วิธีการใช้ โปรแกรม FLOW ADVANCE
โปรแกรม FLOW ADVANCE เป็ นโปรแกรมที7ชว่ ยให้ กิจการสามารถดําเนินงานได้ อย่างง่าย เนื7องจาก
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จากหน้ า Dash Board จะเป็ นการแสดงภาพรวมรายรับรายจ่ายของบริ ษัท ซึง7 จะเป็ น Support ในการบริ หารยอดค้ างรับ
ค้ างจ่ายทําให้ ไม่พลาดทุกการวางบิลและชําระเงิน จากการบริ หารจัดการเอกสารที7ยงั ค้ างรับจากลูกค้ า หรื อยอดที7ยงั ค้ าง
จ่ายจากผู้ขายอย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน Dashboard หรื อหน้ าภาพรวม และรายงานทางธุรกิจ
โดยจะมี อยู่ 4 ช่อง โดยจะเริ7 มอธิบายจากช่อง A ก่อน โดยช่องนี ]จะเป็ นการแสดงรายได้ รวม ซึง7 จะมีการแสดงยอดรายได้
ในแต่ละเดือน และในกราฟแท่งจะมี สองแท่งซ้ อนกัน ซึง7 แสดงในรูปของสีเทา กับสีฟา้ สีเทาหมายถึง ยอดรายได้ ทงหมด
ั]
ส่วนสีฟา้ เป็ นยอดรารายได้ ที7ได้ รับชําระเข้ ามาแล้ ว ดังนัน] ผลต่าง หรื อ ส่วนที7แตกต่างกันระหว่าง กราฟแท่งสีฟา้ กับสีเทา
นันคื
] อ รายได้ ที7ยงั ไม่ได้ รับชําระหรื อ ยอดค้ างรับนัน7 เอง
โดยยอดค้ างรับนันจะ
] แสดงอยูใ่ นช่อง B จะเป็ น List ของเอกสารใบแจ้ งนี ]ที7สง่ ออกไปแล้ วยังไม่ได้ รับชําระเงิน พร้ อมดัง
แสดงสถานะของบิลดังกล่าว ว่าได้ ดําเนินการไปถึงขันตอนใดแล้
]
ว
ส่วนอีก สองตารางด้ านล่างเป็ นการสรุปค่าใช้ จา่ ย โดยในตาราง C นันเป็
] นการสรุปรายได้ คูก่ บั ค่าใช้ จา่ ย โดย รายจ่ายจะ
เป็ นกราฟ สีแดง ส่วนสีฟา้ จะเป็ นกราฟรายได้ โดยที7จะมีการแสดงทัง] 2 แท่งอยูด่ ้ วยกันในแต่ละเดือนเพื7อที7จะแสดงว่าถ้ า
กราฟสีฟา้ สูงกว่า สีแดง แสดงว่ามีรายได้ สงู กว่ารายจ่าย ในแต่ละเดือน ส่วนตารางด้ านล่างขวา หรื อที7ตาราง D จะเป็ น
การแสดงยอดค้ างจ่าย ซึง7 จะเป็ นการแสดงบิลรายจ่ายที7ยงั ไม่ได้ ชําระ ซึง7 จะแสดงสถานะของแต่ละบิล ว่าดําเนินการไปถึง
ขันตอนไหนแล้
]
ว

ก่อนที7จะเริ7 มทํากิจการต้ องเริ7 มที7โหมดแรกคือ การตังค่
] า
1. ต้ องเริ7 มจากการตังค่
] าที7อยูบ่ ริ ษัท
โดย เข้ าเมนูการตังค่
] า > ตังค่
] าธุรกิจ > ข้ อมูลธุรกิจ > กรอกข้ อมูลที7อยูบ่ ริ ษัท. ดังภาพ

หลังจากบันทึกรายละเอียดของบริ ษัทเรี ยบร้ อย ให้ กดปุ่ ม
2. ใส่ Logo และ ตรายางบริ ษัท
ให้ เข้ าที7เมนูการตังค่
] า > ตังค่
] าธุรกิจ > โลโก้ และตรายาง > อัพโหลดไฟล์ภาพโลโก้ และ ตรายาง บริ ษัท (เลือกนามสกุล
ไฟล์รูปภาพ .jpg, .png) กดบันทึก
ดังภาพ

3. ตังค่
] าเอกสาร
เป็ นการเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั สําหรับเอกสาร
เข้ าที7เมนูการตังค่
] า > ตังค่
] าเอกสาร > ฟั งก์ชนั เอกสาร

a) เลือกเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั เอกสาร การเปิ ดใช้ งานจะมีผลเฉพาะเอกสารที7สร้ างใหม่ มีให้ เลือกดังนี ]
ฟั งก์ชนั แสดงหัก ณ ที7จา่ ย ท้ ายเอกสาร เมื7อเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั นี ] ระบบจะแสดงรายการหัก ณ ที7จา่ ย ท้ าย
เอกสาร

*** การเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั นี ]สามารถใช้ งานใช้ งาน ฟั งก์ชนั ส่วนลดแยกตามรายการ พร้ อมกันได้
b) ฟั งก์ชนั ภาษี แยกตามรายการ
เมื7อเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั นี ] ระบบจะเพิ7มช่องภาษี ให้ สามารถเลือกรายการสินค้ า ภาษี 7% , ภาษี 0% และ
สินค้ าที7ได้ รับการยกเว้ นภาษี (สําหรับบริ ษัทจดภาษี มลู ค่าเพิ7มต้ องขายสินค้ าแบบมีภาษี ยกเว้ นสินค้ าที7ได้ รับการ
ยกเว้ นหรื อสินค้ าภาษี 0%)
ระบบจะแยกกันคํานวนระหว่างสินค้ ามีภาษี 7% และ ภาษี 0% หรื อ สินค้ าที7ได้ รับการยกเว้ นภาษี

*** การเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั นี ] จะเพิ7มฟั งก์ชนั ส่วนลดแยกตามรายการให้ โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถใช้ งาน ฟั งก์ชนั ภาษี หกั
ณ ที7จา่ ยท้ ายเอกสารได้
c) ฟั งก์ชนั ส่ วนลดแยกตามรายการ
เมื7อเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั นี ] ระบบจะเพิ7มช่องส่วนลดแยกตามรายการ สามารถเลือกใส่สว่ นลดแยกตาม
รายการสินค้ าได้ สามารถเลือกลดเป็ นแบบ % และ จํานวนเงินได้

*** การเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั นี ]สามารถใช้ งาน ฟั งก์ชนั หักภาษี ณ ที7จา่ ย ท้ ายเอกสารพร้ อมกันได้
4. เลขรันและหัวเอกสาร

a. เปลีย7 นรู ปแบบเลข Run เอกสารและการตังM ค่ า
การตังค่
] าและเปลีย7 นเลข Run เอกสาร เข้ าที7เมนูการตังค่
] า > ตังค่
] าเอกสาร > เลข Run และหัวเอกสาร
จะเห็นดังภาพ

ซึง7 สามารถเลือกรูปแบบการ Run เลขเอกสารได้ 3 แบบ
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สามารถที7จะเปลีย7 นได้ โดยการกดปุ่ ม รี เซ็ตเลข Run และเลือกเปลีย7 นได้
แบบที7 1 แบบ Run เลขเอกสารต่อเนื7อง (INV000001)
- เหมาะสําหรับธุรกิจที7เปิ ดเอกสารไม่มาก เลขเอกสารจะ Run ต่อเนื7องไปเรื7 อยๆ
ข้ อเสีย ถ้ าลืมออกเอกสารของเดือนก่อนไม่สามารถ ทําเอกสารย้ อนหลังแทรกเลขที7เอกสารได้
แบบที7 2 แบบ Run เลขเอกสารตามปี เดือน (2018100001)
- เลขเอกสารจะ Run ตามปี เดือน เลข Run เมื7อมีการขึ ]นปี ใหม่ หรื อ ขึ ]นเดือนใหม่ เลขที7 Run เอกสารเริ7 มนับ 1 ใหม่
ข้ อดี ถ้าลืมออกเอกสารของเดือนก่อน สามารถแทรกเอกสารได้ โดยการเลือกวันทีข: องเอกสารตอนสร้างเอกสาร ระบบจะ
Run เลขต่อท้ายของเดือนทีท: ําเอกสารย้อนหลังครับ
แบบที7 3 แบบ Run เลขเอกสารตามปี (2018000001)

- เลขของเอกสารจะ Run ตามปี และ Run เลขเอกสารต่อเนื7องเรื7 อย ๆ เมื7อขึ ]นปี ใหม่ เลขปี จะเปลีย7 นและ
เลขที7 Run เอกสารเริ7 มนับ 1 ใหม่
ข้ อดี แยกเอกสารตามปี เมื7อขึ ]นปี ใหม่ระบบ Run เลขที7เอกสารใหม่ ทําให้ หาเอกสารได้ งา่ ย
ข้ อเสีย ถ้ าลืมออกเอกสาร ไม่สามารถแทรกเลขที7เอกสารได้
การตังค่
] าเลขเริ7 มต้ นเอกสาร

ระบบ Run เลขแบบปี คศ ยังไม่รองรับปี พศ
สามารถใส่ตวั อักษรได้ 3 ตัวอักษร รองรับภาษาไทย และ อังกฤษ
เลข Run เอกสารรองรับ 4 และ 5 ตําแหน่ง ตามรูปแบบการ Run เลขที7เอกสารที7เลือก

b. เปลีPยนชืPอหัวเอกสาร
สามารถเปลีย7 นชื7อหัวเอกสารได้ ที7 เมนูการตังค่
] า > ตังค่
] าเอกสาร > เลข Run เอกสารและหัวเอกสาร

แนะนําในการเลือกหัวกระดาษนันแล้
] วแต่ประเภทของธุรกิจเช่น ถ้ าเป็ นธุรกิจซื ]อขายจะ เปลีย7 นหัวเอกสาร ใบกํากับภาษี
เป็ น ใบแจ้ งหนี ]/ใบกํากับ เพราะเวลาส่งใบแจ้ งหนี ]จะไปพร้ อมการส่งของ ถือว่าเป็ นการโอนความเสีย7 งไปแล้ วดังนัน]
Taxpoint จึงเกิดขึ ]นทําให้ ต้องรับผิดชอบภาษี มลู ค่าเพิ7ม จึงต้ องออกใบกํากับภาษี ไปพร้ อมกับใบวางบิล(ใบแจ้ งหนี ])
ส่วนถ้ าเป็ นธุรกิจให้ บริ การ นัน] อาจจะเปลีย7 นหัวเอกสาร ใบเสร็ จรับเงิน เป็ น ใบกํากับภาษี /ใบเสร็ จรับเงิน เพราะธุรกิจการ
ให้ บริ การนัน] จะรับรู้ Taxpoint เมื7อมีการชําระเงิน ดังนันตอนออกใบเสร็
]
จรรับเงินควรให้ ใบกํากับภาษี ไปในเวลาเดียวกัน
เป็ นต้ น

5. การตังM ค่ ารู ปแบบดีไซน์ เอกสาร

สามารถเลือกได้ ทงที
ั ] 7เป็ นกระดาษ A4 และเป็ นกระดาษต่อเนื7อง ทังแบบ
]
สีและขาวดํา
6. การตังM ค่ าหมายเหตุเอกสาร
ฟั งชัน นี ]จะเป็ นการระบุหมายเหตุของเอกสาร ตัวอย่างเช่นการใส่เงื7อนไขในการขายสินค้ าหรื อบริ การ เช่น สินค้ านี ]ซื ]อแล้ ว
ไม่รับคืน หรื อ สินค้ านี ]รับประกันภายในระยะเวลา 7 วัน

คลิกตรงนี ]

ซึง7 สามารถระบุได้ วา่ จะให้ หมายเหตุของเอกสารนันจะระบุ
]
ในเอกสารใบไหน ในระบบ ดังภาพ

7. การตังค่
] าด้ านบัญชี

จะเริ7 มพิจารณาจากการ

a. ตังM ค่ างวดบัญชี
สามารถตังค่
] าได้ ที7เมนูการตังค่
] า > ตังค่
] างวดบัญชี > กรอกวันสิ ]นงวดบัญชีปีปัจจุบนั และ วันที7เริ7 มจัดตังบริ
] ษัท
หลังจากใส่ข้อมูลเรี ยบร้ อยให้ กดบันทึกข้ อมูล

2 ตังM ค่ ายอดเริPมต้ น หรื อ ตังM ค่ ายอดยกมา
การตังค่
] าตังต้
] น หรื อ อีกคํานึงคือยอดยกมานัน] ให้ หาข้ อมูลมาจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดนํามากรอกใน
โหมดนี ]ที7 เมนูการตังค่
] า > ตังค่
] ายอดเริ7 มต้ น > กรอกข้ อมูลวันที7หน้ างบ

ดังตัวอย่าง

*ถ้ ากรอกยอดยกมาไม่ถกู ต้ องระบบจะไม่อนุมตั ใิ ห้ ดําเนินการต่อได้
หลังจาก กรอกรายละเอียดยอดยกมาเรี ยบร้ อยให้ กด
3 ตังM ค่ าบัญชีธนาคาร
สามารถตังค่
] าได้ ที7 เมนูการตังค่
] า > บัญชีธนาคาร > กดปุ่ ม เพิ7มบัญชีธนาคาร

เลือกธนาคาร กรอกชื7อสาขา ชื7อบัญชี เลขบัญชี ประเภทบัญชีและกดบันทึกครับ

*** หมายเหตุ บัญชีธนาคารหากมีรายการความเคลือ7 นไหวทางบัญชีแล้ ว ไม่สามารถลบบัญชีธนาคารได้
4 วิธีการแก้ ไขบัญชีธนาคาร

การแก้ ไขข้ อมูลบัญชีธนาคาร กรณีกรอกข้ อมูลผิด
1. เข้ าที7เมนูบริ หารบัญชี > ผังบัญชี > กดปุ่ มบริ หารผังบัญชี

2. เลือกหมวดสินทรัพย์ > สินทรัพย์หมุนเวียน > เงินฝากธนาคาร > เลือกประเภทบัญชี > บัญชีธนาคารที7ต้องการแก้ ไข
และทําการแก้ ไขข้ อมูลบัญชีธนาคาร กดบันทึกข้ อมูล

ข้ อมูลบัญชีธนาคารจะเปลีย7 นตามที7แก้ ไข

วิธีการลบบัญชีธนาคาร

การลบบัญชีธนาคารได้ บัญชีธนาคารนันต้
] องไม่มีรายการความเคลือ7 นไหวทางบัญชี และการเปิ ดเอกสารขายสถานะเก็บ
เงินมาก่อนนะครับ ถึงจะสามารลบบัญชีได้
แต่ถ้าหากมีความเคลือ7 นไหวทางบัญชี และมีการเปิ ดเอกสารขาย ใบเสร็ จรับเงินสถานะเก็บเงินที7เลือกการเก็บเงินเป็ นแบบ
โอนเงินเข้ าบัญชีที7ตงค่
ั ] าไว้ จะไม่สามารถลบได้

การตังM ค่ าผู้ใช้ งาน
ในฟั งก์ชนั นี ]จะเป็ นการใส่ข้อมูลของบุคคล ที7จะเข้ ามาใช้ โปรแกรม โดยสามารถตังค่
] าได้ ที7เมนูการตังค่
] าผู้ใช้ งาน > ข้ อมูล
ส่วนตัว ดังภาพ

ซึง7 ในฟั งก์ชนั นี ]สามารถเข้ ามาแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ รหัสผ่าน ได้ ดงั ภาพ

หลังจากที7แก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดบันทึกข้ อมูลที7 ด้ านขวาบน
กรณีถ้าลืมรหัส Login ให้ คลิกทีP “ลืมรหัสผ่ าน”

ให้ กรอกอีเมล์ ดังรูป และระบบจะดําเนินการต่อ ทาง Email ที7ได้ แจ้ งไว้ กบั ทางระบบตอนแรก

กรณีไม่สามารถลืม Email ที7ใช้ ในการ Login ให้ ตดิ ต่อทีมงาน Flow Account

การตังM ค่ าส่ วนตัว
เพื7อความสะดวกของผู้ใช้ โปรแกรม ทาง FlowAdvance สามารถให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกการตังค่
] าการแสดงหมวดหมูบ่ ญ
ั ชี
โดยให้ สามารถเลือกหมวดหมูแ่ บบธุรกิจ เพื7อให้ คณ
ุ สามารถเลือกหมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ยในการลงบัญชีได้ ถกู ต้ อง และการ
แสดงแบบนักบัญชี สําหรับนักบัญชีที7ต้องการเลือกหมวดหมูบ่ ญ
ั ชีในการลงคูบ่ ญ
ั ชีด้วยตนเอง

สามาถเลือกได้ และกด บันทึกข้ อมูล เพื7อเป็ นการ
Save ช้ อมูล

สามารถเลือกหมวดหมูไ่ ด้ เมื7อกด
ปุ่ มลูกศรลง

ตัวอย่างการตังค่
] า สําหรับ ธุรกิจ

การเลือกฟั งก์ชนั นี ]จะช่วยเหลือ เจ้ าของกิจการในการเลือกหมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ยที7เกิดขึ ]นในบริ ษัทโดย ทางโปรแกรมจะมี
หมวดขึ ]นมาให้ กบั เจ้ าของกิจการสามารถเลือกได้ และทางระบบจะนําไปลงบัญชีตามหมวดที7ถกู ต้ องให้ ตอ่ ไป

ตัวอย่างการตังค่
] า สําหรับนักบัญชี

สามารถเลือกหมวดหมูไ่ ด้ เมื7อกด
ปุ่ มลูกศรลง

สําหรับนักบัญชีถ้ากดที7 ลูกศรลง ดังรูป มีหมวด และ บัญชีตามผังบัญชีขึ ]นมาให้ นกั บัญชีสามารถเลือกได้ ทนั ที

การตังM ค่ าผู้ใช้ งาน การเพิPมผู้ใช้ งาน และสิทธิhการเข้ าถึงข้ อมูล
เมื7อเข้ ามาให้ ฟังก์ชนั นี ]จะเห็นหน้ าต่างดังภาพ

ซึง7 ผู้ใช้ สามารถตังค่
] าเพิ7มผู้ใช้ งานได้ ที7 ได้ ที7เมนูการตังค่
] าผู้ใช้ งาน > เพิ7มผู้ใช้ งานในระบบ > เลือกอีเมล์ของผู้ใช้ งาน > และ
สามารถ กําหนดตําแหน่งสิทธิการใช้ งานได้ 4 ตําแหน่ง สามารถดูรายละเอียดการเข้ าถึงข้ อมูลแต่ละตําแหน่งได้ ที7
รายละเอียดแต่ละตําแหน่ง ได้ ดงั ภาพ

ซึง7 ทางระบบมีการวางแนวทางในการจํากัดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลให้ ดงั นี ]

เฉพาะเจ้ าของบริ ษัทเท่านันที
] 7จะมีสทิ ธิ‘ในการตังค่
] าสิทธิ‘ผ้ ใู ช้ งานในทังระบบ
]
โดยที7สามารถที7จะสร้ าง แก้ ไข และลบได้

กระบวนการซือM

แจ้ งความต้ องการ
ซื ]อ

ออกใบสัง7 ซื ]อ

รับสินค้ า /
ใบกํากับภาษี

ใบสัง7 ซื ]อ

จ่ายชําระ

พิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงิน

เปลีย7 นสถานะ
เป็ น “ชําระเงิน)

ใบรับสินค้ า

รับใบวางบิล

เปลีย7 นสถานะ
เป็ น “อนุมตั ”ิ

จัดทํารายงาน

ในระบบ Flow Advance จะมีเอกสารหลักที7จําเป็ นในการออกเพื7อทําการซื ]อสินค้ าอยู่ 2 ชนิดหลักๆ คือ ใบสัง7 ซื ]อและ ใบ
รับสินค้ า ซึง7 กรณีของใบรับสินค้ านันจะเป็
]
นส่วนช่วยเหลือสําคัญให้ กบั กิจการซื ]อขายเพราะจะเป็ นการบริ หารสินค้ า
คงเหลือรวบในกระบวนการเดียว และในระบบยังพัฒนาให้ ตรงกับวิธีการรับรู้ภาษี ตามกรมสรรพากรอีกด้ วย (มีการปรับ
Tax Point ให้ ตรงกับกรมสรรพกร)
ในฟั งก์ชนั ซื ]อนันเมื
] 7อเข้ ามาจะมีหน้ าต่างดังภาพ

โดยสามารถสร้ างใบสัง7 ซื ]อใหม่ได้ โดย

คลิกที7.

จะได้ เอกสารขึ ]นมาดังภาพ
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1. ต้ องกรอกรายละเอียดชื7อและที7อยูข่ องผู้จําหน่าย แต่ถ้ามีการกรอกเอาไว้ แล้ วระบบจะดึงรายชื7อผู้จําหน่ายและที7
อยูอ่ อกมาโดยอัตโนมัติ
2. ต้ องกรอกเลขที7ประจําตัวผู้เสียภาษี และเลือกว่าออกที7ไหนว่าเป็ น สํานักงาน หรื อ สาขาเลขที7เท่าไหร่
3. วันที7สามารถเลือกจากปฏิทินได้ (ภาพทางซ้ าย) และ ส่วนเครดิตเทอมสามารถระบุ ได้ (ภาพทางขวา)

4. กรอกชื7อ โครงการ ว่าเป็ นการสร้ างใบสัง7 ซื ]อสําหรับ Supplier คนไหน ในโปรเจค
5. เลือกราคาสินค้ าว่ารวม หรื อ ไม่รวมภาษี

6. กรอกรายละเอียดสินค้ าที7จะเสนอ พร้ อมทังรายละเอี
]
ยด จํานวน ราคาต่อหน่วย
(สามารถเพิ7ม แถวรายการได้ กรณีมีจํานวนสินค้ า มีหลายชนิด)

7. จะเป็ นการแสดงยอดรวมเงิน และสามารถ Key ส่วนลดให้ กบั ลูกค้ าได้
8. ถ้ าสินค้ าเป็ นประเภทบริ การ เช่น การจ้ างออกแบบระบบ การจ้ างทําของ หรื อ การบริ การต่างๆ จะต้ องมีการหัก
ภาษี เงินได้ ณ ที7จา่ ย ซึง7 สามารถเลือกอัตราภาษี ในการหักได้ ดงั ภาพ

9. หมายเหตุ
10. ไอคอน แชท จะเป็ นตัวช่วยที7ใช้ ช่วยเหลือกรณีมีคําถามที7ต้องการคําตอบ ซึง7 ทางลูกค้ าจะสามารถติดต่อฝ่ าย
Customer Support ของเราได้ ทนั ทีผา่ นไอคอนนี ] ซึง7 ถ้ ากดแล้ วจะมี Live Chat ขึ ]นมาดังภาพ

11. หลังจากที7บนั ทึกเอกสารเรี ยบร้ อย จะสามารถเลือก พิมพ์เอกสาร หรื อ ดาวน์โหลด เอกสารได้ ตามไอคอน ที7อยู่
ด้ านขวา บน

โดยในการกดพิมพ์เอกสารนัน] เอกสารจะขึ ]นมาให้ พิจารณาก่อนดังภาพ

ส่วนกรณี ดาวน์โหลด จะเป็ นการ โหลดเอกสารลงมาในรูปแบบของ PDF ไฟล์

ส่วน ไอคอน เพิ7มเติม เมื7อคลิกจะ มีหวั ข้ อย่อยดังภาพ

ซึง7 ทางผู้ประกอบการสามารถส่ง เอกสารในรูปแบบของ Link หรื อ Email ได้
ส่วน ไอคอน พิมพ์จา่ หน้ าซอง จะช่วยลูกค้ าในการพิมพ์ซองจดหมาย ซึง7 จะสามารถกดพิมพ์ ออกมาได้ ดังตัวอย่าง

เพิ7มเติม กรณี ตังค่
] าเอกสาร ถ้ า คลิกที7ไอคอนนี ]ดังภาพ

จะขึ ]นแถบมาทางด้ าน ขวา ซึง7 จะสามารถใช้ งานได้ ในกรณี สินค้ าแต่ละชนิดมีการให้ สว่ นลดไม่เท่ากัน หรื อ แต่ละชนิดมี
ภาษี มลู ค่าเพิ7มไม่เท่ากัน ถ้ า กดที7

ผลที7ได้ จะเห็นว่า สินค้ าแต่ละชนิดสามารถแยกคํานวณส่วนลดแต่ละรายการได้ และ ถ้ าคลิกที7 ภาษี มลู ค่าเพิ7มแยกรายการ
ก็จะแสดงให้ ลกู ค้ าสามารถแยกคิดอัตราภาษี มลู ค่าเพิ7มได้ ดังภาพ
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หลังจากที7สร้ างใบสัง7 ซื ]อเสร็ จ ระบบจะพากลับมาที7หน้ าต่างดังภาพ

และจะเห็นสถานะของเอกสารว่า รอดําเนินการ ซึง7 ในตอนนี ] มองที7ไอคอนขวาสุด ในภาพ ล่าง

เอกสารนี ]สามารถ สัง7 ให้

ฟั งชันก์ในหมวดนี ]
• แก้ ไขเอกสาร สามารถกลับไปแก้ เอกสารย้ อนหลังใบนี ]ได้
• พิมพ์เอกสาร
• ดาวน์โหลด เอกสารสามารถ โหลดในรูปของ ไฟล์ pdf
• ส่งอีเมล์ เอกสารสามารถ ลิงค์ ส่งอีเมล์ได้ ทนั ที
• แชร์ ลงิ ค์ เอกสารสามารถ ส่งเป็ นลิ ]งค์ ให้ กบั คูค่ ้ าได้
• พิมพ์จา่ หน้ าซอง เป็ นฟั งชันน์ ในการพิมพ์ซองสําหรับใส่เอกสาร
• สร้ างซํ ]า เป็ นการคัดลอง เอกสารนี ]อีก • ใบ

สถานะของเอกสารสามารถเปลีย7 นได้ ดงั ภาพ

สถานะของเอกสาร มีรายละเอียดดังนี ]

สถานะของเอกสาร ช่วยในการทําให้ เอกสาร สามารถดําเนินการต่อไปได้ เพราะต้ องรอ ผู้มีอํานาจ ในการอนุมตั ิ ก่อนถึงจะ
ควรที7จะดําเนินการต่อไปได้
• อนุมตั ิ

หลังจากอนุมตั เิ สร็ จเสร็ จสิ ]น
• ใบรับสินค้ า
ขึ ]นอยูก่ บั ว่า เป็ นการสัง7 ซื ]อ สินค้ าประเภทไหน ถ้ าเป็ นสินค้ าที7ซื ]อมาขายไป จะให้ ไปสร้ างใบนรับสินค้ า (สินค้ าจะโดนนําไป
บันทึกในระบบสินค้ าคงเหลือโดยอัตโนมัต)ิ
• ค่าใช้ จา่ ย
แต่ถ้าเป็ นการสัง7 ซื ]อสินค้ าทัว7 ไปใช้ ในบริ ษัท หรื อ สําหรับธุรกิจบริ การ (สินค้ าประเภทไม่นบั สต็อค) ให้ เลือกเป็ นการสร้ าง
ค่าใช้ จา่ ย และทางระบบจะนําไปบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัททันที

• ยกเลิก
เป็ นการยกเลิกเอกสารใบนัน] (การยกเลิกเอาสารที7ได้ รับชําระเงินไปแล้ วจะไม่สามารถดําเนินการได้ )
• รี เซ็ต
เป็ นการย้ อนเอกสารกลับไปเริ7 มต้ นใหม่
ใบรั บสินค้ า
ค่ าใช้ จ่าย

กระบวนการขาย

ส่งใบเสนอ
ราคา

รับคําสัง7 ซื ]อ

อนุมตั กิ ารขายเชื7อ

ใบเสนอราคา

ส่งบิลเก็บเงิน
ใบวางบิล / ใบ
แจ้ งหนี ]

รับชําระเงิน
ใบเสร็จรับเงิน

ตรวจสอบความ
พอเพียงของสินค้ า

ส่งมอบสินค้ า
ใบส่งสินค้ า /
ใบกํากับภาษี

ลดยอดลูกหนี ]

จัดทํารายงาน

ใบเสนอราคา
ในกระบวนการขาย เริ7 มจากการส่งใบเสนอราคา โดยเข้ าที7 ฟั งชันน์เอกสารขาย

เลือกใบเสนอราคา และ กดที7 “สร้ างใหม่” ในด้ านมุมบนขวา
จะได้ ใบเสนอราคามาดังรูป
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1. ต้ องกรอกรายละเอียดชื7อและที7อยูข่ องลูกค้ า แต่ถ้ามีการกรอกเอาไว้ แล้ วระบบจะดึงรายชื7อลูกค้ าและที7อยู่
ออกมาโดยอัตโนมัติ
2. ต้ องกรอกเลขที7ประจําตัวผู้เสียภาษี และเลือกว่าออกที7ไหนว่าเป็ น สํานักงาน หรื อ สาขาเลขที7เท่าไหร่

3. วันที7สามารถเลือกจากปฏิทินได้ (ภาพทางซ้ าย) และ ส่วนเครดิตเทอมสามารถระบุ ได้ (ภาพทางขวา)

4. กรอกชื7อ โครงการ ว่าเป็ นการสร้ างใบเสนอราคาสําหรับ ลูกค้ าคนไหน ในโปรเจค อะไร
5. เลือกราคาสินค้ าว่ารวม หรื อ ไม่รวมภาษี

6. กรอกรายละเอียดสินค้ าที7จะเสนอ พร้ อมทังรายละเอี
]
ยด จํานวน ราคาต่อหน่วย
(สามารถเพิ7ม แถวรายการได้ กรณีมีจํานวนสินค้ าที7จะเสนอ หลายชนิด)

7. จะเป็ นการแสดงยอดรวมเงิน และสามารถ Key ส่วนลดให้ กบั ลูกค้ าได้
8. ถ้ าสินค้ าเป็ นประเภทบริ การ เช่นการจ้ างออกแบบระบบ การจ้ างทําของ หรื อ การบริ การต่างๆ จะต้ องมีการหัก
ภาษี เงินได้ ณ ที7จา่ ย ซึง7 สามารถเลือกอัตราภาษี ในการหักได้ ดงั ภาพ

9. หมายเหตุ
10. ไอคอน แชท จะเป็ นตัวช่วยที7ใช้ ช่วยเหลือกรณีมีคําถามที7ต้องการคําตอบ ซึง7 ทางลูกค้ าจะสามารถติดต่อฝ่ าย
Customer Support ของเราได้ ทนั ทีผา่ นไอคอนนี ] ซึง7 ถ้ ากดแล้ วจะมี Live Chat ขึ ]นมาดังภาพ

12. หลังจากที7บนั ทึกเอกสารเรี ยบร้ อย จะสามารถเลือก พิมพ์เอกสาร หรื อ ดาวน์โหลด เอกสารได้ ตามไอคอน ที7อยู่
ด้ านขวา บน

ซึง7 คําอธิบายจะเหมือนตอนนที7ทํา ฟั งก์ชนั ซื ]อ หลังจากสร้ างเอกสารเสร็ จสิ ]น ให้ กด
ในระบบนี ]จะ แสดงใบเสนอราคาที7มีการสร้ าง ไว้ แล้ วทังหมดพร้
]
อมทังแสดงสถานะที
]
7กําลังดําเนินการอยู่ โดยหลังจากที7เรา
สร้ างใหม่ สถานะ คือ รอดําเนินการ

ใบส่ งสินค้ า / ใบแจ้ งหนี M
ในระบบนี ] จะใช้ หวั เอกสารตามที7ได้ Set ไว้ ในส่วนการตังค่
] าที7กล่าวมาเบื ]องต้ น ซึง7 ในการสร้ างเอกสารนัน] สามารถสร้ างได้
โดยทางหลัก 2 วิธี
1. สร้ างโดย เลือกสร้ างเอกสารใหม่ขึ ]นมาเอง หรื อ
2. สร้ างโดยอ้ างอิงจาก ใบเสนอราคาก่อนหน้ า
ซึง7 ในทางระบบจะมีสถานะให้ เลือกได้ โดยกดที7 (A) ดังภาพ
A

B

C

ซึง7 ก่อนที7จะผ่านเอกสารนัน] ไปในกระบวนการขันต่
] อไป เอกสารนันต้
] องได้ รับการอนุมตั โิ ดยผู้มีอํานานก่อน (B) ว่า อนุมตั ิ
การสัง7 ขายสินค้ ารายการดังกล่าว
แล้ วหลังจากนันถึ
] งจะเริ7 มดําเนินการสร้ างเอกสารที7เกี7ยวข้ องได้ แล้ วแต่กรณีที7เกิดขึ ]นกับกิจการของเรา ซึง7 ในที7นี ]จะเลือก
สร้ าง ใบส่ งสินค้ า/ใบแจ้ งหนี/M ใบกํากับภาษี ซึง7 เอกสารนี ]จะต้ องมีการนําส่งให้ กบั ลูกค้ าเมื7อมีการนําส่งสินค้ า และ มีการ
แจ้ งมูลค่าหนี ]สิน ที7ลกู ค้ าต้ องมีการชําระ ตามระยะเวลาที7กําหนด และตามตัวอย่างนี ] เป็ นกิจการซื ]อขาย ดังนัน] Tax point
จะเกิดเมื7อมีการโอนสิทธิ‘ ในการรครอบครองสินค้ า ดังนัน] สําหรับผู้ประกอบการที7ได้ จดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ7ม ณ Point นี ]
จะต้ องมีการออกใบกํากับภาษี

หลังจาก Upgrade เอกสารมาเป็ น ใบส่ งสินค้ า/ใบแจ้ งหนี/M ใบกํากับภาษี จะเห็นว่าระบบจะดึงข้ อมูลมาจากใบเสนอ
ราคา และ ทางกิจการสามารถปรับปรุง/แก้ ไข รายละเอียดถ้ ามีการเปลีย7 นแปลงได้ ก่อนที7จะ กด
ใบวางบิล
หลังจากที7 ใบส่ งสินค้ า/ใบแจ้ งหนี/M ใบกํากับภาษี ทางกิจการต้ องออกใบเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ า เรี ยกว่าใบวางบิล (ใช้ ใน
กรณีที7มีการขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าคนเดียวกันหลายๆ ครัง] ) ซึง7 ในระบบสามารถ สร้ างทีละใบ หรื อจะใช้ วิธีเปลียนสถานะ
เอกสารได้ ดังภาพ เนื7องจาการสร้ างเอกสารทีละใบ และวิธีเปลียนสถานะ เอกสารจะมีความแตกต่าง แค่ ถ้ าเป็ นวิธี
สร้ างใหม่นนจะ
ั ] ให้ เริ7 มจากสร้ างเอกสารใหม่

ในกรณีที7มีใบแจ้ งหนี ]หลายใบ สามารถสร้ างใบวางบิลรวม ได้ โดยเลือกที7

หลังจากที7เลือกที7 ใบวางบิลรวม จะมีหน้ าต่างขึ ]นมาดังภาพ

ต้ องมีการเลือกลูกค้ า เพื7อที7จะได้ เลือกใบแจ้ งหนี ] ดังภาพ

ลูกค้ าสามารถ เลือก ใบแจ้ งหนี ] ที7จะทําใบวางบิลรวมได้

หลังจากที7เลือกเอกสารที7ต้องการจะวางบิลเรี ยบร้ อยแล้ วให้ กด

จะได้ เอกสารดังภาพ

ถ้ าข้ อมูลถูกต้ อง ไม่มีรายการเปลีย7 นแปลง ให้ กด

เอกสาร จะขึ ]นมาในสถานะ รอวางบิล และจะมีไอคอน รูปเอกสารดังที7ลกู ศร ชี ]ด้ านบนจะเป็ นรายการเอกสารอ้ างอิง (ใบ
แจ้ งหนี ]ที7รวมมาทําใบวางบิล)
เจ้ าของกิจการสามารถวางบิลได้ โดย เปลีย7 นสถานะของเอกสารดังภาพข้ างล่าง

ถ้ าเปลีย7 นสถานะเอกสารเป็ นวางบิลแล้ ว แสดงว่า ได้ มีการส่งบิลแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบแล้ ว และถ้ าได้ รับชําระ ก็จะเปลีย7 น
สถานะ มาสร้ างใบเสร็ จรวมต่อ ดังภาพข้ างล่างได้ ทนั ที

หลังจากที7มีการบันทึกว่าใบเสร็ จรับเงินถูกต้ อง ให้ กด

บันทึกรับชําระเงินจะสามารถ คลิกž

ได้ ทนั ที แล้ วที7แถบด้ านล่างจะ ที7เกี7ยวข้ องกับการ

แล้ วจะมีหน้ าต่างขึ ]นมาดังภาพ

ให้ ลกู ค้ าเลือกเอกสารตรวจสอบบการจ่ายเงินให้ เรี ยบร้ อย

เรี ยบร้ อยแล้ วกด

เป็ นการเสร็ จกระบวนการขาย

ซึง7 ใบเสร็ จรับเงินที7สร้ างจะอยูใ่ นภายใต้ Tab ใบเสร็ จรับเงิน ดังภาพ

ถ้ าลูกค้ าไม่ได้ ดําเนินการโดยใช้ ใบวางบิลรวม หรื อ สามารถสร้ างใบวางบิลทีละใบ และใช้ วิธีเปลีย7 นสถานะเอกสาร
ขายเงินสดคืออะไร
ขายสินค้ าหรื อบริ การโดยทางผู้ซื ]อชําระเงินเป็ นเงินสด ทันทีที7ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การ

ในฟั งก์ชนั นี ]สามารออกเอกสารที7เกี7ยวข้ องกับการ ขายเงินสดได้ ที7 เมนูขาย > ขายเงินสด > กดปุ่ มสร้ างเอกสารใหม่
เอกสารที7เกี7ยวข้ องกับการขายสดคือ ใบกํากับภาษี /ใบเสร็ จรับเงิน(เงินสด) ซึง7 ในเมนูนี ]สามารถใช้ ได้ ทงการขายสิ
ั]
นค้ าและ
ธุรกิจบริ การ
หลังจากที7กดปุ่ ม

แล้ วจะได้ เอกสารขึ ]นมาดังภาพ

A

B
B

C
B

เอกสารทุกเอกสารของในโปรแกรม Flowadvance จะมีรายละเอียด พื ]นฐานเหมือนกันหมด เช่น ชื7อลูกค้ า ราย
ละเอียดที7อยู่ เพราะมีการใช้ ฐาน Database และ ผู้ใช้ งาน key รายการที7เกี7ยวข้ องเพียงครัง] เดียว หลังจากนันทาง
]
โปรแกรมจะ Auto Field ขึ ]นมาให้ ในส่วนของ Part A และ B
ส่วน B นันให้
] ใส่รายละเอียดสินค้ าหรื อบริ การที7เกิดขึ ]นรวมถึงจํานวนครัง] หรื อ หน่วย และราคาที7เกี7ยวข้ องในการดําเนิน
ธุรกิจแต่ละครัง] หลังจากที7ใส่รายละเอียดเรี ยบร้ อยให้ กดบันทึก เอกสาร ถือเป็ นการเสร็ จสิ ]นการออกใบเสร็ จรับเงิน
ส่วนการชําระเงินนันสามารถทํ
]
าได้ 2 วิธี เนื7องจากถ้ ามีการชําระทันทีให้ ไปที7 Part C ของเอกสาร

ใบลดหนี/M ใบเพิPมหนี M
ก่อนอื&นต้องอธิบายก่อนว่า ใบลดหนี ]กับใบเพิ7มหนี ]นัน]
ถือได้วา่ เป็ นเอกสารสําคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ&ม เนื&องจากถือ
ได้วา่ เป็ นใบกํากับภาษีประเภทหนึ&ง ในการสร้ างเอกสารดังกล่าวเช็คก่อนว่าล
1. เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ&มหรื อไม่
2. มีการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การโดยได้ออกใบกํากับภาษีไปแล้วหรื อไม่
ถ้าใช่ทN งั สองข้อ ถือว่าเป็ นผูม้ ีสิทธ์ออกใบลดหนีNและใบเพิ&มหนีNได้ และเอกสารสองชนิดนีN เป็ นการปรับปรุ งภาษีขายของ
สิ นค้าหรื อบริ การที&เคยได้คิดไปกับลูกค้าแล้ว ให้ “เพิ&มขึNน” หรื อ “ลดลง” โดย “ต้องมีเหตุผลในการออก”
ใบเพิ&มหนีN
•

เมื&อมีการเพิ&มราคาสิ นค้า/บริ การ เนื&องจากของที&เราส่ งไปนัNน “เกินกว่า” จํานวนที&ตกลงซืNอขายกันไว้ หรื อ
ให้บริ การ “เกินกว่า” ข้อกําหนดที&ตกลงกัน

•

คํานวณราคาสิ นค้าหรื อราคาค่าบริ การผิดพลาด “ตํ&ากว่า” ที&เป็ นจริ ง

•

สาเหตุอื&นตามที&สรรพากรกําหนด

ใบลดหนีN
•

เมื&อมีการลดราคาสิ นค้า/บริ การ เนื&องจากของที&เราส่ งไปนัNน “ขาดไป” จากจํานวนที&ตกลงซืNอขายกันไว้ หรื อ
ให้บริ การ “ขาดไป” หรื อบกพร่ องหรื อผิดไปจากข้อตกลงที&ตกลงกัน

•

คํานวณราคาสิ นค้าหรื อราคาค่าบริ การผิดพลาด “สู งกว่า” ที&เป็ นจริ ง

•

เราในฐานะผูข้ าย ได้รับสิ นค้าที&เราขายไปนัNนกลับคืนมาเนื&องจากสิ นค้าชํารุ ดบกพร่ องไม่ตรงตามตัวอย่าง หรื อไม่
ตรงคุณสมบัติที&ตกลงไว้ ทําให้มีการคืนสิ นค้าหรื อแลกเปลี&ยนสิ นค้าตามข้อตกลง (อันนีNควรต้องมีการแลกเปลี&ยน
กันในระยะเวลาที&เหมาะสมทางธุรกิจด้วยนะครับ)

•

มีการบอกเลิกสัญญาบริ การหรื อว่าไม่มีการให้บริ การตามสัญญา

•

มีการจ่ายเงินชดเชยให้กบั ผูซ้ Nือ, มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า/เงินประกัน/เงินมัดจํา ให้กบั ผูซ้ Nือตามข้อตกลง
ทางการค้า

ในการสร้างใบลดหนีNให้ เข้าที&ฟังก์ชนั

2

1

หลังจากที7เข้ ามาแล้ วในหน้ าต่างไม่วา่ จะเลือกฟั งก์ชนั ใบลดหนี ]หรื อใบเพิ7มหนี ]
สร้ างใหม่

ต้ องมากดที7

หลังจากที7 กดแล้ วจะมีหน้ าต่างขึ ]นมาดังภาพข้ างล่าง

3

เนื7องจากเป็ นการปรับปรุงจํานวน หรื อ ราคาที7เกิดขึ ]นจากการซื ]อขายดังนันต้
] องเริ7 มจาก กดที7ลกู ศร ดัง
เพื7อค้ นหาชื7อลูกค้ าที7จะทําการปรับปรุงก่อน ซึง7 ในตัวอย่างนี ]จะเป็ นการออกเอกสารใบลดหนี ]

3

หลังจากที7เลือกลูกค้ า ที7ต้องการจะปรับปรุงแล้ ว ต้ องเลือกบิลที7จะแก้ ไข ดังภาพข้ างล่าง

ตามตัวอย่างจะเลือก บิล

มาดําเนินการ ออกใบลดหนี ] หลังจากที7กดปุ่ ม

4

แล้ วจะมีหน้ าต่างขึ ]นดังภาพ

5

ในหน้ าต่างนี ]ให้ เลือก รายการสินค้ าที7จะมีการ ปรับลด 4 ซึง7 ในการปรับลดนันสามารถเลื
]
อกได้ 2 กรณี
เป็ นการลดราคา (เลือกไม่คืนสินค้ า) หรื อเป็ นการคืนสินค้ า หลังจากเลือกรายการที7เกี7ยวข้ องเรี ยบร้ อยให้
กด

และจะมีหน้ าต่างขึ ]นมาภาพต่อไป

5

คือ

6

7

8

หลังจากที7ได้ เอกสารขึ ]นมาดังภาพแล้ วให้ มาที7
ออกเอกสารนันจะแสดงอยู
]
ใ่ นภาพด้ านล่าง

6

หลังจากที7ระบุเหตุผลเรี ยบร้ อยแล้ วให้ เลือก

จํานวนสินค้ าที7จะส่งคืน ซึง7 ในกรณี เลือกที7จะส่งคืน 1 ชิ ]น

7

เลือกระบุเหตุผลที7ใช้ ในการออกเอกสาร ซึง7 เหตุผลในการ

แล้ วกด

เพื7อเป็ นการบันทึกใบลดหนี ]

สําหรับในกรณีเลือกไม่คืนสินค้ า นัน] ในเอกสารใบลดหนี ]จะไม่สามารถเลือกจํานวนสินค้ าได้ แต่จะเลือกราคาที7จะ
ใส่เพื7อระบุจํานวนเงินที7จะลดได้ ดงั ภาพ

ในกรณีจะลดราคาให้ ลกู ค้ า เครื7 องละ 5,000 บาท รวมทังหมด
]
75,000 บาท มูลค่ารวมที7จะลดหนี ]
หลังจากที7ลดหนี ]เรี ยบร้ อย ไม่วา่ จะด้ วยกรณีใดก็ตาม เวลาเรี ยกเก็บเงินต้ องออก ใบวางบิ ลรวม เพื7อทําเรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกค้ าโดยจะสามารถเข้ ามาดําเนินการได้ 2 ที7ดงั ภาพข้ างล่าง

วิธีที7 1

วิธีที7 2

ซึง7 ทัง] 2 วิธีนนจะ
ั ] Link มาที7การสร้ างใบวางบิลรวม ดังภาพ

จะเห็นได้ วา่ ในใบวางบิลระบบ นะดึงเอกสารที7เกี7ยวข้ องมาให้ โดยอัตโนมัติ และทําการรวมสรุปยอดจํานวนเงินให้
เรี ยกเก็บได้ แล้ วเอกสารจะผ่านไปออกใบเสร็จรับเงินได้ ทนั ที หรื อ ถ้ าในกรณีที7ไม่ต้องทําการวางบิลนัน] ในระบบ
สามารถออกใบเสร็จรับเงินรวมได้ ทนั ที เช่นกัน

ค่ าใช้ จ่าย

ในการดําเนินงานด้ านค่าใช้ จา่ ยนันให้
] เข้ ามาที7 TAB ค่าใช้ จา่ ยดังภาพ

ส่วนในการบันทึกค่าใช้ จา่ ยที7เกิดขึ ]นให้ เริ7 มที7กด
จะได้ เอกสารขึ ]นมาดังภาพ

ซึง7 ในการสร้ างค่าใช้ จา่ ยนัน] สิง7 จําเป็ นที7ต้องใส่ข้อมูลในระบบคือ
หมวดหมู่ของค่ าใช้ จ่าย
สําหรับหมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ยจะเป็ นการเลือกจากหมวดที7ระบบมีให้ หมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ยที7เลือกจะถูกนําไปลงผังบัญชีให้ โดย

อัตโนมัติ หมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ยไม่สามารถเพิ7ม หรื อ แก้ ไขได้

ส่วนถ้ าเจ้ าของกิจการอยากสร้ าง ค่ าใช้ จ่ายแบบโปรเจ็ค นันM
ระบบของเราจะเป็ นการแสดงรายรับ และ รายจ่าย เป็ นภาพรวมทังหมดของบริ
]
ษัท ยังไม่สามารถแสดงรายงานค่าใช้ จา่ ย
หรื อ รายได้ แยกตามโปรเจคได้
สําหรับการพิจารณาค่าใช้ จา่ ยแยกตามโปรเจคต้ องดําเนินการเป็ นการดาวน์โหลดรายงานค่าใช้ จา่ ย และทําการคัดกรอง
ค่าใช้ จา่ ยตามโปรเจคจากไฟล์รายงาน Excel ทางด้ านนอกระบบ
การสร้ างค่าใช้ จา่ ย เข้ าที7เมนูคา่ ใช้ จา่ ย > กดปุ่ มสร้ างใหม่
กรอกข้ อมูลชื7อโปรเจค รายละเอียด หมวดหมู่

การดูรายงานค่าใช้ จา่ ยแยกตามโปรเจค เข้ าเมนูรายงาน > เลือกรายงานค่าใช้ จา่ ย > เลือกสถานะเอกสาร > เลือกช่วง
วันที7 กดปุ่ มดาวน์โหลดไฟล์ Excel
ในไฟล์รายงาน Excel ระบบแสดงชื7อโปรเจคตามที7ลงข้ อมูลไว้

ชําระเงินค่ าใช้ จ่าย นันM สามารถทําได้ 2 วิธีเหมือนทุกกระบวนการทีPผ่านมาโดย
1. เลือกเอกสารค่าใช้ จา่ ย สถานะรอดําเนินการ > กดปุ่ มชําระเงิน

2. หลังจากที7บนั ทึกค่าใช้ จา่ ยเรี ยบร้ อย ให้ เลือกมาที7ด้านล่างของเอกสารแล้ วกดชําระเงินดังภาพ

วิธีการตังM ค่ า เอกสารค่ าใช้ จ่าย
เข้ าในแบบฟอร์ มเอกสาร > เลือกเพิ7มเติม

การตังค่
] าภาษี และส่วนลดแยกตามรายการ เช็คเครื7 องหมายถูกด้ านหน้ าฟั งก์ชนั ที7ต้องการ ระบบจะแสดงในแบบฟอร์ ม
เอกสารโดยอัตโนมัติ

หมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ยสําหรับนักบัญชี เมื7อเลือกฟั งก์ชนั นี ]แล้ วระบบหมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ยจะเปลีย7 นเป็ นผังบัญชีเพื7อลงบันทึก
บัญชีตามหมวดของนักบัญชีครับ

ค่ าใช้ จ่ายทีPบนั ทึกจะลงในสมุดรายวันได้
เมื7อสร้ างเอกสารค่าใช้ จา่ ย สถานะเอกสารเป็ นรอดําเนินการ ระบบจะนําไปบันทึกในเมนูสมุดรายวันซื ]อ
เอกสารค่าใช้ จา่ ย สถานะเอกสารเป็ นชําระเงินแล้ ว ระบบจะนําไปบันทึกในเมนูสมุดรายวันจ่าย
กรณีการบันทึกค่ าใช้ จ่ายลงผังบัญชี
สร้ างเอกสารค่าใช้ จา่ ย > เพิ7มเติม > ตังค่
] าเอกสาร

ตังค่
] าเอกสาร > หมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ย > เลือกหมวดหมูค่ า่ ใช้ จา่ ยสําหรับนักบัญชี จะสามารถใส่คา่ ใช้ จา่ ยลงผังบัญชีใน
ระบบได้

การบริหารเงินเดือน
ในการบริ หารฟั งก์นี ] ทางระบบสามารถให้ ทางกิจการสามารถ สร้ างรายชื7อพนักงาน/รายชื7อพนักงาน
รวมไปจนถึง สามารถบันทึกวันที7เริ7 มจ้ างงาน เงินเดือน โดยระบบจะคํานวณประกันสังคมที7ต้องนําส่งของพนักงาน
คนนันๆ
] ให้ อตั โนมัตติ ามหลักการที7ประกันสังคมกําหนด พร้ อม แสดงให้ เห็นว่า ยอดเงินเดือนสุทธิที7ต้องจ่ายให้
พนักงานแต่ละคนเป็ นยอดเงินเท่าไหร่
ส่วนในการบริ หารสถานะค่าใช้ จา่ ยเงินเดือนนัน] ทางบริ ษัทสามารถกําหนดช่วงเวลาในการจ่ายเงินเดือนได้ เอง
โดยระบบจะกําหนดเป็ นช่วงต้ นเดือนและสิ ]นเดือนของเดือนที7ทํารายการให้ ในอัตโนมัติ ซึง7 ในการทํา
รายการเงินเดือน User เพิ7มรายการปรับเพิ7ม/ปรับลดสําหรับพนักงานแต่ละคน และสามารถดูราย
ละเอียดยอดสรุปเงินเดือนที7จะต้ องจ่ายในแต่ละช่องทางการชําระเงิน พร้ อมแสดงยอดสรุป
การปรับเพิ7มปรับลดในการจ่ายเงินเดือนนันๆ
]
ในกรณีที7มีการ ทํารายการเงินเดือนล่วงหน้ าระบบจะตังรายการเงิ
]
นเดือนค้ างจ่ายในระบบไว้ ให้ โดย
อัตโนมัตผิ า่ นสมุดรายวันทัว7 ไป ทังเงิ
] นเดือนค้ างจ่าย ประกันสังคมรอนําส่ง และหัก ณ ที7จา่ ย (ภ.ง.ด. •)
หลังจากนันหาก
]
User มาเปลีย7 นสถานะของเอกสารเป็ นชําระเงินแล้ ว ระบบจะกลับรายการให้
เมื7อมีการชําระเงินในสมุดรายวันทัว7 ไปเช่นกัน
และทางระบบยังสามารถออกสลิปเงินเดือนในรูปแบบฟอร์ มที7สวยงามสามารถดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน
ของพนักงานแต่ละคนได้ โดยมีรูปแบบฟอร์ มที7สวยงามเข้ าใจง่าย และสามารถตรวจสอบความถูกต้ องกับ
รายงานเงินเดือนซึง7 เป็ นรายงานสรุปค่าใช้ จา่ ยเงินเดือนของแต่ละช่วงเวลาที7เลือก
สุดท้ ายในระบบนี ]คือ ฟั งก์ชนั7 ดาวน์โหลดไฟล์เพื7อใช้ ยื7นประกันสังคมออนไลน์ โดย User สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์เพื7อใช้ ยื7นประกันสังคมออนไลน์จากรายการเงินเดือนที7ถกู สร้ างขึ ]น และอัพโหลดไฟล์ผา่ นเว็บไซต์ประกันสังคม
ได้ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลซํ ]าอีกในระบบ
ในการเข้ ามาทํางานระบบนี ]สามารถเข้ ามาได้ โดยผ่านทาง คลิกที7 ไอคอนดังภาพ
ด้ านล่าง

1

1

แล้ วจะมาที7หน้ าต่าง

วิธีใช้ นนั ] ขันแรกต้
]
องมาตังค่
] าเงินเดือนก่อน ดังภาพ ข้ างล่าง

User สามารถผูกบัญชีเงินเดือนได้ ที7การตังค่
] านี ] ในกรณีที7มีการสร้ างธนาคารไว้ แล้ ว
หรื อสามารถสร้ างธนาคารใหม่ได้ ดังภาพข้ างล่าง

ส่วนรายละเอียด้ านประกันสังคมนัน] สําหรับข้ อมูลด้ านประกันสังคม ในกรณีที7เลือก “ขึ ]นสิทธิประกันสังคม”
จะต้ องกรอกข้ อมูลเลขที7บญ
ั ชีนายจ้ าง •Ÿ หลัก และลําดับที7สาขาในระบบ หลัก
ข้ อมูลส่วนนี ]จะเป็ นข้ อมูลที7ต้องใช้ ในกรณีที7 ดาวน์โหลดไฟล์เพื7อนําส่งประกันสังคมออนไลน์

ข้ อควรระวัง
จะสร้ างรายการเงินเดือนไม่ได้ ถ้ าไม่ได้ ทําการตังค่
] าเงินเดือน และสร้ างพนักงานก่อน
(สําหรับการตังค่
] าเงินเดือน หากกดบันทึกโดยที7ยงั ไม่ได้ ผกู บัญชีการจ่ายเงินเดือนตอนนี ]สามารถทําได้
แต่ระบบจะมองว่าการทํารายการเงินเดือนเป็ นการจ่ายด้ วย “เงินสด” ทังหมด
]
ดังนันหาก
]
มีการกดชําระเงิน
แล้ วต้ องการเลือกธนาคารในหน้ าชําระเงินจะไม่สามารถทําได้ ในทันที จะต้ องมาตังค่
] าธนาคารในส่วนของ
การชําระเงินเดือน/ค่าจ้ างตรงตังค่
] าเงินเดือนนี ]ให้ เรี ยบร้ อยก่อน
การสร้ างพนักงาน
1. กด “สร้ างใหม่” หรื อ “กดที7นี7เพื7อสร้ างพนักงาน”

2. ระบบจะขึ ]น Pop up การสร้ างพนักงาน

โดยข้ อมูลในการสร้ างพนักงานจะประกอบไปด้ วยข้ อมูล ¡ ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ]
ส่วนที7 • ข้ อมูลพนักงานพื ]นฐาน จะเป็ นส่วนข้ อมูล Profile พนักงานทัว7 ไป โดยข้ อมูลที7ระบบ
validate จะมี mark (*) สีแดงไว้ สําหรับเลขบัตรประชาชนจะมี Validate 13 หลัก

ส่วนที7 ¢ ข้ อมูลเงินเดือน/ค่าจ้ าง จะเป็ นข้ อมูลส่วนที7เกี7ยวกับการจ้ างงานของพนักงานรายนันๆ
]
เช่น วันที7จ้าง วันทีออกจากงาน ฐานเงินเดือน
สําหรับข้ อมูลสิทธิประกันสังคม ระบบจะ auto เลือกขึ ]นสิทธิประกันสังคมให้ เป็ น default
ซึง7 จะคํานวณประกันสังคมส่วนที7ลกู จ้ างต้ องสมทบ
(และนายจ้ างต้ องสมทบเพิ7มให้ ในจํานวนเดียวกัน)
ให้ โดยอัตโนมัตติ ามหลักเกณฑ์ที7กําหนดโดยประกันสังคม
**ประกันสังคมกําหนดให้คํานวณจากค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละคนคูณด้วยอัตราเงิ นสมทบ
หากมี เศษสตางค์ตงัN แต่ OP สตางค์ขึNนไปให้ปัดเป็ น S บาท ถ้าน้อยกว่า OP สตางค์ให้ปัดทิN ง
(เช่น ค่าจ้าง V,O50 บาท x 5% = 377.50 ปัดเศษ OP สตางค์ขึNนเป็ น `Va บาท , ค่าจ้าง
8,223 x 5% = 411.15 บาท ปัดเศษ SO สตางค์ทิNง เป็ น fSS บาท)
และให้นายจ้างนําส่งเงิ นสมทบในส่วนของนายจ้างเท่ากับจํ านวนเงิ นสมทบของผูป้ ระกันตนทีม: ี
การปัดเศษสตางค์แล้ว**

ส่วนที7 ¤ ข้ อมูลการรับชําระเงินเดือน/ค่าจ้ าง
เป็ นข้ อมูลส่วนของพนักงานว่าจะรับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างผ่านช่องทางใด โดยระบบจะมี ¢
ตัวเลือกคือ •) เงินสด และ ¢) โอนเงิน ระบบจะ default ที7ชอ่ งทางการรับชําระคือ
การโอนเงินเป็ นหลัก

หมายเหตุ
กรณีเลือกเงินสด ระบบจะไม่ได้ มี required field ใดๆ ต่อ และเมื7อมีการชําระเงินเดือน
ระบบจะมองว่า กิจการจ่ายจากเงินสดคงเหลือ
กรณีเลือกโอนเงิน ระบบจะ required ให้ เลือกธนาคาร และให้ ระบุเลขที7บญ
ั ชี (สูงสุด •¦ หลัก
และระบบจะมองว่า กิจการจ่ายจากช่องทางโอนเงินช่องทางใดช่องทางหนึง7
(ออมทรัพย์/กระแส/ประจํา)
ขึ ]นอยูก่ บั ว่าผูกบัญชีธนาคารที7ใช้ จา่ ยเงินเดือนที7เมนูตงค่
ั ] าเงินเดือนไว้ วา่ เป็ นธนาคารใด

ส่วนที7 ¡ ข้ อมูลพนักงานเพิ7มเติม ประกอบด้ วยข้ อมูลเพิ7มเติมอื7นๆของพนักงานรายนันๆ
]

การดูรายละเอียดพนักงานทีPสร้ าง
เลือกพนักงานที7ต้องการดูรายละเอียดที7หน้ า รายชื7อพนักงาน ของรายชื7อพนักงาน

จะขึ ]นหน้ าพนักงานที7เลือกโดยจะมีข้อมูลสรุปข้ อมูล Profile พนักงานด้ านซ้ ายมือ
และมีข้อมูลเงินเดือนและช่องทางการรับชําระเงินด้ านขวามือ

การแนบไฟล์
เลือกพนักงานที7ต้องการดูรายละเอียดที7หน้ า Datalist ของรายชื7อพนักงาน > คลิกž ที7 tab “เอกสารสําคัญพนักงาน”

โดยใน Version 1.0 จะสามารถแนบได้ • ไฟล์เท่านันในแต่
]
ละเอกสาร
การแก้ ไข/ลบพนักงาน
สามารถทําได้ จาก ¢ ที7
1. หน้ า Datalist พนักงาน โดยการกดที7ปมุ่

2. หน้ าข้ อมูลพนักงาน และเลือกแก้ ไขพนักงาน

เมื7อ ทําการกดแก้ ไขพนักงาน จะสามารถแก้ ข้อมูลได้ ทกุ field ที7เคยบันทึกข้ อมูลไว้ โดยจะมี field
ข้ อมูลเพิ7มเติมขึ ]นมาจากหน้ าสร้ างพนักงานคือ วันที7เลิกจ้ าง
ซึง7 การใส่วนั ที7เลิกจ้ างจะมีผลต่อการทํารายการจ่ายเงินเดือน และการเรี ยกรายงานต่างๆ ในช่วงเวลาที7สนใจ

วิธีการสร้ างรายการเงินเดือน
1. เลือกจ่ายเงินเดือน > ระบบจะแสดง Data list รายการจ่ายเงินเดือน

2. คลิกž “กดที7นี7เพื7อสร้ างรายการเงินเดือน” หรื อ “สร้ างใหม่” >> ระบบจะขึ ]นหน้ าสร้ างรายการเงินเดือน

ในหน้ าสร้ างรายการเงินเดือน ระบบจะดึงช่วงวันที7ของการทําจ่ายเงินเดือนเป็ นวันแรกและ
วันสิ ]นสุดของเดือน ที7ทํารายการให้ โดยอัตโนมัติ และ default วันที7ทํารายการและวันที7ชําระเป็ นวันที7ปัจจุบนั
(Today)
ข้ อมูลที7แสดงในหน้ านี ]จะดึงมาจากข้ อมูลของพนักงานแต่ละคน ที7 User ได้ สร้ างไว้ ที7หน้ าสร้ างพนักงาน
ในกรณีที7ต้องการปรับแก้ ข้อมูล หรื อเพิ7มรายการปรับเพิ7มจากฐานเงินเดือน (รายการปรับเพิ7ม)
หรื อเพิ7มรายการปรับลดจากฐานเงินเดือน (รายการปรับลด) ให้ คลิกž ที7
ด้ านขวาของแต่ละพนักงาน

ระบบจะขึ ]น Pop up แก้ ไขพนักงานขึ ]นมา ซึง7 สามารถแก้ ไขรายละเอียดประกันสังคมหรื อหัก ณ
ที7จา่ ยที7เคยบันทึกไว้ เดิมได้

สําหรับรายการปรับเพิ7ม จะมีสว่ นที7มีเพิ7มเติมจากระบบ Flowaccount ซึง7 แต่ละรายการจะมีการผูกไว้ กบั
ผังบัญชีที7เกี7ยวข้ อง เช่นเดียวกับรายการปรับลด
ส่วนท้ ายของ Pop up จะเป็ นส่วนสรุปเงินเดือนจ่ายของพนักงานคนนันๆ
] ว่าฐานเงินเดือนเป็ นเท่าไหร่
และเงินเดือนจ่ายสุทธิหลังปรับรายการปรับเพิ7มและปรับลดแล้ วเป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่

กรณีมีการลบพนักงานจากหน้ าสร้ างรายการเงินเดือน ข้ อมูลแก้ ไขเงินเดือนและรายการปรับเพิ7ม/ลด
จะถูกดีดกลับเป็ นค่าเริ7 มต้ นที7เคยบันทึกไว้ ในหน้ าสร้ างพนักงาน โดยสามารถนําพนักงานที7เคยลบจากหน้ าสร้ าง
รายการเงินเดือนกลับมาได้ โดยการกดที7 “เพิ7มรายชื7อพนักงาน”

สามารถเพิ7มโน้ ตภายในบริ ษัทและแนบไฟล์ภาพในเอกสารได้ โดยการกดที7 “เพิ7มรายละเอียดเพิ7มเติม”

ในส่วนท้ ายรายการเงินเดือนจะเป็ นข้ อมูลสรุปเงินเดือนของพนักงานทุกคนที7ทํารายการจ่ายเงินเดือนใน
batch นันๆ
] พร้ อมรายละเอียดสรุปรายการปรับเพิ7มปรับลดทังหมด
]

เมื7อ กด “บันทึกเอกสาร” จะได้ สถานะของรายการเงินเดือนเป็ นรอดําเนินการ เพื7อรอการอนุมตั ิ
หรื อชําระเงินต่อไป

หลังจากที7จา่ ยเงินเดือนเรี ยบร้ อย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยื7นประกันสังคมจากสถานะรอดําเนินการ
หรื อแก้ ไขเงินเดือนได้ อยูเ่ มื7อมีการแก้ ไขและกดบันทึกรายการซํ ]าอีกครัง] ระบบจะไปอัพเดตข้ อมูลที7เกี7ยวข้ องใน
รายการเงินเดือน รวมถึงรายการเงินเดือนค้ างจ่ายในบัญชีแยกประเภทด้ วย

นอกจากนี ]ข้ อมูลการชําระเงินใน section ท้ ายรายการจ่ายเงินเดือนจะขึ ]นปุ่ ม “เพิ7มการชําระเงิน”

สถานะของรายการเงินเดือนและการชําระเงินเดือน
สถานะของรายการเงินเดือน (แบบที7ยงั ไม่รวมการเชื7อมต่อกับ K-Connect) จะมี ¤ สถานะ
1) รอดําเนินการ > เมื7อทํารายการเงินเดือนและกดบันทึก
สถานะที7สามารถทํา action ต่อได้ > อนุมตั ิ / ชําระเงิน / ยกเลิก
สามารถยังแก้ ไขรายการปรับเพิ7ม/ลดได้
สามารถพิมพ์/ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนได้
สามารถดาวน์โหลดรายงานประกันสังคมได้
2) อนุมตั ิ > ในกรณีทํารายการล่วงหน้ าแล้ วให้ บคุ คลที7มีอํานาจสูงกว่า/เจ้ าของกิจการมาอนุมตั ริ ายการ
สถานะที7สามารถทํา action ต่อได้ > ชําระเงิน / รี เซ็ต
สามารถพิมพ์/ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนได้
สามารถดาวน์โหลดรายงานประกันสังคมได้
3) ชําระเงินแล้ ว > ในกรณีมีการเพิ7มรายละเอียดชําระเงินเดือนแล้ ว
สถานะที7สามารถทํา action ต่อได้ > รี เซ็ต
สามารถพิมพ์/ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนได้
สามารถดาวน์โหลดรายงานประกันสังคมได้
หมายเหตุ: ส่วนที7แตกต่างจาก Flowaccount คือ Flowaccount จะบริ หารสถานะเป็ นรายพนักงาน แต่
Flowadvance จะบริ หารสถานะเป็ นรายการจ่ายเงินเดือน (Batch)

การชําระเงินเดือน
User สามารถเปลีย7 นสถานะรายการเงินเดือน เมื7อมีการชําระเงินเดือนแล้ วได้ ¢ ที7
1) หน้ า Datalist รายการเงินเดือน
2) Section การชําระเงิน ท้ ายรายการจ่ายเงินเดือน
ระบบจะขึ ]น Pop up บันทึกการชําระเงินเดือน โดย User สามารถระบุวนั ที7ชําระเงินจริ ง
(ระบบจะไปอัพเดตวันที7เดิมที7เคยบันทึกเป็ นวันที7จา่ ยเงินเดือนในหน้ าสร้ างรายการเงินเดือนให้ อตั โนมัตใิ นกรณีที7เ
ป็ นคนละวันที7กนั ) และสามารถระบุคา่ ธรรมเนียมในการชําระเงินเดือนนันๆ
] ส่วนรายละเอียดช่องทางการชําระ
ในกรณีที7มีทงช่
ั ] องทางการชําระเงินผ่านเงินสด และโอนเงิน
ระบบจะสรุปจํานวนเงินที7ชําระในแต่ละช่องทางการชําระเงินให้

เมื7อกดบันทึกและปิ ด ระบบจะอัพเดตข้ อมูลการชําระเงิน
ในส่วนท้ ายของรายการเงินเดือนให้ โดยอัตโนมัตวิ า่ วันที7ชําระเป็ นวันใด ยอดเงินที7ชําระ ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดการชําระ รวมถึงหมายเหตุที7ทําการบันทึกไว้

สลิปเงินเดือน
สามารถพิมพ์ได้ จากหน้ ารายการเงินเดือน โดยพิมพ์ได้ ทีละพนักงาน

วิธีการส่ งข้ อมูลประกันสังคม
การดาวน์ โหลดรายงานประกันสังคม
สามารถดาวน์โหลดได้ จากหน้ า Datalist รายการเงินเดือน ได้ ทกุ สถานะ (ยกเว้ นรายการยกเลิก)
ทังนี
] ]การอัพโหลดไฟล์เข้ าเว็บประกันสังคม จําเป็ นจะต้ องใช้ ข้อมูลเลขที7สาขาประกันสังคม
ตามที7ระบุไว้ ในการตังค่
] าเงินเดือน หลัก หากระบุไม่ครบจะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้
การนําส่ งประกันสังคมออนไลน์
การส่งข้ อมูลประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม User จําเป็ นต้ องมีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งานเพื7อทําการ log‘
in เข้ าสูร่ ะบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ และต้ องมีสทิ ธิใช้ งานธุรกรรมเงินสมทบ
ลิงค์ การใช้ งานเว็บและการสมัครยืPนออนไลน์ ของประกันสังคม
https://www.sso.go.th/eservices/web/UserManual.pdf
ในส่วนของการส่งข้ อมูลสมทบ มีวธิ ีการดังนี ]
1. เข้ าเว็บ www.sso.go.th > คลิกž ที7 “สถานประกอบการ” ในส่วนของ SSO E-service
2. คลิกž เข้ าสูร่ ะบบ ด้ านมุมขวาบนของหน้ าจอ

3. กรอกชื7อบัญชีผ้ ใู ช้ งานและรหัสและคลิกž ตกลง เพื7อเข้ าสูร่ ะบบ
4. เลือก “ส่งข้ อมูลเงินสมทบ

5. เลือกวิธียื7นส่งข้ อมูลการส่งเงินสมทบ > โดยทัว7 ไปมักเป็ นการส่งเงินสมทบแบบแยกยื7น

6. คลิกž “ดําเนินการต่อ”
7. ตรวจสอบงวดเดือนที7สง่ เงินสมทบว่าถูกต้ อง และเลือกวิธีการส่งเงินสมทบเป็ นแบบ “แนบไฟล์” และคลิกž
ดําเนินการต่อ

8. เลือกประเภทไฟล์เป็ น .xls, .xlsx และคลิกž Choose file เมื7อเลือกไฟล์ที7ดาวน์โหลดจากระบบ
Flowadvance เสร็จสิ ]นแล้ ว คลิกž ดําเนินการแนบไฟล์

9. ระบบจะขึ ]นข้ อมูลสรุปข้ อมูลเงินสมทบให้ User สามารถตรวจสอบข้ อมูลในภาพรวมได้
หรื อหากต้ องการดูข้อมูลเป็ นรายบุคคลให้ คลิกž “ดูรายละเอียดผู้ประกันตน”
ซึง7 หลังจากตรวจสอบจํานวนเงินสมทบและจํานวนลูกจ้ างว่าถูกต้ องครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว เลือก
“ยืนยันการส่งข้ อมูล” ก็จะถือว่าเสร็จสิ ]นการนําส่งข้ อมูล User
จะต้ องดําเนินการต่อในส่วนของการชําระเงินในขันตอนต่
]
อไป

สมุดรายชืPอ

สร้ างรายชืPอลูกค้ าและผู้จาํ หน่ าย
เป็ นการสร้ าง ฐานข้ อมูลเกี7ยวกับ ลูกค้ า , Supplier รวมไปจนดึงบุคคลที7เกี7ยวข้ องกับการดําเนินกิจการโดยให้ เข้ าไปที7
1. เข้ าที7เมนูสมุดรายชื7อ

1

2

2. หลังจากนันให้
] กดที7

จะมีหน้ าต่างขึ ]นมาดังภาพข้ างล่าง

โดยสามารถกรอกข้ อมูลลูกค้ าหรื อผู้จําหน่าย เลือกประเภทลูกค้ า ผู้จําหน่าย และกรอกรายละเอียดที7เกี7ยวข้ องถ้ าเรี ยบร้ อย
แล้ วกด

รายการสินค้ า

ในระบบนี ]จะเป็ นการบริ หารสินค้ าคงเหลือทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจซื ]อมาขายไป หรื อ ธุรกิจการให้ บริ การ ซึง7
ให้ หมวดนี ] ถ้ าต้ องการจะเพิ7มสินค้ าในระบบนัน] สามารถเริ7 มทําได้ โดยกดที7
เป็ นการเข้ าสูห่ มวดการสร้ างสินค้ า (เข้ าที7เมนูสนิ ค้ า > กดปุ่ มสร้ างใหม่)

ดังภาพ จะ

หลังจากนันจะมี
] หน้ าต่างขึ ]นมาตามภาพข้ างล่าง ให้ ทําการกรอกข้ อมูลรายการสินค้ า เลือกประเภทสินค้ าหรื อบริ การ ใส่
ข้ อมูลสินค้ า หลังจากที7กรอกรายเอียดต่าง ๆ เรี ยบร้ อยแล้ วให้ กดปุ่ มบันทึก

ข้ อควรระวัง ให้ หมวดนี ]การเลือกประเภทของสินค้ า จะมีผลต่อการดําเนินงานของระบบ
1 สินค้ าประเภทบริ การ
- สินค้ าประเภทบริ การ
2 สินค้ าไม่นบั สต๊ อก
- สินค้ าประเภทไม่นบั สต๊ อก จะเหมาะกับสินค้ าที7ซื ]อเข้ ามาและขายไปเลย หรื อ เป็ นสินค้ าที7ใช้ ในการดําเนินงานที7
เกี7ยวเนื7องกับบริ ษัท( ที7ไม่ใช้ สนิ ค้ าที7บริ ษัทซื ]อมาเพื7อขาย)
3 สินค้ านับสต๊ อก
- สินค้ าประเภทนับสต๊ อก จะเหมาะกับสินค้ าที7ต้องการทราบความเคลือ7 นไหว สามารถดูประวัตคิ วามเคลือ7 นไหวในการเข้ า
และ ออก ของสินค้ าได้ พร้ อมการคํานวณราคาต้ นทุนสินค้ าแบบ FIFO จะเป็ นสินค้ าที7ใช้ ในการดําเนินงานหลักของกิจการ
(สินค้ าที7ซื ]อมาเพื7อขาย ของกิจการ)

ซึง7 ในหมวดนี ]ถ้ าทําการเลือกสินค้ าที7ต้องการจะดูรายละเอียดสินค้ าคงเหลือได้ โดยการกดที7รายการดังกล่าว เข้ ามาได้ ทนั ที
ดังภาพ

หลังจากที7กดเข้ ามาแล้ ว จะมีรายละเอียดขาย – ซื ]อ ให้ พิจารณา

ถ้ าเลือก Tab ความเคลือ7 นไหวสินค้ า ทางระบบจะแสดงจํานวนสินค้ าเข้ า - ออกในระบบ (Stock Card)

และถ้ าต้ องการจะโหลดเอกสารในรูปแบบของ Microsoft excel สามารถทําได้ โดยกดที7

ฟั งก์ชนั รายงาน
ในโปรแกรม Flowadvance นันสามารถสร้
]
างรายงานที7เกี7ยวข้ องกับการดําเนินงานให้ กบั กิจการเพื7อใช้ ในการ ติดตามผล
การดําเนินงานได้ ดงั นี ] (ดังภาพข้ างล่าง)

รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท
• รายงานยอดขาย
• รายงานการเก็บเงิน
• รายงานใบวางบิล
•
•
•
•

รายงานภาษี ขาย
รายงานภาษี ซื ]อ
รายงานภาษี เงินได้ หกั ณ ที7จา่ ย
รายงานลูกหนี ]ตามเอกสาร

• รายงานใบรับสินค้ า
• รายงานค่าใช้ จา่ ย
• รายงานสินค้ าคงเหลือ
• รายงานเจ้ าหนี ]ตามเอกสาร
• รายงานเงินเดือน
• รายงานเงินเดือนและยอดสะสม

รายงานยอดขาย / รายงานการเก็บเงิน / รายงานใบวางบิล

รายงานยอดขายสิ นค้าเป็ นการสรุ ปผลของการขายประจําเดือนหรื อประจําปี เช่น จํานวนยอดขายประจําเดือน และยอดที&
คาดว่าขายได้จาํ นวนเท่าไรในเดือนต่อไป เพื&อประเมินผลหาทางแก้ไขปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพที&ดียงิ& ขึNน
ส่ วน รายงานการเก็บเงิน รายงานใบวางบิล นัNนจะเป็ นการสรุ ปผลของการส่ งใบเรี ยกเก็บเงิน(ใบวางบิล) และรายงานจํานวน
เงินที&รับชําระจากลูกค้า จากข้อมูลทัNงหมดจะได้ช่วยผูป้ ระกอบการในการตัดสิ นใจว่า ยังมียอดเงินไหนยังไม่ได้รับชําระ
หรื อชําระแล้ว จากลูกค้าคนไหน จํานวนเท่าไหร่
ซึ&งจากข้อมูลทัNงหมดจะนํามาสร้างฐานข้อมูลการขายของกิจการและการเก็บเงินรวมจนถึงการทํารายงานด้านต่าง ๆ เพื&อ
เป็ นข้อมูลประกอบการดําเนินงานของกิจการต่อไป

รายงานใบรั บสินค้ า
เป็ นรายงานการรับสิ นค้า (กรณี ที&เป็ นสิ นค้านับสต็อค) โดยจะมีการแสดงจํานวน ราคา ภาษีมูลค่าเพิ&มของสิ นค้าที&รับเข้ามา
คลังสิ นค้าของกิจการ

รายงานค่ าใช้ จ่าย
รายงานค่าใช้จ่ายที&เกิดขึNนในกิจการ ซึ&งจะแสดงรายการทางการเงินที&เกี&ยวข้องและรายละเอียดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย ในช่วง
เวลาที&สามาถเลือกที&จะแสดงได้

รายงานสินค้ าคงเหลือ
1. สามารถดูรายงานสินค้ าคงเหลือได้ ที7เมนูรายงาน > เลือกรายงานสินค้ าคงเหลือ > เลือกวันที7ที7ต้องการดูข้อมูลสินค้ า
คงเหลือครับ

จะเป็ นการแสดงยอดสินค้ าคงเหลือในกิจการว่ามีจํานวนที7เหลือ ราคาเฉลีย7 และมูลค่าจํานวนเท่าไหร่ ณ วันที7ๆ ต้ องการ
จะให้ ทางระบบแสดง
รายงานภาษีขาย / รายงานภาษีซือM / รายงานภาษีหกั ณ ทีPจ่าย
รายงานในฟั งก์ชนั นี ]จะเป็ นรูปแบบสรุปผลการดําเนินงานของภาษี ซื ]อ ภาษี ขาย และภาษี หกั ณ ที7จา่ ยที7เกิดขึ ]น ซึง7 สามารถ
เลือกที7จะให้ แสดงในช่วงเวลาที7สามารถระบบ ได้
สามารถ Export ออกในรูปแบบ Microsoft Excel เพื7อที7จะได้ ให้ นกั บัญชีสามารถปรับปรุงเพื7อนําไปยื7นแบบ ภพ.¤Ÿ ได้
รายงานลูกหนีตM ามเอกสาร / รายงานเจ้ าหนีตM ามเอกสาร
จะเป็ นรายงานสรุปยอดลูกหนี ] / เจ้ าหนี ] สําหรับกิจการจะได้ ทราบว่ามีรายการค้ างจ่าย ค้ างรับ เป็ นจํานวนเท่าไหร่ และเป็ น
ยอดของเจ้ าหนี ] / ลูกหนี ]รายไหนบ้ าง

รายงานเงินเดือน / รายงานเงินเดือนและยอดสะสม
สําหรับรายงานเงินเดือน และ รายงานเงินเดือนยอดสะสมนัน] เป็ นรายงานจํานวนเงิน (เงินเดือน) ประกันสังคม และภาษี
เงินได้ ที7มีการหัก และจํานวนเงินได้ ที7มีการจ่ายให้ กบั พนักงานที7จะช่วยให้ กิจการสามารถนําตัวเลขที7เกี7ยวข้ องไปใช้ ใน
รายการทางภาษี ได้

-------------------------------------------------------------------------------------

