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ค าน า 

ปัจจบุนันีค้อมพวิเตอรถ์อืเป็นสว่นหนึง่ของธรุกจิเกอืบทกุประเภท ถา้ธรุกจิไหนน าคอมพวิเตอรม์า

ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกจ็ะไดเ้ปรยีบกวา่ธรุกจิทีย่งัไมไ่ดน้ าคอมพวิเตอรม์าใชห้รอืน ามาใชแ้ตใ่ชไ้ดไ้ม่

เต็มที ่(เพยีงเป็นแคเ่ครือ่งพมิพจ์ดหมายหรอืเครือ่งบวกเลขชนดิหนึง่เทา่นัน้) การทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์าก

คอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งสงูสดุเราจะตอ้งรูจั้กใช ้Software เพราะคอมพวิเตอรจ์ะไมม่ปีระโยชนเ์ลยถา้ไมม่ ี

Software ทีด่มีาจดัการ 

โปรแกรมบญัชกี็เป็น Software ตวัหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหก้ารน าคอมพวิเตอรม์าชว่ยใหก้ารท าธรุกจิไดง้า่ย

และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โปรแกรมบญัชใีนขณะนีม้ใีหเ้ลอืกคอ่นขา้งมากมายตัง้แตโ่ปรแกรมทีย่งัใชบ้น 

DOS ไปจนถงึ Windows 

การเลอืกโปรแกรมบญัชเีพือ่มาใชง้านเป็นสิง่ส าคญัมากทีจ่ะตอ้งพจิารณาอยา่งระเอยีดและรอบคอบ

เพราะถา้เลอืกไดไ้มถ่กูตอ้งแลว้จะมผีลกระทบคอ่นขา้งมากในภายหลังเพราะการเปลีย่นจากโปรแกรมหนึง่

ไปเป็นอกีโปรแกรมหนึง่ไมง่า่ยเพราะจะตอ้งโอนขอ้มลูจากโปรแกรมเดมิไปยงัโปรแกรมใหม ่ถา้มขีอ้มลูมาก

ความซบัซอ้นตา่งๆจะมมีากขึน้ตาม 

สิง่ส าคัญทีค่วรจะพจิารณามดีังนี ้

1. ไมค่วรเลอืกโปรแกรมทีใ่ชบ้น DOS 

2. ไมค่วรเลอืกโปรแกรมทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งเดยีวแตย่งัใชเ้ทคโนโลยเีกา่อยู ่เพราะในอนาคต

อนัใกลน้ีเ้ขาจะตอ้งเปลีย่นมาเป็นเทคโนโลยใีหมซ่ ึง่จะตอ้งใชเ้วลามากในการพัฒนาและ

ทดลองใหโ้ปรแกรมท างานไดอ้ยา่งดมีปีระสทิธภิาพ 

3. ใชง้านไดส้ะดวก ยดึหยุน่ 

4. สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขเงือ่นไขตา่งๆ ไดด้ว้ยตวัทา่นเองเมือ่ธรุกจิเปลีย่นไป 

5. อยา่เชือ่ค าโฆษณา ทดลองดว้ยตัวทา่นเองกอ่นตดัสนิใจ 

AccStar เป็นโปรแกรมทีใ่ช ้.NET Framework technology จาก Microsoft ซึง่ท าใหท้า่นมัน่ใจได ้

วา่ทา่นสามารถใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 10 ปีโดยไมล่า้สมยั ทา่นสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัโปรแกรมชัน้น าไดท้กุ

โปรแกรมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ขอขอบคณุทา่นเป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดเ้ลอืก AccStar เพือ่น าไปชว่ยใหก้ารท าธรุกจิของทา่นไดง้า่ย

ขึน้ ทา่นสามารถมัน่ใจไดว้า่ทา่นไดโ้ปรแกรมทีด่แีลว้ 

บรษัิท รัชดาพน จ ากดั 
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ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชง้าน 

แถบเมน ู

แถบเมนูจะคลา้ยกบัโปรแกรมทีใ่ชก้บั Windows ตา่งๆ การใชง้านกเ็หมอืนกนั เพยีงแตค่ลกิปุ่ มแถบ
เมนูเพือ่ท ารายการ 

 

 

 

 
 

 

 

เมือ่ทา่นคลกิ Add to Quick Access Toolbar  

 

 

เมือ่ทา่นคลกิ Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon 

 

 

 

Quick Access Toolbar 

คลกิขวาเพือ่จัดรูปแบบเมนูได ้

เมนูทีท่า่นเลอืกจะปรากฏทีน่ี ่

ทา่นสามารถคลกิทีน่ีเ่พือ่ใชง้าน 
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เมือ่ทา่นคลกิ Minimize the Ribbon  

 

 

 

  
คลกิเพือ่แสดงเมนู 
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Navigation 

 เราไดอ้อกแบบแถบเมนูมาตรฐานส าหรับโปรแกรม โดยทกุหนา้ตา่งใชแ้ถบเมนูเดยีวกนั ทา่นจงึไม่

ตอ้งกงัวลถงึต าแหน่งของแถบเมนูในแตล่ะหนา้ตา่ง 

 
 

 

 เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนแรก หรอืใช ้Ctrl + W 

 
เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนกอ่นหนา้ หรอืใช ้Ctrl + E 

 
เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนตอ่ไป หรอืใช ้Ctrl + R 

 เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนสดุทา้ย หรอืใช ้Ctrl + T 

 เพือ่ทีจ่ะเพิม่ระเบยีนใหม ่หรอืใช ้F2 

 เพือ่ทีจ่ะยกเลกิการเปลีย่นแปลง หรอืใช ้Ctrl + Z 

 เพือ่ทีจ่ะบนัทกึ หรอืใช ้F9 

 เพือ่ทีจ่ะลบระเบยีน  หรอืใช ้Ctrl + D 

 เพือ่ทีจ่ะบนัทกึรายการเพือ่น ามาใชอ้กี  

 เพือ่ทีจ่ะน าเอารายการทีบ่นัทกึไวแ้ลว้กลบัมาใช ้ 

 เพือ่ทีจ่ะพมิพท์ันทโีดยไมด่กูอ่นพมิพ ์

 เมือ่ตอ้งการดกูอ่นพมิพ ์

 เมือ่ตอ้งการแกไ้ข หรอื Copy แบบฟอรม์หรอืรายงาน 

 เมือ่ตอ้งการลบแบบฟอรม์หรอืรายงาน 

 เมือ่ตอ้งการดงึขอ้มลูไปใชง้านในรปูแบบของ Excel 

 เมือ่ตอ้งการแนบไฟล ์Excel หรอื PDF กบัเอกสารทีก่ าลงัป้อนอยู ่

 
เพือ่ทีจ่ะปิดหนา้ตา่ง หรอืใช ้Ctrl + F4 

  

ขอ้แนะน า:  
  

 คณุสามารถกด ENTER หรอื TAB เพือ่ทีจ่ะเคลือ่นไปยังชอ่งขอ้มลูตอ่ไปยกเวน้กลอ่งขอ้มลูซึง่จะตอ้งใช ้TAB  

 AccStar เชค็ขอ้มลูทีค่ณุป้อนวา่ถูกตอ้งหรอืไม ่ทกุครัง้ทีเ่คลือ่นไปยังชอ่งขอ้มลูตอ่ไป 

 คณุสามารถใช ้F4 เพือ่แสดง dropdown list คลกิปุ่ ม Enter เพือ่เลอืกรายการ 
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 คณุสามารถ ป้อนตวัอกัษรเพยีงบางตัวในชอ่งทีเ่ป็นรหัส เพือ่คน้หา AccStar จะแสดงขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีง

ทีส่ดุแกท่า่น 

 ใหท้า่นเอาเมาสไ์ปวางไวต้รงปุ่ มทีส่งสยัการท างาน จะมขีอ้ความอธบิายการใชง้านของปุ่ มนัน้ให ้

 

การป้อนขอ้มลูใหม ่

ทกุหนา้ตา่งทีม่ไีวส้ าหรับป้อนขอ้มลู เมือ่ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูใหม ่ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื F2 

AccStar จะแสดงหมายเลขสดุทา้ยบวก 1 ในชอ่งหมายเลขเอกสาร ถา้ทา่นไมต่อ้งการ ทา่นสามารถ

แกไ้ขไดก้อ่นทีท่า่นจะออกจากชอ่งหมายเลขเอกสารนัน้ๆ แลว้ AccStar ก็จะจ าหมายเลขทีท่า่นแกไ้ข

เพือ่ใชใ้นครัง้ตอ่ไป เมือ่ทา่นออกจากชอ่งหมายเลขเอกสารแลว้ทา่นไมส่ามารถกลบัไปแกไ้ขหมายเลข

เอกสารได ้ถา้ทา่นจะแกไ้ขทา่นจะตอ้งยกเลกิโดย คลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”   แลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื F2 อกี

ครัง้ (ทา่นสามารถดหูมายเลขลา่สดุไดด้ว้ยการคลกิขวาตรงต าแหน่งไหนกไ็ดบ้นหนา้ตา่งทีป้่อนขอ้มลู) 

จากนัน้ใหท้า่นป้อนขอ้มลูทีจ่ าเป็นในหนา้ตา่งนัน้ๆ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 

 หรอื F9 เพือ่บนัทกึขอ้มลู ในกรณีทีต่อ้งการยกเลกิการป้อนขอ้มลูใหค้ลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”  หรอื Ctrl + 

Z คลกิปุ่ ม “ปิด”  หรอื Ctrl + F4 เมือ่ตอ้งการปิดหนา้ตา่ง 

หนา้ตา่งทีม่ไีวส้ าหรับป้อนขอ้มลูเกอืบทกุหนา้ตา่งจะมปีุ่ มใหเ้ชค็  ถา้ทา่นยงัตอ้งการทีจ่ะ

แกไ้ขขอ้มลูทีไ่ดป้้อนแลว้ไมต่อ้งเชค็ปุ่ มปิด แตถ่า้ทา่นไมต่อ้งการแกไ้ขแลว้ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้คลกิปุ่ มบนัทกึ 

ถา้ทา่นยงัไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิดขอ้มลูจะยงัคงอยูท่ีห่นา้ตา่งนัน้ๆ จะยงัไม ่Update ไปยงัสว่นอืน่ๆเชน่ ทีห่นา้ตา่ง

ใบสัง่ซือ้สนิคา้ ถา้ทา่นยงัไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ทา่นก็จะยงัรับสนิคา้ไมไ่ด ้เมือ่ทา่นเชค็ปุ่ มปิดขอ้มลูจะถกูโอนไป

ยงัหนา้ตา่งรับสนิคา้ เป็นตน้ 

ทา่นสามารถดรูายการบญัชแียกประเภททีเ่กดิขึน้ไดท้ีฟั่งชัน่ “บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท” 

การเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

 เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทกุหนา้ตา่งทีม่ไีวส้ าหรับป้อนขอ้มลู ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

เลย โดยใช ้Navigation ไปยงัขอ้มลูทีต่อ้งการจะเปลีย่น เมือ่เปลีย่นแปลงเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 

 หรอื F9 เพือ่บนัทกึขอ้มลู ในกรณีทีต่อ้งการยกเลกิการป้อนขอ้มลูใหค้ลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”  หรอื Ctrl + Z 
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การลบขอ้มลู  

 ทกุหนา้ตา่งทีม่ไีวส้ าหรับป้อนขอ้มลู เมือ่ตอ้งการลบขอ้มลู (ระเบยีน/Record) ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื 

Ctrl + D แลว้ใหท้า่นยนืยนัโดยคลกิปุ่ ม”ตกลง” 

การพมิพ ์

ทกุหนา้ตา่ง เมือ่ตอ้งการพมิพฟ์อรม์ หรอืรายงานใหท้ าดงันี ้ 

 เลอืกแบบฟอรม์ทีจ่ะพมิพใ์นหนา้ตา่งนัน้ๆ เชน่  

 คลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการดกูอ่นพมิพ ์

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะพมิพท์ันทโีดยไมด่กูอ่นพมิพ ์

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะแกไ้ขแบบฟอรม์ 

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะลบแบบฟอรม์ 

 ทา่นไมส่ามารถพมิพไ์ดเ้มือ่อยูใ่นระหวา่งการแกไ้ข หรอืสรา้งใหม ่ทา่นจะตอ้งบนัทกึการ

แกไ้ขนัน้กอ่น 

ปุ่ มตา่งๆ 

   ใชส้ าหรับแสดงหนา้ตา่งขอ้มลูใหเ้ลอืก  

    เพิม่หรอืลดรายการทีใ่หเ้ลอืก 

   ใชส้ าหรับค านวณหรอืเรยีกขอ้มลู 

    คลกิเพือ่ให ้AccStar แสดงหมายเลขใหม ่

   คลกิเพือ่ดขูอ้มลูหรอืเปลีย่นการแสดงขอ้มลู 

    คลกิเพือ่แสดงขอ้มลูทีม่อียูห่รอืเลอืกขอ้มลู 
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Full Expand = แตกรายละเอยีดของกลุม่ทัง้หมด 

Full Collapse = ยกเลกิการแตกรายละเอยีดของกลุม่ทัง้หมด 

Clear Grouping = ยกเลกิการจัดกลุม่ทัง้หมด 

Restore Layout = ยกเลกิการจัดรปูแบบตารางทัง้หมด 

 

คลกิชือ่คอลมันเ์พือ่เรยีงล าดบั  

คลกิเพือ่ดรูายรายเอยีดยอ่ย  

ลากชือ่คอลมันม์าไวท้ีน่ีเ่พือ่จัดกลุม่ 

จัดไดห้ลายระดบั ตามตอ้งการ 

คลกิเพือ่เลอืกตวักรองตา่งๆ  

คลกิขวาทนีีเ่พือ่แสดงเมน ู 
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Sort Ascending = เรยีงขอ้มลูจากนอ้ยไปหามาก 

Sort Descending = เรยีงขอ้มลูจากมากไปหานอ้ย 

Clear Sorting = ยกเลกิการเรยีงขอ้มลู 

Group by this Column = จัดกลุม่ตามคอลัมนน์ี ้

Group by Box = แสดงหรอืยกเลกิแสดงกลอ่งจัดกลุม่ 

Column Chooser = คอลัมนท์ีไ่มไ่ดแ้สดง ทา่นสามารถน าหรอืลากคอลัมนท์ีไ่มต่อ้งการแสดงมาไวท้ีน่ี่ 

 

Best fit = ขยายขนาดคอลัมนน์ีใ้หก้วา้งเทา่ขอ้มลู 

Clear Filter = ยกเลกิการกรองขอ้มลู 

Filter Editor = แสดงกลอ่งแกไ้ขตวักรองขอ้มลู 

Best fit (All Columns) = ขยายขนาดคอลัมนใ์หก้วา้งเทา่ขอ้มลูทกุคอลัมน ์

 

คลกิขวาทนีีเ่พือ่แสดงเมน ู 
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ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถยา้ยต าแหน่งคอลัมนโ์ดยลากคอลัมนไ์ปยงัต าแหน่งทีต่อ้งการได ้

 ในงบก าไรขาดทนุ ทา่นสามารถ drilldown ดรูายละเอยีดไดถ้งึรายการในใบก ากบัภาษี 

 AccStar จะจ ารปูแบบทีท่า่นแกไ้ขไว ้

 

คลกิ 2 ครัง้ทนีีเ่พือ่แสดง

รายละเอยีด  
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แผนผงัของระบบท ัง้หมด 
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ข ัน้ตอนการตดิต ัง้ระบบ 

จดัเตรยีมระบบคอมพวิเตอร ์

AccStar ท างานไดด้ใีน Windows 7/XP/2003/Vista โดยคอมพวิเตอรข์องทา่นควรจะมี

สว่นประกอบอยา่งนอ้ยดังนี:้ 

 PC with Intel or AMD Processor with at least speed 1.0 GHz 

 Ram 512 MB 

 Monitor 17" 

  Screen Setting: 

 Color:               High Color (16bit) 

 Screen Area:     1024 by 768 pixels 

 Font Size:         Large Fonts 

การตดิต ัง้ระบบเน็ตเวริค์ 

ผูใ้ชส้ามารถใช ้AccStar พรอ้มกนัไดส้งูสดุ 256 คน (ส าหรับ Microsoft Access version) การ

ตดิตัง้ AccStar บน network นัน้ใหด้ าเนนิการดังตอ่ไปนี ้

 Copy database (*.mdb file)  ไปวางไวท้ี ่shared folder on your server 

 Install AccStar บนทกุเครือ่งทีต่อ้งการใช ้AccStar 

 Run AccStar 

 คลกิ แฟ้ม/ฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท เมนู 

 ใหเ้ลอืกแฟ้มทีอ่ยูบ่น server. 

 Restart AccStar 

 เสร็จสิน้การตดิตัง้ 
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ขอ้มลูของบรษิทัหรอืหนว่ยงาน 

ระบบขอ้มลูทัว่ไปของบรษัิทจะชว่ยทา่นในการจัดการเกีย่วกบัขอ้มลูเริม่ตน้ของบรษัิท 

AccStar จะใชข้อ้มลูเหลา่นีเ้ป็นคา่เริม่ตน้ในระบบตา่งๆ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ชือ่ หมายถงึชือ่บรษัิทของทา่นจะก าหนดอย่างไรก็ไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิ 100 

ตวัอักษร 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี หมายถงึเลขประจ าตวัส าหรับเสยีภาษีของบรษัิท 

ประเทศ ถา้ทา่นไมต่อ้งการเก็บขอ้มลูประเทศทา่นก็ไม่จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูชอ่ง
นี ้

เลอืกทีอ่ยู ่ ทา่นสามารถก าหนดทีอ่ยูข่องทา่นไดท้ัง้หมด 5 แหง่  
ชือ่และทีอ่ยู ่1 จะน าไปใชใ้นเอกสารตา่งๆ ทีอ่ยู่อืน่ๆจะใชส้ าหรับการสง่
สนิคา้ 

ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยูข่องทา่นๆไม่จ าเป็นตอ้งป้อนทัง้ 5 แหง่ 

รหสัไปรษณีย ์ เมือ่ทา่นป้อนรหัสไปรษณีย ์AccStar จะตรวจสอบความถกูตอ้ง ถา้

ถกูตอ้ง AccStar จะแสดงขอ้มลูอ าเภอและจังหวดัทนัท ี 
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จ านวนทศนยิม ทา่นสามารถก าหนดจ านวนทศนยิมส าหรับค านวณตน้ทนุสนิคา้ 

วธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ หมายถงึวธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ของทา่น ซึง่มอียู ่3 วธิทีีท่า่นสามารถ
ก าหนดไดค้อื วธิใีชต้น้ทนุเฉลีย่  FIFO และ LIFO ทา่นควรก าหนดไว ้

เมือ่ทา่นเริม่ตน้ระบบบญัช ีหรอืวนัเริม่ตน้ปีบญัช ี
แสดงวนัทีแ่บบเต็ม ทา่นสามารถก าหนดรูปแบบของวนัทีท่ีแ่สดงบนจอได ้2 แบบคอืแบบ

ยอ่ หรอื แบบเต็ม 
ราคาไมร่วมภาษ ี ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่ตอ้งการทีค่ านวณราคาเป็นแบบรวมภาษี

หรอืไมร่วมภาษี 
ไมต่ดัยอดสนิคา้ ทา่นสามารถก าหนดวา่ยอดคงเหลอืของสนิคา้เป็น 0 ทา่นก็ยังขาย

สนิคา้ได ้
ใชว้นัทีท่ ีก่ าหนดไว ้ ผูใ้ชท้กุทา่นไมส่ามารถจะเปลีย่นแปลงแกไ้ขวนัทีข่องระบบได ้วนัทีข่อง

ระบบจะถกูก าหนดโดยผูท้ีม่สีทิธกิ าหนดเทา่นัน้ 

ใชว้นัค านวณคา่เสือ่ม โดยปกตกิารค านวณคา่เสือ่มจะใชจ้ านวนเดอืนเป็นตวัค านวณ 

จ านวนรายการใน
ฟอรม์ตอ่หนา้ 

ทา่นสามารถก าหนดจ านวนรายการสนิคา้ทีจ่ะปรากฏบนใบสัง่ซือ้หรอื
ใบก ากบัภาษีหรอืแบบฟอรม์อืน่ๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแบบฟอรม์ของ

ทา่นทีใ่ชอ้ยูส่งูสดุได ้22 รายการ 

ระยะเวลาอายหุนี ้ ก าหนดจ านวนวนัทีใ่ชส้ าหรับการพจิารณาอายุของหนี ้ทัง้ของลกูหนี ้
หรอื เจา้หนี ้ 

Perpetual ในกรณีทีต่อ้งการจัดการระบบสนิคา้คงเหลอืเป็นแบบ Perpetual หรอื 

Periodic 
จดัเรยีงตารางโดยชือ่ หมายถงึในการคน้หาสนิคา้หรอือืน่ๆ ในตาราง ทา่นสามารถก าหนดให ้

เรยีงโดยรหัสหรอืโดยชือ่ 
แสดงหนว่ยขนาน ในกรณีทีต่อ้งการแสดงหน่วยคูข่นานตลอดเวลา 

วา่งขณะป้อนขอ้มูล
ใหม ่

ทา่นสามารถเลอืกจะให ้AccStar น าขอ้มูลลา่สดุมาแสดงหรอืให ้

วา่งขณะป้อนขอ้มลูใหม่ 
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Parameters: 

 

ทา่นสามารถก าหนดเงือ่นไขการท างานของโปรแกรมใหเ้หมาะกบัธรุกจิของทา่น 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

Number of Cost Decimal หมายถงึจ านวนทศนยิมทีต่อ้งการใหเ้ก็บกรณีที่
ค านวณตน้ทนุ 

Number of Currency Decimal หมายถงึจ านวนทศนยิมทีต่อ้งการใหเ้ก็บกรณีทีใ่ช ้

ส าหรับอตัราแลกเปลีย่น 
Number of serial no. per line on 
printing page 

 

หมายถงึจ านวนหมายเลขทีใ่หแ้สดงบนฟอรม์ตา่งๆ
ตอ่ 1 บรรทดั 

Project = 1 Contract = 0 ทา่นสามารถก าหนดให ้เมนูโครงการใชง้าน เป็น
โครงการ หรอืสญัญา  1 =  โครงการ 0 = สญัญา 

Allow to input quantity if over 

ordered quantity = 1 else = 0 

 

1 หมายถงึอนุญาตใหแ้กไ้ขจ านวนใหม้ากกวา่

จ านวนทีส่ัง่ซือ้ได ้0 หมายถงึไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ข 
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Locked if over credit limit = 0 

Warning only = 1 

 

1 หมายถงึแจง้เตอืนเทา่นัน้กรณีทีห่นีม้ากวา่วงเงนิ 

0 หมายถงึไม่อนุญาตใหท้ ารายการตอ่ไปกรณีทีห่นี้
มากวา่วงเงนิ 

Allow to input currency rate = 1 

else = 0 

 

1 หมายถงึอนุญาตใหป้้อนอตัราแลกเปลีย่นได ้

0 หมายถงึไม่อนุญาตใหป้้อนอัตราแลกเปลีย่น 

Added days for expiry date หมายถงึจ านวนวนัทีต่อ้งการใหน้ าไปบวกเพือ่

ก าหนดวนัหมดอายขุองใบสัง่ซือ้ 
Volume discount on Sales = 1 else 
= 0 

 

1 หมายถงึใชส้ว่นลดตามจ านวน 
0 หมายถงึไมใ่ชส้ว่นลดตามจ านวน 

Volume discount on Retail = 1 else 
= 0 

 

1 หมายถงึใชส้ว่นลดตามจ านวนทีเ่มนูขายปลกี 
0 หมายถงึไมใ่ชส้ว่นลดตามจ านวนทีเ่มนูขายปลกี 

Move to next line after input Item 
ID on Retail window = 1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหเ้ลือ่นไปยังบรรทัดตอ่ไปทนัททีีป้่อน
ขอ้มลูดว้ยบารโ์คด้ทีเ่มนูขายปลกี 

0 หมายถงึไม่ตอ้งเลือ่นไปยังบรรทดัตอ่ไปทนัททีี่

ป้อนขอ้มลูดว้ยบารโ์คด้ทีเ่มนูขายปลกี 
Show item picture on Sales = 1 

else = 0 
 

1 หมายถงึใหแ้สดงรูปของสนิคา้ดว้ยทีต่ารางเลอืก

สนิคา้ 

0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงรูปของสนิคา้ทีต่ารางเลอืก
สนิคา้ 

 

Check date the same as Journal 
date = 1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหใ้ชว้นัทีเ่ชค็เป็นวันเดยีวกับวนัที่
ใบส าคญั 

0 หมายถงึไม่ตอ้งใชว้นัทีเ่ช็คเป็นวนัเดยีวกับวนัที่
ใบส าคญั 

Rounding decimal to zero = 1 else 

= 0 

 

1 หมายถงึใหโ้ปรแกรมตดัทศนยิมออก 

0 หมายถงึไม่ตอ้งใหโ้ปรแกรมตดัทศนยิมออก 

Default Tax on Subtotal = 1 else = 

0 

 

1 หมายถงึใหค้ านวณภาษีมลูคา่เพิม่จากยอดรวม 

0 หมายถงึค านวณภาษีมลูคา่เพิม่ตามรายการสนิคา้ 

Show Finished goods as Raw 
material = 1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหแ้สดงสนิคา้ส าเร็จรูปทีต่ารางเลอืก
วตัถดุบิในระบบการผลติ 

0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงสนิคา้ส าเร็จรูปทีต่าราง
เลอืกวตัถดุบิในระบบการผลติ 

Show Raw material in Sales 

module = 1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหแ้สดงวตัถดุบิทีต่ารางเลอืกสนิคา้ใน

เมนูขาย 
0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงวตัถดุบิทีต่ารางเลอืกสนิคา้

ในเมนูขาย 

Running Voucher No by module = 

1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหก้ าหนดหมวดของหมายเลขใบส าคัญ

ตามฟังชัน่การใชง้าน 
0 หมายถงึมหีมวดของหมายเลขใบส าคญัหมวด

เดยีวโดย Running ตอ่เนือ่งกันไปทกุฟังชัน่ 
Set journal on Receiving Bill to 
"GL"  = 1  "PE" = 0 

 

1 หมายถงึใหใ้ชส้มดุรายวนัทัว่ไปส าหรับเมนูรับใบ
แจง้หนี้ 

0 หมายถงึใชส้มุดรายวนัเงนิจา่ยส าหรับเมนูรับใบ
แจง้หนี้ 

Turn on warning message = 1  else 

= 0 

1 หมายถงึใหแ้สดงค าเตอืนใหพ้มิพก์อ่นบนัทกึ 

0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงค าเตอืนใหพ้มิพก์อ่นบนัทกึ 
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Use Purchase and Invoice 

description for different purpose = 
1 else = 0 

 

1 หมายถงึใชค้ าอธบิายสนิคา้ส าหรับใบสัง่ซือ้หรอื

ขายส าหรับวัตถปุระสงคอ์ืน่เชน่ เป็นชือ่ผูแ้ตง่ และ 
ผูพ้มิพ ์ส าหรับธรุกจิหนังสอืเป็นตน้ 

0 หมายถงึใชค้ าอธบิายสนิคา้ส าหรับใบสัง่ซือ้หรอื
ขายตามปกต ิ

Show inventory detail in modules 

= 1 else = 0 
 

1 หมายถงึใหแ้สดงขอ้มูลสนิคา้ในหนา้ตา่งซือ้และ

ขาย 
0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงขอ้มลูสนิคา้ในหนา้ตา่งซือ้

และขาย กรณีทีจ่ านวนสนิคา้มมีากกวา่ 100,000 

รายการเพือ่ใหก้ารท างานเร็วขึน้ 

Automatic backup database= 1 

else = 0 

 

1 หมายถงึให ้AccStar ท าการส ารองขอ้มูลให ้

ทกุวนัส าหรับ Microsoft Database 

0 หมายถงึไม่ตอ้งส ารองขอ้มูลให ้

Use last discount rate = 1 else = 0 1 หมายถงึใชส้ว่นลดลา่สดุแทนราคาขายลา่สดุ
ส าหรับลกูคา้ 

0 หมายถงึใชร้าคาขายลา่สดุตามปกต ิ
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ก าหนดระยะเวลาบญัช ี

ทา่นจะตอ้งก าหนดระยะเวลาบญัชกีอ่นการเริม่ป้อนขอ้มลูใดๆ งวดบญัชแีบง่ออกเป็น 24 งวด งวดที ่

1 ถงึ 12 เป็นงวดบญัชปีกต ิส าหรับงวดที ่13 ถงึ งวดที ่24 นัน้ใชส้ าหรับเกบ็ขอ้มลูลว่งหนา้ในกรณีทีม่ี

รายการทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัแตต่อ้งการบนัทกึไวใ้นงวดปีบญัชตีอ่ไป หรอืในกรณีทีท่า่นยงัไมส่ามารถปิดงวด

บญัชตีอนสิน้ปีได ้ทา่นกส็ามารถบนัทกึบญัชขีองปีถดัไปไดโ้ดยไมต่อ้งรอใหปิ้ดบญัชเีสร็จกอ่น เมือ่ทา่นปิด

งวดบญัชตีอนสิน้ปีแลว้ AccStar จะโอนรายการตา่งๆไปยงังวดทีถ่กูตอ้งโดยอตัโนมตั ิ 

ทา่นก าหนดวันทีแ่ละสิน้สดุของงวดบญัชงีวดแรก แลว้คลกิปุ่ มบนัทกึหรอืกด F9 AccStar จะ

ค านวณยะเวลาของงวดตอ่ไปใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

ก าหนดผงับญัช ี

ผังบญัชแีบง่ออกไดเ้ป็น 5 หมวดดังตอ่ไปนี ้ 

 รายการทีป่รากฏอยูใ่นงบดลุ   

 ทรัพยส์นิ 

 หนีส้นิ 

 ทนุ 

 รายการทีป่รากฏอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 

 รายได ้

 คา่ใชจ้า่ย 

  AccStar ไดเ้ตรยีมผังบญัชไีวใ้หท้า่นแลว้ อยา่งไรกต็ามถา้ไมส่อดคลอ้งกบัผังบญัชขีองทา่นๆ

สามารถเปลีย่นแปลงลบไดต้ามตอ้งการ 
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ขอ้แนะน า:         

 ในการเพิม่ขอ้มลูใหม ่ใหท้า่นเลอืกประเภทบญัชกีอ่นแลว้คลกิปุ่ มเพิม่ขอ้มลู 

 ทา่นควรก าหนดหมูบ่ญัชกีอ่นก าหนดบญัชยีอ่ย 

 บญัชหีมู ่หมายถงึบญัชทีีม่ไีวส้ าหรับเก็บยอดรวมของบญัชยีอ่ย 

 บญัชยีอ่ย หมายถงึบญัชทีีม่ไีวส้ าหรับบนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ 

 ถา้ทา่นไมต่อ้งการบญัชใีดกใ็หใ้ชว้ธิลีบออก แตท่า่นไมส่ามารถลบรายการทีม่กีารบนัทกึ

ขอ้มลูแลว้ 

 ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะลบบญัชทีีม่รีายการเกดิขึน้ในปีปัจจบุนั 

 ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะลบบญัชหีลักเลขที ่1, 2, 3, 4, และ 5 ทา่นสามารถเปลีย่นแปลง

หมายเลขไดท้ีห่นา้ตา่งเปลีย่นรหัสตา่งๆ 
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ก าหนดบญัชหีลกั/คมุ 

ถา้หากทา่นไดเ้ปลีย่นแปลงผังบญัช ีทา่นจะตอ้งเปลีย่นแปลงบญัชหีลักใหต้รงกบับญัชทีี่

เปลีย่นแปลง กอ่นทีจ่ะป้อนรายการตา่งๆ AccStar จะใชข้อ้มลูเหลา่นีถ้า้ทา่นไมก่ าหนดใหถ้กูตอ้ง การ

บนัทกึขอ้มลูในระบบตา่งๆอาจไมถ่กูตอ้ง 

ก าหนดตารางภาษ ี

 ทา่นควรจะตรวจสอบขอ้มลูทีห่นา้ตา่งตารางอตัราภาษีใหต้รงกบัอตัราภาษีทีท่า่นใชอ้ยู ่ถา้สามารถ

เพิม่เตมิไดไ้มจ่ ากดัจ านวน 

ก าหนดรหสัอืน่ๆ 

ทา่นควรจะตรวจดรูหัสตา่งๆทีใ่ชใ้นโปรแกรมวา่สอดคลอ้งกบัธรุกจิของทา่นหรอืไม ่การตรวจสอบ

หรอืก าหนดท าครัง้แรกเทา่นัน้  

การก าหนดรหัสทา่นสามารถก าหนดไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากดัจ านวน 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั ทา่นจะก าหนดอยา่งไรก็ไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิ 15 ตวัอักษร 

รายละเอยีด-E หมายถงึรายละเอยีดทีเ่ป็นภาษาองักฤษ ถา้ทา่นไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษก็

ใหพ้มิพภ์าษาไทยแทน สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 
รายละเอยีด-O หมายถงึรายละเอยีดทีเ่ป็นภาษาไทย สงูสดุ 100 ตัวอักษร 

1. สมดุรายวนัตา่งๆ 

ทา่นไมส่ามารถลบสมดุรายวนัที ่AccStar ก าหนดไวแ้ตท่า่นสามารถเปลีย่นแปลงรายระเอยีด

ได ้ทา่นสามารถเพิม่สมดุรายวันไดต้ามตอ้งการ 

2. บญัชเีงนิสด บญัชธีนาคาร บญัชบีตัรเครดติ บญัชชี าระเงนิจากอืน่ๆ 

AccStar ใหท้า่นจัดกลุม่บญัชดีังกลา่วเพือ่ใหก้ารป้อนขอ้มลูของทา่นงา่ยขึน้เมือ่ทา่นป้อน

ขอ้มลูในหนา้ตา่งการรับหรอืช าระเงนิ 

3. บญัชเีจา้หนี ้บญัชลีกูหนี ้
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AccStar ใหท้า่นจัดกลุม่บญัชดีังกลา่วเพือ่ใหก้ารป้อนขอ้มลูของทา่นงา่ยขึน้เมือ่ทา่นป้อน

ขอ้มลูในหนา้ตา่งการซือ้สนิคา้และการขายสนิคา้ ทา่นอาจก าหนดบญัชสี าหรับลกูหนีแ้ละเจา้หนี้

ส าหรับลกูคา้ของทา่นไมเ่หมอืนกนั 

4. บญัชสี าหรบัสนิคา้ 

AccStar ใหท้า่นจัดกลุม่บญัชดีังกลา่วเพือ่ใหท้า่นสามารถแยกการบนัทกึบญัชใีนระบบสนิคา้

คงคลังไดต้ามตอ้งการเชน่ บญัชสีนิคา้คงคลัง บญัชวีัตถดุบิ บญัชคีา่บรกิาร เป็นตน้ 

5. ประเภทและกลุม่สนิคา้ 

ทา่นสามารถแบง่กลุม่สนิคา้ได ้3 ระดับเพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการสนิคา้คงคลังของทา่นไดง้า่ยขึน้

โดยแบง่เป็น 

ก. ประเภทสนิคา้ 

ข. กลุม่สนิคา้ 1 

ค. กลุม่สนิคา้ 2 (เมือ่ทา่นเพิม่ขอ้มลูใหท้า่นเลอืกประเภทสนิคา้ และกลุม่สนิคา้ 1 กอ่น คลกิ

ปุ่ มเพิม่ขอ้มลู) 

6. สถานทีต่ ัง้สนิคา้ หรอื สาขา 

7. ระดบัราคา 

ทา่นสามารถก าหนดระดับราคาไดโ้ดยไมจ่ ากดั  

ในกรณีทีต่อ้งการก าหนดราคาขายทีม่สีว่นลดเชน่ 15% แลว้ลดอกี 10% ทา่นอาจก าหนดไว ้

เป็น 1510 เป็นตน้ 

8. หนว่ยสนิคา้ ส ีขนาด  

ทา่นสามารถก าหนดรหัสใหเ้หมอืนกบัรายละเอยีดก็ได ้

9. สว่นงานหรอืหนว่ยงานหรอืแผนกตา่งๆ 

กรณีทีอ่งคก์รของทา่นมหีลายหน่วยงานและตอ้งการระบหุน่วยงานเมือ่บนัทกึขอ้มลู 

10. บรษิทัขนสง่ 

AccStar ใหท้า่นจัดกลุม่ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่รวมทัง้กรมศลุกากร เพือ่ใหท้า่น

สะดวกในการป้อนขอ้มลู ซือ้และขายสนิคา้ 

11. สกลุเงนิ 

กรณีทีธ่รุกจิของทา่นมหีลายสกลุเงนิ 

12. ประเภทคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้ 

AccStar ก าหนดคา่ใชจ้า่ยไว ้5 ประเภทเพือ่สะดวกในการป้อนขอ้มลูในการซือ้สนิคา้และการ

จัดการเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงรายละเอยีดได ้แตเ่พิม่หรอืลบไมไ่ด ้คา่ใชจ้า่ยนีจ้ะมี

ประโยชนม์ากส าหรับการซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศ 

13. บญัชสี าหรบัคา่ใชจ้า่ย 
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AccStar ใหท้า่นจัดกลุม่บญัชดีังกลา่วเพือ่ใหก้ารป้อนขอ้มลูของทา่นงา่ยขึน้เมือ่ทา่นป้อน

ขอ้มลูในหนา้ตา่งการช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้พนักงานของทา่นไมต่อ้งจ าบญัชทีีจ่ะตอ้งบนัทกึ

เลย 

 

 

14. การจดัสรร 

ในกรณีทีท่า่นตอ้งการจดัสรรรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยไปยงัหน่วยงานหรอืแผนกตา่งๆ ใหท้า่น

ก าหนดอตัราการจดัสรรทีน่ี ่โดยก าหนดรายละเอยีดใหส้อดคลอ้งกบัการจัดสรร เมือ่ป้อนขอ้มลู

ในหนา้การรับหรอืช าระเงนิทา่นเพยีงแตเ่ลอืกการจัดสรรทีต่อ้งการจะจัดสรรส าหรับรายไดห้รอื

คา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ AccStar จะแสดงรายงานรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยตามหน่วยงานหรอืแผนกตามที่

ไดจ้ัดสรร เมือ่ทา่นตอ้งการดรูายละเอยีด 

ปรบัปรงุยอดยกมา 

 ในกรณีทีท่า่นเริม่ตน้ระบบใหมท่า่นจะตอ้งบนัทกึยอดยกมาของแตล่ะบญัช ีเพือ่ทีใ่หก้ารท างานของ

ทา่นรวดเร็วขึน้ ทา่นสามารถใชฟั้งชัน่นีส้ าหรับป้อนขอ้มลูดังกลา่วโดยไมต่อ้งไปบนัทกึแตล่ะบญัชใีนระบบ

บญัชทีั่วไป (หลังจากบนัทกึแลว้ทา่นสามารถดรูายการบญัชไีดท้ีห่นา้ตา่ง “บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท”) 
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ขอ้แนะน า: 
             

      ในกรณีทีย่อดเดบติ และเครดติไมเ่ทา่กนั AccStar จะบนัทกึจ านวนทีแ่ตกตา่งไวท้ีบ่ญัชพัีก 

หมายเลข "399999" ซึง่เป็นบัญชปีระเภททนุ 

ป้อนขอ้มลูงบประมาณ 

ทา่นสามารถจัดท างบประมาณส าหรับแตล่ะบญัช ีและสามารถก าหนดไดเ้ป็นรายงวด ในกรณีทีไ่ม่

ตอ้งการก าหนดเป็นรายงวด ทา่นสามารถใสจ่ านวนงบประมาณตอ่ปีลงไปและให ้AccStar จัดสรรเป็นราย

งวดเทา่ๆกนัใหท้า่นโดยคลกิปุ่ ม Automatic ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงตัวเลขในคอลัมนง์บประมาณไดต้าม

ตอ้งการ 

 

 

ป้อนขอ้มลูของปีกอ่น 

ถา้ทา่นตอ้งการเปรยีบเทยีบขอ้มลูของปีปัจจบุนักบัปีทีผ่า่นมา ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูของปีทีผ่า่นมา

โดยใชฟั้งชนัปรับปรงุยอดปีทีผ่า่นมา เพือ่ป้อนขอ้มลูส าหรับแตล่ะบญัช ีทา่นสามารถก าหนดไดเ้ป็นรายงวด 

หรอืในกรณีทีไ่มต่อ้งการก าหนดเป็นรายงวด ทา่นสามารถใสจ่ านวนยอดตอ่ปีลงไปและให ้

AccStar จัดสรรเป็นรายงวดเทา่ๆกนัใหท้า่น การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลูงบประมาณ 
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ปรบัปรงุยอดขายสนิคา้ของปีทีผ่า่นมา 

ถา้ทา่นตอ้งการเปรยีบเทยีบขอ้มลูขายของปีปัจจบุนักบัปีทีผ่า่นมา ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูยอดขาย

แตล่ะงวดของปีทีผ่า่นมาโดยใชฟั้งชัน่ปรับปรงุยอดปีทีผ่า่นมา ส าหรับสนิคา้แตล่ะรายการ  

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลูงบประมาณ 

ปรบัปรงุยอดยกมาของลกูคา้(ลกูหนี)้ 

ในกรณีทีท่า่นเริม่ตน้ระบบใหมท่า่นอาจตอ้งบันทกึยอดยกมาของลกูคา้รายตัว เพือ่ทีใ่หก้ารท างาน

ของทา่นรวดเร็วขึน้ ทา่นสามารถใชฟั้งชัน่นีส้ าหรับป้อนขอ้มลูดังกลา่ว แลว้น าเฉพาะยอดรวมของลกูคา้

ทัง้หมดไปบนัทกึในระบบบญัชทีั่วไป 
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การป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ ม “สรา้งใหม่”  หรอื F2 

 เลอืกลกูคา้ทีต่อ้งการ 

 ป้อนรายละเอยีดตามทีท่า่นตอ้งการ 

 ป้อนจ านวนยอดยกมา กรณีทีเ่ป็นเงนิสกลุเงนิใหใ้สจ่ านวนสกลุเงนิเดมิดว้ย 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรายการ 

 คลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”  หรอื (Ctrl+Z) เพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลง 

 ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถน ายอดรวมในหนา้รายการไปบนัทกึบญัชไีด ้  

 ทา่นจะตอ้งตรวจความถกูตอ้งกอ่นปิดรายการ  

 ทา่นสามารถแกไ้ขขอ้มูลทีป้่อนแลว้ไดท้ีห่นา้รายการ 

 คลกิปุ่ ม “Refresh”  เพือ่เรยีกขอ้มลู 

ปรบัปรงุยอดยกมาของเจา้หนี ้

ในกรณีทีท่า่นเริม่ตน้ระบบใหมท่า่นอาจตอ้งบนัทกึยอดยกมาของเจา้หนีร้ายตวั เพือ่ทีใ่หก้ารท างาน

ของทา่นรวดเร็วขึน้ ทา่นสามารถใชฟั้งชัน่นีส้ าหรับป้อนขอ้มลูดังกลา่ว แลว้น าเฉพาะยอดรวมของเจา้หนี้

ทัง้หมดไปบนัทกึในระบบบญัชทีั่วไป 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู ”ปรับปรงุยอดยกมาของลกูคา้” 

ขอ้แนะน า: 

 ในกรณีทีท่า่นตอ้งการป้อนรายละเอยีดขอ้มลูยกมาตามใบก ากบัภาษี ใหท้า่นใชเ้มนุ ยอดคงคา้งตาม

ใบก ากบัภาษีขายหรอืซือ้ตามทีต่อ้งการ การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลูขายหรอืซือ้  จะเก็บขอ้มลู

ส าหรับการช าระเงนิเทา่นัน้ จะไมก่ระทบกบัยอดสนิคา้คงเหลอื 
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พนกังาน 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นในการจัดการเกีย่วกบัขอ้มลูของพนักงาน ทา่นจะใชข้อ้มลูเหลา่นีใ้นการlog on เขา้

สูร่ะบบ ถา้ไมม่พีนักงานทา่นไมต่อ้งใส ่password ในตอน log in ใหก้ด Enter ไดเ้ลย กรณีทีม่พีนักงาน

ตัง้แต ่1 คนขึน้ไป ทกุครัง้ทีเ่ขา้สูร่ะบบจะตอ้ง log in โดยใส ่user และ password ใหถ้กูตอ้ง ทันท ีที ่set 

up ใหเ้ปลีย่น password ของ Administrator. ทา่นไมส่ามารถลบ Administrator ออกจากระบบได ้แต่

สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั-ชือ่ หมายถงึรหัสและชือ่ของพนักงานทา่นจะก าหนดอย่างไรก็ไดแ้ตร่หัส
ตอ้งไมเ่กนิ 10 ตวัอักษร และชือ่ไมเ่กนิ 100 ตัวอักษร 

ต าแหนง่ หมายถงึต าแหน่งของพนักงานในองคก์ร 
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วนัเกดิ หมายถงึวนัเกดิของพนักงาน 
วนัทีเ่ร ิม่ท างาน หมายถงึวนัทีพ่นักงานเริม่ท างาน 
ทีอ่ยู ่ หมายถงึทีอ่ยูข่องพนักงาน 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี หมายถงึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของพนักงาน 
User Name หมายถงึชือ่ทีใ่ชส้ าหรับเขา้สูร่ะบบ 
Password หมายถงึ password ของพนักงานส าหรับการเขา้สูร่ะบบ กรุณาคลกิปุ่ ม 

password  เพือ่ทีจ่ะป้อน password 
หนว่ยงาน หมายถงึหน่วยงานทีพ่นักงานสงักดัอยู่ 
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ชือ่ตา่งๆส าหรบัฟอรม์ 

ทา่นสามารถเปลีย่นชือ่ฟอรม์ ชือ่หวัขอ้ ขอ้ความทีแ่สดงการผดิพลาด หรอืขอความชว่ยเหลอื เป็น

ภาษาตา่งๆตามตอ้งการ ขณะทีท่ างานอยูท่า่นสามารถสลับภาษาได ้2 ภาษาจะเป็นภาษาอะไรก็ไดต้ามที่

ก าหนดไว ้เชน่ ภาษาองักฤษกบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษกบัภาษาจนี 

ทา่นไมส่ามารถลบรายการได ้ท าไดเ้พยีงการแกไ้ขเทา่นัน้ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั ทา่นไมส่ามารถเลีย่นแปลงได ้

ภาษาองักฤษ หมายถงึรายละเอยีดหรอืขอ้ความทีเ่ป็นภาษาองักฤษ สงูสดุ 150 
ตวัอักษร 

ภาษาอืน่ หมายถงึภาษาไทยหรอืภาษาอะไรก็ได ้สงูสดุ 150 ตวัอกัษร 
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สรา้งตารางขอ้มลูภาษาใหม ่

ทา่นสามารถสรา้งตารางขอ้มลูภาษาไดไ้มจ่ ากดั โดยมลี าดับการท างานดังนี้ 

1. ใสช่อืทีต่อ้งการ 

2. คลกิปุ่ ม Create New 

3. คลกิปุ่ ม Export Data เพือ่น าขอ้มลูออกไปและท าการแปลใน Column ภาษาอืน่ 

ขอ้มลูจะอยูใ่นรปู csv ซึง่สามารถเปิดไดโ้ดย Microsoft Excel 

4. เมือ่แปลเสร็จแลว้ ใหบ้นัทกึขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปู csv เหมอืนเดมิ 

5. ใหเ้ลอืกตารางขอ้มลูภาษาทีส่รา้งไว ้

6. คลกิปุ่ ม Load Data แลว้คลกิปุ่ ม Import Data เพือ่น าขอ้มลูเขา้มา 

7. คลกิปุ่ ม Save to Database 
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ลกูคา้ 

ระบบลกูคา้จะชว่ยจัดการขอ้มลูของลกูคา้ทัง้หมด AccStar จะถอืวา่ลกูคา้เป็นไดท้ัง้ผูซ้ ือ้หรอื

ผูข้าย โดยผูข้ายสามารถเป็นผูซ้ ือ้ไดเ้ชน่กนั ใชร้หัสเดยีวส าหรับลกูคา้ 1 ราย ขอ้มลูของลกูคา้จะน าไปใชใ้น

ระบบตา่งๆเชน่ ระบบซือ้ ระบบขาย ระบบการรับหรอืช าระเงนิ และระบบอืน่ๆ ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูในระบบ

ลกูคา้กอ่นทีจ่ะท ารายการอืน่ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั-ชือ่ หมายถงึรหัสและชือ่ของลกูคา้ทา่นจะก าหนดอยา่งไรก็ไดแ้ตร่หัสตอ้ง

ไมเ่กนิ 13 ตัวอักษร และชือ่ไม่เกนิ 100 ตัวอักษร 

(ขอ้มลูชือ่ทีอ่ยู่บรรทดัใตช้ือ่จะใชส้ าหรับการป้อนขอ้มลู ควรจะตดัค า

น าหนา้ออก เพราะจะสะดวกในการคน้หา) 
เลขประจ าตวัภาษ ี หมายถงึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของลกูคา้ 
ประเทศ ถา้ทา่นไมต่อ้งการเก็บขอ้มลูประเทศทา่นก็ไม่จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มลู

ชอ่งนี้ 
สกุลเงนิ กรณีทีเ่ป็นลกูคา้ตา่งประเทศ ถา้เป็นเงนิบาทไม่ตอ้งก าหนด 
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เลอืกทีอ่ยู ่ ทา่นสามารถก าหนดทีอ่ยูข่องลกูคา้ไดท้ัง้หมด 5 แหง่  
ชือ่และทีอ่ยู ่1 จะน าไปใชใ้นเอกสารตา่งๆ ทีอ่ยู่อืน่ๆจะใชส้ าหรับการ

สง่สนิคา้ 
ลกูหนี ้ แสดงวา่เป็นลกูหนีห้รอืไม ่(ลกูคา้คนเดยีวกนัเป็นไดท้ัง้ลกูหนี้และ

เจา้หนี)้ 
เจา้หนี ้ แสดงวา่เป็นเจา้หนีห้รอืไม่ 
ลกูคา้ปลกี ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้ปลกีส าหรับหนา้ตา่งขายปลกีเทา่นัน้ 
เป็นนติบิุคคล ในกรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลใหร้ะบดุว้ยเพราะ AccStar จะน าขอ้มลูนีไ้ป

ใชใ้นกรณีทีห่ักภาษี ณ ทีจ่า่ย 
ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยูข่องลกูคา้ ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งป้อนทัง้ 5 แหง่ 
รหสัไปรษณีย ์ เมือ่ทา่นป้อนรหัสไปรษณีย ์AccStar จะตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ถา้ถกูตอ้ง AccStar จะแสดงขอ้มลูอ าเภอและจังหวดัทนัท ี 
บนัทกึ เพือ่ป้อนค าอธบิายหรอืหมายเหตเุพิม่เตมิ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

วงเงนิเครดติ เป็นวงเงนิทีท่า่นใหแ้กล่กูคา้ 
เง ือ่นไขช าระเงนิ ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะน าไปแสดงไวบ้นใบเรยีกเก็บเงนิ 
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ช าระภายใน(วนั) จ านวนวนัสงูสดุทีล่กูคา้ยังคงไดรั้บสว่นลด 
ไดร้บัสว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหแ้กล่กูคา้ถา้ทา่นไดรั้บ

ช าระภายในจ านวนวนัทีก่ าหนด 
จ านวนวนัทีจ่ะตอ้งช าระ หมายถงึจ านวนวนันับแตว่นัเสนอขายถงึวนัสดุทา้ยซึง่ลกูคา้

จะตอ้งช าระเงนิ 
สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทัว่ไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้ส าหรับ

ค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  
บญัชลีูกหนี ้ หมายถงึบญัชลีกูหนี้ทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชขีอง

การขาย AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น บัญชหีลัก/

คมุ มาแสดง ทา่นสามารถเลอืกได ้
รหสัภาษ ี หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัการซือ้สนิคา้ AccStar จะน า

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนา้ตา่งการขายสนิคา้  
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัการรับช าระเงนิ AccStar จะน า

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนา้ตา่งการรับช าระเงนิ 
ระดบัราคา ทา่นจะตอ้งก าหนดระดับราคาส าหรับลกูคา้แตล่ะราย 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 
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วงเงนิเครดติ วงเงนิเครดติทีท่า่นไดรั้บจากเจา้หนี้ 
เง ือ่นไขช าระเงนิ ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะน าไปแสดงไวบ้นใบเรยีกสัง่ซือ้ 
ช าระภายใน(วนั) จ านวนวนัสงูสดุทีท่า่นยังคงไดรั้บสว่นลด 
ไดร้บัสว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหถ้า้ทา่นไดรั้บช าระ

ภายในจ านวนวนัทีก่ าหนด 
จ านวนวนัทีจ่ะตอ้งช าระ หมายถงึจ านวนวนันับแตว่นัเสนอขายถงึวนัสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 
สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทัว่ไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้ส าหรับ

ค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  
บญัชเีจา้หนี ้ หมายถงึบญัชเีจา้หนีท้ีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชขีอง

การซือ้สนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไว ้ทา่น

สามารถเลอืกได ้
รหสัภาษ ี หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัการซือ้สนิคา้ AccStar จะน า

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนา้ตา่งการขายสนิคา้  
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัการช าระเงนิ AccStar จะน า

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนา้ตา่งการช าระเงนิ 
สว่นลดจากยอดรวมภาษ ี ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่สว่นลดทีไ่ดรั้บจากผูข้ายนัน้เป็น

สว่นลดทีค่ านวณจากยอดรวมทีร่วมภาษีซือ้แลว้ 
ราคาไมร่วมภาษ ี ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่ราคาทีซ่ือ้นัน้รวมภาษีซือ้หรอืไมถ่า้ไม่

รวมให ้เชค็ถกู 
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ขอ้แนะน า:        

 ทา่นจะตอ้งระบวุา่ลกูคา้เป็นลกูหนี ้ทา่นจงึจะป้อนขอ้มลูในหนา้ลกูหนี้ได ้ท านองเดยีวกนักบัเจา้หนี ้

ทา่นจะตอ้งระบวุา่ลกูคา้เป็นเจา้หนี ้ทา่นจงึจะป้อนขอ้มลูในหนา้เจา้หนีไ้ด ้

 ทา่นสามารถใช ้Field ทีก่ าหนดเองได ้ส าหรับการจัดการหมวดหมูข่องลกูคา้เพือ่ใชใ้นการบรหิาร

หรอืสถติ ิ

 ทา่นไมส่ามารถลบไดท้กุรายการทีม่ขีอ้มูลปีปัจจุบนัอยู่ 

 ทา่นสามารถเก็บรูปภาพแผนทีข่องลกูคา้ได ้
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ระบบสนิคา้คงคลงั 

สนิคา้คงคลงั 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การก าหนดขอ้มลูของสนิคา้และเงือ่นไขตา่งๆ ทา่นสามารถดสูนิคา้คงเหลอื

หรอืราคาตา่งๆไดจ้ากหนา้ตา่งนี้ ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูสนิคา้กอ่นทีจ่ะท าการซือ้หรอืขายสนิคา้ 

 

 

 
ค าอธบิาย 

รหสั ทา่นสามารถก าหนดรหัสสนิคา้ ไดส้งูสดุ 20 ตวัอกัษร 

รายละเอยีด รายละเอยีดมอียู ่3 ประเภท คอื รายละเอยีดส าหรับใช ้

ภายในองคก์ร รายละเอยีดส าหรับใบสัง่ซือ้ รายละเอยีด

ส าหรับใบสง่ของ ก าหนดไดส้งูสดุ 200 ตวัอกัษร ทา่น

จะตอ้งป้อนขอ้มลูทัง้ 3 ประเภท รายละเอยีดอาจเหมอืนกนั

ก็ได ้ 

ทา่นอาจใชร้ายละเอยีดส าหรับใบสัง่ซือ้ รายละเอยีดส าหรับ

ใบสง่ของ วตัถปุระสงคอ์ืน่เชน่ เป็นชือ่ผูแ้ตง่ และ ผูพ้มิพ ์

ส าหรับธรุกจิหนังสอืเป็นตน้ 

ประเภทสนิคา้ ระบวุา่รายการทีป้่อนนัน้เป็นอยูใ่นกลุม่ประเภทอะไร ทา่น

สามารถก าหนดได ้9 ประเภทคอื 
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1. สนิคา้ส าเร็จรปู 

2. สนิคา้ส าเร็จรปู – ประกอบ หมายถงึสนิคา้ที่
ประกอบดว้ยสนิคา้ส าเร็จรปูหลาย ๆ ตวั ทา่น
จะตอ้งประกอบสนิคา้นัน้ทีห่นา้ตา่ง ”สนิคา้
ประกอบ" กอ่นขายสนิคา้นัน้ 

3. สนิคา้ส าเร็จรปู – ทีม่สีว่นประกอบ หมายถงึสนิคา้ที่
ประกอบดว้ยสนิคา้ส าเร็จรปูหลาย ๆ ตวั โดยทา่น
เพยีงแตก่ าหนดไวว้า่ประกอบดว้ยสนิคา้อะไรบา้ง
เมือ่ทา่นท าการขาย  AccStar จะแสดงรายการ

สนิคา้เหลา่นัน้ 

4. ม ีSerial Number หมายถงึสนิคา้ทีม่หีมายเลข
ก ากบัแตล่ะตวั 

5. บรกิาร หมายถงึสนิคา้ทีเ่ป็นบรกิาร AccStar จะ

ไมเ่ก็บขอ้มลูสนิคา้คงคลัง ไมม่กีารตดัจ านวนสนิคา้
คงคลัง 

6. วัตถดุบิ หมายถงึสนิคา้ทีท่า่นน ามาใชผ้ลติสนิคา้
ส าเร็จรปู 

7. มหีน่วยขนาน 

8. สนิคา้ทีม่ ีส ีขนาด 

9. สนิคา้ทีม่หีมายเลขลอ้ต 

 

รหสับารโ์คด้ ทา่นสามารถก าหนดรหัสบารโ์คด้ไดส้งูสดุ 30 ตัวอกัษร 

อตัราภาษ ี ระบวุา่สนิคา้ ทีป้่อนอยูน่ีจ้ะตอ้งเสยีภาษีหรอืไมเ่ทา่ไร 

AccStar จะใชข้อ้มลูนีใ้นการขายสนิคา้ 

ประเภทของสนิคา้ หมายถงึประเภทของสนิคา้ทีก่ าหนดไวเ้พือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

กลุม่สนิคา้-1 อาจหมายถงึยีห่อ้หรอือกีประเภทหนึง่ของสนิคา้ทีก่ าหนด

ไวเ้พือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

กลุม่สนิคา้-2 อาจหมายถงึรุน่หรอือกีประเภทหนึง่ของสนิคา้ทีก่ าหนดไว ้

เพือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีเ่ก็บสนิคา้ ใหท้า่นก าหนดวา่สนิคา้นีเ้ก็บไว ้

ทีไ่หนบา้ง ในกรณีทีเ่ก็บหลายทีใ่ห ้คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อน

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

มหีลายหนว่ย ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหน่วยนับใหท้า่นเชค็ถกู และคลกิปุ่ ม 

เพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิ 

หนว่ยซือ้ เป็นหน่วยทีใ่ชส้ าหรับซือ้สนิคา้ทา่นจะตอ้งก าหนด 

AccStar  จะน าหน่วยนีไ้ปใชเ้วลาสัง่ซือ้สนิคา้ 

หนว่ยขาย เป็นหน่วยทีใ่ชส้ าหรับขายสนิคา้ทา่นจะตอ้งก าหนด 

AccStar  จะน าหน่วยนีไ้ปใชเ้วลาขายสนิคา้ 

ราคาทนุ หมายถงึราคาทนุลา่สดุซึง่ค านวณจากวธิทีีท่า่นไดก้ าหนด
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ไวค้อื ราคาเฉลีย่ FIFO LIFO ในกรณีทีท่า่นป้อนสนิคา้ครัง้

แรกทา่นจะตอ้งก าหนดราคาทนุดว้ยทกุครัง้ 

ราคาขาย 1  หมายถงึราคาทีใ่ชก้ าหนดราคาขายในระบบขาย ราคาขาย 

1 จะเป็นราคาขายทัว่ไปกรณีทีท่า่นไมไ่ดก้ าหนดราคาขาย

ไวส้ าหรับลกูคา้ให ้คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิใน

กรณีทีม่หีลายราคา 

บนัทกึบญัช ี หมายถงึบญัชทีีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึบญัชเีมือ่มกีารสัง่ซือ้

สนิคา้หรอืน าเขา้สนิคา้นี ้ใชส้ าหรับกรณีทีบ่นัทกึบญัชแีบบ 

Perpetual 

บญัชขีาย หมายถงึบญัชทีีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึบญัชเีมือ่มกีารขาย

สนิคา้ ทา่นอาจก าหนดใหบ้นัทกึบญัชรีายได ้กรณีทีส่นิคา้

เป็นประเภทบรกิาร เชน่ คา่ขนสง่ เป็นตน้ 

คงเหลอื หมายถงึจ านวนยอดคงเหลอืของสนิคา้ ทา่นไมส่ามารถ

แกไ้ขได ้ทา่นปรับปรงุไดโ้ดยใชฟั้งชัน่ ปรับปรงุสนิคา้

คงเหลอื ในกรณีทีม่หีลายหน่วยนับจะแสดงยอดคงเหลอืใน

หน่วยพืน้ฐาน 

หนว่ยซือ้ : หนว่ย

ขาย 

หมายถงึจ านวนยอดคงเหลอืของสนิคา้ ในกรณีทีม่หีลาย

หน่วยนับจะแสดงยอดคงเหลอืในหน่วยซือ้และหน่วยขาย 

ยอดคงเหลอื หมายถงึจ านวนมลูคา่ของยอดคงเหลอืของสนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้ 

จ านวนข ัน้ต า่ หมายถงึจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวเ้พือ่สัง่ซือ้สนิคา้มา

ทดแทน 

จ านวนส ัง่ หมายถงึจ านวนทีจ่ะสงัซือ้สนิคา้มาทดแทน ยอดนีจ้ะ

ปรากฏในใบสัง่ซือ้สนิคา้ครัง้ตอ่ไป 

ซือ้คร ัง้สดุทา้ย หมายถงึวันทีท่ีซ่ ือ้สนิคา้ครัง้สดุทา้ย 

ราคาซือ้คร ัง้สดุทา้ย หมายถงึราคาทีซ่ ือ้สนิคา้ครัง้สดุทา้ย 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

สนิคา้คงคลงัสงูสดุ หมายถงึจ านวนสงูสดุทีก่ าหนดไวเ้พือ่ไมต่อ้งผลติหรอื

สัง่ซือ้สนิคา้เพิม่ 

ส ัง่ลว่งหนา้ 

ราคาขายต า่สดุ 

 

 

จ านวนเฉลีย่ตอ่หนว่ย 

 

 

จ านวนวันทีค่วรจะสัง่ลว่งหนา้เพือ่ใหไ้ดรั้บสนิคา้ตามที่

ตอ้งการสามารถก าหนดเป็นจ านวนเงนิ หรอืเป็น

เปอรเ์ซน็ต ์โดยเพิม่จากตน้ทนุ ถา้ตอ้งการเพิม่จากตน้ทนุ

จะตอ้ง เชค็เครือ่งหมายถกูทีช่อ่ง เพิม่จากตน้ทนุ (%) 

หมายถงึการเฉลีย่คา่ขนสง่ตอ่หน่วย ในกรณีทีส่นิคา้แต่

ละชนดิมนี ้าหนักตอ่หน่วยไมเ่ทา่กนั การเฉลีย่คา่ขนสง่ตอ่

หน่วยจะไมเ่ทา่กนัใหก้ าหนดไวท้ีน่ี ่

วธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ 

ตน้ทนุมาตรฐาน 

ผลติเอง 

ไมใ่ชแ้ลว้ 

ทา่นสามารถก าหนดวธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ไดเ้ป็นราย 

สนิคา้ตน้ทนุมาตรฐานทีจ่ะน าไปใชค้ านวณ 

หมายถงึสนิคา้นีผ้ลติโดยบรษัิทเอง 

หมายถงึสนิคา้นีไ้มซ่ือ้หรอืขายแลว้แตย่งัเกบ็ขอ้มลูไว ้

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นประจ า ใชเ้พือ่ชว่ย

เตอืนความจ าเทา่นัน้ 

บญัชสีง่คนื-ซือ้ หมายถงึบญัชทีีต่อ้งการบนัทกึส าหรับการสง่คนืสนิคา้

จากการซือ้ ใชส้ าหรับการบนัทกึบญัชแีบบ Periodic  

บญัชรีบัคนื-ขาย หมายถงึบญัชทีีต่อ้งการบนัทกึส าหรับการรับคนืสนิคา้
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จากการขาย 

กวา้ง หมายถงึความกวา้งของสนิคา้หรอืวตัถดุบิ ใชส้ าหรับ

ระบบการผลติ 

ยาว หมายถงึความยาวของสนิคา้หรอืวตัถดุบิ ใชส้ าหรับระบบ

การผลติ 

สถานะ ทา่นสามารถก าหนดสถานะของสนิคา้เพือ่ใชส้ าหรับจัด

กลุม่ไดต้ามตอ้งการ 

รุน่/พมิพค์ร ัง้ที/่ปี ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับธรุกจิสิง่พมิพ ์

ช ัน้วางของ หมายถงึพกิดัต าแหน่งทีอ่ยูข่องสนิคา้บนชัน้ 

น า้หนกั หมายถงึน ้าหนักของสนิคา้ 

น า้หนกัสทุธ ิ หมายถงึน ้าหนักสทุธขิองสนิคา้ 

จ านวนข ัน้ต า่ตอ่คร ัง้ หมายถงึจ านวนขัน้ต ่าของสนิคา้ในการสัง่ 

จ านวนตอ่แพ็ค หมายถงึจ านวนของสนิคา้ตอ่1แพ็ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  50 

 

สนิคา้สาเร็จรปู – ทีม่สีว่นประกอบ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ สนิคา้ส าเร็จรปู-ทีม่สีว่นประกอบ ทา่นจะตอ้งเลอืกจากประเภทของสนิคา้ใน

หนา้สนิคา้คงคลัง จากนัน้คลกิปุ่ มรายละเอยีดเพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 
 

แสดงเมือ่พมิพ ์ หมายถงึทา่นตอ้งการใหพ้มิพร์ายการ
สว่นประกอบในเอกสารการขายตา่งๆ
หรอืไม ่ 

รหสั  ใหท้า่นเลอืกรหัสสนิคา้ทีเ่ป็น
สว่นประกอบ  

จ านวน  จ านวนของสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ  
สรา้งใหม ่ ทา่นจะตอ้งคลกิปุ่ มสรา้งใหมท่กุครัง้ที่

จะป้อนสนิคา้ใหม ่ 
แกไ้ข  คลกิปุ่ มนีแ้ลว้แกไ้ขรายการทีต่อ้งการ  
ลบ  คลกิสนิคา้ทีท่า่นตอ้งการจะลบแลว้

คลกิปุ่ มนี ้ 
กลบั  กลับไปยงัหนา้เดมิ  
เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่ หมายถงึวันทีเ่ร ิม่ตน้ของการขายสนิคา้

นี ้ 
สิน้สดุวนัที ่ หมายถงึวันทีส่ ิน้สดุของการขายสนิคา้

นี ้ 
มขีายที ่ สถานทีท่ีม่สีนิคา้นีข้าย  
มจี านวนจากดั  กรณีมจี านวนจ ากดัจะตอ้งระบจุ านวน

ดว้ย  
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ราคาขาย – กรณีทีม่หีลายราคาขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ราคาขายในกรณีทีม่หีลายราคาขาย ทา่นจะตอ้งคลกิ  ในหนา้สนิคา้คง

คลัง เพือ่ก าหนดราคา 

 

คดัลอก เพือ่คัดลอกขอ้มลู 

กลบั กลับไปยงัหนา้เดมิ 

ราคาขาย หมายถงึราคาทีใ่ชก้ าหนดราคาขายในระบบขาย 

หนว่ยขาย เป็นหน่วยทีใ่ชส้ าหรับขายสนิคา้ทา่นจะตอ้งก าหนด 

ระดบัราคา หมายถงึระดับราคาทีจ่ะใชใ้นระบบขาย 

เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่ ทา่นจะตอ้งก าหนดวันทีเ่ริม่ตน้ของราคา 

สิน้สดุวนัที ่ ทา่นจะตอ้งก าหนดวันทีส่ ิน้สดุของราคา ทา่นสามารถ

ก าหนดราคาไดโ้ดยไมจ่ ากดัเพยีงแตท่า่นจะตอ้งก าหนด

วันทีเ่ร ิม่ตน้และสิน้สดุใหถ้กูตอ้งโดยไมเ่ลือ่มกนั 

AccStar จะเชค็วันทีด่ังกลา่วถา้ไมถ่กูตอ้งก็จะแจง้ให ้

ทราบ 
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หนว่ยนบั – กรณีทีม่หีลายหนว่ยนบั 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ หน่วยนับในกรณีทีม่หีลายหน่วยนับ ทา่นจะตอ้งคลกิเครือ่งหมายถกูทีช่อ่งมี

หลายหน่วยและคลกิ  ในหนา้สนิคา้คงคลัง เพือ่ก าหนดหน่วยนับ 

 

หนว่ยพืน้ฐาน ใหเ้ลอืกหน่วยพืน้ฐานทีใ่ชส้ าหรับสนิคา้นี ้

หนว่ย ใหเ้ลอืกหน่วยตามตอ้งการ 

จ านวน จ านวนหน่วยพืน้ฐาน เชน่ หน่วยที ่2 เป็นโหล จ านวน

หน่วย = 12 เป็นตน้ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาตอ่สนิคา้ 1 ช ิน้ 

รหสับารโ์คด้ หมายถงึรหัสบารโ์ค๊ดของสนิคา้ 

  

ขอ้แนะน า: 
             

      ทา่นจะตอ้งก าหนดราคาทนุกรณีทีม่ยีอดคงเหลอื 
      ทา่นจะตอ้งก าหนดราคาขาย 1 เสมอ 
      สนิคา้ทีม่ ีSerial Number จะมหีลายหน่วยนับไม่ได ้  
      ทา่นอาจไม่ก าหนด ประเภทของสนิคา้ สนิคา้กลุม่-1 สนิคา้กลุม่-2 ของสนิคา้ ก็ได ้
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การยา้ยสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับยา้ยสนิคา้คงคลังจากสถานทีเ่ก็บแหง่หนึง่ไปยงัสถานทีเ่ก็บอกีแหง่หนึง่ 

AccStar ยอมใหส้นิคา้ในสถานทีเ่กบ็ตา่งๆตดิลบได ้
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขที ่ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 

วนัที ่ วันทีท่ีท่า่นท ารายการ 

จาก ยา้ยจากสถานทีเ่ก็บ 

ไปยงั ไปยงัสถานทีเ่ก็บ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี ่

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตัวอกัษร

ตัวแรกหรอืหลายตัว เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) ทา่น

สามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ย

รายละเอยีดสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการยา้ย 

หนว่ยขนาน หมายถงึหน่วยนับสนิคา้ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาของสนิคา้ตอ่หนึง่หน่วย 

จ านวนเงนิ หมายถงึมลูคา่ของสนิคา้ทัง้หมด 

รหสับารโ์คด๊ ป้อนหรอืยงิรหสับารโ์ค๊ดของสนิคา้ 

ขอ้แนะน า: 

 เมือ่คลกิ แลว้ จะท าการแกไ้ขไมไ่ด ้
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งบประมาณขายสนิคา้ 

ทา่นสามารถจัดท างบประมาณส าหรับสนิคา้แตล่ะรายการ และสามารถก าหนดไดเ้ป็นรายงวด ใน

กรณีทีไ่มต่อ้งการก าหนดเป็นรายงวด ทา่นสามารถใสจ่ านวนงบประมาณตอ่ปีลงไปและให ้AccStar 

จัดสรรเป็นรายงวดเทา่ๆกนัใหท้า่นโดยคลกิปุ่ ม  ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงตัวเลขในคอลัมน์

ประมาณการไดต้ามตอ้งการ 
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ปรบัปรงุสนิคา้คงคลงั 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับปรับปรงุยอดสนิคา้คงคลังใหเ้ป็นยอดทีแ่ทจ้รงิ ทา่นอาจใชต้อนเริม่ใชโ้ปรแกรม

เพือ่ปรับปรงุยอดสนิคา้ หรอืปรับปรงุยอดประจ าปีเพือ่ใหต้รงกบัยอดตรวจนับจรงิ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

วนัที ่ วันทีท่ีท่า่นท ารายการ 

หมายเลขอา้งองิ หมายเลขอา้งองิใดๆก็ได ้อาจเป็นใบส าคญัในการปรับปรงุ

เป็นตน้ ใชส้ าหรับอา้งองิเทา่นัน้ 

จ านวน จ านวนสนิคา้ทีต่อ้งการเพิม่หรอืลด 

ตน้ทนุ ราคาทนุเดมิของสนิคา้ 

Input Total หมายถงึจ านวน % ทีต่อ้งการเพิม่จากทนุเดมิ 

ราคาทนุ ราคาทนุเดมิของสนิคา้รวมกบัจ านวนทีเ่พิม่พเิศษตอ่หน่วย 

ยอดรวม หมายถงึยอดรวมทีจ่ะปรับปรงุ 

คงเหลอื หมายถงึสถานะยอดสนิคา้คงเหลอืปัจจบุนัหลังการปรับปรงุ 

มลูคา่คงเหลอื หมายถงึสถานะยอดสนิคา้คงเหลอืปัจจบุนัหลังการปรับปรงุ  
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สนิคา้ส าเร็จรปู – ทีม่ ีSerial Number 

 

สิน้สดุการรบัประกนั วันทีส่ ิน้สดุการรับประกนัของสนิคา้ 

วนัทีซ่ือ้ วันทีซ่ ือ้หรอืวันทีท่า่นป้อนขอ้มลู 

วนัหมดอาย ุ วันหมดอายขุองสนิคา้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีเ่ก็บสนิคา้ ใหท้า่นก าหนดวา่สนิคา้นีเ้ก็บ

ไวท้ีไ่หนบา้ง ในกรณีทีเ่กบ็หลายทีใ่ห ้ป้อนทลีะแหง่ 

เร ิม่หมายเลข หมายเลขเครือ่งทีต่อ้งการเริม่เป็นเลขแรก 

จ านวนรายการ จ านวนหมายเลขเครือ่งทีต่อ้งการเพิม่ 

หมายเลขเครือ่ง Serial Number ของสนิคา้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีเ่ก็บสนิคา้ ใหท้า่นก าหนดวา่สนิคา้นีเ้ก็บ

ไวท้ีไ่หนบา้ง ในกรณีทีเ่กบ็หลายทีใ่ห ้ป้อนทลีะแหง่ 

ตน้ทนุ ตน้ทนุตอ่หน่วย 

สิน้สดุการรบัประกนั วันทีส่ ิน้สดุการรับประกนัของสนิคา้ 

วนัหมดอาย ุ วันทีซ่ ือ้หรอืวันทีท่า่นป้อนขอ้มลู 
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ป้อนขอ้มลูใหม ่ 

 เลอืกสนิคา้ แลว้ป้อนหมายเลขอา้งองิ วนัที ่จ านวน และราคาทนุเดมิ ในกรณีทีเ่ป็นสนิคา้ทีม่ ีSerial 

Number ใหค้ลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนขอ้มลู 
 คลกิปุ่ ม “ปรับปรุง-เพิม่” หรอื “ปรับปรุง-ลด” เพือ่ทีจ่ะเพิม่หรอืลดจ านวนสนิคา้ 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นควรจะพจิารณาราคาทนุใหร้อบคอบกอ่นป้อนขอ้มลูเพราะวา่ AccStar จะใชร้าคาดังกลา่วไปค านวณ

ราคาของสนิคา้คงเหลอื 
 เมือ่บนัทกึแลว้จะเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้

 ในกรณีทีส่นิคา้ มสี ีหรอืขนาด การป้อนขอ้มลูเหมอืนกับการป้อนขอ้มูลสนิคา้ทีม่ ีSerial Number 

 ในกรณีทีส่นิคา้มหีน่วยขนาน ใหป้้อนหน่วยขนานดว้ย 
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ประกอบหรอืแยกสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการประกอบหรอืแยกสนิคา้ประเภท สนิคา้ส าเร็จรปู-ประกอบ การประกอบจะ

ประกอบจากสนิคา้ส าเร็จรปูทีม่อียูแ่ลว้ การแยกสนิคา้หมายถงึการยกเลกิสนิคา้ทีไ่ดป้ระกอบไปแลว้และไม่

ตอ้งการใชอ้กีแลว้ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รหสั-รายละเอยีด หมายถงึรหัสสนิคา้ส าเร็จรปู-ประกอบ ใหเ้ลอืกสนิคา้ที่

ตอ้งการประกอบ 

ประเภทสนิคา้ หมายถงึประเภทของสนิคา้ประกอบ 

ประกอบสนิคา้ คลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งการประกอบสนิคา้ 

แยกสนิคา้ คลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งแยกสนิคา้ออกจากสนิคา้ทีป่ระกอบแลว้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีจ่ะเก็บเมือ่ประกอบเสร็จแลว้ 

จ านวนคงเหลอื หมายถงึจ านวนคงเหลอืของสนิคา้ทีป่ระกอบแลว้ 

ทนุตอ่หนว่ย หมายถงึราคาของสนิคา้ทีป่ระกอบแลว้ตอ่หนึง่ช ิน้ 

เลขอา้งองิ หมายถงึเลขทีเ่อกสารทีส่ัง่ประกอบหรอืเอกสารอืน่ๆ 

วนัที ่ หมายถงึวันทีท่ีท่า่นท ารายการ 

จ านวน หมายถงึจ านวนสนิคา้ทีต่อ้งการประกอบ 
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รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ส าเร็จรปูทีใ่ชป้ระกอบสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนสนิคา้ส าเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นการประกอบตอ่ 1 

หน่วย 

ทนุตอ่หนว่ย หมายถงึราคาของสนิคา้ส าเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นการประกอบ

ตอ่ 1 หน่วย 

ยอดรวม หมายถงึยอดรวมราคาของสนิคา้ส าเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นการ 

ประกอบทัง้หมด 

จ านวน หมายถงึจ านวนรวมของสนิคา้ส าเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นการ 

ประกอบทัง้หมด 

จ านวนคงเหลอื หมายถงึจ านวนคงเหลอืของสว่นประกอบทีม่อียูใ่นสต๊อก 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีเ่ก็บของสว่นประกอบ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งก าหนดสนิคา้ประเภท สนิคา้ส าเร็จรูป-ประกอบ ทีห่นา้ตา่ง สนิคา้คงคลงั กอ่น สนิคา้ที่

ก าหนดไวจ้งึจะปรากฏทีห่นา้ตา่งนี้ 
 นอกจากนัน้ทา่นจะตอ้งก าหนดสนิคา้ประเภท สนิคา้ส าเร็จรูป ทีห่นา้ตา่ง สนิคา้คงคลงั กอ่น 

สว่นประกอบสนิคา้ทีก่ าหนดไวจ้งึจะปรากฏทีห่นา้ตา่งนี้ 

 

 
 

 ในกรณีทีต่อ้งการแยกสนิคา้ออกจากสนิคา้ทีป่ระกอบแลว้ใหค้ลกิตรง ปุ่ มแยกสนิคา้ ป้อนจ านวนที่

ตอ้งการแยก จากนัน้คลกิปุ่ ม  
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การเบกิวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรปู 

ฟังชัน่ใชส้ าหรับการเบกิวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรปูหรอืวสัดสุ านักงาน AccStar จะบนัทกึบญัชทีี่

เกีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บเบกิ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบเบกิ 

วนัทีใ่บเบกิ วันทีใ่บเบกิเบกิวัตถดุบิหรอืวสัดสุ านักงาน 

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวันทีท่ีท่างฝ่ายดแูลสนิคา้ไดส้ง่ของให ้

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการเบกิจากสถานทีเ่ก็บแหง่ไหน 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีเ่บกิของ 

บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการจะแจง้ใหฝ่้ายดแูลสนิคา้

ไดรั้บทราบหรอือืน่ๆ 

บญัช(ีเดบติ) หมายถงึบญัชคีูฝ่ั่งเดบติทีต่อ้งการใหเ้ดบติ ดา้นเครดติ 

AccStar  จะน ามาจากหมายเลขทีก่ าหนดไวใ้นระบบ

สนิคา้ถา้ไมไ่ดก้ าหนดไวก้็จะน ามาจากบญัชสีนิคา้ที่

ก าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้
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หนว่ยงาน ทา่นสามารถระบวุา่การเบกิครัง้นีเ้ป็นของหน่วยงานอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่การเบกิครัง้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตัวอกัษร

ตัวแรกหรอืหลายตัว เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้  

ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) ทา่น

สามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ย

รายละเอยีดสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการเบกิ 

ทนุตอ่หนว่ย หมายถงึมลูคา่ของสนิคา้หรอืวตัถดุบิทีต่อ้งการจะเบกิตอ่

หนึง่ช ิน้ 

จ านวนเงนิ หมายถงึมลูคา่ทัง้หมดของจ านวนสนิคา้หรอืวตัถดุบิที่

ตอ้งการเบกิ 

รหสับารโ์คต๊ ป้อนหรอืยงิรหสับารโ์ค๊ดของสนิคา้ 

ขอ้แนะน า: 

 เมือ่ทา่นเชค็ปุ่ มปิด และบนัทกึแลว้ AccStar จะค านวณตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิให ้(ตามวธิคี านวณ

ตน้ทนุทีไ่ดก้ าหนดไว)้ ดงันัน้ทา่นควรจะพมิพใ์บเบกิหลงัจากทีเ่ชค็ปุ่ มปิด และบนัทกึแลว้ 

 ทา่นสามารถดปูระวัตริายการทีเ่บกิแลว้ไดจ้ากหนา้ประวตั ิและพมิพร์ายการทีเ่ลอืกไวไ้ด  ้

 คลกิ  เพือ่เพิม่หรอืลบบญัช ี
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การคนืวตัถดุบิหรอืสนิคา้ส าเร็จรปู 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับคนืจากการเบกิวตัถดุบิและวัสดสุ านักงาน AccStar จะบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

ใหโ้ดยอตัโนมตั ิการคนืหมายถงึการคนืของทีเ่บกิไปแลว้แตไ่มไ่ดใ้ช ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการเบกิวตัถดุบิหรอืสนิคา้ส าเร็จรปู 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บสง่คนื เลขทีแ่บบฟอรม์ใบสง่คนื 

วนัทีใ่บสง่คนื วันทีใ่บสง่คนืจากการเบกิวัตถดุบิหรอืวสัดสุ านักงาน 

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวันทีท่ีส่ง่คนืใหท้างฝ่ายดแูลสนิคา้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการสง่คนืใหส้ถานทีเ่ก็บแหง่ไหน 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีส่ง่คนืของ 

บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการจะแจง้ใหฝ่้ายดแูลสนิคา้

ไดรั้บทราบหรอือืน่ๆ 

บญัช(ีเครดติ) หมายถงึบญัชคีูฝ่ั่งเครดติทีต่อ้งการใหเ้ครดติ ดา้นเดบติ 

AccStar จะน ามาจากหมายเลขทีก่ าหนดไวใ้นระบบ
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สนิคา้ถา้ไมไ่ดก้ าหนดไวก้็จะน ามาจากบญัชสีนิคา้ทีก่ าหนด

ไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

หนว่ยงาน ทา่นสามารถระบวุา่การสง่คนืครัง้นีเ้ป็นของหน่วยงานอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่การสง่คนืครัง้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตัวอกัษร

ตัวแรกหรอืหลายตัว เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้  

ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) ทา่น

สามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ย

รายละเอยีดสนิคา้  

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการสง่คนื 

ทนุตอ่หนว่ย หมายถงึมลูคา่ของสนิคา้หรอืวตัถดุบิทีต่อ้งการสง่คนืตอ่

หนึง่ช ิน้ 

จ านวนเงนิ หมายถงึมลูคา่ทัง้หมดของจ านวนสนิคา้หรอืวตัถดุบิที่

สง่คนื 

รหสับารโ์คต๊ ป้อนหรอืยงิรหสับารโ์ค๊ดของสนิคา้ 
 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถดปูระวัตริายการทีค่นืแลว้ไดจ้ากหนา้ประวตั ิและพมิพร์ายการทีเ่ลอืกไวไ้ด ้

 คลกิ  เพือ่เพิม่หรอืลบบญัช ี
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การโอนสนิคา้ส าเร็จรปูเขา้คลงั 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการโอนสนิคา้ส าเร็จรปูเขา้คลังสนิคา้เมือ่ผลติเสร็จแลว้ AccStar จะบนัทกึ

บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

ฟังชัน่นีจ้ะสมัพันธก์บัฟังชัน่ การเบกิวตัถดุบิ โดยเบกิวตัถดุบิน าไปผลติสนิคา้เมือ่ผลติสนิคา้เสร็จ

เรยีบรอ้ยก็น าสนิคา้เขา้คลังสนิคา้เพือ่เตรยีมไวข้ายตอ่ไป 

ในกรณีทีท่า่นใช ้AccStar Enterprise version ทา่นไมต่อ้งใชฟั้งชัน่นี ้

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บน าเขา้ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบน าเขา้ 

วนัทีใ่บน าเขา้ วันทีใ่บน าเขา้สนิคา้ส าเร็จรปู 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการจะน าเขา้ไปเกบ็ ณ สถานทีเ่กบ็แหง่ไหน 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีน่ าเขา้สนิคา้ส าเร็จรปู 

บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการจะแจง้ใหฝ่้ายดแูลสนิคา้ไดรั้บ
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ทราบหรอือืน่ๆ 

บญัช(ีเครดติ) หมายถงึบญัชคีูฝ่ั่งเครดติทีต่อ้งการใหเ้ครดติ ดา้นเดบติ 

AccStar จะน ามาจากหมายเลขทีก่ าหนดไวใ้นระบบ

สนิคา้ถา้ไมไ่ดก้ าหนดไวก้็จะน ามาจากบญัชสีนิคา้ทีก่ าหนด

ไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้ 

โครงการ 

  

ทา่นสามารถระบวุา่การเบกิครัง้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่การเบกิครัง้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

หนว่ยขนาน ใหท้า่นคลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งการป้อนหน่วยขนาน 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตวัแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

  

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการน าเขา้ 
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การซอ่มและเปลีย่นอปุกรณ์ 

การซอ่มมขีัน้ตอนการท างานอยู ่4 ขัน้ตอนคอื 

1. รับสนิคา้ทีเ่สยีจากลกูคา้ 

2. สง่สนิคา้ทีเ่สยีไปซอ่ม ใหแ้กผู่ข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

3. รับสนิคา้ทีซ่อ่มแลว้ จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

4. สง่สนิคา้ทีซ่อ่มแลว้กลับคนืไปใหล้กูคา้ 

ส าหรับการเปลีย่นสนิคา้ นัน้มเีพยีงขัน้ตอนเดยีว 
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รบัสนิคา้จากลกูคา้ 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนแรกของการซอ่มสนิคา้ ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูทีห่นา้ตา่งนีก้อ่นทีจ่ะท างานใน

ฟังชัน่ตอ่ๆไป 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

หมายเลขซอ่ม ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบซอ่มไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีร่บัสนิคา้ หมายถงึวันทีข่องใบซอ่ม 

ลกูคา้ 
หมายถงึตวัแทนหรอืสมาชกิ คลกิ  เพือ่เพิม่ 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีรั่บของ หรอืท ารายการ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี ่

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  71 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีรั่บซอ่ม ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตวัแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบรับซอ่มซึง่ AccStar 

จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

อยูใ่นประกนั ถา้สนิคา้ยงัอยูใ่นประกนัใหท้ าเครือ่งหมายถกูทีน่ี ่

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นรับ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาคา่ซอ่ม (ถา้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวน  AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

  

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบนัทกึ  กอ่น ทีท่า่นจะไปท าในฟังชัน่ถัดไป 

 ทา่นสามารถดสูถานะของการซอ่มไดท้ี ่เมนู การคน้หาขอ้มลู 
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การสง่สนิคา้ใหแ้กผู่ข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่2 ของการซอ่มสนิคา้ ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ รับสนิคา้จากลกูคา้ และ

ปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถสง่สนิคา้ไปยงัผูซ้อ่มได ้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ มสรา้งใหม ่   รายการทีท่า่นรับสนิคา้

ทัง้หมดทีย่งัไมไ่ดส้ง่ซอ่มจะแสดงทีต่าราง ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

หมายเลขซอ่ม ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบซอ่มไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวันทีข่องใบสง่ซอ่ม 

ผูซ้อ่ม หมายถงึผูข้ายหรอืผูรั้บซอ่ม 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีส่ง่ของ หรอืท ารายการ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี ่

 

รายละเอยีดสนิคา้ 
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เลอืก ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่งนี ้

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ง่  

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

อยูใ่นประกนั ถา้สนิคา้ยงัอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี ่

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นสง่ซอ่ม 

หนว่ย  หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาคา่ซอ่ม (ถา้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวน  AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบันทกึ  กอ่น ทีท่า่นจะไปท าในฟังชัน่ถัดไป 

 ทา่นสามารถดสูถานะของการซอ่มไดท้ี ่เมนู การคน้หาขอ้มลู 

 

 

  



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  74 

 

การรบัสนิคา้จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่3 ของการซอ่มสนิคา้ ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ สง่สนิคา้ใหแ้กผู่ข้ายหรอืผู ้

ซอ่ม และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถรับสนิคา้จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่มได ้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ มสรา้งใหม ่  และ

เลอืกผูซ้อ่ม รายการทีท่า่นรับสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ป็นของผูซ้อ่มรายนัน้ทีย่งัไมไ่ดส้ง่คนืจะแสดงทีต่าราง ใหท้า่น

เลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

หมายเลขรบั ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบรับไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีร่บัสนิคา้ หมายถงึวันทีข่องใบรับของจากผูซ้อ่ม 

ผูซ้อ่ม หมายถงึผูข้ายหรอืผูรั้บซอ่ม 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีรั่บของ หรอืท ารายการ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี ่

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

เลอืก ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่งนี ้



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  75 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ง่  

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

อยูใ่นประกนั ถา้สนิคา้ยงัอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี ่

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นสง่ซอ่ม 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาคา่ซอ่ม (ถา้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวน  AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบันทกึ  กอ่น เพือ่ปิดงาน 

 ทา่นสามารถดสูถานะของการซอ่มไดท้ี ่เมนู การคน้หาขอ้มลู 
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การสง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่4 หรอืขัน้ตอนสดุทา้ยของการซอ่มสนิคา้ ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ รับ

สนิคา้จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่ม และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถสง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ได ้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

สรา้งใหม ่  และเลอืกลกูคา้ รายการทีซ่อ่มเสร็จแลว้ทัง้หมดทีเ่ป็นของผูล้กูคา้รายนัน้ทีย่งัไมไ่ดส้ง่คนืจะ

แสดงทีต่าราง ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

หมายเลขสง่ของ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสง่ของใหแ้กล่กูคา้ได ้

สงูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวันทีข่องใบสง่ของใหแ้กล่กูคา้ 

ลกูคา้ หมายถงึตวัแทนหรอืสมาชกิ 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีส่ง่ของ หรอืท ารายการ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี ่
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รายละเอยีดสนิคา้ 

เลอืก ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่งนี ้

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ง่  

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

อยูใ่นประกนั ถา้สนิคา้ยงัอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี ่

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นสง่ซอ่ม 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาคา่ซอ่ม (ถา้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวน  AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

  

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบนัทกึ  กอ่น ทีท่า่นจะไปท าในฟังชัน่ถัดไป 

 ทา่นสามารถดสูถานะของการซอ่มไดท้ี ่เมนู การคน้หาขอ้มลู 
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การเปลีย่นสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับจัดการการเปลีย่นสนิคา้ การเปลีย่นสนิคา้เปลีย่นไดท้ัง้สนิคา้ทีเ่สยี หรอืเปลีย่น

ชนดิของสนิคา้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ มสรา้งใหม ่  และเลอืกลกูคา้ รายการสนิคา้ทีอ่ยูก่บัลกูคา้ทัง้หมดจะแสดง

ทีต่าราง ใหท้า่น คลกิ 2 ครัง้ทีร่ายการทีต่อ้งการเพือ่คัดลอกรายละเอยีดสนิคา้ ถา้ยงัไมม่ขีอ้มลูเดมิของ

ลกูคา้ทา่นสามารถป้อนรายละเอยีดไดโ้ดยตรง 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขใบเปลีย่น ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบเปลีย่นสนิคา้ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีเ่ปลีย่นสนิคา้ หมายถงึวันทีข่องใบเปลีย่นสนิคา้ 

ลกูคา้ หมายถงึตวัแทนหรอืสมาชกิ คลกิ เพือ่เพิม่รายการลกูคา้ 

ด าเนนิการโดย หมายถงึพนักงานทีท่ ารายการ 

รหสั หมายถงึรหัสของสนิคา้ทีต่อ้งการจะเปลีย่น 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ทีต่อ้งการเปลีย่น 

รายละเอยีด-ใหม ่ หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ตัวใหมท่ีต่อ้งการจะเปลีย่น 



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  79 

 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึโกดังทีเ่ก็บสนิคา้ทีเ่ปลีย่น 

หมายเลขเครือ่ง-เดมิ กรณีสนิคา้มหีมายเลขก ากบั จะตอ้งระบหุมายเลขเดมิดว้ย 

หมายเลขเครือ่ง-ใหม ่ กรณีสนิคา้มหีมายเลขก ากบั จะตอ้งระบหุมายเลขใหมด่ว้ย 

สิน้สดุการรบัประกนั หมายถงึวันทีส่ ิน้สดุในการรับประกนัสนิคา้ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึค าอธบิายอืน่ๆ หรอืหมายเหตตุา่งๆได ้

ทีน่ี ่
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คน้หาขอ้มลู 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการคน้หาหรอืตดิตามสถานะของสนิคา้ทีรั่บซอ่ม หรอืดปูระวตักิารซอ่มตา่งๆ 
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ระบบการจดัซือ้ 
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ใบขอซือ้ 

ฟังชัน่ใชส้ าหรับการจัดท าใบขอซือ้ของหน่วยงานตา่งๆ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บขอซือ้ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบขอซือ้ 

วนัทีใ่บขอซือ้ วันทีใ่บขอซือ้สนิคา้ 

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวันทีท่ีก่ าหนดใหส้ง่ของให ้

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีข่อซือ้สนิคา้ 

บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการจะแจง้ใหไ้ดรั้บทราบหรอื

อืน่ๆ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการขอซือ้ไปเก็บทีไ่หน 

หนว่ยงาน ทา่นสามารถระบวุา่การขอซือ้ครัง้นีเ้ป็นของหน่วยงานอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่การขอซือ้ครัง้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่อซือ้ ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตัวอกัษร

ตัวแรกหรอืหลายตัว เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้  

ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) ทา่น
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สามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ย

รายละเอยีดสนิคา้ 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ทีข่อซือ้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนของสนิคา้ทีต่อ้งการขอซือ้ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยนับของสนิคา้ทีข่อซือ้ 

รหสับารโ์คต๊ ป้อนหรอืยงิรหสับารโ์ค๊ดของสนิคา้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถดปูระวัตริายการทีข่อซือ้แลว้ไดจ้ากหนา้ประวตั ิ 

 

รายการขอซือ้คงคา้ง 

 เพยีงเปิดหนา้ตา่ง “รายการขอซือ้คงคา้ง” และ “ใบส ัง่ซือ้” ไว ้ทา่นกส็ามารถลากรายการที่

ตอ้งการจะท าใบสัง่ซือ้จากหนา้ตา่ง “รายการขอซือ้คงคา้ง” ไปใสต่รงรายการสนิคา้ทีห่นา้ตา่ง 

“ใบส ัง่ซือ้”  ไดเ้ลย  

 จากนัน้รายการที ่“รายการขอซือ้คงคา้ง” จะหายไป แสดงเฉพาะในหนา้ “ใบส ัง่ซือ้” เทา่นัน้ 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) ทัง้สองหนา้ตา่ง เพือ่บนัทกึรายการ 
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ใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การสัง่ซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถเลอืกวธิป้ีอนขอ้มลูการซือ้สนิคา้ได ้3 วธิคีอื 

1. จัดท า ใบส ัง่ซือ้ เมือ่ไดรั้บสนิคา้ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ รับสนิคา้ “รบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีก

เก็บเงนิ” หรอื “รบัสนิคา้เทา่น ัน้” 

2. ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ “รบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งจัดท า ใบส ัง่ซือ้

กอ่น 

3. ลากขอ้มลูจากฟังชัน่ “รายการขอซือ้คงคา้ง” 

 กรณีทีท่า่นจัดท า ใบส ัง่ซือ้ กอ่นรับสนิคา้ ทา่นสามารถรับสนิคา้ไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ เมือ่ทา่น

ป้อนขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้งเสร็จแลว้ ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้บนัทกึ ขอ้มลูจะไปปรากฏทีห่นา้ตา่ง ”รบั

สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื ”รบัสนิคา้เทา่น ัน้” ถา้ทา่นไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ขอ้มลูจะยงัไมป่รากฏใน

หนา้ตา่งดังกลา่ว 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีดใบส ัง่ซือ้  

ใบส ัง่ซือ้เลขที ่ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสัง่ซือ้ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ซือ้ หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ซือ้ AccStar จะใชว้ันทีน่ีเ้ป็น

ตัวก าหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวันทีส่ง่ของระบบุนใบสัง่ซือ้ 

ใชไ้ดจ้นถงึ หมายถงึวันทีท่า่นตอ้งการใหใ้บสัง่ซือ้นีห้มดอาย ุทา่น

สามารถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้AccStar จะใชว้ันนีใ้นการดงึ

ขอ้มลูใบสัง่ซือ้ทีย่งัมผีลบงัคับอยู ่ทา่นสามารถใชเ้ป็นวนัที่

ใหผู้ข้ายสง่สนิคา้ใหไ้ด ้

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นตอ้งการจะซือ้สนิคา้ คลกิ เพือ่เพิม่

รายการผูข้าย 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตวัอกัษรตัวแรก

หรอืหลายตัว เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้   

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ซ ึง่ AccStar จะ

น ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลงัทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอืป้อน

รหัสสนิคา้ อยา่งไรกต็ามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นสัง่ซือ้ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีซ่ ือ้ AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะเก็บสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ 
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AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมายถงึหน่วยซือ้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมา

จากขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้ ”รายละเอยีดอืน่ๆ” มา

ค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมายถงึจ านวนคา้งรับที ่ AccStar ค านวณใหจ้าก

จ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดรั้บสนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ทา่นสามารถเปลีย่นได ้ถา้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ามาจากบญัชซีือ้ทีก่ าหนดไวใ้นหนา้ถดัไป หรอื 

จากบญัชซีือ้ทีก่ าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น
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เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้แลว้ 

  

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บสัง่ซือ้ทเีดยีวทัง้หมด 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูข้ายทีท่า่นไดก้ าหนด

ไวใ้น ระบบเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน า

ขอ้มลูตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจาก

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิเครดติ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นจะไดรั้บถา้ทา่น

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

บญัชซีือ้ หมายถงึบญัชซีือ้ทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชี

ของการสัง่ซือ้ AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 

ขอ้มลูเจา้หนี ้มาแสดง ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททา่น ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีซือ้ของ
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ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย หมายถงึบญัชคีา่ใชจ้า่ยส าหรับคา่ขนสง่ทีท่า่นตอ้งการให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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การรบัสนิคา้ 

การรบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิหรอืใบก ากบัภาษฯี 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับสนิคา้พรอ้มกบัใบเรยีกเกบ็เงนิ ใบแจง้หนี ้หรอื ใบก ากบั

ภาษีมลูคา่เพิม่ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการ

ปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบบญัชเีจา้หนี ้ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้  

ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูใบสัง่ซือ้สนิคา้และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถรับสนิคา้ได ้ 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ซือ้เลขที ่ ทา่นจะเห็นเฉพาะใบสัง่ซือ้ปิดแลว้และมวีันทีใ่ชไ้ดจ้นถงึ

มากกวา่หรอืเทา่กบัวันทีข่องวันทีท่า่นป้อนขอ้มลู ทา่น

สามารถขยายวันทีข่องใบสัง่ซือ้ทีไ่มเ่ห็นแลว้ไดท้ีห่นา้ตา่ง 

“ขยายเวลาของใบสัง่ซือ้” 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ คลกิ เพือ่เพิม่ผูข้าย 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ใบรบัสนิคา้ หมายถงึใบรับสนิคา้ของทา่น ใหท้า่นคลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้

AccStar เรยีกใบรับสนิคา้ลา่สดุใหท้า่น  ทา่นตอ้งป้อน

หมายเลขใบรับสนิคา้ถงึแมว้า่ทา่นไมไ่ดใ้ชใ้บรับสนิคา้ใน

ธรุกจิของทา่น 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นไดรั้บจาก

ผูข้าย 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีข่องใบส าคัญในการบนัทกึบญัชแียกประเภท 

วันทีบ่นใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืใบรับสนิคา้ไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นวันเดยีวกนั 

ช าระเงนิวนัที ่ หมายถงึวันทีท่ีท่า่นจะตอ้งช าระเงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ 

AccStar จะค านวณจากวนัทีรั่บสนิคา้กบัวันทีผู่ข้ายให ้

เครดติแกท่า่น 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ คลกิ เพือ่เพิม่ผูข้าย 

การช าระเงนิ หมายถงึสถานะการช าระเงนิ วา่ยงัไมไ่ดช้ าระหรอืช าระ

ดว้ยวธิใีด 
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รายละเอยีดสนิคา้ 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขไดแ้ต่

ทา่นสามารถเพิม่สนิคา้ได ้

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมายถงึ จ านวนทีรั่บสนิคา้ แกไ้ขไดต้ามความเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีซ่ ือ้ AccStar 

จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะเก็บสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมายถงึหน่วยซือ้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมา

จากขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้ ”รายละเอยีดอืน่ๆ” มา

ค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย
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เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมายถงึจ านวนคา้งรับที ่AccStar ค านวณใหจ้าก

จ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดรั้บสนิคา้ ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ทา่นสามารถเปลีย่นได ้ถา้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ามาจากบญัชซีือ้ทีก่ าหนดไวใ้นหนา้ถดัไป 

หรอื จากบญัชซีือ้ทีก่ าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

โครงการ 

 

ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้แลว้ 

เงนิมดัจ า กรณีทีม่เีงนิมดัจ าในการซือ้สนิคา้และมภีาษีมลูคา่เพิม่จาก

คา่มดัจ านัน้ ใหค้ลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้AccStar เรยีกเงนิ

มดัจ าของใบสัง่ซือ้ทีท่า่นก าลังป้อนขอ้มลูให ้เพือ่น ามาหัก

ยอดสนิคา้และจ านวนภาษีมลูคา่เพิม่ ในกรณีทีเ่งนิมดัจ า

ไมม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ใหท้า่นหกัทีห่นา้ตา่งช าระเงนิตาม

ใบสัง่ซือ้แทน 
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พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บส าคัญทเีดยีวทัง้หมด 

  

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูข้ายทีท่า่นไดก้ าหนด

ไวใ้น ระบบเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้ “”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน า

ขอ้มลูตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจาก

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิเครดติ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นจะไดรั้บถา้ทา่น

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 
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สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

บญัชซีือ้ หมายถงึบญัชซีือ้ทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชี

ของการสัง่ซือ้ AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 

ขอ้มลูเจา้หนี ้มาแสดง ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททา่น ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีซือ้ของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย หมายถงึบญัชคีา่ใชจ้า่ยส าหรับคา่ขนสง่ทีท่า่นตอ้งการให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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กรณีทีรั่บสนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากับ Serial Number 

 

กรณีทีรั่บสนิคา้ทีม่ ีขนาด 

 

คลกิปุ่ มนีเ้พือ่ป้อนขอ้มลูและ

คลกิปิดเมือ่ป้อนเสร็จแลว้ 

ป้อนหมายเลขก ากบัทีน่ี ่

ป้อนส ีขนาด และจ านวน คลกิเมือ่เสร็จแลว้ 
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คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

หมายถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูเหลา่นีไ้ปค าค านวณตน้ทนุ

สนิคา้ส าหรับใบสัง่ซือ้ทีท่า่นก าลังป้อนขอ้มลูอยู ่การจัดสรร คา่ขนสง่ คา่ช ิป้ป้ิง จัดสรรโดย “จ านวนเฉลีย่ตอ่

หน่วย” ทีก่ าหนดไวท้ีห่นา้ตา่ง “สนิคา้คงคลัง” 

 

ประเภท ประเภทของคา่ใชจ้า่ย แบง่ออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื คา่

ภาษีศลุกากร คา่ขนสง่ คา่ประกนัภยั คา่ช ิป้ป้ิงและคา่แพ็ค

สนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงค าอธบิาย

ไดท้ีห่นา้ตา่ง ก าหนดขอ้มลูทั่วไป/ก าหนดรหัสอืน่ๆ/ 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้ 

ผูข้าย หมายถงึผูท้ีใ่หบ้รกิารหรอืคดิคา่บรกิาร คา่ภาษีศลุกากร 

ผูข้ายคอืกรมศลุกากร 

รายละเอยีด ค าอธบิายเพิม่เตมิส าหรับรายการนัน้ๆ 

จ านวนสกลุเดมิ หมายถงึจ านวนเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิเดมิ 

อตัรา หมายถงึอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชส้ าหรับรายการนัน้ๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิในสกลุเงนิบาท  

รหสัภาษศีลุกากร หมายถงึอตัราภาษีศลุกากรทีใ่ชก้บั 
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ภาษศีลุกากร หมายถงึจ านวนภาษีศลุกากรทัง้หมด ในกรณีทีจ่ านวนที ่

ค านวณไดไ้มต่รงกบัของกรมศลุกากร ทา่นสามารถแกไ้ข

ไดแ้ตท่า่นจะตอ้งเชค็ตรงปุ่ ม ป้อนขอ้มลูเอง 

รหสัภาษซีือ้ หมายถงึอตัราภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนภาษีรวม 

บญัชเีจา้หนี ้ หมายถงึคา่ใชจ้า่ยนีจ้ะตอ้งช าระใหแ้กใ่คร บางครัง้บรษัิท

ขนสง่อาจช าระคา่ภาษีศลุกากรใหแ้กท่า่น ดังนัน้ทา่น

จะตอ้งช าระคนืใหแ้กท่า่นบรษัิทขนสง่ ไมใ่ชช่ าระใหแ้ก่

กรมศลุกากร  

ใบก ากบัภาษ ี หมายถงึหมายเลขใบก ากบัภาษี 

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี หมายถงึวันทีข่องใบก ากบัภาษี  

ช าระแลว้ หมายถงึภาษีของรายการทีป้่อนเกดิขึน้หรอืยงั ถา้ยงัไม่

เกดิขึน้หรอืวา่ไมต่อ้งการใหป้รากฏในรายงานภาษีซือ้

ประจ าเดอืนไมต่อ้งเชค็ถกูทีน่ี ่

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

ป้อนขอ้มลูเอง ถา้ทา่นเชค็ปุ่ มนี ้ทา่นจะตอ้งป้องขอ้มลูเองทัง้หมด 

AccStar จะไมค่ านวณผลลัพธต์า่งๆใหแ้กท่า่น 

ขอ้แนะน า: 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอื

แกไ้ขขอ้มูล (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 

   
 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูของสนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากบัหรอืสนิคา้ทีม่สี ีขนาด จ านวนรายการย่อยจะตอ้งตรงกบั

จ านวนทีรั่บ ถา้ไมต่รง AccStar จะใชจ้ านวนในหนา้ตา่งรายการยอ่ย 
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การรบัสนิคา้เทา่น ัน้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับสนิคา้เทา่นัน้ โดยทีย่งัไมไ่ดรั้บใบเรยีกเก็บเงนิ ใบแจง้หนี ้หรอื 

ใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีนัททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะ

ไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้  

ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูใบสัง่ซือ้สนิคา้และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถรับสนิคา้ได ้ 

 การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลูทีห่นา้ตา่ง “รับสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ซือ้เลขที ่ ทา่นจะเห็นเฉพาะใบสัง่ซือ้ปิดแลว้และมวีันทีใ่ชไ้ดจ้นถงึ

มากกวา่หรอืเทา่กบัวันทีข่องวันทีท่า่นป้อนขอ้มลู ทา่น

สามารถขยายวันทีข่องใบสัง่ซือ้ทีไ่มเ่ห็นแลว้ไดท้ีห่นา้ตา่ง 

“ขยายเวลาของใบสัง่ซือ้” 

ใบรบัสนิคา้ หมายถงึใบรับสนิคา้ของทา่น ใหท้า่นคลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้

AccStar เรยีกใบรับสนิคา้ลา่สดุใหท้า่น  ทา่นตอ้งป้อน

หมายเลขใบรับสนิคา้ถงึแมว้า่ทา่นไมไ่ดใ้ชใ้บรับสนิคา้ใน

ธรุกจิของทา่น 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ใบสง่ของเลขที ่ หมายถงึเลขทีใ่บสง่ของของทา่น 

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขไดแ้ต่

ทา่นสามารถเพิม่สนิคา้ได ้

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมายถงึ จ านวนทีรั่บสนิคา้ แกไ้ขไดต้ามความเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีซ่ ือ้ AccStar 

จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะเก็บสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ 
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AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมายถงึหน่วยซือ้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้  

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมา

จากขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้ “รายละเอยีดอืน่ๆ” มา

ค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมายถงึจ านวนคา้งรับที ่AccStar ค านวณใหจ้าก

จ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดรั้บสนิคา้ ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ทา่นสามารถเปลีย่นได ้ถา้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ามาจากบญัชซีือ้ทีก่ าหนดไวใ้นหนา้ถดัไป 

หรอื จากบญัชซีือ้ทีก่ าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

โครงการ 

 

ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 
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มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้แลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บส าคัญทเีดยีวทัง้หมด 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูข้ายทีท่า่นไดก้ าหนด

ไวใ้น ระบบเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน า

ขอ้มลูตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจาก

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นจะไดรั้บถา้ทา่น

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีซือ้แลว้ 

อตัราแลกเปลีย่น 
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ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

บญัชซีือ้ หมายถงึบญัชซีือ้ทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชี

ของการสัง่ซือ้ AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 

ขอ้มลูเจา้หนี ้มาแสดง ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททา่น ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีซือ้ของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย หมายถงึบญัชคีา่ใชจ้า่ยส าหรับคา่ขนสง่ทีท่า่นตอ้งการให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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กรณีทีรั่บสนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากับ Serial Number 

 

กรณีทีรั่บสนิคา้ทีม่ ีขนาด 

 

 

คลกิปุ่ มนีเ้พือ่ป้อนขอ้มลูและ

เมือ่ป้อนเสร็จแลว้ 

ป้อนหมายเลขก ากบัทีน่ี ่

ป้อนส ีขนาด และจ านวน 

คลกิเมือ่เสร็จแลว้ 
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รบัใบแจง้หนีข้องสนิคา้ทีไ่ดร้บัแลว้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับใบแจง้หนี ้หรอืใบก ากบัภาษี ของสนิคา้ทีไ่ดรั้บแลว้แตรั่บสนิคา้

เทา่นัน้ยงัไมไ่ดรั้บเอกสารดงักลา่ว เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆที่

เกีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบบญัชเีจา้หนี ้ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้  

ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในหนา้ตา่ง รบัสนิคา้เทา่น ัน้ และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถรับใบแจง้หนี้ หรอื

ใบก ากบัภาษี ได ้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 เลอืกใบสัง่ซือ้ทีท่า่นตอ้งการ  

 AccStar จะแสดงรายการทีรั่บทัง้หมดของใบสัง่ซือ้นัน้ 

 ป้อนขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ เลขทีแ่ละวนัทีใ่บส าคญั เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบแจง้หนีห้รอืใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ 

 รายการสนิคา้ทีไ่มไ่ดร้วมในใบเรยีกเก็บเงนินีใ้หท้า่นลบออก ทา่นไม่สามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ เมือ่ทา่นบนัทกึรายการแลว้ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรยีก

มาแกไ้ขไดอ้กี 
 ถา้ตอ้งการดคู าอธบิายขอ้มูล สามารถดไูดท้ี ่“การรบัสนิคา้เทา่น ัน้" 
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การปรบัปรงุ 

การปรบัปรงุใบสง่สนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การสง่คนืสนิคา้ ใหแ้กผู่ข้าย เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีาร

เปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบบญัชี

เจา้หนี ้ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้ ถา้ทา่นตอ้งการปรับปรงุราคาสนิคา้ใหใ้ชฟั้งชัน่ “ปรับปรงุรายการซือ้” 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบสง่คนื ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสง่คนืสนิคา้ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บสง่คนื หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสง่คนืสนิคา้ AccStar จะใชว้นัที่

นีเ้ป็นตวัก าหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมายถงึเลขทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นไดรั้บจากผูข้าย 

วนัทีใ่บก ากบัฯ หมายถงึวันทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นไดรั้บจากผูข้าย 

ช าระเงนิวนัที ่ หมายถงึวันทีท่ีท่า่นจะตอ้งช าระเงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ 

AccStar จะค านวณจากวนัทีรั่บสนิคา้กบัวันทีผู่ข้ายให ้

เครดติแกท่า่น 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขไดแ้ต่

ทา่นสามารถเพิม่สนิคา้ได ้

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมายถงึ จ านวนทีรั่บสนิคา้ แกไ้ขไดต้ามความเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีซ่ ือ้ AccStar 

จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลุสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะเก็บสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมายถงึหน่วยซือ้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น
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แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมา

จากขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้ ”รายละเอยีดอืน่ๆ” มา

ค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมายถงึจ านวนคา้งรับที ่AccStar ค านวณใหจ้าก

จ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดรั้บสนิคา้ ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ทา่นสามารถเปลีย่นได ้ถา้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ามาจากบญัชซีือ้ทีก่ าหนดไวใ้นหนา้ถดัไป 

หรอื จากบญัชซีือ้ทีก่ าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 
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AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้แลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บส าคัญทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูข้ายทีท่า่นไดก้ าหนด

ไวใ้น ระบบเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน า

ขอ้มลูตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจาก

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิเครดติ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 
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จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นจะไดรั้บถา้ทา่น

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

บญัชซีือ้ หมายถงึบญัชซีือ้ทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชี

ของการสัง่ซือ้ AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 

ขอ้มลูเจา้หนี ้มาแสดง ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททา่น ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่ ____ 

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีซือ้ของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย หมายถงึบญัชคีา่ใชจ้า่ยส าหรับคา่ขนสง่ทีท่า่นตอ้งการให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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การปรบัปรงุรายการซือ้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ปรับปรงุรายการซือ้เชน่ปรับปรงุราคา เป็นตน้ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชี

ทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง 

ระบบบญัชเีจา้หนี ้ระบบบญัชแียกประเภท  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

เลขทีป่รบัปรงุ หมายถงึเลขทีก่ ากบั ซึง่จะเป็นหมายเลขกลุม่เดยีวกบัใบ

สง่คนืสนิคา้ทา่นสามารถก าหนดไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีป่รบัปรงุ หมายถงึวันทีท่ ารายการปรับปรงุ 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่

 

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นไดรั้บจาก

ผูข้าย 

ใบก ากบัภาษใีหม ่

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีหรอืเดบติโนต้ที่

ทา่นไดรั้บจากผูข้ายใหม ่

วนัทีค่รบก าหนด หมายถงึวันทีท่ีท่า่นจะตอ้งช าระเงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ 

AccStar จะค านวณจากวนัทีใ่บก ากบัภาษีกบัวันที่
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ผูข้ายใหเ้ครดติแกท่า่น ทา่นจะตอ้งป้อนเอง 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ 

ค าอธบิาย ค าอธบิายรายการบญัชแียกประเภท 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีข่องใบส าคัญในการบนัทกึบญัชแียกประเภท 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ มสรา้งใหม ่

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเดมิทีต่อ้งการแกไ้ข แลว้คลกิปุ่ ม   

 AccStar จะแสดงรายการของใบก ากบัภาษีนัน้ 

 ใหป้้อนราคาใหมท่ีถ่กูตอ้ง และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ เมือ่ทา่นบนัทกึรายการแลว้ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรยีก
มาแกไ้ขไดอ้กี 
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การปรบัปรงุคา่ shipping 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับกรณีทีต่อ้งการน าคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการซือ้สนิคา้เขา้ไปเป็นตน้ทนุสนิคา้ของ

ใบสัง่ซือ้สนิคา้ทีไ่ดปิ้ดไปแลว้ AccStar จะจัดสรรคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วไปยงัสนิคา้คงคลังและตน้ทนุขายได ้

อยา่งถกูตอ้งถงึแมจ้ะมขีายไปแลว้เป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด 

 

 

ป้อนขอ้มลู  

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษี แลว้คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงรายการของใบก ากบัภาษีนัน้ 

 ให ้คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ เมือ่ทา่นบันทกึรายการแลว้ทา่นไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกมาแกไ้ขไดอ้กี 
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การคน้หาขอ้มลู 

รายการสนิคา้คา้งรบัและประวตั ิ

ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นดรูายการสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้แลว้แตย่งัไมไ่ดรั้บสนิคา้ ทา่นสามารถเลอืกดไูดต้าม

ผูข้ายหรอืตามสนิคา้ก็ได ้

รายละเอยีดขอ้มลูดจูากการ “การรับสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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ประวตักิารซือ้สนิคา้ 

 ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นดปูระวตักิารซือ้สนิคา้ไดท้ัง้หมดโดยก าหนดชว่งเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดงขอ้มลู

ทา่นสามารถพมิพเ์อกสารทีต่อ้งการพมิพใ์หมไ่ดจ้ากทีน่ี ่
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อืน่ๆ 

ขยายเวลาของใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับขยายเวลาของใบสัง่ซือ้สนิคา้ทีพ่น้ก าหนดไปแลว้ ในบางครัง้ทา่นอาจไมต่อ้งการ

ป้อนขอ้มลูใหมแ่ตต่อ้งการใชใ้บสัง่สนิคา้เดมิทา่นสามารถท าไดโ้ดยเปลีย่นวันทีท่ีน่ี ่
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การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ซือ้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การช าระเงนิเงนิมดัจ าตามใบสัง่ซือ้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระใน

ใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบั AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บขอ้มลูภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย และขอ้มลู

เชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง  

การช าระคา่มดัจ ามอียู ่2 ประเภทคอื 

1. การช าระคา่มดัจ าทีไ่มม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ (หกัเงนิคา่มดัจ าเมือ่ตอนช าระเงนิ) 

2. การช าระคา่มดัจ าทีม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ (หกัเงนิคา่มดัจ าเมือ่รับใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่) 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการบญัชเีกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

ผูข้าย เลอืกเจา้หนีท้ีท่า่นตอ้งการช าระ AccStar จะแสดง

รายการใบสัง่ซือ้ทีม่อียูท่ัง้หมดให ้

เลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ หรอืใบเสร็จรับเงนิ 

การช าระเงนิ เลอืกวธิกีารช าระเงนิ จากนัน้บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดที่

ก าหนดไวจ้ะไปปรากฎในชอ่ง “จา่ยจากบญัช”ี 

จา่ยจากบญัช ี บญัชเีหลา่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ าหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

ซึง่ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้แตถ่า้ทา่นก าหนดไว ้

ถกูตอ้งแลว้ ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งท าการเปลีย่นแปลงใดๆ 

เลขทีเ่ช็ค/CC ถา้จา่ยดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ถา้เป็นบตัรเครดติ

ก็ใหร้ะบเุป็นหมายเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้ทา่นจา่ยดว้ยเชค็จะตอ้งระบวุันทีเ่ชค็ดว้ย 

เงนิมดัจ า ใหเ้ลอืกจากรายชือ่บญัชทีีไ่ดก้ าหนดไว ้บญัชเีหลา่นีเ้ป็น

บญัชทีีไ่ดก้ าหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ ซึง่ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้แตถ่า้ทา่นก าหนดไวถ้กูตอ้งแลว้ ทา่นไม่

จ าเป็นตอ้งท าการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ตารางภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย ใหเ้ลอืกตารางอตัราภาษีทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย AccStar จะค านวณให ้

คา่ธรรมเนยีม ใหเ้ลอืกจากประเภทบญัชทีีไ่ดก้ าหนดไว ้บญัชเีหลา่นีเ้ป็น

บญัชทีีไ่ดก้ าหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ ซึง่ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้แตถ่า้ทา่นก าหนดไวถ้กูตอ้งแลว้ ทา่นไม่

จ าเป็นตอ้งท าการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมายถงึยอดทีจ่ะช าระในครัง้นี ้

ค าอธบิาย หมายถงึค าอธบิายทีจ่ะไปปรากฎในบญัชแียกประเภท 

เลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ หรอืใบเสร็จรับเงนิ 

รายละเอยีด รายละเอยีดของเลขทีน่ ามาอา้งองิ 

ยอดสทุธ ิ หมายถงึยอดทีจ่ะตอ้งช าระทัง้หมด 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถช าระ

บางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อืจ านวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้า้งลา่ง) 
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สกลุเงนิ กรณีทีช่ าระเป็นเงนิตา่งประเทศทา่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัราแลกเปลีย่น  

มภีาษมีลูคา่เพิม่ ถา้มภีาษีมลูคา่เพิม่ดว้ยใหเ้ชค็เครือ่งหมายถกู กรณีมี

ภาษีมลูคา่เพิม่เมือ่รับสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิจะตอ้ง

เรยีกเงนิคา่มดัจ าเพือ่น าไปหักภาษีมลูคา่เพิม่ใหถ้กูตอ้ง 

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทา่นจะไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี ถา้ทา่นยงัไม่

แน่ใจใหท้า่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้
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การยกเลกิเอกสารตา่งๆ 

การยกเลกิใบก ากบัภาษซีือ้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการซือ้สนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีซือ้ทีไ่ดปิ้ด

และบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคา้คงเหลอื และบญัชเีจา้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิได ้

โดยเพยีงป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีซือ้เทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีารช าระเงนิแลว้ทา่นจะตอ้งยกเลกิการช าระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบัภาษีซือ้ได ้

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีซือ้ทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 กรณีทีห่มายเลขใบก ากบัภาษีซือ้ซ ้ากนัใหท้า่นป้อนหมายเลขใบสัง่ซือ้ดว้ย (ถา้ไมม่ซี ้าก็ไม่ตอ้งป้อน) 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ยกเวน้กรณีทีม่ี

คา่ใชจ้่ายในการขนสง่ (ทีป้่อนในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ) และยอดไมถู่กตอ้งทา่นสามารถแกไ้ขไดใ้นหนา้

ถัดไป 
 ใหท้า่นตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดสทุธกิบัยอดทีป่รากฏในใบก ากบัภาษี ถา้ไม่ตรงกนัทา่นไม่สามารถ

จะยกเลกิได ้

 คลกิปุ่ ม  เพือ่ยนืยันการลบรายการ จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ หรอื F9 
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ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีย่อดสทุธไิมต่รงกนัสาเหตอุาจเกดิขึน้เนื่องจากคา่ขนสง่ ทา่นสามารถปรับปรุงได ้AccStar จะเก็บ

คา่ขนสง่ไวเ้ฉพาะคา่ขนสง่ครัง้สดุทา้ยเทา่นัน้ 

 กรณีทีส่นิคา้ทีม่หีมายเลข Serial Number AccStar จะยกเลกิหมายเลขนัน้ดว้ย ทา่นสามารถดู

รายละเอยีดของ Serial Number ไดโ้ดย double click ทีช่อ่งจ านวน (เหมอืนกบัตอนทีท่า่นป้อนขอ้มลูซือ้

สนิคา้) 
 

การยกเลกิใบรบัสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการรับสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบรับของทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคา้คงเหลอื และบญัชเีจา้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดย

เพยีงป้อนหมายเลขใบรับสนิคา้เทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบก ากบัภาษ-ีสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการสัง่คนืสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีของใบ

สง่คนืสนิคา้ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคา้คงเหลอื และบญัชเีจา้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีารช าระเงนิแลว้ทา่นจะตอ้งยกเลกิการช าระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบัภาษีได ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 
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การขายสนิคา้ 
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การเสนอขาย 

ใบเสนอราคา 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การท าใบเสนอราคา ถา้ธรุกจิทา่นไมม่กี็ไมต่อ้งใช ้ทา่นสามารถน าขอ้มลู

จากใบเสนอราคานีไ้ปใชเ้มือ่ลกูคา้ซือ้สนิคา้เพือ่ลดการป้อนขอ้มลูของทา่น 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีดใบเสนอราคา  

ใบเสนอราคา ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบเสนอราคาไดส้งูสดุ 

15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บเสนอราคา หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ซือ้ AccStar จะใชว้ันทีน่ี้

เป็นตวัก าหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

ใชไ้ดจ้นถงึ หมายถงึวันทีท่า่นตอ้งการใหใ้บเสนอราคานีห้มดอาย ุ

ทา่นสามารถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้AccStar จะใชว้ันนี้

ในการดงึขอ้มลูใบเสนอราคาทีย่งัมผีลบงัคับอยู ่

วนัทีส่ง่สนิคา้  

ผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะเสนอขายสนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หา

โดยใชเ้มาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดย

ป้อนตวัอกัษรตัวแรกหรอืหลายตวั เพือ่แสดงรายชือ่

สนิคา้   

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบเสนอราคาซึง่ 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่

ทา่นเลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่น

สามารถเปลีย่นแปลงได ้จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 

ตัวอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีเ่สนอขาย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาเสนอขายกอ่นหักสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีเ่สนอขาย 

AccStar จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะน าสนิคา้ออกไปขาย 
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AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in 

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมายถงึหน่วยขายทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลาย

หนว่ยทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลด

ทั่วไป %” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่น

ตอ้งการเปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่

เทา่กบั 0 กอ่นแลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณ

ให ้ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้“สว่นลดทั่วไป %" มคีา่

เทา่กบั 0 กอ่นแลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่

ทา่นเลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่น

สามารถเปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน า

อตัราภาษีมาจากขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้ ”

รายละเอยีดอืน่ๆ” มาค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลู

ชว่ยเตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ 

นอกจากค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่

ทา่นเลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะ

ปรากฏ True ถา้ไมม่ ีFalse 

ราคาขายต า่สดุ เป็นราคาต ่าสดุทีก่ าหนดไวท้ีห่นา้ตา่งสนิคา้คงคลัง 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบเสนอราคากอ่นหกัสว่นลด 

หรอืรวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมด รวมภาษีจาก

คา่ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบเสนอราคา AccStar 
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ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเสนอ

ราคา AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ข

ได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบเสนอ

ราคา น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมดของใบเสนอ

ราคา AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ข

ได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบเสนอราคา 

โดยหักสว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีขายแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บเสนอราคาทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่า่นไดก้ าหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้ “รายละเอยีด” เพราะ AccStar จะน า

ขอ้มลูตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจาก
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ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิเครดติ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบเสนอราคา 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงใหรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีล่กูคา้จะไดรั้บถา้ลกูคา้

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ลกูคา้

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

บญัชขีาย หมายถงึบญัชขีายทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชี

ของการขายสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ใน ขอ้มลูลกูหนี ้มาแสดง ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

พนกังานขาย ทา่นสามารถระบวุา่ใบเสนอราคาสนิคา้นีพ้นักงานขายใคร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบเสนอราคาสนิคา้นีเ้ป็นของโครงการ

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูหนี ้ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบเสนอราคา 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีขายของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีขายของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบเสนอราคา 

บญัชรีายรบั หมายถงึบญัชรีายรับส าหรับคา่ขนสง่ทีท่า่นตอ้งการให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบนใบ

เสนอราคาได ้
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การขาย 

ใบส ัง่ขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การขายสนิคา้ ทา่นสามารถเลอืกวธิป้ีอนขอ้มลูการขายสนิคา้ได ้2 วธิคีอื 

1. จัดท า ใบส ัง่ขาย เมือ่ตอ้งการสง่สนิคา้ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ การสง่สนิคา้ “สง่สนิคา้พรอ้ม

ใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื “สง่สนิคา้เทา่น ัน้” 

2. ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ “สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งจัดท า ใบส ัง่

ขาย กอ่น 

 กรณีทีท่า่น จัดท า ใบส ัง่ขาย กอ่นสง่สนิคา้ ทา่นสามารถสง่สนิคา้ไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ เมือ่ทา่น

ป้อนขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้งเสร็จแลว้ ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้บนัทกึ ขอ้มลูจะไปปรากฏทีห่นา้ตา่ง “สง่

สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื “สง่สนิคา้เทา่น ัน้” ถา้ทา่นไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ขอ้มลูจะยงัไมป่รากฏใน

หนา้ตา่งดังกลา่ว 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ขายเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสัง่ขายไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ขาย หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ขาย AccStar จะใชว้ันทีน่ี้

เป็นตวัก าหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

ใชไ้ดจ้นถงึ หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสง่ของบวกดว้ยจ านวนวันครบ

ก าหนดการช าระเงนิ ทา่นสามารถเปลีย่นวันที ่นีไ้ด ้

ใบส ัง่ซือ้ลกูคา้ หมายถงึหมายเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

ผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะขายสนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

วนัทีส่ง่สนิคา้ ____ 

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถเลอืกหรอืป้อน

รหัสสนิคา้ อยา่งไรกต็ามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ขายซึง่ AccStar 

จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้
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จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีข่าย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาขายกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีข่าย AccStar 

จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีเ่ก็บสนิคา้ทีข่าย AccStar จะใช ้

สถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมายถงึหน่วยขายทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมา

จากขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ มา

ค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมายถงึจ านวนขายครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมายถงึจ านวนคา้งสง่ที ่AccStar ค านวณใหจ้าก

จ านวนเสนอขายครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดส้ง่สนิคา้ 

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้
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บญัช ี AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ทา่นสามารถเปลีย่นได ้ถา้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ามาจากบญัชขีายทีก่ าหนดไวใ้นหนา้ถัดไป 

หรอื จากบญัชขีายทีก่ าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมายถงึจ านวนทีข่ายมคีา่เทา่กบัจ านวนในหน่วยคูข่นาน 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ขายกอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีขาย 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ขาย AccStar ค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ขาย 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ขาย 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมดของใบสัง่ขาย 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ขาย โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีขายแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บสัง่ขายทเีดยีวทัง้หมด 



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  137 

 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่า่นไดก้ าหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิเครดติ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ขาย 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหถ้า้ทา่นไดรั้บ

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันเสนอขายถงึวันสดุทา้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีขายแลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

บญัชขีาย หมายถงึบญัชขีายทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชี

ของการรับคนื AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 

ขอ้มลูลกูหนี ้มาแสดง ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้
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พนกังานขาย ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ขายสนิคา้นีเ้ป็นของใคร 

Com. หมายถงึคา่คอมมชิชัน่ของพนักงานขาย 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ขายสนิคา้นีเ้ป็นของโครงการ

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคา้ ทีอ่ยูล่ าดบัที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ขาย 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ขาย 

บญัชรีายรบั หมายถงึบญัชรีายรับส าหรับคา่ขนสง่ทีท่า่นตอ้งการให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ขายได ้

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถ double click รายการสนิคา้ในตารางเพือ่ดรูายละเอยีดของสนิคา้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตารางเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนา้ของตาราง 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอื

แกไ้ขขอ้มูล (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 
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การสง่สนิคา้ 

การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ - ใบก ากบัภาษมีลูคา่เพิม่ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ระบบการขาย ในกรณีทีต่อ้งการสง่ของพรอ้มกบัสง่ใบเรยีกเก็บเงนิ หรอื

ใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ไปพรอ้มกนั ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบ

ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบบญัชลีกูหนี ้ระบบบญัชี

แยกประเภท เป็นตน้ ทา่นสามารถท าได ้2 กรณีคอื 

1. ทา่นสรา้ง ใบส ัง่ขาย และปิดใบสัง่ขายนัน้กอ่นทีท่า่นจะสง่ของ AccStar จะเลอืกเฉพาะใบสัง่

ขายทีปิ่ดแลว้และมวีันทีค่รบก าหนดมากกวา่วันทีท่ีท่า่นก าลังป้อนขอ้มลูอยูแ่ละมยีอดคา้งสง่มากกวา่ 

0 ทา่นสามารถสง่ของบางสว่นพรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิไปพรอ้มกนั (ป้อนขอ้มลูเฉพาะจ านวนสง่) 

2. ทา่นสรา้งใหมท่ีห่นา้ตา่งนี ้ในกรณีนีท้า่นจะตอ้งสง่สนิคา้ทัง้หมด (ป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ป้อนขอ้มลู 

ใบส ัง่ขาย) 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ขายเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสัง่ขายไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ขาย หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ขาย 

ผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะขายสนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นออกใหแ้กผู่ ้

ซือ้ 

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี วันทีใ่บก ากบัภาษี 

ใบส ัง่ซือ้ลกูคา้ หมายถงึหมายเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

วนัครบก าหนด หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบก ากบัภาษีบวกดว้ยจ านวนวันครบ

ก าหนดการช าระเงนิ ทา่นสามารถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบส าคญั AccStar จะใชว้ันทีน่ีเ้ป็น

ตัวก าหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่7 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. ยงัไมช่ าระ 
2. เงนิสด 

3. เชค็ 

4. บตัรเครดติ 

5. จากอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
6. จากเงนิโอน 

7. ช าระรวม 

 

เมือ่มกีารช าระเงนิใหท้า่นเลอืกบญัชทีีต่อ้งการจะน าเงนิเขา้ 

ถา้ช าระดว้ยเชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท านอง
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เดยีวกบัการช าระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมายเลขดว้ย 

 

หมายเหต ุ ถา้ทา่นเลอืกช าระเงนิทีห่นา้ตา่งนี ้AccStar 

ไมค่ านวณภาษีจา่ยลว่งหนา้ให ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตวัอกัษรตัวแรก

หรอืหลายตัว เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้  

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบเรยีกเกบ็เงนิซึง่ 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีข่าย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาขายกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีข่าย AccStar 

จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีเ่ก็บสนิคา้ทีข่าย AccStar จะใช ้

สถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมายถงึหน่วยขายทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ในหนา้ถัดไป ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้

ภาษ%ี ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมา

จากขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ มา
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ค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมายถงึจ านวนขายครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมายถงึจ านวนคา้งสง่ที ่AccStar ค านวณใหจ้าก

จ านวนเสนอขายครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดส้ง่สนิคา้ ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ทา่นสามารถเปลีย่นได ้ถา้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ามาจากบญัชขีายทีก่ าหนดไวใ้นหนา้ถัดไป 

หรอื จากบญัชขีายทีก่ าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมายถงึจ านวนทีข่ายมคีา่เทา่กบัจ านวนในหน่วยคูข่นาน 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบเรยีกเก็บเงนิกอ่นหักสว่นลด 

หรอืรวมคา่ขนสง่และภาษีขาย 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบเรยีกเกบ็เงนิ AccStar ค านวณให ้

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบเรยีกเก็บ

เงนิ น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถัดไป 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมดของใบเรยีกเกบ็

เงนิ AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ โดย

หักสว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีขายแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บเรยีกเก็บเงนิทเีดยีวทัง้หมด 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่า่นไดก้ าหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ขาย 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหถ้า้ทา่นไดรั้บ

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันเสนอขายถงึวันสดุทา้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีขายแลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

บญัชขีาย หมายถงึบญัชขีายทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชี

ของการรับคนื AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 
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ขอ้มลูลกูหนี ้มาแสดง ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

พนกังานขาย ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ขายสนิคา้นีเ้ป็นของใคร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ขายสนิคา้นีเ้ป็นของโครงการ

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคา้ ทีอ่ยูล่ าดบัที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ขาย 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ขาย 

บญัชรีายรบั หมายถงึบญัชรีายรับส าหรับคา่ขนสง่ทีท่า่นตอ้งการให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ขายได ้
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กรณีช าระเงนิรวม 

 

 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถ double click รายการสนิคา้ในตารางเพือ่ดรูายละเอยีดของสนิคา้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตารางเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนา้ของตาราง 

 กรณีทีส่นิคา้เป็นแบบ สนิคา้ส าเร็จรูป-ทีม่สีว่นประกอบ/Promotions ราคาและจ านวนเงนิของสนิคา้ทีเ่ป็น

สว่นประกอบจะเทา่กับ 0 (ศนูย)์ ทา่นไมส่ามารถจะเปลีย่นแปลงใดๆในสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอื

แกไ้ขขอ้มูล (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 
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การสง่สนิคา้เทา่น ัน้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ระบบการขาย ในกรณีทีต่อ้งการสง่ของเทา่นัน้ ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุ

ยอดบญัชทีันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบ

สนิคา้คงคลัง ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้ 

ทา่นจะตอ้งสรา้ง ใบส ัง่ขาย และปิดใบสัง่ขายนัน้กอ่นทีท่า่นจะรับของ AccStar จะเลอืกเฉพาะ

ใบสัง่ขายทีปิ่ดแลว้และมวีันทีค่รบก าหนดมากกวา่วันทีท่ีท่า่นก าลังป้อนขอ้มลูอยู ่
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ขายเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสัง่ขายไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ขาย หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ขาย 

ใบสง่ของเลขที ่ หมายถงึเลขทีใ่บสง่ของ 

วนัทีใ่บสง่ของ วันทีใ่บสง่ของ 

ผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะขายสนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ใบส ัง่ซือ้ลกูคา้ หมายถงึหมายเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

วนัครบก าหนด หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบก ากบัภาษีบวกดว้ยจ านวนวันครบ

ก าหนดการช าระเงนิ ทา่นสามารถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้

GL - วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบส าคญั AccStar จะใชว้ันทีน่ีเ้ป็น

ตัวก าหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตวัอกัษรตัวแรก

หรอืหลายตัว เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้  

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบเรยีกเกบ็เงนิซึง่ 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีข่าย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาขายกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีข่าย AccStar 

จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีเ่ก็บสนิคา้ทีข่าย AccStar จะใช ้

สถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่นสามารถเปลีย่นได ้
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หนว่ยขาย หมายถงึหน่วยขายทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ในหนา้ถัดไป ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้

ภาษ%ี ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมา

จากขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ มา

ค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมายถงึจ านวนขายครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมายถงึจ านวนคา้งสง่ที ่AccStar ค านวณใหจ้าก

จ านวนเสนอขายครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดส้ง่สนิคา้ ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ทา่นสามารถเปลีย่นได ้ถา้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ามาจากบญัชขีายทีก่ าหนดไวใ้นหนา้ถัดไป 

หรอื จากบญัชขีายทีก่ าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมายถงึจ านวนทีข่ายมคีา่เทา่กบัจ านวนในหน่วยคูข่นาน 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบเรยีกเก็บเงนิกอ่นหักสว่นลด 

หรอืรวมคา่ขนสง่และภาษีขาย 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมด รวมภาษีจากคา่
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ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบเรยีกเกบ็เงนิ AccStar ค านวณให ้

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบเรยีกเก็บ

เงนิ น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถัดไป 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมดของใบเรยีกเกบ็

เงนิ AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ โดย

หักสว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีขายแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บเรยีกเก็บเงนิทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่า่นไดก้ าหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ขาย 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 
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สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหถ้า้ทา่นไดรั้บ

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันเสนอขายถงึวันสดุทา้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีขายแลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

บญัชขีาย หมายถงึบญัชขีายทีท่า่นตอ้งการใหบ้นัทกึรายการบญัชี

ของการรับคนื AccStar จะน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 

ขอ้มลูลกูหนี ้มาแสดง ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

พนกังานขาย ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ขายสนิคา้นีเ้ป็นของใคร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ขายสนิคา้นีเ้ป็นของโครงการ

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคา้ ทีอ่ยูล่ าดบัที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ขาย 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ขาย 

บญัชรีายรบั หมายถงึบญัชรีายรับส าหรับคา่ขนสง่ทีท่า่นตอ้งการให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ขายได ้

ขอ้แนะน า: 

 ป้อนจ านวนทีส่ง่ของ ทา่นสามารถสง่ของไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ 

 ทา่นสามารถ double click รายการสนิคา้ในตารางเพือ่ดรูายละเอยีดของสนิคา้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตารางเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนา้ของตาราง 

 กรณีทีส่นิคา้เป็นแบบ สนิคา้ส าเร็จรูป-ทีม่สีว่นประกอบ ราคาและจ านวนเงนิของสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ

จะเทา่กับ 0 (ศนูย)์ ทา่นไม่สามารถจะเปลีย่นแปลงใดๆในสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ 
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 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอืแกไ้ข
ขอ้มลู (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 
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ใบเรยีกเก็บเงนิของสนิคา้ทีส่ง่แลว้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับใบเรยีกเก็บเงนิ หรอืใบก ากบัภาษี ของสนิคา้ทีไ่ดส้ง่ใหแ้กล้กูคา้

แลว้แตย่งัไมไ่ดส้ง่รับเอกสารดังกลา่ว เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆที่

เกีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบบญัชลีกูหนี ้ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้  

ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในหนา้ตา่ง รบัสง่คา้เทา่น ัน้ และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถสง่ใบเรยีกเก็บ หรอื

ใบก ากบัภาษี ได ้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 เลอืกใบสัง่ขายทีท่า่นตอ้งการ  

 AccStar จะแสดงรายการทีรั่บทัง้หมดของใบสัง่ขายนัน้ 

 ป้อนขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ เลขทีแ่ละวนัทีใ่บส าคญั เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบเรยีกเก็บเงนิหรอืใบก ากบั

ภาษีมลูคา่เพิม่ 

 รายการสนิคา้ทีไ่มไ่ดร้วมในใบเรยีกเก็บเงนินีใ้หท้า่นลบออก ทา่นไม่สามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ เมือ่ทา่นบนัทกึร 
 ายการแลว้ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรยีกมาแกไ้ขไดอ้กี 

 ถา้ตอ้งการดคู าอธบิายขอ้มูล สามารถดไูดท้ี ่“การสง่สนิคา้เทา่น ัน้" 



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  154 

 

การคน้หาขอ้มลู 

รายการสนิคา้คา้งสง่และประวตั ิ

ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นดรูายการสนิคา้ทีล่กูคา้สัง่ซือ้แลว้แตย่งัไมไ่ดส้ง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ ทา่นสามารถ

เลอืกดไูดต้ามชือ่ลกูคา้หรอืตามสนิคา้ก็ได ้ทา่นจัดการการสง่สนิคา้ไดโ้ดยสามารถเลอืกรายการและจ านวน

ทีจ่ะสง่ใหล้กูคา้แตล่ะรายและพมิพใ์บจัดของเพือ่ใหพ้นักงานความสะดวกในการจัดของสง่ใหแ้กล่กูคา้ 

รายละเอยีดขอ้มลูดจูากการ “การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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ประวตักิารขายสนิคา้ 

 ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นดปูระวตักิารขายซือ้สนิคา้ไดท้ัง้หมดโดยก าหนดชว่งเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดง

ขอ้มลู นอกจากนัน้ทา่นสามารถพมิพเ์อกสารทีต่อ้งการพมิพใ์หมไ่ดจ้ากทีน่ี ่
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การปรบัปรงุ 

ใบรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับคนืสนิคา้จากลกูคา้ทีซ่ ือ้ไปแลว้ ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชี

ทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง 

ระบบบญัชลีกูหนี ้และบญัชแียกประเภทตา่งๆ เป็นตน้  

 

 

 



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  159 

 

 

ค าอธบิายขอ้มลูและวธิป้ีอนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู “การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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การปรบัปรงุรายการขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ปรับปรงุรายการขายสนิคา้ เชน่ ปรับปรงุราคา เป็นตน้ เป็นระบบทีป่รับปรงุ

ยอดบญัชทีันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบ

สนิคา้คงคลัง ระบบบญัชลีกูหนี ้ระบบบญัชแียกประเภท  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

เลขทีป่รบัปรงุ หมายถงึเลขทีก่ ากบั ซึง่จะเป็นหมายเลขกลุม่เดยีวกบัใบรับคนื

สนิคา้ทา่นสามารถก าหนดไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีป่รบัปรงุ หมายถงึวันทีท่ ารายการปรับปรงุ 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมายถงึเลขทีข่องใบก ากบัภาษีเดมิ 

ใบก ากบัภาษใีหม ่

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีหรอืเครดติโนต้ที่

ทา่นจะตอ้งสง่ใหล้กูคา้ 

วนัทีค่รบก าหนด หมายถงึวันทีท่ีล่กูคา้จะตอ้งช าระเงนิ AccStar จะค านวณ

จากวันทีใ่บก ากบัภาษีกบัวันทีใ่หเ้ครดติแกล่กูคา้ ทา่นจะตอ้ง



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  161 

 

ป้อนเอง 

ผูซ้ือ้ หมายถงึลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้ 

ค าอธบิาย ค าอธบิายรายการบญัชแียกประเภท 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีข่องใบส าคัญในการบนัทกึบญัชแียกประเภท 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ มสรา้งใหม ่

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเดมิทีต่อ้งการแกไ้ข แลว้คลกิปุ่ ม   

 AccStar จะแสดงรายการของใบก ากบัภาษีนัน้ 

 ใหป้้อนราคาใหมท่ีถ่กูตอ้ง และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พมิพเ์อกสารทีจ่ะตอ้งใช ้

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ เมือ่ทา่นบนัทกึรายการแลว้ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรยีก
มาแกไ้ขไดอ้กี 
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อืน่ๆ 

ขยายเวลาของใบส ัง่ขาย 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับขยายเวลาของใบสัง่ขายทีพ่น้ก าหนดไปแลว้ ในบางครัง้ทา่นอาจไมต่อ้งการป้อน

ขอ้มลูใหมแ่ตต่อ้งการใชใ้บสัง่ขายเดมิทา่นสามารถท าไดโ้ดยเปลีย่นวันทีท่ีน่ี ่
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การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ขาย 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การช าระเงนิเงนิมดัจ าตามใบสัง่ขาย ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระใน

ใบสัง่ขายแตล่ะฉบบั AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เกบ็ขอ้มลูภาษีจา่ยลง่หนา้ (ถา้ม)ี และ

ขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง  

การช าระคา่มดัจ ามอียู ่2 ประเภทคอื 

1. การช าระคา่มดัจ าทีไ่มม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ (หกัเงนิคา่มดัจ าเมือ่ตอนช าระเงนิ) 

2. การช าระคา่มดัจ าทีม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ (หักเงนิคา่มดัจ าเมือ่สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเกบ็เงนิหรอื

ใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 
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วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการบญัชเีกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

หมายเลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

เลขทีเ่ช็คหรอืบตัร

เครดติ 

ถา้รับดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ถา้เป็นบตัรเครดติก็

เป็นหมายเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้รับดว้ยเชค็ 

ลกูคา้ เลอืกลกูคา้ทีท่า่นตอ้งการรับช าระ AccStar จะแสดง

รายการใบสัง่ขายทีม่อียูท่ัง้หมดให ้ 

ตารางภาษจีา่ยลง่หนา้ ใหเ้ลอืกตารางอตัราภาษีทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ภาษทีีจ่า่ยลว่งหนา้ AccStar จะค านวณให ้

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมายถงึทีล่กูคา้จะตอ้งจา่ย 

รบัเขา้บญัช,ี  

เงนิมดัจ า และ บญัชี

ภาษจีา่ยลว่งหนา้ 

บญัชเีหลา่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ าหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

อยา่งไรกต็ามทา่นเปลีย่นแปลงได ้ถา้ทา่นก าหนดไว ้

ถกูตอ้ง ทา่นก็ไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงใดๆในการท า

รายการแตล่ะครัง้ 

เงนิสด ในกรณีทีรั่บดว้ย เงนิสด ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบัเงนิสด

ทัง้หมดทีก่ าหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบัเงนิสด จะ

ปรากฏในชอ่ง “รับเขา้บญัช”ี 

เช็ค ในกรณีทีรั่บดว้ย เชค็ ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบัเงนิเชค็

ทัง้หมดทีก่ าหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบัเช็ค จะปรากฏ

ในชอ่ง “รับเขา้บญัช”ี 

บตัรเครดติ ในกรณีทีรั่บดว้ย บตัรเครดติ ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบั 

บตัรเครดติ ทัง้หมดทีก่ าหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบับตัร

เครดติ จะปรากฏในชอ่ง “รับเขา้บญัช”ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นไดรั้บช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถ

รับช าระบางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อื

จ านวนเงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้า้งลา่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ าระเป็นเงนิตา่งประเทศทา่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัราแลกเปลีย่น  

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพท์เีดยีวทัง้หมด 

มภีาษมีลูคา่เพิม่ ถา้มภีาษีมลูคา่เพิม่ดว้ยใหเ้ชค็เครือ่งหมายถกู กรณีมี

ภาษีมลูคา่เพิม่เมือ่ ”สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 

จะตอ้งเรยีกเงนิคา่มดัจ าเพือ่น าไปหกัภาษีมลูคา่เพิม่ให ้
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ถกูตอ้ง 

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทา่นจะไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี ถา้ทา่นยงัไม่

แน่ใจใหท้า่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้

 

  



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  166 

 

การขายปลกี 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การขายปลกีสนิคา้ AccStar ไดอ้อกแบบหนา้ตา่งเพือ่ใหง้า่ยตอ่การป้อนขอ้มลู

ในกรณีทีต่อ้งการป้อนขอ้มลูขายทีเ่กีย่วกบัการขายปลกีขัน้พืน้ฐาน เชน่ ขายใหก้บัลกูคา้ทัว่ไปทีไ่มต่อ้งการ

เก็บขอ้มลูลกูคา้ไว ้หรอืลกูคา้เงนิสด เป็นตน้ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบรบัเสร็จรบัเงนิ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบรับเสร็จรับเงนิไดส้งูสดุ 

15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บรบัเสร็จฯ หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบรับเสร็จรับเงนิ AccStar จะใช ้

วันทีน่ีเ้ป็นตวัก าหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

รหสัผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะขายสนิคา้ ใหท้า่นใช ้

หมายเลขบตัรประชาชนเป็นรหัส ถา้มขีอ้มลูเดมิอยู ่

AccStar จะน าขอ้มลูทีม่อียูม่าแสดง ทา่นสามาร

เปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิได ้AccStar จะบนัทกึขอ้มลูที่
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เปลีย่นแปลงแลว้ 

 

กรณีทีเ่ป็นการขายดว้ยเงนิสดทา่นไมต่อ้งป้อนขอ้มลูใดๆ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ สามารถแกไ้ขได ้กรณีทีเ่ป็นการขายดว้ยเงนิสดทา่นไม่

ตอ้งป้อน 

 

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่5 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. ช าระดว้ยเงนิสด 

2. ช าระดว้ยเชค็ 

3. ช าระดว้ยบตัรเครดติ 

4. ช าระอืน่ๆ  (เงนิกู ้หรอื เงนิผอ่น) 
5. ช าระรวม 

 

ถา้ช าระดว้ยเชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท านอง

เดยีวกบัการช าระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมายเลขดว้ย 

บญัชเีงนิสด บญัชเีชค็ AccStar จะน ามาจากบญัชแีรก

ทีก่ าหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มาใช ้

หมายเหต ุ AccStar ไมค่ านวณภาษีจา่ยลว่งหนา้ให ้

 

สว่นลด หมายถงึอตัราสว่นลดหรอืจ านวนสว่นลด ของยอดรวม 

ป้อนขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ตห์รอืจ านวนกไ็ด ้

เพิม่ หมายถงึอตัราสว่นทีเ่พิม่หรอืจ านวนทีเ่พิม่ ของยอดรวม 

ป้อนขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ตห์รอืจ านวนกไ็ด ้

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทา่นจะไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี ถา้ทา่นยงัไม่

แน่ใจใหท้า่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตวัอกัษรตัว

แรกหรอืหลายตัว เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้  

 

ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) ทา่น

สามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ย

รายละเอยีดสนิคา้ 
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รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบรับเสร็จรับเงนิซึง่ 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีข่าย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาขายกอ่นหกัสว่นลดใดๆ ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบ

สนิคา้คงคลัง AccStar จะใชร้าคานี ้

สว่นลด  หมายถงึสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีข่าย AccStar 

จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ 

AccStar จะเรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากับไวท้า้ยรายละเอยีดสนิคา้ 

 ทกุครัง้ทีท่า่นกดปุ่ มบนัทกึ AccStar จะถามวา่จะปิดหรอืไมถ่า้ทา่นยังตอ้งการพมิพห์รอืแกไ้ขอกีทา่น

ใหท้า่นตอบ No แตถ่า้ตอ้งการปิดใหต้อบ Yes เมือ่ปิดแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้

 กด F8 เพือ่ไปยังชอ่งรับเงนิ ใสจ่ านวนเงนิทีรั่บแลว้กด Enter เพือ่แสดงจ านวนเงนิทอน 

 กด F9 หรอืปุ่ ม “บนัทกึ”  เพือ่บนัทกึแตไ่มพ่มิพ ์
 กด F10 เพือ่บนัทกึและพมิพใ์บเสร็จ 
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การยกเลกิเอกสารตา่งๆ 

การยกเลกิใบก ากบัภาษ ี

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการขายสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคา้คงเหลอื และบญัชลีกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดย

เพยีงป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีารช าระเงนิแลว้ทา่นจะตอ้งยกเลกิการช าระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบัภาษีได ้

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีทีต่อ้งการจะยกเลกิ จากนัน้คลกิปุ่ ม  AccStar จะแสดงขอ้มลู

ทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ยกเวน้กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการขนสง่ (ทีป้่อนในหนา้

รายละเอยีดอืน่ๆ) และยอดไมถู่กตอ้งทา่นสามารถแกไ้ขไดใ้นหนา้ถัดไป 
 ใหท้า่นตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดสทุธกิบัยอดทีป่รากฏในใบก ากบัภาษี ถา้ไมต่รงกนัทา่นไม่สามารถ

จะยกเลกิได ้

 ถา้ตอ้งการให ้AccStar น าขอ้มลูเดมิไปสรา้ง ใบสัง่ขาย ใหเ้ชค็ปุ่ มสรา้งใหมแ่ละเรยีกหมายเลขใบสัง่

ขายใหม ่ 
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 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีย่อดสทุธไิมต่รงกนัสาเหตอุาจเกดิขึน้เนื่องจากคา่ขนสง่ ทา่นสามารถปรับปรุงได ้AccStar จะ

เก็บคา่ขนสง่ไวเ้ฉพาะคา่ขนสง่ครัง้สดุทา้ยเทา่นัน้ 

 กรณีทีส่นิคา้ทีม่หีมายเลข Serial Number AccStar จะยกเลกิหมายเลขนัน้ดว้ย ทา่นสามารถดู

รายละเอยีดของ Serial Number ไดโ้ดย double click ทีช่อ่งจ านวน (เหมอืนกบัตอนทีท่า่นป้อนขอ้มลู

ขายสนิคา้) 

 กรณีทีม่กีารช าระเงนิเมือ่ “สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ใหใ้ชฟั้งชัน่ “ยกเลกิใบก ากบัภาษพีรอ้ม

การช าระเงนิ” 
 

การยกเลกิใบสง่สนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการสง่สนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบสง่ของทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคา้คงเหลอื และบญัชลีกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดย

เพยีงป้อนหมายเลขใบสง่ของเทา่นัน้  AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบแจง้หนีค้า่บรกิาร 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิใบแจง้หนีแ้ละคา่บรกิาร เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบแจง้หนีท้ีไ่ด ้

ปิดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัชเีรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบ

แจง้หนีเ้ทา่นัน้  AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบก ากบัภาษ-ีรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการรับคนืสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีของใบรับ

คนืสนิคา้ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคา้คงเหลอื และบญัชลีกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่น

สามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้
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ในกรณีทีม่กีารช าระเงนิแลว้ทา่นจะตอ้งยกเลกิการช าระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบัภาษีได ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิการปรบัปรงุราคาขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการปรับปรงุราคาขาย เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิการปรับปรงุทีไ่ด ้

ปิดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนเลขทีป่รับปรงุเทา่นัน้  

AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 
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แพ็คกิง้ลสิต ์

รปูแบบหวัขอ้ 

แพ็คกิง้ลสิต ์คอื ใบก ากบัหบีหอ่สนิคา้ ฟังชัน่นีจ้ะชว่ยทา่นจัดการการก าหนดรปูแบบของหวัขอ้

รายละเอยีดตา่งๆของหบีหอ่สนิคา้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ ม “สรา้งใหม”่  หรอื (F2) เพือ่สรา้งรายการใหม่ 

 ป้อนรายละเอยีด และหัวขอ้ตามทีต่อ้งการ 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ  
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แพ็คกิง้ลสิตแ์ละใบเรยีกเก็บเงนิ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการออก Packing List หรอื Export Invoice 

 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ ม “สรา้งใหม”่  หรอื (F2) เพือ่สรา้งรายการใหม่ 

 ป้อนรายละเอยีด และหัวขอ้ตามทีต่อ้งการ 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ  
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ระบบการเงนิ 
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การช าระเงนิ 

การช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การช าระเงนิ จากการซือ้สนิคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระในใบสัง่

ซือ้แตล่ะใบ ช าระเป็นบางสว่นได ้AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เกบ็ขอ้มลูภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 

และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการบญัชเีกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

ผูข้าย เลอืกเจา้หนีท้ีท่า่นตอ้งการช าระ AccStar จะแสดง

รายการคงคา้งทัง้หมดให ้

ช าระเงนิโดย มใีหเ้ลอืกอยู ่6 วธิ ีคอื 

1. ช าระดว้ยเงนิสด 
2. ช าระดว้ยเชค็ 
3. ช าระบตัรเครดติ 
4. ช าระจากอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
5. ช าระจากเงนิโอน 

6. ช าระรวม คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนรายละเอยีด 
 

ใหท้า่นเลอืกบญัชทีีต่อ้งการจะน าเงนิออก ถา้ช าระดว้ย

เชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท านองเดยีวกบัการ

ช าระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมายเลขดว้ย 

เลขทีเ่ช็ค/CC ถา้จา่ยดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ใหก้ดปุ่ ม 

  เพือ่เรยีกหมายเลขเชค็ ถา้เป็นบตัรเครดติก็เป็น

หมายเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้จา่ยดว้ยเชค็ 

จา่ยจากบญัช ี

 

บญัชเีหลา่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ าหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

อยา่งไรกต็ามทา่นเปลีย่นแปลงได ้ถา้ทา่นก าหนดไว ้

ถกูตอ้ง ทา่นก็ไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงใดๆในการท า

รายการแตล่ะครัง้ 
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ตารางภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย ใหเ้ลอืกตารางอตัราภาษีทีไ่ดก้ าหนดไว ้

จ านวนเงนิส าหรบัค านวณ 

ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย 

ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยนัน้หกัจาก

จ านวนเงนิเทา่ไร ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นยอดรวมทัง้หมด 

ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย AccStar จะค านวณให ้

เลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ หรอืใบเสร็จรับเงนิ 

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมายถงึยอดรวมหกัดว้ยยอดทีช่ าระจากการคนืหรอืเงนิมดั

จ า ยอดจา่ยสทุธจิะเป็นเงนิบาท 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดใบสัง่ซือ้ทีจ่ะช าระ 

ยอดคงเหลอื หมายถงึจ านวนเงนิคงเหลอืทีย่งัคา้งช าระ 

สว่นลด ในกรณีทีม่สีว่นลด ใหท้า่นป้อนจ านวนสว่นลดทีไ่ดรั้บ 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถช าระ

บางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อืจ านวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้า้งลา่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ าระเป็นเงนิตา่งประเทศทา่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัราแลกเปลีย่น 

ก าไรขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลีย่น 

AccStar จะค านวณใหโ้ดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรา

แลกเปลีย่นทีบ่นัทกึไวใ้นวันทีรั่บใบเรยีกเก็บเงนิ ทา่น

จะตอ้งก าหนด บญัชกี าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นไว ้

ที ่บญัชหีลกั/คมุ AccStar จะบนัทกึผลก าไรขาดทนุ

จากอตัราแลกเปลีย่นไวท้ีบ่ญัชนีี ้
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จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถช าระ

บางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อืจ านวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวใ้นหนา้แรก) 

ยอดใหม ่ หมายถงึยอดคงเหลอืทีห่ักยอดช าระครัง้นีแ้ลว้ 

มดัจ า+คนืสนิคา้ หมายถงึยอดรวมของเงนิมดัจ าและเงนิจากการคนืสนิคา้ใน

สกลุเดมิ 

 

 ขอ้แนะน า: 

 ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคัญได ้ 

 ถา้หากมกีารผดิพลาดและทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคญัใหล้บออกแทนการเปลีย่นแปลง 

 แกไ้ขเลขทีแ่ละหมายเลขล าดับของภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  

   เลขทีแ่ละหมายเลขล าดับแยกตามประเภทลกูคา้ นติบิคุคลหรอืบคุคล

ธรรมดา ทา่นสามารถแกไ้ขได ้กรณีทีต่อ้งการแกไ้ขอืน่ๆใหแ้กท้ีห่นา้ตา่ง ภาษมีูลคา่เพิม่ซือ้และขาย 

 

คลกิเพือ่กลับไป

หนา้แรก 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 
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การช าระเงนิตามใบรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การช าระเงนิ จากการรับคนืสนิคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระในใบ

รับคนืแตล่ะใบ ช าระเป็นบางสว่นได ้AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บขอ้มลูภาษีหัก ณ ที่

จา่ย และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง 

 การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู การช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้ 

การช าระเงนิมดัจ าในการส ัง่สนิคา้ 

 ใหท้า่นดรูายละเอยีดไดท้ี ่การระบบการจดัซือ้ การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 
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การรบัใบแจง้หนี ้

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การบนัทกึขอ้มลูการรับใบแจง้หนีท้ีไ่มไ่ดเ้กดิจากการซือ้ขาย เชน่ การรับใบแจง้

หนีค้า่โทรศัพท ์คา่ไฟฟ้า เป็นตน้ เมือ่ทา่นป้อนขอ้มลู AccStar จะตัง้หนีใ้หอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บขอ้มลู

ภาษีกรณีทีเ่ป็นใบเรยีกเก็บเงนิทีเ่ป็นใบก ากบัภาษีดว้ย ทา่นสามารถน ารายการทีบ่นัทกึทีน่ีไ่ปช าระเงนิใน

หนา้ ช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้โดยทา่นสามารถรวบรวมใบแจง้หนีห้ลายๆใบแลว้ช าระครัง้เดยีวได ้ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบรบัเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บรับไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บรบั ทา่นสามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

ช าระคา่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ทา่นสามารถก าหนดไดท้ี ่บญัชี

ส าหรบัคา่ใชจ้า่ย คลกิ  เพือ่เพิม่หรอืลดบญัช ี

เจา้หนี ้ หมายถงึชือ่เจา้หนีต้ามใบแจง้หนี ้ทา่นสามารถก าหนดได ้

ที ่เจา้หนี ้คลกิ  เพือ่เพิม่หรอืลดเจา้หนี ้

เลขทีใ่บส าคญั ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 
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วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการบญัชเีกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

ใบแจง้หนี ้ หมายเลขใบแจง้หนี ้พรอ้มกบัวันทีแ่ละวันครบก าหนด

ช าระเงนิ คลกิ  เพือ่เรยีกเลขทีใ่หม ่

จ านวนเงนิ หมายถงึยอดรวมของสนิคา้หรอืบรกิาร 

ภาษ ี ภาษีมลูคา่เพิม่ 

มใีบก ากบัภาษ ี ในกรณีทีใ่บแจง้หนีเ้ป็นใบก ากบัภาษีดว้ยใหค้ลกิทีน่ีแ่ลว้

ป้อนหมายเลขและวันทีใ่บก ากบัภาษี 

ชนดิการจดัสรร กรณีทีต่อ้งการจัดสรรคา่ใชจ้า่ยไปยงัแผนกตา่งๆ 

โครงการ กรณีทีเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยของโครงการ 

ปิด เมือ่ทา่นคลกิปิด AccStar จะบนัทกึบญัชใีหโ้ดย

อตัโนมตั ิ

ค าอธบิาย ถา้ทา่นตอ้งการระบคุ าอธบิายรายการบญัชใีหเ้ป็นอยา่งอืน่

ใหแ้กไ้ขทีน่ี ่
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การช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การบนัทกึขอ้มลูการช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้ทีไ่ดบ้นัทกึไวท้ีห่นา้ตา่ง การรบัใบ

แจง้หนี ้(ทา่นจะตอ้งเชค็ปุ่ มปิดทีห่นา้ตา่ง การรบัใบแจง้หนี ้กอ่น) 

AccStar ชว่ยใหท้า่นจัดการการช าระเงนิใหง้า่ยขึน้ ช าระไดด้ว้ยเงนิสดหรอืเชค็ ท าใบขออนุมตัิ

จา่ยเชค็ หกัภาษี ณ ทีจ่า่ยได ้2 ประเภทพรอ้มกนั รับใบก ากบัภาษีใบเดยีวส าหรับใบแจง้หนีห้ลายๆใบ  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบขอเช็คเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บขอเชค็ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บขอเช็ค ทา่นสามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

ผูข้าย เลอืกผูข้ายทีท่า่นตอ้งการช าระ เมือ่ทา่นกดปุ่ มสรา้งใหม่

แลว้ใหท้า่นเลอืกผูข้ายหรอืเจา้หนี ้AccStar จะแสดง

รายการของใบแจง้หนีค้า้งช าระของเจา้หนีนั้น้ทัง้หมด 

ใบส าคญัเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

คลกิ  เพือ่เรยีกเลขทีใ่หม ่

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการบญัชเีกดิขึน้ ทา่น
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สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

ใบก ากบัภาษ ี ในกรณีทีไ่ดรั้บใบก ากบัภาษีรวมใหป้้อนทีน่ี ่พรอ้มกบัวันที่

และจ านวนภาษีรวม 

ภาษ ี ภาษีมลูคา่เพิม่รวม 

จา่ยจากบญัช ี เลอืกบญัชทีีจ่า่ยออก 

เลขทีเ่ช็ค ใหท้า่นคลกิปุ่ มเพือ่เรยีกหมายเลขใหม ่ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้คลกิ  เพือ่เรยีกเลขทีใ่หม ่

เลขทีภ่าษหีกั ณ ที่

จา่ย 

ใหท้า่นคลกิปุ่ มเพือ่เรยีกหมายเลขใหม ่ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้คลกิ  เพือ่เรยีกเลขทีใ่หม ่

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย ใหท้า่นเลอืกประเภทของภาษีแลว้ระบจุ านวนเงนิรวมทีจ่ะ

ใชค้ านวณภาษีนัน้ AccStar จะค านวณจ านวนภาษีหกั 

ณ ทีจ่า่ยให ้  

ปิด เมือ่ทา่นคลกิปิด AccStar  จะบนัทกึบญัชใีหโ้ดย

อตัโนมตั ิ

ค าอธบิาย ถา้ทา่นตอ้งการระบคุ าอธบิายรายการบญัชใีหเ้ป็นอยา่งอืน่

ใหแ้กไ้ขทีน่ี ่

ขอ้แนะน า 

 วธิกีารท างาน ขัน้ตอนแรกทา่นป้อนขอ้มลูแลว้บนัทกึโดยไมต่อ้ง คลกิปุ่ มปิด พมิพใ์บขอเชค็ ใบหักภาษี ณ ที่

จา่ย เมือ่ช าระเงนิและไดใ้บก ากบัภาษีมาแลว้ใหป้้อนมูลใบก ากบัภาษีแลว้ บนัทกึโดยไม่ตอ้ง คลกิปุ่ มปิด พมิพ์

ใบส าคญั คลกิปุ่ มปิดเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย 

 ทา่นไมส่ามารถพมิพไ์ดเ้มือ่อยู่ในระหวา่งการแกไ้ข หรอืสรา้งใหม ่ทา่นจะตอ้งบนัทกึการแกไ้ขนัน้กอ่น 

 กรณีทีไ่ดรั้บใบก ากับภาษีแยกตามใบแจง้หนีใ้หป้้อนเลขทีแ่ละวนัทีต่ามใบแจง้หนีนั้น้ๆ  

 ในกรณีทีไ่ดรั้บใบก ากับภาษีรวมของใบแจง้หนี้ ทา่นไมต่อ้งป้อนเลขทีแ่ละวนัทีต่ามใบแจง้หนีนั้น้ๆ แตใ่หป้้อน

หมายเลขวนัทีแ่ละจ านวนเงนิในชอ่ง ใบก ากบัภาษีเลขทีภ่าษี AccStar จะเชค็ความถกูตอ้งของจ านวน

ภาษีกบัจ านวนใบแจง้หนี ้ซึง่จะตอ้งตรงกนั 
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การรบัช าระเงนิ 

การรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การรับช าระเงนิ จากการขายสนิคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีรั่บช าระในใบเรยีก

เก็บเงนิหรอืใบก ากบัภาษีแตล่ะใบ ช าระเป็นบางสว่นได ้AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บ

ขอ้มลูภาษีจา่ยลว่งหนา้ และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการบญัชเีกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

ลกูคา้ เลอืกลกูหนีท้ีท่า่นตอ้งการรับช าระ AccStar จะแสดง

รายการคงคา้งทัง้หมดให ้

ช าระโดย มใีหเ้ลอืกอยู ่6 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. รับช าระดว้ยเงนิสด 
2. รับช าระดว้ยเชค็ 
3. รับช าระบตัรเครดติ 
4. รับช าระจากอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
5. รับช าระจากเงนิโอน 

6. รับช าระรวม คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนรายละเอยีด 
 

ใหท้า่นเลอืกบญัชทีีต่อ้งการจะน าเงนิเขา้ ถา้ช าระดว้ยเชค็

ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท านองเดยีวกบัการช าระ

ดว้ยบตัรเครดติใหร้ะบหุมายเลขดว้ย 

รบัเขา้บญัช ี

 

บญัชเีหลา่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ าหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

อยา่งไรกต็ามทา่นเปลีย่นแปลงได ้ถา้ทา่นก าหนดไว ้

ถกูตอ้ง ทา่นก็ไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงใดๆในการท า

รายการแตล่ะครัง้ 

เลขทีเ่ช็ค/CC ถา้รับเงนิดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ถา้เป็นบตัร

เครดติกเ็ป็นหมายเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้รับดว้ยเชค็ใหร้ะบวุันทีเ่ชค็ดว้ย 

ตารางภาษจีา่ยลว่งหนา้ ใหเ้ลอืกตารางอตัราภาษีทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ภาษจีา่ยลว่งหนา้ AccStar จะค านวณให ้
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จ านวนเงนิส าหรบั

ค านวณ ภาษจีา่ย

ลว่งหนา้ 

ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่ภาษีจา่ยนัน้จา่ยจากจ านวนเงนิ

เทา่ไร ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นยอดรวมทัง้หมด 

หมายเลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ 

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมายถงึยอดรวมหกัดว้ยยอดทีช่ าระจากการคนืหรอืเงนิมดั

จ า ยอดจา่ยสทุธจิะเป็นเงนิบาท 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดการขายสนิคา้ 

ยอดคงเหลอื หมายถงึจ านวนเงนิคงเหลอืทีล่กูคา้ยงัไมไ่ดช้ าระ 

สว่นลด ในกรณีทีม่สีว่นลด ใหท้า่นป้อนจ านวนสว่นลดทีไ่ดล้ด

ใหแ้กล่กูคา้ 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถช าระ

บางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อืจ านวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้า้งลา่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ าระเป็นเงนิตา่งประเทศทา่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัราแลกเปลีย่น  

ก าไรขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลีย่น 

AccStar จะค านวณใหโ้ดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรา

แลกเปลีย่นทีบ่นัทกึไวใ้นวันทีรั่บใบเรยีกเก็บเงนิ ทา่น

จะตอ้งก าหนด บญัชกี าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นไว ้

ที ่บญัชหีลกั/คมุ AccStar จะบนัทกึผลก าไรขาดทนุ

จากอตัราแลกเปลีย่นไวท้ีบ่ญัชนีี ้
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จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถรับ

ช าระบางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อื

จ านวนเงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวใ้นหนา้แรก) 

ยอดใหม ่ หมายถงึยอดคงเหลอืทีห่ักยอดรับช าระครัง้นีแ้ลว้ 

มดัจ า+คนืสนิคา้ หมายถงึยอดรวมของเงนิมดัจ าและเงนิจากการคนืสนิคา้ใน

สกลุเดมิ 

 ขอ้แนะน า: 

 ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคัญได ้ 

 ถา้หากมกีารผดิพลาดและทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคญัใหล้บออกแทนการเปลีย่นแปลง 

  

การรบัช าระเงนิตามใบสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การรับช าระเงนิ จากการสง่คนืสนิคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระใน

ใบสง่คนืหรอืใบก ากบัภาษีแตล่ะใบ ช าระเป็นบางสว่นได ้AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บ

ขอ้มลูภาษีทีจ่า่ยลว่งหนา้ และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง 

 การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู การรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

คลกิเพือ่กลบัไป

หนา้แรก 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 
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การรบัช าระเงนิจากรายรบัอืน่ๆ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การรับช าระเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการซือ้หรอืขายสนิคา้ ทา่นเพยีงแต่

ใสข่อ้มลูจ านวนเงนิของมลูคา่สนิคา้และจ านวน AccStar จะท ารายการบญัชแียกประเภทใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

รวมทัง้เก็บขอ้มลูภาษีทีจ่า่ยลว่งหนา้ และขอ้มลูเชค็ให ้ซึง่การท างานจะเหมอืนกบั  บนัทกึขอ้มลูแยก

ประเภท  
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบส าคญัเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการบญัชเีกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

หมายเลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ 

เลขทีเ่ช็คหรอืเครดติ

การด์ 

ถา้รับเงนิดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ถา้เป็นเครดติ

การด์ก็เป็นหมายเลขเครดติการด์ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้รับดว้ยเชค็ 

ลกูคา้ ขอ้มลูลกูคา้นีจ้ะใชส้ าหรับรายงานภาษี ทา่นอาจสรา้ง

ลกูคา้ Dummy ขึน้มาเพือ่ใชก้บัลกูคา้เงนิสดทัว่ๆไป ชือ่

ลกูคา้อาจเป็น “เงนิสด” ก็ได ้คลกิ  เพือ่เพิม่ลกูคา้ 

ยอดรวมสนิคา้ หมายถงึยอดรวมของมลูคา่สนิคา้เทา่นัน้ไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพิม่ 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมายเลขใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ 

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี หมายวันทีข่องใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ 

จ านวนภาษ ี จ านวนภาษีมลูคา่เพิม่ 

อตัราภาษจีา่ยลว่งหนา้ กรณีทีม่ภีาษีจา่ยลว่งหนา้ ใหท้า่นเลอืกประเภทของภาษทีี่

จา่ย 

ยอดทีต่อ้งช าระ หมายถงึยอดทีล่กูคา้จะตอ้งช าระใหแ้กท่า่น 

รบัเขา้บญัช,ี รบัจาก

บญัช,ี และบญัชภีาษ ี

หกัจา่ยลว่งหนา้ 

บญัชเีหลา่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ าหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

อยา่งไรกต็ามทา่นเปลีย่นแปลงได ้หลังจากการ

เปลีย่นแปลงทกุครัง้ใหค้ลกิ  เพือ่ให ้AccStar จะ

ท ารายการใหอ้ตัโนมตัใิหม ่

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่6 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. รับช าระดว้ยเงนิสด 

2. รับช าระดว้ยเชค็ 

3. รับช าระบตัรเครดติ 

4. รับช าระจากอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
5. รับช าระจากเงนิโอน 

6. รับช าระรวม คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนรายละเอยีด 

 

ใหท้า่นเลอืกบญัชทีีต่อ้งการจะน าเงนิเขา้ ถา้ช าระดว้ยเชค็

ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท านองเดยีวกบัการช าระ

ดว้ยเครดติใหร้ะบหุมายเลขดว้ย 
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เงนิสด ในกรณีทีรั่บดว้ย เงนิสด ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบัเงนิสด

ทัง้หมดทีก่ าหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบัเงนิสด จะ

ปรากฏในชอ่ง “รับเขา้บญัช”ี 

เช็ค ในกรณีทีรั่บดว้ย เชค็ ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบัเงนิเชค็

ทัง้หมดทีก่ าหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบัเช็ค จะปรากฏ

ในชอ่ง “รับเขา้บญัช”ี 

เครดติการด์ ในกรณีทีรั่บดว้ย เครดติการด์ ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบั 

เครดติการด์ ทัง้หมดทีก่ าหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบั

เครดติการด์ จะปรากฏในชอ่ง “รับเขา้บญัช”ี 

จ านวนแตกตา่ง ขณะทีป้่อนขอ้มลูเดบติหรอืเครดติ AccStar จะรวม

ยอดเดบติและเครดติทันทีแ่ละจะแสดงผลแตกตา่งใหเ้ห็น 

กอ่นทีท่า่นจะจบการท ารายการถา้จ านวนแตกตา่งไม่

เทา่กบั 0  AccStar จะเตอืนทา่นและจะบนัทกึยอด

แตกตา่งไวท้ีบ่ญัชชีัว่คราวเลขที ่399999 

ภาษซีือ้ เชค็ถกูทีน่ีก่รณีทีเ่ป็นภาษีมลูคา่เพิม่ซือ้ โดยทั่วไป

ภาษีมลูคา่เพิม่ในหนา้ตา่งนีจ้ะเป็นภาษีขาย กรณีทีรั่บช าระ

เงนิเนือ่งจากการสง่คนืสนิคา้จะเป็นภาษีซือ้เป็นตน้ 

ขอ้มลูบญัชแียกประเภท  

บญัช ี หมายถงึเลขทีบ่ญัชทีา่นสามารถเลอืกไดจ้าก Drop down 

List โดยกด F4 หรอืป้อนหมายเลขบญัชไีดโ้ดยตรง 

Double click หรอืกด F3 หรอืกด Enter เพือ่เลอืกรายการ  

AccStar จะตรวจเชค็หมายเลขบญัชใีหท้า่นถา้ถกูตอ้ง

ก็จะแสดงชือ่บญัชใีห ้และทา่นไมส่ามารถแกไ้ขชือ่บญัชี

ได ้ณ ทีน่ี ้

ชือ่บญัช ี ชือ่บญัช ีไมส่ามารถแกไ้ขได ้

รายละเอยีด ทา่นสามารถบนัทกึรายละเอยีดของรายการไดถ้งึ 200 

ตัวอกัษร 

เดบติ ป้อนจ านวนเงนิทีท่า่นตอ้งการ 

เครดติ ป้อนจ านวนเงนิทีท่า่นตอ้งการ 
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ป้อนขอ้มลูใหม ่ 

 คลกิปุ่ ม “สรา้งใหม่” หรอื (F2) 

 AccStar จะแสดง เลขทีใ่บส าคญัตอ่จากหมายเลขทีป้่อนขอ้มลูครัง้สดุทา้ย อย่างไรก็ตามทา่น

สามารถเปลีย่นแปลงได ้แลว้กด ENTER 

 ป้อนวนัทีข่องใบส าคญั  

 ป้อนหมายเลขอา้งองิ เลขทีเ่ช็คหรอืเครดติการด์ วนัทีเ่ชค็ ลกูคา้ จ านวนยอดรวมสนิคา้ ขอ้มูลของ
ใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ 

 คลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้AccStar ท ารายการใหอ้ตัโนมัต ิ

 ทา่นสามารถบนัทกึรายการทีไ่มก่ระทบขอ้มูลเชค็และภาษีเพิม่เตมิไดไ้ดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวนในตาราง 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคัญได ้ 

 ถา้หากมกีารผดิพลาดและทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคญัใหล้บออกแทนการเปลีย่นแปลง 

 ขอ้มลูรายการบญัชแียกประเภททีท่า่นป้อนทีน่ี ่จะปรากฏทีห่นา้ตา่ง บนัทกึขอ้มูลแยกประเภท ซึง่เป็น

ขอ้มลูเดยีวกนั ถา้ทา่นท าฟังชัน่ Post รายการ ในระบบบญัชแียกประเภทขอ้มลูของหนา้ตา่งนีก็้จะ

หายไป ถา้ยังไมไ่ดท้ าการ Post รายการ ขอ้มลูยังอยู่ทีน่ี่ 

 

การรบัเงนิมดัจ าจากการขายสนิคา้ 

 ใหท้า่นดรูายละเอยีดไดท้ี ่ระบบการขายสนิคา้ การรบัเงนิมดัจ าจากการขายสนิคา้ 
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อืน่ๆ 

เช็คคนื 

 ฟังชัน่เชค็คนืชว่ยใหท้า่นจัดการเกีย่วกบัเชค็คนืทีเ่ป็นทัง้เชค็รับและเชค็จา่ย AccStar ท ารายการ

บนัทกึรายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ชือ่ลกูคา้ หมายถงึชือ่ของลกูคา้ 

เช็คทีจ่า่ยใหล้กูคา้ หมายถงึเชค็คนืทีเ่ป็นเชค็จา่ยใหล้กูคา้ 

เช็คทีร่บัจากลกูคา้ หมายถงึเชค็คนืทีเ่ป็นเชค็รับจากลกูคา้ 

วนัทีเ่ช็ค หมายถงึวันทีบ่นเชค็ 

เลขทีเ่ช็ค หมายถงึหมายเลขเชค็ หรอืหมายเลขอา้งองิ 

บญัช-ีเดบติ หมายถงึหมายเลขบญัชทีีจ่ะเดบติ  

บญัช-ีเครดติ หมายถงึหมายเลขบญัชทีีจ่ะเครดติ  

วนัทีเ่ช็คคนื หมายถงึวันทีเ่ชค็คนื AccStar จะใชว้ันทีเ่ดยีวกนันีส้ าหรับ

ก าหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึรายการบญัช ี
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จ านวน หมายถงึจ านวนเงนิทีร่ะบบุนเชค็ 

 

รายละเอยีดตาราง 

 

เลขทีเ่ช็ค หมายถงึหมายเลขเชค็ ทีจ่า่ยหรอืฝาก 

วนัทีเ่ช็ค หมายถงึวันทีร่ะบบุนเชค็  

เลขทีอ่า้งองิ หมายถงึเลขทีใ่บส าคญั 

บญัช-ีเดบติ หมายถงึหมายเลขบญัชทีีไ่ดเ้ดบติตอนบนัทกึบญัช ี

บญัช-ีเครดติ หมายถงึหมายเลขบญัชทีีไ่ดเ้ครดติตอนบนัทกึบญัช ี

ยอดรวม หมายถงึจ านวนเงนิทีร่ะบบุนเชค็ 

ป้อนขอ้มลูใหม ่

 เลอืกลกูคา้ 

 คลกิปุ่ ม “เชค็ทีจ่่ายใหล้กูคา้” หรอื “เชค็ทีรั่บจากลกูคา้” 

 ป้อนวนัทีเ่ชค็คนื 

 เลอืกเชค็ทีจ่ะคนืจากตาราง 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรายการ 

 ขอ้แนะน า:  

 ทา่นไมส่ามารถยกเลกิรายการทีบ่นัทกึบญัชแีลว้ โปรดระวงักอ่นคลกิปุ่ มบนัทกึ 
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เปลีย่นวนัทีท่ ีค่รบก าหนด 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับป้ลีย่นวันทีค่รบก าหนดของการขายสนิคา้ การซือ้สนิคา้ หรอืใบแจง้หนีค้า่บรกิาร 

โดยทีท่า่นไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งป้อนขอ้มลูใหมแ่ละสามารถใชร้ายการเดมิได ้ซึง่ทา่นสามารถท าไดโ้ดยเปลีย่น

วันทีท่ีน่ี ่
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กระทบยอดธนาคาร 

ฟังชัน่กระทบยอดธนาคารจะชว่ยทา่นจัดการเกีย่วกบัการฝากและถอนเงนิจากบญัชธีนาคาร โดย

กระทบยอดบญัชธีนาคารกบั Bank statement 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

บญัชธีนาคาร หมายถงึหมายเลขบญัชทีีก่ าหนดไวส้ าหรับธนาคารตา่งๆ ทา่น

เลอืกบญัชทีีต่อ้งการกระทบยอด 

ตารางฝาก รายการทีป่รากฏในตารางนีจ้ะเป็นรายการฝากเงนิทัง้หมด 

ตารางถอน รายการทีป่รากฏในตารางนีจ้ะเป็นรายการถอนเงนิทัง้หมด 

ต ัง้แต ่ หมายถงึวันทีเ่ริม่ตน้ของรายการทีท่า่นตอ้งการกระทบยอด 

ถงึ หมายถงึวันทีส่ดุทา้ยของรายการทีท่า่นตอ้งการกระทบยอด 

เลขทีเ่ช็ค หมายถงึหมายเลขเชค็ หรอืหมายเลขอา้งองิ 

วนัทีเ่ช็ค หมายถงึวันทีบ่นเชค็ 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของการฝากหรอืถอน 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนเงนิทีร่ะบบุนเชค็ 

ยอดคงเหลอืในบญัช ี

คลกิเพือ่

เปลีย่นแปลง 
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เช็คผา่น เชค็ถกู หมายถงึผา่นแลว้ ไมเ่ชค็แสดงวา่ยงัไมผ่า่น 

เช็คฝากยงัไมผ่า่น หมายถงึเชค็ทัง้หมดทีฝ่ากเขา้บญัชแีตย่งัไมผ่า่น 

เช็คฝากผา่นแลว้ หมายถงึเชค็ทัง้หมดทีฝ่ากเขา้บญัชแีละผา่นแลว้ 

เช็คจา่ยยงัไมผ่า่น หมายถงึเชค็ทัง้หมดทีจ่า่ยแตย่งัไมผ่า่น 

เช็คจา่ยผา่นแลว้ หมายถงึเชค็ทัง้หมดทีจ่า่ยและผา่นแลว้ 

คงเหลอื หมายถงึผลแตกตา่งระหวา่งเชค็ฝากผา่นแลว้และเชค็จา่ยผา่น

แลว้ 

กระทบยอด 

 เลอืกบญัชทีีต่อ้งการ 

 ป้อนวนัทีเ่ริม่และวนัทีส่ดุทา้ยของขอ้มูล 

 คลกิเพือ่เปลีย่นคา่ในชอ่ง “เชค็ผา่น” ตามขอ้มลูทีป่รากฏบน bank statement 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื(F9) เพือ่ทีจ่ะบนัทกึขอ้มูล 

ขอ้แนะน า:  

 ทา่นสามารถกลบัไปกระทบยอดรายการทีท่า่นเคยกระทบยอดแลว้ไดต้ามทีต่อ้งการ 
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การโอนเช็คระหวา่งบญัช ี

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการโอนรายการเชค็จากบญัชหีนึง่ไปยงัอกีบญัชหีนึง่ AccStar จะท ารายการ

บนัทกึรายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิสามารถโอนไดท้ัง้เชค็รับรับจากลกูคา้และเชค็ทีจ่า่ยใหล้กูคา้ 

ในบางกรณีทา่นอาจรับเชค็ทีจ่า่ยลว่งหนา้ อาจน าเขา้บญัชเีชค็รับลว่งหนา้กอ่น เมือ่ถงึก าหนดก็โอนจาก 

บญัชเีชค็รับลว่งหนา้ ไปยงับญัชเีชค็ทีถ่กูตอ้ง ท านองเดยีวกบัการจา่ยเชค็ลว่งหนา้ 

 

ป้อนขอ้มลู 

 เลอืกวนัทีเ่ริม่และวนัทีส่ดุทา้ยของขอ้มูล 

 เลอืกบญัชทีีต่อ้งการยา้ย และเลอืกบญัชทีีจ่ะโอนไป 

 เลอืกประเภทของเชค็ เชค็รับหรอืเชค็จา่ย 

 ลากรายการ (เชค็ทีต่อ้งการจะโอน) ไปยังดา้นขวามอื 

 คลกิปุ่ ม  เพือ่ค านวณยอดรวม 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื(F9) เพือ่บนัทกึขอ้มลู 

 

คลกิเพือ่เลอืก

ขอ้มลูใหม ่

ลากรายการที่

ตอ้งการโอน 

แลว้น ามาไวท้ีน่ี่ 

คลกิเพือ่ค านวณยอดรวม ยอดรวมทีจ่ะโอน 
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การยกเลกิการช าระเงนิและการรบัช าระเงนิ 

การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบสัง่ซือ้สนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการช าระเงนิ

ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัชซีือ้ บญัชเีจา้หนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่น

สามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคญัเทา่นัน้  AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

ให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบส าคัญทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 
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 หรอื Double Click ทีร่ายการทีต่อ้งการจะยกเลกิ ตรงตาราง “ขอ้มลูทัง้หมด”  

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรายการ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถคน้หาเลขทีใ่บส าคญัไดจ้ากหนา้ “ขอ้มลูทัง้หมด” 

 
 

 

การยกเลกิการช าระเงนิใบรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบรับคนืสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการช าระเงนิ

ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีขาย บญัชลีกูหนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้” 

  



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  202 

 

การยกเลกิการช าระคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการช าระเงนิทีไ่ด ้

ปิดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั บญัชตีา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีง

ป้อนหมายเลขใบส าคญัเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

กรณีทีม่ใีบก ากบักบัภาษี AccStar จะยกเลกิรายการให ้ทา่นยงัคงใชห้มายเลขใบก ากบัภาษีนัน้

ไดอ้กี 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบส าคัญทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 

 หรอืคลกิ 2 ครัง้ทีร่ายการทีต่อ้งการจะยกเลกิ ตรงตาราง “ใบส าคัญทัง้หมด” 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่

เรยีกขอ้มลู

พรอ้ม

รายละเอยีด 
ค าอธบิาย

รายการบัญชี

ทา่นแกไ้ขได ้

คน้หาเลขที่

ใบส าคัญไดจ้าก

ทีน่ี ่
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ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถคน้หาเลขทีใ่บส าคญัไดจ้ากหนา้ “ใบส าคัญทัง้หมด” 

 

การยกเลกิการช าระเงนิคา่มดัจ า 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิคา่มดัจ า เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการช าระเงนิทีไ่ดปิ้ด

และบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีบญัชเีจา้หนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถ

ยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้” 

 

การยกเลกิการช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการช าระเงนิทีไ่ด ้

ปิดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีบญัชเีจา้หนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถ

ยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้” 
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การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการรับช าระ

เงนิทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีขาย บญัชลีกูหนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบส าคัญทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 

 หรอื Double Click ทีร่ายการทีต่อ้งการจะยกเลกิ ตรงตาราง “ขอ้มลูทัง้หมด”  

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรายการ 
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ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถคน้หาเลขทีใ่บส าคญัไดจ้ากหนา้ “ขอ้มลูทัง้หมด” 

 

 

การยกเลกิการรบัช าระเงนิใบสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบสง่คนืสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการรับช าระ

เงนิทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีซือ้ บญัชเีจา้หนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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การยกเลกิการรบัช าระเงนิจากรายรบัอืน่ๆ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการรับช าระเงนิจากรายไดอ้ืน่ๆ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการรับช าระ

เงนิทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั บญัชตีา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิได ้

โดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคญัเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

กรณีทีม่ใีบก ากบักบัภาษี AccStar จะยกเลกิรายการให ้ทา่นยงัคงใชห้มายเลขใบก ากบัภาษีนัน้

ไดอ้กี 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบส าคัญทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 

 หรอืคลกิ 2 ครัง้ทีร่ายการทีต่อ้งการจะยกเลกิ ตรงตาราง “ใบส าคัญทัง้หมด” 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่

เรยีกขอ้มลู

พรอ้ม

รายละเอยีด 
ค าอธบิาย

รายการบัญชี

ทา่นแกไ้ขได ้

คน้หาเลขที่

ใบส าคัญไดจ้ากทีน่ี่ 



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  207 

 

 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถคน้หาเลขทีใ่บส าคญัไดจ้ากหนา้ “ใบส าคัญทัง้หมด” 

 

การยกเลกิการรบัช าระเงนิคา่มดัจ ารบั 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการรับช าระเงนิคา่มดัจ ารับ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการรับช าระเงนิที่

ไดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีบญัชลีกูหนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่น

สามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคญัเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

ให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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ระบบบญัชแียกประเภท 

ผงับญัช ี

ดรูายละเอยีดไดท้ี ่ข ัน้ตอนการตดิต ัง้ระบบ / ก าหนดผงับญัช ี

บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท 

การบนัทกึขอ้มลูแยกประเภทหมายถงึการบนัทกึรายการเดบติหรอืเครดติทีไ่มส่ามารถบนัทกึได ้

โดยตรงจากระบบตา่งๆ ทา่นสามารถบนัทกึไดท้ีน่ี ่

ทา่นสามารถดรูายการบญัชแียกประเภทที ่AccStar ท ารายการใหโ้ดยอตัโนมตัจิากระบบตา่งๆได ้

ทีน่ี ่

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขอา้งองิ หรอื เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 

ตวัอักษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวนัทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการบัญชเีกดิขึน้ ทา่นสามารถ
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เลอืกวนัตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

สมุดรายวนั เลอืกสมดุรายวนัทีส่มัพันธก์บัรายการทีท่า่นป้อน 

จ านวนแตกตา่ง ขณะทีป้่อนขอ้มลูเดบติหรอืเครดติ AccStar จะรวมยอดเดบติและ

เครดติทนัทีแ่ละจะแสดงผลแตกตา่งใหเ้ห็น กอ่นทีท่า่นจะจบการท า

รายการถา้จ านวนแตกตา่งไมเ่ทา่กบั 0  AccStar จะเตอืนทา่นและ

จะบนัทกึยอดแตกตา่งไวท้ีบ่ญัชชีัว่คราวเลขที ่399999 

บญัช ี หมายถงึเลขทีบ่ัญช ีทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื 

ทา่นสามารถคน้หาโดยป้อนตัวอกัษรตัวแรกหรอืหลายตวั เพือ่แสดง

รายชือ่บญัช ี

รายละเอยีด ทา่นสามารถบนัทกึรายละเอยีดของรายการไดถ้งึ 200 ตวัอักษร 

เดบติ ป้อนจ านวนเงนิทีท่า่นตอ้งการ 

เครดติ ป้อนจ านวนเงนิทีท่า่นตอ้งการ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บส าคญัทเีดยีวทัง้หมด 

 ทา่นไมส่ามารถป้อนเดบติและเครดติใหอ้ยูใ่นรายการเดยีวกนัได ้

ชนดิจดัสรร กรณีทีต่อ้งจัดสรรรายรับหรอืรายจา่ยไปยังแผนกตา่งๆ เฉพาะบญัชี

รายรับและรายจา่ย จะไมป้่อนก็ได ้

โครงการ กรณีทีต่อ้งการแยกโครงการ เฉพาะบญัชรีายรับและรายจา่ย จะไม่

ป้อนก็ได ้

บันทกึรายการทีใ่ชบ้อ่ยๆ 

 ใช ้navigator เพือ่ทีจ่ะเลือ่นไปยังระเบยีนทีท่า่นตอ้งการจะบันทกึ หรอื ป้อนเลขทีใ่บส าคญัแลว้กด 

ENTER 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึรายการทีใ่ชบ้อ่ยๆ”   
 ป้อนชือ่อา้งองิและความถีใ่นการใชง้าน 

 คลกิทีไ่หนก็ไดภ้ายนอกตารางเพือ่กลับไปสูก่ารป้อนรายการ 

เรยีกใชร้ายการทีใ่ชบ้อ่ยๆ 

 คลกิปุ่ ม “สรา้งใหม่” หรอื (F2) 

 AccStar จะแสดงหมายเลขอา้งองิ หรอื เลขทีใ่บส าคัญตอ่จากหมายเลขทีป้่อนขอ้มลูครัง้สดุทา้ย 

อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้แลว้กด ENTER 
 ป้อนวนัทีข่องใบส าคญั  

 คลกิปุ่ ม “เรยีกใชร้ายการทีใ่ชบ้อ่ยๆ”   

 คลกิปุ่ มซา้ยสองครัง้บนชือ่ของรายการทีท่า่นตอ้งการจะใช ้

 ขอ้แนะน า:  

 ทา่นสามารถท ารายการขา้งตน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมม่รีายการใดๆในตารางรายการ 

 

file:///C:/Users/Matchim/AppData/Roaming/Microsoft/Word/navigation.htm
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คลกิปุ่ มนีเ้พือ่

เรยีกดรูายการ  คลกิปุ่ มนี ้เพือ่กลับรายการ 

เลอืกชว่งวันทีท่ีต่อ้งการดขูอ้มลู แลว้

คลกิปุ่ มนีเ้พือ่เรยีกดรูายการ 
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บญัชแียกประเภท 

ฟังชัน่นีส้ าหรับดรูายรายทีบ่นัทกึแลว้ของบญัชตีา่งๆ ทา่นสามารถจะดรูายการตา่งๆไดต้ลอดเวลา

คลกิรายการดา้นซา้ยมอื เพือ่ทีจ่ะเลือ่นไปยงับญัชทีีท่า่นตอ้งการจะดขูอ้มลู 

 

  

เลอืกบัญชทีีต่อ้งการดขูอ้มลู  

คลกิเมือ่ตอ้งการดรูายละเอยีดปีปัจจุบัน 

คลกิเมือ่ตอ้งการดรูายละเอยีดยอ้นหลัง 
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คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการกระจายยอดคา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเดอืนตา่งๆทีค่า่ใชจ้า่ย

เกดิขึน้ เชน่ คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ หรอืคา่เบีย้ประกนัเป็นตน้ โดยทา่นเพยีงแตป้่อนขอ้มลูยอดรวมทีจ่า่ย

ลว่งหนา้แลว้ระบจุ านวนเดอืนทีต่อ้งการกระจาย หลังจากนัน้ AccStar จะบนัทกึใหท้กุเดอืนเมือ่ทา่นท า

รายการ สิน้เดอืน 

 

ป้อนขอ้มลูใหม ่ 

 คลกิปุ่ ม “สรา้งใหม่”  หรอื (F2) 

 AccStar จะแสดงบัญชคีา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ ทีท่า่นก าหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ ใหท้นัที ่แตอ่ย่างไรก็

ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยพมิพแ์ทนทีห่รอืใช ้dropdown list 

 ป้อนบญัชทีีค่า่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืใช ้dropdown list 

 ป้อนรายละเอยีดของคา่ใชจ้า่ย 

 ป้อนจ านวนเงนิรวมของคา่ใชจ้่าย 

 ป้อนจ านวนเดอืนของคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นตอ้งการให ้AccStar กระจายใหท้า่น 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื(F9) เพือ่ทีจ่ะบนัทกึขอ้มูล 

ขอ้แนะน า: 
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 ทา่นจะตอ้งก าหนดบัญชหีลักส าหรับคา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ กอ่นทีท่า่นจะท ารายการ 

 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการกระจายยอดคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเดอืนตา่งๆทีค่า่ใชจ้า่ย

เกดิขึน้ เชน่ คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้าเป็นตน้ โดยทา่นเพยีงแตป้่อนขอ้มลูยอดรวมของคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยแลว้

ระบจุ านวนเดอืนทีต่อ้งการกระจาย หลังจากนัน้ AccStar จะบนัทกึใหท้กุเดอืนเมือ่ทา่นท ารายการ สิน้

เดอืน 

 การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ 
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ภาษมีลูคา่เพิม่ซือ้และขาย 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ จัดการเกีย่วกบัภาษีซือ้และภาษีขาย ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย พมิพร์ายงานตา่งๆ ให ้

ทา่นเลอืกระยะเวลา แลว้คลกิ  เพือ่แสดงรายการ ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงรายการในตารางได ้

ส าหรับพมิพเ์ทา่นัน้ (ไมส่ามารถบนัทกึได)้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงวันทีร่ายงาน วันที่

ใบก ากบัภาษี และสถานทีเ่กบ็(สาขา) และบนัทกึการเปลีย่นแปลงได ้

ขัน้ตอนการเปลีย่นวันที ่

1. เลอืกชว่งเวลาทีแ่สดงขอ้มลูตัง้แตต่น้ปีจนถงึปลายปี เพือ่ใหข้อ้มลูทีต่อ้งการจะ

เปลีย่นแสดง 

2. เปลีย่นวันทีข่องขอ้มลูทีต่อ้งการ 

3. บนัทกึ 

4. เลอืกชว่งเวลาทีแ่สดงขอ้มลูใหมต่ามเดอืนทีเ่ปลีย่น 
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พมิพแ์บบฟอรม์ภาษมีลูคา่เพิม่ ภ.พ. 30 หรอื ภ.ง.ด. 53 หรอื ภ.ง.ด. 3 

 

ก าหนดหมายเลข ภ.ง.ด. 53 หรอื ภ.ง.ด. 3 
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Post รายการ หรอื บนัทกึบญัชแียกประเภท 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ Post รายการบญัชไีปยงับญัชแียกประเภทตา่งๆ ยกเวน้ใบส าคญัมรีายการทีม่บีญัชี

พัก 399999 อยู ่(AccStar จะไม ่Post รายการทีอ่ยูใ่นบญัชพัีกทา่นจะตอ้งแกไ้ขบญัชใีหถ้กูตอ้งกอ่น) 

ทา่นควรส ารองขอ้มลูกอ่นทกุครัง้ และควรท ารายการนีท้กุครัง้กอ่นพมิพร์ายงานทางการเงนิตา่งๆ 

ทา่นสามารถเลอืกชว่งเวลาทีต่อ้งการ Post ได ้

 

ขอ้แนะน า:  

 

 ทา่นสามารถดรูายการที ่Post ไมไ่ด ้ทีห่นา้ตา่ง “บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท” 
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รายงานทางการเงนิตา่งๆ 

งบทดลอง 

ทา่นสามารถพมิพง์บทดลองไดโ้ดยก าหนดเงือ่นไขเวลาไดต้ามตอ้งการ มรีปูแบบใหเ้ลอืกอยู ่6 

แบบ 

 

 

ขอ้แนะน า:  

 
 ทา่นสามารถ ดรูายการของยอดเดบติ และเครดติ ไดโ้ดย คลกิ 2 ครัง้ในต าแหน่งทีต่อ้งการทราบ 
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กระดาษท าการ 

ทา่นอาจจะตอ้งท ากระดาษท าการในตอ้นสนิปีเพือ่ปรับปรงุบญัชตีา่งๆ AccStar ไดจ้ัดเตรยีม

ฟังชัน่นีใ้หท้า่นเพือ่ความสะดวกโดยทีไ่มต่อ้งท าบนกระดาษ ทา่นเพยีงป้อนขอ้มลูในบญัชทีีต่อ้งการปรับปรงุ 

คลกิปุ่ มค านวณใหม ่เพือ่ค านวณยอดคงเหลอืและปรังปรงุงบตา่งๆใหส้มัพันธก์นั เมือ่เชค็ถกูตอ้งแลว้ให ้

คลกิปุ่ ม สรา้งรายการ GL เพือ่สรา้งรายการบญัชแียกประเภท ทา่นสามารถดรูายการทีส่รา้งขึน้ไดท้ี่

หนา้ตา่ง บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท  
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งบกระแสเงนิสด 

ทา่นสามารถก าหนดเงือ่นไขตา่งๆของงบกระแสเงนิสดไดต้ามตอ้งการ เพยีงแคล่ากบญัชทีีต่อ้งการ

แลว้น าไปวางไวใ้นหวัขอ้ทีก่ าหนดไว ้
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งบก าไรขาดทนุ 

ทา่นสามารถก าหนดเงือ่นไขตา่งๆของงบก าไรขาดทนุไดต้ามตอ้งการ เพยีงแคล่ากบญัชทีีต่อ้งการ

แลว้น าไปวางไวใ้นหวัขอ้ทีก่ าหนดไว ้ทา่นสามารถเลอืกระยะเวลาของขอ้มลูทีแ่สดงในงบก าไรขาดทนุได ้

ตามตอ้งการ เลอืกยอ้นหลังไดไ้มจ่ ากดั 

ทา่นสามารถสรา้งแบบฟอรม์ไดห้ลายแบบตามตอ้งการ เพยีงแตค่ดัลอกแบบฟอรม์เดมิระบชุือ่

แบบฟอรม์ใหมแ่ลว้แกไ้ขตามตอ้งการ 

 

 
สรา้งฟอรม์ใหมโ่ดยคัดลอกฟอรม์ปัจจบุนั 

 
คัดลอกจากผังบญัช ี

 
ลบฟอรม์ปัจจบุนั 

 
ลบบญัชทีีเ่ลอืกทัง้หมด เพือ่เลอืกใหม ่
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งบดลุ 

รปูแบบการแสดงงบดลุจะน ามาจากผังบญัช ีดังนัน้ทา่นจะตอ้งจัดผังบญัชใีหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบ

ของงบดลุทีต่อ้งการ สามารถก าหนดเงือ่นไขวันทีส่นิสดุของงบดลุได ้
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รายงานแยกตามหนว่ยงาน 

ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นสามารถดรูายการบญัชแียกตามหน่วยงานตา่งๆ ทา่นสามารถเลอืกระยะเวลา 

หรอืเงือ่นไขตา่งๆของขอ้มลูทีแ่สดงในรายงานไดต้ามตอ้งการ เลอืกยอ้นหลังไดไ้มจ่ ากดั มรีายงานใหเ้ลอืก

อยู ่3 ประเภทคอื งบทดลอง รายไดร้ายจา่ย และรายละเอยีดบญัชแียกประเภท 
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ทดลองรายงานตา่งๆ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับพมิพร์ายงานทางการเงนิเชน่ งบทดลอง งบก าไรขาดทนุ และงบดลุกอ่นทีจ่ะ Post 

รายการบญัช ีหมายถงึทา่นสามารถทดลองออกรายงานดังกลา่ววา่ถกูตอ้งตามทีต่อ้งการหรอืไมโ่ดยทีย่งั

ไมไ่ด ้Post รายการบญัชแียกประเภท 
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การบนัทกึปิดงวด 

ปิดบญัชสี ิน้เดอืน 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับบนัทกึคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะตอ้งบนัทกึประจ าเดอืนเชน่ คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ คา่ใชจ้า่ยคา้ง

จา่ย และคา่เสือ่มตา่งๆ ทา่นเพยีงแตร่ะบเุดอืนทีต่อ้งการบนัทกึและคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งการ AccStar จะ

จัดการบนัทกึรายการใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
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ปิดบญัชสี ิน้ปี 

การปิดงวดบญัชสี ิน้ปี กอ่นทีจ่ะท าการปิดงวดบญัชสี ิน้ปีทา่นจะตอ้งตรวจสอบวา่ไดท้ ารายการตา่งๆ

เรยีบรอ้ยแลว้เชน่ ปิดงวดสิน้เดอืน ทา่นควรจะส ารองขอ้มลูไวอ้ยา่งนอ้ย 2 ชดุ รายงานตอ่ไปนีค้วรจะจัดพมิพ์

กอ่นการปิดงวดเพือ่ทีจ่ะเก็บไวส้ าหรับการตรวจสอบ หรอืเมือ่ตอ้งการขอ้มลูยอ้นหลงั 

          รายงานบญัชลีกูหนี ้
          รายงานบญัชเีจา้หนี ้
          รายงานบญัชบีญัชทีั่วไป 
          รายงานสนิคา้คงคลัง 

 

ล าดับการท างานมดีังนี ้

 

1. พมิพง์บก าไรขาดทนุ 

2. ผา่นรายการรายรับและรายจา่ยไปยงับญัชกี าไรสะสม 

3. พมิพง์บดลุ 

4. ปิดบญัชเีพือ่โอนยอดคงเหลอืไปยงัปีถัดไป 

 

 

 

  



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  228 

 

ทรพัยส์นิถาวร 

รายละเอยีดทรพัยส์นิถาวร 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นในการเก็บขอ้มลูของทรัพยส์นิถาวรและการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค านวณคา่

เสือ่มราคาทัง้หมด 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสัทรพัยส์นิ หมายถงึรหัสทรัพยส์นิ ก าหนดได ้30 ตัวอักษร  

รายละเอยีด ทา่นสามารถก าหนดรายละเอยีดของทรัพยส์นิได ้100 ตวัอักษร 

ประเภท หมายถงึประเภทของทรัพยส์นิก าหนดไดต้ามตอ้งการ 

กลุม่สนิคา้-1 ขอ้มลูเหลา่นี้ทา่นจะไมป้่อนก็ได ้

กลุม่สนิคา้-2 ขอ้มลูเหลา่นี้ทา่นจะไมป้่อนก็ได ้

สถานทีต่ ัง้ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูของสถานทีต่ัง้ของทรัพยส์นิ 

หนว่ยงาย หมายถงึหน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของทรัพยส์นิ 

แผนก หมายถงึแผนกทีเ่ป็นเจา้ของทรัพยส์นิ 

ทา่นตอ้งก าหนดคา่

เสือ่มและวธิคี านวณ 

กรณีทีเ่ป็น

ทรัพยส์นิเกา่ให ้

ใสข่อ้มลู 3 ชอ่งนี้

ดว้ย 

กรณีทีม่รีายการยอ่ยใหป้้อนรายละเอยีดรายการยอ่ยทีน่ี่ 
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ผูด้แูลทรพัยส์นิ หมายถงึเจา้หนา้ทีท่ีด่แูลทรัพยส์นิ 

บญัชทีรพัยส์นิ หมายถงึบญัชทีีใ่ชส้ าหรับบนัทกึทรัพยส์นิ 

บญัช-ีคา่เสือ่มสะสม หมายถงึบญัชทีีใ่ชส้ าหรับบนัทกึคา่เสือ่มสะสม 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย-คา่เสือ่ม หมายถงึบญัชทีีใ่ชส้ าหรับบนัทกึคา่เสือ่มราคา เป็นบญัชปีระเภท

คา่ใชจ้่าย 

วธิคี านวณ ทา่นสามารถก าหนดวธิคี านวณได ้3 วธิดีงัตอ่ไปนี้ 

1.  Straight Line (การคดิคา่เสือ่มแบบเสน้ตรง) วธินีีจ้ะค านวณใน

อตัรารอ้ยละทีเ่ทา่ๆกนัทกุเดอืนและจะตดัออกจากมูลคา่ของ

ทรัพยส์นิจนกวา่จะมมีลูคา่เทา่กบั 0 หรอืเทา่กับมลูคา่ของราคา

เศษ 

2.  Declining Balance (ลดลงตามล าดบั) วธินีีจ้ะค านวณในอัตรา

รอ้ยละทีเ่ทา่ๆกนัทกุปี โดยทีจ่ะน าอัตรารอ้ยละมาค านวณกับยอด

ของทรัพยส์นิทีล่ดลงทกุๆปี 

3.  Sum-Of-the-Years (วธิผีลรวมจ านวนปี) เป็นวธิทีีต่ัง้สมมตฐิาน

วา่สนิทรัพยจ์ะถกูใชง้านอยา่งเต็มทีใ่นปีแรก  

 
หนว่ย หมายถงึจ านวนหน่วยทัง้หมด ในกรณีทีม่จี านวนมากกวา่ 1 หน่วย  จะ

สรา้งรายการย่อยให ้ใหท้า่นเพิม่เตมิรายรายเอยีดในหนา้ รายการ

ยอ่ย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาตอ่หน่วย 

ราคาทุน หมายถงึราคาทีซ่ือ้ทรัพยส์นิ ราคาตอ่หน่วย x จ านวนหน่วย 

อตัรา %  หมายถงึอตัราคา่เสือ่มตอ่ปี 

คา่เสือ่มเบือ้งตน้ หมายถงึคา่เสือ่มทีอ่นุญาตใหค้ดิไดใ้นปีแรก 

มูลคา่สงูสดุ หมายถงึมลูคา่สงูสดุทีก่ฎหมายทีอ่นุญาตใหค้ดิคา่เสือ่มได ้

วนัทีซ่ือ้ หมายถงึวนัทีซ่ ือ้ทรัพยส์นิ 

วนัทีเ่ร ิม่คา่เสือ่ม หมายถงึวนัทีเ่ริม่ค านวณคา่เสือ่มซึง่อาจไมใ่ชว่นัเดยีวกบัวนัทีซ่ ือ้ 

คา่เสือ่มคร ัง้ตอ่ไป หมายถงึคา่เสือ่มทีจ่ะน าไปบนัทกึบญัชใีนเดอืนตอ่ไป 

คา่เสือ่มสะสม หมายถงึคา่เสือ่มสะสมทัง้หมดของทรัพยส์นิ 

Mons. หมายถงึจ านวนงวดทีไ่ดค้ดิคา่เสือ่ม 

  



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  230 

 

 

มูลคา่ทางบญัช ี หมายถงึมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ 

คา่เสือ่มคร ัง้ตอ่ไป หมายถงึจ านวนคา่เสือ่มทีจ่ะบันทกึบญัชใีนงวดตอ่ไป 

บนัทกึคร ัง้สดุทา้ย หมายถงึวนัทีท่ีบ่นัทกึคา่เสือ่มครัง้ลา่สดุ 

มูลคา่ซาก หมายถงึมลูคา่ซากในตอนหมดอายุ 

มูลคา่ทดแทน หมายถงึมลูคา่ทรัพยส์นิทีจ่ะซือ้มาทดแทน (ไมร่ะบก็ุได)้ 

ค านวณคา่เสือ่มจนถงึ หมายถงึวนัทีส่ดุทา้ยทีค่ านวณคา่เสือ่ม 

ตน้ทนุ-ค านวณ หมายถงึมลูคา่ทีซ่ ือ้มาหักดว้ยมลูคา่ซาก 

ผูข้าย หมายถงึผูท้ีข่ายทรัพยส์นิ 

เลขทีเ่อกสาร ขอ้มลูเหลา่นี้ทา่นจะไมป้่อนก็ได ้

สิน้สดุการรบัประกนั หมายถงึวนัทีส่ ิน้สดุการรับประกนัจากผูข้าย 

หมายเลขเครือ่ง หมายถงึหมายเลขเครือ่ง ก าหนดได ้30 ตัวอกัษร  

 

ประเภทการประกนัภยั หมายถงึประเภทการประกนัภัยทีป่ระกนัภัยทรัพยส์นิ 

ประกนัภยัเร ิม่ หมายถงึวนัเริม่คุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภัย 

เบีย้ประกนัภยั หมายถงึเบีย้ประกนัภัยทีป่ระกันภัยทรัพยส์นิ 
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หมายเหตุ ใชส้ าหรับบนัทกึขอ้มลูเพิม่เตมิตามทีท่า่นตอ้งการ 

ซอ่มแซมโดย ผูท้ีซ่อ่มแซมครัง้สดุทา้ย 

ซอ่มแซมคร ัง้สดุทา้ย หมายถงึวนัทีท่ีซ่อ่มแซมครัง้สดุทา้ย 

ซอ่มแซมคร ัง้ตอ่ไป หมายถงึวนัทีท่ีซ่อ่มแซมในครัง้ตอ่ไป 

คา่ซอ่มแซม หมายถงึคา่ซอ่มแซมครัง้สดุทา้ย 

 

รายงานตา่งๆ 

AccStar แบง่รายงานออกเป็น 2 ประเภทคอื รายงานทั่วไปและรายงานส าหรับการบรหิาร ทกุ

ระบบจะมรีายงานใหท้า่นเพือ่ดขูอ้มลูในรปูแบบและเงือ่นไขตา่งๆ ทกุรายงานทา่นสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตัว

ทา่นเอง งา่ยๆโดยทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรูด้า้นโปรแกรม รายงานทัว่ไปทกุรายงานสามารถ Export ไปใน

รปูของ Format ตา่งๆไดเ้ชน่ PDF, HTML, Text, CSV, MHT, Rich Text file,  Excel and Graphic document 

เพือ่น าเอาไปประยกุตใ์ชง้านตามทีต่อ้งการ ทา่นยงัสามารถ Email เอกสารไดจ้ากโปรแกรมโดยตรง 

รายงานท ัว่ไป 

รายงานทั่วไปคอืแบบฟอรม์ตา่งๆเชน่ รายงานสนิคา้คงเหลอื รายงานลกูหนีเ้ป็นตน้ รายงานทั่วไป

แบง่ออกเป็นกลุม่ๆตามฟังชัน่ของงาน เมือ่ทา่นป้อนขอ้มลูทา่นสามารถพมิพแ์บบฟอรม์ไดท้ันททีีห่นา้ตา่ง

ป้อนขอ้มลู และทา่นยงัสามารถเลอืกรปูแบบไดต้ามตอ้งการทีห่นา้ตา่งนัน้ๆ 

การแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายงานท ัว่ไป 

เมือ่ตอ้งการเพิม่รายงานใหมใ่หท้ าดังนี ้

1. เลอืกรายงานทีต่อ้งการเป็นแบบในชอ่ง Report 

2. คลกิปุ่ มแกไ้ขรายงาน   

3. คลกิปุ่ ม Save As พรอ้มก าหนดชือ่รายงานทีต่อ้งการ 

4. จะปรากฏรายงานทีช่อ่ง Report  

ในกรณีทีต่อ้งการลบรายงานใหท้ าดังนี้ 
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1. เลอืกรายงานทีต่อ้งการเป็นแบบในชอ่ง Report 

2. คลกิปุ่ ม Delete  

กอ่นทา่นจะลบทา่นควรพจิารณาใหอ้ยา่งรอยคอบเพราะถา้ลบแลว้จะยกเลกิหรอืน ากลับมา

ไมไ่ด ้
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กดSave as เพือ่สรา้งฟอรม์
ใหมใ่ชใ้นการแกไ้ข 

ขอ้มลูทีส่ามารถ
น าเอาไปใสไ่วใ้น

รายงาน 

Property window 
เปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ของหัวขอ้หรอื Data 

field ตา่งๆไดท้ีน่ี ่

 

แสดงตัวอยา่งกอ่นพมิพ ์

รปูแบบ
ตัวอักษร 

Layout 

ปุ่ มจัดต าแหน่งกรณีทีเ่ลอืก
Control ไวม้ากกวา่ 2 Controls 

 
เครือ่งมอืตา่งๆ 

สามารถลาก Control 
เหลา่นีไ้ปวางไวใ้น
ต าแหน่งทีต่อ้งการ 

ชือ่หัวขอ้ตา่งๆ 
สามารถแกไ้ขหรอืลบ

ออกได ้
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คลกิเพือ่จัดรปูแบบของ 

Control 

รปูแบบของ Control 
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จัดรปูแบบชดิซา้ยของฟอรม์ 

จัดรปูแบบชดิดา้นบนของฟอรม์ 

แสดงตัวอยา่ง

กอ่นพมิพ ์
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การน ารปูมาใสใ่นแบบฟอรม์ 

 

 

เอาเมาสม์าลากทีน่ีไ่ป

ไวท้ีฟ่อรม์ 

น าเมาสม์าลากไปไว ้

ต าแหน่งทีต่อ้งการ 
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คลกิทีน่ีเ่พือ่น ารปูที่

ตอ้งการมาไว ้

คลกิทีน่ีเ่พือ่เลอืกรปู

ทีต่อ้งการ 

เสร็จแลว้คลกิทีน่ี ่
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รปูทีไ่ด ้ใหจั้ดรปู

ตามตอ้งการ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่จัด

รปูตามตอ้งการ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่บันทกึเมือ่

เสร็จแลว้ 
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รายงานส าหรบัการบรหิาร 

รายงานเพือ่การบรหิารเป็นรายงานทีย่ดึหยุน่สามารถปรับเปลีย่นไดท้ัง้ จ านวนขอ้มลู เงือ่นไขการ

เลอืกขอ้มลู รปูแบบอกัษร ขนาดของคอลัมน ์สามารถเลอืกทีจ่ะพมิพร์ายละเอยีดได ้(กรณีทีม่รีายละเอยีด) 

สิง่ทีพ่มิพจ์ะเหมอืนกบัสิง่ทีป่รากฏบนจอภาพ  

รายงานนีจ้ะชว่ยใหท้า่นน าขอ้มลูทีม่อียูม่าใชใ้นการบรหิารไดเ้ป็นอยา่งด ีทา่นสามารถ Export ขอ้มลู

ไปเพือ่น าไปใชง้านตอ่ได ้

 

คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลูใหมใ่น

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขการเลอืกขอ้มลู 
คลกิเพือ่ Export 

ขอ้มลูไปใชง้าน 

คลกิเพือ่ดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิ 
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ขอ้แนะน า 

 By Column หมายถงึน าขอ้มูลตามคอลมันม์าแสดงในแผนภมู ิ

 ใหท้า่นคลกิตรงหัวขอ้เพือ่แสดงขอ้มลูในแผนภมูทิัง้คอลมันห์รอืบรรทดั 

  

คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลู 

คลกิเพือ่แสดงแผนภมู ิ

คลกิ 2 ครัง้เพือ่ดู

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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การจดัการระบบท ัว่ไป 

ก าหนดฐานขอ้มลูบรษิทั 

 

 บนหนา้ตา่ง “ฐานขอ้มลูส าหรบับรษิทั” ทา่นจะเห็นชือ่ฐานขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่

 คลกิปุ่ ม ”ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก าหนดฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท  

 บนหนา้ตา่ง dialog box, เลอืกฐานขอ้มลูทีท่า่นตอ้งการใชเ้ป็นฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท ทา่นตอ้ง

สรา้งหรอืมฐีานขอ้มลูกอ่นแลว้จงึจะใชไ้ด ้

 เมือ่เลอืกเสร็จแลว้ใหท้า่นออกจากโปรแกรมแลว้กลบัเขา้มาใหมเ่พือ่ใหฐ้านขอ้มลูเป็นตัวใหม่ 

 

สรา้งฐานขอ้มลูใหมส่ าหรบับรษิทั 

 

 บนหนา้ตา่ง “สรา้งแฟ้มใหมส่ าหรบับรษิทั” ทา่นจะเห็นชือ่ฐานขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่  

 คลกิปุ่ ม “ใชแ้ฟ้มแมแ่บบ” หรอื ”แฟ้มทีใ่ชอ้ยูปั่จจบุนั” เพือ่ทีจ่ะใชข้อ้มลูดังกลา่วเป็นแบบ 

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก าหนดฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท 

 บนหนา้ตา่ง dialog box, ตัง้ชือ่ฐานขอ้มลูทีท่า่นตอ้งการใชเ้ป็นฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท เมือ่ทา่น

ท าเสร็จแลว้ฐานขอ้มลูปัจจบุนัจะเปลีย่นเป็นฐานขอ้มลูทีท่า่นไดส้รา้งขึน้ 

 เมือ่เสร็จแลว้ใหท้า่นออกจากโปรแกรมแลว้กลับเขา้มาใหมเ่พือ่ใหฐ้านขอ้มลูเป็นตวัใหม ่

 

ส ารองขอ้มลู 

 

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก าหนดฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท  

 บนหนา้ตา่ง “ส ารองขอ้มลู” ทา่นจะเห็นชือ่ฐานขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะส ารองขอ้มลู 

 บนหนา้ตา่ง dialog box, ตัง้ชือ่ฐานขอ้มลูส ารอง AccStar จะก าหนดชือ่ใหโ้ดยใชว้ันทีเ่ป็น

ตัวก าหนดอยา่งไรกต็ามทา่นเปลีย่นแปลงได ้
 

หมายเหต:ุ แฟ้มส ารองขอ้มลูเป็นแฟ้มแบบ Zip คณุสามารถ Unzip ไดโ้ดยโปรแกรมทั่วๆไป 
 

น าขอ้มลูกลบัมาใช ้

 บนหนา้ตา่ง “น าขอ้มลูกลบัมาใช”้ ทา่นจะเห็นชือ่ฐานขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่
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 คลกิปุ่ ม “ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะน าขอ้มลูกลับมาใช ้

 บนหนา้ตา่ง dialog box, เลอืกฐานขอ้มลูทีจ่ะน าขอ้มลูกลบัมาใช ้

 

กระชบัฐานขอ้มลู 

ส าหรับฐานขอ้มลู Microsoft Access เทา่นัน้ เพือ่ทีจ่ะกระชบัฐานขอ้มลู ขณะทีโ่ปรแกรมกระชบั

ฐานขอ้มลูนีโ้ปรแกรมก็จะจัดเรยีงขอ้มลูใหมใ่นฐานขอ้มลูดว้ย คณุควรท าการกระชบัฐานขอ้มลูเป็นประจ า

เพราะจะท าใหก้ารท างานเร็วขึน้และฐานขอ้มลูก็จะเล็กลงไมเ่ปลอืงเนื้อทีใ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ 

เปลีย่นแปลงรหสัผา่น 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับเปลีย่นแปลงรหัสผา่นของผูใ้ชท้ีก่ าลังใชง้านอยู ่
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จดัการระบบ 

สทิธกิารใชง้าน 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับก าหนดสทิธกิารใชง้านของพนักงานแตล่ะคน โดยทา่นสามารถก าหนดไดว้า่

ตอ้งการใหพ้นักงานคนไหนใชง้านอะไรไดบ้า้ง การก าหนดสทิธกิ าหนดตามเมนู ถา้พนักงานมสีทิธใินเมนู

ไหนก็สามารถใชง้านไดท้ัง้หมด กรณีทีต่อ้งการใหพ้นักงานดขูอ้มลูไดอ้ยา่งเดยีว ใหก้ าหนดสทิธพินักงานผู ้

นัน้ใชเ้มนูทีด่ไูดอ้ยา่งเดยีวเชน่ ประวตัเิป็นตน้ 

 

 

เลอืกระดบัผูใ้ชง้านมี

ทัง้หมด 10 ระดบัที่

ตอ้งการคดัลอก 

คลกิทีน่ีเ่พือ่คดัลอก 

เลอืกเมนูตา่งๆ 
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ป้อนขอ้มลู 

 ใช ้navigator เพือ่ทีจ่ะเลือ่นไปยังระเบยีนพนักงานทีท่า่นตอ้งการป้อน 

 เชค็เครือ่งหมายถกู หรอื ลบเครือ่งหมายถกู ออกจากชือ่เมนู 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

 คลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”  หรอื (Ctrl+Z) เพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลง 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถก าหนดระดับการใชง้านได ้10 ระดับ ในหนา้ Set User’s Level 

 เมือ่ก าหนดแลว้ ทา่นสามารถทีจ่ะเรยีกสิง่ทีก่ าหนดไวใ้นหนา้ Assign โดย เลอืก User’s Level ทีต่อ้งการ

แลว้คลกิปุ่ ม  

  

เลอืกระดบั

ผูใ้ชง้านมี

ทัง้หมด 10 

ระดบั 

เลอืกเมนูตา่งๆ 

เชค็ถกู

หมายถงึ

อนุญาตใหใ้ช ้

งานได ้
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เปลีย่นรหสัตา่งๆ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ เปลีย่นแปลงรหัสบญัช ีรหสัลกูคา้ และรหัสสนิคา้ ส าหรับหมายเลขทีใ่ชอ้ยูใ่หเ้ป็น

หมายเลขใหมโ่ดยทีจ่ะไปแทนทีท่ัง้หมดทีม่อียู ่ทา่นจะตอ้งปิดหนา้ตา่งทีเ่ปิดอยูท่ัง้หมดกอ่นเริม่ท าการ

เปลีย่นแปลง 

 

ป้อนขอ้มลู: 

1. ป้อนรหัสเดมิทีถ่กูตอ้ง 

2. ป้อนรหัสใหม่ 
3. คลกิปุ่ มตกลง 

4. เชค็ความถูกตอ้งแลว้กดปุ่ มยนืยัน 

 

  

Click เพือ่เปลีย่น

รหสับญัช ี

Click เพือ่เปลีย่น

รหสัลกูคา้ 

Click เพือ่เปลีย่น

รหสัสนิคา้ 
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แผนผงัของระบบการผลติ 
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ก าหนดขอ้มลูคร ัง้แรก 

หนว่ยการผลติ 

ฟังชัน่นีเ้ก็บขอ้มลูของหน่วยการผลติทัง้หมด ก าหนดเพยีงครัง้แรกเทา่นัน้ อยา่งไรกต็ามถา้ตอ้งการ

เพิม่หรอืเปลีย่นแปลงสามารถท าไดต้ลอด สามารถก าหนดหน่วยการผลติไดไ้มจ่ ากดั (ในกรณีทีธ่รุกจิยงัไม่

ตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการผลติ ทา่นไมต่อ้งก าหนดกไ็ด)้ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

หนว่ยผลติเลขที ่ หมายถงึรหัสหน่วยการผลติ ก าหนดได ้15 ตัวอักษร (ตวัเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหม่ AccStar จะแสดงหมายเลขใหมใ่หโ้ดย

บวกหนึง่ตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน ทา่นสามารถแกไ้ขไดก้อ่น

ออกจากชอ่งนี ้

รายละเอยีด ทา่นสามารถก าหนดรายละเอยีดของหน่วยการผลติได ้30 ตวัอกัษร 

กลุม่หนว่ยผลติ หมายถงึหน่วยการผลตินีอ้ยูใ่นกลุม่การผลติไหน เชน่ โรงงานผลติ A 

เป็นตน้ 
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กลุม่หนว่ยการผลติทดแทน หมายถงึหน่วยการผลติทีส่ามารถท าการผลติทดแทนหน่วยการผลตินี้

ได ้

หยดุการผลติ หมายถงึหน่วยการผลตินีไ้ม่ไดท้ าการผลติตอ่ไปแลว้ แตไ่ม่ลบออก

จากฐานขอ้มลูเพราะจะกระทบถงึขอ้มลูเกา่ 

วนัทีแ่กไ้ขคร ัง้สดุทา้ย หมายถงึวนัทีท่ีม่กีารแกไ้ขขอ้มูลหน่วยการผลตินี้ 

เวลาท างาน หมายถงึเวลาท างานทีใ่ชส้ าหรับค านวณเวลาสิน้สดุของการผลติ โดยม 

AccStar จะน าระยะเวลาท างานใน 1 วนัและวนัหยุดตา่งๆมาพจิารณา

ดว้ย 

ล าดบัในกลุม่ทดแทน _________  

ตน้ทนุทางตรง หมายถงึตน้ทนุทางตรงตอ่หน่วยของหน่วยการผลตินี ้ป้อนเป็นจ านวน 

ตน้ทนุทางออ้ม หมายถงึตน้ทนุทางออ้มตอ่หน่วยทีจ่ัดสรรใหแ้กห่น่วยการผลตินี ้ป้อน

เป็นจ านวนเปอรเ์ซ็นตข์องตน้ทนุทางตรง 

อตัราตน้ทนุท ัว่ไป หมายถงึตน้ทนุทัว่ไปอืน่ๆ (ถา้ม)ี ตอ่หน่วยของหน่วยการผลตินี ้ป้อน

เป็นจ านวน 

ตน้ทนุตอ่หนว่ย หมายถงึตน้ทนุรวมทัง้หมดตอ่หน่วย 

ค านวณตามเวลา หมายถงึค านวณตน้ทนุตามเวลาทีผ่ลติ 

ค านวณตามหนว่ย หมายถงึค านวณตน้ทนุตามหน่วยทีผ่ลติ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลา 

ก าลงัการผลติ หมายถงึหน่วยนีม้พีนักงานทีผ่ลติกีค่น 

ประสทิธภิาพ หมายถงึประสทิธภิาพของการผลติ ป้อนเป็นจ านวนเปอรเ์ซ็นต ์

เวลารอคอย หมายถงึเวลารอคอยกอ่นทีจ่ะเริม่ผลติได ้

เวลาด าเนนิงานสงุสดุ _______________ 

หนว่ยเวลารอคอย หมายถงึหน่วยของเวลารอคอย 

ผูร้บัชว่งผลติ หมายถงึหน่วยผลตินี้ไมไ่ดผ้ลติเอง จะสง่ไปใหผู้รั้บชว่งผลติให ้
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หนว่ยเครือ่งจกัร 

ฟังชัน่นีเ้ก็บขอ้มลูของหน่วยเครือ่งจกัรทัง้หมด ก าหนดเพยีงครัง้แรกเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตามถา้

ตอ้งการเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงสามารถท าไดต้ลอด สามารถก าหนดหน่วยเครือ่งจกัรไดไ้มจ่ ากดั (ในกรณีที่

ธรุกจิยงัไมต่อ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการผลติ ทา่นไมต่อ้งก าหนดก็ได)้ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

หนว่ยเครือ่งจกัรเลขที ่ หมายถงึรหัสหน่วยเครือ่งจักร ก าหนดได ้15 ตัวอักษร (ตวัเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหม่ AccStar จะแสดงหมายเลขใหมใ่ห ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน ทา่นสามารถแกไ้ขได ้

กอ่นออกจากชอ่งนี ้

รายละเอยีด ทา่นสามารถก าหนดรายละเอยีดของหน่วยเครือ่งจักรได ้30 ตัวอักษร 

กลุม่หนว่ยผลติ หมายถงึหน่วยการผลตินีอ้ยูใ่นกลุม่การผลติไหน เชน่ โรงงานผลติ A 

เป็นตน้ 

กลุม่หนว่ยการผลติ

ทดแทน 

หมายถงึหน่วยเครือ่งจักรทีส่ามารถท าการผลติทดแทนหน่วย

เครือ่งจักรนี้ได ้
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หยดุการผลติ หมายถงึหน่วยเครือ่งจักรนีไ้ม่ไดท้ าเครือ่งจักรตอ่ไปแลว้ แตไ่มล่บออก

จากฐานขอ้มลูเพราะจะกระทบถงึขอ้มลูเกา่ 

ตน้ทนุทางตรง หมายถงึตน้ทนุทางตรงตอ่หน่วยของหน่วยการผลตินี ้ป้อนเป็นจ านวน 

ตน้ทนุทางออ้ม หมายถงึตน้ทนุทางออ้มตอ่หน่วยทีจ่ัดสรรใหแ้กห่น่วยการผลตินี ้ป้อน

เป็นจ านวนเปอรเ์ซ็นตข์องตน้ทนุทางตรง 

อตัราตน้ทนุท ัว่ไป หมายถงึตน้ทนุทัว่ไปอืน่ๆ (ถา้ม)ี ตอ่หน่วยของหน่วยการผลตินี ้ป้อน

เป็นจ านวน 

ตน้ทนุตอ่หนว่ย หมายถงึตน้ทนุรวมทัง้หมดตอ่หน่วย 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลา 

ก าลงัผลติ หมายถงึหน่วยนีม้พีนักงานทีผ่ลติกีค่น 

ประสทิธภิาพ หมายถงึประสทิธภิาพของการผลติ ป้อนเป็นจ านวนเปอรเ์ซ็นต ์

เวลารอคอย หมายถงึเวลารอคอยกอ่นทีจ่ะเริม่ผลติได ้

หนว่ยเวลารอคอย หมายถงึหน่วยของเวลารอคอย 

เวลาตดิต ัง้ หมายถงึเวลาตดิตัง้เครือ่งจักร 

เวลารอคอย หมายถงึเวลารอคอยทีเ่กีย่วกบัการตดิตัง้ 

เวลาเคลือ่นยา้ย หมายถงึเวลาเคลือ่นยา้ยวัตถดุบิมายังหน่วยเครือ่งจักร 

จ านวนของเสยี หมายถงึจ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

ของเสยี (%) หมายถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

จ านวนสง่ลว่งหนา้ หมายถงึจ านวนของวัตถดุบิทีจ่ะตอ้งสง่ลว่งหนา้กอ่นการผลติ 

เวลาด าเนงิานข ัน้ต า่ หมายถงึเวลาขัน้ต า่ของหน่วยเครือ่งจักรนีท้ีจ่ะตอ้งใช ้

เวลาด าเนงิานสงูสดุ หมายถงึเวลาสงูสดุของหน่วยเครือ่งจักรนีท้ีจ่ะท าการผลติได ้

ผลติพรอ้มกนัได ้ หมายถงึจ านวนทีส่ามารถผลติพรอ้มกนัได ้

เวลาการท างาน หมายถงึเวลาท างานทีใ่ชส้ าหรับค านวณเวลาสิน้สดุของการผลติ โดย 

AccStar จะน าระยะเวลาท างานใน 1 วนัและวนัหยดุตา่งๆมา

พจิารณาดว้ย 
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ก าหนดโครงสรา้งการผลติ (Bill of Material – BOM) 

ฟังชัน่นีเ้ก็บขอ้มลูของโครงสรา้งการผลติ หรอืทีเ่รยีกกนัทั่วไปวา่ BOM ทัง้หมด ก าหนดเพยีงครัง้

แรกเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตามถา้ตอ้งการเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงสามารถท าไดต้ลอดเวลา ทา่นสามารถก าหนด 

BOM ไดไ้มจ่ ากดั ทา่นจะตอ้งก าหนด BOM กอ่นจงึจะใชฟั้งชัน่อืน่ๆได ้

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

BOM เลขที ่ หมายถงึเลขทีท่ีใ่ชอ้า้งองิถงึ BOM ก าหนดได ้20 ตวัอกัษร (ตวัเลข

หรอือกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมายเลขใหมใ่ห ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน ทา่นสามารถแกไ้ขได ้

กอ่นออกจากชอ่งนี ้

รายละเอยีด ทา่นสามารถก าหนดรายละเอยีดของหน่วยการผลติได ้100 ตวัอักษร 

รหสั หมายถงึรหัสของสนิคา้ส าเร็จรูปทีจ่ะผลติจาก BOM 

ตน้ทนุมาตรฐาน หมายถงึตน้ทนุรวมมาตรฐานของ BOM ซึง่รวมทัง้วตัถดุบิ และคา่แรง

ตา่งๆ โปรแกรมจะใชต้น้ทนุนีเ้ป็นตน้ทนุสนิคา้เมือ่น าสนิคา้ทีผ่ลติเสร็จ

แลว้เขา้คลงัสนิคา้ 

คลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งการคดัลอก

ขอ้มลูจาก BOM ทีม่อียูแ่ลว้ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่คน้หา 

เปอรเ์ซน็ตจ์ านวนของเสยีที่

เกดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

จ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่

การผลติ 1 ครัง้ 
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จ านวนทศนยิม หมายถงึจ านวนของหน่วยทศนยิมทีจ่ะใชส้ าหรับ BOM แตล่ะ BOM 

สถานะ หมายถงึสถานะของ BOM แยกออกไดด้งันี้ 

1. สรา้งใหม ่หมายถงึก าลงัก าหนดคา่ตา่งๆ ไมส่ามารถน าไปใช ้

ในฟังชัน่อืน่ได ้

2. ผลติ หมายถงึก าหนดคา่ตา่งๆเรยีบรอ้ยแลว้สามารถน าไปใช ้

ในฟังชัน่ตา่งๆได ้

3. ยกเลกิ หมายถงึยกเลกิการใชง้านแลว้ ไม่สามารถน าไปใช ้

ในฟังชัน่อืน่ได ้

พมิพ ์ หมายถงึรูปแบบรายงานทีต่อ้งการพมิพ์ 

สว่นประกอบ  

เลขที ่ หมายถงึรหัสของวตัถดุบิหรอื BOM ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หารหัสสนิคา้ไดร้วดเร็ว

โดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด F4 หรอื ป้อน 1-3 ตวัแรกของ

รายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหัส 

ถา้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของวัตถดุบิหรอื BOM AccStar จะน ามาจาก 

ระบบสนิคา้คงคลงัทนัทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอืป้อนรหัสสนิคา้ อยา่งไรก็

ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้จ านวนอกัษรสงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนวตัถดุบิทีใ่ชต้อ่การผลติ 1 หน่วยสนิคา้ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลงั AccStar จะใช ้

หน่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ยทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ของเสยี หมายถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ หรอื 

หมายถงึจ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

คา่คงที ่ ถา้เชค็ถกูทีน่ี ่ชอ่งของเสยีจะหมายถงึ จ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การ

ผลติ 1 ครัง้ 

เป็น BOM หมายถงึรายการทีแ่สดงเป็นไม่ใชว่ตัถดุบิ BOM ทา่นสามารถ

ก าหนดให ้BOM เป็นสว่นประกอบของอกี BOM ได ้และก าหนดไดไ้ม่

จ ากัด Level 
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กระบวนการผลติ 

กรณีทีท่า่นตอ้งการก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการผลติทา่นจะตอ้งก าหนดรายละเอยีดที่

หนา้นีด้ว้ย 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ล าดบั หมายถงึล าดับขัน้ตอนของการผลติ ทา่นจะตอ้งเรยีงล าดบัใหถ้กูตอ้ง

และสอดคลอ้งกับการปฏบิัต ิ

เลขที ่ หมายถงึรหัสของหน่วยการผลติหรอืหน่วยเครือ่งจักร 

รายละเอยีด รายละเอยีดของหน่วยการผลติหรอืหน่วยเครือ่งจักร 

หนว่ยผลติ แสดงใหท้ราบวา่รายการเป็นหน่วยการผลติหรอืไมใ่ช ่

เวลาตดิต ัง้ หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการตดิตัง้กอ่นเริม่การผลติ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลาตดิตัง้ 

เวลาผลติ หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการผลติ 1 หน่วยสนิคา้ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลาผลติ 

เวลารอคอย หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการรอคอยกอ่นเริม่ผลติ 
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หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลารอคอย 

เวลาเคลือ่นยา้ย หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยไปยังหน่วย 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลาเคลือ่นยา้ย 

จ านวนของเสยี หมายถงึจ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

ของเสยี (%) หมายถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

จ านวนสง่ลว่งหนา้ หมายถงึจ านวนของวัตถดุบิทีจ่ะตอ้งสง่ลว่งหนา้กอ่นการผลติ 

ผลติพรอ้มกนัได ้ หมายถงึจ านวนทีส่ามารถผลติพรอ้มกนัได ้

ตน้ทนุตอ่หนว่ย หมายถงึตน้ทนุตอ่การผลติ 1 หน่วยของหน่วยการผลติหรอืหน่วย

เครือ่งจักร 

 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถบนัทกึขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั วธิกีารผลติ รูปภาพ และเอกสารในรูปแบบของ PDF ของ

แตล่ะ BOM ได ้

 ทา่นสามารถคลกิ 2 ครัง้ทีห่นา้รายการเพือ่กลับไปดรูายละเอยีดทีห่นา้รายละเอยีด 
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การป้อนขอ้มลูประจ าวนั 

ใบส ัง่ผลติ 

ฟังชัน่นีก้ารออกใบสัง่ผลติ กอ่นจะออกใบสัง่ผลติทา่นจะตอ้งก าหนด BOM และเปลีย่นสถานะใหเ้ป็น 

ผลติ กอ่น 

 ใหท้า่นคลกิปุ่ มสรา้งใหม ่AccStar จะแสดงรายการ BOM ทีม่สีถานะ ผลติ ใหท้า่นเลอืก BOM 

ทีต่อ้งการโดยกดปุ่ ม Enter หรอืคลกิ 2 ครัง้ เมือ่เลอืกเสร็จแลว้ใหก้ าหนดหมายเลขใบสัง่ผลติ เมือ่ทา่นออก

จากชอ่ง ใบสัง่ผลติเลขที ่AccStar จะคดัลอกขอ้มลูของ BOM มาใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากนัน้ใหท้า่นป้อน

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส ัง่ผลติ หมายถงึเลขทีข่องใบสัง่ผลติ ก าหนดได ้15 ตัวอักษร (ตวัเลขหรอือกัษร) 

เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมายเลขใหมใ่หโ้ดยบวกหนึง่ตอ่

คลกิทีน่ีเ่พือ่ค านวณ 

จ านวนทีจ่ะตอ้งใชใ้นการผลติ 

ตน้ทนุมาตรฐาน 

เลขที ่BOM เวลา 
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จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน ทา่นสามารถแกไ้ขไดก้อ่นออกจากชอ่งนี้ 

ใบส ัง่ขาย/ใบส ัง่ซือ้ กรณีทีท่า่นตอ้งการอา้งองิถงึใบสัง่ขายหรอืใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ใหเ้ลอืกทีน่ี่ 

วนัที ่WO/ครบก าหนด หมายถงึวนัทีข่องใบสัง่ผลติ และวนัทีค่รบก าหนดทีจ่ะตอ้งเสร็จ อาจเป็นวนั

เดยีวกับวนัทีผ่ลติเสร็จหรอืไม่ก็ได ้

จ านวนผลติ 
ใหท้า่นใสจ่ านวนทีต่อ้งการผลติแลว้คลกิปุ่ ม  เพือ่ค านวณวตัถดุบิที่

ตอ้งการใชแ้ละวนัทีเ่ริม่ผลติและวนัทีผ่ลติเสร็จของแตล่ะหน่วยการผลติ 

ตน้ทนุมาตรฐาน หมายถงึตน้ทนุรวมมาตรฐานของ BOM 

สถานะ หมายถงึสถานะของใบสัง่ผลติแยกออกไดด้งันี้ 

1. สรา้งใหม ่หมายถงึก าลงัก าหนดคา่ตา่งๆ ไมส่ามารถน าไปใชใ้น

ฟังชัน่อืน่ได ้

2. ผลติ หมายถงึก าหนดคา่ตา่งๆเรยีบรอ้ยแลว้สามารถน าไปใชใ้น

ฟังชัน่ตา่งๆได ้

3. เสร็จแลว้ หมายถงึเสร็จการผลติแลว้ ขอ้มูลจะไมแ่สดงอกีที่

หนา้ตา่งนี้ 

พมิพ ์ หมายถงึรูปแบบรายงานทีต่อ้งการพมิพ์ 

สว่นประกอบ  

เลขที ่ หมายถงึรหัสของวตัถดุบิหรอื BOM ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาสค์ลกิที่

ปุ่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หารหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 

1-3 ตวัแรกของรหัสแลว้กด F4 หรอื ป้อน 1-3 ตวัแรกของรายละเอยีด

สนิคา้แลว้กด F6 ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหัส ถา้กด F6 ขอ้มลู

จะเรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของวัตถดุบิหรอื BOM  

จ านวน หมายถงึจ านวนวตัถดุบิทีใ่ชต้อ่การผลติ 1 หน่วยสนิคา้ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลงั AccStar จะใชห้น่วยนี ้

ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ยทา่นสามารถเปลีย่นได ้

จ านวนทีต่อ้งการ หมายถงึจ านวนวตัถดุบิทีจ่ะตอ้งใชใ้ชต้อ่ใบสัง่ผลติ ซึง่จะรวมจ านวนของ

เสยีดว้ย 

ของเสยี หมายถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ หรอื 

หมายถงึจ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

คงที ่ ถา้เชค็ถกูทีน่ี ่ชอ่งของเสยีจะหมายถงึ จ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 

1 ครัง้ 

เป็น BOM หมายถงึรายการทีแ่สดงเป็นไม่ใชว่ตัถดุบิ BOM ทา่นสามารถก าหนดให ้

BOM เป็นสว่นประกอบของอกี BOM ได ้และก าหนดไดไ้มจ่ ากดั Level 
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กรณีทีท่า่นก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการผลติ AccStar จะค านวณวันทีเ่ริม่ตน้และวันที่

ผลติเสร็จของแตล่ะหน่วยผลติใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีใ่ชเ้ก็บสนิคา้ทีผ่ลติเสร็จแลว้ 

วธิกีารบนัทกึบญัช ี หมายถงึวธิกีารบนัทกึบญัชตีน้ทนุทีเ่กดิขึน้จากหน่วยผลติแยกออกได ้

ดงันี ้

1. ป้อน Manual หมายถงึไมต่อ้งการให ้AccStar ค านวณ

ให ้ในกรณีทีท่า่นป้อนคา่แรงเป็นยอดรวมรายเดอืนครัง้เดยีว 

2. เมือ่ปิดงาน หมายถงึตอ้งการให ้AccStar ค านวณให ้

และบนัทกึบัญชเีมือ่หน่วยผลติ ผลติเสร็จแลว้ทัง้หมด 

3. เมือ่ปิดใบส ัง่งาน หมายถงึตอ้งการให ้AccStar ค านวณ

ใหแ้ละบนัทกึบญัชเีมือ่หน่วยผลติผลติเสร็จแลว้ทกุหน่วยผลติ 

และไดเ้ปลีย่นสถานะใบสัง่ผลติเป็น เสร็จแลว้ 

บนัทกึ หมายถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับใบสัง่ผลติ 

หนว่ยงาน ทา่นสามารถก าหนดหน่วยงานส าหรับใบสัง่ผลติ เพือ่อา้งองิ 



 

AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  258 

 

โครงการ ทา่นสามารถก าหนดโครงการส าหรับใบสัง่ผลติ เพือ่อา้งองิ 

กระบวนการผลติ  

ล าดบั หมายถงึล าดับขัน้ตอนของการผลติ 

เลขที ่ หมายถงึรหัสของหน่วยการผลติหรอืหน่วยเครือ่งจักร 

รายละเอยีด รายละเอยีดของหน่วยการผลติหรอืหน่วยเครือ่งจักร 

หนว่ยผลติ แสดงใหท้ราบวา่รายการเป็นหน่วยการผลติหรอืไมใ่ช ่

เร ิม่ผลติ หมายถงึวนัทีแ่ละเวลาเริม่ผลติของหน่วยผลติ AccStar ค านวณ

ใหจ้ากขอ้มลูทีก่ าหนดไวท้ี ่BOM 

ผลติเสร็จ หมายถงึวนัทีแ่ละเวลาเมือ่หน่วยผลติผลติเสร็จ AccStar ค านวณ

ใหจ้ากขอ้มลูทีก่ าหนดไวท้ี ่BOM 

เวลาตดิต ัง้ หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการตดิตัง้กอ่นเริม่การผลติ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลาตดิตัง้ 

เวลาผลติ หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการผลติ 1 หน่วยสนิคา้ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลาผลติ 

เวลาผลติท ัง้หมด-Min. หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการผลติของหน่วยผลติมหีน่วยเป็นนาท ี

เวลารอคอย หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการรอคอยกอ่นเริม่ผลติ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลารอคอย 

เวลาเคลือ่นยา้ย หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยไปยังหน่วย 

หนว่ย หมายถงึหน่วยของเวลาเคลือ่นยา้ย 

จ านวนของเสยี หมายถงึจ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

ของเสยี (%) หมายถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

จ านวนสง่ลว่งหนา้ หมายถงึจ านวนของวัตถดุบิทีจ่ะตอ้งสง่ลว่งหนา้กอ่นการผลติ 

ผลติพรอ้มกนัได ้ หมายถงึจ านวนทีส่ามารถผลติพรอ้มกนัได ้

ตน้ทนุตอ่หนว่ย หมายถงึตน้ทนุตอ่การผลติ 1 หน่วยของหน่วยการผลติหรอืหน่วย

เครือ่งจักร 

สถานะ หมายถงึสถานะของการผลติของหน่วยผลติแยกออกไดด้งันี้ 

1. สรา้งใหม ่หมายถงึก าลงัก าหนดคา่ตา่งๆ  

2. ผลติ หมายถงึอยูใ่นระหวา่งการผลติ 

3. เสร็จแลว้ หมายถงึเสร็จการผลติแลว้ 
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ประวัต ิ

 ทา่นสามารถดปูระวตัขิองใบสัง่ผลติพรอ้มกบัจ านวนวัตถดุบิทีใ่ชจ้รงิเปรยีบเทยีบกบัทีก่ าหนดไวต้าม 

BOM ไดท้ีห่นา้ “รายการ” ตามรปู 
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เบกิวตัถดุบิ 

ฟังชัน่นีก้ารน าเอาวตัถดุบิตามใบสัง่ผลติเพือ่เอาไปผลติ กอ่นจะออกใบเบกิวัตถดุบิทา่นจะตอ้ง

ก าหนดใบสัง่ผลติ และเปลีย่นสถานะใหเ้ป็น ผลติ กอ่น 

 ใหท้า่นคลกิปุ่ มสรา้งใหมก่ าหนดหมายเลขใบสัง่ผลติ  เสร็จแลว้คลกิปุ่ ม  เพือ่แสดงรายการ

ใบสัง่ผลติทีม่สีถานะ ผลติ ใหท้า่นเลอืกใบสัง่ผลติ ทีต่อ้งการโดยกดปุ่ ม Enter หรอืคลกิ 2 ครัง้ AccStar 

จะคัดลอกขอ้มลูของ ใบสัง่ผลติมาใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากนัน้ใหท้า่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบเบกิของ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบเบกิวตัถดุบิ ก าหนดได ้15 ตัวอักษร (ตวัเลข

หรอือกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมายเลข

ใหมใ่หโ้ดยบวกหนึง่ตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน ทา่น

สามารถแกไ้ขไดก้อ่นออกจากชอ่งนี้ 
วนัทีใ่บเบกิของ วนัทีใ่บเบกิวตัถดุบิ 
วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวนัทีท่ีท่างฝ่ายดแูลสนิคา้ไดส้ง่ของให ้

ป้อนจ านวนทีจ่ะตอ้งเบกิ ทา่น

เบกิบางสว่นได ้ 

คลกิขวาทีน่ีแ่ลว้เลอืกเมนู 

Column Chooser แลว้ลาก

ชือ่คอลมันท์ีต่อ้งการแสดงมา

ไวท้ีน่ี ่ 
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สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการเบกิจากสถานทีเ่ก็บแหง่ไหน 
ใบส ัง่ผลติ หมายถงึขอ้มลูอา้งองิใบสัง่ผลติ 
บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการจะแจง้ใหฝ่้ายดแูลสนิคา้ไดรั้บ

ทราบหรอือืน่ๆ 
รายการวตัถุดบิ  
เลขที ่ หมายถงึรหัสของวตัถดุบิหรอื BOM ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตวัแรกของรหัสแลว้กด F4 

หรอื ป้อน 1-3 ตวัแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 ในกรณี

ทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหัส ถา้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตาม

รายละเอยีดสนิคา้ 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของวัตถดุบิหรอื BOM  

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการเบกิ ทา่นสามารถเบกิบางสว่นไดโ้ดย

ใหเ้ปลีย่นจ านวนไดต้ามตอ้งการ ถา้ยังไมต่อ้งการเบกิบาง

รายการใหใ้ส ่0 ในชอ่งนี ้

กรณีทียั่งไม่ไดเ้บกิหรอืเบกิบางสว่น ในครัง้ตอ่ไปเมือ่ท าการเบกิ

จากใบสัง่ผลติเดยีวกนั จ านวนทีแ่สดงจะเป็นจ านวนทีย่ังไม่ได ้

เบกิ 

 

ขอ้แนะน า: 

 AccStar จะตดัยอดคงเหลอืในสนิคา้คงคลงัเมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม ปิดรายการ แลว้ 

 ดปูระวัตกิารเบกิวตัถดุบิไดท้ีห่นา้ “ประวตั”ิ 
 ทา่นสามารถดรูายประวตักิารเบกิวตัถดุบิในรูปแบบของ Excel ไดท้ีห่นา้ Excel Sheet 

 ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้าก Column Chooser โดยลากคอลมันท์ีต่อ้งการไปไว ้

ตรงต าแหน่งทีต่อ้งการ 
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รบัสนิคา้ส าเร็จรปู 

ฟังชัน่นีก้ารน าเอาสนิคา้ทีผ่ลติเสร็จแลว้ตามใบสัง่ผลติเพือ่เอาไปเกบ็ไวท้ีค่ลังสนิคา้กอ่นน าไปขาย

หรอืใชต้ามวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ  กอ่นจะออกใบรับสนิคา้ส าเร็จรปูทา่นจะตอ้งก าหนดใบสัง่ผลติ และเปลีย่น

สถานะใหเ้ป็น ผลติ กอ่น 

 ใหท้า่นคลกิปุ่ มสรา้งใหมก่ าหนดหมายเลขใบรับสนิคา้ส าเร็จรปู  เสร็จแลว้เลอืกรายการใบสัง่ผลติ

ในชอ่งใบสัง่ผลติ เลอืกใบสัง่ผลติ ทีต่อ้งการโดยกดปุ่ ม Enter หรอืคลกิ 1 ครัง้ AccStar จะคดัลอก

ขอ้มลูของ ใบสัง่ผลติมาใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากนัน้ใหท้า่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบรบัของ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบรับสนิคา้ส าเร็จรูป ก าหนดได ้15 ตัวอักษร 

(ตวัเลขหรอือักษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดง

หมายเลขใหมใ่หโ้ดยบวกหนึง่ตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน 

ทา่นสามารถแกไ้ขไดก้อ่นออกจากชอ่งนี้ 
วนัทีใ่บรบัของ วนัทีใ่บรับสนิคา้ส าเร็จรูป 

ป้อนจ านวนทีจ่ะรับ รับ

เป็นบางสว่นได ้ 

คลกิขวาทีน่ีแ่ลว้เลอืกเมนู 

Column Chooser แลว้ลาก

ชือ่คอลมันท์ีต่อ้งการแสดงมา

ไวท้ีน่ี ่ 
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วนัทีผ่ลติ หมายถงึวนัทีข่องใบสัง่ผลติ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการเก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บแหง่ไหน 
ใบส ัง่ผลติ หมายถงึใบสัง่ผลติทีต่อ้งการรับสนิคา้เขา้ 
บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการ 
รายการวตัถุดบิ  
รหสั หมายถงึรหัสของสนิคา้ทีจ่ะน าเขา้ 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการน าเขา้ ทา่นสามารถน าเขา้บางสว่นได ้

โดยใหเ้ปลีย่นจ านวนไดต้ามตอ้งการ  

กรณีทีน่ าเขา้บางสว่น ในครัง้ตอ่ไปเมือ่ท าการน าเขา้จากใบสัง่

ผลติเดยีวกนั จ านวนทีแ่สดงจะเป็นจ านวนทีย่ังไมไ่ดน้ าเขา้ 

 

ขอ้แนะน า: 

 AccStar จะปรับปรุงยอดคงเหลอืในสนิคา้คงคลงัเมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม ปิดรายการ แลว้ 

 ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้าก Column Chooser โดยลากคอลมันท์ีต่อ้งการไปไว ้

ตรงต าแหน่งทีต่อ้งการ 

 ดปูระวัตกิารรับสนิคา้ไดท้ีห่นา้ “ประวัต”ิ 
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การจดัวางวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรปู 

 ในกรณีทีอ่งคก์รของทา่นตอ้งระบบจัดการการจัดวางสนิคา้ในสถานทีเ่ก็บตา่งๆ ทา่นสามารถใช ้

ฟังชัน่นี ้ทา่นสามารถดปูระวตักิารเขา้ออกและดวูัตถดุบิหรอืสนิคา้ส าเร็จรปูคงเหลอืตามสถานทีเ่ก็บตา่งๆได ้

ทกุระดับ ฟังชัน่นีจ้ะไมเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดสถานทีเ่ก็บทีป้่อนในฟังชัน่อืน่ๆ (สถานทีเ่ก็บเหลา่นัน้จะ

ก าหนดไดร้ะดับเดยีวเทา่นัน้ เชน่ สาขา หรอื โกดัง เป็นตน้) 

ก าหนดสถานทีเ่ก็บ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับก าหนดสถานทีเ่ก็บ ทา่นจะตอ้งก าหนดสถานทีเ่ก็บกอ่นท าฟังชัน่อืน่ๆ ทา่น

สามารถก าหนดสถานทีเ่ก็บไดไ้มจ่ ากดัสถานทีแ่ละไมจ่ ากดัระดับ 

ใหท้า่นคลกิปุ่ มสรา้งใหมแ่ลว้ก าหนดรหัสสถานที ่จากนัน้ใหท้า่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตาม

รายละเอยีดดา้นลา่ง 
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ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสัสถานที ่ หมายถงึรหัสสถานทีห่รอืกลอ่งเก็บวตัถดุบิ ก าหนดได ้15 

ตวัอักษร (ตวัเลขหรอือักษร) ทา่นจะตอ้งก าหนดเองหลงัจากกด

ปุ่ มสรา้งใหม่ 

รหสัแม ่ หมายถงึรหัสของสถานทีท่ีส่ถานทีน่ีต้ัง้อยู ่ 

คลกิปุ่ ม  เพือ่คน้หา กรณีทีส่ถานทีนั่น้เป็นสถานทีท่ีใ่หญ่

ทีส่ดุ เชน่ โกดัง ใหร้หัสสถานที ่และรหัสแมเ่ป็นรหัสเดยีวกนั 
รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสถานที ่

เป็นทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีก่ าหนดเป็นเก็บของหรอืไม ่เชน่  

1. กระบะวางไวบ้นชัน้วาง กระบะจะเป็นทีเ่ก็บ แตช่ัน้วาง

ของไมใ่ชท่ีเ่ก็บ 

2. เก็บของไวท้ีช่ัน้วางของโดยไม่ม ีวตัถอุืน่อกี กรณีเชน่นี ้

ชัน้วางของจะเป็นทีเ่ก็บ 
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น าสนิคา้เขา้ทีเ่ก็บ 

ฟังชัน่นีก้ารน าเอาวตัถดุบิหรอืสนิคา้ทีผ่ลติเสร็จแลว้ไปเก็บตามสถานทีเ่กบ็ การน าเขา้เกบ็ของสนิคา้

ทีซ่ ือ้มาจะจัดการตามผูข้าย และใบรับสนิคา้ ส าหรับการเก็บสนิคา้ส าเร็จรปูทีผ่ลติเสร็จแลว้จะจัดการตามใบ

รับสนิคา้ส าเร็จรปู 

 ใหท้า่นคลกิปุ่ มสรา้งใหมก่ าหนดหมายเลขใบจัดวาง  เสร็จแลว้เลอืกผูข้ายและใบรับสนิคา้ที่

ตอ้งการจะเกบ็ AccStar จะคัดลอกขอ้มลูของ ใบรับสนิคา้มาใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากนัน้ใหท้า่นป้อนขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบจดัวางเลขที ่ หมายถงึเลขทีใ่บจัดวาง ก าหนดได ้15 ตวัอกัษร (ตัวเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมายเลขใหม่ให ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน ทา่นสามารถแกไ้ข

ไดก้อ่นออกจากชอ่งนี ้
วนัทีใ่บจดัวาง วนัทีข่องใบจัดวาง 
ผูข้าย หมายถงึผูข้ายสนิคา้ใหแ้กท่า่น ในกรณีทีเ่ป็นการการเก็บสนิคา้

ส าเร็จรูปทีผ่ลติเสร็จแลว้ ใหเ้ลอืกผูข้ายทีร่ะบวุา่ “โอนสนิคา้

ป้อนจ านวนทีเ่ก็บแตล่ะที ่ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่เลอืกสถานทีเ่ก็บ  
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ส าเร็จรูปเขา้คลงั” 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการเก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บทีใ่หญ่ทีส่ดุ  
ใบรบัสนิคา้ หมายถงึใบรับสนิคา้ หรอืใบรับสนิคา้ส าเร็จรูป 
บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการ 
รายการสนิคา้  
รหสั หมายถงึรหัสของสนิคา้ทีจ่ะน าเขา้เก็บ 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการ 
หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ 

หมายเลขลอ้ต หมายถงึหมายเลขลอ้ตของสนิคา้ (ถา้ม)ี 

วนัทีห่มดอายุ หมายถงึวนัทีห่มดอายขุองสนิคา้ (ถา้ม)ี 

สถานทีเ่ก็บ  

รหสัสถานที ่ หมายถงึรหัสสถานทีห่รอืกลอ่งเก็บวตัถดุบิหรอืสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการเก็บไวท้ีส่ถานทีน่ี้ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ 

ขอ้แนะน า: 

 ยอดรวมของจ านวนทีเ่ก็บกับจ านวนทีรั่บเขา้ตามใบรับจะตอ้งเทา่กนั 

 ทา่นสามารถพมิพบ์ารโ์คด๊เพือ่ใชใ้นการน าเอาวตัถดุบิไปผลติ 

 ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้าก Column Chooser โดยลากคอลมันท์ีต่อ้งการไปไว ้

ตรงต าแหน่งทีต่อ้งการ 

 ดปูระวัตกิารรับสนิคา้ไดท้ีห่นา้ “ประวัต”ิ 
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ทา่นสามารถดปูระวตัโิดยจดักลุม่รหสัแมแ่ละรหัสสถานทีด่ังรปูนี้ 

 

คลกิขวาเพือ่แสดงเมนูนี ้
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น าสนิคา้ออกจากทีเ่ก็บ ส าหรบัการผลติ 

ฟังชัน่นีก้ารน าเอาวตัถดุบิหรอืสนิคา้ออกไปเพือ่ท าการผลติ การจดัการจะจัดการตามใบเบกิของเพือ่

ใชใ้นการผลติ 

 ใหท้า่นคลกิปุ่ มสรา้งใหมก่ าหนดหมายเลขใบน าออก  เสร็จแลว้เลอืกใบเบกิของทีต่อ้งการจะเก็บ 

AccStar จะคดัลอกขอ้มลูของ ใบเบกิของมาใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากนัน้ใหท้า่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมด 

 

 

 

ป้อนจ านวนทีน่ าออก  คลกิทีน่ีเ่พือ่เลอืกสถานที่

เก็บ  

คลกิ 2 ครัง้ทีน่ีเ่พือ่เลอืก

สถานทีเ่ก็บ  
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ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบน าออกเลขที ่ หมายถงึเลขทีใ่บน าออก ก าหนดได ้15 ตัวอกัษร (ตัวเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมายเลขใหม่ให ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน ทา่นสามารถแกไ้ข

ไดก้อ่นออกจากชอ่งนี ้
วนัทีใ่บน าออก วนัทีข่องใบน าออก 
ใบเบกิของ หมายถงึใบเบกิของตามใบสัง่ผลติสนิคา้ 

ใบส ัง่ผลติ หมายถงึใบสัง่ผลติตามใบเบกิของ 
ป้อนบารโ์คด๊ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูดว้ยวธิยีงิบารโ์ค๊ดไดท้ีน่ี ่ 
บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการ 
รายการสนิคา้  
รหสั หมายถงึรหัสของสนิคา้ทีจ่ะออก 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการ 
หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ 

หมายเลขลอ้ต หมายถงึหมายเลขลอ้ตของสนิคา้ (ถา้ม)ี 

วนัทีห่มดอายุ หมายถงึวนัทีห่มดอายขุองสนิคา้ (ถา้ม)ี 

สถานทีเ่ก็บ  

รหสัสถานที ่ หมายถงึรหัสสถานทีห่รอืกลอ่งเก็บวตัถดุบิหรอืสนิคา้ เมือ่ทา่น 

คลกิ 2 ครัง้ทีร่ายการทีเ่ลอืก AccStar จะคดัลอกขอ้มลูตาม 

ใบเบกิจัดวางมาใหโ้ดยอตัโนมัต ิ

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการน าออกจากสถานทีน่ี้ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะป้อนสถานทีเ่ก็บดว้ยตัวเองไมไ่ด ้ทา่นตอ้งเลอืกจากกลอ่งทีใ่หเ้ลอืกเทา่นัน้ 

 ยอดรวมของจ านวนทีน่ าออกกับจ านวนทีน่ าออกตามใบเบกิของ 

 ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้าก Column Chooser โดยลากคอลมันท์ีต่อ้งการไปไว ้

ตรงต าแหน่งทีต่อ้งการ 

 ดปูระวัตกิารน าออกไดท้ีห่นา้ “ประวตั”ิ 
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น าสนิคา้ออกจากทีเ่ก็บ ส าหรบัการขาย 

ฟังชัน่นีก้ารน าเอาสนิคา้ส าเร็จรปูออกไปเพือ่ท าการขาย การจัดการจะจัดการตามใบสัง่ของในระบบ

ขาย 

 ใหท้า่นคลกิปุ่ มสรา้งใหมก่ าหนดหมายเลขใบน าออก  เสร็จแลว้เลอืกใบสัง่ของทีต่อ้งการ 

AccStar จะคดัลอกขอ้มลูของ ใบสัง่ของมาใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากนัน้ใหท้า่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบน าออกเลขที ่ หมายถงึเลขทีใ่บน าออก ก าหนดได ้15 ตัวอกัษร (ตัวเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรา้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมายเลขใหม่ให ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยทีป้่อน ทา่นสามารถแกไ้ข

ไดก้อ่นออกจากชอ่งนี ้
วนัทีใ่บน าออก วนัทีข่องใบน าออก 
ใบส ัง่ของเลขที ่ หมายถงึใบสัง่ของตามระบบขาย 

ป้อนจ านวนทีน่ าออก  คลกิทีน่ีเ่พือ่เลอืกสถานที่

เก็บ  
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ใบส ัง่ซือ้ลูกคา้ หมายถงึใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ ตามใบสัง่ของ 
ป้อนบารโ์คด๊ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูดว้ยวธิยีงิบารโ์ค๊ดไดท้ีน่ี ่ 
บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการ 
รายการสนิคา้  
รหสั หมายถงึรหัสของสนิคา้ทีจ่ะออก 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการ 
หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ 

หมายเลขลอ้ต หมายถงึหมายเลขลอ้ตของสนิคา้ (ถา้ม)ี 

วนัทีห่มดอายุ หมายถงึวนัทีห่มดอายขุองสนิคา้ (ถา้ม)ี 

สถานทีเ่ก็บ  

รหสัสถานที ่ หมายถงึรหัสสถานทีห่รอืกลอ่งเก็บวตัถดุบิหรอืสนิคา้ เมือ่ทา่น 

คลกิ 2 ครัง้ทีร่ายการทีเ่ลอืก AccStar จะคดัลอกขอ้มลูตาม 

ใบเบกิจัดวางมาใหโ้ดยอตัโนมัต ิ

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการน าออกจากสถานทีน่ี้ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะป้อนสถานทีเ่ก็บดว้ยตัวเองไมไ่ด ้ทา่นตอ้งเลอืกจากกลอ่งทีใ่หเ้ลอืกเทา่นัน้ 

 ยอดรวมของจ านวนทีน่ าออกกับจ านวนทีน่ าออกตามใบเบกิของ 

 ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้าก Column Chooser โดยลากคอลมันท์ีต่อ้งการไปไว ้

ตรงต าแหน่งทีต่อ้งการ 

 ดปูระวัตกิารน าออกไดท้ีห่นา้ “ประวตั”ิ 
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คน้หาขอ้มลูและประวตั ิ

ฟังชัน่นีก้ารคน้หาขอ้มลูทัง้ ขอ้มลูคงเหลอื การน าเขา้และการน าออก 

ดรูายการคงเหลอืตามสถานทีเ่กบ็ 
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ดรูายการคงเหลอืตามรหสัสนิคา้ 
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ดปูระวัตกิารน าเขา้และออกของสนิคา้หรอืวตัถดุบิ 

 

 

 


