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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

การตดิตัง้โปรแกรม
โปรแกรม BP GL 3.0 สามารถติดตัง้ใชง้านไดใ้นระบบปฏิบติัการ Windows Windows XP, Windows 

Vista,  Windows 7 และ Windows 8 การติดตัง้โปรแกรมจะมีไฟลติ์ดตัง้อยู่ 2 ไฟล ์คือไฟล ์โปรแกรม BP GL 3.0 
และไฟลโ์ปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู Firebird 2.5.2

ทัง้ 2 ไฟล ์สามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ http://www.byprogrammer.com  หรอือยู่ในแผ่น CD ท่ีทางผูใ้ชไ้ด้
ทำาการสั่งซือ้

การตดิตัง้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Firebird 2.5.2

Double Click ท่ีไฟล ์  โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงันี ้
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

โปรแกรมจะแสดงหนา้จอตอ้นรบัสูก่ารติดตัง้ ให ้Click ปุ่ ม Next

โปรแกรมจะใหร้ะบตุ ำาแหน่งท่ีเก็บโปรแกรม ให ้Click ปุ่ ม Next
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โปรแกรมจะใหร้ะบกุลุม่เมนท่ีูจะสรา้ง Short Cut ให ้Click ปุ่ ม Next 

Click ปุ่ ม Install เพ่ือเริม่ท ำาการติดตัง้
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โปรแกรมจะเริม่ท ำาการติดตัง้โปรแกรม ใหร้อจนแถบสีวิ่งเต็ม

ขณะรอ หากมีขอ้ความตอ่ไปนีเ้ปิดขึน้มา แสดงวา่ เครื่องคอมพิวเตอรน์ัน้ ไดท้ ำาการติดตัง้โปรแกรมจดัการฐาน

ขอ้มลู Firebird 2.5.2 ไวก้่อนหนา้นีแ้ลว้ ให ้Click 

เม่ือการติดตัง้สิน้สดุ โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงันี ้ให ้Click ปุ่ ม Finish
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

การตดิตัง้โปรแกรม BP GL 3.0

Double Click ท่ีไฟล ์  โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงันี ้

ให ้Click ปุ่ ม Next
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โปรแกรมจะใหร้ะบ ุFolder ท่ีท ำาการติดตัง้โปรแกรม ให ้Click ปุ่ ม Next

โปรแกรมใหร้ะบกุลุม่เมนท่ีูจะสรา้ง Shortcut ให ้Click ปุ่ ม Next
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Click ปุ่ ม Install

โปรแกรมจะเริม่ท ำาการติดตัง้ ใหร้อจนแถบสีวิ่งเต็ม
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

Click ปุ่ ม Finish เพ่ือจบการติดตัง้

http://www.byprogrammer.com Page 9



คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

การถอนการตดิตัง้โปรแกรม
ไปท่ี Control Panel ของ Windows  (ตวัอย่างจะเป็นหนา้จอของ Windows 8)

เลือก Setting

เลือก Control Panel

คลิก๊ท่ี Uninstall a program
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

คลิก๊เลือก BP GL 3.0 เป็นแถบสี แลว้ คลิก๊ท่ี Uninstall

โปรแกรมจะถามยืนยนัการติดตัง้โปรแกรม ใหค้ลิก๊ท่ี Yes
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

การเรียกใช้โปรแกรม

Double Click ท่ีไอคอน  บนหนา้จอ Desktop 

กรณีท่ีผูใ้ชย้งัไม่ไดล้งทะเบียนโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงหนา้จอใหล้งทะเบียน หนา้จอนีจ้ะหายไปเม่ือได้
ทำาการลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอียดการสั่งซือ้รหสัลงทะเบียน สามารถดไูดท่ี้ 
http://www.byprogrammer.com 

หลงัจากสั่งซือ้ใหแ้จง้รหสัการติดตัง้กบัผูข้าย (รหสัติดตัง้แตล่ะเครื่องจะไม่เหมือนกนั)

ผูข้ายจะสง่รหสัลงทะเบียน ใหน้ ำามาปอ้นใสต่รงนี ้

 คลิก๊ลงทะเบียน หลงัจากปอ้นรหสัลงทะเบียน

กรณีตอ้งการทดลองใชโ้ปรแกรมก่อน ใหค้ลิก๊ ปุ่ ม ทดลองใช ้ โดยไม่ตอ้งปอ้นรหสัลงทะเบียน

หลงัจากนัน้โปรแกรมจะแสดงหนา้จอ Login 
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รหสัผูใ้ช ้และ รหสัผ่าน กรณี ทดลองใช ้คือ demo ซึง่โปรแกรมจะใสม่าให ้ ผูใ้ชส้ามารถ คลิก๊ตกลง เพ่ือเขา้ใช้
งานไดท้นัที

หลงัจากคลิก๊ตกลง โปรแกรมจะแสดงหนา้จอหลกั ของโปรแกรม
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

ข้อมูลบริษัท
โปรแกรม BP GL สามารถเพิ่มขอ้มลูบรษัิท เพ่ือใชท้ ำางานได ้ไม่จ ำากดัจำานวนบรษัิท

การเพิ่มขอ้มลูบรษัิท ใหไ้ปท่ีเมน ูแฟ้มขอ้มลูหลกั หวัขอ้ บรษัิท

หรอืคลิก๊ท่ีไอคอน      บนหนา้จอ
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูบรษัิท ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท ปอ้นรหสับรษัิท สงูสดุ 3 ตวัอกัษร
ช่ือบรษัิท ปอ้นช่ือบรษัิท สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
เลขท่ีอยู่, ตำาบล, 
อำาเภอ, จงัหวดั,
รหสัไปรษณีย,์
โทรศพัท,์แฟกซ์

ปอ้นรายละเอียดท่ีอยู่ของบรษัิท แตล่ะคอลมัน ์ สงูสดุ 50 ตวัอกัษร

เลขท่ีผูเ้สียภาษี ปอ้นเลขประจำาตวัผูเ้สียภาษีของบรษัิท
ปฏิทิน ใหเ้ลือกวา่การบนัทกึขอ้มลูจะเป็นปี พ.ศ. หรอื ค.ศ.
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

ข้อมูลสาขา
โปรแกรม BP GL สามารถเพิ่มขอ้มลูสาขาของบรษัิท เพ่ือใชท้ ำางานได ้ไม่จ ำากดัจำานวนสาขา

การเพิ่มขอ้มลูสาขา ใหไ้ปท่ีเมน ูแฟ้มขอ้มลูหลกั หวัขอ้ สาขา

หรอืคลิก๊ท่ีไอคอน     บนหนา้จอ
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 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูแผนก ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่ ณ 
ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

รหสัแผนก ปอ้นรหสัแผนก สงูสดุ 10 ตวัอกัษร
ช่ือแผนก ปอ้นช่ือแผนก สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ช่ือแผนก (English) ปอ้นช่ือแผนก ในภาษาองักฤษ สงูสดุ 100 ตวัอกัษร

คลิก๊เอาเครื่องหมายถกูออก เม่ือไม่ตอ้งการใชง้านแผนก
นีแ้ลว้
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ข้อมูลแผนก
ผูใ้ชส้ามารถบนัทกึการลงบญัชีแยกแผนกได ้การเพิ่มขอ้มลูแผนก ใหไ้ปท่ีเมนแูฟ้มขอ้มลูหลกั เลือกหวัขอ้แผนก 

หรอื ดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน     บนหนา้จอ

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูแผนก ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ
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รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่ ณ 
ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

รหสัแผนก ปอ้นรหสัแผนก สงูสดุ 10 ตวัอกัษร
ช่ือแผนก ปอ้นช่ือแผนก สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ช่ือแผนก (English) ปอ้นช่ือแผนก ในภาษาองักฤษ สงูสดุ 100 ตวัอกัษร

คลิก๊เอาเครื่องหมายถกูออก เม่ือไม่ตอ้งการใชง้านแผนก
นีแ้ลว้
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ข้อมูลโครงการ
ผูใ้ชส้ามารถบนัทกึการลงบญัชีแยกโครงการได ้การเพิ่มขอ้มลูโครงการ ใหไ้ปท่ีเมนแูฟ้มขอ้มลูหลกั เลือกหวัขอ้

โครงการ

หรอืคลิก๊ท่ีไอคอน   บนหนา้จอ

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูโครงการ ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ
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รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่ ณ 
ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

รหสัโครงการ ปอ้นรหสัโครงการ สงูสดุ 10 ตวัอกัษร
ช่ือโครงการ ปอ้นช่ือโครงการ สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ช่ือโครงการ (English) ปอ้นช่ือโครงการในภาษาองักฤษ สงูสดุ 100 ตวัอกัษร

คลิก๊เอาเครื่องหมายถกูออก เม่ือไม่ตอ้งการใชง้าน
โครงการนีแ้ลว้
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ข้อมูลงาน
ผูใ้ชส้ามารถบนัทกึการลงบญัชีแยกงานได ้การเพิ่มขอ้มลูงาน ใหไ้ปท่ีเมนแูฟ้มขอ้มลูหลกั เลือกหวัขอ้ งาน

หรอืคลิก๊ท่ีไอคอน   บนหนา้จอ

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูงาน ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออกจาก
ระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่ ณ 
ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

รหสังาน ปอ้นรหสังาน สงูสดุ 10 ตวัอกัษร
ช่ืองาน ปอ้นช่ืองาน สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ช่ืองาน (English) ปอ้นช่ืองานในภาษาองักฤษ สงูสดุ 100 ตวัอกัษร

คลิก๊เอาเครื่องหมายถกูออก เม่ือไม่ตอ้งการใชง้าน งานนี้
แลว้
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

ข้อมูลลูกค้า/ผู้ขาย
การบนัทกึบญัชีการซือ้ การขาย จะเก่ียวขอ้งกบัผูข้าย และ ลกูคา้ ผูใ้ชส้ามารถ ระบรุายละเอียดของผูข้าย และ 

ลกูคา้ได ้ท่ีเมนนีู ้

การเพิ่มขอ้มลูลกูคา้/ผูข้าย ใหไ้ปท่ีเมนแูฟ้มขอ้มลูหลกั เลือกหวัขอ้ ลกูคา้/ผูข้าย

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน  บนหนา้จอ
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูลกูคา้/ผูข้าย ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบ
ออกจากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่ 
ณ ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิท
ทำางานได ้โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ี
ไอคอน

รหสัลกูคา้/ผูข้าย ปอ้นรหสัลกูคา้/ผูข้าย สงูสดุ 10 ตวัอกัษร
ช่ือลกูคา้/ผูข้าย ปอ้นช่ือลกูคา้/ผูข้าย สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
สาขา
เลขท่ีอยู่,ตำาบล,อำาเภอ,จงัหวดั, 
รหสั
ไปรษณีย,์โทรศพัท,์แฟกซ,์อีเมล,์เว
ปไซต์

ปอ้นรายละเอียดท่ีอยู่ และ ขอ้มลูการติดตอ่

เลขท่ีผูเ้สียภาษี
เลขท่ีบตัรประชาชน
หมายเหตุ

ใหร้ะบวุา่เป็นบคุคลธรรมา หรอื นิติบคุคล (มี
ผลกบัรายงาน ภงด.3, ภงด 53
กรณียกเลิกการใชง้าน ใหค้ลิก๊เอาเครื่องหมาย
ถกูออก
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

ข้อมูลธนาคาร
โปรแกรม BP GL สามารถบนัทกึรายละเอียดเช็ครบั และ เช็คจ่าย  ซึง่จะตอ้งมีการบนัทกึขอ้มลูธนาคารของ

เช็ค 

ไปท่ีเมน ูแฟ้มขอ้มลูหลกั เลือกหวัขอ้ ธนาคาร เพ่ือเขา้สูห่นา้จอขอ้มลูธนาคาร

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน    บนหนา้จอหลกั
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

 ปุ่มควบคุม

แสดงขอ้มลูธนาคารในระบบ ลา่สดุ

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
สำาหรบัแทรกบรรทดัใหม่เพ่ือปอ้นธนาคาร

สำาหรบัเพิ่มบรรทดัตอ่ทา้ยเพ่ือปอ้นธนาคาร

สำาหรบัลบบรรทดัปัจจบุนั

ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสัธนาคาร ปอ้นรหสัธนาคาร สงูสดุ 10 ตวัอกัษร
ช่ือธนาคาร ปอ้นช่ือธนาคาร สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ช่ือธนาคาร (องักฤษ) ปอ้นช่ือธนาคารเป็นภาษาองักฤษ

คลิก๊เครื่องหมายถกูออก ถา้ตอ้งการยกเลิกการ
ใชธ้นาคารนัน้
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

ข้อมูลรหสับัญชี
เป็นหนา้จอสำาหรบัสรา้งผงับญัชี ผงับญัชีสามารถสรา้งเป็นแบบ หลายระดบั มีบญัชีคมุ บญัชีย่อย

ไปท่ีเมนแูฟ้มขอ้มลูหลกั เลือกหวัขอ้ รหสับญัชี เม่ือตอ้งการสรา้งผงับญัชี

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน   บนหนา้จอหลกั
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูรหสับญัชี ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่ ณ 
ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

รหสับญัชี ปอ้นรหสับญัชี สงูสดุ 3 ตวัอกัษร
ช่ือบญัชี ปอ้นช่ือบญัชี สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ช่ือบญัชี (English) ปอ้นช่ือบญัชีในภาษาองักฤษ สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ระดบัท่ี โปรแกรมจะแสดงระดบัของรหสับญัชี (Level) ให้

อตัโนมติั
รหสับญัชีคมุ (F9) ปอ้นรหสับญัชีคมุ (ถา้มี) สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอื กด F9 

เพ่ือคน้หาได้
อกัษรนำา กรณี Running อตัโนมติั  สามารถระบตุวัอกัษรนำาหนา้

เลขท่ีเอกสารไดต้ามตอ้งการ
YY9999999999
YYMM999999

เลือก YY9999999999 เม่ือตอ้งการใหเ้ลขท่ีเอกสาร
ขึน้ตน้ดว้ยปีสองหลกั ตามดว้ย Running Number 
(เริม่นบั 1 เม่ือขึน้ปีใหม่)

เลือก YYMM999999 เม่ือตอ้งการใหเ้ลขท่ีเอกสาร ขึน้
ตน้ดว้ยปีสองหลกั ตามดว้ยดว้ย สองหลกั และ ตามดว้ย
Running Number (เริม่นบั 1 เม่ือขึน้เดือนใหม่)

จำานวนหลกั คือจำานวนหลกัของเลขท่ี Running
รหสัสาขา กรณี Running แยกสาขา โปรแกรมจะแสดงรหสัสาขา
ปปดด โปรแกรมแสดงปี ถา้เลือก YY9999999999

และแสดงปี ตามดว้ย เดือน ถา้เลือก YYMM999999
เลขท่ีตอ่ไป เลขท่ีตอ่ไปของ Running Number
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

ข้อมูลสมุดบัญชี
โปรแกรม BP GL สามารถสรา้งสมดุ ส ำาหรบับนัทกึบญัชี ไดไ้ม่จ ำากดัจำานวนเลม่  ในแตล่ะเลม่ สามารถก ำาหนด

ใหโ้ปรแกรม สรา้งเลขท่ีเอกสารใหอ้ตัโนมติั และ กรณีท่ีบรษัิทท่ีท ำาการบนัทกึบญัชี มีหลายสามารถ ผูใ้ชส้ามารถก ำาหนดให้
โปรแกรม สรา้งเลขท่ีเอกสาร Running แยกสาขาได้

ไปท่ีเมน ูแฟ้มขอ้มลูหลกั เลือกหวัขอ้  สมดุบญัชี

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน    บนหนา้จอหลกั
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูสมดุบญัชี ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบ
ออกจากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่ ณ 
ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

รหสัสมดุ ปอ้นรหสัสมดุ สงูสดุ 3 ตวัอกัษร
ช่ือสมดุ ปอ้นช่ือสมดุ สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ช่ือสมดุ (English) ปอ้นช่ือสมดุในภาษาองักฤษ สงูสดุ 100 ตวัอกัษร
ใหโ้ปรแกรมกำาหนด
เลขท่ีเอกสารให้

คลิก๊เป็นเครื่องหมายถกู  เม่ือตอ้งการใหโ้ปรแกรมสรา้ง
เลขท่ีเอกสารใหอ้ตัโนมติั

Running แยกสาขา คลิก๊เป็นเครื่องหมายถกู เม่ือตอ้งการใหโ้ปรแกรม 
Running เลขท่ีเอกสาร แยกสาขา

อกัษรนำา กรณี Running อตัโนมติั  สามารถระบตุวัอกัษรนำาหนา้
เลขท่ีเอกสารไดต้ามตอ้งการ

YY9999999999
YYMM999999

เลือก YY9999999999 เม่ือตอ้งการใหเ้ลขท่ีเอกสาร
ขึน้ตน้ดว้ยปีสองหลกั ตามดว้ย Running Number 
(เริม่นบั 1 เม่ือขึน้ปีใหม่)

เลือก YYMM999999 เม่ือตอ้งการใหเ้ลขท่ีเอกสาร ขึน้
ตน้ดว้ยปีสองหลกั ตามดว้ยดว้ย สองหลกั และ ตามดว้ย
Running Number (เริม่นบั 1 เม่ือขึน้เดือนใหม่)

จำานวนหลกั คือจำานวนหลกัของเลขท่ี Running
รหสัสาขา กรณี Running แยกสาขา โปรแกรมจะแสดงรหสัสาขา
ปปดด โปรแกรมแสดงปี ถา้เลือก YY9999999999

และแสดงปี ตามดว้ย เดือน ถา้เลือก YYMM999999
เลขท่ีตอ่ไป เลขท่ีตอ่ไปของ Running Number
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

ข้อมูลปีบัญชี/งวดบัญชี
ปี/งวดบญัชี จะช่วยใหก้ารลงบญัชี ใหอ้ยู่ในงวดท่ีตอ้งการ ลดการผิดพลาดของการบนัทกึขอ้มลูผิดวนัท่ี

ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถบนัทกึใบส ำาคญัในวนัท่ี ท่ีไม่ไดเ้ปิด ปี/งวดบญัชี

การสรา้ง ปี/งวดบญัชี ใหไ้ปท่ีเมน ูแฟ้มขอ้มลูหลกั เลือกหวัขอ้ งวดบญัชี

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน   บนหนา้จอหลกั
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คู่มือการใชโ้ปรแกรม  BP GL 3.0

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูปีบญัชี ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูปีบญัชี รายการใหม่

สำาหรบัลบขอ้มลูปีบญัชีท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
สำาหรบัแทรกบรรทดังวดบญัชี

สำาหรบัเพิ่มบรรทดังวดบญัชี

สำาหรบัลบบรรทดังวดบญัชี

ออกจากหนา้จอ
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รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่ ณ 
ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

ปีบญัชี ระบปีุบญัชี
งวดท่ี ปอ้นงวดท่ีของปีบญัชี
วนัท่ีเริม่ตน้ ปอ้นวนัท่ีเริม่ตน้งวด ดบัเบิล้คลิก๊เพ่ือเลือกจากปฏิทินได้
สิน้สดุวนัท่ี ปอ้นวนัท่ีสิน้สดุของงวด ดบัเบิล้คลิก๊เพ่ือเลือกจากปฏิทินได้
หา้มแกไ้ข ถา้คลิก๊ถกู จะเป็นการ Lock หา้มปอ้นขอ้มลูในงวดนัน้ๆ

กรณีท่ีงวดบญัชีของผูใ้ช ้เป็นแบบ 1 งวด 1 เดือน และ เริม่ตน้งวดวนัท่ี 1 ปลายงวด วนัสดุทา้ยของเดือน ผูใ้ชส้า

มารถคลิก๊ท่ีปุ่ ม   เพ่ือใหโ้ปรแกรมสรา้งงวดบญัชี 12 งวด อตัโนมติั  โดยโปรแกรมจะใหร้ะบงุวดท่ี 1 

ดงันี ้
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ข้อมูลรูปแบบการลงบัญชี
การบนัทกึบญัชีโดยทั่วไปแลว้ การลงเครดิต เดบิต จะมีรูปแบบท่ีแน่นอน เช่นการซือ้สินคา้เป็นเงินเช่ือ ก็จะลง

บญัชีเป็น

เดบิต ซือ้

เครดิต เจา้หนีก้ารคา้

ถา้เราตอ้งมาปอ้น เดบิต เครดิต แบบเดิมๆ ทกุครัง้ ท่ีหนา้ใบส ำาคญั อาจจะทำาใหเ้สียเวลา 

หนา้จอรูปแบบการลงบญัชี จะช่วยลดเวลาในการบนัทกึใบส ำาคญั โดยผูใ้ชส้ามารถทำารูปแบบ เดบิต เครดิตไว ้
และนำาไปใชไ้ด ้ทนัที เพียงแคป่อ้น รหสัรูปแบบการลงบญัชี

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูใบส ำาคญั ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูใบส ำาคญัรายการใหม่

สำาหรบัลบขอ้มลูใบส ำาคญัท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
สำาหรบัแทรกบรรทดัการลงบญัชี

สำาหรบัเพิ่มบรรทดัการลงบญัชี

สำาหรบัลบบรรทดั การลงบญัชี
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ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่
ณ ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้โดยดบัเบิล้ค
ลิก๊ท่ีไอคอน

รหสัรูปแบบ ปอ้นรหสัรูปแบบ ไดส้งูสดุ 10 ตวัอกัษร
ช่ือรูปแบบ ปอ้นช่ือรูปแบบ ไดส้งูสดุ 100 ตวัอกัษร
รหสัสมดุ ระบสุมดุบญัชี ส ำาหรบัการลงบญัชีรูปแบบนี้ สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 เพ่ือคน้หา

ใหค้ลิก๊เอาเครื่องหมายถกูออก ถา้ไม่
ตอ้งการใชร้หสัรูปแบบนี ้(จะไม่แสดงให้
เลือกตอนปอ้นขอ้มลูใบส ำาคญั)

รหสับญัชี(F9) ปอ้นรหสับญัชี สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ีคอลมันนี์ ้เพ่ือ
คน้หาได้

ช่ือบญัชี ช่ือบญัชี โปรแกรมจะแสดงช่ือบญัชี จากรหสัท่ีปอ้น
รหสัแผนก(F9) ปอ้นรหสัแผนก สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ีคอลมันนี์ ้เพ่ือ

คน้หาได้
รหสัโครงการ(F9) ปอ้นรหสัโครงการ สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ีคอลมันนี์ ้เพ่ือ

คน้หาได้
รหสังาน(F9) ปอ้นรหสังาน สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ีคอลมันนี์ ้เพ่ือ

คน้หาได้
DR/CR ใหร้ะบวุา่จะบนัทกึตวัเลขท่ีฝ่ังเดบิต หรอื 

เครดิต
ตอนปอ้นใบสำาคญั ถา้เป็นการปอ้นโดยเลือกจาก
รูปแบบ โปรแกรมจะบงัคบัใหป้อ้นในช่อง เดบิต 
หรอื เครดิต ตามท่ีก ำาหนดไวใ้นรูปแบบ

เดบิต ปอ้นจำานวนเงินเดบิต เป็นตวัเลขเริม่ตน้เทา่นัน้ (Default) สามารถ
แกไ้ขได ้ตอนบนัทกึใบส ำาคญั

เครดิต ปอ้นจำานวนเงินเครดิต เป็นตวัเลขเริม่ตน้เทา่นัน้ (Default) สามารถ
แกไ้ขได ้ตอนบนัทกึใบส ำาคญั
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การสลับบริษัททำางาน

โปรแกรม BP GL สามารถบนัทกึขอ้มลูไมจ่ ำากดัจำานวนบรษัิท ผูใ้ชส้ามารถสลบัไปท ำางานใน
บรษัิทตา่งๆ ไดต้ามตอ้งการ โดยไปท่ีเมนขูอ้มลูรายวนั หวัขอ้ เปลี่ยนบรษัิท

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน   บนหนา้จอหลกั โปรแกรมจะแสดงหนา้จอใหเ้ลือกบรษัิท ให้
ดบัเบิล้คลิก๊ เพ่ือเลือก  หรอื เลื่อนแถบสีไปยงับรษัิทท่ีตอ้งการ แลว้คลิก๊ท่ีปุ่ ม ตกลง
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การบันทกึใบสำาคัญ
การลงบญัชี ใหไ้ปท่ีเมน ูขอ้มลูรายวนั เลือกหว้ขอ้ บนัทกึใบส ำาคญั

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน   บนหนา้จอหลกั

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูใบส ำาคญั ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูใบส ำาคญัรายการใหม่

สำาหรบัลบขอ้มลูใบส ำาคญัท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
สำาหรบัแทรกบรรทดัการลงบญัชี

สำาหรบัเพิ่มบรรทดัการลงบญัชี
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สำาหรบัลบบรรทดั การลงบญัชี

ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่
ณ ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

รหสัสาขา (F9) ปอ้นรหสัสาขา สามารถดบัเบิล้คลิก๊เพ่ือคน้หาได้
รหสัสมดุ (F9) ปอ้นรหสัสมดุ สามารถดบัเบิล้คลิก๊เพ่ือคน้หาได้
เลขท่ีใบสำาคญั ปอ้นเลขท่ีใบส ำาคญั (สงูสดุ 15 ตวัอกัษร) เลขท่ีใบสำาคญัสามารถกำาหนดให้

โปรแกรม สรา้งใหอ้ตัโนมติั 
(Running) โดยกำาหนดท่ีขอ้มลู 
สมดุบญัชี

วนัท่ี ปอ้นวนัท่ีทำารายการ ปอ้นในรูปแบบ ววดดปปปป ไม่ตอ้ง
ปอ้นเครื่องหมาย /
สามารถดบัเบิล้คลิก๊เพ่ือเลือกได้

เอกสารอา้งอิง ปอ้นเลขท่ีเอกสารอา้งอิง เช่น เลขท่ีใบก ำากบั
ภาษี

วนัท่ี ปอ้นวนัท่ีเอกสารอา้งอิง
รหสัลกูคา้/ผูข้าย(F9) ปอ้นรหสัลกูคา้ หรอื รหสัผูข้าย สามารถดบัเบิล้คลิก๊เพ่ือคน้หาได้
ค ำาอธิบาย
ประเภทรายการ เลือกประเภทการลงบญัชี มี 3 ประเภทคือ

รายการปกติ
รายการปรบัปรุง
รายการปิดบญัชี

การดรูายงานเก่ียวกบัระบบบญัชี 
สามารถเลือกดตูามประเภทรายการ
ได้

รูปแบบการลงบญัชี(F9) ปอ้นรหสัรูปแบบการลงบญัชี การกำาหนดรูปแบบการลงบญัชี จะ
ช่วยใหก้ารบนัทกึบญัชีท ำาไดร้วดเรว็ 
และช่วยลดขอ้ผิดพลาด
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 รายละเอยีดของแต่ละคอลัมนส่์วนการบันทกึรหสับัญชี

รหสับญัชี(F9) ปอ้นรหสับญัชี สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ีคอลมันนี์ ้เพ่ือ
คน้หาได้

ช่ือบญัชี ช่ือบญัชี โปรแกรมจะแสดงช่ือบญัชี จากรหสัท่ีปอ้น
รหสัแผนก(F9) ปอ้นรหสัแผนก สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ีคอลมันนี์ ้เพ่ือ

คน้หาได้
รหสัโครงการ(F9) ปอ้นรหสัโครงการ สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ีคอลมันนี์ ้เพ่ือ

คน้หาได้
รหสังาน(F9) ปอ้นรหสังาน สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ีคอลมันนี์ ้เพ่ือ

คน้หาได้
เดบิต ปอ้นจำานวนเงินเดบิต
เครดิต ปอ้นจำานวนเงินเครดิต
ช่ือแผนก โปรแกรมจะแสดงช่ือแผนกจากรหสัท่ีปอ้น
ช่ือโครงการ โปรแกรมจะแสดงช่ือโครงการจากรหสัท่ีปอ้น
ช่ืองาน โปรแกรมจะแสดงช่ืองานจากรหสัท่ีปอ้น

 รายละเอยีดแต่ละคอลัมนส่์วนการบันทกึภาษีมูลค่าเพิม่

ประเภท ระบปุระเภทภาษี วา่เป็นภาษีซือ้ หรอื ภาษี
ขาย

เลขท่ี ปอ้นเลขท่ีใบกำากบัภาษี
วนัท่ี ปอ้นวนัท่ีใบกำากบัภาษี
รหสั(F9) ปอ้นรหสัลกูคา้ หรอื รหสัผูจ้ ำาหนา่ย สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ี

คอลมันนี์ ้เพ่ือคน้หาได้
ช่ือลกูคา้/ผูข้าย โปรแกรมจะแสดงช่ือลกูคา้ หรอื ช่ือผู้

จ ำาหน่าย จากรหสัท่ีปอ้น
มลูคา่สินคา้/บรกิาร ปอ้นจำานวนเงิน มลูคา่ของสินคา้ หรอื 
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บรกิาร
อตัราภาษี ปอ้นอตัราภาษี
จำานวนเงินภาษี ปอ้นจำานวนเงินภาษี
หมายเหตุ ปอ้นหมายเหตอ่ืุนๆ ตามตอ้งการ

 รายละเอยีดแต่ละคอลัมนส่์วนการบันทกึภาษี หกั ณ ทีจ่่าย

ประเภท ระบปุระเภทภาษี วา่เป็นภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
หรอื ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย

เลม่ท่ี ปอ้นเลขท่ีภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี)
เลขท่ี ปอ้นเลขท่ีภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย
วนัท่ี ปอ้นวนัท่ีหกั
รหสั(F9) ปอ้นรหสัลกูคา้ หรอื รหสัผูจ้ ำาหนา่ย สามารถดบัเบิล้คลิก๊ หรอืกด F9 ท่ี

คอลมันนี์ ้เพ่ือคน้หาได้
ช่ือลกูคา้/ผูข้าย โปรแกรมจะแสดงช่ือลกูคา้ หรอื ช่ือผู้

จ ำาหน่าย จากรหสัท่ีปอ้น
มลูคา่สินคา้/บรกิาร ปอ้นจำานวนเงิน มลูคา่ของสินคา้ หรอื 

บรกิาร
อตัราภาษี ปอ้นอตัราภาษี
จำานวนเงินหกั ปอ้นจำานวนเงินภาษี
หมายเหตุ ปอ้นหมายเหตอ่ืุนๆ ตามตอ้งการ

 รายละเอยีดแต่ละคอลัมนส่์วนการบันทกึข้อมูลเช็ค

ประเภท ระบวุา่เป็น เช็ครบั หรอื เช็คจ่าย
เลขท่ีเช็ค ปอ้นเลขท่ีเช็ค
รหสัธนาคาร(F9) ปอ้นรหสัธนาคารบนเช็ค ดบัเบิล้คลิก๊หรอืกด F9 เพ่ือคน้หาได้
ช่ือธนาคาร ช่ือธนาคาร โปรแกรมแสดงช่ือธนาคาร ตามรหสัท่ี

ปอ้น
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วนัท่ีเช็ค ปอ้นวนัท่ีบนเช็ค
วนัท่ีครบกำาหนด ปอ้นวนัท่ีเช็คผ่าน
รหสั (F9) ปอ้นรหสัลกูคา้/ผูข้าย ดบัเบิล้คลิก๊หรอืกด F9 เพ่ือคน้หาได้
ช่ือลกูคา้/ผูข้าย ช่ือลกูคา้/ผูข้าย โปรแกรมแสดงช่ือลกูคา้/ผูข้าย ตาม

รหสัท่ีปอ้น 
หมายเหตุ
จำานวนเงิน ปอ้นจำานวนเงินบนเช็ค

การพมิพใ์บสำาคัญ
หลงัจากลงบญัชี ท่ีเมนขูอ้มลูใบส ำาคญัแลว้ ผูใ้ชส้ามารถพมิพเ์อกสารประกอบการลงบญัชีได ้ท่ีเมน ูพิมพใ์บ

สำาคญั โดยเลือกท่ีเมนขูอ้มลูรายวนั หวัขอ้ พิมพใ์บส ำาคญั

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน    บนหนา้จอหลกั โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงันี ้

ใหร้ะบเุง่ือนไขในการพิมพใ์บส ำาคญั แลว้คลิก๊ท่ีปุ่ ม ตกลง (F5) โปรแกรมจะแสดงภาพก่อนพิมพข์องใบส ำาคญั 
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 ปุ่มควบคุม

พมิพร์ายงานไปยงัเครื่องพิมพ์

สง่ออกขอ้มลู

สง่ออกขอ้มลูเป็นไฟล ์Excel

ไปหนา้แรก

ไปหนา้ท่ีแลว้

ไปหนา้ถดัไป

ไปหนา้สดุทา้ย

ออกจากหนา้จอ
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การ Copy ข้อมูลระหว่างบริษัท
โปรแกรม BP GL สามารถ Copy ขอ้มลูระหวา่งบรษัิท มาใชง้านได ้ช่วยลดเวลาในการเตรยีมขอ้มลูหลกัตา่งๆ 

การ Copy ขอ้มลูใหไ้ปท่ีเมนจูดัการระบบ เลือกหวัขอ้ Copy ขอ้มลู

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน  บนหนา้จอหลกั โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงันี ้

 ปุ่มควบคุม

ลา้งหนา้จอ 

ยืนยนัและเริม่ท ำาการ Copy ขอ้มลู

ออกจากหนา้จอ
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รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่
ณ ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

Copy ขอ้มลูจากรหสับรษัิท (F9) ปอ้นรหสับรษัิท ท่ีตอ้งการ cop y ขอ้มลูมา สามารถดบัเบิล้คลิก๊เพ่ือคน้หาได้
เลือก เลือกแฟ้มขอ้มลูท่ีตอ้งการ copy
ขอ้มลู รายการขอ้มลูท่ีสามารถ copy ได้
รายละเอียด ผลการ copy หรอืสถานะขอ้มลูก่อนการ 

copy
กรณีท่ีแฟ้มขอ้มลู มีขอ้มลูอยูแ่ลว้ 
จะไม่สามารถทำาการ copy มาทบั
ได้
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การลบแฟ้มข้อมูล
ผูใ้ชส้ามารถลบแฟม้ขอ้มลูทัง้หมดออกจากระบบ โดยสามารถเลือกแฟ้มท่ีตอ้งการลบได ้การลบแฟม้ขอ้มลูใหไ้ป

ท่ีเมนจูดัการระบบ เลือกหวัขอ้ ลบขอ้มลู

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน  บนหนา้จอหลกั

 ปุ่มควบคุม

ลา้งหนา้จอ 

ยืนยนัและเริม่ท ำาการ ลบขอ้มลู

ออกจากหนา้จอ
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รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสับรษัิท โปรแกรมจะแสดงรหสับรษัิท ท่ีเปิดท ำางานอยู่
ณ ปัจจบุนั

ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนบรษัิทท ำางานได ้
โดยดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน

เลือก เลือกแฟ้มขอ้มลูท่ีตอ้งการลบ
ขอ้มลู รายการขอ้มลูท่ีตอ้งการลบ
รายละเอียด สถานะขอ้มลู (จำานวนเรคคอรด์ท่ีพบ)
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การ Backup และ Restore ข้อมูล
การสำารองขอ้มลู (Backup) เป็นเรื่องท่ีผูใ้ชค้วรใหค้วามส ำาคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก Harddisk ท่ีใชใ้นการ

จดัเก็บขอ้มลู ซึง่เป็นอปุกรณอิ์เลคทรอนิคสอ์ย่างหนึ่ง มีโอกาสท่ีจะเสียหายไดต้ลอดเวลา

เม่ือเกิดเหตกุารณ ์Harddisk เสีย และไม่สามารถกูข้อ้มลูขึน้มาได ้หรอื กูข้อ้มลูขึน้มาไดไ้ม่สมบรูณ ์ถา้ผูใ้ชไ้ด้
ไม่ไดท้ ำาการส ำารองขอ้มลูไว ้ขอ้มลูตา่งๆ ท่ีบนัทกึลงไปในโปรแกรม BP Stock จะสญูหายทัง้หมด

การสำารองข้อมูล (Backup)
การเรยีกใช้

เลือกเมนจูดัการระบบ เลือกหวัขอ้ Backup 

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ ท่ีรูป  บนหนา้จอหลกั
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Database ท่ีจะทำาการ 
Backup

โปรแกรมจะแสดงตำาแหน่งท่ีเก็บของแฟ้มฐานขอ้มลู ท่ีผูใ้ช ้ก ำาลงัใชง้านอยู่

Backup ไปยงั Folder ใหร้ะบช่ืุอ Drive และ ช่ือ Folder ท่ีตอ้งการเก็บไฟล ์Backup เช่น

D:

D:\backup_database

(  ไม่ตอ้งระบเุครื่องหมาย \  ตอ่ทา้ย )

ช่ือไฟล ์Backup ช่ือไฟลจ์ะเป็นช่ือท่ีผูใ้ชร้ะบุ + ปี เดือน วนั และเวลา ท่ีท ำาการ Backup

ไฟล ์Backup จะนามสกลุ BDB  (Backup Data Base)

ถา้ตอ้งการใหโ้ปรแกรมทำาการ Backup ขอ้มลูทกุครัง้ เม่ือออกจากโปรแกรม ให ้Click เครื่องหมายถกู หนา้ขอ้ความ  
Backup อตัโนมติั เมือออกจากโปรแกรม ดงันี ้

เม่ือกำาหนดตำาแหน่งท่ีเก็บไฟล ์Backup และช่ือไฟล ์Backup เรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ปุ่ ม 

โปรแกรมจะแสดงหนา้จอ การทำางานของโปรแกรม Backup ซึง่มีลกัษณะดงันี ้
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ใหร้อจนกระทัง้หนา้จอนี ้หายไปเอง (หา้มปิดเอง เพราะจะทำาใหก้าร Backup ไม่ส ำาเรจ็)
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การนำาข้อมูลสำารองกลับมาใช้   (Restore)  
การนำาขอ้มลูสำารองกลบัมาใช ้ตอ้งระวงั เน่ืองจากขอ้มลูปัจจบุนั จะถกูทบัดว้ยขอ้มลูส ำารองทัง้หมด และกรณีท่ี

ใชง้านพรอ้มกนัหลายๆ เครื่อง จะตอ้งใหท้กุเครื่องออกจากโปรแกรม  BP GL ก่อน ใหเ้หลือเพียงเครื่องท่ีจะทำาการ 
Restore เทา่นัน้

การเรยีกใช้

เลือกเมนจูดัการระบบ เลือกหวัขอ้ Restore

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน   บนหนา้จอหลกั

ใหร้ะบตุ ำาแหน่งของไฟล ์Backup ซึง่ผูใ้ชส้ามารถคลิก๊ท่ีปุ่ ม
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หลงัจากระบไุฟล ์Backup แลว้ ให ้Click ปุ่ ม  เพ่ือเริม่การ Restore ขอ้มลู

โปรแกรมจะขึน้หนา้จอสีด ำา แสดงสถานะการ Restore ขอ้มลู ใหร้อจนกระทั่งหนา้จอนัน้ ปิดไปเอง (หา้มปิดหนา้จอเอง 
เพราะจะทำาใหก้าร Restore ขอ้มลูไม่ส ำาเรจ็)
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การระบุตำาแหน่งของฐานข้อมูล
แฟ้มฐานขอ้มลูของโปรแกรม BP GL จะช่ือวา่ BPgl3-db.gdb โดยปกติแลว้ตอนติดตัง้โปรแกรม จะอยู่ท่ี 

Folder c:\program files\byprogrammer\BPgl3 หรอื c:\program files(x86)\byprogrammer\BPgl3 (เม่ื
อติดตัง้ลงบนวินโดว ์64bit)

 คณุสามารถยา้ยไฟลนี์ ้ไปไวท่ี้ drive อ่ืน หรอื Folder อ่ืนก็ได ้แลว้ไปแกไ้ขคา่ของโปรแกรม BP GL ใหไ้ปมอง
ไฟลท่ี์ Folder ท่ีคณุตอ้งการ

การระบตุ ำาแหน่งของแฟม้ฐานขอ้มลู ระบไุดท่ี้หนา้จอ Login

 
    

คลิก๊ เม่ือตอ้งการเปลี่ยนต ำาแหน่งท่ีเก็บของฐานขอ้มลู

ระบตุ ำาแหน่งฐานขอ้มลูท่ีตรงนี ้
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กรณีท่ีฐานขอ้มลูอยู่ท่ีเครื่องอ่ืน ใหร้ะบช่ืุอเครื่องน ำาหนา้ แลว้ ตามดว้ยเครื่องหมาย : 

เช่น

หรอืระบเุป็น เบอร ์ไอ. พี. ก็ได ้เช่น

การกำาหนดกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
เป็นการตัง้รหสักลุม่ผูใ้ช ้และ ก ำาหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านในแตล่ะเมนู 

คลิก๊ท่ีเมนจูดัการระบบ เลือกหวัขอ้ กลุม่ผูใ้ช้
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หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน   บนหนา้จอหลกั

 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูกลุม่ผูใ้ช ้ ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสักลุม่ ปอ้นรหสักลุม่
ช่ือกลุม่ ปอ้นช่ือกลุม่

คลิก๊เครื่องหมายถกูออก เม่ือไม่ตอ้งการใช้
กลุม่นี ้

ช่ือเมนู ช่ือเมนู
สิทธิการใชง้าน คลิก๊ใหเ้ป็นเครื่องหมายถกู ถา้ตอ้งการให้

กลุม่นี ้สามารถเขา้ใชง้านเมนนูัน้ๆ
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การกำาหนดรหสัผู้ใช้โปรแกรม
เม่ือมีการเปิดใชโ้ปรแกรม BP GL โปรแกรมจะแสดงหนา้จอ Login  ท่ีหนา้จอ Login จะมีคอลมันใ์หป้อ้นรหสั

ผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ผูใ้ชท่ี้มีรหสัผูใ้ช ้เทา่นัน้ ท่ีจะสามารถเขา้ใชโ้ปรแกรมได้

คลิก๊ท่ีเมนจูดัการะบบ เลือกหวัขอ้ รหสัผูใ้ช ้

หรอืคลิก๊ท่ีไอคอน  บนหนา้จอหลกั
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 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัคน้หาขอ้มลูรหสัผูใ้ช ้ ท่ีไดท้ ำาการบนัทกึเก็บไวแ้ลว้  เพ่ือดงึขึน้มาแสดง แกไ้ข หรอื ลบออก
จากระบบ
สำาหรบัลา้งหนา้จอ เพ่ือรอปอ้นขอ้มลูรายการใหม่

ส ำาหรบัลบขอ้มลูท่ีดงึขึน้มาแสดง ออกจากระบบ 

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสัผูใ้ช้ ปอ้นรหสัผูใ้ชโ้ปรแกรม ความยาวไม่เกิน 10 ตวัอกัษร
รหสัผา่น ปอ้นรหสัผ่าน ความยาวไม่เกิน 10 ตวัอกัษร
ช่ือผูใ้ช้ ปอ้นช่ือผูใ้ชโ้ปรแกรม ความยาวไม่เกิน 100 ตวัอกัษร

คลิก๊เครื่องหมายถกูออก เม่ือไม่ตอ้งการใช้
รหสัผูใ้ชนี้ ้

รหสักลุม่ รหสักลุม่ผูใ้ช้
ช่ือกลุม่ ช่ือกลุม่ผูใ้ช้
สิทธิ คลิก๊ใหเ้ป็นเครื่อหมายถกู ถา้ตอ้งการใหผู้ใ้ช้

นี ้เป็นสมาชิกของกลุม่นัน้
ผูใ้ชท่ี้อยู่ในกลุม่ จะไดส้ิทธิในการ
เขา้ใชเ้มนตูา่งๆ ตามท่ีกลุม่ไดร้บั

การเปลี่ยนรหสัผ่าน
ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนรหสัผ่านของตวัเองไดด้ว้ยตนเอง โดยไปท่ีเมน ูจดัการระบบ เลือกหวัขอ้ เปลี่ยนรหสัผ่าน

หรอืดบัเบิล้คลิก๊ท่ีไอคอน  บนหนา้จอหลกั
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 ปุ่มควบคุม

สำาหรบัจดัเก็บขอ้มลูท่ีท ำาการปอ้น เขา้สูร่ะบบ  ( ขอ้มลูท่ีผูใ้ชป้อ้น บนหนา้จอ จะยงัไม่ถกูจดัเก็บ
เขา้ระบบ ถา้ไม่มีการคลิก๊ท่ีปุ่ มจดัเก็บ)
ออกจากหนา้จอ

รายละเอยีดของแต่ละคอลัมน์

รหสัผูใ้ช้ ปอ้นรหสัผูใ้ชโ้ปรแกรม
รหสัผา่น (ปัจจบุนั) ปอ้นรหสัผ่าน ปัจจบุนั
รหสัผา่น (ใหม่) ปอ้นรหสัผ่านใหม่
ยืนยนัรหสัผ่าน (ใหม่) ปอ้นรหสัผ่านใหม่ อีกครัง้
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