
 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้ 15-1 

โปรแกรมบริหารงานบัญชีลูกหนี้ 
ส่วนระบบบริหารงานบัญชลีูกหนีอ้ื่นๆ 

 
การเรียกใช้โปรแกรม 

กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมผู้ใช้งำนจะต้องเปิดโปรแกรมเบรำเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 
udoncity.go.th  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  กำรเรียกใช้งำนระบบบริหำรงำนบัญชีลูกหนี้อื่นๆ 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  กำรเรียกใช้งำนระบบบริหำรงำนบัญชีลูกหนี้อื่นๆ 
 

เมื่อผู้ใช้งำน Login เข้ำสู่ระบบแล้วจะปรำกฏหน้ำจอแรกของระบบบริหำรงำนบัญชีลูกหนี้อื่นๆ ดังรูปที่ 3

 
 

คลิก เลือกเมนูที่ต้องการ 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 



 

 

15-2 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที่ 3  หน้ำแรกของระบบบริหำรงำนบัญชีลูกหนี้อื่นๆ 
 

ข้อมูลเบื้องต้น  ระบบบริหำรงำนบัญชีลูกหนี้อื่นๆ มีเมนูหลักท้ังหมด 5 เมนูดังนี้ 
1. เมนูลูกหนี้  ใช้ส ำหรับบันทึกลูกหนี้ และจัดกำรรำยกำรลูกหนี้ 
2. เมนูตั้งหนี้  ใช้ส ำหรับบันทึกตั้งหนี้ และจัดกำรรำยกำรตั้งหนี้ 
3. เมนูหนังสือแจ้งเตือน ใช้ส ำหรับบันทึกหนังสือแจ้งเตือน และจัดกำรรำยกำรหนังสือแจ้งเตือน 
4. เมนูลดหนี้   ใช้ส ำหรับบันทึกลดหนี้ และจัดกำรรำยกำรลดหนี้ 
5. เมนูรำยงำน  ใช้ส ำหรับรำยงำนออกรำยงำนต่ำงๆ เช่น รำยงำนปริมำณขยะมูลฝอย รำยงำน

แจ้งค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอย รำยงำนกำรตั้งหนี้ลดหนี้ 
 

1. เมนูลูกหนี ้
1.1 เมนบูันทึกลูกหนี้ 

คลิกท่ีเมนู “ลูกหนี้”  “บันทึกลูกหนี้” 
 

 
 

รูปที่ 4  หน้ำจอจัดกำรรำยกำรลูกหนี้ 
 

1.1 (1) คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูลตั้งหนี้” เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกลูกหนี้ 



 

 

15-3 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที่ 5  หน้ำจอบันทึกลูกหนี้ 
 

1.1 (2) กรอกข้อมูลลูกหนี้ 
1.1 (3) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 

1.2 เมนูรายการลูกหนี้ 
คลิกท่ีเมนู “ลูกหนี้”  “รำยกำรลูกหนี้” 

 

 
 

รูปที่ 6  หน้ำจอจัดกำรรำยกำรลูกหนี้ 
 

1.2.1 กำรแก้ไขรำยกำรลูกหนี้ 
คลิกท่ีเมนู “ลูกหนี้”  “รำยกำรลูกหนี้”   



 

 

15-4 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที่ 7  หน้ำจอแก้ไขรำยกำรลูกหนี้ 
 

1.2.1 (1) กรอกข้อมูลลูกหนี้ที่ต้องกำรแก้ไข 
1.2.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 

1.2.2 กำรลบรำยกำรลูกหนี้ 
คลิกท่ีเมนู “ลูกหนี้”  “รำยกำรลูกหนี้”   

 

2. เมนูตั้งหนี ้
2.1 เมนู บันทึกตั้งหนี้ 

คลิกท่ีเมนู “ตั้งหนี้”  “บันทึกตั้งหนี้” 

 
รูปที่ 8  หน้ำจอบันทึกตั้งหนี้ 



 

 

15-5 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

2.1.1 (1) กรอกข้อมูลตั้งหนี้ 
2.1.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 

2.2 เมนูรายการตั้งหนี้ 
 คลิกท่ีเมนู “ตั้งหนี้”  “รำยกำรตั้งหนี้” 

 
 

รูปที่ 9  หน้ำจอจัดกำรรำยกำรตั้งหนี้ 
 
2.2.1 กำรแก้ไขรำยกำรตั้งหนี้ 

คลิกท่ีเมนู “ตั้งหนี้”  “รำยกำรตั้งหนี้”   

 
รูปที่ 10  หน้ำจอแก้ไขรำยกำรตั้งหนี้ 

 

2.2.1 (1) กรอกข้อมูลตั้งหนี้ที่ต้องกำรแก้ไข 
2.2.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 



 

 

15-6 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

2.2.2 กำรลบรำยกำรตั้งหนี้ 
คลิกท่ีเมนู “ตั้งหนี้”  “รำยกำรตั้งหนี้”   

 

3. เมนูหนงัสือแจ้งเตือน 
3.1 เมนูหนังสือแจ้งเตือน 

คลิกท่ีเมนู “หนังสือแจ้งเตือน”  “หนังสือแจ้งเตือน” 
 

 
 

รูปที่ 11  หน้ำจอหนังสือแจ้งเตือน 
 

3.1 (1) คลิกที่ปุ่ม “บันทึกหนังสือแจ้งเตือน” เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกหนังสือแจ้งเตือน 
 

 
รูปที่ 12  หน้ำจอบันทึกหนังสือแจ้งเตือน 

 

3.1 (2) กรอกข้อมูลหนังสือแจ้งเตือน 
3.1 (3) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 



 

 

15-7 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

3.2 เมนูรายการหนังสือแจ้งเตือน 
คลิกท่ีเมนู “หนังสือแจ้งเตือน”  “รำยกำรหนังสือแจ้งเตือน” 

 
 

รูปที่ 13  หน้ำจอจัดกำรรำยกำรหนังสือแจ้งเตือน 
 
3.2.1 กำรแก้ไขรำยกำรหนังสือแจ้งเตือน 

คลิกท่ีเมนู “หนังสือแจ้งเตือน”  “รำยกำรหนังสือแจ้งเตือน”   
 

 
รูปที่ 14  หน้ำจอแก้ไขหนังสือแจ้งเตือน 

 

3.2.1 (1) กรอกข้อมูลหนังสือแจ้งเตือนที่ต้องกำรแก้ไข 
3.2.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 

3.2.2 กำรลบรำยกำรหนังสือแจ้งเตือน 
คลิกท่ีเมนู “หนังสือแจ้งเตือน”  “รำยกำรหนังสือแจ้งเตือน”   

 



 

 

15-8 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

4. เมนูลดหนี ้
4.1 เมนูบันทึกลดหนี้ 

คลิกท่ีเมนู “ลดหนี้”  “บันทึกลดหนี้” 
 

 
 

รูปที่ 15  หนำ้จอลดหนี้ 
 

4.1 (1) คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูลลูกหนี้” เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกข้อมูลลดหนี้ 
 

 
รูปที่ 16  หน้ำจอบันทึกลดหนี้ 

 

4.2 (2) กรอกข้อมูลลดหนี้ 
4.2 (3) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
 



 

 

15-9 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

4.2 เมนูรายการลดหนี้ 
คลิกท่ีเมนู “ลดหนี้”  “รำยกำรลดหนี้” 

 
 

รูปที่ 17  หน้ำจอจัดกำรรำยกำรลดหนี้ 
 

คลิกท่ีปุ่ม “ยกเลิกรำยกำร” เพ่ือยกเลิกรำยกำรลดหนี้ 
 

5. เมนูรายงาน 
5.1 เมนูรายงานปริมาณขยะมูลฝอย 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำน”  “รำยงำนปริมำณขยะมูลฝอย” 
 

 
 

รูปที่ 18  หน้ำจอออกรำยงำนปริมำณขยะมูลฝอย 
 

5.1 (1) คลิกเลือกเดือน 
5.1 (2) คลิกเลือกปี 
5.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือออกรำยงำน 

 

5.2 รายงานแจ้งค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำน”  “รำยงำนแจ้งค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอย” 
 

 

 
 

รูปที่ 19  หน้ำจอออกรำยงำนแจ้งค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 



 

 

15-10 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบัญชีลกูหนี ้

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 

5.2 (1) คลิกเลือกเดือน 
5.2 (2) คลิกเลือกปี 
5.2 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือออกรำยงำน 

 
5.3 รายงานการตั้งหนี้ ลดหนี้ 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำน”  “รำยงำนกำรตั้งหนี้ ลดหนี้” 
 

 
 

รูปที่ 20  หน้ำจอออกรำยงำนกำรตั้งหนี้ ลดหนี้ 
 

5.3 (1) คลิกเลือกเดือน และปี 
5.3 (2) คลิกเลือกสถำนะ 
5.3 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือออกรำยงำน 

 


