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AccRevo Accistant
แผนกการเงินออนไลน

AccRevo Accistant เปนโปรแกรมการเงินออนไลน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อชวยในกระบวนการจัดการดาน
เอกสาร และติดตามสถานะทางการเงินแบบออนไลน เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน ตั้งแตกระบวนการ
สรางเอกสาร การคนหา การติดตามสถานะเอกสาร และตรวจสอบเอกสารใหสามารถดําเนินการผานระบบได
ทั้งหมด

คาบริการระบบ 3,000 บาท/ป/บริษัท*

● ชวยลด ขั้นตอนการจัดการเอกสาร
● ชวยลด ขั้นตอนในการคนหาเอกสาร
● ชวยลด พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
● ชวยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทํางาน
● ชวยเพิ่ม ความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน
● ชวยติดตาม สถานะการเงินแบบออนไลน

AccRevo ชวยอะไร?

*คาบริการยังไมรวม VAT 7%
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การตั้งคา
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การตั้งคา

1.  คลิกที่ “ตั้งคา” 
จะมีหนาตางเม
นูแสดงออกมา 2.  เลือกแกไขขอมูล

บริษัทโดยคลิกที่
“ขอมูลบริษัท”
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3.  แกไข “ขอมูลบริษัท” ตามหัวขอดานลางนี้ไดเลยคะ

การตั้งคา

1.  เลือกประเภทธุรกิจ

2.  แกไขชื่อบริษัท (ภาษาไทย/อังกฤษ)

3.  แกไขที่อยูบริษัท (ภาษาไทย/อังกฤษ)

4.  สํานักงานใหญ/ระบุชื่อสาขา (ภาษาไทย/อังกฤษ) 
**หากไมมีสาขาใหระบุเปนสํานักงานใหญ**

5.  แกไขเลขประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก
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6.  ระบุชื่ออนุมัติ (ภาษาไทย/อังกฤษ)
**ชื่อผูอนุมัติจะแสดงดานลางของทุกเอกสารที่เปดผานระบบ

การตั้งคา

11. เพิ่มลายเซ็นผูอนุมัติโดยการเลือกหรือลากไฟลมาวางที่ปุม Choose File
**ลายเซ็นผูอนุมัติจะแสดงดานลางของทุกเอกสารที่เปดผานระบบ

7.  ระบุเบอรโทรศัพทออฟฟศ

9.  ระบุเบอรโทรศัพทมือถือ

8.  ระบุเบอรแฟกซ

10.  ระบุเว็บไซตของบริษัท

4.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “Save”
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การตั้งคา
5.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “เพิ่มโลโกบริษัท”

เพิ่มโลโกบริษัทโดยการเลือกหรือลากไฟลมาวางที่ปุม Choose File
**โลโกบริษัทจะแสดงที่มุมดานบนฝงซายของทุกเอกสารที่เปดผานระบบ

**ภาพโลโกบริษัทที่เลือกนั้นตองเปน ไฟลรูปภาพ jpge, jpg เทานั้น 
และมีขนาดไมเกิน 2MB  
**หากไมตองการเพิ่มโลโกบริษัทกรุณาแจงเจาหนาที่ทาง Line OA: @accrevo
เพื่อนําโลโก AccRevo ออก ไมใหแสดงในหนาเอกสารที่เปดผานระบบ

6.  เพิ่มโลโกบริษัทเรียบรอยคลิก “บันทึกขอมูล”
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การตั้งคา
7.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “การเรียงเลขที่เอกสาร”

ระบบจะรันเลขที่เอกสารอัตโนมัติตามที่ตั้งคา
เมื่อมีการปรับสถานะของเอกสาร
**หากบันทึกแลวจะไมสามารถแกไขได

8.  เลือกการเรียงเลขที่เอกสารเรียบรอยคลิก “บันทึกการตั้งคา”
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การตั้งคา
9.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “บัญชีธนาคารและวิธีการชําระเงิน”

10.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”

1.  คลิกที่ “สรางใหม” 

2.  ระบุชื่อการชําระเงิน : เปนการตั้งชื่อเพื่อใหงายตอการจดจําและเรียกใชงานงาย
ตัวอยาง : โอนเงินเขาออมทรัพยธนาคาร xxxxx

ตัวอยาง : บัญชีธนาคาร xxxxx สาขา xxx เลขที่บัญชี xxx xxxx xxx

4.  ระบุรายละเอียดการชําระเงิน : เปนการบอกรายละเอียดการชําระเงินใหคูคา

3.  เลือกประเภทการชําระเงิน
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การตั้งคา
11.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “หนวยสินคา/บริการ” จากนั้นเลือก “ดูทั้งหมด” 

บนระบบมีหนวยสินคาและบริการเบื้องตนใหเรียบรอยคะ
หากตองการสรางใหมสามารถทําไดโดยวิธีการดังตอไปนี้

1.  คลิกที่ “สรางใหม” 

2.  ระบุหนวยสินคา/บริการ

3.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”

ตัวอยาง : ไตรมาส
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การตั้งคา
12.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “สินคาและบริการ” จากนั้นเลือก “ดูทั้งหมด” 

หนานี้จะแสดงขอมูลสินคาและบริการทั้งหมดที่เราเพิ่มบนระบบ
สามารถคลิก “สรางใหม” เพื่อเพิ่มสินคาและบริการไดเลยคะ

เพื่อความสะดวกในการคนหาสินคาและบริการ สามารถระบุชื่อสินคา/บริการ 
รหัสสินคา หรือรายละเอียด จากนั้นกด “คนหา”
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การตั้งคา 1.  เลือกประเภทสินคา 2.  เลือกหนวยสินคา

3.  ระบุรหัสสินคา

4.  ระบุชื่อสินคา/บริการ

5.  ระบุรายละเอียด **ขอมูลนี้ไมแสดงบนเอกสาร 

6.  เพิ่มรูปภาพโดยการเลือกหรือลากไฟลมาวางที่ปุมเลือกไฟล 
**ขอมูลนี้ไมแสดงบนเอกสาร 

7.  ระบุราคาสินคา/บริการ
● หากราคาสินคา/บริการยังไมรวมภาษีมูลเพิ่ม 

ใหระบุราคาในชอง “ราคากอนภาษี”
● หากราคาสินคา/บริการรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 

ใหทําเครื่องหมายในชอง     ราคานี้รวมภาษีแลว 
และระบุราคาในชอง “ราคาขาย”

13.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
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การตั้งคา
14.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “รายชื่อลูกคา/ผูจําหนาย” จากนั้นเลือก “ดูทั้งหมด” 

หนานี้จะแสดงขอมูลรายชื่อลูกคาและผูจําหนายทั้งหมดที่เราเพิ่มบนระบบ
สามารถคลิก “สรางใหม” เพื่อเพิ่มรายชื่อลูกคาและผูจําหนายไดเลยคะ

เพื่อความสะดวกในการคนหาชื่อ สามารถระบุชื่อบริษัท ประเภทบริษัท เบอรมือถือ
ชื่อผูติดตอ เลขประจําตัว หรืออีเมล จากนั้นกด “คนหา”
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การตั้งคา

4.  เลขประจําตัวผูเสียภาษี

1.  ชื่อบริษัทหรือชื่อลูกคา (ภาษาไทย/อังกฤษ)

5.  อีเมล* 

15.  สราง “ขอมูลลูกคา/ผูจําหนาย” ตามหัวขอดานลางนี้ไดเลยคะ

9.  ชื่อผูติดตอ หรือผูประสานงาน

12.  ที่อยู (ภาษาไทย/อังกฤษ)

2.  เลือกประเภทบริษัท

3.  เลือกรูปแบบธุรกิจ

6.  เว็บไซต* 7.  เบอรมือถือ  8.  เบอรแฟกซ* 

10.  สํานักงานใหญ/ระบุชื่อสาขา 

13.  สํานักงานใหญ/ระบุชื่อสาขา 

11.  เครดิต (วัน)*  ที่ใหกับคูคา 
ตัวอยาง : เครดิต 30 วัน : เมื่อบริษัทวางบิลไปใหลูกคา 
ลูกคาจะตองชําระเงินบริษัทไดภายใน 30 วัน ตามเครดิตที่บริษัทให

14.  จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม*
 

อีเมล, เว็บไซต, เบอรแฟกซ, เครดิต (วัน) และจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
 **ขอมูลนี้ไมแสดงบนเอกสาร 

16.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
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การตั้งคา

17.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “ผูใชงานระบบ” 
หนานี้จะแสดงขอมูลผูใชงานระบบทั้งหมดที่เราเพิ่มบนระบบ
สามารถคลิก “สรางใหม” เพื่อเพิ่มรายชื่อลูกคาและผูจําหนายไดเลยคะ

เพื่อความสะดวกในการคนหาสามารถระบุชื่อ-นามสกุล 
หรืออีเมล จากนั้นกด “คนหา”
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การตั้งคา
18.  สราง “ผูใชงานระบบ” ตามหัวขอดานลางนี้ไดเลยคะ

1.  ชื่อผูใชงาน

2.  นามสกุลผูใชงาน

3.  วันเกิด สามารถเวนไวได

4.  อีเมลที่ใชในการเขาสูระบบ

5.  ตั้งรหัสผานที่ใชในการเขาสูระบบ

6.  ยืนยันรหัสผานที่ใชในการเขาสูระบบ

7.  เบอรโทรศัพท

19.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”

จากนั้นแจงอีเมลและรหัสผานใหผูใชงาน
เพื่อเขาสูระบบมาทํางานรวมกันไดเลยคะ
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การตั้งคา
20.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “แกไขขอมูลสวนตัว” 

1.  ชื่อผูใชงาน

2.  นามสกุลผูใชงาน

3.  วันเกิด 

4.  เบอรโทรศัพท

21.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”



19

การตั้งคา
22.  คลิกที่ “ตั้งคา” เลือก “แกไขขอมูลสวนตัว” 

abc@gmail.com

23.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”

2.  ตั้งรหัสผานใหมที่ใชในการเขาสูระบบ

3.  ยืนยันรหัสผานใหมที่ใชในการเขาสูระบบ

1.  กรอกรหัสผานเดิมที่ใชในการเขาสูระบบ
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การสรางเอกสาร



21

ผูซื้อ

ชําระเงินเลย
1. โอนเงินผานบัญชี
2. ชําระผานเช็ค
3. ชําระเงินสด

ยังไมชําระเงิน

ใบสงสินคา
/ใบแจงหนี้

/ใบเสร็จรับเงิน
ผูขาย

ใบเสร็จรับเงิน

ครบวันชําระเงิน
start

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป
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TSTS

ใบเสนอราคา
(ถาม)ี

TS

Tax Point

TS
TS

เอกสารการขาย “ธุรกิจขายสินคา”

ใบสงสินคา/ใบแจงหนี้/
ใบกํากับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้
(ถาม)ี



23

ผูซื้อ

ชําระเงินเลย
1. โอนเงินผานบัญชี
2. ชําระผานเช็ค
3. ชําระเงินสด

ยังไมชําระเงิน

ใบแจงหนี้ ผูขาย

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี

ครบวันชําระเงิน
start

ธุรกิจบริการ
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เอกสารการขาย “ธุรกิจบริการ”

TS

TS

TS
TS

TS
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใบแจงหนี้

Tax Point

ใบเสนอราคา
(ถาม)ี

ใบแจงหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี

ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้
(ถาม)ี
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บนระบบแบงเอกสารออกเปน 3 หมวด

รายได
● ใบเสนอราคา
● ใบแจงหนี้
● ใบเสร็จรับเงิน

ซื้อ/ตนทุน
● ใบสั่งซื้อ
● ใบรับสินคา/

เอกสารตั้งหนี้

คาใชจาย
● ใบรับรองแทนใบเสร็จ
● ใบสําคัญจาย
● ใบหัก ณ ที่จาย
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สรางเอกสารงายๆ 3 ขั้นตอน

เลือกเอกสารที่ตองการ 
จากนั้นกด “สราง”

เปลี่ยนสถานะเอกสาร
เปน “อนุมัติ”

เลือกขอมูล “ลูกคา/ผูจําหนาย” 
และ “สินคา/บริการ”

1 32
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การสรางเอกสารฝงรายได

● ใบเสนอราคา
● ใบแจงหนี้
● ใบเสร็จรับเงิน
● ใบเพิ่มหนี้
● ใบลดหนี้
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การสรางเอกสาร : รายได

1.  คลิกที่ “รายได” 
     เลือก “ใบเสนอราคา” 
     จากนั้นกด “สราง” 

2.  เลือกขอมูล “ลูกคา” 
     เลือกขอมูล “สินคา/บริการ”

ใบเสนอราคา
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การสรางเอกสาร : รายได

1.  เลือกชื่อลูกคา จากนั้นขอมูลของลูกคาจะเดงขึ้นมาให ตามที่เราไดมีการตั้งคาไว 
       อีเมล, ที่อยู, เลขประจําตัวผูเสียภาษี และสํานักงานใหญ/สาขา 

1  *  

* หากเปนลูกคาใหมที่ไมเคยตั้งคามากอน 
สามารถกด        เพื่อเพิ่มขอมูลลูกคาไดเลยคะ

2  3  

4  

2.  ระบุเงื่อนไขการชําระเงิน 

3.  เลือกวันที่ของเอกสาร

4.  เลือกเอกสารแนบ โดยการเลือกหรือลาก
ไฟลมาวางที่ปุมเลือกเอกสารแนบ

แนบไฟลรูปภาพ .jpg หรือ เอกสาร .pdf 

ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB แนบไดสูงสุด 5 ไฟล
หากตองการลบเอกสารแนบกดที่ X

ใบเสนอราคา
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเสนอราคา

1  2  3  

4  *  
5  

6  

7  

8  

3.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”

1.  เพิ่มสินคาโดยคนหาจากรหัสสินคา
     หรือชื่อสินคา/บริการ หนวยสินคา
     จะแสดงตามที่ไดตั้งคาไว

2.  แกไขจํานวนสินคา

3.  สามารถแกไขราคาตอหนวยได

4.  กด                  เพื่อเพิ่มรายการสินคา

* หากเปนสินคา/บริการใหมที่ไมเคยตั้งคา
มากอน สามารถกด        
เพื่อเพิ่มขอมูลสินคา/บริการไดเลยคะ

5.              สามารถระบุสวนลด,
     ภาษีมูลคาเพิ่มและหักภาษี ณ ที่จาย 
     ไดทั้งรูปแบบ % และยอดเงินโดยระบบ
     จะคํานวณราคาใหมใหอัตโนมัติ

6. 

8.  สามารถระบุหมายเหตุได

7. 

คลิก “Preview” เพื่อดูตัวอยางเอกสาร
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเสนอราคา เมื่อบันทึกเอกสารเรียบรอยจะกลับมาที่หนา “ดูทั้งหมด”

เพื่อความสะดวกในการคนหาใบเสนอราคา สามารถเลือกรอบวัน
ที่
หรือระบุชื่อลูกคาหรือเลือกสถานะเอกสาร จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ

เลือกการแสดงผลหลายรายการ
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเสนอราคา

1  3  4 

2.  หากเปลี่ยนสถานะเปน “สรางใบแจงหนี้” ระบบจะแสดงยอดในใบแจงหนี้ตามที่ไดระบุไว

3.  เปลี่ยนสถานะเอกสาร

ใบเสนอราคา
2  

1.  เอกสารที่สรางเสร็จจะแสดง “กําลังรอเลขเอกสาร” เมื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารเปน “อนุมัติ” ระบบจะรันเลขที่อัตโนมัติตามที่ไดตั้งคาไว

●
●
●
●

อนุมัติ : ระบบรันเลขที่ใหอัตโนมัติ
ใหระบบดึงขอมูลไปสรางใบแจงหนี้
ไมอนุมัติใบเสนอราคาฉบับนี้
ยกเลิกใบเสนอราคาฉบับนี้

4.  จัดการเอกสาร

●
●
●
●
●
●

ปริ้นเอกสารเพื่อสงใหลูกคาทางจดหมาย
ดาวนโหลดเฉพาะใบแจงหนี้
ดาวนโหลดใบแจงหนี้และเอกสารแนบประกอบ
สงเฉพาะใบแจงหนี้ผานอีเมล
สงใบแจงหนี้และเอกสารแนบประกอบผานอีเมล
สรางใบเสนอราคาใหมที่เนื้อหาเหมือนกับใบนี้
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การสรางเอกสารฝงรายได

● ใบเสนอราคา
● ใบแจงหนี้
● ใบเสร็จรับเงิน
● ใบเพิ่มหนี้
● ใบลดหนี้
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบแจงหนี้

เลือกเมนู “รายได” 
เลือก “ใบแจงหนี้” 
จากนั้นกด “สราง”

ใชวิธีเดียวกับการสราง
ใบเสนอราคาไดเลยคะ

กรณีที่ 1 : ไมไดสรางใบเสนอราคา
ที่คอลลัม “สถานะ” กดเปลี่ยน
สถานะเอกสารเปน “สรางใบแจงหนี้”

จะมีหนาตางนี้แสดงขึ้นมาคะ

กรณีที่ 2 : สรางใบแจงหนี้จากใบเสนอราคา
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบแจงหนี้

ระบบสรางใบแจงหนี้ 1 ใบ
ตามยอดที่ระบุในใบเสนอราคา

1   ชําระหนี้เต็มจํานวน

ระบบสรางใบแจงหนี้ 1 ใบ
ตามยอดที่ระบุในชองชําระเงิน

ระบบสรางใบแจงหนี้ตามจํานวน
งวดและตามยอดแบงชําระ

2   ชําระหนี้บางสวน 3   ชําระหนี้เปนงวด

เลือกประเภทใบแจงหนี้เรียบรอยคลิก “ตกลง”



36

การสรางเอกสาร : รายได
ใบแจงหนี้ เลือกใบแจงหนี้เรียบรอย ไปที่เมนู “รายได” เลือก “ใบแจงหนี้” 

จากนั้นกด “ดูทั้งหมด”
เพื่อความสะดวกในการคนหาใบแจงหนี้ สามารถเลือกรอบวันที่
หรือระบุชื่อลูกคาหรือเลือกสถานะเอกสาร จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ

เลือกการแสดงผลหลายรายการ
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบแจงหนี้

1  3  4 2  

2.  หากสรางใบแจงหนี้จากใบเสนอราคา จะมีการอางอิงเลขที่ใบเสนอราคาเดิมใหที่ชองนี้

3.  เปลี่ยนสถานะเอกสาร 4.  จัดการเอกสาร

1.  เอกสารที่สรางเสร็จจะแสดง “กําลังรอเลขเอกสาร” จะตองทําการตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง จึงคอยปรับสถานะเปน “อนุมัติ”

●
●
●
●
●

อนุมัติ : ระบบรันเลขที่ใหอัตโนมัติ
รอชําระ : แสดงในรายงานลูกหนี้การคา
ใหระบบดึงขอมูลไปสรางใบเสร็จรับเงิน
ไมอนุมัติใบแจงหนี้ฉบับนี้
ยกเลิกใบแจงหนี้ฉบับนี้

●
●
●
●
●
●

ปริ้นเอกสารเพื่อสงใหลูกคาทางจดหมาย
ดาวนโหลดเฉพาะใบแจงหนี้
ดาวนโหลดใบแจงหนี้และเอกสารแนบประกอบ
สงเฉพาะใบแจงหนี้ผานอีเมล
สงใบแจงหนี้และเอกสารแนบประกอบผานอีเมล
สรางใบแจงหนี้ใหมที่เนื้อหาเหมือนกับใบนี้
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบแจงหนี้  1.   หากปรับสถานะเอกสารไมได ใหคลิกที่ “กําลังรอเลขเอกสาร”

 2.   เลือกหัวเอกสาร จากนั้นตรวจสอบขอมูลลูกคาและสินคาใหถูกตอง 

1  

2  3  

4  

แนบไฟลรูปภาพ .jpg หรือ เอกสาร .pdf 

ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB แนบไดสูงสุด 5 ไฟล

5.  เลือกเอกสารแนบ โดยการเลือกหรือลาก
ไฟลมาวางที่ปุมเลือกเอกสารแนบ

1.  เลือกหัวเอกสาร

2.  สามารถระบุเงื่อนไขการชําระเงิน

3.  เลือกวันที่และวันครบกําหนด

4.  เลือกวิธีการชําระเงินจากที่ไดตั้งคาไว

3.  ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
     และปรับสถานะเอกสารคะ
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบแจงหนี้

เลือกหัวเอกสารตามประเภทธุรกิจไดดังนี้

ประกอบธรุกิจขายสินคาและบริษัทจด VAT

ประกอบธรุกิจขายสินคาและบริษัทไมจด VAT

ประกอบธรุกิจบริการ
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การสรางเอกสารฝงรายได

● ใบเสนอราคา
● ใบแจงหนี้
● ใบเสร็จรับเงิน
● ใบเพิ่มหนี้
● ใบลดหนี้
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเสร็จรับเงิน

เลือกเมนู “รายได” 
เลือก “ใบเสร็จรับเงิน” 
จากนั้นกด “สราง”

ใชวิธีเดียวกับการสราง
ใบเสนอราคาไดเลยคะ

กรณีที่ 1 : ไมไดสรางใบแจงหนี้
ที่คอลลัม “สถานะ” 
กดเปลี่ยนสถานะเอกสาร
เปน “สรางใบเสร็จรับเงิน”

กรณีที่ 2 : สรางใบเสร็จรับเงินจากใบแจงหนี้
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเสร็จรับเงิน

เพื่อความสะดวกในการคนหาใบเสร็จรับเงิน สามารถเลือกรอบวันที่
หรือระบุชื่อลูกคาหรือเลือกสถานะเอกสาร จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ

เลือกการแสดงผลหลายรายการ

เปลี่ยนสถานะเรียบรอย ไปที่เมนู “รายได” เลือก “ใบเสร็จรับเงิน” 
จากนั้นกด “ดูทั้งหมด”
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเสร็จรับเงิน

1  3  4 2  

2.  หากสรางใบเสร็จรับเงินจากใบแจงหนี้ จะมีการอางอิงเลขที่ใบแจงหนี้เดิมใหที่ชองนี้

3.  เปลี่ยนสถานะเอกสาร 4.  จัดการเอกสาร

1.  เอกสารที่สรางเสร็จจะแสดง “กําลังรอเลขเอกสาร” จะตองทําการตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง จึงคอยปรับสถานะเปน “อนุมัติ”

●
●
●

อนุมัติ : ระบบรันเลขที่ใหอัตโนมัติ
ไมอนุมัติใบเสร็จรับเงินฉบับนี้
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนี้

●
●
●
●
●
●

ปริ้นเอกสารเพื่อสงใหลูกคาทางจดหมาย
ดาวนโหลดเฉพาะใบเสร็จรับเงิน
ดาวนโหลดใบเสร็จรับเงินและเอกสารแนบประกอบ
สงเฉพาะใบเสร็จรับเงินผานอีเมล
สงใบเสร็จรับเงินและเอกสารแนบประกอบผานอีเมล
สรางใบเสร็จรับเงินใหมที่เนื้อหาเหมือนกับใบนี้
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเสร็จรับเงิน  1.   หากปรับสถานะเอกสารไมได ใหคลิกที่ “กําลังรอเลขเอกสาร”

 2.   เลือกหัวเอกสาร จากนั้นตรวจสอบขอมูลลูกคาและสินคาใหถูกตอง 

1  

2 

3  แนบไฟลรูปภาพ .jpg หรือ เอกสาร .pdf 

ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB แนบไดสูงสุด 5 ไฟล

4.  เลือกเอกสารแนบ โดยการเลือกหรือลาก
ไฟลมาวางที่ปุมเลือกเอกสารแนบ

1.  เลือกหัวเอกสาร

2.  เลือกวันที่

3.  เลือกวิธีการชําระเงินจากที่ไดตั้งคาไว

3.  ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
     และปรับสถานะเอกสารคะ
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเสร็จรับเงิน

เลือกหัวเอกสารตามประเภทธุรกิจไดดังนี้

ประกอบธรุกิจขายสินคาหรือประกอบธรุกิจบริการ

ประกอบธรุกิจบริการและบริษัทจด VAT
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การสรางเอกสารฝงรายได

● ใบเสนอราคา
● ใบแจงหนี้
● ใบเสร็จรับเงิน
● ใบเพิ่มหนี้
● ใบลดหนี้
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การออกเอกสาร “ลดหนี้/เพิ่มหนี้”
ออกเมื่อบริษัทไดมีการ “จดภาษีมูลคาเพิ่ม” แลว และมีการออกเอกสาร “ใบกํากับภาษี” ไปกอนแลว

“ธุรกิจขายสินคา” ใบเพิ่มหนี้
เพิ่มหนี้ เพิ่มภาษีขาย

ใบลดหนี้
ลดหนี้ ลดภาษีขาย

1 2 3 4
ใบเสร็จรับเงินใบสงสินคา/ใบแจงหนี้/

ใบกํากับภาษี
ใบเสนอราคา

“ธุรกิจบริการ” ใบเพิ่มหนี้
เพิ่มหนี้ เพิ่มภาษีขาย

ใบลดหนี้
ลดหนี้ ลดภาษีขาย

1 2 3 4
ใบวางบิล/ใบแจงหนี้ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน/

ใบกํากับภาษี
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบเพิ่มหนี้

 1.   ที่คอลลัม “สถานะ” 
กดเปลี่ยนสถานะเอกสาร
เปน “สรางใบเพิ่มหนี้”

 2.   เปลี่ยนสถานะเรียบรอย ไปที่เมนู “รายได” เลือก “ใบเพิ่มหนี้” 

 3.   คลิกที่ “กําลังรอเลขเอกสาร”
เลือกหัวเอกสารและตรวจสอบขอมูล

 5.   ระบุเหตุผลที่เพิ่มหนี้

 4.   ระบุจํานวนและราคาที่ตองการเพิ่ม
ระบบจะคํานวณราคาใหมอัติโนมัติ

6.  ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
     และปรับสถานะเอกสารคะ
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การสรางเอกสาร : รายได
ใบลดหนี้

 1.   ที่คอลลัม “สถานะ” 
กดเปลี่ยนสถานะเอกสาร
เปน “สรางใบลดหนี้”

 2.   เปลี่ยนสถานะเรียบรอย ไปที่เมนู “รายได” เลือก “ใบลดหนี้” 

 3.   คลิกที่ “กําลังรอเลขเอกสาร”
เลือกหัวเอกสารและตรวจสอบขอมูล

 5.   ระบุเหตุผลที่ลดหนี้

 4.   ระบุจํานวนและราคาที่ตองการลด
ระบบจะคํานวณราคาใหมอัติโนมัติ

6.  ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
     และปรับสถานะเอกสารคะ
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การสรางเอกสารซื้อ/ตนทุน

● ใบสั่งซื้อ
● ใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้
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การสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน

1.  คลิกที่ “ซื้อหรือตนทุน” 
     เลือก “ใบสั่งซื้อ” 
     จากนั้นกด “สราง” 

2.  เลือกขอมูล “ลูกคา” 
     เลือกขอมูล “สินคา/บริการ”

ใบสั่งซื้อ
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การสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน
ใบสั่งซื้อ

*  
1  

2  3  

4  

1.  เลือกชื่อผูจําหนาย จากนั้นขอมูลจะเดงขึ้นมาให ตามที่เราไดมีการตั้งคาไว 
       อีเมล, ที่อยู, เลขประจําตัวผูเสียภาษี และสํานักงานใหญ/สาขา 

* หากเปนผูจําหนายใหมที่ไมเคยตั้งคามากอน 
สามารถกด        เพื่อเพิ่มขอมูลผูจําหนายไดเลยคะ

2.  ระบุเงื่อนไขการชําระเงิน 

3.  เลือกวันที่ของเอกสาร

4.  เลือกเอกสารแนบ โดยการเลือกหรือลาก
ไฟลมาวางที่ปุมเลือกเอกสารแนบ

แนบไฟลรูปภาพ .jpg หรือ เอกสาร .pdf 

ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB แนบไดสูงสุด 5 ไฟล
หากตองการลบเอกสารแนบกดที่ X
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การออกเอกสาร : รายได
ใบเสนอราคา

1  2  3  

4  *  
5  

6  

7  

8  

3.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”

1.  เพิ่มสินคาโดยคนหาจากรหัสสินคา
     หรือชื่อสินคา/บริการ หนวยสินคา
     จะแสดงตามที่ไดตั้งคาไว

2.  แกไขจํานวนสินคา

3.  สามารถแกไขราคาตอหนวยได

4.  กด                  เพื่อเพิ่มรายการสินคา

* หากเปนสินคา/บริการใหมที่ไมเคยตั้งคา
มากอน สามารถกด        
เพื่อเพิ่มขอมูลสินคา/บริการไดเลยคะ

5.              สามารถระบุสวนลด,
     ภาษีมูลคาเพิ่มและหักภาษี ณ ที่จาย 
     ไดทั้งรูปแบบ % และยอดเงินโดยระบบ
     จะคํานวณราคาใหมใหอัตโนมัติ

6. 

8.  สามารถระบุหมายเหตุได

7. 

คลิก “Preview” เพื่อดูตัวอยางเอกสาร

การสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน
ใบสั่งซื้อ
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การออกเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน
ใบเสนอราคา
การสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน
ใบสั่งซื้อ เมื่อบันทึกเอกสารเรียบรอยจะกลับมาที่หนา “ดูทั้งหมด”

เพื่อความสะดวกในการคนหาใบสั่งซื้อ สามารถเลือกรอบวันที่
หรือระบุชื่อผูจําหนายหรือเลือกสถานะเอกสาร จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ

เลือกการแสดงผลหลายรายการ
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การออกเอกสาร : ซื้อ/ตนทุนการสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน
ใบเสนอราคาใบสั่งซื้อ

1  2  3 

2.  เปลี่ยนสถานะเอกสาร

1.  เอกสารที่สรางเสร็จจะแสดง “กําลังรอเลขเอกสาร” เมื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารเปน “อนุมัติ” ระบบจะรันเลขที่อัตโนมัติตามที่ไดตั้งคาไว

●
●
●
●

อนุมัติ : ระบบรันเลขที่ใหอัตโนมัติ
ใหระบบดึงขอมูลไปสรางใบรับสินคา
ไมอนุมัติใบสั่งซื้อฉบับนี้
ยกเลิกใบสั่งซื้อฉบับนี้

3.  จัดการเอกสาร

●
●
●
●
●
●

ปริ้นเอกสารเพื่อสงใหลูกคาทางจดหมาย
ดาวนโหลดเฉพาะใบสั่งซื้อ
ดาวนโหลดใบสั่งซื้อและเอกสารแนบประกอบ
สงเฉพาะใบสั่งซื้อผานอีเมล
สงใบสั่งซื้อและเอกสารแนบประกอบผานอีเมล
สรางใบสั่งซื้อใหมที่เนื้อหาเหมือนกับใบนี้
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การสรางเอกสารซื้อ/ตนทุน

● ใบสั่งซื้อ
● ใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้
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การสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน
ใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้

เลือกเมนู “รายได” 
เลือก “ใบรับสินคา/
เอกสารตั้งหนี้” 
จากนั้นกด “สราง”

ใชวิธีเดียวกับการสราง
ใบสั่งซื้อไดเลยคะ

กรณีที่ 1 : ไมไดสรางใบสั่งซื้อ
ที่คอลลัม “สถานะ” กดเปลี่ยน
สถานะเอกสารเปน 
“สรางใบรับสินคา”

กรณีที่ 2 : สรางใบรับสินคาจากใบสั่งซื้อ
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การสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน
ใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้

เพื่อความสะดวกในการคนหาใบรับสินคา สามารถเลือกรอบวันที่
หรือระบุชื่อผูจําหนายหรือเลือกสถานะเอกสาร จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ

เลือกการแสดงผลหลายรายการ

เปลี่ยนสถานะเรียบรอย ไปที่เมนู “รายได” 
เลือก “ใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้” จากนั้นกด “ดูทั้งหมด”
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การออกเอกสาร : ซื้อ/ตนทุนการสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน

1  2  3 
ใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้

2.  เปลี่ยนสถานะเอกสาร

1.  เอกสารที่สรางเสร็จจะแสดง “กําลังรอเลขเอกสาร” เมื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารเปน “อนุมัติ” ระบบจะรันเลขที่อัตโนมัติตามที่ไดตั้งคาไว

●
●
●
●
●

อนุมัติ : ระบบรันเลขที่ใหอัตโนมัติ
รอชําระ : แสดงในรายงานเจาหนี้การคา
ใหระบบดึงขอมูลไปสรางใบสําคัญจาย
ไมอนุมัติใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้ฉบับนี้
ยกเลิกใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้ฉบับนี้

3.  จัดการเอกสาร

●
●
●
●
●
●

ปริ้นเอกสารเพื่อสงใหลูกคาทางจดหมาย
ดาวนโหลดเฉพาะใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้
ดาวนโหลดใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้และเอกสารแนบประกอบ
สงเฉพาะใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้ผานอีเมล
สงใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้และเอกสารแนบประกอบผานอีเมล
สรางใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้ใหมที่เนื้อหาเหมือนกับใบนี้
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 1.   หากปรับสถานะเอกสารไมได ใหคลิกที่ “กําลังรอเลขเอกสาร”

 2.   เลือกหัวเอกสาร จากนั้นตรวจสอบขอมูลลูกคาและสินคาใหถูกตอง 

1  

2 

1.  เลือกหัวเอกสาร

2.  เลือกวันที่

แนบไฟลรูปภาพ .jpg หรือ เอกสาร .pdf 

ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB แนบไดสูงสุด 5 ไฟล

3.  เลือกเอกสารแนบ โดยการเลือกหรือลาก
ไฟลมาวางที่ปุมเลือกเอกสารแนบ 3.  ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”

     และปรับสถานะเอกสารคะ

การออกเอกสาร : ซื้อ/ตนทุนการสรางเอกสาร : ซื้อ/ตนทุน
ใบรับสินคา/เอกสารตั้งหนี้
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การสรางเอกสารฝงคาใชจาย

● ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ

● ใบสําคัญจาย
● ใบหัก ณ ที่จาย
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ใชในกรณีที่บริษัทมีการจายเงิน
แตไมมีเอกสารประกอบหรือใบเสร็จรับเงินไมสมบูรณ

“ใบรับรองแทนใบเสร็จ”

คาแท็กซี่ คาเดินทาง ซื้อของรานโชวหวย
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การออกเอกสาร : คาใชจาย
ใบรับรองแทนใบเสร็จ

1.  คลิกที่ “คาใชจาย” 
     เลือก “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” 
     จากนั้นกด “สราง” 

2.  กรอกรายละเอียดการจาย
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การออกเอกสาร : คาใชจาย
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1.  ระบุชื่อผูเบิกจาย

2.  ระบุชื่อผูอนุมัติ

3.  ระบุชื่อตําแหนงผูเบิกจาย

4.  เลือกวันที่

แนบไฟลรูปภาพ .jpg หรือ เอกสาร .pdf 

ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB แนบไดสูงสุด 5 ไฟล

5.  เลือกเอกสารแนบ โดยการเลือกหรือ
ลากไฟลมาวางที่ปุมเลือกเอกสารแนบ

1  

2 

3  

4  

5  

6 7  8  6.  เลือกวันที่

7.  ระบุรายละเอียดการจาย

8.  ระบุจํานวนเงิน หากมีหลายรายการ
ระบบจะรวมเงินใหอัตโนมัติ

3.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
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การออกเอกสาร : คาใชจาย
ใบรับรองแทนใบเสร็จ เมื่อบันทึกเอกสารเรียบรอยจะกลับมาที่หนา “ดูทั้งหมด”

เพื่อความสะดวกในการคนหาใบรับรองแทนใบเสร็จ สามารถเลือกรอบวันที่
หรือระบุชื่อผูขอเบิกหรือเลือกสถานะเอกสาร จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ

เลือกการแสดงผลหลายรายการ
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การออกเอกสาร : คาใชจาย
ใบรับรองแทนใบเสร็จ

1  2  3 

1.  เอกสารที่สรางเสร็จจะแสดง “กําลังรอเลขเอกสาร” เมื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารเปน “อนุมัติ” ระบบจะรันเลขที่อัตโนมัติตามที่ไดตั้งคาไว

2.  เปลี่ยนสถานะเอกสาร

●
●
อนุมัติ : ระบบรันเลขที่และสรางใบสําคัญจายใหอัตโนมัติ
ยกเลิกใบรับรองแทนใบเสร็จฉบับนี้

3.  จัดการเอกสาร

●
●
●

ปริ้นเอกสารประกอบการเบิกจาย
ดาวนโหลดเฉพาะใบรับรองแทนใบเสร็จ
ดาวนโหลดใบรับรองแทนใบเสร็จและเอกสารแนบประกอบ
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การสรางเอกสารฝงคาใชจาย

● ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ

● ใบสําคัญจาย
● ใบหัก ณ ที่จาย
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การออกเอกสาร : ซื้อ/ตนทุนการสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบเสนอราคาใบสําคัญจาย

1.  คลิกที่ “คาใชจาย” 
     เลือก “ใบสําคัญจาย” 
     จากนั้นกด “สราง” 

2.  เลือกขอมูล “ผูจําหนาย” 
     กรอกขอมูล “สินคา/บริการ”
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบสําคัญจาย

1  *  

2  3  

4  

1.  เลือกชื่อลูกคา จากนั้นขอมูลของลูกคาจะเดงขึ้นมาให ตามที่เราไดมีการตั้งคาไว 
       อีเมล, ที่อยู, เลขประจําตัวผูเสียภาษี และสํานักงานใหญ/สาขา 

* หากเปนลูกคาใหมที่ไมเคยตั้งคามากอน 
สามารถกด        เพื่อเพิ่มขอมูลลูกคาไดเลยคะ

2.  ระบุเงื่อนไขการชําระเงิน 

3.  เลือกวันที่ของเอกสาร

4.   เลือกวิธีการชําระเงินจากที่ไดตั้งคาไว

แนบไฟลรูปภาพ .jpg หรือ เอกสาร .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB แนบไดสูงสุด 5 ไฟล

5.  เลือกเอกสารแนบ 
โดยการเลือกหรือลากไฟลมาวางที่ปุมเลือกเอกสารแนบ

หากตองการลบเอกสารแนบกดที่ X
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบสําคัญจาย

1  2  3  

4  
5  

6  

7  

8  

1.  ระบุชื่อสินคา/บริการที่จาย

2.  ระบุจํานวนสินคา

3.  ระบุราคาตอหนวย

4.  กด                  เพื่อเพิ่มรายการสินคา

5.              สามารถระบุสวนลด,
     ภาษีมูลคาเพิ่มและหักภาษี ณ ที่จาย 
     ไดทั้งรูปแบบ % และยอดเงินโดยระบบ
     จะคํานวณราคาใหมใหอัตโนมัติ

6. 

8.  สามารถระบุหมายเหตุได

7. 

3.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
คลิก “Preview” เพื่อดูตัวอยางเอกสาร
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบสําคัญจาย เมื่อบันทึกเอกสารเรียบรอยจะกลับมาที่หนา “ดูทั้งหมด”

เพื่อความสะดวกในการคนหาใบสําคัญจาย สามารถเลือกรอบวันที่
หรือระบุชื่อผูจําหนายหรือเลือกสถานะเอกสาร จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ

เลือกการแสดงผลหลายรายการ
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบสําคัญจาย

1  2  3 4 5

1.  เอกสารที่สรางเสร็จจะแสดง “กําลังรอเลขเอกสาร” เมื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารเปน “อนุมัติ” ระบบจะรันเลขที่อัตโนมัติตามที่ไดตั้งคาไว

2.  หากอนุมัติใบรับรองแทนใบเสร็จระบบจะสรางใบสําคัญจาย และการอางอิงเลขที่ใบรับรองแทนใบเสร็จเดิมใหที่ชองนี้

3.  หากระบุยอดภาษีหัก ณ ที่จาย ระบบจะแสดงขอมูลใหเห็นในชองนี้

4.  เปลี่ยนสถานะเอกสาร 5.  จัดการเอกสาร

●
●
●
●
●
●

ปริ้นเอกสารเพื่อสงใหลูกคาทางจดหมาย
ดาวนโหลดเฉพาะใบสําคัญจาย
ดาวนโหลดใบสําคัญจายและเอกสารแนบประกอบ
สงเฉพาะใบสําคัญจายผานอีเมล
สงใบสําคัญจายและเอกสารแนบประกอบผานอีเมล
สรางใบสําคัญจายใหมที่เนื้อหาเหมือนกับใบนี้

●
●
●
●
●

อนุมัติ : ระบบรันเลขที่ใหอัตโนมัติ
ไมอนุมัติใบสําคัญจายฉบับนี้
ยกเลิกใบสําคัญจายฉบับนี้
ระบบดึงขอมูลไปสรางหัก ณ ที่จาย **
ใบหัก ณ ที่จายไดรับการอนุมัติแลว
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การสรางเอกสารฝงคาใชจาย

● ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ

● ใบสําคัญจาย
● ใบหัก ณ ที่จาย
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เปนภาษีที่สรรพากรกําหนดให “นิติบุคคล” มีหนาที่หักกรณีที่มีการจายคาบริการ, 
คาจางทําของ, คาเชา, คาโฆษณา, คาเบี้ยประกันภัย, คาขนสง เปนตน

โดยตองทําการออก “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย” (50ทวิ) เพื่อเปนหลักฐานยืนยันและนําสง

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
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อัตราการหัก ณ ที่จาย

ภาษีหัก ณ ที่จายที่ควรรู

คาเชา คาบริการ คาจางทําของ คาโฆษณา คาขนสง

5% 3% 3% 2% 1%

ออกหัก ณ ที่จาย 
ถายอดชําระรวมเกิน 1,000 บาท/ป

ตามกฎหมาย ใหหัก ณ ที่จาย

ผูรับเงิน
(บุคคลธรรมดา,
นิติบุคคล)

ผูจายเงิน
(นิติบุคคล)
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แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย
อัตราภาษี ประเภทเงินได

1% คาขนสง, คาเบี้ยประกันภัย, ดอกเบี้ยเงินฝาก
2% คาโฆษณา
3% คาบริการ, คาจางทําของ
5% คาเชา, คารางวัล, คานักแสดงสาธารณะ

10% เงินปนผล

ภ.ง.ด.3 : หัก ณ ที่จายบุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.53 : หัก ณ ที่จายนิติบุคคล
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หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ฉบับที่ 1 – 2 สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย ฉบับที่ 3 – 4 สําหรับผูหักภาษี ณ ที่จาย 

(สําเนาคูฉบับ)

ฉบับที่ 1 
สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการ

ฉบับที่ 2 
สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

เก็บไวเปนหลักฐาน

ฉบับที่ 3
สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการ

ฉบับที่ 4
สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

เก็บไวเปนหลักฐาน
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบหัก ณ ที่จาย

กรณีที่ 1 : สรางใบหัก ณ ที่จายโดย
ตรงบนระบบ

เลือกเมนู “รายได” 
เลือก “ใบรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จาย” 
จากนั้นกด “สราง”

กรณีที่ 2 : สรางใบสําคัญจาย
และมีระบุหัก ณ ที่จาย

ไปที่คอลลัม “สถานะ”
เลือก “สรางใบภาษี
หัก ณ ที่จาย” 

จากนั้นเลือกเมนู “รายได” 
เลือก “ใบรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จาย” 
จากนั้นกด “ดูทั้งหมด” 
เพื่อแกไขใบหัก ณ ที่จาย
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบหัก ณ ที่จาย เมื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารแลวมาที่หนา “ดูทั้งหมด”

เพื่อความสะดวกในการคนหาใบหัก ณ ที่จาย สามารถเลือกรอบวันที่
หรือระบุเลขที่เอกสารอางอิง หรือแบบ หรือระบุชื่อผูจําหนาย จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ

เลือกการแสดงผลหลายรายการ
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบหัก ณ ที่จาย

1  2  3  4  5  6  

1.  เอกสารที่สรางเสร็จจะแสดง “กําลังรอเลขเอกสาร” เมื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารเปน “อนุมัติ” ระบบจะรันเลขที่อัตโนมัติตามที่ไดตั้งคาไว

2.  หากสรางใบหัก ณ ที่จายจากใบสําคัญจาย จะมีการอางอิงเลขที่ใบสําคัญจายเดิมใหที่ชองนี้

3.  หากอนุมัติเอกสารแลว ระบบจะแสดงแบบของใบหัก ณ ที่จายที่ไดมีการสรางใหที่ชองนี้

4.  ระบบจะแสดงอัตราภาษีของใบหัก ณ ที่จายที่ไดมีการสรางใหที่ชองนี้

5.  เปลี่ยนสถานะเอกสาร

●
●
อนุมัติ : ระบบรันเลขที่ใหอัตโนมัติ
ยกเลิกใบหัก ณ ที่จายฉบับนี้

6.  จัดการเอกสาร

●
●
ปริ้นเอกสารเพื่อสงใหลูกคาทางจดหมาย
ดาวนโหลดใบหัก ณ ที่จาย



81

การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบหัก ณ ที่จาย  1.   หากปรับสถานะเอกสารไมได ใหคลิกที่ “กําลังรอเลขเอกสาร”

 2.   ตรวจสอบขอมูลผูจําหนายและรายละเอียดใหถูกตอง 
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบหัก ณ ที่จาย

1  

2  
3  

4  

5 

6  

7  

1.  เลือกชื่อลูกคา จากนั้นขอมูลของลูกคาจะเดงขึ้นมาให 
      ตามที่เราไดมีการตั้งคาไว ที่อยู, เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
      และสํานักงานใหญ/สาขา 

2.  หากสรางใบหัก ณ ที่จายจากใบสําคัญจาย 
     จะมีการอางอิงเลขที่ใบสําคัญจายเดิมให

3.  เลือกวันที่ของเอกสาร

4.  เลือกแบบ : ภงด 3 , ภงด 53
     เลือกประเภทเงินไดที่จาย เชน เงินเดือน , คาธรรมเนียม 
     หากเลือกอื่นๆสามารถระบุรายละเอียดไดคะ

5.  ระบุจํานวนเงิน

6.  เลือกอัตราภาษีที่หัก : 1% , 2% , 3% , 5% , 10%

7.  ระบบคํานวณจํานวนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จายอัตโนมัติ

3.  กรอกขอมูลเรียบรอยคลิก “บันทึก”
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การสรางเอกสาร : คาใชจาย
ใบหัก ณ ที่จาย กรณีที่สรางใบหัก ณ ที่จายจากใบสําคัญจาย
ฉบับที่ 1 และ 2 พิมพจากเมนูใบหัก ณ ที่จาย ฉบับที่ 3 และ 4 แนบที่ใบสําคัญจายเดิม



Dashboard 
และการเรียกดูรายงาน

84



85

Dashboard
ระบบสรุปรายงานตางๆจากการเปดเอกสารบนระบบ
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Dashboard

กราฟ 3 รูปแบบ
Cash Management 
แสดงรายรับ-รายจายยอนหลัง 6 เดือน

Profit and Loss Statement
แสดงกําไร-ขาดทุนยอนหลัง 6 เดือน

Cash Flow Projection
ประมาณการกระแสเงินสด 
ลวงหนา 6 เดือน 
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1.  คลิกที่ “รายงาน” 
จะมีหนาตางเมนูแสดงออกมา

2.  เลือกรายงานที่ตองการเรียกดูไดเลยคะ

เรียกดูรายงาน
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เรียกดูรายงาน

สามารถเลือกรอบวันที่ที่ตองการเรียกดูรายงานจากนั้นกด “คนหา”
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เรียกดูรายงาน

สามารถเลือกวันที่แสดงสถานะยอดคงคาง
                      หรือเลือกชื่อลูกหนี้ที่ตองการเรียกดูรายงานจากนั้นกด “คนหา”

เลือกการแสดงผลหลายรายการ

คลิกที่ชื่อลูกหนี้เพื่อเรียกดูรายงานลูกหนี้แบบละเอียด
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เรียกดูรายงาน
เมื่อคลิกชื่อลูกหนี้ ระบบจะแสดงหนารายงานลูกหนี้แบบละเอียดใหทันที
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เรียกดูรายงาน

สามารถเลือกวันที่แสดงสถานะยอดคงคาง
                      หรือเลือกชื่อเจาหนี้ที่ตองการเรียกดูรายงานจากนั้นกด “คนหา”

เลือกการแสดงผลหลายรายการ

คลิกที่ชื่อเจาหนี้เพื่อเรียกดูรายงานเจาหนี้แบบละเอียด
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เรียกดูรายงาน
เมื่อคลิกชื่อเจาหนี้ ระบบจะแสดงหนารายงานเจาหนี้แบบละเอียดใหทันที
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เรียกดูรายงาน

สามารถเลือกรอบวันที่หรือเลือกชื่อลูกคาที่ตองการเรียกดูรายงาน จากนั้นกด “คนหา”

เลือกการแสดงผลหลายรายการ
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เรียกดูรายงาน

เลือกการแสดงผลหลายรายการ

สามารถเลือกรอบวันที่หรือเลือกชื่อลูกคาที่ตองการเรียกดูรายงาน จากนั้นกด “คนหา”
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เรียกดูรายงาน

สามารถเลือกชื่อสินคาที่ตองการเรียกดูรายงานจากนั้นกด “คนหา”

คลิกที่ชื่อสินคาเพื่อเรียกดู Stock Card

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ
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เรียกดูรายงาน
เมื่อคลิกชื่อสินคา ระบบจะแสดงหนา Stock Card ใหทันที

สามารถเลือกรอบวันที่ที่ตองการเรียกดูรายงานจากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ
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หากตองการเลือกใชรายงานคลังสินคาบน Accistant 
จะตองเริ่มจากการสรางสินคาเปนประเภท “สินคานับสต็อก” กอน

การตัดสต็อกสินคา

เติมสต็อก : สราง “ใบรับสินคา” ตัดสต็อก : สราง “ใบสงสินคา”
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เรียกดูรายงาน

สามารถเลือกรอบวันที่หรือเลือกสถานะเอกสารที่ตองการเรียกดูรายงาน 
                                                                          จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ
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เรียกดูรายงาน

สามารถเลือกรอบวันที่หรือเลือกสถานะเอกสารที่ตองการเรียกดูรายงาน 
                                                                          จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ
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เรียกดูรายงาน

สามารถเลือกรอบวันที่หรือเลือกชองทางการชําระเงินที่ตองการเรียกดูรายงาน 
                                                                                    จากนั้นกด “คนหา”

สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปเปนไฟล Excel ไดคะ
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การสงเอกสารใหนักบัญชี
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AccRevo Accistant AccRevo The Book

API

กระบวนการทํางาน

เอกสารที่เปดบนระบบ Accistant และเอกสารแนบประกอบ
ถูกจัดเปนชุดและสงไปที่ระบบ The Book
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1.  ตรวจสอบสถานะเอกสาร โดยเอกสารที่สามารถสงไดจะมีสถานะดังนี้

เอกสาร สถานะ

ใบแจงหนี้ / ใบวางบิล รอชําระ, สรางใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี
ใบเสร็จรับเงิน, ใบลดหนี้, ใบแจงหนี้ อนุมัติ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ อนุมัติ (และสรางใบสําคัญจายพรอมปรับสถานะแลว)

ใบรับสินคา / เอกสารตั้งหนี้ รอชําระ, ทําเบิกจาย
ใบสําคัญจาย จายแลว, อนุมัติใบหัก ณ ที่จาย

กอนสงเอกสาร
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3.  ตรวจสอบชนิดไฟลเอกสารแนบ ระบบยังไมรองรับไฟลดังนี้
     1. เอกสารไฟลนามสกุล .PDF (ตัวใหญ)
     2. เอกสารไฟลนามสกุล .pdf ที่มีการเขารหัส เชน หลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร
**หากตรวจสอบแลววามีเอกสารดังกลาวจะตองทําการลบและแนบไฟลใหม

กอนสงเอกสาร
2.  ตรวจสอบขนาดไฟลเอกสารแนบ เอกสารแนบตองมีขนาดไมเกิน 10 MB
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การสงเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารที่สามารถจัดสงใหนักบัญชี
ไดที่เมนูเอกสารคางสง
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การสงเอกสาร
การสงเอกสารนี้จะเปนการสงเอกสารทั้งหมด

สามารถกดยืนยัน
การสงเอกสารไดเลยคะ

เลือกหมวดเอกสาร
ที่ตองการสง
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การสงเอกสาร

กดยืนยันการทํารายการ
เพื่อสงเอกสารใหนักบัญชี

หรือยกเลิกเพื่อตรวจสอบ
รายการอีกครั้ง
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การสงเอกสาร
ตรวจสอบประวัติการสงเอกสาร

สามารถเลือกรอบวันที่ที่ตองการเรียกดูรายการ จากนั้นกด “คนหา”

เลือกการแสดงผลหลายรายการ

ระบบแสดงชื่อผูกดสงเอกสาร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
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การสงเอกสาร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
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การสงเอกสาร

คลิกที่เลขที่เอกสารเพื่อกลับไป
ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารใบนั้น
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CONTACT US

Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล www.accrevo.com @accrevo


