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CHAPTER 1: พารามิเตอรแ์ละข้อมูลหลกัระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป (GENERAL 

LEDGER PARAMETER AND MASTER)  

วตัถปุระสงคข์องเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE) 

เพื่ออธบิายรายละเอยีดขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดขอ้มลูพืน้ฐานต่าง ๆ และขอ้มลูหลกั 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบบญัชแียกประเภททัว่ไป เป็นระบบทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการบนัทกึ และจดัเกบ็ขอ้มลูทางบญัช ี

เพื่อน ามาจดัท าเป็นรายงานทางการเงนิ ใบส าคญัต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการท ารายการในระบบต่าง ๆ 

จะถูกบนัทกึลงในระบบ General ledger ซึง่มโีครงสรา้งการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างระบบตา่ง ๆ โดยอตัโนมตั ิ 

พารามิเตอรร์ะบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป (PARAMETER) 

ก่อนทีจ่ะเริม่ใชร้ะบบบญัชแียกประเภททัว่ไป จะตอ้งก าหนดค่าศูนยก์ลางของระบบก่อนเสมอ 

โดยปกตจิะเป็นการก าหนดเพยีงครัง้เดยีว โดยในทีน่ี้จะอธบิายเฉพาะฟิลดท์ีต่อ้งมกีารก าหนดค่า 

ส่วนฟิลดท์ีไ่ม่ไดก้ล่าวถงึ ใหใ้ชค้า่ Default 

การก าหนดข้อมูลทัว่ไป (General) 

[Path: General ledger >> Ledger setup >> General ledger parameters] 

General Fast tab 
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Field Description 

Check for voucher 
used 

ก าหนดวธิจีดัการเลขทีเ่อกสาร 

● Reject duplicate: 
ไม่อนุญาตใหเ้ลขทีเ่อกสารซ ้าไมว่่าจะเป็นปีบญัชใีดๆ 

● Reject duplicate within fiscal year: 
ไม่อนุญาตใหเ้ลขทีเ่อกสารซ ้าในปีบญัชเีดยีวกนั 

● Accept duplicates: 
อนุญาตใหเ้ลขทีเ่อกสารซ ้าไดไ้มว่่าจะเป็นปีบญัชใีดๆ 

● Warn in case of duplicates: 
เตอืนในกรณีเลขทีเ่อกสารซ ้าไดไ้ม่ว่าจะเป็นปีบญัชใีดๆ 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Reject duplicate 

Check continuous 
number 

ตอ้งการใหร้ะบบตรวจสอบความต่อเนื่องของการใชเ้ลขทีเ่อกสารหรอืไม่ 

● Yes: ใหร้ะบบตรวจสอบความต่อเนื่องของเลขทีเ่อกสาร 

● No: ไมใ่หร้ะบบตรวจสอบความต่อเนื่องของเลขทีเ่อกสาร 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

Interrupt in case of 
error account 

ก าหนดใหร้ะบบแสดงขอ้ความเตอืนเมื่อระบบผ่านรายการบญัชดีว้ย Error 

account เช่น กรณีรหสับญัชถีูกปิด ระบบจะน ารหสับญัชทีี ่Error account 
มาบนัทกึแทน เป็นตน้ 

● Yes: ใหใ้ช ้Error account 

● No: ไมใ่ช ้Error account 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Maximum penny 
difference 

ก าหนดมลูค่าสงูสุดของการปัดเศษเพื่อใหร้ะบบบนัทกึบญัชอีตัโนมตัติามบญัชทีีร่ะบุไ
วใ้น  Account for automatic transactions 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: 0.01 

Maximum penny-
rounding in the 

reporting currency 

ก าหนดมลูค่าสงูสุดของการปัดเศษระหว่างรายการสกุลเงนิหลกักบัสกุลเงนิรอง 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: 0.01 

Allow multiple 
transactions within 
one voucher 

อนุญาตใหใ้ช ้Account type: vendor, customer, fixed asset, 

bank, project ต่อ 1 voucher หรอืไม่ 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 
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Field Description 

Extended ledger 
journal 

ใชก้บัประเทศอื่น 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Check journalizing ตรวจรายการบนัทกึบญัชทีัง้หมดทีบ่นัทกึในงวด 
เพื่อใหต้รวจสอบจ านวนการบนัทกึบญัช ี

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

การตรวจสอบสามารถท าไดท้ี ่

Path: General ledger > Periodic tasks > Journalizing 

Upload journal 
name 

ระบุสมุดบญัชทีีต่อ้งการ Upload 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Blank 

Allow the financial 
dimensions to be 

edited on the 
advanced ledger 
entry 

form 

อนุญาตใหม้ติทิางบญัชแีกไ้ขไดใ้นฟอรม์ advanced ledger entry 

● Yes: อนุญาตใหแ้กไ้ข 

● No: ไม่อนุญาตใหแ้กไ้ข 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

 

Accounting rules Fast tab 
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Field Description 

Values used for 
summary account 

ก าหนดระบบบนัทกึบญัชตีาม Financial dimension ตามทีร่ะบไุวใ้น 

Header view หรอื Line view 

● Source document - 
บนัทกึตามมติทิางบญัชทีีก่ าหนดทีห่วัเอกสาร (Financial 

dimension on header view) 

● Accounting distributions - บนัทกึตามทีก่ าหนดไวใ้น 

Accounting distributions ในแต่ละบรรทดั (Line view) 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Source document 

Correction ก าหนดวธิกีารเกดิรายการเมื่อท าการกลบัรายการ 

● Yes: ใหร้ะบบกลบัรายการโดยเป็น เดบติตดิลบ หรอื เครดติตดิบวก 

● No: ใหร้ะบบกลบัรายการโดยเป็น เดบติ หรอื เครดติ 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Use posting 
definitions 

ก าหนดใหร้ะบบใช ้Posting definitions กรณีทีต่อ้งการใช ้

Commitment accounting (Budget appropriation, 
Encumbrance, Pre-encumbrance) 

● Yes: ตอ้งการใช ้Posting definitions 

● No: ไมต่อ้งการใช ้Posting definitions 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Enable budget 
appropriation 

ก าหนดใหร้ะบบใช ้Budget appropriation 

● Yes: ตอ้งการใช ้Budget appropriation 

● No: ไมต่อ้งการใช ้Budget appropriation 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Enable 
encumbrance 
process 

ก าหนดใหร้ะบบใช ้ Encumbrance process 

(ใหร้ะบบบนัทกึบญัชขีณะท ารายการ Purchase order) 

● Yes: ตอ้งการใช ้Encumbrance process 

● No: ไมต่อ้งการใช ้Encumbrance process 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 
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Field Description 

Enable pre-
encumbrance 
process 

ก าหนดใหร้ะบบใช ้ Pre-encumbrance process 

(ใหร้ะบบบนัทกึบญัชขีณะท ารายการ Purchase requisition) 

● Yes: ตอ้งการใช ้Pre-encumbrance process 

● No: ไมต่อ้งการใช ้Pre-encumbrance process 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

 

Fiscal year close Fast tab 

 

Field Description 

Delete close of year 
transaction during 
transfer 

ตอ้งการใหล้บรายการทีร่ะบบสรา้งขึน้ชว่งปิดปีหรอืไม่ เช่น รายการปิดรายได ้(Dr. 

รายได ้Cr. ก าไรสะสม), รายการปิดค่าใชจ้่าย (Dr. ก าไรสะสม Cr. ค่าใชจ้่าย) 

● Yes: ตอ้งการใหร้ะบบลบรายการ 

● No: ไมต่อ้งการใหร้ะบบลบรายการ 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

Create closing 
transactions during 
transfer 

ก าหนดเงือ่นไขเพื่อสรา้งรายการในช่วงทีท่ าปิดปี 

● Yes: 
ระบบสรา้งรายการปิดปีส าหรบัรหสับญัชปีระเภทรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

โดยบนัทกึยอดเงนิส าหรบัปิดบญัช ีและยกยอดปีถดัไปแบบ Manual 

● No: ระบบบนัทกึบญัชปิีดบญัช ีและยกยอดไปในปีถดัไปใหอ้ตัโนมตั ิ

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 
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Field Description 

Set fiscal year status 
to closed 

ตอ้งการใหก้ าหนดสถานะของ Period ทีท่ ารายการการปิดปีแลว้ ใหม้สีถานะ 
Year closed หรอืไม ่

● Yes: ตอ้งการใหร้ะบบเปลีย่นสถานะเป็น Year closed 

● No: ไมต่อ้งการใหร้ะบบเปลีย่นสถานะเป็น Year closed 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Voucher number 
must be filled in 

ก าหนดช่วงปิดปีตอ้งระบุเลขทีเ่อกสารหรอืไม่ 

● Yes: ตอ้งการใหร้ะบ ุ

● No: ไมต่อ้งการใหร้ะบ ุ

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

Use Fund dimension 
for year-end 
transactions 

เมื่อเปิดใชง้าน Posting definition แลว้ 
ตอ้งการใหร้ะบบยกยอดเงนิคงเหลอืตาม Fund dimension (รายการก่อน 

Purchase order) ไปปีถดัไปหรอืไม่ 

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Use Fund dimension 
to carry forward 
purchase orders 

เมื่อเปิดใชง้าน Posting definition แลว้ 
ตอ้งการใหร้ะบบยกยอดเงนิคงเหลอืตาม Fund dimension (รายการ 
Purchase order) ไปปีถดัไปหรอืไม่ 

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 
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การก าหนดข้อมูลทางภาษีมูลค่าเพ่ิม (Sales tax) 

General Fast tab 

 

Field Description 

Item sales tax group ก าหนดค่าเริม่ตน้ของภาษมีลูค่าเพิม่เมื่อสรา้ง Journal 

Calculation date 
type 

ก าหนดวนัทีค่ านวณภาษ ี

● Invoice date - วนัทีใ่บแจง้หนี้ 

● Delivery date - วนัทีส่่งของ 

● Document date - วนัทีเ่อกสาร 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Document date 

Legal entity for 
intercompany tax 
posting 

ก าหนดค่าภาษทีีค่ านวณไดจ้ากรายการระหว่างกนั 

ใหบ้นัทกึรายการภาษทีีบ่รษิทัใด 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Destination 

Calculation method ก าหนดวธิกีารค านวณภาษ ี

● Total - ค านวณรวมทุกบรรทดั 

● Line - ค านวณแต่ละบรรทดั 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Total 

Amount include 
sales tax 

ก าหนดค่าเริม่ตน้ของยอดเงนิทีบ่นัทกึรายการใหร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ของสมุดการ
บนัทกึรายการ (Journal name) 
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Field Description 

● Yes: บนัทกึยอดรวมภาษมีลูคา่เพิม่ 

● No: ไมบ่นัทกึยอดรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

Apply U.S. taxation 
rules 

ก าหนดใหร้ะบบใช่ระบบภาษมีลูค่าเพิม่ของสหรฐัอเมรกิา 

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Manage realized 
and unrealized VAT 

ก าหนดใหร้ะบบวธิกีารจดัการภาษมีลูค่าเพิม่ไมถ่งึก าหนด 

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

Check sales tax 
group 

ก าหนดใหร้ะบบตรวจสอบกลุ่มภาษเีมื่อบนัทกึรายการทีม่ภีาษี VAT หรอืไม ่

● None - ไม่ตอ้งตรวจสอบ 

● Warning - เตอืน 

● Error – หา้มผ่าน 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: None 

เน่ืองจากการบนัทกึบญัชภีาษซีือ้ผ่าน GL จะใหใ้ช ้ Tax code 

จงึไม่ก าหนดใหร้ะบบตรวจสอบ Sales tax group 

Tax direction 
requirement 

ก าหนดใหร้ะบุ Tax direction ก่อน Post รายการบญัชภีาษหีรอืไม่ 

● Yes: ตอ้งการ 

● No: ไมต่อ้งการ 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Validate tax code ก าหนดใหร้ะบบตรวจสอบรหสัภาษทีีก่ าหนดในรหสับญัช ี

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 



   

  คู่มือปฏิบติังานส าหรบัผู้ใช้งาน (USER MANUAL) 

Revision date: 8/11/2022  Page | 14 

08_KMUTT_USER MANUAL_General Ledger_R01 

 

Field Description 

Auto sales tax 
search 

ก าหนดใหร้ะบบใชร้ะบบคน้หาภาษมีลูค่าเพิม่ 

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

 

Tax options Fast tab 

 

Field Description 

Reverse sales tax on 
cash discount 

ก าหนดใหร้ะบบกลบัรายการภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัส่วนลดเงนิสด 

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Deduct cash 
discount before 
sales tax calculation 

ก าหนดใหร้ะบบหกัส่วนลดเงนิสดก่อนค านวณภาษ ี

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Customer cash 
discount 

ก าหนดใหร้ะบบค านวณส่วนลดเงนิสดดา้นลูกหนี้จากยอดรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

● Yes: ตอ้งการใช ้
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Field Description 

Cash discount is 
calculated on 
amount include sales 
tax 

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Mandatory item tax 
group 

ตอ้งการใหร้ะบบบงัคบัเลอืกรหสัภาษมีลูค่าเพิม่ ทุกครัง้ทีท่ ารายการซื้อผ่าน 

Purchase order, รายการขายผ่าน Sales order หรอืไม ่

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

Vendor cash 
discount 

Cash discount is 
calculated on 
amount include sales 
tax 

ก าหนดใหร้ะบบค านวณส่วนลดเงนิสดดา้นเจา้หนี้จากยอดรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Sales tax on 
underpayment and 
overpayment 

ก าหนดใหร้ะบบค านวณภาษมีลูค่าเพิม่จากยอดเงนิทีจ่่าย/รบัช าระจรงิหรอืค านว
ณภาษมีลูค่าเพิม่จากยอดตัง้หนี้ 

● Yes: ค านวณภาษมีลูค่าเพิม่จากยอดเงนิทีจ่่าย/รบัช าระจรงิ 

● No: ค านวณภาษมีลูค่าเพิม่จากยอดตัง้หนี้ 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Sales tax amount 
per invoice line 

ก าหนดใหร้ะบบแกไ้ขยอดภาษมีลูค่าเพิม่ของการบนัทกึ Invoice journal 

● Yes: ระบบจะแกไ้ขให ้

● No: ระบบไม่แกไ้ขให ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Special report 

Include corrections 

ก าหนดเพื่อรวม corrections ใน special report 

● Yes: รวม corrections ใน special report 

● No: ไม่รวม corrections ใน special report 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Use tax branch ก าหนดเพื่อใชส้าขาทางภาษ ี
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Field Description 

● Yes: ตอ้งการใช ้

● No: ไมต่อ้งการใช ้

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Yes 

การก าหนดข้อมูลทางภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (Withholding tax) 

 

Field Description 

Minimum invoice 
amount 

ก าหนดค่ายอดเงนิทีท่ าการจ่ายช าระหนี้น้อยสุดทีจ่ะค านวณภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: 0.00 
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การก าหนดล าดบัหมายเลขของระบบฯ (Number sequences) 

 

Field Description 

Number 
sequences code 

ชุดเลขทีเ่อกสารส าหรบัลงรายการบญัช ี

การก าหนดเงื่อนไขการบนัทึกบญัชี (Batch transfer rules) 

 

Field Description 

Rule type ก าหนดประเภทของรปูแบบการลงบญัชอีตัโนมตั ิ
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Field Description 

● Company - ใชทุ้กเอกสาร (Default Rule) 

● Document - ก าหนดทลีะประเภทเอกสาร 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Company 

Source document 
type 

ก าหนดประเภทเอกสารทีจ่ะควบคุมการลงบญัช ี

● All - เอกสารทัง้หมด (Company Only) 

● ประเภทเอกสาร  (Document Only) 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: All 

Transfer mode ก าหนดรปูแบบของการลงบญัชอีตัโนมตั ิ

● Synchronous - ลงบญัชเีมื่อผ่านรายการทนัท ี

● Asynchronous - ลงบญัชหีลงัจากผ่านรายการเสรจ็แลว้ 

● Scheduled batch - ลงบญัชเีองผ่านการรนั batch 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Asynchronous 

Summarize 
accounting entries 

ก าหนดใหก้ารลงบญัชเีป็นแบบสรุปรายการ (ในกรณี Transfer mode เป็น 

Synchronous จะไม่สามารถสรุปรายการบญัชไีด)้ 

● Yes: สรุปรายการบญัช ี

● No: ไม่สรุปรายการบญัช ี

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: No 

Notification group ก าหนดกลุ่มทีใ่ชใ้นการรนั batch รายการ (Scheduled batch) 

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Blank 
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การก าหนดเครื่องหมายคัน่ระหว่างผงับญัชีและมุมมองทางบญัชี (Chart of accounts 

and dimensions) 

 

Field Description 

Chart of accounts 
delimiter 

ก าหนดเครื่องหมายคัน่ระหว่างผงับญัช ี

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: _ 
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การก าหนดข้อมูลหลกั (MASTER DATA) 

CHAPTER 2: แผนผงักระบวนการท างานในระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป (GENERAL 

LEDGER PROCESS) 

1. ข้อมูลมหาวิทยาลยัฯ (Company information) 

[Path: Organization administration >> Organizations >> Legal entities] 

 
กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งบรษิทัส าหรบัท ารายการ 

 
 



   

  คู่มือปฏิบติังานส าหรบัผู้ใช้งาน (USER MANUAL) 

Revision date: 8/11/2022  Page | 21 

08_KMUTT_USER MANUAL_General Ledger_R01 

 

Field Description 

Name ระบุชื่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

Company ระบุรหสับรษิทั (ไม่เกนิ 4 digits) 

Country/region ระบุรหสัประเทศ (THA) 

กดปุ่ ม OK 

Fast tab: General 
 

 
 

Field Description 

Search name ระบุชื่อส าหรบัคน้หา 

Language ระบุภาษาทีใ่ชใ้นระบบ 

Time zone ระบุเวลาทีใ่ช ้
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กดปุ่ ม Add ที ่Fast tab : Address เพื่อเพิม่ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี

Tab: Address 

 
กดปุ่ ม “Add” เพื่อสรา้งทีอ่ยู ่

Field Description 

Name or description ระบุชื่อบรษิทั 

Purpose ระบุวตัถุประสงคท์ีจ่ะใชง้าน โดยระบุเป็น 

“Business:Delivery:Invoice” 

Country/region ระบุเป็น “THA” 

Street ระบุทีอ่ยู่บรษิทั โดยระบบุา้นเลขทีจ่นถงึรหสัไปรษณีย ์

กดปุ่ ม OK 

Tab: Contact information 

 
 
ปุ่ ม “Add” เพื่อสรา้งขอ้มลูตดิต่อ 
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• Description    ระบุค าอธบิาย 

● Type    ใหเ้ลอืกประเภทของขอ้มลูตดิตอ่ใหส้อดคลอ้งกนั 
● Contact number/address  ใหร้ะบขุอ้มลูตดิต่อ 
● Extension   ใหร้ะบุกรณีมเีบอรต์่อ 
● Primary    หากตอ้งการใหข้อ้มลูตดิต่อแสดงในเอกสาร 

Tab: Report company logo image 

 
 
กดปุ่ ม “Change”  เพื่อสรา้งโลโก ้หรอื กดปุ่ ม “Remove” เพื่อแกไ้ขโลโกใ้หม ่

เมื่อเลอืกไฟลภ์าพเรยีบรอ้ยแลว้ กดปุ่ ม Cancel 

Tab: Tax registration  

เพื่อระบุเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี
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2. ปีการเงิน (Fiscal year) 

รอบระยะเวลาบญัช ีคอื ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม ถงึวนัที ่30 กนัยายน ของทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด งวดละ 1 

เดอืน 

[Path: General ledger >> Ledger Setup >> Fiscal calendars] 

 
 

กดปุ่ ม New calendar เมือ่ตอ้งการสรา้งปีปฏทินิการเงนิใหม่ โดยจะใหร้ะบุชื่อและค าอธบิายปฏทินิทีส่รา้ง 

รวมถงึการสรา้งปีการเงนิและลกัษณะการแบ่งงวดบญัช ี(Period) ของปีนัน้ 
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ระบุรายละเอยีดงันี้ 

Field Description 

Calendar ชื่อปีปฏทินิทางการเงนิ 

Description ค าอธบิายปีปฏทินิการเงนิทีส่รา้ง 

Start of fiscal year วนัทีเ่ริม่ตน้ 

End of fiscal year วนัทีส่ิน้สุด 

Fiscal year name ชื่อปีการเงนิ 

Length of period ระยะระหว่าง period 

Unit หน่วยของปีปฏทินิการเงนิ 

กดปุ่ ม Create เพื่อสรา้งปีปฏทินิการเงนิ 

กดปุ่ ม New year เมื่อตอ้งการสรา้งปีการเงนิ และลกัษณะการแบ่งงวดบญัช ี(Period) ของปีนัน้ 

ภายใตป้ฏทินิทีเ่ลอืกอยู ่

 

ระบุรายละเอยีดดงันี้ 

Field Description 

Start of fiscal year วนัทีเ่ริม่ตน้ 

End of fiscal year วนัทีส่ิน้สุด 

Fiscal year name ชื่อปีการเงนิ 
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Field Description 

Copy from last fiscal year คดัลอกปีการเงนิจากปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

Length of period ระยะระหว่าง period 

Unit หน่วยของปีการเงนิ 

 

กดปุ่ ม Create เพื่อสรา้งปีการเงนิ 

3. สกลุเงิน (Currency) 

การก าหนดสกุลเงนิทีใ่ชร้ะบบ คอื สกุลเงนิไทยบาท THB (เป็นสกุลเงนิหลกั) ส่วนสกุลเงนิต่างประเทศอื่น ๆ 

ใหใ้ชต้าม Standard D365 เช่น USD, EURO, CNY เป็นตน้ โดยแยกตาม Buying rate 

ส าหรบัรายการขายสนิคา้หรอืบรกิาร และ Selling rate ส าหรบัรายการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร 

[Path: General ledger >> Currencies >> Currencies] 
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กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งสกุลเงนิใหม ่

 

Field Description 

Currency code ก าหนดสกุลเงนิส าหรบัการท ารายการ 

Name ค าอธบิายรายการเพิม่เตมิ 

Symbol ระบุสญัลกัษณ์ในการท ารายการ 

Currency สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการท ารายการซือ้ ขาย ปรบัปรุงในระบบ 
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4. การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน (Currency exchange rates) 

การก าหนดอตัราแลกเปลีย่นของแต่ละสกุลเงนิทีใ่ชใ้นระบบ 

[Path: General ledger >> Currencies >> Currency exchange rates] 
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กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งรายการ

 

Field Description 

From currency/To currency ระบุสกุลเงนิส าหรบัค านวณอตัราแลกเปลีย่น 

Conversion factor ระบุค่าตวัแปลง 

Start date ระบุวนัทีข่องอตัราแลกเปลีย่น 

Exchange rate ระบุอตัราแลกเปลีย่น 
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5. การก าหนดรหสับญัชี (Main accounts) 

บญัชสี าหรบับนัทกึรายการบญัช ี ซึง่บางบญัชเีป็นบญัชทีีใ่ชเ้ป็นบญัชคีมุ เช่น บญัชเีจา้หนี้ บญัชลูีกหนี้ 

บญัชสีนิทรพัยถ์าวร บญัชธีนาคาร ซึง่ไม่สามารถบนัทกึบญัชโีดยตรงผ่านรหสับญัชไีด ้

ตอ้งท าการบนัทกึรายการผ่านการด์เท่านัน้ 

[Path: General ledger >> Chart of accounts >> Accounts >> Main accounts] 

 

กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งรหสับญัช ี
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Field Description 

Main account ระบุรหสับญัช ี

Name ระบุชื่อบญัช ี

Select the level of 
main accounts to 
display 

ก าหนดระดบัในการแสดงรหสับญัช ี

● Chart of accounts 

● Companies 

ให้เลือกเป็น Chart of accounts 

Main account type ก าหนดชนิดของรหสับญัช ี

● Profit & Loss - แสดงในงบก าไรขาดทุนไม่ก าหนดหมวด 

● Revenue - แสดงในงบก าไรขาดทุนหมวดรายได ้

● Expense - แสดงในงบก าไรขาดทุนหมวดค่าใชจ้่าย 

● Balance sheet - แสดงในงบดุลไม่ก าหนดหมวด 

● Asset - แสดงในงบดุลหมวดสนิทรพัย ์

● Liability - แสดงในงบดุลหมวดหนี้สนิ 

● Equity - แสดงในงบดุลหมวดทุน 

● Total – บญัชรีวมเพื่อใชป้ระโยชน์ในการดยูอดเงนิรวมของหลาย ๆ 
บญัชผี่านหน้าจอ ส าหรบัชนิดนี้ไม่สามารถบนัทกึรายการทางบญัชไีด ้

● Reporting – 
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการรายงานเท่านัน้ไม่สามารถบนัทกึรายการทางบญัชไี
ด ้

Do not allow 
manual entry 

ก าหนดการบงัคบัใหบ้นัทกึรายการผ่านระบบย่อยเสมอ 

● Yes: ตอ้งการใหบ้งัคบัการบนัทกึผ่านระบบย่อย 

● No: ไมต่อ้งการใหบ้งัคบัการบนัทกึผ่านระบบย่อย 

โดยปกตริายการมกีารด์ เช่น เจา้หนี้ ลูกหนี้ สนิคา้คงเหลอื สนิทรพัยถ์าวร ธนาคาร 
จะก าหนดค่าไว้เป็น: Yes 

DR/CR proposal ก าหนด Debit proposal หรอื Credit proposal 
ตามลกัษณะของรหสับญัชนีัน้ ๆ 
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Field Description 

Posting Type รปูแบบในการลงบญัช ีเช่น บญัชภีาษ ีเป็นตน้ 

● รหสับญัชภีาษซีื้อ ภาษซีื้อตัง้พกั ภาษขีาย ภาษขีายตัง้พกั ตอ้งก าหนด 

Posting type = “Sales tax” 

● รหสับญัชภีาษหีกั ณ ทีจ่่าย ตอ้งก าหนด Posting type = 

“Withholding tax” 

รหสับญัชภีาษถีูกหกั ณ ทีจ่่าย ตอ้งก าหนด Posting type = 

“Withholding tax offset” 
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6. มิติทางบญัชี (Financial Dimensions) 

ในการบนัทกึรายการทางบญัชนีัน้ ผูใ้ชส้ามารถบนัทกึ Financial Dimensions ในขณะทีบ่นัทกึรายการได ้

เพื่อใชว้เิคราะหร์ายการ เช่น รายได ้ค่าใชจ้่ายของแต่ละแผนก และยงัเป็นประโยชน์ในการจดัท างบการเงนิ  

การเรยีงล าดบั Financial Dimensions ในระบบ D365 F&O 

Financial Dimension code Name 
FD01_CostCenter หน่วยงาน 

FD02_Plan แผนงาน 

FD03_Project งบประมาณโครงการ 
FD04_Revenue_Expense หมวดรายรบั/รายจ่ายงบประมาณ 

FD05_Source แหล่งเงนิ 

FD06_BudgetYear ปีงบประมาณ 

FD07_BudgetID รหสังบประมาณ 

FD08_InterCompany ขอ้มลูระหว่างกนั 

FD09_ReferCostCenter หน่วยงานอา้งองิ 
FD10_Taxbranch สาขาภาษ ี

FD11_OthersAnalysis1 วเิคราะหอ์ื่น1 

FD12_OthersAnalysis2 วเิคราะหอ์ื่น2 

FD13_OthersAnalysis3 วเิคราะหอ์ื่น3 

FD14_OthersAnalysis4 วเิคราะหอ์ื่น4 

FD15_OthersAnalysis5 วเิคราะหอ์ื่น5 

หมายเหตุ : มติทิางบญัช ีFD01 – FD07 จะไดร้บัขอ้มลู Dimension value จากระบบ e-budgeting 
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[Path: General ledger >> Chart of accounts >> Dimensions >> Financial 

dimensions] 

 

กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งมติทิางบญัช ี

 

Field Description 

User values from ระบุแหล่งทีม่าของมติทิางบญัชทีีต่อ้งการ 

● <Custom dimension> – เป็นการสรา้งมติใิหม่เองตามตอ้งการ 

● Bank accounts – วเิคราะหต์ามรหสัธนาคาร 

● Business unit – วเิคราะหต์ามรหสัหน่วยธุรกจิ 
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Field Description 

● Campaign – วเิคราะหต์ามรหสัแคมเปญ 

● Cost center – วเิคราะหต์ามรหสัหน่วยงาน 

● Customer group – วเิคราะหต์ามรหส้กลุ่มลูกคา้ 

● Customer – วเิคราะหต์ามรหสัลูกคา้ 

● Departments – วเิคราะหต์ามรหสัแผนก 

● Expenses purpose – วเิคราะหต์ามรหสัค่าใชจ้่ายอยู่ในระบบ 

expense management 

● Fixed asset group – วเิคราะหต์ามรหสักลุ่มสนิทรพัย ์

● Fixed asset – วเิคราะหต์ามรหสัสนิทรพัย ์

● Item groups – วเิคราะหต์ามรหสักลุ่มสนิคา้ 

● Item – วเิคราะหต์ามรหสัสนิคา้ 

● Job – วเิคราะหต์ามรหสังาน 

● Legal entities – วเิคราะหต์ามรหสับรษิทั 

● POS terminals – วเิคราะหต์ามรหสั POS 

● Positions – วเิคราะหต์ามต าแหน่งาน 

● Project contract – วเิคราะหต์ามสญัญาโครงการ 

● Project group – วเิคราะหต์ามกลุ่มโครงการ 

● Project – วเิคราะหต์ามโครงการ 

● Prospect – วเิคราะหต์ามลูกคา้คาดหวงั 

● Resource group – วเิคราะหต์ามกลุ่มทรพัยากร 

● Resource – วเิคราะหต์ามทรพัยากร 

● Store – วเิคราะหต์ามคลงั 

● Tax branches – วเิคราะหต์ามสาขาภาษ ี

● Vendor group – วเิคราะหต์ามกลุ่มเจา้หนี้ 

● Vendor – วเิคราะหต์ามเจา้หนี้ 

● Worker – วเิคราะหต์ามพนักงาน 



   

  คู่มือปฏิบติังานส าหรบัผู้ใช้งาน (USER MANUAL) 

Revision date: 8/11/2022  Page | 36 

08_KMUTT_USER MANUAL_General Ledger_R01 

 

Field Description 

Dimension name ระบุชื่อมติทิางบญัช ี

เลอืกมติทิางบญัชทีีต่อ้งการ และกดปุ่ ม Dimension values เพื่อก าหนดรหสัย่อยในแต่ละมติบิญัช ี 

 

กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งโครงการใหม ่

 

Field Description 

Dimension value ระบุชื่อรหสัโครงการ 

Description ระบุชื่อโครงการ 

Active from เลอืกวนัทีเ่ริม่ตน้การใชง้าน 

Active to เลอืกวนัทีส่ิน้สุดการใชง้าน 
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Field Description 

Suspended ตอ้งการระงบัการใชม้ติยิ่อยทางบญัชหีรอืไม่ 

● Mark: ระงบัการใช ้

● Unmark: ไม่ระงบัการใช ้
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7. โครงสร้างบญัชี (Configure account structures) 

การก าหนดโครงสรา้งการบนัทกึบญัชคีวบคู่กบัมติบิญัช ี

ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดไดว้่าแต่ละบญัชตีอ้งระบมุติบิญัชใีดบา้ง 

เพื่อประโยชน์ในการระบขุอ้มลูใหค้รบถว้นตอนท ารายการบญัช ี

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปสรา้งหรอืแกไ้ขขอ้มลูเพิม่เตมิไดต้ามขัน้ตอนดา้นล่าง 

[Path: General ledger >> Chart of accounts >> Structures >> Configure account 

structures] 
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กดปุ่ ม Account structure เพื่อก าหนดโครงสรา้งทางบญัช ีและกดปุ่ ม Create 

 

Field Description 

Account structure ระบุรหสัโครงสรา้งทางบญัช ี

Description ระบุชื่อโครงสรา้งทางบญัช ี

Add main account ก าหนดผงับญัชหีรอืไม ่

● Yes: ตอ้งการระบุผงับญัช ี

● No: ไมต่อ้งการระบุผงับญัช ี

เลอืก Add segment พรอ้มเลอืก Segment ทีต่อ้งการ และกดปุ่ ม Add segment 
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Fast tab: Allow value details 

Field Description 

Blank values are 
allowed (“) 

อนุญาตใหเ้ป็นค่าว่าง หรอืไม่เลอืกค่าได ้

Where เลอืก Main account หรอื Financial dimension 
ทีต่อ้งการก าหนดค่า 

Operator ก าหนดเงือ่นไขของขอ้มลู 

Value ก าหนดขอ้มลู 

 

กดปุ่ ม Apply เพื่อใหร้ะบบบนัทกึขอ้มลู 
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กด Activate เพื่ออนุญาตใหใ้ชง้านได ้โดยรหสัโครงสรา้งทางบญัชจีะเปลีย่นจาก (Draft) เป็น (Active) 

 

8. การตัง้ค่าบนัทึกบญัชี (Ledger) 

ก าหนดชุดรายการบญัชขีองบรษิทั ว่าตอ้งการเลอืกผงับญัช,ี ปีบญัช,ี สกุลเงนิ, กลุ่มสกุลเงนิ ใดมาใชก้บับรษิทั 

นอกจากนัน้ยงัควบคุมการเปิดปิดงวดบญัชอีกีดว้ย 

[Path: General ledger >> Ledger Setup >> Ledger] 

 

ระบุขอ้มลูตามตารางดา้นล่าง ดงันี้ 
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Field Description 

Chart of accounts เลอืกผงับญัชขีองบรษิทั 

Fiscal calendar เลอืกปีปฏทินิทีจ่ะใชบ้นัทกึรายการทางบญัชขีองบรษิทั 

Account 
structures 

เลอืกโครงสรา้งบญัชขีองบรษิทั 

Accounting 
currency 

เลอืกสกุลเงนิหลกัทีใ่ชใ้นการบนัทกึรายการทางบญัชขีองบรษิทั 

Reporting 
currency 

เลอืกสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการออกรายงานของบรษิทั 

Default 
accounting 
exchange rate 
type 

เลอืกค่าเริม่ตน้ของกลุ่มประเภทของสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการบนัทกึรายการทางบญัชขีองบ
รษิทั 

Default reporting 
currency 
exchange rate 
type 

เลอืกค่าเริม่ตน้ของกลุ่มประเภทของสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการออกรายงานของบรษิทั 

Default budget 
exchange rate 
type 

เลอืกค่าเริม่ตน้ของกลุ่มประเภทของสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการบนัทกึงบประมาณของบรษิทั 

Realized gain เลอืกรหสับญัชกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเกดิจรงิ 

Realized loss เลอืกรหสับญัชขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเกดิจรงิ 

Unrealized gain เลอืกรหสับญัชกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นยงัไม่เกดิ 
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Field Description 

Unrealized loss เลอืกรหสับญัชขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นยงัไม่เกดิ 
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9. สมุดรายวนั และ เลขท่ีเอกสาร (Journal names & Number sequences) 

สมุดรายวนัส าหรบับนัทกึรายการต่าง ๆ เช่น การปรบัปรุงรายการทัว่ไป, การบนัทกึเงนิสดย่อย, การบนัทกึตัง้หนี้ 

และรบัจ่ายเงนิ มดีงันี้  

[Path: General ledger > Journal setup > Journal names] 

 
 

กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งสมุดรายวนัใหม ่
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Field Description 

Name ระบุรหสัของสมุดบญัช ี

Description ระบุค าอธบิายรหสัสมุดบญัช ี

Journal type ระบุประเภทของสมุด โดยสมุดแต่ละประเภทจะใชง้านใน Module ทีต่่างกนัดงันี้ 

● Daily: ส าหรบับนัทกึบญัชทีัว่ไป ที ่Module general ledger 

● Post fixed assets: ส าหรบับนัทกึรบัสนิทรพัย ์ค านวณค่าเสื่อมราคา 
ขายสนิทรพัย ์ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์ที ่Module fixed asset 

● Vendor invoice recording: ส าหรบับนัทกึตัง้หนี้ไมผ่่าน Purchase 

order ที ่Module accounts payable 

● Vendor disbursement: ส าหรบับนัทกึจ่ายเงนิ ที ่Module 

accounts payable 

● Customer payment: ส าหรบับนัทกึรบัเงนิ ที ่Module accounts 

receivable 

Voucher series ใหเ้ลอืกชุดเลขทีเ่อกสารใบส าคญั 

New voucher ฟิลด์น้ีหมายถงึการขึน้เลขทีเ่อกสารใหมจ่ะท าต่อเมื่อ 
โดยความหมายของแต่ละเงือ่นไขมดีงันี้ 

● In connection with balance: 
เมื่อคยีร์ายการแลว้ยอดเดบติเทา่กบัยอดเครดติ ใหข้ึน้เลขทีใ่บส าคญัใบใหม่ 

● Manual: ใหค้ยีเ์ลขทีเ่อกสารใบส าคญัเอง 

● One voucher number only: การคยีร์ายการใน 1 Journal 
จะไดเ้ลขทีใ่บส าคญัเลขเดยีวเสมอ 
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ตวัอย่างสมุดรายวนัทัว่ไป 

Journal 

name 

Description การก าหนด 

Journal 

name 

Format 

AP สมุดรายวนัตัง้หนี้ทัว่ไป Vendor 

Invoice 

recording 

AP+YY+#####

# 

PA สมุดรายวนัเงนิยมืทดรอง (เคลยีค์่าใชจ้่าย) 

 

Vendor 

Invoice 

recording 

PA+YY+#####

# 

PE สมุดรายวนัตัง้หนี้ค่าใชจ้่ายส่วนบุคคล Vendor 

Invoice 

recording 

PE+YY+#####

# 

PV สมุดรายวนัจ่ายเงนิ Vendor 

disbursemen

t 

PV+YY+#####

# 

RV สมุดรายวนัรบัเงนิ Customer 

payment 

RV+YY+#####

# 

JV สมุดรายวนัปรบัปรุงทัว่ไป Daily JV+YY+###### 

FA สมุดรายวนัรบัทรพัยส์นิ Post fixed 

assets 

FA+YY+#####

# 

FD สมุดรายวนัค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิ Post fixed 

assets 

FD+YY+#####

# 

FS สมุดรายวนัจ าหน่ายทรพัยส์นิ Post fixed 

assets 

FS+YY+###### 

OB สมุดรายวนัยอดยกมา Daily OB+YY+#####

# 

หมายเหตุ:  

Prefix  = รหสัสมุดรายวนั 

YY  = ปี พ.ศ 2 หลกั เช่น ปี 2565 = 65 

###### = Running เลขทีเ่อกสาร ตัง้แต่ 000001 – 999999 
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การก าหนดล าดบัที ่สามารถใหร้ะบบสรา้งแบบอตัโนมตั ิหรอืก าหนดเองไดท้ี ่

[Path: Organization administration >> Number sequences >> Number 

sequences] 

 

กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งล าดบัเลขที ่
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Field Description 

Number sequence 
code 

รหสัล าดบัเลขที ่

Name ชื่อล าดบัเลขที ่

 

Fast tab: Scope parameter 

 

Field Description 

Scope เลอืกขอบเขตการใชล้ าดบัเลขที ่

Company เลอืกบรษิทัทีใ่ชล้ าดบัเลขที ่กรณีเลอืก Scope: Company 

Fast tab: Segment 
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● Constant ระบุการก าหนดค่ารปูแบบชุดเลขทีเ่อกสาร 

● Alphanumeric ระบุจ านวนความยาวของชุดเลขทีเ่อกสาร 

ระบบจะแสดงตวัอย่างใหใ้นช่อง Format 

Fast tab: General 

 

Field Description 

Continuous กรณีตอ้งการใหร้ะบบ Running เลขทีเ่อกสารใหต้่อเนื่องอตัโนมตั ิ

Largest  ระบุจ านวนชุดเลขทีเ่อกสารมากทีสุ่ด โดยจะตอ้งสมัพนัธก์บัจ านวน # ในช่อง 
Alphanumeric 

Next  ชุดเลขทีเ่อกสารในล าดบัถดัไปทีต่อ้งการใหร้ะบบ Running ให ้
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10. การก าหนดข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิม (Sales tax) 

ในการก าหนดขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษมีลูค่าเพิม่ ตามหลกัการทางภาษมีลูค่าเพิม่ม ี 3 ส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่ตอ้งท าการก าหนดค่า คอื 

● กลุ่มบญัชสี าหรบัภาษมีลูค่าเพิม่ (Ledger posting groups) 

● อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ (Sales tax code) 

● กลุ่มภาษมีลูค่าเพิม่ของผูป้ระกอบการ (Sales tax groups) 

● กลุ่มภาษมีลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิาร (Item sales tax groups) 

● สาขาของภาษ ี(Tax branch) 

หลกัการของระบบ จะน าเอา Sales tax groups กบั Item sales tax groups มา Intersection 

กนัเพื่อหา Sales tax code ทีเ่หมอืนกนั เมื่อไดค้่า Sales tax code 

แลว้ระบบกจ็ะสามารถรูอ้ตัราภาษตีามทีก่ าหนดไวใ้น Sales tax code นัน่เอง 

10.1 กลุ่มบญัชีส าหรบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (Ledger posting groups) 

ก าหนดกลุ่มการบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษมีลูค่าเพิม่ ซึง่เป็นการก าหนดทัง้ 2 ดา้น คอื ดา้นภาษซีื้อ (Sales tax 

receivable) และภาษขีาย (Sales tax payable) 

[Path: Tax >> Setup >> Sales tax >> Ledger posting groups] 
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กดปุ่ ม New ส าหรบัสรา้งรหสักลุ่มบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่ 

 

Field Description 

Ledger posting 
group 

รหสักลุ่มบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่ 

Description ค าอธบิายรายการภาษมีลูค่าเพิม่ 

Sales tax payable ระบุรหสับญัชภีาษขีาย  

กรณี VAT Due ระบุบญัชภีาษขีายถงึก าหนด 

กรณี VAT Undue ระบุบญัชภีาษขีายยงัไม่ถงึก าหนด 
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Field Description 

Sales tax 
receivable 

ระบุรหสับญัชภีาษซีื้อ 

กรณี VAT Due ระบุบญัชภีาษซีื้อถงึก าหนด 

กรณี VAT Undue ระบุบญัชภีาษซีื้อยงัไมถ่งึก าหนด 

กรณี EXE ระบุบญัชภีาษทีีไ่ดร้บัการยกเวน้ 

10.2 อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม (Sales tax code) 

การก าหนดอตัราทางภาษ ีรายละเอยีดของขอ้มลูทีก่ าหนดไวใ้นระบบเป็นดงันี้ 

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Sales tax >> Sales tax codes] 
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Fast tab: General 

 

Field Description 

Sales tax code ระบุรหสัภาษมีลูค่าเพิม่ 

Name ระบุค าอธบิายรหสัภาษมีลูค่าเพิม่ 

Percentage/amou
nt 

ระบบจะแสดงใหอ้ตัโนมตัหิลงัจากก าหนดค่าในปุ่ม 

Sales tax code > Value ดา้นบนแลว้ 

Settlement 
periods 

ระบุงวดในปฏทินิในการเสยีภาษ ีใหร้ะบุค่า งวดของปีปฏทินิ 

Ledger posting 
group 

ระบุกลุ ุุ ่มการบนัทกึบญัช ี

ถา้เป็น ภาษทีีถ่งึก าหนด (VAT Due) ใหร้ะบุค่า VD 

ถา้เป็น ภาษทีีย่งัไม่ถงึก าหนด (VAT Undue) ใหร้ะบุค่า VU 

Sales tax currency สกุลเงนิ 

ก าหนดค่าไว้เป็น: THB 

Payment sales tax 
code 

ระบุรหสัภาษมีลูค่าเพิม่ทีจ่ะกลบัรายการเมื่อท าจ่ายเงนิหรอืรบัช าระเงนิ 

ใหร้ะบุเฉพาะรหสัภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่ป็น ภาษทีีย่งัไม่ถงึก าหนด (VAT Undue) 
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กดปุ่ ม Values เพื่อระบุอตัราภาษ ี

 
 
กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งรายการ ระบุอตัราภาษใีนช่อง Value 
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Fast tab: Calculation 

 

Field Description 

Origin ก าหนดหลกัการในการค านวณภาษ ี

ก าหนดค่าไว้เป็น: Percentage of net amount 

Marginal base ก าหนดฐานในการค านวณภาษ ี

ก าหนดค่าไว้เป็น: Net amount of invoice balance 

Calculation 
method 

ก าหนดวธิใีนการค านวณภาษ ี

ก าหนดค่าไว้เป็น: Whole amount 
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10.3 กลุ่มภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการ (Sales tax group) 

โดยปกตผิูป้ระกอบการไมว่่าจะประกอบกจิการในรปูของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรอื 

หา้งหุน้ส่วนสามญัทีม่ใิช่นิตบิุคคล หรอืนิตบิุคคลใด ๆ ตอ้งมหีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ 

แต่กม็ผีูป้ระกอบการบางกลุ่มทีไ่ดร้บัยกเวน้ ดงันัน้จงึตอ้งก าหนดกลุ่มภาษขีองผูป้ระกอบการ ทัง้ของผูซ้ือ้ 

(Customer) และผูข้าย (Vendor) 

เพื่อใหร้ะบบชว่ยค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ตามกลุ่มทางภาษขีองผูป้ระกอบการนัน้ ๆ 

รายละเอยีดของขอ้มลูทีก่ าหนดไวใ้นระบบเป็นดงันี้ 

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Sales tax >> Sales tax groups] 

 

กดปุ่ ม New ส าหรบัสรา้งกลุ่มทางภาษมีลูค่าเพิม่ของผูป้ระกอบการ 
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Field Description 

Sales tax groups ระบุรหสักลุ่มทางภาษมีลูค่าเพิม่ของผูป้ระกอบการ 

Description ระบุค าอธบิายกลุม่ทางภาษมีลูค่าเพิม่ของผูป้ระกอบการ 

Setup >> กดปุ่ ม Add 

Sales tax code เลอืกรหสัภาษมีลูค่าเพิม่ใหม้คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มภาษมีลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิา
ร 

10.4 กลุ่มภาษีมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ (Item sales tax group) 

เป็นการก าหนดกลุ่มภาษมีลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิาร ทัง้สนิคา้ (Item) และงานบรกิาร (Service) 

เพื่อใหร้ะบบชว่ยค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ตามกลุ่มทางภาษมีลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิารนัน้ ๆ 

รายละเอยีดของขอ้มลูทีก่ าหนดไวใ้นระบบเป็นดงันี้ โดยให ้default ค่าไวท้ี ่Item 

Path: Tax >> Indirect taxes >> Sales tax >> Item sales tax groups 
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กดปุ่ ม New ส าหรบัสรา้งกลุ่มภาษมีลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิาร 

 

Field Description 

Item sales tax 
group 

รหสักลุ่มภาษมีลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิาร 

Description ค าอธบิายกลุ่มภาษมีลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิาร 

Reporting type เลอืกลุ่มรายงานภาษ ีItem or Service 

Setup >> กดปุ่ ม Add 

Sales tax code เลอืกรหสัภาษมีลูค่าเพิม่ใหม้คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มภาษมีลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิ
าร 

 

  



   

  คู่มือปฏิบติังานส าหรบัผู้ใช้งาน (USER MANUAL) 

Revision date: 8/11/2022  Page | 59 

08_KMUTT_USER MANUAL_General Ledger_R01 

 

10.5 สาขาของบริษทั (Tax Branch) 

ก าหนดสาขาของบรษิทัเพื่อตรวจสอบและเรยีกรายงานแยกตามสาขา 

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Sales tax >> Tax branch] 

 

กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งสาขาภาษ ี
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Field Description 

Code ระบุรหสัสาขา 

Name ระบุชื่อสาขา 

Head office เลอืก Yes เมื่อเป็นส านักงานใหญ ่

เลอืก No เมื่อเป็นสาขา (เพิม่) 

Address กดปุ่ ม Select address ระบบจะแสดงทีอ่ยู่ตามทีเ่ลอืก 

 

เลอืกทีอ่ยู่ของสาขาภาษ ีกดปุ่ ม OK เพื่อบนัทกึรายการ 
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11. การก าหนดข้อมูลภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (Withholding tax) 

การก าหนดขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงันี้ 

● การผกูบญัชสี าหรบัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย (Ledger posting groups) 

● อตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่าย (Withholding tax code) 

● กลุ่มภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของผูป้ระกอบการ (Withholding tax groups) 

● กลุ่มภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของสนิคา้และบรกิาร (Item withholding tax groups) 

● ประเภทรายไดข้องภาษหีกั ณ ทีจ่่าย (Withholding tax revenue types) 

หลกัการของระบบ จะน าเอา Withholding tax groups กบั Item withholding tax groups มา 

Intersection กนั เพื่อหา Withholding tax code ทีเ่หมอืนกนั เมื่อไดค้่า Withholding tax code 

แลว้ระบบกจ็ะสามารถรูอ้ตัราภาษตีามทีก่ าหนดไวใ้น Withholding tax code นัน่เอง 

11.1 การผกูบญัชีส าหรบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (Ledger posting groups) 

ก าหนดกลุ่มการบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ซึง่เป็นการก าหนดทัง้ 2 ดา้น คอื ดา้นภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

(Withholding tax) และดา้นภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่าย (Withholding tax offset)  

[Path: Tax > Setup >> Withholding tax >> Ledger posting groups] 
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กดปุ่ ม New เพื่อระบุกลุ่มบนัทกึบญัชภีาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

 

Field Description 

Ledger posting 

group 

กลุ่มการบนัทกึบญัชภีาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Description ค าอธบิายกลุ่มการบนัทกึบญัชภีาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Withholding tax ระบุรหสับญัชภีาษหีกั ณ ทีจ่่าย ดา้นเจา้หนี้ 

Withholding tax 

offset 

ระบุรหสับญัชภีาษถีูกหกั ณ ทีจ่า่ย ดา้นลูกหนี้ 
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11.2 ประเภทรายได้ของภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (Withholding tax revenue types) 

ก าหนดประเภทรายไดข้องภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ซึง่จะแสดงขอ้มลูนี้ในหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 

(Withholding tax slip)  

[Path: Tax >> Setup >> Withholding tax >> Withholding tax revenue types] 
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กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งประเภทรายไดข้องภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

 

Field Description 

Withholding tax 

type 

ระบุประเภทรายไดข้องภาษหีกั ณ ทีจ่่าย แสดงขอ้มลูนี้ในหนังสอืรบัรองการหกัภาษ ี

ณ ทีจ่่าย 

Description ระบุค าอธบิายประเภทรายไดข้องภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

แสดงขอ้มลูนี้ในหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 

Sort order ระบุล าดบัที ่
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11.3 รหสัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (Withholding tax code) 

การก าหนดขอ้มลูภาษหีกั ณ ทีจ่่าย (ระบบรองรบัภงด.3 และภงด.53 เท่านัน้ 

ในการออกรายงานเพื่อส่งกรมสรรพากร) มดีงันี้ 

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Withholding tax >> Withholding tax codes] 

 

กดปุ่ ม New เพื่อระบุรหสัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

 

Field Description 

Withholding tax 

code 

ระบุรหสัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Withholding tax 

name 

ระบุชื่อรหสัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 
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Field Description 

Currency ระบุสกุลเงนิ 

Ledger posting 

group 

ระบุกลุ่มการบนัทกึบญัช ี

Origin ระบุวธิกีารค านวณภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  

ก าหนดค่าไวเ้ป็น: Percentage of net amount 

Round-off ก าหนดการปัดเศษของภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Rounding form ก าหนดวธิกีารปัดเศษของภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

● Normal: จ านวนเงนิภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

จะถูกปัดเศษขึน้ลงใหเ้ป็นไปตามทศนิยมทีก่ าหนดในช่อง Round-off 

● Downward: จ านวนเงนิภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

จะถูกปัดเศษลงใหเ้ป็นไปตามทศนิยมทีก่ าหนดในช่อง Round-off 

● Rounding-up: จ านวนเงนิภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

จะถูกปัดเศษขึน้ใหเ้ป็นไปตามทศนิยมทีก่ าหนดในช่อง Round-off 

จากนัน้กดปุ่ ม Value เพื่อระบุอตัราภาษ ี

 

Field Description 

From date ระบุวนัทีเ่ริม่ตน้ทีต่อ้งการจะใชอ้ตัราภาษี 

ถา้ไม่ระบหุมายถงึจะใชอ้ตัราภาษนีี้ตลอดไป 

To date ระบุวนัทีส่ิน้สุดทีต่อ้งการจะใชอ้ตัราภาษี ถา้ไม่ระบุหมายถงึจะใชอ้ตัราภาษนีี้ตลอดไป 

Value ระบุอตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 
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11.4 กลุ่มภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของผู้ประกอบการ (Withholding tax group) 

Withholding tax group ใชแ้บ่งกลุม่ตามประเภทการหกัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย เช่น กลุ่มบุคคลธรรมดา 

(WHT03) กลุ่มนิตบิุคคล (WHT53) และใชใ้นการระบุ Withholding code ส าหรบัค านวณภาษหีกั ณ 

ทีจ่่าย ของแต่ละกลุ่ม 

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Withholding tax >> Withholding tax groups] 

 

กดปุ่ ม New เพื่อระบุกลุ่มภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของผูป้ระกอบการ 

 

Field Description 

Withholding tax 

group 

ระบุรหสักลุ่มภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 
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Field Description 

Description ระบุค าอธบิายกลุม่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Setup >> Add 

Withholding tax 

code 

ระบ ุWithholding tax code 

11.5 กลุ่มภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของสินค้าและบริการ (Item withholding tax group) 

ใชส้ าหรบัเลอืกรายการภาษหีกั ณ ทีจ่่ายเมื่อท ารายการจ่าย และแสดงในหนงัสอืรบัรองภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Withholding tax >> Item withholding tax groups] 

 

กดปุ่ ม New เพื่อระบุกลุ่มภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของสนิคา้และบรกิาร 
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Field Description 

Item withholding tax 

groups 

ระบุรหสักลุ่มทางภาษขีองสนิคา้ 

Description ระบุค าอธบิายรายการ 

Withholding tax 

revenue type 

ระบุประเภทรายไดข้องภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Setup >> Add 

Withholding tax codes ระบุรหสัภาษขีองแต่ละกลุ่ม 
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11.6 ก าหนดรปูแบบรายงานเอกสารภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (Withholding tax report 

setup) 

ก าหนดรปูแบบรายงานของภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ซึง่จะแสดงขอ้มลูนี้ในหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 

(Withholding tax slip)  

[Path: Tax >> Setup >> Withholding tax >> Withholding tax report setup] 
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กดปุ่ ม New เพื่อสรา้งรายการ 

 

Field Description 

Item withholding 

tax group 

เลอืกรหสัประเภทภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Report layout เลอืกประเภทกลุ่มภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 
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วตัถปุระสงคข์องเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)  

เพื่ออธบิายรายละเอยีดของกระบวนการท างานรวมทัง้ข ัน้ตอนการท างาน 

ค าอธิบายสญัลกัษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL) 

สญัลกัษณ์ของกระบวนการท างาน 

Symbol Description 

 

 

จุดเริม่ตน้กระบวนการ 

 

 

งานที ่user ท าในระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance 

and  

Operation, Enterprise Edition 

 

 

งานที ่user ท านอกระบบ 

 

 

งานทีจ่ดัท าโดยระบบอตัโนมตั ิ

 

 

กระบวนการถดัไป 

 

กระบวนการทีต่อ้งเพิม่งาน Customize ตอ้งเสนอราคาเพิม่ 

 

 

จุดตดัสนิใจ 
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Symbol Description 

 

 

เอกสารนอกระบบ 

 

 

เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance 

and  

Operation, Enterprise Edition 

 

 

    เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance 

and  
Operation, Enterprise Edition ทีต่อ้งผ่านการ Customize 

 

 

กล่องแสดงหมายเหต ุ

 

 

จุดเชื่อมต่อในหน้าถดัไปในกระบวนการเดยีวกนั 

 

 

จุดสิน้สุดกระบวนการ 

 

 

จุดเชื่อมต่อกระบวนการภายในระบบหรอืแผนกงาน 

 

 

จุดแสดงหมายเหตุทีเ่ชื่อมกบังานนัน้ๆ 

 
เสน้กระบวนการท างานขา้มระบบ 
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กระบวนการท างาน (BUSINESS PROCESS FLOW) 

1. กระบวนการสร้างรหสับญัชี (Main account) 

รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้ 

 

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

GL0

1 

สรา้งรหสับญัช ี ส านักงานคลงั  

GL0

2 

ระบุชื่อบญัช ี ส านักงานคลงั  
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No Description Responsible Output 

GL0

3 

ใส่ Type เช่น Asset , Liabilities , Equity , 

Revenue , Expense เป็นตน้  

ส านักงานคลงั  

GL0

4 

ใส่ Posting type 

ในกรณีทีเ่ป็นบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษซีื้อ ภาษขีาย 

และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

ส านักงานคลงั  

 

Result: 

1.ระบุรหสับญัชีและช่ือบญัชี 

 

2.เลอืกประเภทของรหัสบัญชภีาษีมลูคา่เพิม่ = Sale tax 
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3.เลอืกประเภทของรหัสบัญชภีาษีหัก ณ ทีจ่่าย = Withholding tax 
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2. กระบวนสร้างรายการปรบัปรงุทางบญัชี  

รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

GL01 สรา้งสมุดรายวนัทัว่ไป ส านักงานคลงั  

GL02 ระบุรายการปรบัปรุงทางบญัช ี ส านักงานคลงั  

GL03 ส่งรายการใหผู้ม้อี านาจอนุมตั ิ ส านักงานคลงั  

GL04 อนุมตัริายการ ส านักงานคลงั  

GL05 บนัทกึรายการทางบญัชแีละพมิพเ์อกสาร ส านักงานคลงั ใบส าคญัทัว่ไป 

หมายเหต ุ: กรณีท าการปรบัปรงุรายการทางบญัช ีภายใน มจธ จะตอ้งแนบเอกสารแบบฟอรม์ใบโอน 

โดยท าการแนบเอกสารในระบบ D365 
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Result: 

1.สร้างสมุดรายวนัทัว่ไปเพื่อท าการปรบัปรงุรายการทางบญัชี 

1.1 กดปุ่ ม new 

1.2 เลอืกสมุดรายวนั 

 

2.ระบุรายการทางบญัชีและบนัทึกรายการทางบญัชี 
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3. กระบวนการบนัทึกรายการเข้าระบบบญัชีแยกประเภทโดยการ Interface (General 

Ledger-Interface) 

รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้ 

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

GL01 สรา้งรายการ หน่วยงาน  

GL02 ตรวจสอบรายละเอยีดและส่งรายการใหร้ะบบ D365 

F&O 

หน่วยงาน  

GL03 ดงึขอ้มลูเพื่อสรา้งรายการทีห่น้า Staging 
รอสรา้งรายการทีส่มุดรายวนัทัว่ไป 

D365 F&O  

GL04 สรา้งรายการทางบญัชใีหอ้ตัโนมตั ิ
จากการรบัขอ้มลูจากระบบต่างๆ 

D365 F&O  

GL05 ตรวจสอบรายละเอยีด ส านักงานคลงั  
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No Description Responsible Output 
GL06 ส่งรายการทางบญัชใีหผู้ม้อี านาจอนุมตั ิ ส านักงานคลงั  

GL07 บนัทกึรายการทางบญัชแีละพมิพเ์อกสาร ส านักงานคลงั ใบส าคญัทัว่ไป 
 

Result: 

1.เขา้มาตรวจสอบรายการที ่Interface มาจากระบบต่างๆ 

 

2.ดรูายละเอยีดดา้นใน Staging table interface เพิม่เตมิ 
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4. กระบวนการท ารายการปรบัปรงุทัว่ไป, รายการค้างรบัและค้างจ่าย แบบ Auto reverse 

(Accrued income and Accrued expense by Auto reverse format) 

รายการบนัทกึตัง้คา้งจ่าย เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์สญัญาประจ า maintenance เป็นตน้ 

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

GL01 สรา้งสมุดรายวนัทัว่ไป ส านักงานคลงั  

GL02 กรณีตอ้งการใหร้ะบบกลบัรายการอตัโนมตั ิ

ใหก้ดเลอืก Function 

การกลบัรายการและระบุวนัทีต่อ้งการกลบัรายการ 

ส านักงานคลงั  

GL03 ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้น ส านักงานคลงั  

GL04 ส่งรายการใหผู้ม้อี านาจอนุมตั ิ ส านักงานคลงั  

GL05 อนุมตัริายการทางบญัช ี ส านักงานคลงั  

GL06 บนัทกึรายการทางบญัชแีละพมิพเ์อกสาร ส านักงานคลงั ใบส าคญัทัว่ไป 

 

Result: 
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1.สร้างสมุดรายวนัทัว่ไปปรบัปรงุรายการค้างรบั,คา้งจา่ย 

1.1 กดปุ่ ม new 

1.2 เลอืกสมุดรายวนั 

 

2.ระบรุายการทางบัญช ี

 

 

 

 

3.บันทกึรายการทางบัญช ี(post) 
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5. กระบวนการบนัทึกรปูแบบรายการท่ีต้องท าเป็นประจ า (Periodic journal) 

รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้ 

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

GL01 เตรยีม Template หรบัการน าขอ้มลูเขา้รปูแบบ 

Import 

ส านักงานคลงั  

GL02 สรา้งรายการทีเ่กดิขึน้ประจ าทุกๆเดอืน ส านักงานคลงั  

GL03 เลอืก Template 

ทีส่รา้งเพื่อน ามาบนัทกึรายการทางบญัช ี

ส านักงานคลงั  

GL04 ส่งรายการใหผู้ม้อี านาจอนุมตั ิและอนุมตัริายากร ส านักงานคลงั  

GL05 บนัทกึรายการทางบญัชแีละพมิพเ์อกสาร ส านักงานคลงั ใบส าคญัทัว่ไป 
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Result: 

1.สร้างรายการทางบญัชีท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าผ่าน Function Periodic journal 

 

2.ระบุรายการทางบญัช ีเพือ่ทีจ่ะน าขอ้มลูไปใชส้ าหรบัทุกๆเดอืน 
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6. กระบวนการปันส่วนรายการทางบญัชี (Allocation process) 

การปันส่วนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละหน่วยงาน (Allocation process) รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้ 

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

GL01 เลอืก Process allocation request ส านักงานคลงั  

GL02 ระบุเงือ่นไขการปันส่วนค่าใชจ้่าย ส านักงานคลงั  

GL03 ระบบสรา้งรายการปันส่วนค่าใชจ้่ายทีส่มุดรายวนัที่

ตัง่ค่าไวใ้นระบบ 

ส านักงานคลงั  

GL04 ตรวจสอบรายละเอยีดและส่งรายการใหผู้ม้อี านาจอ

นุมตั ิ

ส านักงานคลงั  

GL05 บนัทกึรายการทางบญัชแีละพมิพเ์อกสาร ส านักงานคลงั ใบส าคญัทัว่ไป 

หมายเหตุ : อย่างเรื่อง เงนิจดัสรรตามประเบยีบโครงการวจิยับรกิารวชิาการ,ค่าสาธารณูปโภค  
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Result: 

1.สรา้งสตูรส าหรบัการปันส่วนค่าใชจ้่าย 

1.1 กดปุ่ ม new 

1.2 ระบุค าอธบิายรายการ 

1.3 ระบุวนัทีเ่ริม่ตน้ใชง้านสตูรการปันส่วน (effective date) 

1.4 Marking = Yes ทีฟิ่ลด ์Active เพื่อใชง้านสตูรการปันส่วน 

 

2.ระบุขอ้มลูหรอืเงือ่นไขส าหรบัการปันส่วน 

2.1 ระบุสมุดรายวนัปันส่วน (Journal name) 

2.2 ระบุวธิกีารปันส่วน (Allocation method) 
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3.ระบุรหสับญัชแีละมติทิางบญัชทีีต่อ้งการปันส่วน 

3.1 กดปุ่ ม new เพื่อสรา้ง field setting = Main account 

3.2 กดปุ่ ม new เพื่อสรา้ง field setting = Financial dimension 
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4.ระบุรหสับญัชแีละมติทิางบญัชทีีต่อ้งไดร้บัการปันส่วน ในรปูแบบ Percent ส าหรบัการปันส่วน 

 

5.เลอืกเงือ่นไขการปันส่วน เพื่อทีจ่ะใหร้ะบบปันส่วนและบนัทกึรายการทางบญัช ี

5.1 เลอืก Rule หรอืสตูรการปันส่วนทีต่อ้งการใชง้าน 

5.2 ระบ ุGL posting date หรอืวนัทีล่งรายการทางบญัช ี

5.3 ระบ ุAs of date หรอืวนัทีส่ิน้สุดของการกวาดรายการทางบญัช ี

5.4 เลอืก Proposal option ส าหรบัการใหร้ะบบลงบญัชอีตัโนมตั ิหรอื 

ใหร้ะบบสรา้งรายการทางบญัชแีต่ยงัไม่ใหร้ะบบบนัทกึรายการทางบญัชอีตัโนมตั ิ
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6.ระบบสรา้งรายการทางบญัชหีลงัจากปันส่วนเรยีบรอ้ย 
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7. กระบวนการบนัทึกรปูแบบรายการท่ีต้องท าเป็นประจ า (Voucher template) 

การบนัทกึรปูแบบของรายการทีต่อ้งท าเป็นประจ า (Voucher template) รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้ 

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

GL01 สรา้งรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป ส านักงานคลงั  

GL02 ระบุรายการทางบญัช ี ส านักงานคลงั  

GL03 ตรวจสอบรายละเอยีด ส านักงานคลงั  

GL04 บนัทกึ voucher template 

เพื่อการใชง้านในครัง้ถดัไป 

ส านักงานคลงั  

GL05 เรยีก voucher template มาใชง้านผ่านฟังกช์ัน่ 

Select voucher template 

ส านักงานคลงั  
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1.บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า 

 

2.เลอืก Template type = Amount (ระบบจะบนัทกึจ านวนเงนิ = 100%) 
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3.เลอืกรายการทีบ่นัทกึไวเ้พื่อน ามาใชใ้นเดอืนถดัไป 
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4.ระบบสรา้งรายการทางบญัช ี
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8. กระบวนการกระทบยอดและปิดรายการประจ าเดือน (Closed month-end 

process) 

รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้ 

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

GL01 ตรวจสอบรายการทัง้หมดในระบบ ส านักงานคลงั  
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No Description Responsible Output 

กรณีทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืตอ้งมรีายการเพิม่เตมิหรอืแกไ้ข 

ส่งไปที ่GL03 

กรณีถูกตอ้ง ส่งไปที ่GL04 

GL02 กระทบยอดระหว่าง Card : GL ส านักงานคลงั  

GL03 บนัทกึปรบัปรุงรายการเพิม่เตมิ ส านักงานคลงั  

GL04 Run ขอ้มลูรายงานแยกประเภทและงบทดลอง  

เพื่อตรวจสอบขอ้มลู 

โดยสามารถเลอืกพมิพอ์อกจากระบบหรอืไม่กไ็ด ้

ส านักงานคลงั Ledger 

transaction list 

Trial balance 

report 

GL05 ปิดเดอืนทีต่อ้งการโดยใชเ้ป็น Onhold เน่ืองจากหาก 

Closed ไปเลยจะไม่สามารถเปิดไดอ้กี ดงันัน้จงึตอ้ง 

On hold ไวก้่อนเผื่อมกีารปรบัปรุงยอ้นหลงั 

หมายเหตุ: มจธ ไดท้ าการ customize 

ในส่วนของการเปิด-ปิด period ผ่านการอนุมตั ิ

ส านักงานคลงั  
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Result: 

1.หลงัจากท่ีท าการกระทบยอดทางบญัชีเรียบร้อยแลว้เข้ามาท าการเปล่ียน status = On-hold 

เพื่อท่ีจะไมใ่ห้ User เข้ามาท ารายการทางบญัชียอ้นหลงัได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. กระบวนการปิดงบการเงินประจ าปี (Closed year-end process)  

รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้ 
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ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 

PGL0
7 

ท ารายการกระทบรายการและปิดงบประจ าเดอืน ส านักงานคลงั  

GL01 สรา้งปีบญัชใีหม่เพื่อท ารายการในปีถดัไป ส านักคอมฯ  

GL02 เลอืก Function: Year-end process 
เพื่อรบัรูก้ าไรสะสมและยอดยกไป 

ส านักคอมฯ  

GL03 ตรวจสอบความถูกตอ้งของงบการเงนิประจ าปี ส านักงานคลงั  

GL04 กรณีมรีายการตอ้งปรบัปรุงเพิม่เตมิ 
ใหบ้นัทกึรายการปรบัปรงุ 

ส านักงานคลงั ใบส าคญัทัว่ไป 

GL05 Post 
รายการเพื่อปรบัปรุงใหง้บการเงนิแสดงถูกตอ้งและพมิพ์
รายงาน 
โดยสามารถเลอืกพมิพอ์อกจากระบบหรอืไม่กไ็ดแ้ละกด 

Function: Year-end-process อกีครัง้ 

ส านักงานคลงั Year-end 
report 

หมายเหตุ: ชว่งปิดงบประจ าปีกอ่น Auditor ตรวจสอบ ไมแ่นะน าใหเ้ปลีย่น Period เป็น Closed 
เน่ืองจากจะไม ่

         สามารถเปิด Period แกไ้ขขอ้มลูไดอ้กี แนะน าใหเ้ปลีย่น Period เป็น On-hold แทน 
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Result: 

1.กระบวนการปิดปี ผ่านฟังกช์ัน่ Year end close 

 

2.เลอืกปีบญัชทีีต่อ้งการท าการปิดบญัช ี
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10. กระบวนการขอเปิดการใช้งานเพื่อบนัทึกบญัชีย้อนหลงั  

รายละเอยีดขัน้ตอน มดีงันี้ 

 

ตารางอธบิายขัน้ตอนการท างาน 

No Description Responsible Output 
GL01 ท าเรื่องขอเปิด Period เพื่อบนัทกึขอ้มลูยอ้นหลงั ผูข้อใชง้าน  

GL02 พจิารณาอนุมตักิารขอเปิด period ยอ้นหลงั เจา้หน้าทีส่ านักงานคลงั  

GL03 ระบบเปิด period และเปลีย่น status จาก  

“on hold” เป็น “open” 

ส านักงานคลงั  

GL04 เมื่อทางผูใ้ชง้านด าเนินการบนัทกึรายการเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางส านักคอมจะเป็นคนเลอืกวนัที ่หรอื period 
ทีต่อ้งการปิด 

ส านักงานคลงั  

GL05 ระบบปิด period อตัโนมตั ิโดยเปลีย่น status จาก  

“open” เป็น “on hold” 

ส านักงานคลงั  
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หมายเหตุ : เปิด period บนัทกึรายการยอ้นหลงัแค่ 3 วนั หากตอ้งการเปิดมากกวา่นัน้ ตอ้งการขออนุมตักิารเปิด 

period  

CHAPTER 3: กรณีทางธรุกิจ (BUSINESS CASE) 

กรณีท่ี 1: กรณีบนัทึกรายการตัง้ค้างจ่ายและกลบัรายการค้างจ่าย 

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารทางการเงนิบญัช/ีหน่วยงาน เป็นผูร้บัผดิชอบในการท ารายการในระบบ 

ตวัอย่างการบนัทกึบญัช ี

 Dr. ค่าใชจ้่าย 

  Cr. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

เมื่อเกดิรายการจ่ายเงนิจรงิ จะท ารายการปรบัปรุงกลบัรายการคา้งจ่าย  

ตวัอย่างการบนัทกึบญัช ี

 Dr. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  

  Cr. เงนิฝากธนาคาร 

Result: 

1.สรา้งสมุดรายวนับนัทกึค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
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2.ระบุขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

 

3.ระบุเลขทีใ่บแจง้หนี้และวนัทีใ่นใบแจง้หนี้ 
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4.ระบุมติทิางบญัช ี

 

 

5.บนัทกึรายการทางบญัช ี
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กรณีท่ี 2: กรณีบนัทึกค่าธรรมเนียม ซ่ึงรู้หลงัจากตัง้หน้ี  

ส าหรบัค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ระหว่างการท าธุรกรรมทางการเงนิระหว่างมหาวทิยาลยัฯและบุคคลอื่น 

สามารถจ าแนกผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม ไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก ่

1. คู่ธุรกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม เช่น รบัเงนิค่าลงทะเบยีน หรอื การรบัเงนิบรจิาคผ่านช่องทางEDC  

2. ทาง มจธ. เป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม เช่น การรบัเงนิบรจิาคทีไ่ม่ผ่านช่องทางEDC 

รายละเอยีดเพิม่เตมิอยู่ทีเ่ล่มบรหิารเงนิสดและธนาคาร (Cash and bank management) 

กรณีเจอค่าธรรมเนียม หลงั วนัท่ีรบัเงินเข้า 

 As is Responsible 
บนัทกึบญัช ี Dr. Bank fee 

     Cr. Bank          
                  
 

การเงนิบญัชกีองคลงัท ากา
รบนัทกึบญัชแีละโอนเงนิเอ
ง 

 To be Responsible 
บนัทกึบญัช ี Dr. Bank fee 

     Cr. Bank          
 

การเงนิบญัชกีองคลงัท ากา
รบนัทกึบญัชปีรบัปรุง JV 

 

Result: 

1.สรา้งสมุดรายวนับนัทกึค่าธรรมเนียม 

 

2.ระบุขอ้มลูทางบญัชแีละบนัทกึรายการค่าธรรมเนยีม 
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กรณีท่ี 3: กรณีปรบัปรงุเงินรอจ่ายคืน 

ตวัอย่าง โอนเงนิจ่ายผ่านธนาคาร ซึง่ธนาคาร Reject รายการทีโ่อน โดยทาง มจธ จะบนัทกึรบัรอบญัชเีงนิรอจ่ายคนื 

ตวัอย่างที ่1 

ตัง้หนี้ 

 Dr.ค่าใชจ้่าย  1,000 

  Cr.เจา้หนี้การคา้  1,000 

การบนัทกึบญัช ีจ่ายช าระ 

 Dr.เจา้หนี้การคา้ 1,000 

  Cr.เงนิฝากธนาคาร 990 

  Cr.ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 10 

รบัรูเ้งนิรอจ่ายคนื และรบัรูค้่าธรรมเนียม 

 Dr.เงนิฝากธนาคาร 985 

 Dr.ค่าธรรมเนียม  5 

 Dr.ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 10 

  Cr.หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (เงนิรอจ่ายคนื) + มติวิเิคราะห ์ 1,000 

จ่ายช าระ 

 Dr.หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (เงนิรอจ่ายคนื) + มติวิเิคราะห ์ 1,000 

  Cr.เงนิฝากธนาคาร     990 

  Cr.ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย     10 

หมายเหตุ : ทาง มจธ บนัทกึปรบัปรุงเงนิรอจ่ายคนืกรณี โอนเงนิไม่ส าเรจ็ 
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Result: 

รายการตัง้หนี้ B000000011 

รายากรจ่ายช าระ B000000014 

รายการรบัรู ้B000000019 

1.สรา้งสมุดรายวนับนัทกึรายการรบัรูห้นี้สนิหมุนเวยีนอื่น เงนิรอจ่ายคนื 

 

2.ระบุรายการทางบญัชแีละบนัทกึรายการทางบญัช ี
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กรณีท่ี 4: ปรบัปรงุรายได้สูงต า่กว่าค่าใช้จ่ายสะสม เข้า ทุนสะสมอีกประเภท 

บญัชรีายไดค้่าใช ้ปิดสิน้ปี (รายได+้รายไดภ้ายใน) – (ค่าใชจ้่าย+ค่าใชจ้่ายภายใน) = ก าไรสะสม 

รายได้(4xxxxx) - ค่าใช้จา่ย(5xxxxx) 

Dr.รายไดส้งูต ่ากว่าค่าใชจ้่ายสะสม 

Cr.เงนิกองทุนนักศกึษา มจธ เงนิทุนหมุนเวยีน 

รายได้ภายใน(7xxxxx) - ค่าใช้จ่ายภายใน(8xxxxx) 

ก าไร 

Dr.รายไดส้งูต ่ากว่าค่าใชจ้่ายสะสม 

Cr.รายไดส้งูต ่ากว่าค่าใชจ้่ายภายในสะสม 

ขาดทุน 

Dr.รายไดส้งูต ่ากว่าค่าใชจ้่ายภายในสะสม 

Cr.รายไดส้งูต ่ากว่าค่าใชจ้่ายสะสม 

กรณีท่ี 5: ปรบัปรงุเงินฝากระยะสัน้-ยาว(หุ้นกู้)  

ตวัอย่างการลงบญัช ีการปรบัปรุงรายการหุน้กูร้ะยะยาวเป็นระยะสัน้  

Dr.เงนิฝากระยะสัน้ (หุน้กู)้ 

 Cr.เงนิฝากระยะยาว (หุน้กู)้ 

ตวัอย่างการลงบญัช ี เงนิฝากระยะสัน้ ระยะการฝากเงนิไม่ถงึ 3 เดอืน ทาง สตง 

แนะน าใหป้รบัปรุงรายการทางบญัชดีงันี้ 

Dr.เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 Cr.เงนิฝากระยะสัน้ (หุน้กู)้ 

หมายเหตุ : หุน้กู ้พนัธบตัร กรณีเป็น Card จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทะเบยีน 
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Result: 

1.สรา้งสมุดรายวนัปรบัปรุงเงนิฝากระยะสัน้ - ยาว (หุน้กู)้ 

 

2.ระบุรายการทางบญัชแีละบนัทกึรายการทางบญัช ี
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CHAPTER 4: การเรียกดขูอ้มูลและรายงานระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป (GENERAL LEDGER 

INQUIRIES AND REPORTS) 

วตัถปุระสงคข์องเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)  

เพื่ออธบิายรายละเอยีดของการเรยีกดขูอ้มลูและรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบบญัชแียกประเภททัว่ไป  

การเรียกดขู้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRIES AND REPORTS) 

อธบิายถงึการเรยีกดขูอ้มลูและรายงานมาตรฐานของระบบ โดยจะกล่าวถงึรายงานหลกับางรายงานเท่านัน้ 

งบทดลอง (Trial balance) 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

งบทดลอง รายงานแสดงยอดยกมา รายการเดบติ เครดติ และยอดยกไป ของชว่งระยะเวลาทีเ่รยีกดู 

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Trial balance] 
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เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 

Field Description 

From date วนัทีท่ีเ่ริม่ตน้ 

To date วนัทีส่ิน้สุด 

Criteria เงือ่นไขการแสดงรายงาน 

● None: แสดงทุกรายการ 

● Opening balance: แสดงรายการยกมา 

● Transaction: แสดงรายการเคลื่อนไหว 

● Ending balance: แสดงรายการยกไป 



   

  คู่มือปฏิบติังานส าหรบัผู้ใช้งาน (USER MANUAL) 

Revision date: 8/11/2022  Page | 112 

08_KMUTT_USER MANUAL_General Ledger_R01 

 

รปูแบบผลลพัธ ์Output 

 

รายงานแสดงยอดบญัชีแยกประเภท (Dimension statement) 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

รายงานแสดงบญัชแียกประเภทโดยเลอืกช่วงเวลาตามตอ้งการพรอ้มทัง้แสดงยอด opening และ closing 

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Ledger reports >> 

Dimension statement] 
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เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 

Field Description 

Transaction ประเภทรายการ 

● Ledger: แยกประเภท 

● Budget: งบประมาณ 

● Cashflow: กระแสเงนิสด 
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Field Description 

Primary financial 

dimension set 

กลุ่มมติทิางบญัชหีลกั ทีต่อ้งการเรยีกด ู

Secondary financial 

dimension set 

กลุ่มมติทิางบญัชรีอง ทีต่อ้งการเรยีกด ู

Group per secondary 

financial dimension set 

แสดงยอดรวมตามกลุ่มมติทิางบญัชรีองหรอืไม่ 

Date interval เลอืกช่วงเวลา 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ 

To date วนัทีส่ิน้สุด 

Specification แสดงรายงานตาม 

● Posting: ตามวนัทีผ่่านรายการ 

● Day: วนั 

● Week: สปัดาห ์

● Month: เดอืน 

● Quarter: ไตรมาส 

● Period: ชว่งเวลา 

● Total: ยอดรวม 

Posting layer เลอืก Current 

Sales tax specification แสดงรายละเอยีด Sales tax แต่ละบรรทดัหรอืไม ่

Offset account แสดงคู่บญัชหีรอืไม่ 

Currency total แสดงสกุลเงนิรวมหรอืไม ่

Without transaction แสดงขอ้มลูทีไ่มม่กีรายการหรอืไม่ 

Include opening 

transaction amount in 

details 

แสดงยอดยกมาหรอืไม ่
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Field Description 

Include closing แสดงยอดยกไปหรอืไม ่

Include reversed แสดงรายการทีถู่กกลบัรายการหรอืไม่ 

รปูแบบผลลพัธ ์Output 
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รายงานธรุกรรมทางบญัชี (Ledger transaction lists) 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการในสมุดรายวนัโดยสามารถแยกตามวนัที ่ผงับญัช ีใบส าคญั และตามแผนกไดด้ว้ย 

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Ledger reports >> Ledger 

transaction lists] 

 

เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 
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Field Description 

Date interval เลอืกช่วงเวลา 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ 

To date วนัทีส่ิน้สุด 

Sales tax specification แสดงรายละเอยีด Sales tax แต่ละบรรทดัหรอืไม ่

Include reversed แสดงรายการกลบัรายการหรอืไม ่

รปูแบบผลลพัธ ์Output 
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รายงานธรุกรรมทางบญัชีเรียงตามวนัท่ีท ารายการ (Transaction list by date) 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

รายงานแสดงรายการบญัชตีามช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด โดยรายงานแสดงขอ้มลูตามวนัที ่และ Voucher 

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Ledger reports >> 

Transaction list by date] 

 

เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 
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Field Description 

Date interval เลอืกช่วงเวลา 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ 

To date วนัทีส่ิน้สุด 

Sales tax specification แสดงรายละเอยีด Sales tax แต่ละบรรทดัหรอืไม ่

Include reversed แสดงรายการกลบัรายการหรอืไม ่

รปูแบบผลลพัธ ์Output 
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รายงานธรุกรรมท่ียงัไม่ได้ Post รายการลงบนัทึกบญัชี (General journal entries that have 

not been posted) 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

รายงานแสดงรายการบญัชตีามช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด โดยรายงานแสดงขอ้มลูตามวนัที ่และ Voucher 

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Period end reports >> 

General journal entries that have not been posted] 

 

เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

สามารถกดปุ่ ม Filter เพื่อระบเุงือ่นไขในการออกรายงาน 
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รปูแบบผลลพัธ ์Output 

 

รายงานกระทบยอดภาษีกบับญัชีแยกประเภท (Sales tax/Ledger reconciliation) 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงกระทบยอดรายการภาษกีบับญัชแียกประเภท 

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Sales tax reports >> Sales tax/Ledger 

reconciliation] 
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เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 
Field Description 

Parameters 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ส าหรบัการเรยีกรายงาน 

To date วนัทีส่ิน้สุดส าหรบัการเรยีกรายงาน 

Currency สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการเรยีกรายงาน 

● Accounting currency สกุลเงนิท ารายการ 

● Reporting currency สกุลเงนิส าหรบัเรยีกรายงาน 

Destination ตอ้งการใหร้ายงานแสดงขอ้มลูผ่านช่องทางไหน 

● Screen: น าขอ้มลูออกผ่านทางหน้าจอ 

● Printer: น าขอ้มลูออกผ่านเครื่องพมิพ ์

● File: น าขอ้มลูออกผ่านไฟล ์ 

● Email: น าขอ้มลูออกผ่านทางอเีมล ์

ระบุค่าเป็น: Screen 
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รปูแบบผลลพัธ ์Output 
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รายงานภาษีซื้อ  

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการภาษซีื้อ ตามแต่ละใบก ากบัภาษ ี

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Sales tax reports >> Purchase VAT 

report] 

 

เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 
 

Field Description 

Tax month เดอืนภาษ ี
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Tax branch สาขาภาษ ี

Sales tax code รหสัภาษมีลูค่าเพิม่ 

Tax invoice date วนัทีใ่นใบก ากบัภาษ ี

Tax invoice number เลขทีใ่บก ากบัภาษ ี

รปูแบบผลลพัธ ์Output 

 

รายงานภาษีขาย 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการภาษขีาย ตามแต่ละใบก ากบัภาษ ี

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Sales tax reports >> Sales VAT report] 
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เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 
 

Field Description 

Tax month เดอืนภาษ ี

Tax branch สาขาภาษ ี

Sales tax code รหสัภาษมีลูค่าเพิม่ 

Tax invoice date วนัทีใ่นใบก ากบัภาษ ี

Tax invoice number เลขทีใ่บก ากบัภาษ ี
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รปูแบบผลลพัธ ์Output 

 

 

รายงานซือ้ท่ียงัไม่ได้ใบก ากบัภาษี 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการซื้อทีไ่ดร้บัใบแจง้หนี้แลว้ แตย่งัไม่ไดใ้บก ากบัภาษ ี

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Sales tax reports >> Purchase 

Unrealized VAT Remaining] 
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เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 

Field Description 

Tax branch สาขาภาษ ี
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รปูแบบผลลพัธ ์Output 

 

 

รายงาน ภงด.3 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการรายละเอยีดภาษเีงนิได ้หกั ณ ทีจ่่าย แยกตามหนังสอืรบัรอง 

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> 

Withholding tax (Por Ngor Dor 3)] 
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เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 

Field Description 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ 

To date วนัทีส่ิน้สุด 

Tax branch code สาขาภาษ ี

Withholding tax code รหสัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Voucher เลขทีเ่อกสาร 
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รปูแบบผลลพัธ ์Output 
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รายงาน ภงด.53 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการรายละเอยีดภาษเีงนิได ้หกั ณ ทีจ่่าย แยกตามหนังสอืรบัรอง 

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> 

Withholding tax (Por Ngor Dor 53)] 

 

เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 

Field Description 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ 

To date วนัทีส่ิน้สุด 
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Field Description 

Tax branch code สาขาภาษ ี

Withholding tax code รหสัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

Voucher เลขทีเ่อกสาร 

 

รปูแบบผลลพัธ ์Output 

 

รายงานบญัชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการรายละเอยีดของบญัชพีเิศษแสดงการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> 

Withholding tax special] 
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เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 

Field Description 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ 

To date วนัทีส่ิน้สุด 

Language ภาษา 

Tax branch code สาขาภาษ ี
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รปูแบบผลลพัธ ์Output 
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รายงานภงด.ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย (ด้านลูกหน้ี) 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการรายละเอยีดภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย (ดา้นลูกหนี้) 

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> 

Withholding tax accounts receivable journal report] 

 

เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 

Field Description 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ 
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Field Description 

To date วนัทีส่ิน้สุด 

Tax branch code สาขาภาษ ี

Withholding tax code รหสัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

Voucher ระบุเลขทีใ่บส าคญั 

Customer type Type: Person 

Type: Organization 

Detail level เลอืกรายละเอยีดของขอ้มลู Details or Summary 

รปูแบบผลลพัธ ์Output 

 

รายงานภงด.หกั ณ ท่ีจ่าย (ด้านเจ้าหน้ี) 

วตัถปุระสงค ์Objective : 

เพื่อแสดงรายการรายละเอยีดภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย (ดา้นเจา้หนี้) 

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> 

Withholding tax accounts payable journal report] 



   

  คู่มือปฏิบติังานส าหรบัผู้ใช้งาน (USER MANUAL) 

Revision date: 8/11/2022  Page | 138 

08_KMUTT_USER MANUAL_General Ledger_R01 

 

 

เง่ือนไขการเรียกรายงาน Report parameter 

 

Field Description 

From date วนัทีเ่ริม่ตน้ 

To date วนัทีส่ิน้สุด 

Tax branch code สาขาภาษ ี

Withholding tax code รหสัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

Voucher ระบุเลขทีใ่บส าคญั 

Customer type Type: Person 

Type: Organization 
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Field Description 

Detail level เลอืกรายละเอยีดของขอ้มลู Details or Summary 

รปูแบบผลลพัธ ์Output 

 

CHAPTER 5: ความต้องการเพ่ิมเติม (ADDITIONAL REQUIREMENT) 

ตารางความต้องการ 

N

o. 

Description 

1 ตอ้งการใหม้ฟัีงกช์ัน่ ปิด-เปิด ปีปฎทินิบญัช ีโดยผ่านการอนุมตัจิากผูม้อี านาจอนุมตั ิ 

แนวทางในระบบ D365 F&O ดงัน้ี 

Customize หน้าจอและ workflow ในการอนุมตั ิการเปิด และปิด Period ในระบบ D365 F&O 

พรอ้มทัง้เกบ็ขอ้มลูการ เปิด-ปิด ปีปฏทินิบญัช ี[GAP] 

2 ตอ้งการใหม้เีอกสารประกอบการขอเปิด-ปิดปีบญัช ี

แนวทางในระบบ D365 F&O ดงัน้ี 

Customize เอกสารตามรปูแบบของ มจธ. [GAP] 
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N

o. 

Description 

3 เอกสารใบส าคญั 

แนวทางในระบบ D365 F&O ดงัน้ี 

Customize เอกสารใหแ้สดงในรปูแบบแนวนอน และใหม้กีล่องลายเซน็ 3 กล่อง: Created by / Review 

by / Approved by [GAP] 

4 ตอ้งการปิดบญัชเีขา้บญัชกี าไรสะสมแยกตามรหสับญัช ี 

แนวทางในระบบ D365 F&O ดงัน้ี 

Customize การปิดบญัชเีขา้บญัชกี าไรสะสมตามรปูแบบการลงบญัชขีอง มจธ.  [GAP] 

 


