คู่มือการใช้ งาน
ระบบบัญชี
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คาอธิบายสั ญลักษณ์ Icon และแถบสี
สั ญลักษณ์

คาอธิบาย
First Page (หน้าแรก)
Previous Page (ย้อนกลับ)
Next Page (หน้าถัดไป)
Last Page (หน้าสุ ดท้าย)
บันทึก , ตกลง
undo
Back (ย้อนกลับไปทาคาสังงลาาสุ ด)
Search (ค้นหา)
Print (พิมพ์)
Browse หาข้อมูล
ปฏิทินสาหรับเลือกวันทีง
คลิกทีงชาอง (ถ้าต้องการ)
คลิกทีงชาอง (ถ้าต้องการ)
Text Box สี ขาว สามารถกรอกข้อมูลได้อยาางเดียว
Text Box สี เหลื อง ReadOnly (อาานข้อมู ลเทาานั้นไมาส ามารถ
กรอกข้อมูลได้เอง)
Text Box สี ฟ้า สามารถกรอกข้อมูลได้ และสามารถระบุขอ้ มูล
เพืงอทาการค้นหาได้
การแสดงรายการใน 1 หน้า จะมีจานวนเทาากับ 10 รายการ
หาก Input Box ชา องทีง มี * ตา อท้ายไมา ได้ทาการกรอกหรื อระบุ
ข้อมูล ระบบจะมีขอ้ ความแจ้งเตือน!

เมืงอคลิกทีงหวั ตารางระบบจะทาการจัดเรี ยงข้อมูลให้ เชาน คลิกทีง
ชาอง ลาดับทีง ระบบจะทาการจัดเรี ยงลาดับทีงให้
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1. หน้ า Login ของโปรแกรมบัญชีสามมิติ (Acct3D)

รู ปที่ 1-1 แสดงหน้า Login ของโปรแกรมบัญชีสามมิติ (Acct3d)

- ใสา Login Name / Password (เชาน acct3d/acct3d) แล้วคลิกปุา ม Login
การเข้ าสู่ ระบบบัญชี

รูปที่ 1-2 แสดงเมนูระบบบัญชีสามมิติ

1. คลิกเลือกระบบบัญชี (เมนูดา้ นซ้าย)

รู ปที่ 1-3 แสดงเมนูของระบบบัญชี

2. ระบบจะแสดงเมนูทีงอยูภา ายใต้ระบบบัญชี คลิกเลือกเมนูในระบบบัญชี ทีงตอ้ งการ
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2.

เมนูบันทึกปรับปรุงบัญชีกระดาษทาการ (GL026)

กาอนเริง มต้นใช้งานโปรแกรม ต้องทาการกาหนดคาาเริง มต้นใช้งาน ทีงหน้าเมนู MR175 กาหนดคาา
เริง มต้นระบบ โดยต้องกาหนดคาาทีงสาวนรับข้อมูล (input) ดังนี้
 ผังบัญชีสาหรับปรับปรุ งกระดาษทาการ (ใช้หน้า GL026)
 ผังบัญชีแสดงในกระดาษทาการ
 ผังบัญชีแมาแสดงในงบการเงิน
 ผังบัญชีลูกในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 ผังบัญชีสินค้าคงเหลือ
 ผังบัญชีซ้ื อสิ นค้า
 ผูเ้ ช็นชืงอในงบตาางๆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผังบัญชีสาหรับปรับปรุ งกระดาษทาการ (ใช้หน้า GL026)
ให้ระบุคูาบญั ชีและคาอธิบายรายการทีงตอ้ งการให้มีการปรับปรุ งกระดาษทาการให้อตั โนมัติ
เชาน
เจ้าหนี้ ระหวาางหนาวยงาน-กองทุนสา วนงาน คูา ลูกหนี้ ระหวาางหนาวยงาน-กองทุนสา วนงาน
คาอธิ บาย = ปรับปรุ งบัญชี เจ้าหนี้และลูกหนี้ระหวาางหนาวยงาน-กองทุนสา วนงาน
คาาใช้จาายระหวาางหนาวยงานค้างจาาย คูา รายได้ระหวาางหนาวยงานค้างรับ
คาอธิ บาย = ปรับปรุ งบัญชี รายได้ระหวาางหนาวยงานค้างรับและคาาใช้จาายระหวาางหนาวยงานค้างจาาย
เงินกูร้ ะยะยาวจากหนาวยงานภายใน คูา เงินให้กยู้ มื ระยะยาวหนาวยงานภายใน
คาอธิ บาย = ปรับปรุ งบัญชี เงินกูแ้ ละเงินให้กยู้ มื ระยะยาวหนาวยงานภายใน
ทุนจากการรา วมทุน คูา เงินลงทุนระยะยาวภายในหนาวยงาน
คาอธิ บาย = ปรับปรุ งบัญชีทุนจากการรา วมทุนกับเงินลงทุนระยะยาวภายในหนาวยงาน
2. input ผังบัญชี ทีงไมาใชา lv ลาางสุ ด ทีงแสดงในกระดาษทาการ / ผังบัญชีทุน ทีงแสดงใน งบแสดงการ
เปลีงยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ /สา วนทุน
- ระบุผงั บัญชีทีงไมาใชา lv ลาางสุ ด ทีงแสดงในกระดาษทาการ ดังนี้
เงินรับฝาก(2) , รายได้โครงการบริ การวิชาการ(2) , รายได้โครงการวิจยั (2) , รายได้จากการบริ จาค
รอการรับรู ้(2) , รายได้จากการบริ จาคคงยอดเงินต้น(2) , ดอกผลเงินทุน(3) , ทุนจากการรา วมทุน(3)
เชาน
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21050101010000 เงินรับฝากเงินรายได้ , 21050101020000 เงินรับฝากเงินแผานดิน,
21080102010000 รายได้จากการบริ จาครอการรับรู ้ , 21090102010000 รายได้โครงการบริ การ
วิชาการ , 21090105010000 รายได้จากโครงการวิจยั , 31010102010000 ทุนจากการรา วมทุน ,
31010201010000 ทุนจากการบริ จาคคงยอดเงินต้น , 31010202010000 ดอกผลเงินทุน
- ระบุ ผังบัญชีทุน ทีงแสดงใน งบแสดงการเปลีงยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ /สา วนทุน โดยเลือก
Checkbox ผังบัญชีทุน ทีงแสดงใน งบแสดงการเปลีงยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ /สา วนทุน
เชาน
31010101010001 ทุนของหนาวยงาน , 31010201010000 ทุนจากการบริ จาคคงยอดเงินต้น ,
31010202010000 ดอกผลเงินทุน
3. input 1. ผังบัญชีแมาแสดงในงบการเงิน (กระดาษทาการ) ใช้บนั ทึกชืงอบัญชีทีงตอ้ งการให้แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบแสดงผลการดาเนินงาน
วิธีการบันทึกคือ เลือกผังบัญชีแมาและลูกใน lv ทีงตอ้ งการให้แสดงในรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน
และ งบแสดงผลการดาเนินงาน จนถึง lv ทีงมีเลขหมายเหตุ (เป็ นการสร้าง template)
จากนั้นใน lv ทีงมีหมายเหตุ จะต้องไปเลือกบัญชีลูกในข้อ 2. ผังบัญชีลูกในหมายเหตุประกอบ
ตาอไป
- ตย. ระบุผงั บัญชีสาหรับ งบแสดงฐานะการเงิน
ผังบัญชี
10000000000000 สิ นทรัพย์
11000000000000 สิ นทรัพย์หมุนเวียน
11010000000000 เงินสดและรายการเทียบเทาาเงินสด
11020000000000 ลูกหนี้
...
...
12000000000000 สิ นทรัพย์ไมาหมุนเวียน
12020000000000 เงินลงทุนระยะยาว
12030000000000 ทีงดิน อาคาร และอุปกรณ์
12060000000000 สิ นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
12090000000000 สิ นทรัพย์ไมามีตวั ตน

ชืงอทีงใช้แสดง
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาาเงินสด
ลูกหนี้

เลขหมายเหตุ
ไมาตอ้ งระบุ
ไมาตอ้ งระบุ
5 ***
6 ***

สิ นทรัพย์ไมาหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ทีงดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สิ นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สิ นทรัพย์ไมามีตวั ตน (สุทธิ)

ไมาตอ้ งระบุ
12 ***
13 ***
14 ***
15 ***

สิ นทรัพย์อืงน
สิ นทรัพย์อืงน
สิ นทรัพย์สุทธิ/สาวนทุน
ทุน

ไมาตอ้ งระบุ
16 ***
ไมาตอ้ งระบุ
24 ***

...
13000000000000
13010000000000
30000000000000
31010000000000

สิ นทรัพย์อืงน
สิ นทรัพย์อืงน
สาวนทุน
ทุน
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31030000000000 รายได้สูง/(ตงา)กวาาคาาใช้จาายสะสม

รายได้สูง/(ตงา)กวาาคาาใช้จาายสะสม

- ตย. ระบุผงั บัญชีสาหรับ งบแสดงผลการดาเนินงาน
ผังบัญชี
ชืงอทีงใช้แสดง
40000000000000 รายได้
รายได้
41010000000000 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณ
41020000000000 รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
...
50000000000000 คาาใช้จาาย
คาาใช้จาาย
51010100000000 คาาใช้จาายด้านบุคลากร
คาาใช้จาายด้านบุคลากร
51010200000000 บาเหน็จบานาญ
บาเหน็จบานาญ
51020101000000 คาาตอบแทน
คาาตอบแทน
51020102000000 คาาใช้สอย
คาาใช้สอย
51020300000000 ซื้อสิ นค้า
ต้นทุนขาย
*** ทีงระดับ lv ทีงจะรวมยอดตัวลูกทั้งหมดเข้ามมาแสดงในชืงอบัญชีน้ ีได้
**ใช้แสดงในหมาเหตุประกอบงบด้วยจึงเลือกบัญชีซ้ือ ให้แสดงชืงอเป็ นต้นทุนขาย

25 ***

เลขหมายเหตุ
ไมาตอ้ งระบุ
26 ***
27 ***
ไมาตอ้ งระบุ
30 ***
31 ***
32 ***
33 ***
3 ***, **

4. input 2. ผังบัญชีลูกในหมายเหตุประกอบ
วิธีการบันทึกคือ เลือกผังบัญชีลูกใน lv ทีงตอ้ งแสดงในรายงาน หมายเหตุประกอบงบ (เป็ นการสร้าง
template ในการแสดงรายงานงบตาาง ๆ )
เชาน
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาาเงินสด เลือกผังบัญชี ดังนี้
11010100000000
11010201010000
11010201020000
11010202010000
11010202020000

เงินสดในมือ ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก ,
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน-เงินในงบประมาณ ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก ,
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์-เงินในงบประมาณ ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก ,
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน-เงินนอกงบประมาณ ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก ,
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - เงินนอกงบประมาณ ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ เลือกผังบัญชี ดังนี้
11020101010001 ลูกหนี้นิสิตนักศึกษา/นักเรี ยน ระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก = 11020101010002 คาาเผืงอหนี้สงสัยจะ
สูญ - ลูกหนี้นิสิตนักศึกษา/นักเรี ยน ,
11020103010001 ลูกหนี้คาารักษาพยาบาล ระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก = 11020103010002 คาาเผืงอหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้คาารักษาพยาบาล
11020201000000 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก,
11020202000000 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก
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หมายเหตุ 13 ทีงดิน อาคาร และอุปกรณ์ เลือกผังบัญชี ดังนี้
12030101000000 ทีงดินทีงมีกรรมสิ ทธิ์ ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก
12030201010001 อาคาร ระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก = 12030201010002 คาาเสืง อมราคาสะสม-อาคาร
12030301010001 สิง งปลูกสร้าง ระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก = 12030301010002 คาาเสืง อมราคาสะสม-สิง งปลูกสร้าง

หมายเหตุ 25 รายได้สูง(ตงา)กวาาคาาใช้จาายสะสม เลือกผังบัญชี ดังนี้
31030101010001 รายได้สูง(ตงา)กวาาคาาใช้จาายสะสม ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก ,
31030101010002 รายการปรับปรุ งทีงนามาปรับยอดสะสมโดยตรง ไมาตอ้ งระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก
(ไมาตอ้ งเลือก บัญชีรายได้สูงตงากวาาคาาใช้จาายสุทธิ เพราะจะผูกคาาไปให้เองในระบบ)

หมายเหตุ 36 ต้นทุนขาย เลือกผังบัญชี ดังนี้
51020301010001 ซื้อสิ นค้า ระบุชาอง ผังบัญชีตวั หัก = 11050101010003 สิ นค้าสาเร็จรู ป/สิ นค้าคงเหลือ (สิ นค้า
ต้นงวดจะบวกให้โดยระบบ)

5. input ผังบัญชีสินค้าคงเหลือ (สาหรับต้นทุนขาย) (กระดาษทาการ) เลือก 11050101010003
สิ นค้าสาเร็ จรู ป/สิ นค้าคงเหลือ
6. input ผังบัญชีซ้ื อสิ นค้า (สาหรับต้นทุนขาย) (ใช้หน้า GL001 และกระดาษทาการ) เลือก
51020301010001 ซื้ อสิ นค้า
7. input ผูเ้ ช็นชืงอในงบตาางๆ บันทึกผูบ้ ริ หารทีงมีชืงอแสดงในรายงานงบตาาง ๆ ในกระดาษทาการ
เมืงอเริง มใช้งานเมนูปรับปรุ งบัญชีกระดาษทาการ (GL026) ครั้งแรกต้องทาการบันทึกยอดยกมา
ของ บัญชี รายได้สูงตงากวาาคาาใช้จาายสะสม โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว เนืง องจากไมาสามารถ
ดึงจากระบบบัญชีได้ โดยบันทึกใน 3 แหลางเงิน คือ แหลางเงินแผานดิน แหลางเงินรายได้และแหลาง
เงินรวม
1. ขั้นตอนการเพิม่ ข้ อมูล

รู ปที่ 1 แสดงการบันทึกข้อมูล

1. ระบุปีงบประมาณทีงตอ้ งการ
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2. ระบุมิติ แหลางเงิน ทีงตอ้ งการ
3. ระบุประเภทรายการ
4. ระบุวนั ทีง
5. ระบุอธิบายรายการ (ถ้ามี)
6. เมืงอกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกทีงปุาม
เพืงอทาการบันทึกข้อมูล หลังทาการบันทึก ระบบ
จะแสดงการบันทึกข้อมูล และให้หมายเลขเอกสาร
2. ขั้นตอนการแก้ ไขข้ อมูล

รู ปที่ 2 แสดงการแก้ไขข้อมูล

1. คลิกเลือกทีงชาอง
“แก้ไขข้อมูล” ในรายการทีงเราต้องการจะแก้ไข ทาการแก้ไขข้อมูลทีง
ต้องการ ซึง งสามารถทาการแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะสา วนของอธิบายรายการ, วันทีง
2. เมืงอทาการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้คลิกทีงปุาม
เพืงอทาการบันทึกการแก้ไข สามารถแก้ไขได้
ครั้งละ 1 รายการเทาานั้น
3. ขั้นตอนการลบข้ อมูล

รู ปที่ 3 แสดงการลบข้อมูล

1. คลิกเลือกทีงชาอง “ลบ” ในรายการทีงตอ้ งการลบ
2. คลิกทีงปุาม
รายการนั้นจะถูกลบออกไป สามารถเลือกลบได้มากกวาา 1 รายการ/ครั้ง ระบบ
จะไมาทาการลบข้อมูลให้ในกรณี ขอ้ มูลทีงเลือกลบ ได้ถูกนาไปใช้งานในเมนูอืงน หรื อระบบอืงนทีง
เกีงยวข้องแล้วดังรู ปทีง 3
4. ขั้นตอนการค้ นหาข้ อมูล
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รู ปที่ 4 แสดงตัวอยาางการค้นหา

1. ระบุขอ้ มูลทีงตอ้ งการค้นหา สามารถทาการค้นหาได้จาก
1.1 ปี งบประมาณ
1.2 แหลางเงิน
1.3 เลขทีงใบปรับปรุ ง
1.4 วันทีง
2. คลิกทีง
ข้อมูลทีงได้จะปรากฏในตารางแสดงผล ดังรู ปทีง 4
5. ขั้นตอนการพิมพ์ รายงาน

รูปที่ 5 แสดงการ Preview รายงาน

1. คลิกปุา ม

เพืงอพิมพ์รายงาน
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รู ปที่ 6 แสดงรายงาน

6. ขั้นตอนการ บันทึกรายการย่ อย

1. คลิกเลือกทีงชาอง

“แก้ไขข้อมูล” ในรายการทีงเราต้องการ คลิกทีงปุาม

2. ระบุขอ้ มูลตาาง ๆ ทีงตอ้ งการ
 ระบุมิติ แหลางเงิน
 ระบุลาดับทีง
 ระบุคาอธิบายรายการ
 ระบุเลขทีงบญั ชี
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 ระบุสถานะทางบัญชี
 ระบุจานวนเงิน
3. เมืงอกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกทีงปุาม
เพืงอทาการบันทึกข้อมูล หลังทาการบันทึก ระบบ
จะแสดงการบันทึกข้อมูล ในตาราง
4. กรณี ตอ้ งการปรับปรุ งรายการกาอนดึงคาาจากระบบมาประมวลผลปิ ดบัญชีให้สามารถระบุขอ้ มูล
เดบิตและเครดิตได้เอง เมืงอบันทึกเรี ยบร้อยแล้วจึงกดปุา ม ‘ดึงคาาปรับปรุ งอัตโนมัติ’ ระบบจะทา
การดึงคาาผังบัญชีมาประมวลผล โดยนายอดจากการบันทึกปรับปรุ งไปกาอนหน้ามารวม
ประมวลผลด้วย ตัวอยาางของการบันทึกปรับปรุ งกาอนดึงยอดมาประมวลผลเชาน ผังบัญชีรายได้
ระหวาางหนาวยงานค้างรับ

จากนั้นจึงดึงคาาไปรวมกับยอดในระบบ

7. ขั้นตอนการ Post รายการ

1. คลิกเลือกทีงชาอง

“แก้ไขข้อมูล” ในรายการทีงเราต้องการจะ Post รายการ

2. จากนั้นคลิกทีงปุาม
รายการ ได้ครั้งละ 1 รายการเทาานั้น

เพืงอทาการ Post รายการ สามารถ Post
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3. เมนูบันทึกปรับปรุงงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิส่วนทุน (GL027)

รู ปที่ 1 แสดงหน้าจอบันทึกยกเลิกใบปิ ด

ขั้นตอนการเพิม่ ข้ อมูล
1. ระบุปีงบประมาณ ในชาอง “ปี งบประมาณ”
2. ระบุวนั ทีงในชาอง “วันทีง”
3. ระบุแหลางเงิน
4. ระบุผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปี กาอน (ทุน)
5. ระบุผลสะสมของการเปลีงยนแปลงนโยบายการบัญชี (ทุน)
6. ระบุคาอธิบายรายการ
7. กดปุา ม เพืงอบันทึกยกเลิกใบปิ ด ระบบจะแสดง pop up แสดงเลขทีงเอกสาร
8. กรณี บนั ทึกยอดเงินผิด สามารถใสา ยอดเงินติดลบเพืงอลดยอดเงินทีงเกินออกไปได้
ขั้นตอนการค้ นหาข้ อมูล

รู ปที่ 4 แสดงตัวอยาางการค้นหา

3. ระบุขอ้ มูลทีงตอ้ งการค้นหา สามารถทาการค้นหาได้จาก
3.1 ปี งบประมาณ
3.2 แหลางเงิน
3.3 เลขทีงใบปรับปรุ ง
3.4 วันทีง
3.5 คลิกทีง

ข้อมูลทีงได้จะปรากฏในตารางแสดงผล ดังรู ปทีง 4
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4. เมนู บันทึกอายุลูกหนี้ (กระดาษทาการ) (GL035)

ขั้นตอนการเพิม่ ข้ อมูล
1. ระบุปีงบประมาณ ในชาอง “ปี งบประมาณ”
2. ระบุวนั ทีงในชาอง “วันทีง”
3. ระบุแหลางเงิน
4. ระบุคาอธิบายรายการ
5. กดปุา ม เพือง บันทึกยกเลิกใบปิ ด ระบบจะแสดง pop up แสดงเลขทีงเอกสาร
ขั้นตอนการแก้ ไขข้ อมูล

รู ปที่ 2 แสดงการแก้ไขข้อมูล

1. คลิกเลือกทีงชาอง
“แก้ไขข้อมูล” ในรายการทีงเราต้องการจะแก้ไข ทาการแก้ไขข้อมูล
ทีงตอ้ งการ ซึง งสามารถทาการแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะสา วนของอธิบายรายการ, วันทีง
2. เมืงอทาการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้คลิกทีงปุาม
เพืงอทาการบันทึกการแก้ไข สามารถแก้ไข
ได้ครั้งละ 1 รายการเทาานั้น
ขั้นตอนการลบข้ อมูล

รู ปที่ 3 แสดงการลบข้อมูล

1. คลิกเลือกทีงชาอง

“ลบ” ในรายการทีงตอ้ งการลบ
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2. คลิกทีงปุาม
รายการนั้นจะถูกลบออกไป สามารถเลือกลบได้มากกวาา 1 รายการ/ครั้ง
ระบบจะไมาทาการลบข้อมูลให้ในกรณี ขอ้ มูลทีงเลือกลบ ได้ถูกนาไปใช้งานในเมนูอืงน หรื อ
ระบบอืงนทีงเกีงยวข้องแล้วดังรู ปทีง 3
ขั้นตอนการค้ นหาข้ อมูล

รู ปที่ 4 แสดงตัวอยาางการค้นหา

ระบุขอ้ มูลทีงตอ้ งการค้นหา สามารถทาการค้นหาได้จาก
1. ปี งบประมาณ
2. แหลางเงิน
3. เลขทีงใบปรับปรุ ง
4. วันทีง
5. คลิกทีง

ข้อมูลทีงได้จะปรากฏในตารางแสดงผล ดังรู ปทีง 4

ขั้นตอนการ บันทึกรายการย่ อย

1. คลิกเลือกทีงชาอง
“แก้ไขข้อมูล” ในรายการทีงเราต้องการ คลิกทีงปุาม
ระบบจะดึงข้อมูลลูกหนี้ท้ งั หมดในระบบมาตาม 3 ชาวงเวลา คือ ยังไมาถึงกาหนดชาระ , ถึง
กาหนดชาระไมาเกิน 30 วัน/ครบกาหนดชาระ , เกินกาหนดชาระเกินกวาา 30 วัน/เกินกาหนด
ชาระ โดยสามารถแก้ไขยอดลูกหนี้ตามชาวงเวลาได้ เชาน ลูกหนี้คาารักษาพยาบาล , ลูกหนี้นิสิต
นักศึกษา/นักเรี ยน , ลูกหนี้อืงน ทีงระบบรวมยอดมาให้แตาไมาได้ระบุยอดเงินตามชาวงเวลา
(เนืง องจากนายอดเข้าเป็ นยอดใหญาจึงไมาได้ระบุอายุลูกหนี้) ผูใ้ ช้งานสามารถแก้ไขยอดเงินในแตา
ละชาวงเวลาให้ถูกต้องเองได้ รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกหนี้เพิงมเติมได้เอง โดยจะแสดงแหลางทีงมา
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ของข้อมูล ในคอลัมน์สุดท้ายในตาราง ซึงงข้อมูลสา วนทีงดึงจากระบบจะแสดงคาวาา เพิงมจากระบบ
และกรณี ทีงบนั ทึกข้อมูลเอง จะแสดงคาวาา เพิมง จากบันทึก

2. ระบุขอ้ มูลตาาง ๆ ทีงตอ้ งการ
 ระบุ เลขทีงบญั ชี
 ระบุ ยังไมาถึงกาหนดชาระ
 ระบุ ถึงกาหนดชาระไมาเกิน 30 วัน/ครบกาหนดชาระ
 ระบุ จานวนเงิน
 ระบุ เกินกาหนดชาระเกินกวาา 30 วัน/เกินกาหนดชาระ
3. เมืงอกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกทีงปุาม
เพืงอทาการบันทึกข้อมูล หลังทาการบันทึก
ระบบจะแสดงการบันทึกข้อมูล ในตาราง
ขั้นตอนการ Post รายการ

3. คลิกเลือกทีงชาอง

“แก้ไขข้อมูล” ในรายการทีงเราต้องการจะ Post รายการ

4. จากนั้นคลิกทีงปุาม
รายการ ได้ครั้งละ 1 รายการเทาานั้น

เพืงอทาการ Post รายการ สามารถ Post
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