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1 คําอธิบาย  
การพิมพ1รายงานการรับเงิน 
 

2 วิธีการเขLาใชLงาน 

ผ3านทาง  
(Menu Path) 

N/A 

รหัสการทํารายการ 
(Transaction Code) 

ZARR002 

 

3 วิธีการกรอกค�าที่หนLาจอ 
หน?าจอ “รายงานการรับเงิน” กรอกเง่ือนไขท่ีต?องการทํารายการ 
 

 
 

รายการขLอมูล คําอธิบาย ประเภท วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 
Company Code รหัสบริษัท R ระบุรหัสบริษัท 1000: มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ1 
Posting Date วันท่ีผ3านรายการ O ระบุวันท่ีผ3านรายการ DD.MM.YYYY 
Customer Code รหัสลูกค?า O รหัสลูกค?า  
G/L Account 

(Revenue) 
รหัสบัญชีรายได? O ระบุรหัสบัญชีรายได?  
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รายการขLอมูล คําอธิบาย ประเภท วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 
G/L Account 

(Recon.) 
รหัสบัญชีกระทบยอด O ระบุรหัสบัญชีกระทบ

ยอด 
 

G/L Account (Bank) รหัสบัญชีธนาคาร O ระบุรหัสบัญชีธนาคาร  
Amount จํานวนเงิน O ระบุจํานวนเงิน  

(หมายเหตุ : จากตารางข?างต?น , ท่ีคอลัมน1 “ประเภท”; “R” = ต?องระบุเสมอ, “O” = สามารถเลือกได?, “C” = ระบุ
ตามเง่ือนไข) 
 

4 วิธีการประมวลผล 
T-Code : ZARR002 กด Enter 
 

 
 

หนLาจอ “รายงานการรับเงิน” 
1. Company Code:  ระบุรหัสบริษัท (1000) 
2. Posting Date:  ระบุวันท่ีผ3านรายการ (21.07.2019) 
3. G/L Account (Revenue):  ระบุรหัสบัญชีรายได? (4021010102) 
4. กด  เพ่ือเข?าสู3หน?ารายงาน  

 

1 

2 

3 

4 
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ระบบแสดงหน?าจอรายงานตามข?อมูลท่ีเลือก ตรวจสอบข?อมูลท่ีแสดง    

5. กด More > List > Export > Spreadsheet  เพ่ือ Export ข?อมูล 

5 
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ระบบแสดง Pop Up: Select Spreadsheet 
6. Select From All Available Formats:  เลือกประเภทไฟล1ท่ีต?องการ 
7. กด  เพ่ือไปหน?าจอบันทึกไฟล1 

 

6 

7 
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8. ระบุ Path และชื่อไฟล1เพ่ือจัดเก็บ ระบบสร?างไฟล1และวางไว?ท่ี Path ท่ีระบุ 

9. กด  เพ่ือบันทึกข?อมูล 
 

 

 
ตัวอย3างรูปแบบไฟล1 Excel ท่ีทําการ Export ออกมาตามรูปด?านบน 

 

8 

9 
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5 รูปแบบรายงาน 
หน?าจอแสดงข?อมูลเม่ือสั่งพิมพ1ลง PDF File หรือ กระดาษ 

 
 


