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คู�มือปฏิบัติงาน 

ระบบการบัญชี (FI) 

ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) 

Program: ZARF002 

ใบแจ6งหนี ้
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โดยเกณฑBพึงรบัพึงจ�ายลักษณะสามมติิ (MIS) 
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1 คําอธิบาย  
การพิมพ3ใบแจ�งหนี้ของลูกหนี้ 
 

2 วิธีการเข6าใช6งาน 

ผ7านทาง  
(Menu Path) 

N/A 

รหัสการทํารายการ 
(Transaction Code) 

ZARF002 

 

3 วิธีการกรอกค�าที่หน6าจอ 
หน�าจอ “ใบแจ�งหนี้” กรอกเง่ือนไขท่ีต�องการทํารายการ 
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รายการข6อมูล คําอธิบาย ประเภท วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 
Mandatory Selection 

Company Code รหัสบริษัท R ระบุรหัสบริษัท 1000: มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ3 

Document Number เลขท่ีเอกสาร O ระบุเลขท่ีเอกสาร  
Fiscal Year ปXบัญชี R ระบุปXบัญชี 

โดยสําหรับรหัสบริษัท 1000 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ3 
ปXบัญชีคือรอบ ตุลาคม – 
กันยายน 
เช7น ปXบัญชี 2019 คือต้ังแต7
วันท่ีผ7านรายการ 
01.10.2018 - 30.09.2019 

 

General Selection 
Customer Code รหัสลูกค�า O ระบุรหัสลูกค�า  
Document Type ประเภทเอกสาร O ระบุประเภทเอกสาร  
Document Date วันท่ีเอกสาร O ระบุวันท่ีเอกสาร  
Posting Date                 วันท่ีผ7านรายการ O ระบุวันท่ีผ7านรายการ  
Reference                    การอ�างอิง O ระบุการอ�างอิง  

(หมายเหตุ : จากตารางข�างต�น , ท่ีคอลัมน3 “ประเภท”; “R” = ต�องระบุเสมอ, “O” = สามารถเลือกได�, “C” = ระบุ
ตามเง่ือนไข) 
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4 วิธีการประมวลผล 
T-Code : FB01 กด Enter 
 

 
 

หน6าจอ “ใบแจ6งหนี้”  
ส�วน Mandatory Selection 

1. Company Code:  ระบุรหัสบริษัท (1000: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ3)  
2. Document Number:  ระบุเลขท่ีเอกสาร  
3. Fiscal Year:  ระบุปXบัญชี  

ส�วน General Selection 
4. Document Type:  ระบุประเภทเอกสาร (D1: ต้ังหนี้ WU-มวล.) 

5. กด  เพ่ือประมวลผล 
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2 
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ระบบแสดงหน�าจอรายละเอียดใบแจ�งหนี้ 
6. เลือก  เอกสารท่ีต�องการพิมพ3 

7. เลือก  เพ่ือสั่งพิมพ3ใบสําคัญการต้ังหนี้ 
 

 
 

ระบบแสดงหน�าจอ “Print” 

8. เลือก  เพ่ือแสดงตัวอย7างการพิมพ3 หรือ 
9. เลือก  เพ่ือพิมพ3ใบสําคัญการต้ังหนี้ทันที 

6 

7 

8 

9 
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ระบบแสดงหน�าจอตัวอย7างแบบฟอร3มใบสําคัญการต้ังหนี้ 

หมายเหตุ: คําว7า “สําเนา” ด�านขวาบนจะแสดงเม่ือเอกสารดังกล7าวเคยพิมพ3ไปแล�ว 
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5 รูปแบบรายงาน 
หน�าจอแสดงข�อมูลแบบฟอร3มใบสําคัญการต้ังหนี้เม่ือสั่งพิมพ3ลง PDF File หรือ กระดาษ 
 

 

 


