
 
 

 

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ขอบคุณโปรแกรมอา่นบัตรสมาร์ทการ์ด        SIAM-ID  โดย พุฒิพงศ์ ยองทอง 

โดย ประหยัด พุดจีบ 

นักพัฒนาชุมชนอิสระ 

https://lin.ee/q5jRZak
https://www.youtube.com/channel/UClLggvRbwCoGZzPKkRdQeEw
https://www.facebook.com/SoftwareBanBan
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โปรแกรม Saving Fund ส ำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 
ที่พัฒนำขึ้นใช้งำนจริงในชุมชน และแบ่งปันให้ดำวน์โหลดไปทดลองใช้ฟรีไม่
จ ำกัดเวลำ หำกท่ำนใดประสงค์จะสั่งซื้อจะได้รับ 
1) เครื่องอ่ำนบัตรประชำชนสมำร์ทกำร์ด 1 เคร่ือง  
2) แฟรชไดร์ฟ 1 อัน บรรจุไฟล์ติดตั้งรองรับระบบเครือข่ำย (LAN) ไฟล์คู่มือใช้งำนฉบับเต็ม  
3) แก้ไขหัวรำยงำนเป็นชื่อกลุ่มของท่ำน 

สารบัญ
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 การเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ใช้งานระบบ ......................................................... หน้า 7 

 การตั้งค่าระบบก่อนการใช้งาน ................................................................ หน้า 8 

 การยกยอดงบการเงินจากระบบเก่า ........................................................ หน้า 15 

 วิธีใช้งานโปรแกรม ส่วนอื่นๆ .................................................................. หน้า 20 

 การบนัทึกขอ้มูลสมาชกิ-สมัครสมาชกิใหม่ 

 การรบัเงินสจัจะ-พิมพ์สมุดสัจจะ 

 บันทึกรับเงนิกู้ธนาคาร-จ่ายช าระหนี้ธนาคาร 

 การบนัทึกค าขอกู้ยืมของสมาชกิ

 การอนุมตักิู-้พิมพ์สัญญา-พิมพ์สมุด

 การพิมพ์ใบแจ้งเตือนลกูหนีอ้ัตโนมตัิ

 การรบัช าระหนี้-พิมพ์สมุดกูย้ืม

 การส่งมอบเงินสด-ฝากถอนเงินธนาคาร

 การบนัทึกรายรับ-พิมพ์ใบเสร็จ

 การบนัทึกรายจา่ย-พิมพ์ใบส าคัญ

 การดูงบการเงนิ-การปิดงบประจ าปี

 บันทึกการจัดสรรก าไรประจ าปี 

 การค านวณเงินปันผลอัตโนมัติ 

 การตรวจสอบ-รายงานการตรวจสอบ 

ติดต่อสั่งซื้อที่นี่ 

 
 
 
 

รอติดตำมที่ช่อง YouTube 
กรุณำกด ติดตำม 

เพ่ือรอชมวิธีใช้งำน กำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงละเอียด และควำมรู้กำรใช้

เทคโนโลยีกับงำนพัฒนำชุมชนอื่นๆ 

https://lin.ee/q5jRZak
https://www.youtube.com/channel/UClLggvRbwCoGZzPKkRdQeEw
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 คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 

 
 
 
 ความต้องการระบบ ส าหรับโปรแกรม

 

                                                      

                     
 

ตัวอักษรใหญ่ ใช้งำนง่ำย เหมำะสมทุกวัย 

บันทึกสัจจะรำยเดือน พิมพ์สมุดสัจจะ 

บันทึกค ำขอกู้ พิมพ์สัญญำ พิมพ์สมุดเงินกู้ 

ระบบลูกหนี้ ดอกเบี้ยอัตโนมัติ ก ำหนดได้หลำยแบบ 

บันทึกบัญชีอัตโนมัติ ดูงบกำรเงินได้ทุกวัน 

รองรับเครื่องอ่ำนบัตรประชำชน บันทึกรูปถ่ำยได้ 

รองรับระบบเครือข่ำย (LAN) เชื่อมต่อได้หลำยเครื่อง 

หรือสูงกวา่ 

รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน 

Smart Card ทุกรุ่น 

เครื่องที่ไม่มีหรือมี Office ต่ ากว่า 2010 

ตัวติดตั้งจะร้องขอการดาวน์โหลด 

Microsoft Access Runtime อัตโนมัติ 
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 การติดต้ังโปรแกรม

 
ชมวีดีโอคลิปกำรติดตั้งโดยละเอียดที่ YouTube ติดตำม เพ่ือศึกษำวิธีใช้งำน 

กำรแก้ไขปัญหำ และควำมรู้กำรใช้เทคโนโลยีกับงำนพัฒนำชุมชนอื่นๆ 
 

                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก 2 ครั้ง 

คลิก ติดตั้ง แล้วรอ... 

คลิก ปิด จำกนั้น 
รีสตำร์ทคอมพิวเตอร์ 

เสร็จแล้ว! 

https://www.youtube.com/channel/UClLggvRbwCoGZzPKkRdQeEw
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 ตรวจสอบความพร้อม โปรแกรม

 
ชมวีดีโอคลิปวิธีกำรใช้งำนโดยละเอียดที่ YouTube ติดตำม เพ่ือศึกษำวิธีใช้
งำน กำรแก้ไขปัญหำ และควำมรู้กำรใช้เทคโนโลยีกับงำนพัฒนำชุมชนอื่นๆ 

 
 
 ตรวจสอบความพร้อมโปรแกรม 
           

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไอคอน SIAM-ID ที่
มุมล่ำงขวำ พร้อมใช้

เครื่องอ่ำนบัตร 

ไอคอนเร่ิมต้นโปรแกรม 
ที่หน้ำเดสก์ท็อป 

C:\SavingFund 

ที่เก็บโปรแกรมม ีแบบฟอร์ม
ตัวอย่ำงเอกสำร ที่ใช้ในโปรแกรม 

https://www.youtube.com/channel/UClLggvRbwCoGZzPKkRdQeEw
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** ผู้ใช้ทุกคน ไม่ควรใช้รหัสผ่ำนพ้ืนฐำนของระบบ ควรเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่ ** 
 

 

เข้าใช้งานโปรแกรมครั้งแรก 

 เลือกชื่อ ผู้ดูแลระบบ 

 รหัสผ่ำน 123456 

 คลิก ตกลง 

คลิก ตกลง 

หน้าหลักพร้อมใช้งาน 

เลือกแท็บเมนูใช้งำน ปิดโปรแกรม ลงชื่อออก/เปลี่ยนผู้ใช้งำน 

เปลี่ยนรหัสผ่ำน 
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 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 

 
 

 
 

                                
 

ที่หน้ำหลัก คลิกทีน่ี่ (มมุล่ำงซ้ำย) 

 คลิก ตกลง 

 กรอก รหัสผ่ำนใหม ่

 กรอก รหัสผ่ำนปัจจุบัน 

 กรอก รหัสผ่ำนใหม ่

 กรอก รหัสผ่ำนใหม่อกีคร้ัง 

คลิก ตกลง 
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 การตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน 

 
ชมวีดีโอคลิปวิธีกำรใช้งำนโดยละเอียดที่ YouTube ติดตำม เพ่ือศึกษำวิธีใช้
งำน กำรแก้ไขปัญหำ และควำมรู้กำรใช้เทคโนโลยีกับงำนพัฒนำชุมชนอื่นๆ 

 

 
 

 
 

คลิก จัดกำรระบบ 
(เห็นเฉพำะผู้ดูแลระบบ) 

เลือกตั้งค่ำต่ำงๆ 
ให้ครบถ้วน 

https://www.youtube.com/channel/UClLggvRbwCoGZzPKkRdQeEw
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(1) แก้ไข ข้อมูลติดต่อของกลุ่ม และชื่อประธานกลุ่ม จะใช้อ้างอิงในระบบ 

(2) เลือกก าหนดให้ถอน สัจจะพิเศษ ได้/ไม่ได้ การแก้ไขนี้ต้องยืนยันด้วยรหัสผ่ำนของ
ประธำนฝ่ำยส่งเสริมกำรออม ระเบียบบางกลุ่มให้ถอนเพียงปีละครั้ง 

(3) เลือกปรับตัวป้อนกระดาษ กรณีพิมพ์สมุดบัญชีสัจจะ/เงินกู้ของสมาชิก ปรับที่กั้น
ขอบกระดาษเป็น ตรงกลางหรือชิดขวา ขึ้นอยู่กับชนิดเครื่องพิมพ์ 

(4) แก้ไข ค่าต่างๆ ตามระเบียบของกลุ่ม 

(5) เลือกต าแหน่งโฟลเดอร์ของไฟล์รูปภาพ (ไม่ควรแก้ไข) 

(6) บังคับยอดกู้ไม่เกินเครดิต หมายถึง ต้องการก าหนดให้ขอกู้ได้ไม่เกินจ านวนเท่าของ
เงินสะสมรวมกัน (ไม่ควรบังคับยอดถ้ำเพิ่งเริ่มใช้ยังไม่ยกยอดงบกำรเงิน) การ
แก้ไขนีต้้องยืนยันด้วยรหัสผ่ำนของประธำนฝ่ำยเงินกู้ 

(7) แก้ไขช่ือกรรมการผู้ให้กู้และพยานในสัญญากู้ยืม ที่ก าหนดโดยมติคณะกรรมการ 
 
** ข้อมูลพื้นฐำน เมื่อแก้ไขแล้วต้องปิดโปรแกรมและเข้ำใช้ใหม่เสมอ เพ่ือให้ค่ำที่แก้ไขมีผล ** 
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** โครงสร้ำงคณะกรรมกำรที่ระบบก ำหนดมำแล้ว ไม่สำมำรถเปลี่ยนได้ ให้แก้ไขช่ือได้เท่ำนั้น 

เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ง่ำย ** 
 

(1) คลิก เลือกชื่อ ที่ต้องการแก้ไข ระบบจะดึงข้อมูลแสดงที่  

(2) สามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล และชื่อย่อ ได้ หากมีการแก้ไขให้คลิก  เพื่อบันทึก 

(3) คลิก เพิ่มผู้ใช้ ถ้าต้องการเพิ่มชื่อ-ต าแหน่งกรรมการ นอกเหนือจากที่ระบบก าหนด
มา โดยเลือกฝ่ายที่กรรมการสังกัด แล้วคลิก  เพื่อบันทึก (เมื่อคลิกเพิ่มผู้ใช้ ปุ่ม
นี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม ยกเลิก สามารถคลิกเพื่อยกเลิกการเพิ่มได้) 

(4) คลิกเพื่อบันทึก การแก้ไขต่างๆ หรือหลังจากเพิ่มผู้ใช้ใหม่ 

(5) คลิกเพื่อลบผู้ใช้ที่ถูกเลือกอยู่ (ลบได้เฉพำะผู้ใช้ที่เพ่ิมใหม่เองเท่ำน้ัน) 

(6) คลิกเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ที่เลือกอยู่ ใช้กรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้แจ้งผู้ดูแล
ระบบเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านให้เป็นค่าพื้นฐานคือ 123456 (ควรแนะน ำให้ผู้ใช้เปลี่ยน
เองเมื่อเข้ำใช้งำนอีกครั้ง) ผู้ใช้ที่ยังใช้รหัสพื้นฐานอยู่จะรีเซ็ตไม่ได้ 

** แม้ผู้ดูแลระบบจะสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ แต่ไมส่ำมำรถทรำบรหัสผ่ำนของผู้ใช้แต่ละคน 
เว้นแต่ผู้ใช้ที่ยังใช้รหัสผ่ำนพื้นฐำน 123456 ** 
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** แก้ไขด้วยควำมระมัดระวัง บัญชีธนำคำรที่เพิ่มแล้วจะไม่สำมำรถลบออกได้ เพรำะเกี่ยวข้อง

กับผังบัญชีหลำยหมวด ** 
 

(1) คลิก เลือกช่ือบัญชี ที่ต้องการแก้ไข ระบบจะดึงข้อมูลแสดงที่  

(2) สามารถแก้ไข ชื่อเรียกบัญชี ได้ เช่น อักษรย่อชื่อธนาคารและเลขบัญชีตัวท้าย 
(สามารถก าหนดชื่อเรียกอะไรก็ได้ที่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจและไม่ซ้ ากัน) 
ควรเป็นชื่อที่กระชับไม่ยาวเกินไป หากมีการแก้ไขให้คลิก  เพื่อบันทึก 

(3) คลิก เพิ่มบัญชีใหม่ หากกลุ่มมีบัญชีเงินฝากธนาคารมากกว่า 1 บัญชี (เพิ่มได้ทั้ง
บัญชีธนาคารต่างๆ หรือบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินชุมชนที่มีการโอนดอกเบี้ย
เข้าบัญชีอัตโนมัติ) แล้วคลิก  เพื่อบันทึก (เมื่อคลิกเพิ่มบัญชีใหม่ ปุ่มนี้จะ
เปลี่ยนเป็นปุ่ม ยกเลิก สามารถคลิกเพื่อยกเลิกการเพิ่มได้) 

** ระบบจะเพิ่มผังบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ หมวดสนิทรัพย์ 12XX และหมวดรำยได้ 44XX ** 
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** แก้ไขด้วยควำมระมัดระวัง รำยกำรจัดสรรที่เพ่ิมใหม่ ไม่สำมำรถลบออกได้ กรณีรำยกำร
จัดสรรใดไม่ใช้แล้ว ให้ก ำหนดร้อยละเป็น 0 ** 

 
(1) คลิก เลือกรายการจัดสรร ที่ต้องการแก้ไข ระบบจะดึงข้อมูลแสดงที่  

(2) สามารถแก้ไข รายการจัดสรรอะไรก็ได้ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ และร้อยละรวมกัน
ต้องได้ 100 พอดี หากมีการแก้ไขให้คลิก  เพื่อบันทึก (ควรก าหนดช่ือให้มีค าว่า 
“จัดสรร” ในประเภทเงินจัดสรรแล้วเพื่อไม่ให้สับสนในการใช้งานส่วนอื่นๆ) 

(3) คลิก เพิ่มรายการใหม่ ถ้าต้องการเพิ่มรายการจัดสรร นอกเหนือจากที่ระบบก าหนด
มา โดยเลือกประเภทให้ถูกต้อง แล้วคลิก  เพื่อบันทึก (เมื่อคลิกเพิ่มรายการใหม่ 
ปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม ยกเลิก สามารถคลิกเพื่อยกเลิกการเพิ่มได้) 

(4) คลิกเพื่อบันทึก การแก้ไขต่างๆ หรือหลังจากเพิ่มรายการการจัดสรรใหม่ 
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** แก้ไขด้วยควำมระมัดระวัง ประเภทกำรกู้ที่เพ่ิมแล้วจะไม่สำมำรถลบออกได้ เพรำะ
เกี่ยวข้องกับผังบญัชีหลำยหมวด ** 

 
(1) คลิก เลือกการกู ้ที่ต้องการแก้ไข ระบบจะดึงข้อมูลแสดงที่  

(2) สามารถแก้ไข ชื่อการกู้ ระยะเวลา/เดือน อักษรสัญญา ดอกเบี้ยและค่าปรับให้
ค ำนวณเป็นต่อปีเท่ำนั้น การค านวณดอกเบี้ย (รายวัน-คิดตามจริงรายวัน เต็ม
เดือน/เต็มปี-คิดเต็มเดือน/ปีต้ังแต่วันที่กู้) เตือนล่างหน้าก่อนครบสัญญากี่วัน หากมี
การแก้ไขให้คลิก  เพื่อบันทึก 

(3) คลิก เพิ่มประเภทใหม่ ถ้าต้องการเพิ่มประเภทการกู้ นอกเหนือจากที่ระบบก าหนด
มา แล้วคลิก  เพื่อบันทึก (เมื่อคลิกเพิ่มประเภทใหม่ ปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม 
ยกเลิก สามารถคลิกเพื่อยกเลิกการเพิ่มได้) 

(4) คลิกเพื่อบันทึก การแก้ไขต่างๆ หรือหลังจากเพิ่มประเภทใหม่ 
** กำรแก้ไขข้อมูลประเภทกำรกู้ จะมีผลกับสัญญำกู้ยืมหลงัจำกกำรแก้ไขเท่ำนั้น ไม่มีผลกบั

สัญญำกู้ยืมที่อนมุัติก่อนกำรแก้ไข ** 
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** แก้ไขด้วยควำมระมัดระวัง หำกไมม่ีควำมเชี่ยวชำญระบบบัญชีแยกประเภท และไม่เข้ำใจ

กำรออกแบบโปรแกรม Saving Fund ไม่ควรแก้ไขเอง ** 
** รหัสบัญชี หมวด ประเภท ที่ระบบก ำหนดมำให้ ห้ำมแก้ไขเด็ดขำด ** 

 
(1) รหัสบัญชี ก าหนดตามวิธีการด้านขวา (ห้ำมแก้ไขที่ระบบมีมำให้ก่อนแล้ว) 

(2) หมวด มีเพียง 5 หมวดเท่ำนั้น คือ สินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้ และ ค่าใช้จ่าย 

(3) ประเภท คือหมวดย่อยของหมวดหลักใน  

(4) ชื่อเรียกบัญชี เป็นช่ือบัญชีย่อยของ ประเภท ใน  

(5) บันทึกเอง ก าหนดส าหรับหมวด รำยได้ และ ค่ำใช้จ่ำย ที่ผู้ใช้ต้องบันทึกเอง ระบบ
ไม่สามารถบันทึกให้อัตโนมัติ 

** แนะน ำให้ติดต่อผู้พัฒนำโปรแกรม หำกต้องกำรแก้ไข ** 
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 การยกยอดงบการเงินจากระบบเก่า 

 
ชมวีดีโอคลิปวิธีกำรใช้งำนโดยละเอียดที่ YouTube ติดตำม เพ่ือศึกษำวิธีใช้
งำน กำรแก้ไขปัญหำ และควำมรู้กำรใช้เทคโนโลยีกับงำนพัฒนำชุมชนอื่นๆ 

 
** กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพิ่งก่อตั้ง ยังไม่มีรำยกำรให้ข้ำมไปข้อ (7) และในขอ้ (8) ไม่ต้องกรอก

จ ำนวนเงินในรำยกำรบัญชี ในข้อ (9) ให้ระบุวันทีง่บกำรเงินเป็นวันที่ก่อตัง้กลุ่ม ** 
** กำรยกยอดงบกำรเงินด ำเนินกำรได้เฉพำะ ผู้ดูแลระบบ เท่ำนั้น ** 

 

(1) จัดท างบการเงินตามแบบเดิม ประกอบด้วย งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบดุล ณ 
วันที่ก่อนจะเริ่มใช้ โปรแกรม Saving Fund (มีตัวอย่ำงไฟล์ Excel ในโฟลเดอร์
โปรแกรม) 

 
(2) จัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน 2 ส่วนคือ ทะเบียนสมำชิกพร้อมเงินสะสม 

และ ทะเบียนลูกหนี้ (จัดท ำเป็นทะเบียนรวมกันชุดเดียวได้ตำมตัวอย่ำงไฟล์ 
Excel ในโฟลเดอร์โปรแกรม) 

 
(3) ทะเบียนสมาชิกพร้อมเงินสะสม ต้องมีรายละเอียดส าคัญ คือ  

1. ชื่อ-สกุล สมำชิก 
2. วันที่เป็นสมำชิก 
3. ยอดส่งสัจจะต่อเดือน 
4. สัจจะรำยเดือนสะสม (รวมยอดแล้วต้องตรงกับงบกำรเงิน) 
5. สัจจะพิเศษสะสม (รวมยอดแล้วต้องตรงกับงบกำรเงิน) 

https://www.youtube.com/channel/UClLggvRbwCoGZzPKkRdQeEw
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(4) ทะเบียนลูกหนี้ (แยกประเภทกำรกู้ละ 1 ชุด) ต้องมีรายละเอียดส าคัญ คือ  
1. ชื่อ-สกุล สมำชิก 
2. วันที่ช ำระล่ำสุด (ยังไม่เคยผ่อนช ำระให้ใช้วันที่กู้) 
3. วันที่ครบก ำหนด  
4. อัตรำดอกเบี้ยต่อปี  
5. อัตรำค่ำปรับต่อปี  
6. ยอดเงินต้นคงค้ำง (รวมยอดแล้วต้องตรงกับงบกำรเงิน) 

(5) บันทึกข้อมูลในข้อ (3) ลงระบบข้อมลูสมาชิก 

 

 
1) คลิก เพ่ิม เพื่อเพ่ิมสมาชิกรายใหม่ (กรณีสมาชิกรายแรกไม่ต้องคลิก ให้ไป  เริ่มกรอก เป็นสมาชิก

เมื่อ) 
2) กรอกวันที่เป็นสมาชิก รูปแบบ วันที่/เดือน/พ.ศ. (ถัดไปใช้ Enter หรือ Tab ที่แป้นพิมพ์) 
3) กรอกเลขบัตรประชาชน แนะน ำให้คลิก วิธีกรอก เปลี่ยนเป็นใช้เครื่องอ่ำนบัตร แล้วเสียบบัตร

ประชาชนที่เครื่องอ่าน ข้อมูลจะกรอกอัตโนมัติพร้อมรูป จนถึงจังหวัด 
4) กรอกข้อมูลต่างๆ (ถัดไปใช้ Enter หรือ Tab ที่แป้นพิมพ์) 
5) กรอกยอดเงินตามทะเบียนในงบ (สัจจะสะสมและสัจจะพิเศษจะกรอกได้เฉพำะก่อนยกยอด) 
6) คลิก บันทึก (สมาชิกเก่าไม่มีค่าสมัคร) จากนั้น คลิก  เพ่ือเพ่ิมรายต่อไป จนครบทุกคน 
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(6) บันทึกข้อมูลในข้อ (4) ลงระบบเงินกู้ 
 

 
 

 
 

1) คลิกปุ่ม เพ่ิมค ำขอกู้ 
2) แก้ไขวันท่ี เป็นวันท่ีช าระล่าสุด (ตามทะเบียนลูกหนี้) 
3) เลือก ชื่อสมาชิกผู้กู้ (สามารถพิมพ์ค้นได้) 
4) กรอก ยอดเงินต้นคงค้าง 
5) เลือก วัตถุประสงค์ (หากไม่มีในรายการสามารถพิมพ์เพิ่มเองได้) 
6) เลือก ประเภทการกู้ 
7) คลิกปุ่ม บันทึก ด้านบน 
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1) ท่ีกรอบสีม่วงด้ำนล่ำงขวำ คลิกปุ่ม พิจำรณำวงเงินกู้ 
2) กรอกวันท่ีสัญญา แก้ไขเป็น วันที่ช ำระล่ำสุด ตามทะเบียนลูกหนี้ 
3) กรอกยอดอนุมัติ ยอดเงินต้นคงค้ำง ตามทะเบียนลูกหนี้ 
4) คลิกปุ่ม บันทึก จากนั้น เพิ่มค าขอกู้อื่นๆ จนครบทุกราย 

 

(7) เลือกแท็บ จัดกำรระบบ คลิกปุ่ม ยกยอดงบกำรเงิน 
 

 
 

(8) คลิก ดึงข้อมูลบัญชี กรอกจ านวนเงินตามงบทดลอง คลิก ตรวจสอบยอด 
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(9) ระบุวันที่งบการเงิน คลกิ บันทึกยกยอด ต้องยนืยันรหัสผ่ำนประธำนฝ่ำยตรวจสอบ 

 
 

(10) หากมี ก ำไรสะสม ระบบจะให้ยันยันว่าจะจัดสรรเลยหรือไม ่

 

 
 

** เมื่อยกยอดงบกำรเงินเรียบร้อยแล้ว จะสำมำรถดูข้อมูลต่ำงๆ ได้ทุกสว่น แต่แก้ไขได้เฉพำะ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบในส่วนงำนนั้น เช่น กำรเพ่ิม/แก้ไขข้อมูลสมำชิก ในส่วน สง่เสริมกำรออม จะ

ท ำได้เฉพำะ คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรออมเท่ำนั้น เป็นต้น ** 
 

 
 

 

 

ยังไม่จัดสรร 
คลิก ไม่ใช่ 

เสร็จสิ้นกำรยกยอด! 
ต้องกำรจัดสรรทันที 

คลิก ใช่ 

ระบุวันที่จัดสรรก ำไร 
ควรถัดจำกวันที่งบ 

คลิก บันทึกจัดสรรก ำไร 
เสร็จสิ้นกำรยกยอด! 
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 วิธีใช้งานโปรแกรม  ส่วนงานอื่นๆ

 
รอติดตำมที่ YouTube กรุณำกด ติดตำม เพ่ือรอชมวิธีใช้งำน กำรแก้ไข

ปัญหำอย่ำงละเอียด และควำมรู้กำรใช้เทคโนโลยีกับงำนพัฒนำชุมชนอื่นๆ 
 

 การบนัทึกขอ้มูลสมาชกิ-สมัครสมาชกิใหม ่

 การรบัเงินสจัจะ-พิมพ์สมุดสัจจะ 

 บันทึกรับเงนิกู้ธนาคาร-จ่ายช าระหนี้ธนาคาร 

 การบนัทึกค าขอกู้ยืมของสมาชกิ

 การอนุมตักิู-้พิมพ์สัญญา-พิมพ์สมุด

 การพิมพ์ใบแจ้งเตือนลกูหนี้อัตโนมตัิ

 การรบัช าระหนี้-พิมพ์สมุดกูย้ืม

 การส่งมอบเงินสด-ฝากถอนเงินธนาคาร

 การบนัทึกรายรับ-พิมพ์ใบเสร็จ

 การบนัทึกรายจา่ย-พิมพ์ใบส าคญั

 การดูงบการเงนิ-การปิดงบประจ าปี

 บันทึกการจัดสรรก าไรประจ าปี 

 การค านวณเงินปันผลอัตโนมัติ 

 การตรวจสอบ-รายงานการตรวจสอบ 

https://www.youtube.com/channel/UClLggvRbwCoGZzPKkRdQeEw

