนัทีใ่บกาํกบัภาษ ี, วนัทีใ่บวางบลิ ,
จาํนวนเงนิทัง้สิน้ , ยอดคางชาํระ , ยอดชาํระ

ตัวอยางการบันทึกใบเสร็จรับเงิน (กอนการรับเงิน) Tab Detail
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More
กลุมภาษี บนัทกึกลุมภาษ ีเพือ่ใชในการคาํนวณภาษสีาํหรบัการ

รบัชาํระหนีส้นิคาบรกิาร  โปรแกรมแสดงกลุมภาษใีหตาม
ทีก่าํหนดในรหสัลกูหนี ้หรอื General Option

ประเภทสนิคา ระบปุระเภทสนิคาม ี 2 ประเภทคอื  สนิคา และบรกิาร
ออกใบเสร็จ บนัทกึสถานทีใ่นการเกบ็เงนิ  เลอืกจากหนาตางคนหา (F4)

รายละเอยีดออกใบเสรจ็ ซึง่กาํหนดในรหสัลูกหนี้
Tab Shipment

แผนก บนัทกึรหสัแผนกสาํหรบัการบนัทกึบญัชทีีม่กีารแบงแผนก

ตวัอยางการบนัทกึใบเสรจ็รบัเงนิ (กอนการรบัเงนิ) Tab More

Description
เปนการบนัทกึคาํอธบิายรายการใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว

ตวัอยางการบนัทกึใบเสรจ็รบัเงนิ (กอนการรบัเงนิ) Tab Description
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