
   

 
Frequency Asked Question (FAQ) 

STRAccountOnline 
 
Q1)   ฐานข้อมลูสามารถเก็บทีลกูค้าได้หรือไม ่

A1)   ลกูค้าสามารถ Download ข้อมลูในฐานข้อมลูทีอยูใ่น Format Excel File มาเก็บไว้ทีตนเองได้

ตลอดเวลา 

 

Q2)   ฐานข้อมลูมีการ Backup อยา่งไร 

A2)   เพือความปลอดภยัของข้อมลู ทางผู้ให้บริการจะทําการสาํรอง (Backup) ข้อมลูลกูค้าทกุ ๆ คืน กรณี

เกิดเหตฉุกุเฉิน หรือความผดิพลาดอนัเนืองมาจากระบบ หรือทงัจากองค์ประกอบภายนอกอนัควบคมุ

ไมไ่ด้ แตก็่สามารถมนัใจวา่ข้อมลูลกูค้ายงัสามารถกู้ คืนกลบัมา เพือให้ลกูค้าสามารถใช้งานระบบได้

เป็นปกตเิหมือนเดมิ 

 

Q3)   โปรแกรมผา่นสรรพากรหรือไม ่

A3)   โปรแกรมได้ผา่นการรับรองจากสรรพากรแล้วด้วยเลขทะเบียนเลขที 0443 เป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

Q4)   การสนบัสนนุการขาย 

A4)   มีทีมผู้ เชียวชาญคอยบริการตอบปัญหา และแนะนําการใช้บริการตลอดเวลาทําการ 

 

Q5)   เวลาในการขนึระบบนานหรือไม ่

A5)   - สําหรับบริษัททีก่อตงัใหมจ่ะใช้เวลาในการตดิตงัระบบได้รวดเร็ว และเป็นเวลาอนัสนั 

   -  สําหรับบริษัททีก่อตงัมานานแล้วจะใช้เวลานานกวา่ เนืองจากมีข้อมลูทีต้องเตรียมจํานวนมาก เช่น 

รายการสนิค้าและยอดยกมา ทงันีขนึกบัความซบัซ้อนของระบบของลกูค้า 

 

Q6)  ในการสมคัรเปิด User ใหม ่ในหน้า Web จะมีถามวา่ต้องการจะใช้รหสับญัชีอตัโนมตัจิาก        

   โปรแกรมหรือไม ่)Account Code) หมายถึงอะไร 

A6)  หมายถงึ หากบริษัทนนั ไมมี่รหสับญัชีอยูแ่ละต้องการใช้รหสับญัชีจากโปรแกรม ให้ เลือกใช้ 



   

 

 

   รหสับญัชี Default จากโปรแกรมแตถ้่าบริษัทนนั มีรหสับญัชีอยูแ่ล้ว และไมต้่องการใช้รหสับญัชี 

   จากโปรแกรม )คือต้องการ บนัทกึเองใหมท่งัหมด (ให้เลือก ไมใ่ช้รหสัอตัโนมตัจิากโปรแกรม 

 

Q7)  ปัญหาการเปิดใช้งานโปรแกรม STRAccountOnline กบั Browser แล้วมีปัญหา 

A7)  โปรแกรม STRAccountOnline สามารถใช้งานได้ดีกบัโปรแกรม Internet Explorer version 8 หรือ

เวอร์ชนัทีตํากวา่ และอาจเกิดปัญหาการแสดงผลข้อมลูหากผู้ใช้เปิดใช้งานด้วยโปรแกรม Browser อืน 

ๆ เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, เป็นต้น ทงันีทีมงานกําลงัเร่งพฒันาปรับปรุงให้โปรแกรม

สามารถใช้งานได้กบั Browser ทีหลากหลายมากยงิขนึ 

 

Q8)  ปัญหาปุ่ มการใช้งานแสดงผลผิดตําแหนง่ เชน่บางปุ่ มเลือนตําแหนง่ไปอยูด้่านลา่งของจอ 

A8)  สาเหตเุกิดจากขนาดหน้าจอทีไมส่มดลุกบัหน้าจอของโปรแกรม แนะนําให้ผู้ใช้งานปรับความละเอียด

ของหน้าจอให้มีความละเอียดสงูสดุเท่าทีหน้าจอของผู้ใช้สามารถรองรับได้ 

 

Q9)  ปัญหาการพบหน้าจอ Error โดยมีข้อความปรากฎวา่ “Server Error in ‘/acconline’ Application.” 

A9)  ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการเชือมตอ่อินเตอร์เน็ตวา่มีปัญหาหรือไม ่หากไมพ่บความผิดพลาดในการ

เชือมตอ่อินเตอร์เน็ต ให้ผู้ใช้รอสกัครู่ หลงัจากนนัให้ทําการ Logout และ Login เพือเรียกใช้งาน

โปรแกรมใหมอี่กครังหนงึ 

 

Q10)  ปัญหาการคลกิปุ่ มพมิพ์เอกสาร แล้วเอกสารดงักลา่วไมป่รากฎขนึมาบนหน้าจอ 

A10)  -     ตรวจสอบวา่เครืองของผู้ใช้ได้ทําการตดิตงัโปรแกรม Adobe Acrobat แล้วหรือยงั เนืองจาก

หากมีการกดปุ่ มสงัพมิพ์เอกสารบนโปรแกรม STRAccountOnline เอกสารดงักลา่วจะถกูพิมพ์ออกมา

ในรูปแบบไฟล์ PDF 

- หากแถบมี Pop Up ปรากฎขนึมาสว่นด้านบนของ Browser ให้คลกิ Run Add-on จากนนักด 

Run แล้วทําการทดลองพิมพ์เอกสารใหมอี่กครังหนงึ 

- ให้ลกูค้าตรวจสอบ Browser วา่มีการ Block Pop Up หรือไม ่ด้วยการตรวจสอบดงันี 

o ที Browser ของโปรแกรม Internet Explorer > คลกิเลือกแถบ Tools > คลกิ Internet 

Options จะปรากฎดงัรูป 



   

 

 

 
 

o เลือกแถบ Privacy > หากที Turn on Pop-up Blocker มีการทําเครืองหมายถกูไว้ ให้

เอาออก ดงัรูป 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

Q11)  ไมส่ามารถปรินเอกสารออกเครืองปรินเตอร์ได้ 

A11)  ให้ผู้ใช้งานทดสอบฟังก์ชนัการใช้งาน และการเชือมตอ่ของเครืองคอมพวิเตอร์และเครืองปรินเตอร์

ดงันี 

- ไปทีปุ่ ม (Windows) Start > Devices and Printers (Windows 7) หรือ 

(ไปทีปุ่ ม (Windows) Start > Printers and Faxs สําหรับ WindowsXP เวอร์ชนั)  

- จากนนัคลกิเมาส์ขวา เลือก Properties Test Page 

 



   

 

 

หากเอกสารยงัไมส่ามารถสงัพิมพ์ออกมาได้ อาจเกิดปัญหาทีคอมพวิเตอร์ หรือเครืองปรินเตอร์ของ

ผู้ใช้งานเอง 

Q12)  ปัญหาการค้นหาสนิค้าทงัหมด แตร่ายการสนิค้าขนึมาไมค่รบ (เช่น ขนึมาเพียงแค ่50 รายการ) 

A12)  ให้ผู้ใช้ค้นหาสนิค้าโดยการ ระบชืุอ หรือระบรุหสัสนิค้าแทน เนืองจากเพือความรวดเร็ว และเพือ

ประสทิธิภาพในการใช้งาน ระบบจะค้นหาข้อมลูสนิค้าจากฐานข้อมลู และนํามาแสดงผลออกทาง

หน้าจอเพียงแค ่50 รายการ 

 

Q13)  บนัทกึบญัชีผิด เนืองจากการออกเอกสาร และการบนัทกึบญัชีอตัโนมตั ิ

A13)  ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมลูพืนฐานวา่ รหสัลกูค้า รหสัจําหนา่ย และรหสัสนิค้า ได้ถกูเลือกรหสับญัชี

ไว้ถกูต้องแล้วหรือยงั 

 

Q14)  การลําดบัเลขทีเอกสารในระบบ 

A14)  สามารถกําหนดได้โดย คลกิที ข้อมลูบริษัท > ลําดบัเลขทีเอกสาร หรือรหสัเอกสารทีต้องการกําหนด 

> ใสคํ่านําหน้าทีต้องการ (ต้องไมซ่ํากบัเอกสารอืน) แล้วตามด้วยรูปแบบ คือ  

- [สาขา] ให้กําหนด [-xx] 

-  [ปี] = [-yy] 

- [เดือน] = [-mm] 

- แล้วตามด้วย Running Number = /999 (หากต้องการ Running หมายเลขเอกสาร 3 

ตําแหนง่) 

ตวัอยา่งเชน่ กําหนดคํานําหน้าเป็น IV-xx-yy-mm/999 จะได้คา่ Document Running No. ของ

เอกสารชดุนนั ๆ เป็น IV-00-11-08/001 เป็นต้น 

 
Q15)  สงัปรินรายงาน หรือเอกสารออกจากระบบในหน้าแสดงข้อมลูบริษัท แล้วข้อมลูปรินออกมาไมค่รบ 

A15)  ให้ผู้ใช้ตรวจสอบทีหน้าจอข้อมลูบริษัท > ตรวจสอบในสว่น ข้อมลูทวัไปของกิจการ วา่กรอกข้อมลู

ครบถ้วนหรือไม ่

 

Q16)  มีเอกสารค้างอยูใ่นระบบ และไมต้่องการใช้แล้ว ต้องการยกเลกิ ต้องทําอยา่งไร 



   

 

 

A16)  ให้เข้าไปทีระบบอนมุตั ิ> เลือกระบบเอกสาร > เลือกเอกสารทีต้องการยกเลกิ > คลกิที “ปิด

สถานะ” แล้ว คลกิ Save 

 

Q17)  ปุ่ ม Save และ New/Save แตกตา่งกนัอยา่งไร 

A17)  -     ปุ่ ม Save จะบนัทกึข้อมลู แล้วยงคงแสดงผลอยูห่น้าเลขทีเอกสารเดมิ เพือ Print หรือ ดรูายการ

ทีทําไป 

- ปุ่ ม New/Save จะบนัทกึข้อมลู เสร็จแล้วจะขนึเลขทีเอกสารใหม ่เพือบนัทกึรายการตอ่ไป 

 

Q18)  วิธีนําข้อมลูจากโปรแกรมบญัชีเก่า เข้ามาในระบบ STRAccountOnline ได้ด้วยวธีิใดบ้าง 

A18)  - นําข้อมลูออกจากโปรแกรมเดมิทีลกูค้าใช้งานอยู ่และจดัรูปแบบให้อยูใ่นรูปแบบ Excel format ที 

STR ได้จดัเตรียมไว้ให้แล้วในระบบ โดยขนัตอนดงันี 

- เลือกไปที ข้อมลูพืนฐาน > นําเข้าข้อมลู > จดัเตรียมข้อมลู (Excel) > ดคููมื่อวิธีการใช้งานจาก 

Sheet แรกของ ไฟล์ Excel ทีจดัเตรียมไว้ให้ ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

Q19)  Post รายการทีบนัทกึ ไประบบบญัชีได้อยา่งไร 

A19)  ทางระบบ STRAccountOnline จะทําการ Post รายการไปอตัโนมตั ิเมือทําการอนมุตัเิอกสาร 

 

 



   

 

 

Q20)  ปิดงวดบญัชีรายเดือน หรือรายปี ต้องทําอยา่งไร 

A20)  ไปทีหน้าจอ คลกิตดิตงัข้อมลูกิจการ > ปิดรอบบญัชี > เลือกเดือนทีจะปิด 

 

Q21)  รายงานทางบญัชี จะสามารถดไูด้จากทีใด 

A21)  ไปทีหน้าจอรายงาน > รายงานบญัชี 

Q22)  การออกเอกสารใบสง่ของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากบัภาษีออกทีใด 

A22) -  กรณี “ขายสนิค้า” ให้ออกเอกสารจากหน้าจอ “ใบขายสด” และให้บนัทกึประเภทและจํานวนเงิน

ชําระมาด้วย 

- กรณี “ขายงานบริการ” ให้ออกเอกสารจากหน้าจอ “ใบขายบริการสด” พร้อมทงัให้บนัทกึ

ประเภท และจํานวนเงินรับชําระมาด้วย 

 

Q23)  หากต้องการบนัทกึภาษีซือเพียงอยา่งเดีย ให้ใช้หน้าจอใด 

A23)  ไปที ระบบบญัชี > สมดุซือสด หรือสมดุซือเชือ > ทนัทีทีบนัทกึชอ่งเดบติให้กดปุ่ ม ภาษีในแถวเดียว 

แล้วกรอกจํานวนภาษีลงไป 

 

Q24)  หากต้องการลดหนีให้กบัลกูค้า 

A24)  ไปที ระบบรับชําระ > ลดหนีให้กบัลกูค้า > อนมุตัริายการ 

 

Q25) ใน 1 เอกสาร สามารถบนัทกึรายการได้ กีรายการ   

A25)  ใน 1 เอกสาร สามารถเพิมรายการสําหรับบนัทกึได้ไมจํ่ากดั แตเ่พือประสทิธิภาพ และการใช้งาน

ของระบบ แนะนําให้บนัทกึไมเ่กิน 40 รายการ 

 

Q26)  เปลียนแบบฟอร์มเอกสาร เชน่ Invoice, PO ทําอยา่งไร 

A26)   -    ให้ทําการ พิมพ์เอกสารใบนนัออกมาก่อน จากนนัตรงด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก Download 

Report แล้ว โปรแกรมจะให้เราทําการ Download เอกสารมาแก้ไข 

- จากนนัให้ Download Program Report Editor (ช่องถดัมา แล้วตดิตงั เพือทําการแก้ไข 

Report) 



   

 

 

- ให้เปิด Report ผา่นโปรแกรม ทีตดิตงัใหมนี่ 

- จากนนั ให้ดตูามเอกสารคูมื่อ Report Editor ซงึสามารถดาวโหลดได้จากเมนใูนโปรแกรม 

ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

Q27)  การบนัทกึสตูรการผลติทําอยา่ง 

A27)  ให้เปิดไปทีหน้าจอ ข้อมลูพืนฐาน > รหสัสนิค้าแบบละเอียด > กดสนิค้าประกอบ ดงัรูป 

 

 
จากนนักด Tab สตูรการผลติ > เลือกสนิค้าประกอบพร้อมจํานวน 

 



   

 

 

Q28)  ระหวา่งทํางานถ้าอนิเตอร์เน็ต หลดุ ข้อมลูทีบนัทกึเข้าไปจะหาย หรือไม ่

A28)  ไมห่าย แตห่ากระหวา่งบนัทกึเกิดอินเตอร์เน็ตหลดุ จะยงัไมส่ามารถทํารายกายตอ่ไปได้จนกวา่การ

เชือมตอ่อินเตอร์เน็ตจะกลบัมาเหมือนเดมิ 

 

Q29)  อนมุตัริายการขายไมผ่า่น 

A29)  -     เกิดจากสนิค้าไมเ่พียงพอ ให้ทําการอนมุตัริายการรับสนิค้า (ในอนมุตัริะบบซือ) ทีออกเอกสาร

ใบรับสนิค้า หรือใบปรับปรุงยอดสนิค้าเข้าไป (ในอนมุตัริะบบสนิค้า) 

- ถ้าหลงัจากอนมุตัริายการรับสนิค้าแล้ว บลิขายก็ยงัไมผ่า่น แสดงวา่สนิค้ายงัขาดอยูใ่ห้ทําการ

บนัทกึเพมิสนิค้าใน Stock แล้วอนมุตัริายการนนั ๆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


