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ค าน า 

ปัจจบุนันีค้อมพวิเตอรถ์อืเป็นสว่นหนึง่ของธรุกจิเกอืบทกุประเภท ถำ้ธรุกจิไหนน ำคอมพวิเตอรม์ำ

ใชไ้ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพกจ็ะไดเ้ปรยีบกวำ่ธรุกจิทีย่งัไมไ่ดน้ ำคอมพวิเตอรม์ำใชห้รอืน ำมำใชแ้ตใ่ชไ้ดไ้ม่

เต็มที ่(เพยีงเป็นแคเ่ครือ่งพมิพจ์ดหมำยหรอืเครือ่งบวกเลขชนดิหนึง่เทำ่นัน้) กำรทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ำก

คอมพวิเตอรไ์ดอ้ยำ่งสงูสดุเรำจะตอ้งรูจั้กใช ้Software เพรำะคอมพวิเตอรจ์ะไมม่ปีระโยชนเ์ลยถำ้ไมม่ ี

Software ทีด่มีำจดักำร 

โปรแกรมบญัชกี็เป็น Software ตวัหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหก้ำรน ำคอมพวิเตอรม์ำชว่ยใหก้ำรท ำธรุกจิไดง้ำ่ย

และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โปรแกรมบญัชใีนขณะนีม้ใีหเ้ลอืกคอ่นขำ้งมำกมำยตัง้แตโ่ปรแกรมทีย่งัใชบ้น 

DOS ไปจนถงึ Windows 

กำรเลอืกโปรแกรมบญัชเีพือ่มำใชง้ำนเป็นสิง่ส ำคญัมำกทีจ่ะตอ้งพจิำรณำอยำ่งระเอยีดและรอบคอบ

เพรำะถำ้เลอืกไดไ้มถ่กูตอ้งแลว้จะมผีลกระทบคอ่นขำ้งมำกในภำยหลังเพรำะกำรเปลีย่นจำกโปรแกรมหนึง่

ไปเป็นอกีโปรแกรมหนึง่ไมง่ำ่ยเพรำะจะตอ้งโอนขอ้มลูจำกโปรแกรมเดมิไปยงัโปรแกรมใหม ่ถำ้มขีอ้มลูมำก

ควำมซบัซอ้นตำ่งๆจะมมีำกขึน้ตำม 

สิง่ส ำคัญทีค่วรจะพจิำรณำมดีังนี ้

1. ไมค่วรเลอืกโปรแกรมทีใ่ชบ้น DOS 

2. ไมค่วรเลอืกโปรแกรมทีม่ชี ือ่เสยีงอยำ่งเดยีวแตย่งัใชเ้ทคโนโลยเีกำ่อยู ่เพรำะในอนำคต

อนัใกลน้ีเ้ขำจะตอ้งเปลีย่นมำเป็นเทคโนโลยใีหมซ่ ึง่จะตอ้งใชเ้วลำมำกในกำรพัฒนำและ

ทดลองใหโ้ปรแกรมท ำงำนไดอ้ยำ่งดมีปีระสทิธภิำพ 

3. ใชง้ำนไดส้ะดวก ยดึหยุน่ 

4. สำมำรถเปลีย่นแปลงแกไ้ขเงือ่นไขตำ่งๆ ไดด้ว้ยตวัทำ่นเองเมือ่ธรุกจิเปลีย่นไป 

5. อยำ่เชือ่ค ำโฆษณำ ทดลองดว้ยตัวทำ่นเองกอ่นตดัสนิใจ 

AccStar เป็นโปรแกรมทีใ่ช ้.NET Framework technology จำก Microsoft ซึง่ท ำใหท้ำ่นมัน่ใจได ้

วำ่ทำ่นสำมำรถใชไ้ดอ้ยำ่งนอ้ย 10 ปีโดยไมล่ำ้สมยั ทำ่นสำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัโปรแกรมชัน้น ำไดท้กุ

โปรแกรมทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

ขอขอบคณุทำ่นเป็นอยำ่งยิง่ทีไ่ดเ้ลอืก AccStar เพือ่น ำไปชว่ยใหก้ำรท ำธรุกจิของทำ่นไดง้ำ่ย

ขึน้ ทำ่นสำมำรถมัน่ใจไดว้ำ่ทำ่นไดโ้ปรแกรมทีด่แีลว้ 

บรษัิท รัชดำพน จ ำกดั 
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ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชง้าน 

แถบเมน ู

แถบเมนูจะคลำ้ยกบัโปรแกรมทีใ่ชก้บั Windows ตำ่งๆ กำรใชง้ำนกเ็หมอืนกนั เพยีงแตค่ลกิปุ่ มแถบ
เมนูเพือ่ท ำรำยกำร 

 

 

 

 
 

 

 

เมือ่ทำ่นคลกิ Add to Quick Access Toolbar  

 

 

เมือ่ทำ่นคลกิ Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon 

 

 

 

Quick Access Toolbar 

คลกิขวาเพือ่จัดรูปแบบเมนูได ้

เมนูทีท่า่นเลอืกจะปรากฏทีน่ี ่

ทา่นสามารถคลกิทีน่ีเ่พือ่ใชง้าน 
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เมือ่ทำ่นคลกิ Minimize the Ribbon  

 

 

 

  
คลกิเพือ่แสดงเมนู 
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Navigation 

 เรำไดอ้อกแบบแถบเมนูมำตรฐำนส ำหรับโปรแกรม โดยทกุหนำ้ตำ่งใชแ้ถบเมนูเดยีวกนั ทำ่นจงึไม่

ตอ้งกงัวลถงึต ำแหน่งของแถบเมนูในแตล่ะหนำ้ตำ่ง 

 
 

 

 เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนแรก หรอืใช ้Ctrl + W 

 
เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนกอ่นหนำ้ หรอืใช ้Ctrl + E 

 
เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนตอ่ไป หรอืใช ้Ctrl + R 

 เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนสดุทำ้ย หรอืใช ้Ctrl + T 

 เพือ่ทีจ่ะเพิม่ระเบยีนใหม ่หรอืใช ้F2 

 เพือ่ทีจ่ะยกเลกิกำรเปลีย่นแปลง หรอืใช ้Ctrl + Z 

 เพือ่ทีจ่ะบนัทกึ หรอืใช ้F9 

 เพือ่ทีจ่ะลบระเบยีน  หรอืใช ้Ctrl + D 

 เพือ่ทีจ่ะบนัทกึรำยกำรเพือ่น ำมำใชอ้กี  

 เพือ่ทีจ่ะน ำเอำรำยกำรทีบ่นัทกึไวแ้ลว้กลบัมำใช ้ 

 เพือ่ทีจ่ะพมิพท์ันทโีดยไมด่กูอ่นพมิพ ์

 เมือ่ตอ้งกำรดกูอ่นพมิพ ์

 เมือ่ตอ้งกำรแกไ้ข หรอื Copy แบบฟอรม์หรอืรำยงำน 

 เมือ่ตอ้งกำรลบแบบฟอรม์หรอืรำยงำน 

 เมือ่ตอ้งกำรดงึขอ้มลูไปใชง้ำนในรปูแบบของ Excel 

 เมือ่ตอ้งกำรแนบไฟลก์บัเอกสำรทีก่ ำลังป้อนอยู ่

 
เพือ่ทีจ่ะปิดหนำ้ตำ่ง หรอืใช ้Ctrl + F4 

  

ขอ้แนะน า:  
  

 คณุสำมำรถกด ENTER หรอื TAB เพือ่ทีจ่ะเคลือ่นไปยังชอ่งขอ้มลูตอ่ไปยกเวน้กลอ่งขอ้มลูซึง่จะตอ้งใช ้TAB  

 AccStar เชค็ขอ้มลูทีค่ณุป้อนวำ่ถูกตอ้งหรอืไม ่ทกุครัง้ทีเ่คลือ่นไปยังชอ่งขอ้มลูตอ่ไป 

 คณุสำมำรถใช ้F4 เพือ่แสดง dropdown list และ F4 แทนกำรคลกิปุ่ ม Enter เพือ่เลอืกรำยกำร และใช ้ F4  

เพือ่ยกเลกิ หนำ้ตำ่งรำยกำร 
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 คณุสำมำรถ ป้อนตวัอกัษรเพยีงบำงตัวในชอ่งทีเ่ป็นรหัส แลว้กด F4 เพือ่คน้หำโดยรหัสหรอืกด F6 เพือ่คน้หำ

จำกรำยละเอยีด AccStar จะแสดงขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุแกท่ำ่น 

 ใหท้ำ่นเอำเมำสไ์ปวำงไวต้รงปุ่ มทีส่งสยักำรท ำงำน จะมขีอ้ควำมอธบิำยกำรใชง้ำนของปุ่ มนัน้ให ้

 

การป้อนขอ้มลูใหม ่

ทกุหนำ้ตำ่งทีม่ไีวส้ ำหรับป้อนขอ้มลู เมือ่ตอ้งกำรเพิม่ขอ้มลูใหม ่ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื F2 

AccStar จะแสดงหมำยเลขสดุทำ้ยบวก 1 ในชอ่งหมำยเลขเอกสำร ถำ้ทำ่นไมต่อ้งกำร ทำ่นสำมำรถ

แกไ้ขไดก้อ่นทีท่ำ่นจะออกจำกชอ่งหมำยเลขเอกสำรนัน้ๆ แลว้ AccStar ก็จะจ ำหมำยเลขทีท่ำ่นแกไ้ข

เพือ่ใชใ้นครัง้ตอ่ไป เมือ่ทำ่นออกจำกชอ่งหมำยเลขเอกสำรแลว้ทำ่นไมส่ำมำรถกลบัไปแกไ้ขหมำยเลข

เอกสำรได ้ถำ้ทำ่นจะแกไ้ขทำ่นจะตอ้งยกเลกิโดย คลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”   แลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื F2 อกี

ครัง้ (ทำ่นสำมำรถดหูมำยเลขลำ่สดุไดด้ว้ยกำรคลกิขวำตรงต ำแหน่งไหนกไ็ดบ้นหนำ้ตำ่งทีป้่อนขอ้มลู) 

จำกนัน้ใหท้ำ่นป้อนขอ้มลูทีจ่ ำเป็นในหนำ้ตำ่งนัน้ๆ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 

 หรอื F9 เพือ่บนัทกึขอ้มลู ในกรณีทีต่อ้งกำรยกเลกิกำรป้อนขอ้มลูใหค้ลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”  หรอื Ctrl + 

Z คลกิปุ่ ม “ปิด”  หรอื Ctrl + F4 เมือ่ตอ้งกำรปิดหนำ้ตำ่ง 

หนำ้ตำ่งทีม่ไีวส้ ำหรับป้อนขอ้มลูเกอืบทกุหนำ้ตำ่งจะมปีุ่ มใหเ้ชค็  ถำ้ทำ่นยงัตอ้งกำรทีจ่ะ

แกไ้ขขอ้มลูทีไ่ดป้้อนแลว้ไมต่อ้งเชค็ปุ่ มปิด แตถ่ำ้ทำ่นไมต่อ้งกำรแกไ้ขแลว้ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้คลกิปุ่ มบนัทกึ 

ถำ้ทำ่นยงัไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิดขอ้มลูจะยงัคงอยูท่ีห่นำ้ตำ่งนัน้ๆ จะยงัไม ่Update ไปยงัสว่นอืน่ๆเชน่ ทีห่นำ้ตำ่ง

ใบสัง่ซือ้สนิคำ้ ถำ้ทำ่นยงัไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ทำ่นก็จะยงัรับสนิคำ้ไมไ่ด ้เมือ่ทำ่นเชค็ปุ่ มปิดขอ้มลูจะถกูโอนไป

ยงัหนำ้ตำ่งรับสนิคำ้ เป็นตน้ 

ทำ่นสำมำรถดรูำยกำรบญัชแียกประเภททีเ่กดิขึน้ไดท้ีฟั่งชัน่ “บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท” 

การเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

 เมือ่ตอ้งกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทกุหนำ้ตำ่งทีม่ไีวส้ ำหรับป้อนขอ้มลู ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เลย โดยใช ้Navigation ไปยงัขอ้มลูทีต่อ้งกำรจะเปลีย่น เมือ่เปลีย่นแปลงเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 

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

 ทกุหนำ้ตำ่งทีม่ไีวส้ ำหรับป้อนขอ้มลู เมือ่ตอ้งกำรลบขอ้มลู (ระเบยีน/Record) ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื 

Ctrl + D แลว้ใหท้ำ่นยนืยนัโดยคลกิปุ่ ม”ตกลง” 

การพมิพ ์

ทกุหนำ้ตำ่ง เมือ่ตอ้งกำรพมิพฟ์อรม์ หรอืรำยงำนใหท้ ำดงันี ้ 

 เลอืกแบบฟอรม์ทีจ่ะพมิพใ์นหนำ้ตำ่งนัน้ๆ เชน่  

 คลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งกำรดกูอ่นพมิพ ์

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะพมิพท์ันทโีดยไมด่กูอ่นพมิพ ์

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะแกไ้ขแบบฟอรม์ 

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะลบแบบฟอรม์ 

 ทำ่นไมส่ำมำรถพมิพไ์ดเ้มือ่อยูใ่นระหวำ่งกำรแกไ้ข หรอืสรำ้งใหม ่ทำ่นจะตอ้งบนัทกึกำร

แกไ้ขนัน้กอ่น 

ปุ่ มตา่งๆ 

   ใชส้ ำหรับแสดงหนำ้ตำ่งขอ้มลูใหเ้ลอืก  

    เพิม่หรอืลดรำยกำรทีใ่หเ้ลอืก 

   ใชส้ ำหรับค ำนวณหรอืเรยีกขอ้มลู 

    คลกิเพือ่ให ้AccStar แสดงหมำยเลขใหม ่

   คลกิเพือ่ดขูอ้มลูหรอืเปลีย่นกำรแสดงขอ้มลู 

    คลกิเพือ่แสดงขอ้มลูทีม่อียูห่รอืเลอืกขอ้มลู 
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Full Expand = แตกรำยละเอยีดของกลุม่ทัง้หมด 

Full Collapse = ยกเลกิกำรแตกรำยละเอยีดของกลุม่ทัง้หมด 

Clear Grouping = ยกเลกิกำรจัดกลุม่ทัง้หมด 

Restore Layout = ยกเลกิกำรจัดรปูแบบตำรำงทัง้หมด 

 

  

คลกิชือ่คอลมันเ์พือ่เรยีงล าดบั  

คลกิเพือ่ดรูายรายเอยีดยอ่ย  

ลากชือ่คอลมันม์าไวท้ีน่ีเ่พือ่จัดกลุม่ 

จัดไดห้ลายระดบั ตามตอ้งการ 

คลกิเพือ่เลอืกตวักรองตา่งๆ  

คลกิขวาทนีีเ่พือ่แสดงเมน ู 
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Sort Ascending = เรยีงขอ้มลูจำกนอ้ยไปหำมำก 

Sort Descending = เรยีงขอ้มลูจำกมำกไปหำนอ้ย 

Clear Sorting = ยกเลกิกำรเรยีงขอ้มลู 

Group by this Column = จัดกลุม่ตำมคอลัมนน์ี ้

Group by Box = แสดงหรอืยกเลกิแสดงกลอ่งจัดกลุม่ 

Column Chooser = คอลัมนท์ีไ่มไ่ดแ้สดง ทำ่นสำมำรถน ำหรอืลำกคอลัมนท์ีไ่มต่อ้งกำรแสดงมำไวท้ีน่ี่ 

 

Best fit = ขยำยขนำดคอลัมนน์ีใ้หก้วำ้งเทำ่ขอ้มลู 

Clear Filter = ยกเลกิกำรกรองขอ้มลู 

Filter Editor = แสดงกลอ่งแกไ้ขตวักรองขอ้มลู 

Best fit (All Columns) = ขยำยขนำดคอลัมนใ์หก้วำ้งเทำ่ขอ้มลูทกุคอลัมน ์

 

คลกิขวาทนีีเ่พือ่แสดงเมน ู 
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ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถยำ้ยต ำแหน่งคอลัมนโ์ดยลำกคอลัมนไ์ปยงัต ำแหน่งทีต่อ้งกำรได ้

 ในงบก ำไรขำดทนุ ทำ่นสำมำรถ drilldown ดรูำยละเอยีดไดถ้งึรำยกำรในใบก ำกบัภำษี 

 AccStar จะจ ำรปูแบบทีท่ำ่นแกไ้ขไว ้

 

คลกิ 2 ครัง้ทนีีเ่พือ่แสดง

รายละเอยีด  
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แผนผงัของระบบท ัง้หมด 
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ข ัน้ตอนการตดิต ัง้ระบบ 

จดัเตรยีมระบบคอมพวิเตอร ์

AccStar ท ำงำนไดด้ใีน Windows 7/XP/2003/Vista โดยคอมพวิเตอรข์องทำ่นควรจะมี

สว่นประกอบอยำ่งนอ้ยดังนี:้ 

 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 

ผูใ้ชส้ำมำรถใช ้AccStar พรอ้มกนัไดส้งูสดุ 256 คน (ส ำหรับ Microsoft Access version) กำร

ตดิตัง้ AccStar บน network นัน้ใหด้ ำเนนิกำรดังตอ่ไปนี ้

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

 Install AccStar บนทกุเครือ่งทีต่อ้งกำรใช ้AccStar 

 Run AccStar 

 คลกิ แฟ้ม/ฐำนขอ้มลูส ำหรับบรษัิท เมนู 

 ใหเ้ลอืกแฟ้มทีอ่ยูบ่น server. 

 Restart AccStar 

 เสร็จสิน้กำรตดิตัง้ 
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ขอ้มลูของบรษิทัหรอืหนว่ยงาน 

ระบบขอ้มลูทัว่ไปของบรษัิทจะชว่ยทำ่นในกำรจัดกำรเกีย่วกบัขอ้มลูเริม่ตน้ของบรษัิท 

AccStar จะใชข้อ้มลูเหลำ่นีเ้ป็นคำ่เริม่ตน้ในระบบตำ่งๆ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ชือ่ หมำยถงึชือ่บรษัิทของทำ่นจะก ำหนดอย่ำงไรก็ไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิ 100 
ตวัอักษร 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี หมำยถงึเลขประจ ำตวัส ำหรับเสยีภำษีของบรษัิท 

ประเทศ ถำ้ทำ่นไมต่อ้งกำรเก็บขอ้มลูประเทศทำ่นก็ไม่จ ำเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูชอ่ง
นี ้

เลอืกทีอ่ยู ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนดทีอ่ยูข่องทำ่นไดท้ัง้หมด 5 แหง่  
ชือ่และทีอ่ยู ่1 จะน ำไปใชใ้นเอกสำรตำ่งๆ ทีอ่ยู่อืน่ๆจะใชส้ ำหรับกำรสง่
สนิคำ้ 

ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยูข่องทำ่นๆไม่จ ำเป็นตอ้งป้อนทัง้ 5 แหง่ 

รหสัไปรษณีย ์ เมือ่ทำ่นป้อนรหัสไปรษณีย ์AccStar จะตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ถำ้

ถกูตอ้ง AccStar จะแสดงขอ้มลูอ ำเภอและจังหวดัทนัท ี 
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จ านวนทศนยิม ทำ่นสำมำรถก ำหนดจ ำนวนทศนยิมส ำหรับค ำนวณตน้ทนุสนิคำ้ 

วธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ หมำยถงึวธิคี ำนวณตน้ทนุสนิคำ้ของทำ่น ซึง่มอียู ่3 วธิทีีท่ำ่นสำมำรถ

ก ำหนดไดค้อื วธิใีชต้น้ทนุเฉลีย่  FIFO และ LIFO ทำ่นควรก ำหนดไว ้
เมือ่ทำ่นเริม่ตน้ระบบบญัช ีหรอืวนัเริม่ตน้ปีบญัช ี

แสดงวนัทีแ่บบเต็ม ทำ่นสำมำรถก ำหนดรูปแบบของวนัทีท่ีแ่สดงบนจอได ้2 แบบคอืแบบ

ยอ่ หรอื แบบเต็ม 
ราคาไมร่วมภาษ ี ทำ่นสำมำรถก ำหนดไดว้ำ่ตอ้งกำรทีค่ ำนวณรำคำเป็นแบบรวมภำษี

หรอืไมร่วมภำษี 
ไมต่ดัยอดสนิคา้ ทำ่นสำมำรถก ำหนดวำ่ยอดคงเหลอืของสนิคำ้เป็น 0 ทำ่นก็ยังขำย

สนิคำ้ได ้
ใชว้นัทีท่ ีก่ าหนดไว ้ ผูใ้ชท้กุทำ่นไมส่ำมำรถจะเปลีย่นแปลงแกไ้ขวนัทีข่องระบบได ้วนัทีข่อง

ระบบจะถกูก ำหนดโดยผูท้ีม่สีทิธกิ ำหนดเทำ่นัน้ 

ใชว้นัค านวณคา่เสือ่ม โดยปกตกิำรค ำนวณคำ่เสือ่มจะใชจ้ ำนวนเดอืนเป็นตวัค ำนวณ 

จ านวนรายการใน
ฟอรม์ตอ่หนา้ 

ทำ่นสำมำรถก ำหนดจ ำนวนรำยกำรสนิคำ้ทีจ่ะปรำกฏบนใบสัง่ซือ้หรอื
ใบก ำกบัภำษีหรอืแบบฟอรม์อืน่ๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแบบฟอรม์ของ

ทำ่นทีใ่ชอ้ยูส่งูสดุได ้22 รำยกำร 

ระยะเวลาอายหุนี ้ ก ำหนดจ ำนวนวนัทีใ่ชส้ ำหรับกำรพจิำรณำอำยุของหนี ้ทัง้ของลกูหนี ้
หรอื เจำ้หนี ้ 

Perpetual ในกรณีทีต่อ้งกำรจัดกำรระบบสนิคำ้คงเหลอืเป็นแบบ Perpetual หรอื 

Periodic 
จดัเรยีงตารางโดยชือ่ หมำยถงึในกำรคน้หำสนิคำ้หรอือืน่ๆ ในตำรำง ทำ่นสำมำรถก ำหนดให ้

เรยีงโดยรหัสหรอืโดยชือ่ 
แสดงหนว่ยขนาน ในกรณีทีต่อ้งกำรแสดงหน่วยคูข่นำนตลอดเวลำ 

วา่งขณะป้อนขอ้มูล

ใหม ่
ทำ่นสำมำรถเลอืกจะให ้AccStar น ำขอ้มูลลำ่สดุมำแสดงหรอืให ้

วำ่งขณะป้อนขอ้มลูใหม่ 
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Parameters: 

 

ทำ่นสำมำรถก ำหนดเงือ่นไขกำรท ำงำนของโปรแกรมใหเ้หมำะกบัธรุกจิของทำ่น 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

Number of Cost Decimal หมำยถงึจ ำนวนทศนยิมทีต่อ้งกำรใหเ้ก็บกรณีที่

ค ำนวณตน้ทนุ 
Number of Currency Decimal หมำยถงึจ ำนวนทศนยิมทีต่อ้งกำรใหเ้ก็บกรณีทีใ่ช ้

ส ำหรับอตัรำแลกเปลีย่น 
Number of serial no. per line on 

printing page 

 

หมำยถงึจ ำนวนหมำยเลขทีใ่หแ้สดงบนฟอรม์ตำ่งๆ

ตอ่ 1 บรรทดั 

Project = 1 Contract = 0 ทำ่นสำมำรถก ำหนดให ้เมนูโครงกำรใชง้ำน เป็น

โครงกำร หรอืสญัญำ  1 =  โครงกำร 0 = สญัญำ 
Allow to input quantity if over 
ordered quantity = 1 else = 0 

 

1 หมำยถงึอนุญำตใหแ้กไ้ขจ ำนวนใหม้ำกกวำ่
จ ำนวนทีส่ัง่ซือ้ได ้0 หมำยถงึไมอ่นุญำตใหแ้กไ้ข 
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Locked if over credit limit = 0 

Warning only = 1 

 

1 หมำยถงึแจง้เตอืนเทำ่นัน้กรณีทีห่นีม้ำกวำ่วงเงนิ 

0 หมำยถงึไม่อนุญำตใหท้ ำรำยกำรตอ่ไปกรณีทีห่นี้
มำกวำ่วงเงนิ 

Allow to input currency rate = 1 

else = 0 

 

1 หมำยถงึอนุญำตใหป้้อนอตัรำแลกเปลีย่นได ้

0 หมำยถงึไม่อนุญำตใหป้้อนอัตรำแลกเปลีย่น 

Added days for expiry date หมำยถงึจ ำนวนวนัทีต่อ้งกำรใหน้ ำไปบวกเพือ่

ก ำหนดวนัหมดอำยขุองใบสัง่ซือ้ 
Volume discount on Sales = 1 else 
= 0 

 

1 หมำยถงึใชส้ว่นลดตำมจ ำนวน 
0 หมำยถงึไมใ่ชส้ว่นลดตำมจ ำนวน 

Volume discount on Retail = 1 else 

= 0 

 

1 หมำยถงึใชส้ว่นลดตำมจ ำนวนทีเ่มนูขำยปลกี 

0 หมำยถงึไมใ่ชส้ว่นลดตำมจ ำนวนทีเ่มนูขำยปลกี 

Move to next line after input Item 

ID on Retail window = 1 else = 0 

 

1 หมำยถงึใหเ้ลือ่นไปยังบรรทัดตอ่ไปทนัททีีป้่อน

ขอ้มลูดว้ยบำรโ์คด้ทีเ่มนูขำยปลกี 
0 หมำยถงึไม่ตอ้งเลือ่นไปยังบรรทดัตอ่ไปทนัททีี่

ป้อนขอ้มลูดว้ยบำรโ์คด้ทีเ่มนูขำยปลกี 
Show item picture on Sales = 1 
else = 0 
 

1 หมำยถงึใหแ้สดงรูปของสนิคำ้ดว้ยทีต่ำรำงเลอืก
สนิคำ้ 

0 หมำยถงึไม่ตอ้งแสดงรูปของสนิคำ้ทีต่ำรำงเลอืก
สนิคำ้ 

 

Check date the same as Journal 

date = 1 else = 0 
 

1 หมำยถงึใหใ้ชว้นัทีเ่ชค็เป็นวันเดยีวกับวนัที่

ใบส ำคญั 
0 หมำยถงึไม่ตอ้งใชว้นัทีเ่ช็คเป็นวนัเดยีวกับวนัที่

ใบส ำคญั 

Rounding decimal to zero = 1 else 
= 0 

 

1 หมำยถงึใหโ้ปรแกรมตดัทศนยิมออก 
0 หมำยถงึไม่ตอ้งใหโ้ปรแกรมตดัทศนยิมออก 

Default Tax on Subtotal = 1 else = 
0 

 

1 หมำยถงึใหค้ ำนวณภำษีมลูคำ่เพิม่จำกยอดรวม 
0 หมำยถงึค ำนวณภำษีมลูคำ่เพิม่ตำมรำยกำรสนิคำ้ 

Show Finished goods as Raw 
material = 1 else = 0 

 

1 หมำยถงึใหแ้สดงสนิคำ้ส ำเร็จรูปทีต่ำรำงเลอืก
วตัถดุบิในระบบกำรผลติ 

0 หมำยถงึไม่ตอ้งแสดงสนิคำ้ส ำเร็จรูปทีต่ำรำง

เลอืกวตัถดุบิในระบบกำรผลติ 
Show Raw material in Sales 
module = 1 else = 0 

 

1 หมำยถงึใหแ้สดงวตัถดุบิทีต่ำรำงเลอืกสนิคำ้ใน
เมนูขำย 

0 หมำยถงึไม่ตอ้งแสดงวตัถดุบิทีต่ำรำงเลอืกสนิคำ้
ในเมนูขำย 

Running Voucher No by module = 

1 else = 0 

 

1 หมำยถงึใหก้ ำหนดหมวดของหมำยเลขใบส ำคัญ

ตำมฟังชัน่กำรใชง้ำน 
0 หมำยถงึมหีมวดของหมำยเลขใบส ำคญัหมวด

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

 

1 หมำยถงึใหใ้ชส้มดุรำยวนัทัว่ไปส ำหรับเมนูรับใบ
แจง้หนี้ 

0 หมำยถงึใชส้มุดรำยวนัเงนิจำ่ยส ำหรับเมนูรับใบ

แจง้หนี้ 
Turn on warning message = 1  else 
= 0 

1 หมำยถงึใหแ้สดงค ำเตอืนใหพ้มิพก์อ่นบนัทกึ 
0 หมำยถงึไม่ตอ้งแสดงค ำเตอืนใหพ้มิพก์อ่นบนัทกึ 
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Use Purchase and Invoice 

description for different purpose = 
1 else = 0 

 

1 หมำยถงึใชค้ ำอธบิำยสนิคำ้ส ำหรับใบสัง่ซือ้หรอื

ขำยส ำหรับวัตถปุระสงคอ์ืน่เชน่ เป็นชือ่ผูแ้ตง่ และ 
ผูพ้มิพ ์ส ำหรับธรุกจิหนังสอืเป็นตน้ 

0 หมำยถงึใชค้ ำอธบิำยสนิคำ้ส ำหรับใบสัง่ซือ้หรอื

ขำยตำมปกต ิ

Show inventory detail in modules 

= 1 else = 0 

 

1 หมำยถงึใหแ้สดงขอ้มูลสนิคำ้ในหนำ้ตำ่งซือ้และ

ขำย 

0 หมำยถงึไม่ตอ้งแสดงขอ้มลูสนิคำ้ในหนำ้ตำ่งซือ้
และขำย กรณีทีจ่ ำนวนสนิคำ้มมีำกกวำ่ 100,000 

รำยกำรเพือ่ใหก้ำรท ำงำนเร็วขึน้ 

Automatic backup database= 1 
else = 0 

 

1 หมำยถงึให ้AccStar ท ำกำรส ำรองขอ้มูลให ้
ทกุวนัส ำหรับ Microsoft Database 

0 หมำยถงึไม่ตอ้งส ำรองขอ้มูลให ้

Use last discount rate = 1 else = 0 1 หมำยถงึใชส้ว่นลดลำ่สดุแทนรำคำขำยลำ่สดุ

ส ำหรับลกูคำ้ 
0 หมำยถงึใชร้ำคำขำยลำ่สดุตำมปกต ิ
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ก าหนดระยะเวลาบญัช ี

ทำ่นจะตอ้งก ำหนดระยะเวลำบญัชกีอ่นกำรเริม่ป้อนขอ้มลูใดๆ งวดบญัชแีบง่ออกเป็น 24 งวด งวดที ่

1 ถงึ 12 เป็นงวดบญัชปีกต ิส ำหรับงวดที ่13 ถงึ งวดที ่24 นัน้ใชส้ ำหรับเกบ็ขอ้มลูลว่งหนำ้ในกรณีทีม่ี

รำยกำรทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัแตต่อ้งกำรบนัทกึไวใ้นงวดปีบญัชตีอ่ไป หรอืในกรณีทีท่ำ่นยงัไมส่ำมำรถปิดงวด

บญัชตีอนสิน้ปีได ้ทำ่นกส็ำมำรถบนัทกึบญัชขีองปีถดัไปไดโ้ดยไมต่อ้งรอใหปิ้ดบญัชเีสร็จกอ่น เมือ่ทำ่นปิด

งวดบญัชตีอนสิน้ปีแลว้ AccStar จะโอนรำยกำรตำ่งๆไปยงังวดทีถ่กูตอ้งโดยอตัโนมตั ิ 

ทำ่นก ำหนดวันทีแ่ละสิน้สดุของงวดบญัชงีวดแรก แลว้คลกิปุ่ มบนัทกึหรอืกด F9 AccStar จะ

ค ำนวณยะเวลำของงวดตอ่ไปใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

ก าหนดผงับญัช ี

ผังบญัชแีบง่ออกไดเ้ป็น 5 หมวดดังตอ่ไปนี ้ 

 รายการทีป่รากฏอยูใ่นงบดลุ   

 ทรัพยส์นิ 

 หนีส้นิ 

 ทนุ 

 รายการทีป่รากฏอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 

 รำยได ้

 คำ่ใชจ้ำ่ย 

  AccStar ไดเ้ตรยีมผังบญัชไีวใ้หท้ำ่นแลว้ อยำ่งไรกต็ำมถำ้ไมส่อดคลอ้งกบัผังบญัชขีองทำ่นๆ

สำมำรถเปลีย่นแปลงลบไดต้ำมตอ้งกำร 
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ขอ้แนะน า:         

 ในกำรเพิม่ขอ้มลูใหม ่ใหท้ำ่นเลอืกประเภทบญัชกีอ่นแลว้คลกิปุ่ มเพิม่ขอ้มลู 

 ทำ่นควรก ำหนดหมูบ่ญัชกีอ่นก ำหนดบญัชยีอ่ย 

 บญัชหีมู ่หมำยถงึบญัชทีีม่ไีวส้ ำหรับเก็บยอดรวมของบญัชยีอ่ย 

 บญัชยีอ่ย หมำยถงึบญัชทีีม่ไีวส้ ำหรับบนัทกึรำยกำรทีเ่กดิขึน้ 

 ถำ้ทำ่นไมต่อ้งกำรบญัชใีดกใ็หใ้ชว้ธิลีบออก แตท่ำ่นไมส่ำมำรถลบรำยกำรทีม่กีำรบนัทกึ

ขอ้มลูแลว้ 

 ทำ่นไมส่ำมำรถทีจ่ะลบบญัชทีีม่รีำยกำรเกดิขึน้ในปีปัจจบุนั 

 ทำ่นไมส่ำมำรถทีจ่ะลบบญัชหีลักเลขที ่1, 2, 3, 4, และ 5 ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลง

หมำยเลขไดท้ีห่นำ้ตำ่งเปลีย่นรหัสตำ่งๆ 
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ก าหนดบญัชหีลกั/คมุ 

ถำ้หำกทำ่นไดเ้ปลีย่นแปลงผังบญัช ีทำ่นจะตอ้งเปลีย่นแปลงบญัชหีลักใหต้รงกบับญัชทีี่

เปลีย่นแปลง กอ่นทีจ่ะป้อนรำยกำรตำ่งๆ AccStar จะใชข้อ้มลูเหลำ่นีถ้ำ้ทำ่นไมก่ ำหนดใหถ้กูตอ้ง กำร

บนัทกึขอ้มลูในระบบตำ่งๆอำจไมถ่กูตอ้ง 

ก าหนดตารางภาษ ี

 ทำ่นควรจะตรวจสอบขอ้มลูทีห่นำ้ตำ่งตำรำงอตัรำภำษีใหต้รงกบัอตัรำภำษีทีท่ำ่นใชอ้ยู ่ถำ้สำมำรถ

เพิม่เตมิไดไ้มจ่ ำกดัจ ำนวน 

ก าหนดรหสัอืน่ๆ 

ทำ่นควรจะตรวจดรูหัสตำ่งๆทีใ่ชใ้นโปรแกรมวำ่สอดคลอ้งกบัธรุกจิของทำ่นหรอืไม ่กำรตรวจสอบ

หรอืก ำหนดท ำครัง้แรกเทำ่นัน้  

กำรก ำหนดรหัสทำ่นสำมำรถก ำหนดไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ำกดัจ ำนวน 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั ทำ่นจะก ำหนดอยำ่งไรก็ไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิ 15 ตวัอักษร 

รายละเอยีด-E หมำยถงึรำยละเอยีดทีเ่ป็นภำษำองักฤษ ถำ้ทำ่นไมไ่ดใ้ชภ้ำษำองักฤษก็
ใหพ้มิพภ์ำษำไทยแทน สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

รายละเอยีด-O หมำยถงึรำยละเอยีดทีเ่ป็นภำษำไทย สงูสดุ 100 ตัวอักษร 

1. สมดุรายวนัตา่งๆ 

ทำ่นไมส่ำมำรถลบสมดุรำยวนัที ่AccStar ก ำหนดไวแ้ตท่ำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงรำยระเอยีด

ได ้ทำ่นสำมำรถเพิม่สมดุรำยวันไดต้ำมตอ้งกำร 

2. บญัชเีงนิสด บญัชธีนาคาร บญัชบีตัรเครดติ บญัชชี าระเงนิจากอืน่ๆ 

AccStar ใหท้ำ่นจัดกลุม่บญัชดีังกลำ่วเพือ่ใหก้ำรป้อนขอ้มลูของทำ่นงำ่ยขึน้เมือ่ทำ่นป้อน

ขอ้มลูในหนำ้ตำ่งกำรรับหรอืช ำระเงนิ 

3. บญัชเีจา้หนี ้บญัชลีกูหนี ้

AccStar ใหท้ำ่นจัดกลุม่บญัชดีังกลำ่วเพือ่ใหก้ำรป้อนขอ้มลูของทำ่นงำ่ยขึน้เมือ่ทำ่นป้อน

ขอ้มลูในหนำ้ตำ่งกำรซือ้สนิคำ้และกำรขำยสนิคำ้ ทำ่นอำจก ำหนดบญัชสี ำหรับลกูหนีแ้ละเจำ้หนี้

ส ำหรับลกูคำ้ของทำ่นไมเ่หมอืนกนั 
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4. บญัชสี าหรบัสนิคา้ 

AccStar ใหท้ำ่นจัดกลุม่บญัชดีังกลำ่วเพือ่ใหท้ำ่นสำมำรถแยกกำรบนัทกึบญัชใีนระบบสนิคำ้

คงคลังไดต้ำมตอ้งกำรเชน่ บญัชสีนิคำ้คงคลัง บญัชวีัตถดุบิ บญัชคีำ่บรกิำร เป็นตน้ 

5. ประเภทและกลุม่สนิคา้ 

ทำ่นสำมำรถแบง่กลุม่สนิคำ้ได ้3 ระดับเพือ่ใหก้ำรบรหิำรจัดกำรสนิคำ้คงคลังของทำ่นไดง้ำ่ยขึน้

โดยแบง่เป็น 

ก. ประเภทสนิคำ้ 

ข. กลุม่สนิคำ้ 1 

ค. กลุม่สนิคำ้ 2 (เมือ่ทำ่นเพิม่ขอ้มลูใหท้ำ่นเลอืกประเภทสนิคำ้ และกลุม่สนิคำ้ 1 กอ่น คลกิ

ปุ่ มเพิม่ขอ้มลู) 

6. สถานทีต่ ัง้สนิคา้ หรอื สาขา 

7. ระดบัราคา 

ทำ่นสำมำรถก ำหนดระดับรำคำไดโ้ดยไมจ่ ำกดั  

ในกรณีทีต่อ้งกำรก ำหนดรำคำขำยทีม่สีว่นลดเชน่ 15% แลว้ลดอกี 10% ทำ่นอำจก ำหนดไว ้

เป็น 1510 เป็นตน้ 

8. หนว่ยสนิคา้ ส ีขนาด  

ทำ่นสำมำรถก ำหนดรหัสใหเ้หมอืนกบัรำยละเอยีดก็ได ้

9. สว่นงานหรอืหนว่ยงานหรอืแผนกตา่งๆ 

กรณีทีอ่งคก์รของทำ่นมหีลำยหน่วยงำนและตอ้งกำรระบหุน่วยงำนเมือ่บนัทกึขอ้มลู 

10. บรษิทัขนสง่ 

AccStar ใหท้ำ่นจัดกลุม่ลกูคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขนสง่รวมทัง้กรมศลุกำกร เพือ่ใหท้ำ่น

สะดวกในกำรป้อนขอ้มลู ซือ้และขำยสนิคำ้ 

11. สกลุเงนิ 

กรณีทีธ่รุกจิของทำ่นมหีลำยสกลุเงนิ 

12. ประเภทคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้ 

AccStar ก ำหนดคำ่ใชจ้ำ่ยไว ้5 ประเภทเพือ่สะดวกในกำรป้อนขอ้มลูในกำรซือ้สนิคำ้และกำร

จัดกำรเจำ้หนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดได ้แตเ่พิม่หรอืลบไมไ่ด ้คำ่ใชจ้ำ่ยนีจ้ะมี

ประโยชนม์ำกส ำหรับกำรซือ้สนิคำ้จำกตำ่งประเทศ 

13. บญัชสี าหรบัคา่ใชจ้า่ย 

AccStar ใหท้ำ่นจัดกลุม่บญัชดีังกลำ่วเพือ่ใหก้ำรป้อนขอ้มลูของทำ่นงำ่ยขึน้เมือ่ทำ่นป้อน

ขอ้มลูในหนำ้ตำ่งกำรช ำระเงนิตำมใบแจง้หนี ้พนักงำนของทำ่นไมต่อ้งจ ำบญัชทีีจ่ะตอ้งบนัทกึ

เลย 

 

 



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  32 

 

14. การจดัสรร 

ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรจดัสรรรำยไดห้รอืคำ่ใชจ้ำ่ยไปยงัหน่วยงำนหรอืแผนกตำ่งๆ ใหท้ำ่น

ก ำหนดอตัรำกำรจดัสรรทีน่ี ่โดยก ำหนดรำยละเอยีดใหส้อดคลอ้งกบักำรจัดสรร เมือ่ป้อนขอ้มลู

ในหนำ้กำรรับหรอืช ำระเงนิทำ่นเพยีงแตเ่ลอืกกำรจัดสรรทีต่อ้งกำรจะจัดสรรส ำหรับรำยไดห้รอื

คำ่ใชจ้ำ่ยนัน้ๆ AccStar จะแสดงรำยงำนรำยไดห้รอืคำ่ใชจ้ำ่ยตำมหน่วยงำนหรอืแผนกตำมที่

ไดจ้ัดสรร เมือ่ทำ่นตอ้งกำรดรูำยละเอยีด 

ปรบัปรงุยอดยกมา 

 ในกรณีทีท่ำ่นเริม่ตน้ระบบใหมท่ำ่นจะตอ้งบนัทกึยอดยกมำของแตล่ะบญัช ีเพือ่ทีใ่หก้ำรท ำงำนของ

ทำ่นรวดเร็วขึน้ ทำ่นสำมำรถใชฟั้งชัน่นีส้ ำหรับป้อนขอ้มลูดังกลำ่วโดยไมต่อ้งไปบนัทกึแตล่ะบญัชใีนระบบ

บญัชทีั่วไป (หลังจำกบนัทกึแลว้ทำ่นสำมำรถดรูำยกำรบญัชไีดท้ีห่นำ้ตำ่ง “บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท”) 

 

ขอ้แนะน า: 
             

      ในกรณีทีย่อดเดบติ และเครดติไมเ่ทำ่กนั AccStar จะบนัทกึจ ำนวนทีแ่ตกตำ่งไวท้ีบ่ญัชพัีก 

หมำยเลข "399999" ซึง่เป็นบัญชปีระเภททนุ 
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ป้อนขอ้มลูงบประมาณ 

ทำ่นสำมำรถจัดท ำงบประมำณส ำหรับแตล่ะบญัช ีและสำมำรถก ำหนดไดเ้ป็นรำยงวด ในกรณีทีไ่ม่

ตอ้งกำรก ำหนดเป็นรำยงวด ทำ่นสำมำรถใสจ่ ำนวนงบประมำณตอ่ปีลงไปและให ้AccStar จัดสรรเป็นรำย

งวดเทำ่ๆกนัใหท้ำ่นโดยคลกิปุ่ ม Automatic ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงตัวเลขในคอลัมนง์บประมำณไดต้ำม

ตอ้งกำร 

 

 

ป้อนขอ้มลูของปีกอ่น 

ถำ้ทำ่นตอ้งกำรเปรยีบเทยีบขอ้มลูของปีปัจจบุนักบัปีทีผ่ำ่นมำ ทำ่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูของปีทีผ่ำ่นมำ

โดยใชฟั้งชนัปรับปรงุยอดปีทีผ่ำ่นมำ เพือ่ป้อนขอ้มลูส ำหรับแตล่ะบญัช ีทำ่นสำมำรถก ำหนดไดเ้ป็นรำยงวด 

หรอืในกรณีทีไ่มต่อ้งกำรก ำหนดเป็นรำยงวด ทำ่นสำมำรถใสจ่ ำนวนยอดตอ่ปีลงไปและให ้

AccStar จัดสรรเป็นรำยงวดเทำ่ๆกนัใหท้ำ่น กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลูงบประมำณ 
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ปรบัปรงุยอดขายสนิคา้ของปีทีผ่า่นมา 

ถำ้ทำ่นตอ้งกำรเปรยีบเทยีบขอ้มลูขำยของปีปัจจบุนักบัปีทีผ่ำ่นมำ ทำ่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูยอดขำย

แตล่ะงวดของปีทีผ่ำ่นมำโดยใชฟั้งชัน่ปรับปรงุยอดปีทีผ่ำ่นมำ ส ำหรับสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลูงบประมำณ 

ปรบัปรงุยอดยกมาของลกูคา้(ลกูหนี)้ 

ในกรณีทีท่ำ่นเริม่ตน้ระบบใหมท่ำ่นอำจตอ้งบันทกึยอดยกมำของลกูคำ้รำยตัว เพือ่ทีใ่หก้ำรท ำงำน

ของทำ่นรวดเร็วขึน้ ทำ่นสำมำรถใชฟั้งชัน่นีส้ ำหรับป้อนขอ้มลูดังกลำ่ว แลว้น ำเฉพำะยอดรวมของลกูคำ้

ทัง้หมดไปบนัทกึในระบบบญัชทีั่วไป 
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กำรป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ ม “สรำ้งใหม่”  หรอื F2 

 เลอืกลกูคำ้ทีต่อ้งกำร 

 ป้อนรำยละเอยีดตำมทีท่ำ่นตอ้งกำร 

 ป้อนจ ำนวนยอดยกมำ กรณีทีเ่ป็นเงนิสกลุเงนิใหใ้สจ่ ำนวนสกลุเงนิเดมิดว้ย 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรำยกำร 

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

 ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถน ำยอดรวมในหนำ้รำยกำรไปบนัทกึบญัชไีด ้  

 ทำ่นจะตอ้งตรวจควำมถกูตอ้งกอ่นปิดรำยกำร  

 ทำ่นสำมำรถแกไ้ขขอ้มูลทีป้่อนแลว้ไดท้ีห่นำ้รำยกำร 

 คลกิปุ่ ม “Refresh”  เพือ่เรยีกขอ้มลู 

ปรบัปรงุยอดยกมาของเจา้หนี ้

ในกรณีทีท่ำ่นเริม่ตน้ระบบใหมท่ำ่นอำจตอ้งบนัทกึยอดยกมำของเจำ้หนีร้ำยตวั เพือ่ทีใ่หก้ำรท ำงำน

ของทำ่นรวดเร็วขึน้ ทำ่นสำมำรถใชฟั้งชัน่นีส้ ำหรับป้อนขอ้มลูดังกลำ่ว แลว้น ำเฉพำะยอดรวมของเจำ้หนี้

ทัง้หมดไปบนัทกึในระบบบญัชทีั่วไป 

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลู ”ปรับปรงุยอดยกมำของลกูคำ้” 

ขอ้แนะน า: 

 ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรป้อนรำยละเอยีดขอ้มลูยกมำตำมใบก ำกบัภำษี ใหท้ำ่นใชเ้มนุ ยอดคงคำ้งตำม

ใบก ำกบัภำษีขำยหรอืซือ้ตำมทีต่อ้งกำร กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลูขำยหรอืซือ้  จะเก็บขอ้มลู

ส ำหรับกำรช ำระเงนิเทำ่นัน้ จะไมก่ระทบกบัยอดสนิคำ้คงเหลอื 
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พนกังาน 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นในกำรจัดกำรเกีย่วกบัขอ้มลูของพนักงำน ทำ่นจะใชข้อ้มลูเหลำ่นีใ้นกำรlog on เขำ้

สูร่ะบบ ถำ้ไมม่พีนักงำนทำ่นไมต่อ้งใส ่password ในตอน log in ใหก้ด Enter ไดเ้ลย กรณีทีม่พีนักงำน

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

up ใหเ้ปลีย่น password ของ Administrator. ทำ่นไมส่ำมำรถลบ Administrator ออกจำกระบบได ้แต่

สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั-ชือ่ หมำยถงึรหัสและชือ่ของพนักงำนทำ่นจะก ำหนดอย่ำงไรก็ไดแ้ตร่หัส

ตอ้งไมเ่กนิ 10 ตวัอักษร และชือ่ไมเ่กนิ 100 ตัวอักษร 
ต าแหนง่ หมำยถงึต ำแหน่งของพนักงำนในองคก์ร 
วนัเกดิ หมำยถงึวนัเกดิของพนักงำน 
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วนัทีเ่ร ิม่ท างาน หมำยถงึวนัทีพ่นักงำนเริม่ท ำงำน 
ทีอ่ยู ่ หมำยถงึทีอ่ยูข่องพนักงำน 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี หมำยถงึเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีของพนักงำน 
User Name หมำยถงึชือ่ทีใ่ชส้ ำหรับเขำ้สูร่ะบบ 
Password หมำยถงึ password ของพนักงำนส ำหรับกำรเขำ้สูร่ะบบ กรุณำคลกิปุ่ ม 

password  เพือ่ทีจ่ะป้อน password 
หนว่ยงาน หมำยถงึหน่วยงำนทีพ่นักงำนสงักดัอยู่ 

  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  38 

 

ชือ่ตา่งๆส าหรบัฟอรม์ 

ทำ่นสำมำรถเปลีย่นชือ่ฟอรม์ ชือ่หวัขอ้ ขอ้ควำมทีแ่สดงกำรผดิพลำด หรอืขอควำมชว่ยเหลอื เป็น

ภำษำตำ่งๆตำมตอ้งกำร ขณะทีท่ ำงำนอยูท่ำ่นสำมำรถสลับภำษำได ้2 ภำษำจะเป็นภำษำอะไรก็ไดต้ำมที่

ก ำหนดไว ้เชน่ ภำษำองักฤษกบัภำษำไทย หรอื ภำษำองักฤษกบัภำษำจนี 

ทำ่นไมส่ำมำรถลบรำยกำรได ้ท ำไดเ้พยีงกำรแกไ้ขเทำ่นัน้ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั ทำ่นไมส่ำมำรถเลีย่นแปลงได ้

ภาษาองักฤษ หมำยถงึรำยละเอยีดหรอืขอ้ควำมทีเ่ป็นภำษำองักฤษ สงูสดุ 150 
ตวัอักษร 

ภาษาอืน่ หมำยถงึภำษำไทยหรอืภำษำอะไรก็ได ้สงูสดุ 150 ตวัอกัษร 
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สรา้งตารางขอ้มลูภาษาใหม ่

ทำ่นสำมำรถสรำ้งตำรำงขอ้มลูภำษำไดไ้มจ่ ำกดั โดยมลี ำดับกำรท ำงำนดังนี้ 

1. ใสช่อืทีต่อ้งกำร 

2. คลกิปุ่ ม Create New 

3. คลกิปุ่ ม Export Data เพือ่น ำขอ้มลูออกไปและท ำกำรแปลใน Column ภำษำอืน่ 

ขอ้มลูจะอยูใ่นรปู csv ซึง่สำมำรถเปิดไดโ้ดย Microsoft Excel 

4. เมือ่แปลเสร็จแลว้ ใหบ้นัทกึขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปู csv เหมอืนเดมิ 

5. ใหเ้ลอืกตำรำงขอ้มลูภำษำทีส่รำ้งไว ้

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

7. คลกิปุ่ ม Save to Database 
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ลกูคา้ 

ระบบลกูคำ้จะชว่ยจัดกำรขอ้มลูของลกูคำ้ทัง้หมด AccStar จะถอืวำ่ลกูคำ้เป็นไดท้ัง้ผูซ้ ือ้หรอื

ผูข้ำย โดยผูข้ำยสำมำรถเป็นผูซ้ ือ้ไดเ้ชน่กนั ใชร้หัสเดยีวส ำหรับลกูคำ้ 1 รำย ขอ้มลูของลกูคำ้จะน ำไปใชใ้น

ระบบตำ่งๆเชน่ ระบบซือ้ ระบบขำย ระบบกำรรับหรอืช ำระเงนิ และระบบอืน่ๆ ทำ่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูในระบบ

ลกูคำ้กอ่นทีจ่ะท ำรำยกำรอืน่ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั-ชือ่ หมำยถงึรหัสและชือ่ของลกูคำ้ทำ่นจะก ำหนดอยำ่งไรก็ไดแ้ตร่หัสตอ้ง

ไมเ่กนิ 13 ตัวอักษร และชือ่ไม่เกนิ 100 ตัวอักษร 

(ขอ้มลูชือ่ทีอ่ยู่บรรทดัใตช้ือ่จะใชส้ ำหรับกำรป้อนขอ้มลู ควรจะตดัค ำ

น ำหนำ้ออก เพรำะจะสะดวกในกำรคน้หำ) 
เลขประจ าตวัภาษ ี หมำยถงึเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีของลกูคำ้ 
ประเทศ ถำ้ทำ่นไมต่อ้งกำรเก็บขอ้มลูประเทศทำ่นก็ไม่จ ำเป็นตอ้งป้อนขอ้มลู

ชอ่งนี้ 
สกุลเงนิ กรณีทีเ่ป็นลกูคำ้ตำ่งประเทศ ถำ้เป็นเงนิบำทไม่ตอ้งก ำหนด 
เลอืกทีอ่ยู ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนดทีอ่ยูข่องลกูคำ้ไดท้ัง้หมด 5 แหง่  
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ชือ่และทีอ่ยู ่1 จะน ำไปใชใ้นเอกสำรตำ่งๆ ทีอ่ยู่อืน่ๆจะใชส้ ำหรับกำร

สง่สนิคำ้ 
ลกูหนี ้ แสดงวำ่เป็นลกูหนีห้รอืไม ่(ลกูคำ้คนเดยีวกนัเป็นไดท้ัง้ลกูหนี้และ

เจำ้หนี)้ 
เจา้หนี ้ แสดงวำ่เป็นเจำ้หนีห้รอืไม่ 
ลกูคา้ปลกี ในกรณีทีเ่ป็นลกูคำ้ปลกีส ำหรับหนำ้ตำ่งขำยปลกีเทำ่นัน้ 
เป็นนติบิุคคล ในกรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลใหร้ะบดุว้ยเพรำะ AccStar จะน ำขอ้มลูนีไ้ป

ใชใ้นกรณีทีห่ักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย 
ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยูข่องลกูคำ้ ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งป้อนทัง้ 5 แหง่ 
รหสัไปรษณีย ์ เมือ่ทำ่นป้อนรหัสไปรษณีย ์AccStar จะตรวจสอบควำมถกูตอ้ง 

ถำ้ถกูตอ้ง AccStar จะแสดงขอ้มลูอ ำเภอและจังหวดัทนัท ี 
บนัทกึ เพือ่ป้อนค ำอธบิำยหรอืหมำยเหตเุพิม่เตมิ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

วงเงนิเครดติ เป็นวงเงนิทีท่ำ่นใหแ้กล่กูคำ้ 
เง ือ่นไขช าระเงนิ ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะน ำไปแสดงไวบ้นใบเรยีกเก็บเงนิ 
ช าระภายใน(วนั) จ ำนวนวนัสงูสดุทีล่กูคำ้ยังคงไดรั้บสว่นลด 
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ไดร้บัสว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นใหแ้กล่กูคำ้ถำ้ทำ่นไดรั้บ

ช ำระภำยในจ ำนวนวนัทีก่ ำหนด 
จ านวนวนัทีจ่ะตอ้งช าระ หมำยถงึจ ำนวนวนันับแตว่นัเสนอขำยถงึวนัสดุทำ้ยซึง่ลกูคำ้

จะตอ้งช ำระเงนิ 
สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทัว่ไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้ส ำหรับ

ค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  
บญัชลีูกหนี ้ หมำยถงึบญัชลีกูหนี้ทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชขีอง

กำรขำย AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น บัญชหีลัก/

คมุ มำแสดง ทำ่นสำมำรถเลอืกได ้
รหสัภาษ ี หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บักำรซือ้สนิคำ้ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนำ้ตำ่งกำรขำยสนิคำ้  
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บักำรรับช ำระเงนิ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนำ้ตำ่งกำรรับช ำระเงนิ 
ระดบัราคา ทำ่นจะตอ้งก ำหนดระดับรำคำส ำหรับลกูคำ้แตล่ะรำย 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

วงเงนิเครดติ วงเงนิเครดติทีท่ำ่นไดรั้บจำกเจำ้หนี้ 
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เง ือ่นไขช าระเงนิ ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะน ำไปแสดงไวบ้นใบเรยีกสัง่ซือ้ 
ช าระภายใน(วนั) จ ำนวนวนัสงูสดุทีท่ำ่นยังคงไดรั้บสว่นลด 
ไดร้บัสว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นใหถ้ำ้ทำ่นไดรั้บช ำระ

ภำยในจ ำนวนวนัทีก่ ำหนด 
จ านวนวนัทีจ่ะตอ้งช าระ หมำยถงึจ ำนวนวนันับแตว่นัเสนอขำยถงึวนัสดุทำ้ยซึง่ทำ่น

จะตอ้งช ำระเงนิ 
สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทัว่ไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้ส ำหรับ

ค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  
บญัชเีจา้หนี ้ หมำยถงึบญัชเีจำ้หนีท้ีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชขีอง

กำรซือ้สนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไว ้ทำ่น

สำมำรถเลอืกได ้
รหสัภาษ ี หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บักำรซือ้สนิคำ้ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนำ้ตำ่งกำรขำยสนิคำ้  
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บักำรช ำระเงนิ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนำ้ตำ่งกำรช ำระเงนิ 
สว่นลดจากยอดรวมภาษ ี ทำ่นสำมำรถก ำหนดไดว้ำ่สว่นลดทีไ่ดรั้บจำกผูข้ำยนัน้เป็น

สว่นลดทีค่ ำนวณจำกยอดรวมทีร่วมภำษีซือ้แลว้ 
ราคาไมร่วมภาษ ี ทำ่นสำมำรถก ำหนดไดว้ำ่รำคำทีซ่ือ้นัน้รวมภำษีซือ้หรอืไมถ่ำ้ไม่

รวมให ้เชค็ถกู 
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ขอ้แนะน า:        

 ทำ่นจะตอ้งระบวุำ่ลกูคำ้เป็นลกูหนี ้ทำ่นจงึจะป้อนขอ้มลูในหนำ้ลกูหนี้ได ้ท ำนองเดยีวกนักบัเจำ้หนี ้

ทำ่นจะตอ้งระบวุำ่ลกูคำ้เป็นเจำ้หนี ้ทำ่นจงึจะป้อนขอ้มลูในหนำ้เจำ้หนีไ้ด ้

 ทำ่นสำมำรถใช ้Field ทีก่ ำหนดเองได ้ส ำหรับกำรจัดกำรหมวดหมูข่องลกูคำ้เพือ่ใชใ้นกำรบรหิำร

หรอืสถติ ิ

 ทำ่นไมส่ำมำรถลบไดท้กุรำยกำรทีม่ขีอ้มูลปีปัจจุบนัอยู่ 

 ทำ่นสำมำรถเก็บรูปภำพแผนทีข่องลกูคำ้ได ้
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ระบบสนิคา้คงคลงั 

สนิคา้คงคลงั 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรก ำหนดขอ้มลูของสนิคำ้และเงือ่นไขตำ่งๆ ทำ่นสำมำรถดสูนิคำ้คงเหลอื

หรอืรำคำตำ่งๆไดจ้ำกหนำ้ตำ่งนี้ ทำ่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูสนิคำ้กอ่นทีจ่ะท ำกำรซือ้หรอืขำยสนิคำ้ 

 

 

 
ค าอธบิาย 

รหสั ทำ่นสำมำรถก ำหนดรหัสสนิคำ้ ไดส้งูสดุ 20 ตวัอกัษร 

รายละเอยีด รำยละเอยีดมอียู ่3 ประเภท คอื รำยละเอยีดส ำหรับใช ้

ภำยในองคก์ร รำยละเอยีดส ำหรับใบสัง่ซือ้ รำยละเอยีด

ส ำหรับใบสง่ของ ก ำหนดไดส้งูสดุ 200 ตวัอกัษร ทำ่น

จะตอ้งป้อนขอ้มลูทัง้ 3 ประเภท รำยละเอยีดอำจเหมอืนกนั

ก็ได ้ 

ทำ่นอำจใชร้ำยละเอยีดส ำหรับใบสัง่ซือ้ รำยละเอยีดส ำหรับ

ใบสง่ของ วตัถปุระสงคอ์ืน่เชน่ เป็นชือ่ผูแ้ตง่ และ ผูพ้มิพ ์

ส ำหรับธรุกจิหนังสอืเป็นตน้ 

ประเภทสนิคา้ ระบวุำ่รำยกำรทีป้่อนนัน้เป็นอยูใ่นกลุม่ประเภทอะไร ทำ่น

สำมำรถก ำหนดได ้9 ประเภทคอื 

1. สนิคำ้ส ำเร็จรปู 
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2. สนิคำ้ส ำเร็จรปู – ประกอบ หมำยถงึสนิคำ้ที่
ประกอบดว้ยสนิคำ้ส ำเร็จรปูหลำย ๆ ตวั ทำ่น
จะตอ้งประกอบสนิคำ้นัน้ทีห่นำ้ตำ่ง ”สนิคำ้
ประกอบ" กอ่นขำยสนิคำ้นัน้ 

3. สนิคำ้ส ำเร็จรปู – ทีม่สีว่นประกอบ หมำยถงึสนิคำ้ที่
ประกอบดว้ยสนิคำ้ส ำเร็จรปูหลำย ๆ ตวั โดยทำ่น
เพยีงแตก่ ำหนดไวว้ำ่ประกอบดว้ยสนิคำ้อะไรบำ้ง
เมือ่ทำ่นท ำกำรขำย  AccStar จะแสดงรำยกำร

สนิคำ้เหลำ่นัน้ 

4. ม ีSerial Number หมำยถงึสนิคำ้ทีม่หีมำยเลข
ก ำกบัแตล่ะตวั 

5. บรกิำร หมำยถงึสนิคำ้ทีเ่ป็นบรกิำร AccStar จะ

ไมเ่ก็บขอ้มลูสนิคำ้คงคลัง ไมม่กีำรตดัจ ำนวนสนิคำ้
คงคลัง 

6. วัตถดุบิ หมำยถงึสนิคำ้ทีท่ำ่นน ำมำใชผ้ลติสนิคำ้
ส ำเร็จรปู 

7. มหีน่วยขนำน 

8. สนิคำ้ทีม่ ีส ีขนำด 

9. สนิคำ้ทีม่หีมำยเลขลอ้ต 

 

รหสับารโ์คด้ ทำ่นสำมำรถก ำหนดรหัสบำรโ์คด้ไดส้งูสดุ 30 ตัวอกัษร 

อตัราภาษ ี ระบวุำ่สนิคำ้ ทีป้่อนอยูน่ีจ้ะตอ้งเสยีภำษีหรอืไมเ่ทำ่ไร 

AccStar จะใชข้อ้มลูนีใ้นกำรขำยสนิคำ้ 

ประเภทของสนิคา้ หมำยถงึประเภทของสนิคำ้ทีก่ ำหนดไวเ้พือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

กลุม่สนิคา้-1 อำจหมำยถงึยีห่อ้หรอือกีประเภทหนึง่ของสนิคำ้ทีก่ ำหนด

ไวเ้พือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

กลุม่สนิคา้-2 อำจหมำยถงึรุน่หรอือกีประเภทหนึง่ของสนิคำ้ทีก่ ำหนดไว ้

เพือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ ใหท้ำ่นก ำหนดวำ่สนิคำ้นีเ้ก็บไว ้

ทีไ่หนบำ้ง ในกรณีทีเ่ก็บหลำยทีใ่ห ้คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อน

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

มหีลายหนว่ย ในกรณีทีส่นิคำ้มหีลำยหน่วยนับใหท้ำ่นเชค็ถกู และคลกิปุ่ ม 

เพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิ 

หนว่ยซือ้ เป็นหน่วยทีใ่ชส้ ำหรับซือ้สนิคำ้ทำ่นจะตอ้งก ำหนด 

AccStar  จะน ำหน่วยนีไ้ปใชเ้วลำสัง่ซือ้สนิคำ้ 

หนว่ยขาย เป็นหน่วยทีใ่ชส้ ำหรับขำยสนิคำ้ทำ่นจะตอ้งก ำหนด 

AccStar  จะน ำหน่วยนีไ้ปใชเ้วลำขำยสนิคำ้ 

ราคาทนุ หมำยถงึรำคำทนุลำ่สดุซึง่ค ำนวณจำกวธิทีีท่ำ่นไดก้ ำหนด

ไวค้อื รำคำเฉลีย่ FIFO LIFO ในกรณีทีท่ำ่นป้อนสนิคำ้ครัง้
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แรกทำ่นจะตอ้งก ำหนดรำคำทนุดว้ยทกุครัง้ 

ราคาขาย 1  หมำยถงึรำคำทีใ่ชก้ ำหนดรำคำขำยในระบบขำย รำคำขำย 

1 จะเป็นรำคำขำยทัว่ไปกรณีทีท่ำ่นไมไ่ดก้ ำหนดรำคำขำย

ไวส้ ำหรับลกูคำ้ให ้คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิใน

กรณีทีม่หีลำยรำคำ 

บนัทกึบญัช ี หมำยถงึบญัชทีีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึบญัชเีมือ่มกีำรสัง่ซือ้

สนิคำ้หรอืน ำเขำ้สนิคำ้นี ้ใชส้ ำหรับกรณีทีบ่นัทกึบญัชแีบบ 

Perpetual 

บญัชขีาย หมำยถงึบญัชทีีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึบญัชเีมือ่มกีำรขำย

สนิคำ้ ทำ่นอำจก ำหนดใหบ้นัทกึบญัชรีำยได ้กรณีทีส่นิคำ้

เป็นประเภทบรกิำร เชน่ คำ่ขนสง่ เป็นตน้ 

คงเหลอื หมำยถงึจ ำนวนยอดคงเหลอืของสนิคำ้ ทำ่นไมส่ำมำรถ

แกไ้ขได ้ทำ่นปรับปรงุไดโ้ดยใชฟั้งชัน่ ปรับปรงุสนิคำ้

คงเหลอื ในกรณีทีม่หีลำยหน่วยนับจะแสดงยอดคงเหลอืใน

หน่วยพืน้ฐำน 

หนว่ยซือ้ : หนว่ย

ขาย 

หมำยถงึจ ำนวนยอดคงเหลอืของสนิคำ้ ในกรณีทีม่หีลำย

หน่วยนับจะแสดงยอดคงเหลอืในหน่วยซือ้และหน่วยขำย 

ยอดคงเหลอื หมำยถงึจ ำนวนมลูคำ่ของยอดคงเหลอืของสนิคำ้ ทำ่นไม่

สำมำรถแกไ้ขได ้ 

จ านวนข ัน้ต า่ หมำยถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำทีก่ ำหนดไวเ้พือ่สัง่ซือ้สนิคำ้มำ

ทดแทน 

จ านวนส ัง่ หมำยถงึจ ำนวนทีจ่ะสงัซือ้สนิคำ้มำทดแทน ยอดนีจ้ะ

ปรำกฏในใบสัง่ซือ้สนิคำ้ครัง้ตอ่ไป 

ซือ้คร ัง้สดุทา้ย หมำยถงึวันทีท่ีซ่ ือ้สนิคำ้ครัง้สดุทำ้ย 

ราคาซือ้คร ัง้สดุทา้ย หมำยถงึรำคำทีซ่ ือ้สนิคำ้ครัง้สดุทำ้ย 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

สนิคา้คงคลงัสงูสดุ หมำยถงึจ ำนวนสงูสดุทีก่ ำหนดไวเ้พือ่ไมต่อ้งผลติหรอื

สัง่ซือ้สนิคำ้เพิม่ 

ส ัง่ลว่งหนา้ 

ราคาขายต า่สดุ 

 

 

จ านวนเฉลีย่ตอ่หนว่ย 

 

 

จ ำนวนวันทีค่วรจะสัง่ลว่งหนำ้เพือ่ใหไ้ดรั้บสนิคำ้ตำมที่

ตอ้งกำรสำมำรถก ำหนดเป็นจ ำนวนเงนิ หรอืเป็น

เปอรเ์ซน็ต ์โดยเพิม่จำกตน้ทนุ ถำ้ตอ้งกำรเพิม่จำกตน้ทนุ

จะตอ้ง เชค็เครือ่งหมำยถกูทีช่อ่ง เพิม่จำกตน้ทนุ (%) 

หมำยถงึกำรเฉลีย่คำ่ขนสง่ตอ่หน่วย ในกรณีทีส่นิคำ้แต่

ละชนดิมนี ้ำหนักตอ่หน่วยไมเ่ทำ่กนั กำรเฉลีย่คำ่ขนสง่ตอ่

หน่วยจะไมเ่ทำ่กนัใหก้ ำหนดไวท้ีน่ี ่

วธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ 

ตน้ทนุมาตรฐาน 

ผลติเอง 

ไมใ่ชแ้ลว้ 

ทำ่นสำมำรถก ำหนดวธิคี ำนวณตน้ทนุสนิคำ้ไดเ้ป็นรำย 

สนิคำ้ตน้ทนุมำตรฐำนทีจ่ะน ำไปใชค้ ำนวณ 

หมำยถงึสนิคำ้นีผ้ลติโดยบรษัิทเอง 

หมำยถงึสนิคำ้นีไ้มซ่ือ้หรอืขำยแลว้แตย่งัเกบ็ขอ้มลูไว ้

ผูข้าย หมำยถงึผูข้ำยทีท่ำ่นสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นประจ ำ ใชเ้พือ่ชว่ย

เตอืนควำมจ ำเทำ่นัน้ 

บญัชสีง่คนื-ซือ้ หมำยถงึบญัชทีีต่อ้งกำรบนัทกึส ำหรับกำรสง่คนืสนิคำ้

จำกกำรซือ้ ใชส้ ำหรับกำรบนัทกึบญัชแีบบ Periodic  

บญัชรีบัคนื-ขาย หมำยถงึบญัชทีีต่อ้งกำรบนัทกึส ำหรับกำรรับคนืสนิคำ้

จำกกำรขำย 
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กวา้ง หมำยถงึควำมกวำ้งของสนิคำ้หรอืวตัถดุบิ ใชส้ ำหรับ

ระบบกำรผลติ 

ยาว หมำยถงึควำมยำวของสนิคำ้หรอืวตัถดุบิ ใชส้ ำหรับระบบ

กำรผลติ 

สถานะ ทำ่นสำมำรถก ำหนดสถำนะของสนิคำ้เพือ่ใชส้ ำหรับจัด

กลุม่ไดต้ำมตอ้งกำร 

รุน่/พมิพค์ร ัง้ที/่ปี ขอ้มลูเพิม่เตมิส ำหรับธรุกจิสิง่พมิพ ์

ช ัน้วางของ หมำยถงึพกิดัต ำแหน่งทีอ่ยูข่องสนิคำ้บนชัน้ 

น า้หนกั หมำยถงึน ้ำหนักของสนิคำ้ 

น า้หนกัสทุธ ิ หมำยถงึน ้ำหนักสทุธขิองสนิคำ้ 

จ านวนข ัน้ต า่ตอ่คร ัง้ หมำยถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำของสนิคำ้ในกำรสัง่ 

จ านวนตอ่แพ็ค หมำยถงึจ ำนวนของสนิคำ้ตอ่1แพ็ค 
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สนิคา้สาเร็จรปู – ทีม่สีว่นประกอบ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร สนิคำ้ส ำเร็จรปู-ทีม่สีว่นประกอบ ทำ่นจะตอ้งเลอืกจำกประเภทของสนิคำ้ใน

หนำ้สนิคำ้คงคลัง จำกนัน้คลกิปุ่ มรำยละเอยีดเพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 
 

แสดงเมือ่พมิพ ์ หมำยถงึทำ่นตอ้งกำรใหพ้มิพร์ำยกำร
สว่นประกอบในเอกสำรกำรขำยตำ่งๆ
หรอืไม ่ 

รหสั  ใหท้ำ่นเลอืกรหัสสนิคำ้ทีเ่ป็น
สว่นประกอบ  

จ านวน  จ ำนวนของสนิคำ้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ  
สรา้งใหม ่ ทำ่นจะตอ้งคลกิปุ่ มสรำ้งใหมท่กุครัง้ที่

จะป้อนสนิคำ้ใหม ่ 
แกไ้ข  คลกิปุ่ มนีแ้ลว้แกไ้ขรำยกำรทีต่อ้งกำร  
ลบ  คลกิสนิคำ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรจะลบแลว้

คลกิปุ่ มนี ้ 
กลบั  กลับไปยงัหนำ้เดมิ  
เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่ หมำยถงึวันทีเ่ร ิม่ตน้ของกำรขำยสนิคำ้

นี ้ 
สิน้สดุวนัที ่ หมำยถงึวันทีส่ ิน้สดุของกำรขำยสนิคำ้

นี ้ 
มขีายที ่ สถำนทีท่ีม่สีนิคำ้นีข้ำย  
มจี านวนจากดั  กรณีมจี ำนวนจ ำกดัจะตอ้งระบจุ ำนวน

ดว้ย  
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ราคาขาย – กรณีทีม่หีลายราคาขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร รำคำขำยในกรณีทีม่หีลำยรำคำขำย ทำ่นจะตอ้งคลกิ  ในหนำ้สนิคำ้คง

คลัง เพือ่ก ำหนดรำคำ 

 

คดัลอก เพือ่คัดลอกขอ้มลู 

กลบั กลับไปยงัหนำ้เดมิ 

ราคาขาย หมำยถงึรำคำทีใ่ชก้ ำหนดรำคำขำยในระบบขำย 

หนว่ยขาย เป็นหน่วยทีใ่ชส้ ำหรับขำยสนิคำ้ทำ่นจะตอ้งก ำหนด 

ระดบัราคา หมำยถงึระดับรำคำทีจ่ะใชใ้นระบบขำย 

เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่ ทำ่นจะตอ้งก ำหนดวันทีเ่ริม่ตน้ของรำคำ 

สิน้สดุวนัที ่ ทำ่นจะตอ้งก ำหนดวันทีส่ ิน้สดุของรำคำ ทำ่นสำมำรถ

ก ำหนดรำคำไดโ้ดยไมจ่ ำกดัเพยีงแตท่ำ่นจะตอ้งก ำหนด

วันทีเ่ร ิม่ตน้และสิน้สดุใหถ้กูตอ้งโดยไมเ่ลือ่มกนั 

AccStar จะเชค็วันทีด่ังกลำ่วถำ้ไมถ่กูตอ้งก็จะแจง้ให ้

ทรำบ 
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หนว่ยนบั – กรณีทีม่หีลายหนว่ยนบั 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร หน่วยนับในกรณีทีม่หีลำยหน่วยนับ ทำ่นจะตอ้งคลกิเครือ่งหมำยถกูทีช่อ่งมี

หลำยหน่วยและคลกิ  ในหนำ้สนิคำ้คงคลัง เพือ่ก ำหนดหน่วยนับ 

 

หนว่ยพืน้ฐาน ใหเ้ลอืกหน่วยพืน้ฐำนทีใ่ชส้ ำหรับสนิคำ้นี ้

หนว่ย ใหเ้ลอืกหน่วยตำมตอ้งกำร 

จ านวน จ ำนวนหน่วยพืน้ฐำน เชน่ หน่วยที ่2 เป็นโหล จ ำนวน

หน่วย = 12 เป็นตน้ 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำตอ่สนิคำ้ 1 ช ิน้ 

รหสับารโ์คด้ หมำยถงึรหัสบำรโ์ค๊ดของสนิคำ้ 

  

ขอ้แนะน า: 
             

      ทำ่นจะตอ้งก ำหนดรำคำทนุกรณีทีม่ยีอดคงเหลอื 
      ทำ่นจะตอ้งก ำหนดรำคำขำย 1 เสมอ 
      สนิคำ้ทีม่ ีSerial Number จะมหีลำยหน่วยนับไม่ได ้  
      ทำ่นอำจไม่ก ำหนด ประเภทของสนิคำ้ สนิคำ้กลุม่-1 สนิคำ้กลุม่-2 ของสนิคำ้ ก็ได ้
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การยา้ยสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับยำ้ยสนิคำ้คงคลังจำกสถำนทีเ่ก็บแหง่หนึง่ไปยงัสถำนทีเ่ก็บอกีแหง่หนึง่ 

AccStar ยอมใหส้นิคำ้ในสถำนทีเ่กบ็ตำ่งๆตดิลบได ้
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AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  55 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขที ่ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้ 

วนัที ่ วันทีท่ีท่ำ่นท ำรำยกำร 

จาก ยำ้ยจำกสถำนทีเ่ก็บ 

ไปยงั ไปยงัสถำนทีเ่ก็บ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถบนัทกึหมำยเหตตุำ่งๆไดท้ีน่ี ่

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีเ่สนอขำย ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใช ้

เมำสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยป้อนตัวอกัษร

ตัวแรกหรอืหลำยตัว เพือ่แสดงรำยชือ่สนิคำ้ 

ในกรณีทีส่นิคำ้มหีมำยเลขก ำกบั (Serial Number) ทำ่น

สำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่น Barcode อำ่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคำ้นัน้มำใหโ้ดยจะระบหุมำยเลขก ำกบัไวท้ำ้ย

รำยละเอยีดสนิคำ้ 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรยำ้ย 

หนว่ยขนาน หมำยถงึหน่วยนับสนิคำ้ 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำของสนิคำ้ตอ่หนึง่หน่วย 

จ านวนเงนิ หมำยถงึมลูคำ่ของสนิคำ้ทัง้หมด 

รหสับารโ์คด๊ ป้อนหรอืยงิรหสับำรโ์ค๊ดของสนิคำ้ 

ขอ้แนะน า: 

 เมือ่คลกิ แลว้ จะท ำกำรแกไ้ขไมไ่ด ้
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งบประมาณขายสนิคา้ 

ทำ่นสำมำรถจัดท ำงบประมำณส ำหรับสนิคำ้แตล่ะรำยกำร และสำมำรถก ำหนดไดเ้ป็นรำยงวด ใน

กรณีทีไ่มต่อ้งกำรก ำหนดเป็นรำยงวด ทำ่นสำมำรถใสจ่ ำนวนงบประมำณตอ่ปีลงไปและให ้AccStar 

จัดสรรเป็นรำยงวดเทำ่ๆกนัใหท้ำ่นโดยคลกิปุ่ ม  ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงตัวเลขในคอลัมน์

ประมำณกำรไดต้ำมตอ้งกำร 
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ปรบัปรงุสนิคา้คงคลงั 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับปรับปรงุยอดสนิคำ้คงคลังใหเ้ป็นยอดทีแ่ทจ้รงิ ทำ่นอำจใชต้อนเริม่ใชโ้ปรแกรม

เพือ่ปรับปรงุยอดสนิคำ้ หรอืปรับปรงุยอดประจ ำปีเพือ่ใหต้รงกบัยอดตรวจนับจรงิ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

วนัที ่ วันทีท่ีท่ำ่นท ำรำยกำร 

หมายเลขอา้งองิ หมำยเลขอำ้งองิใดๆก็ได ้อำจเป็นใบส ำคญัในกำรปรับปรงุ

เป็นตน้ ใชส้ ำหรับอำ้งองิเทำ่นัน้ 

จ านวน จ ำนวนสนิคำ้ทีต่อ้งกำรเพิม่หรอืลด 

ตน้ทนุ รำคำทนุเดมิของสนิคำ้ 

Input Total หมำยถงึจ ำนวน % ทีต่อ้งกำรเพิม่จำกทนุเดมิ 

ราคาทนุ รำคำทนุเดมิของสนิคำ้รวมกบัจ ำนวนทีเ่พิม่พเิศษตอ่หน่วย 

ยอดรวม หมำยถงึยอดรวมทีจ่ะปรับปรงุ 

คงเหลอื หมำยถงึสถำนะยอดสนิคำ้คงเหลอืปัจจบุนัหลังกำรปรับปรงุ 

มลูคา่คงเหลอื หมำยถงึสถำนะยอดสนิคำ้คงเหลอืปัจจบุนัหลังกำรปรับปรงุ  
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สนิคา้ส าเร็จรปู – ทีม่ ีSerial Number 

 

สิน้สดุการรบัประกนั วันทีส่ ิน้สดุกำรรับประกนัของสนิคำ้ 

วนัทีซ่ือ้ วันทีซ่ ือ้หรอืวันทีท่ำ่นป้อนขอ้มลู 

วนัหมดอาย ุ วันหมดอำยขุองสนิคำ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ ใหท้ำ่นก ำหนดวำ่สนิคำ้นีเ้ก็บ

ไวท้ีไ่หนบำ้ง ในกรณีทีเ่กบ็หลำยทีใ่ห ้ป้อนทลีะแหง่ 

เร ิม่หมายเลข หมำยเลขเครือ่งทีต่อ้งกำรเริม่เป็นเลขแรก 

จ านวนรายการ จ ำนวนหมำยเลขเครือ่งทีต่อ้งกำรเพิม่ 

หมายเลขเครือ่ง Serial Number ของสนิคำ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ ใหท้ำ่นก ำหนดวำ่สนิคำ้นีเ้ก็บ

ไวท้ีไ่หนบำ้ง ในกรณีทีเ่กบ็หลำยทีใ่ห ้ป้อนทลีะแหง่ 

ตน้ทนุ ตน้ทนุตอ่หน่วย 

สิน้สดุการรบัประกนั วันทีส่ ิน้สดุกำรรับประกนัของสนิคำ้ 

วนัหมดอาย ุ วันทีซ่ ือ้หรอืวันทีท่ำ่นป้อนขอ้มลู 
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ป้อนขอ้มลูใหม ่ 

 เลอืกสนิคำ้ แลว้ป้อนหมำยเลขอำ้งองิ วนัที ่จ ำนวน และรำคำทนุเดมิ ในกรณีทีเ่ป็นสนิคำ้ทีม่ ีSerial 

Number ใหค้ลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนขอ้มลู 

 คลกิปุ่ ม “ปรับปรุง-เพิม่” หรอื “ปรับปรุง-ลด” เพือ่ทีจ่ะเพิม่หรอืลดจ ำนวนสนิคำ้ 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นควรจะพจิำรณำรำคำทนุใหร้อบคอบกอ่นป้อนขอ้มลูเพรำะวำ่ AccStar จะใชร้ำคำดังกลำ่วไปค ำนวณ

รำคำของสนิคำ้คงเหลอื 

 เมือ่บนัทกึแลว้จะเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้

 ในกรณีทีส่นิคำ้ มสี ีหรอืขนำด กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกับกำรป้อนขอ้มูลสนิคำ้ทีม่ ีSerial Number 

 ในกรณีทีส่นิคำ้มหีน่วยขนำน ใหป้้อนหน่วยขนำนดว้ย 
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ประกอบหรอืแยกสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับกำรประกอบหรอืแยกสนิคำ้ประเภท สนิคำ้ส ำเร็จรปู-ประกอบ กำรประกอบจะ

ประกอบจำกสนิคำ้ส ำเร็จรปูทีม่อียูแ่ลว้ กำรแยกสนิคำ้หมำยถงึกำรยกเลกิสนิคำ้ทีไ่ดป้ระกอบไปแลว้และไม่

ตอ้งกำรใชอ้กีแลว้ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รหสั-รายละเอยีด หมำยถงึรหัสสนิคำ้ส ำเร็จรปู-ประกอบ ใหเ้ลอืกสนิคำ้ที่

ตอ้งกำรประกอบ 

ประเภทสนิคา้ หมำยถงึประเภทของสนิคำ้ประกอบ 

ประกอบสนิคา้ คลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งกำรประกอบสนิคำ้ 

แยกสนิคา้ คลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งแยกสนิคำ้ออกจำกสนิคำ้ทีป่ระกอบแลว้ 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีจ่ะเก็บเมือ่ประกอบเสร็จแลว้ 

จ านวนคงเหลอื หมำยถงึจ ำนวนคงเหลอืของสนิคำ้ทีป่ระกอบแลว้ 

ทนุตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำของสนิคำ้ทีป่ระกอบแลว้ตอ่หนึง่ช ิน้ 

เลขอา้งองิ หมำยถงึเลขทีเ่อกสำรทีส่ัง่ประกอบหรอืเอกสำรอืน่ๆ 

วนัที ่ หมำยถงึวันทีท่ีท่ำ่นท ำรำยกำร 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนสนิคำ้ทีต่อ้งกำรประกอบ 
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รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ส ำเร็จรปูทีใ่ชป้ระกอบสนิคำ้ 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนสนิคำ้ส ำเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นกำรประกอบตอ่ 1 

หน่วย 

ทนุตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำของสนิคำ้ส ำเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นกำรประกอบ

ตอ่ 1 หน่วย 

ยอดรวม หมำยถงึยอดรวมรำคำของสนิคำ้ส ำเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นกำร 

ประกอบทัง้หมด 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนรวมของสนิคำ้ส ำเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นกำร 

ประกอบทัง้หมด 

จ านวนคงเหลอื หมำยถงึจ ำนวนคงเหลอืของสว่นประกอบทีม่อียูใ่นสต๊อก 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีเ่ก็บของสว่นประกอบ 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นจะตอ้งก ำหนดสนิคำ้ประเภท สนิคำ้ส ำเร็จรูป-ประกอบ ทีห่นำ้ตำ่ง สนิคา้คงคลงั กอ่น สนิคำ้ที่

ก ำหนดไวจ้งึจะปรำกฏทีห่นำ้ตำ่งนี้ 
 นอกจำกนัน้ทำ่นจะตอ้งก ำหนดสนิคำ้ประเภท สนิคำ้ส ำเร็จรูป ทีห่นำ้ตำ่ง สนิคา้คงคลงั กอ่น 

สว่นประกอบสนิคำ้ทีก่ ำหนดไวจ้งึจะปรำกฏทีห่นำ้ตำ่งนี้ 

 

 
 

 ในกรณีทีต่อ้งกำรแยกสนิคำ้ออกจำกสนิคำ้ทีป่ระกอบแลว้ใหค้ลกิตรง ปุ่ มแยกสนิคำ้ ป้อนจ ำนวนที่

ตอ้งกำรแยก จำกนัน้คลกิปุ่ ม  
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การเบกิวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรปู 

ฟังชัน่ใชส้ ำหรับกำรเบกิวตัถดุบิและสนิคำ้ส ำเร็จรปูหรอืวสัดสุ ำนักงำน AccStar จะบนัทกึบญัชทีี่

เกีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บเบกิ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบเบกิ 

วนัทีใ่บเบกิ วันทีใ่บเบกิเบกิวัตถดุบิหรอืวสัดสุ ำนักงำน 

วนัทีส่ง่ของ หมำยถงึวันทีท่ีท่ำงฝ่ำยดแูลสนิคำ้ไดส้ง่ของให ้

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึตอ้งกำรเบกิจำกสถำนทีเ่ก็บแหง่ไหน 

ด าเนนิการโดย หมำยถงึผูท้ีเ่บกิของ 

บนัทกึ หมำยถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งกำรจะแจง้ใหฝ่้ำยดแูลสนิคำ้

ไดรั้บทรำบหรอือืน่ๆ 

บญัช(ีเดบติ) หมำยถงึบญัชคีูฝ่ั่งเดบติทีต่อ้งกำรใหเ้ดบติ ดำ้นเครดติ 

AccStar  จะน ำมำจำกหมำยเลขทีก่ ำหนดไวใ้นระบบ

สนิคำ้ถำ้ไมไ่ดก้ ำหนดไวก้็จะน ำมำจำกบญัชสีนิคำ้ที่

ก ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้
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หนว่ยงาน ทำ่นสำมำรถระบวุำ่กำรเบกิครัง้นีเ้ป็นของหน่วยงำนอะไร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่กำรเบกิครัง้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีเ่สนอขำย ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใช ้

เมำสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยป้อนตัวอกัษร

ตัวแรกหรอืหลำยตัว เพือ่แสดงรำยชือ่สนิคำ้  

ในกรณีทีส่นิคำ้มหีมำยเลขก ำกบั (Serial Number) ทำ่น

สำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่น Barcode อำ่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคำ้นัน้มำใหโ้ดยจะระบหุมำยเลขก ำกบัไวท้ำ้ย

รำยละเอยีดสนิคำ้ 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรเบกิ 

ทนุตอ่หนว่ย หมำยถงึมลูคำ่ของสนิคำ้หรอืวตัถดุบิทีต่อ้งกำรจะเบกิตอ่

หนึง่ช ิน้ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึมลูคำ่ทัง้หมดของจ ำนวนสนิคำ้หรอืวตัถดุบิที่

ตอ้งกำรเบกิ 

รหสับารโ์คต๊ ป้อนหรอืยงิรหสับำรโ์ค๊ดของสนิคำ้ 

ขอ้แนะน า: 

 เมือ่ทำ่นเชค็ปุ่ มปิด และบนัทกึแลว้ AccStar จะค ำนวณตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิให ้(ตำมวธิคี ำนวณ

ตน้ทนุทีไ่ดก้ ำหนดไว)้ ดงันัน้ทำ่นควรจะพมิพใ์บเบกิหลงัจำกทีเ่ชค็ปุ่ มปิด และบนัทกึแลว้ 

 ทำ่นสำมำรถดปูระวัตริำยกำรทีเ่บกิแลว้ไดจ้ำกหนำ้ประวตั ิและพมิพร์ำยกำรทีเ่ลอืกไวไ้ด  ้

 คลกิ  เพือ่เพิม่หรอืลบบญัช ี
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การคนืวตัถดุบิหรอืสนิคา้ส าเร็จรปู 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับคนืจำกกำรเบกิวตัถดุบิและวัสดสุ ำนักงำน AccStar จะบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

ใหโ้ดยอตัโนมตั ิกำรคนืหมำยถงึกำรคนืของทีเ่บกิไปแลว้แตไ่มไ่ดใ้ช ้

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรเบกิวตัถดุบิหรอืสนิคำ้ส ำเร็จรปู 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บสง่คนื เลขทีแ่บบฟอรม์ใบสง่คนื 

วนัทีใ่บสง่คนื วันทีใ่บสง่คนืจำกกำรเบกิวัตถดุบิหรอืวสัดสุ ำนักงำน 

วนัทีส่ง่ของ หมำยถงึวันทีท่ีส่ง่คนืใหท้ำงฝ่ำยดแูลสนิคำ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึตอ้งกำรสง่คนืใหส้ถำนทีเ่ก็บแหง่ไหน 

ด าเนนิการโดย หมำยถงึผูท้ีส่ง่คนืของ 

บนัทกึ หมำยถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งกำรจะแจง้ใหฝ่้ำยดแูลสนิคำ้

ไดรั้บทรำบหรอือืน่ๆ 

บญัช(ีเครดติ) หมำยถงึบญัชคีูฝ่ั่งเครดติทีต่อ้งกำรใหเ้ครดติ ดำ้นเดบติ 

AccStar จะน ำมำจำกหมำยเลขทีก่ ำหนดไวใ้นระบบ
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สนิคำ้ถำ้ไมไ่ดก้ ำหนดไวก้็จะน ำมำจำกบญัชสีนิคำ้ทีก่ ำหนด

ไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

หนว่ยงาน ทำ่นสำมำรถระบวุำ่กำรสง่คนืครัง้นีเ้ป็นของหน่วยงำนอะไร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่กำรสง่คนืครัง้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีเ่สนอขำย ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใช ้

เมำสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยป้อนตัวอกัษร

ตัวแรกหรอืหลำยตัว เพือ่แสดงรำยชือ่สนิคำ้  

ในกรณีทีส่นิคำ้มหีมำยเลขก ำกบั (Serial Number) ทำ่น

สำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่น Barcode อำ่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคำ้นัน้มำใหโ้ดยจะระบหุมำยเลขก ำกบัไวท้ำ้ย

รำยละเอยีดสนิคำ้  

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรสง่คนื 

ทนุตอ่หนว่ย หมำยถงึมลูคำ่ของสนิคำ้หรอืวตัถดุบิทีต่อ้งกำรสง่คนืตอ่

หนึง่ช ิน้ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึมลูคำ่ทัง้หมดของจ ำนวนสนิคำ้หรอืวตัถดุบิที่

สง่คนื 

รหสับารโ์คต๊ ป้อนหรอืยงิรหสับำรโ์ค๊ดของสนิคำ้ 
 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถดปูระวัตริำยกำรทีค่นืแลว้ไดจ้ำกหนำ้ประวตั ิและพมิพร์ำยกำรทีเ่ลอืกไวไ้ด ้

 คลกิ  เพือ่เพิม่หรอืลบบญัช ี
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การโอนสนิคา้ส าเร็จรปูเขา้คลงั 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับกำรโอนสนิคำ้ส ำเร็จรปูเขำ้คลังสนิคำ้เมือ่ผลติเสร็จแลว้ AccStar จะบนัทกึ

บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

ฟังชัน่นีจ้ะสมัพันธก์บัฟังชัน่ การเบกิวตัถดุบิ โดยเบกิวตัถดุบิน ำไปผลติสนิคำ้เมือ่ผลติสนิคำ้เสร็จ

เรยีบรอ้ยก็น ำสนิคำ้เขำ้คลังสนิคำ้เพือ่เตรยีมไวข้ำยตอ่ไป 

ในกรณีทีท่ำ่นใช ้AccStar Enterprise version ทำ่นไมต่อ้งใชฟั้งชัน่นี ้

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บน าเขา้ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบน ำเขำ้ 

วนัทีใ่บน าเขา้ วันทีใ่บน ำเขำ้สนิคำ้ส ำเร็จรปู 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึตอ้งกำรจะน ำเขำ้ไปเกบ็ ณ สถำนทีเ่กบ็แหง่ไหน 

ด าเนนิการโดย หมำยถงึผูท้ีน่ ำเขำ้สนิคำ้ส ำเร็จรปู 

บนัทกึ หมำยถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งกำรจะแจง้ใหฝ่้ำยดแูลสนิคำ้ไดรั้บ

ทรำบหรอือืน่ๆ 
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บญัช(ีเครดติ) หมำยถงึบญัชคีูฝ่ั่งเครดติทีต่อ้งกำรใหเ้ครดติ ดำ้นเดบติ 

AccStar จะน ำมำจำกหมำยเลขทีก่ ำหนดไวใ้นระบบ

สนิคำ้ถำ้ไมไ่ดก้ ำหนดไวก้็จะน ำมำจำกบญัชสีนิคำ้ทีก่ ำหนด

ไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้ 

โครงการ 

  

ทำ่นสำมำรถระบวุำ่กำรเบกิครัง้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

แผนก ทำ่นสำมำรถระบวุำ่กำรเบกิครัง้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

หนว่ยขนาน ใหท้ำ่นคลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งกำรป้อนหน่วยขนำน 

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีเ่สนอขำย ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใช ้

เมำสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทำ่นสำมำรถคน้หำ

รหัสสนิคำ้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตวัแรกของรำยละเอยีดสนิคำ้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตำมรหสั ถำ้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตำมรำยละเอยีดสนิคำ้ 

  

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรน ำเขำ้ 
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การซอ่มและเปลีย่นอปุกรณ์ 

กำรซอ่มมขีัน้ตอนกำรท ำงำนอยู ่4 ขัน้ตอนคอื 

1. รับสนิคำ้ทีเ่สยีจำกลกูคำ้ 

2. สง่สนิคำ้ทีเ่สยีไปซอ่ม ใหแ้กผู่ข้ำยหรอืผูซ้อ่ม 

3. รับสนิคำ้ทีซ่อ่มแลว้ จำกผูข้ำยหรอืผูซ้อ่ม 

4. สง่สนิคำ้ทีซ่อ่มแลว้กลับคนืไปใหล้กูคำ้ 

ส ำหรับกำรเปลีย่นสนิคำ้ นัน้มเีพยีงขัน้ตอนเดยีว 
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รบัสนิคา้จากลกูคา้ 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนแรกของกำรซอ่มสนิคำ้ ทำ่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูทีห่นำ้ตำ่งนีก้อ่นทีจ่ะท ำงำนใน

ฟังชัน่ตอ่ๆไป 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

หมายเลขซอ่ม ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบซอ่มไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีร่บัสนิคา้ หมำยถงึวันทีข่องใบซอ่ม 

ลกูคา้ 
หมำยถงึตวัแทนหรอืสมำชกิ คลกิ  เพือ่เพิม่ 

ด าเนนิการโดย หมำยถงึผูท้ีรั่บของ หรอืท ำรำยกำร 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถบนัทกึอำกำรเสยี หรอืหมำยเหตตุำ่งๆไดท้ีน่ี ่

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีรั่บซอ่ม ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใช ้
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เมำสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทำ่นสำมำรถคน้หำ

รหัสสนิคำ้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตวัแรกของรำยละเอยีดสนิคำ้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตำมรหสั ถำ้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตำมรำยละเอยีดสนิคำ้ 

 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบรับซอ่มซึง่ AccStar 

จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

อยูใ่นประกนั ถำ้สนิคำ้ยงัอยูใ่นประกนัใหท้ ำเครือ่งหมำยถกูทีน่ี ่

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีท่ำ่นรับ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำคำ่ซอ่ม (ถำ้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวน  AccStar จะ

ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

  

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบนัทกึ  กอ่น ทีท่ำ่นจะไปท ำในฟังชัน่ถัดไป 

 ทำ่นสำมำรถดสูถำนะของกำรซอ่มไดท้ี ่เมนู กำรคน้หำขอ้มลู 
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การสง่สนิคา้ใหแ้กผู่ข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่2 ของกำรซอ่มสนิคำ้ ทำ่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ รับสนิคำ้จำกลกูคำ้ และ

ปิดกอ่น ทำ่นจงึจะสำมำรถสง่สนิคำ้ไปยงัผูซ้อ่มได ้ เมือ่ทำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหม ่   รำยกำรทีท่ำ่นรับสนิคำ้

ทัง้หมดทีย่งัไมไ่ดส้ง่ซอ่มจะแสดงทีต่ำรำง ใหท้ำ่นเลอืกรำยกำรโดยเชค็เครือ่งหมำยถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

หมายเลขซอ่ม ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบซอ่มไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีส่ง่ของ หมำยถงึวันทีข่องใบสง่ซอ่ม 

ผูซ้อ่ม หมำยถงึผูข้ำยหรอืผูรั้บซอ่ม 

ด าเนนิการโดย หมำยถงึผูท้ีส่ง่ของ หรอืท ำรำยกำร 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถบนัทกึอำกำรเสยี หรอืหมำยเหตตุำ่งๆไดท้ีน่ี ่

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

เลอืก ใหท้ำ่นเลอืกรำยกำรโดยเชค็เครือ่งหมำยถกูในชอ่งนี ้
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รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีส่ง่  

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ 

อยูใ่นประกนั ถำ้สนิคำ้ยงัอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี ่

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีท่ำ่นสง่ซอ่ม 

หนว่ย  หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำคำ่ซอ่ม (ถำ้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวน  AccStar จะ

ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบันทกึ  กอ่น ทีท่ำ่นจะไปท ำในฟังชัน่ถัดไป 

 ทำ่นสำมำรถดสูถำนะของกำรซอ่มไดท้ี ่เมนู กำรคน้หำขอ้มลู 
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การรบัสนิคา้จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่3 ของกำรซอ่มสนิคำ้ ทำ่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ สง่สนิคำ้ใหแ้กผู่ข้ำยหรอืผู ้

ซอ่ม และปิดกอ่น ทำ่นจงึจะสำมำรถรับสนิคำ้จำกผูข้ำยหรอืผูซ้อ่มได ้ เมือ่ทำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหม ่  และ

เลอืกผูซ้อ่ม รำยกำรทีท่ำ่นรับสนิคำ้ทัง้หมดทีเ่ป็นของผูซ้อ่มรำยนัน้ทีย่งัไมไ่ดส้ง่คนืจะแสดงทีต่ำรำง ใหท้ำ่น

เลอืกรำยกำรโดยเชค็เครือ่งหมำยถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

หมายเลขรบั ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบรับไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีร่บัสนิคา้ หมำยถงึวันทีข่องใบรับของจำกผูซ้อ่ม 

ผูซ้อ่ม หมำยถงึผูข้ำยหรอืผูรั้บซอ่ม 

ด าเนนิการโดย หมำยถงึผูท้ีรั่บของ หรอืท ำรำยกำร 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถบนัทกึอำกำรเสยี หรอืหมำยเหตตุำ่งๆไดท้ีน่ี ่

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

เลอืก ใหท้ำ่นเลอืกรำยกำรโดยเชค็เครือ่งหมำยถกูในชอ่งนี ้

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีส่ง่  
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รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ 

อยูใ่นประกนั ถำ้สนิคำ้ยงัอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี ่

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีท่ำ่นสง่ซอ่ม 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำคำ่ซอ่ม (ถำ้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวน  AccStar จะ

ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบันทกึ  กอ่น เพือ่ปิดงำน 

 ทำ่นสำมำรถดสูถำนะของกำรซอ่มไดท้ี ่เมนู กำรคน้หำขอ้มลู 
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การสง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่4 หรอืขัน้ตอนสดุทำ้ยของกำรซอ่มสนิคำ้ ทำ่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ รับ

สนิคำ้จำกผูข้ำยหรอืผูซ้อ่ม และปิดกอ่น ทำ่นจงึจะสำมำรถสง่สนิคำ้ใหแ้กล่กูคำ้ได ้ เมือ่ทำ่นคลกิปุ่ ม

สรำ้งใหม ่  และเลอืกลกูคำ้ รำยกำรทีซ่อ่มเสร็จแลว้ทัง้หมดทีเ่ป็นของผูล้กูคำ้รำยนัน้ทีย่งัไมไ่ดส้ง่คนืจะ

แสดงทีต่ำรำง ใหท้ำ่นเลอืกรำยกำรโดยเชค็เครือ่งหมำยถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

หมายเลขสง่ของ ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบสง่ของใหแ้กล่กูคำ้ได ้

สงูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีส่ง่ของ หมำยถงึวันทีข่องใบสง่ของใหแ้กล่กูคำ้ 

ลกูคา้ หมำยถงึตวัแทนหรอืสมำชกิ 

ด าเนนิการโดย หมำยถงึผูท้ีส่ง่ของ หรอืท ำรำยกำร 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถบนัทกึอำกำรเสยี หรอืหมำยเหตตุำ่งๆไดท้ีน่ี ่
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รายละเอยีดสนิคา้ 

เลอืก ใหท้ำ่นเลอืกรำยกำรโดยเชค็เครือ่งหมำยถกูในชอ่งนี ้

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีส่ง่  

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ 

อยูใ่นประกนั ถำ้สนิคำ้ยงัอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี ่

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีท่ำ่นสง่ซอ่ม 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำคำ่ซอ่ม (ถำ้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวน  AccStar จะ

ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

  

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบนัทกึ  กอ่น ทีท่ำ่นจะไปท ำในฟังชัน่ถัดไป 

 ทำ่นสำมำรถดสูถำนะของกำรซอ่มไดท้ี ่เมนู กำรคน้หำขอ้มลู 
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การเปลีย่นสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับจัดกำรกำรเปลีย่นสนิคำ้ กำรเปลีย่นสนิคำ้เปลีย่นไดท้ัง้สนิคำ้ทีเ่สยี หรอืเปลีย่น

ชนดิของสนิคำ้ เมือ่ทำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหม ่  และเลอืกลกูคำ้ รำยกำรสนิคำ้ทีอ่ยูก่บัลกูคำ้ทัง้หมดจะแสดง

ทีต่ำรำง ใหท้ำ่น คลกิ 2 ครัง้ทีร่ำยกำรทีต่อ้งกำรเพือ่คัดลอกรำยละเอยีดสนิคำ้ ถำ้ยงัไมม่ขีอ้มลูเดมิของ

ลกูคำ้ทำ่นสำมำรถป้อนรำยละเอยีดไดโ้ดยตรง 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขใบเปลีย่น ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบเปลีย่นสนิคำ้ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีเ่ปลีย่นสนิคา้ หมำยถงึวันทีข่องใบเปลีย่นสนิคำ้ 

ลกูคา้ หมำยถงึตวัแทนหรอืสมำชกิ คลกิ เพือ่เพิม่รำยกำรลกูคำ้ 

ด าเนนิการโดย หมำยถงึพนักงำนทีท่ ำรำยกำร 

รหสั หมำยถงึรหัสของสนิคำ้ทีต่อ้งกำรจะเปลีย่น 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ทีต่อ้งกำรเปลีย่น 

รายละเอยีด-ใหม ่ หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ตัวใหมท่ีต่อ้งกำรจะเปลีย่น 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึโกดังทีเ่ก็บสนิคำ้ทีเ่ปลีย่น 
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หมายเลขเครือ่ง-เดมิ กรณีสนิคำ้มหีมำยเลขก ำกบั จะตอ้งระบหุมำยเลขเดมิดว้ย 

หมายเลขเครือ่ง-ใหม ่ กรณีสนิคำ้มหีมำยเลขก ำกบั จะตอ้งระบหุมำยเลขใหมด่ว้ย 

สิน้สดุการรบัประกนั หมำยถงึวันทีส่ ิน้สดุในกำรรับประกนัสนิคำ้ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถบนัทกึค ำอธบิำยอืน่ๆ หรอืหมำยเหตตุำ่งๆได ้

ทีน่ี ่
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คน้หาขอ้มลู 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับกำรคน้หำหรอืตดิตำมสถำนะของสนิคำ้ทีรั่บซอ่ม หรอืดปูระวตักิำรซอ่มตำ่งๆ 
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ระบบการจดัซือ้ 
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ใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรสัง่ซือ้สนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเลอืกวธิป้ีอนขอ้มลูกำรซือ้สนิคำ้ได ้2 วธิคีอื 

1. จัดท ำ ใบส ัง่ซือ้ เมือ่ไดรั้บสนิคำ้ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ รับสนิคำ้ ”รบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีก

เก็บเงนิ” หรอื ”รบัสนิคา้เทา่น ัน้” 

2. ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ ”รบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งจัดท ำ ใบส ัง่ซือ้

กอ่น 

 กรณีทีท่ำ่นจัดท ำ ใบส ัง่ซือ้ กอ่นรับสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถรับสนิคำ้ไดไ้มจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ เมือ่ทำ่น

ป้อนขอ้มลูและตรวจสอบควำมถกูตอ้งเสร็จแลว้ ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้บนัทกึ ขอ้มลูจะไปปรำกฏทีห่นำ้ตำ่ง ”รบั

สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื ”รบัสนิคา้เทา่น ัน้” ถำ้ทำ่นไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ขอ้มลูจะยงัไมป่รำกฏใน

หนำ้ตำ่งดังกลำ่ว 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีดใบส ัง่ซือ้  

ใบส ัง่ซือ้เลขที ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบสัง่ซือ้ไดส้งูสดุ 15 
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ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ซือ้ หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ซือ้ AccStar จะใชว้ันทีน่ีเ้ป็น

ตัวก ำหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

วนัทีส่ง่ของ หมำยถงึวันทีส่ง่ของระบบุนใบสัง่ซือ้ 

ใชไ้ดจ้นถงึ หมำยถงึวันทีท่ำ่นตอ้งกำรใหใ้บสัง่ซือ้นีห้มดอำย ุทำ่น

สำมำรถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้AccStar จะใชว้ันนีใ้นกำรดงึ

ขอ้มลูใบสัง่ซือ้ทีย่งัมผีลบงัคับอยู ่ทำ่นสำมำรถใชเ้ป็นวนัที่

ใหผู้ข้ำยสง่สนิคำ้ใหไ้ด ้

ผูข้าย หมำยถงึผูข้ำยทีท่ำ่นตอ้งกำรจะซือ้สนิคำ้ คลกิ เพือ่เพิม่

รำยกำรผูข้ำย 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีข่ำย ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใชเ้มำส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยป้อนตวัอกัษรตัวแรก

หรอืหลำยตัว เพือ่แสดงรำยชือ่สนิคำ้   

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ซ ึง่ AccStar จะ

น ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลงัทันทเีมือ่ทำ่นเลอืกหรอืป้อน

รหัสสนิคำ้ อยำ่งไรกต็ำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีท่ำ่นสัง่ซือ้ 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีซ่ ือ้ AccStar จะ

ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีท่ำ่นตอ้งกำรจะเก็บสนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทำ่น

สำมำรถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมำยถงึหน่วยซือ้ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้
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สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึอตัรำสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ำกขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำร

เปลีย่นทำ่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัรำสว่นลด 

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค ำนวณให ้

ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรเปลีย่นทำ่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ ำนวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุำ่สนิคำ้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภำษีในอตัรำเทำ่ไร 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ถำ้ไมม่ ีAccStar จะน ำอตัรำภำษีมำ

จำกขอ้มลู “อตัรำภำษี” ในหนำ้ ”รำยละเอยีดอืน่ๆ” มำ

ค ำนวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมำยถงึจ ำนวนยอดภำษี AccStar จะค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมำยถงึจ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทำ่นัน้ไมม่กีำรน ำคำ่นีไ้ปค ำนวณใดๆ นอกจำก

ค ำนวณยอดคงคำ้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมำยถงึจ ำนวนคำ้งรับที ่ AccStar ค ำนวณใหจ้ำก

จ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรกและจ ำนวนทีท่ำ่นไดรั้บสนิคำ้ ทำ่นไม่

สำมำรถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้ถำ้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ำมำจำกบญัชซีือ้ทีก่ ำหนดไวใ้นหนำ้ถดัไป หรอื 

จำกบญัชซีือ้ทีก่ ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ถำ้มหีมำยเลขก ำกบัจะปรำกฏ 

True ถำ้ไมม่ ีFalse 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คำ่ขนสง่และภำษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีซือ้ทัง้หมด รวมภำษีจำกคำ่
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ขนสง่ (ถำ้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไม่

สำมำรถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมำยถงึจ ำนวนรวมของคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ำมำจำกคำ่ขนสง่ในหนำ้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึจ ำนวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคำ่ขนสง่และภำษีซือ้แลว้ 

  

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บสัง่ซือ้ทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลำ่นีน้ ำมำจำกขอ้มลูของผูข้ำยทีท่ำ่นไดก้ ำหนด

ไวใ้น ระบบเจำ้หนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงทำ่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนำ้”รำยละเอยีด" เพรำะ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูตำ่งๆไปใชใ้นกำรค ำนวณ ถำ้ทำ่นเปลีย่นหลังจำก



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  85 

 

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน ำไปใช ้

วงเงนิเครดติ ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น ำไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ ำนวนวันสงูสดุทีท่ำ่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นจะไดรั้บถำ้ทำ่น

ช ำระภำยในจ ำนวนวันทีก่ ำหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมำยถงึจ ำนวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทำ้ยซึง่ทำ่น

จะตอ้งช ำระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้

ส ำหรับค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

สว่นลดจากยอดรวม หมำยถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ ำนวณหลังจำกรวมภำษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บัสนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลู

ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลูของเจำ้หนีม้ำแสดง  

บญัชซีือ้ หมำยถงึบญัชซีือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชี

ของกำรสัง่ซือ้ AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น 

ขอ้มลูเจา้หนี ้มำแสดง ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

แผนก ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน ำขอ้มลูสถำนทีส่ง่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททำ่น ทีอ่ยูล่ ำดับที ่1 มำแสดง ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมำยถงึคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภำษีของคำ่ขนสง่ ภำษีนีจ้ะเป็นภำษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทำ่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทำ่นัน้จะไมน่ ำไปรวมภำษีซือ้ของ

ทำ่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน ำไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย หมำยถงึบญัชคีำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับคำ่ขนสง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รำกฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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การรบัสนิคา้ 

การรบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิหรอืใบก ากบัภาษฯี 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรรับสนิคำ้พรอ้มกบัใบเรยีกเกบ็เงนิ ใบแจง้หนี ้หรอื ใบก ำกบั

ภำษีมลูคำ่เพิม่ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำร

ปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคำ้คงคลัง ระบบบญัชเีจำ้หนี ้ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้  

ทำ่นตอ้งป้อนขอ้มลูใบสัง่ซือ้สนิคำ้และปิดกอ่น ทำ่นจงึจะสำมำรถรับสนิคำ้ได ้ 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ซือ้เลขที ่ ทำ่นจะเห็นเฉพำะใบสัง่ซือ้ปิดแลว้และมวีันทีใ่ชไ้ดจ้นถงึ

มำกกวำ่หรอืเทำ่กบัวันทีข่องวันทีท่ำ่นป้อนขอ้มลู ทำ่น

สำมำรถขยำยวันทีข่องใบสัง่ซือ้ทีไ่มเ่ห็นแลว้ไดท้ีห่นำ้ตำ่ง 

“ขยำยเวลำของใบสัง่ซือ้” 

ผูข้าย หมำยถงึผูข้ำยทีท่ำ่นซือ้สนิคำ้ คลกิ เพือ่เพิม่ผูข้ำย 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ใบรบัสนิคา้ หมำยถงึใบรับสนิคำ้ของทำ่น ใหท้ำ่นคลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้

AccStar เรยีกใบรับสนิคำ้ลำ่สดุใหท้ำ่น  ทำ่นตอ้งป้อน

หมำยเลขใบรับสนิคำ้ถงึแมว้ำ่ทำ่นไมไ่ดใ้ชใ้บรับสนิคำ้ใน

ธรุกจิของทำ่น 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมำยถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ำกบัภำษีทีท่ำ่นไดรั้บจำก

ผูข้ำย 

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีข่องใบส ำคัญในกำรบนัทกึบญัชแียกประเภท 

วันทีบ่นใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่ หรอืใบรับสนิคำ้ไม่

จ ำเป็นตอ้งเป็นวันเดยีวกนั 

ช าระเงนิวนัที ่ หมำยถงึวันทีท่ีท่ำ่นจะตอ้งช ำระเงนิใหผู้ข้ำยสนิคำ้ 

AccStar จะค ำนวณจำกวนัทีรั่บสนิคำ้กบัวันทีผู่ข้ำยให ้

เครดติแกท่ำ่น 

ผูข้าย หมำยถงึผูข้ำยทีท่ำ่นซือ้สนิคำ้ คลกิ เพือ่เพิม่ผูข้ำย 

การช าระเงนิ หมำยถงึสถำนะกำรช ำระเงนิ วำ่ยงัไมไ่ดช้ ำระหรอืช ำระ

ดว้ยวธิใีด 
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รายละเอยีดสนิคา้ 

 

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้ ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขไดแ้ต่

ทำ่นสำมำรถเพิม่สนิคำ้ได ้

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมำยถงึ จ ำนวนทีรั่บสนิคำ้ แกไ้ขไดต้ำมควำมเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีซ่ ือ้ AccStar 

จะค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีท่ำ่นตอ้งกำรจะเก็บสนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทำ่น

สำมำรถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมำยถงึหน่วยซือ้ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึอตัรำสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ำกขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำร

เปลีย่นทำ่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัรำสว่นลด 

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค ำนวณให ้

ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรเปลีย่นทำ่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ ำนวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุำ่สนิคำ้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภำษีในอตัรำเทำ่ไร 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ถำ้ไมม่ ีAccStar จะน ำอตัรำภำษีมำ

จำกขอ้มลู “อตัรำภำษี” ในหนำ้ ”รำยละเอยีดอืน่ๆ” มำ

ค ำนวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมำยถงึจ ำนวนยอดภำษี AccStar จะค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมำยถงึจ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทำ่นัน้ไมม่กีำรน ำคำ่นีไ้ปค ำนวณใดๆ นอกจำก



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  90 

 

ค ำนวณยอดคงคำ้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมำยถงึจ ำนวนคำ้งรับที ่AccStar ค ำนวณใหจ้ำก

จ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรกและจ ำนวนทีท่ำ่นไดรั้บสนิคำ้ ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้ถำ้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ำมำจำกบญัชซีือ้ทีก่ ำหนดไวใ้นหนำ้ถดัไป 

หรอื จำกบญัชซีือ้ทีก่ ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

โครงการ 

 

ทำ่นสำมำรถระบวุำ่สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ถำ้มหีมำยเลขก ำกบัจะปรำกฏ 

True ถำ้ไมม่ ีFalse 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คำ่ขนสง่และภำษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีซือ้ทัง้หมด รวมภำษีจำกคำ่

ขนสง่ (ถำ้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมำยถงึจ ำนวนรวมของคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ำมำจำกคำ่ขนสง่ในหนำ้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึจ ำนวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคำ่ขนสง่และภำษีซือ้แลว้ 

เงนิมดัจ า กรณีทีม่เีงนิมดัจ ำในกำรซือ้สนิคำ้และมภีำษีมลูคำ่เพิม่จำก

คำ่มดัจ ำนัน้ ใหค้ลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้AccStar เรยีกเงนิ

มดัจ ำของใบสัง่ซือ้ทีท่ำ่นก ำลังป้อนขอ้มลูให ้เพือ่น ำมำหัก

ยอดสนิคำ้และจ ำนวนภำษีมลูคำ่เพิม่ ในกรณีทีเ่งนิมดัจ ำ

ไมม่ภีำษีมลูคำ่เพิม่ใหท้ำ่นหกัทีห่นำ้ตำ่งช ำระเงนิตำม

ใบสัง่ซือ้แทน 

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บส ำคัญทเีดยีวทัง้หมด 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลำ่นีน้ ำมำจำกขอ้มลูของผูข้ำยทีท่ำ่นไดก้ ำหนด

ไวใ้น ระบบเจำ้หนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงทำ่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนำ้ “”รำยละเอยีด" เพรำะ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูตำ่งๆไปใชใ้นกำรค ำนวณ ถำ้ทำ่นเปลีย่นหลังจำก

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน ำไปใช ้

วงเงนิเครดติ ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น ำไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ ำนวนวันสงูสดุทีท่ำ่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นจะไดรั้บถำ้ทำ่น

ช ำระภำยในจ ำนวนวันทีก่ ำหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมำยถงึจ ำนวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทำ้ยซึง่ทำ่น

จะตอ้งช ำระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้

ส ำหรับค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

สว่นลดจากยอดรวม หมำยถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ ำนวณหลังจำกรวมภำษีซือ้แลว้ 
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ภาษ ี% หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บัสนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลู

ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลูของเจำ้หนีม้ำแสดง  

บญัชซีือ้ หมำยถงึบญัชซีือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชี

ของกำรสัง่ซือ้ AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น 

ขอ้มลูเจา้หนี ้มำแสดง ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

แผนก ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน ำขอ้มลูสถำนทีส่ง่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททำ่น ทีอ่ยูล่ ำดับที ่1 มำแสดง ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมำยถงึคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภำษีของคำ่ขนสง่ ภำษีนีจ้ะเป็นภำษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทำ่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทำ่นัน้จะไมน่ ำไปรวมภำษีซือ้ของ

ทำ่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน ำไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย หมำยถงึบญัชคีำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับคำ่ขนสง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รำกฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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กรณีทีรั่บสนิคำ้ทีม่หีมำยเลขก ำกับ Serial Number 

 

กรณีทีรั่บสนิคำ้ทีม่ ีขนำด 

 

คลกิปุ่ มนีเ้พือ่ป้อนขอ้มลูและ

คลกิปิดเมือ่ป้อนเสร็จแลว้ 

ป้อนหมายเลขก ากบัทีน่ี ่

ป้อนส ีขนาด และจ านวน คลกิเมือ่เสร็จแลว้ 
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คำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ 

หมำยถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลูเหลำ่นีไ้ปค ำค ำนวณตน้ทนุ

สนิคำ้ส ำหรับใบสัง่ซือ้ทีท่ำ่นก ำลังป้อนขอ้มลูอยู ่กำรจัดสรร คำ่ขนสง่ คำ่ช ิป้ป้ิง จัดสรรโดย “จ ำนวนเฉลีย่ตอ่

หน่วย” ทีก่ ำหนดไวท้ีห่นำ้ตำ่ง “สนิคำ้คงคลัง” 

 

ประเภท ประเภทของคำ่ใชจ้ำ่ย แบง่ออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื คำ่

ภำษีศลุกำกร คำ่ขนสง่ คำ่ประกนัภยั คำ่ช ิป้ป้ิงและคำ่แพ็ค

สนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงค ำอธบิำย

ไดท้ีห่นำ้ตำ่ง ก ำหนดขอ้มลูทั่วไป/ก ำหนดรหัสอืน่ๆ/ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดซือ้ 

ผูข้าย หมำยถงึผูท้ีใ่หบ้รกิำรหรอืคดิคำ่บรกิำร คำ่ภำษีศลุกำกร 

ผูข้ำยคอืกรมศลุกำกร 

รายละเอยีด ค ำอธบิำยเพิม่เตมิส ำหรับรำยกำรนัน้ๆ 

จ านวนสกลุเดมิ หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิเดมิ 

อตัรา หมำยถงึอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชส้ ำหรับรำยกำรนัน้ๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึจ ำนวนเงนิในสกลุเงนิบำท  

รหสัภาษศีลุกากร หมำยถงึอตัรำภำษีศลุกำกรทีใ่ชก้บั 
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ภาษศีลุกากร หมำยถงึจ ำนวนภำษีศลุกำกรทัง้หมด ในกรณีทีจ่ ำนวนที ่

ค ำนวณไดไ้มต่รงกบัของกรมศลุกำกร ทำ่นสำมำรถแกไ้ข

ไดแ้ตท่ำ่นจะตอ้งเชค็ตรงปุ่ ม ป้อนขอ้มลูเอง 

รหสัภาษซีือ้ หมำยถงึอตัรำภำษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนภำษีรวม 

บญัชเีจา้หนี ้ หมำยถงึคำ่ใชจ้ำ่ยนีจ้ะตอ้งช ำระใหแ้กใ่คร บำงครัง้บรษัิท

ขนสง่อำจช ำระคำ่ภำษีศลุกำกรใหแ้กท่ำ่น ดังนัน้ทำ่น

จะตอ้งช ำระคนืใหแ้กท่ำ่นบรษัิทขนสง่ ไมใ่ชช่ ำระใหแ้ก่

กรมศลุกำกร  

ใบก ากบัภาษ ี หมำยถงึหมำยเลขใบก ำกบัภำษี 

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี หมำยถงึวันทีข่องใบก ำกบัภำษี  

ช าระแลว้ หมำยถงึภำษีของรำยกำรทีป้่อนเกดิขึน้หรอืยงั ถำ้ยงัไม่

เกดิขึน้หรอืวำ่ไมต่อ้งกำรใหป้รำกฏในรำยงำนภำษีซือ้

ประจ ำเดอืนไมต่อ้งเชค็ถกูทีน่ี ่

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

ป้อนขอ้มลูเอง ถำ้ทำ่นเชค็ปุ่ มนี ้ทำ่นจะตอ้งป้องขอ้มลูเองทัง้หมด 

AccStar จะไมค่ ำนวณผลลัพธต์ำ่งๆใหแ้กท่ำ่น 

ขอ้แนะน า: 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคำ้ทีห่มำยเลขก ำกับเฉพำะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งกำรเพิม่หรอื

แกไ้ขขอ้มูล (ทำ่นสำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่นบำรโ์คด้ในกำรป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 

   
 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูของสนิคำ้ทีม่หีมำยเลขก ำกบัหรอืสนิคำ้ทีม่สี ีขนำด จ ำนวนรำยกำรย่อยจะตอ้งตรงกบั

จ ำนวนทีรั่บ ถำ้ไมต่รง AccStar จะใชจ้ ำนวนในหนำ้ตำ่งรำยกำรยอ่ย 
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การรบัสนิคา้เทา่น ัน้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรรับสนิคำ้เทำ่นัน้ โดยทีย่งัไมไ่ดรั้บใบเรยีกเก็บเงนิ ใบแจง้หนี ้หรอื 

ใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีนัททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะ

ไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคำ้คงคลัง ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้  

ทำ่นตอ้งป้อนขอ้มลูใบสัง่ซือ้สนิคำ้และปิดกอ่น ทำ่นจงึจะสำมำรถรับสนิคำ้ได ้ 

 กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลูทีห่นำ้ตำ่ง “รับสนิคำ้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ซือ้เลขที ่ ทำ่นจะเห็นเฉพำะใบสัง่ซือ้ปิดแลว้และมวีันทีใ่ชไ้ดจ้นถงึ

มำกกวำ่หรอืเทำ่กบัวันทีข่องวันทีท่ำ่นป้อนขอ้มลู ทำ่น

สำมำรถขยำยวันทีข่องใบสัง่ซือ้ทีไ่มเ่ห็นแลว้ไดท้ีห่นำ้ตำ่ง 

“ขยำยเวลำของใบสัง่ซือ้” 

ใบรบัสนิคา้ หมำยถงึใบรับสนิคำ้ของทำ่น ใหท้ำ่นคลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้

AccStar เรยีกใบรับสนิคำ้ลำ่สดุใหท้ำ่น  ทำ่นตอ้งป้อน

หมำยเลขใบรับสนิคำ้ถงึแมว้ำ่ทำ่นไมไ่ดใ้ชใ้บรับสนิคำ้ใน

ธรุกจิของทำ่น 

ผูข้าย หมำยถงึผูข้ำยทีท่ำ่นซือ้สนิคำ้ 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ใบสง่ของเลขที ่ หมำยถงึเลขทีใ่บสง่ของของทำ่น 

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้ ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขไดแ้ต่

ทำ่นสำมำรถเพิม่สนิคำ้ได ้

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมำยถงึ จ ำนวนทีรั่บสนิคำ้ แกไ้ขไดต้ำมควำมเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีซ่ ือ้ AccStar 

จะค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีท่ำ่นตอ้งกำรจะเก็บสนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทำ่น
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สำมำรถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมำยถงึหน่วยซือ้ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึอตัรำสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ำกขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำร

เปลีย่นทำ่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัรำสว่นลด 

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค ำนวณให ้

ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรเปลีย่นทำ่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ ำนวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุำ่สนิคำ้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภำษีในอตัรำเทำ่ไร 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ถำ้ไมม่ ีAccStar จะน ำอตัรำภำษีมำ

จำกขอ้มลู “อตัรำภำษี” ในหนำ้ “รำยละเอยีดอืน่ๆ” มำ

ค ำนวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมำยถงึจ ำนวนยอดภำษี AccStar จะค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมำยถงึจ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทำ่นัน้ไมม่กีำรน ำคำ่นีไ้ปค ำนวณใดๆ นอกจำก

ค ำนวณยอดคงคำ้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมำยถงึจ ำนวนคำ้งรับที ่AccStar ค ำนวณใหจ้ำก

จ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรกและจ ำนวนทีท่ำ่นไดรั้บสนิคำ้ ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้ถำ้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ำมำจำกบญัชซีือ้ทีก่ ำหนดไวใ้นหนำ้ถดัไป 

หรอื จำกบญัชซีือ้ทีก่ ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

โครงการ 

 

ทำ่นสำมำรถระบวุำ่สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 
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มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ถำ้มหีมำยเลขก ำกบัจะปรำกฏ 

True ถำ้ไมม่ ีFalse 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คำ่ขนสง่และภำษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีซือ้ทัง้หมด รวมภำษีจำกคำ่

ขนสง่ (ถำ้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมำยถงึจ ำนวนรวมของคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ำมำจำกคำ่ขนสง่ในหนำ้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึจ ำนวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคำ่ขนสง่และภำษีซือ้แลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บส ำคัญทเีดยีวทัง้หมด 

 

อตัราแลกเปลีย่น 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลำ่นีน้ ำมำจำกขอ้มลูของผูข้ำยทีท่ำ่นไดก้ ำหนด

ไวใ้น ระบบเจำ้หนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงทำ่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนำ้”รำยละเอยีด" เพรำะ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูตำ่งๆไปใชใ้นกำรค ำนวณ ถำ้ทำ่นเปลีย่นหลังจำก

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน ำไปใช ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น ำไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ ำนวนวันสงูสดุทีท่ำ่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นจะไดรั้บถำ้ทำ่น

ช ำระภำยในจ ำนวนวันทีก่ ำหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมำยถงึจ ำนวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทำ้ยซึง่ทำ่น

จะตอ้งช ำระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้

ส ำหรับค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

สว่นลดจากยอดรวม หมำยถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ ำนวณหลังจำกรวมภำษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บัสนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลู

ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลูของเจำ้หนีม้ำแสดง  

บญัชซีือ้ หมำยถงึบญัชซีือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชี

ของกำรสัง่ซือ้ AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น 

ขอ้มลูเจา้หนี ้มำแสดง ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

แผนก ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน ำขอ้มลูสถำนทีส่ง่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททำ่น ทีอ่ยูล่ ำดับที ่1 มำแสดง ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมำยถงึคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภำษีของคำ่ขนสง่ ภำษีนีจ้ะเป็นภำษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทำ่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทำ่นัน้จะไมน่ ำไปรวมภำษีซือ้ของ

ทำ่น 
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ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน ำไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย หมำยถงึบญัชคีำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับคำ่ขนสง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รำกฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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กรณีทีรั่บสนิคำ้ทีม่หีมำยเลขก ำกับ Serial Number 

 

กรณีทีรั่บสนิคำ้ทีม่ ีขนำด 

 

 

คลกิปุ่ มนีเ้พือ่ป้อนขอ้มลูและ

เมือ่ป้อนเสร็จแลว้ 

ป้อนหมายเลขก ากบัทีน่ี ่

ป้อนส ีขนาด และจ านวน 

คลกิเมือ่เสร็จแลว้ 
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รบัใบแจง้หนีข้องสนิคา้ทีไ่ดร้บัแลว้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรรับใบแจง้หนี ้หรอืใบก ำกบัภำษี ของสนิคำ้ทีไ่ดรั้บแลว้แตรั่บสนิคำ้

เทำ่นัน้ยงัไมไ่ดรั้บเอกสำรดงักลำ่ว เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆที่

เกีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบบญัชเีจำ้หนี ้ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้  

ทำ่นตอ้งป้อนขอ้มลูในหนำ้ตำ่ง รบัสนิคา้เทา่น ัน้ และปิดกอ่น ทำ่นจงึจะสำมำรถรับใบแจง้หนี้ หรอื

ใบก ำกบัภำษี ได ้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 เลอืกใบสัง่ซือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำร  

 AccStar จะแสดงรำยกำรทีรั่บทัง้หมดของใบสัง่ซือ้นัน้ 

 ป้อนขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ เลขทีแ่ละวนัทีใ่บส ำคญั เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบแจง้หนีห้รอืใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่ 

 รำยกำรสนิคำ้ทีไ่มไ่ดร้วมในใบเรยีกเก็บเงนินีใ้หท้ำ่นลบออก ทำ่นไม่สำมำรถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร เมือ่ทำ่นบนัทกึรำยกำรแลว้ทำ่นไม่สำมำรถทีจ่ะเรยีก
มำแกไ้ขไดอ้กี 

 ถำ้ตอ้งกำรดคู ำอธบิำยขอ้มูล สำมำรถดไูดท้ี ่“การรบัสนิคา้เทา่น ัน้" 
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การปรบัปรงุ 

การปรบัปรงุใบสง่สนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรสง่คนืสนิคำ้ ใหแ้กผู่ข้ำย เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีำร

เปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบสนิคำ้คงคลัง ระบบบญัชี

เจำ้หนี ้ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้ ถำ้ทำ่นตอ้งกำรปรับปรงุรำคำสนิคำ้ใหใ้ชฟั้งชัน่ “ปรับปรงุรำยกำรซือ้” 

 

 

 



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  105 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบสง่คนื ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบสง่คนืสนิคำ้ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บสง่คนื หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบสง่คนืสนิคำ้ AccStar จะใชว้นัที่

นีเ้ป็นตวัก ำหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมำยถงึเลขทีข่องใบก ำกบัภำษีทีท่ำ่นไดรั้บจำกผูข้ำย 

วนัทีใ่บก ากบัฯ หมำยถงึวันทีข่องใบก ำกบัภำษีทีท่ำ่นไดรั้บจำกผูข้ำย 

ช าระเงนิวนัที ่ หมำยถงึวันทีท่ีท่ำ่นจะตอ้งช ำระเงนิใหผู้ข้ำยสนิคำ้ 

AccStar จะค ำนวณจำกวนัทีรั่บสนิคำ้กบัวันทีผู่ข้ำยให ้

เครดติแกท่ำ่น 

ผูข้าย หมำยถงึผูข้ำยทีท่ำ่นซือ้สนิคำ้ 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้ ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขไดแ้ต่

ทำ่นสำมำรถเพิม่สนิคำ้ได ้

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมำยถงึ จ ำนวนทีรั่บสนิคำ้ แกไ้ขไดต้ำมควำมเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีซ่ ือ้ AccStar 

จะค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลุสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีท่ำ่นตอ้งกำรจะเก็บสนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทำ่น

สำมำรถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมำยถงึหน่วยซือ้ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึอตัรำสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ำกขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำร

เปลีย่นทำ่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัรำสว่นลด 

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค ำนวณให ้

ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรเปลีย่นทำ่น
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จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ ำนวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุำ่สนิคำ้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภำษีในอตัรำเทำ่ไร 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ถำ้ไมม่ ีAccStar จะน ำอตัรำภำษีมำ

จำกขอ้มลู “อตัรำภำษี” ในหนำ้ ”รำยละเอยีดอืน่ๆ” มำ

ค ำนวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมำยถงึจ ำนวนยอดภำษี AccStar จะค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมำยถงึจ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทำ่นัน้ไมม่กีำรน ำคำ่นีไ้ปค ำนวณใดๆ นอกจำก

ค ำนวณยอดคงคำ้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมำยถงึจ ำนวนคำ้งรับที ่AccStar ค ำนวณใหจ้ำก

จ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรกและจ ำนวนทีท่ำ่นไดรั้บสนิคำ้ ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้ถำ้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ำมำจำกบญัชซีือ้ทีก่ ำหนดไวใ้นหนำ้ถดัไป 

หรอื จำกบญัชซีือ้ทีก่ ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ถำ้มหีมำยเลขก ำกบัจะปรำกฏ 

True ถำ้ไมม่ ีFalse 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คำ่ขนสง่และภำษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีซือ้ทัง้หมด รวมภำษีจำกคำ่

ขนสง่ (ถำ้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมำยถงึจ ำนวนรวมของคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ำมำจำกคำ่ขนสง่ในหนำ้ถดัไป 
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ภาษซีือ้ หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึจ ำนวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคำ่ขนสง่และภำษีซือ้แลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บส ำคัญทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลำ่นีน้ ำมำจำกขอ้มลูของผูข้ำยทีท่ำ่นไดก้ ำหนด

ไวใ้น ระบบเจำ้หนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงทำ่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนำ้”รำยละเอยีด" เพรำะ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูตำ่งๆไปใชใ้นกำรค ำนวณ ถำ้ทำ่นเปลีย่นหลังจำก

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน ำไปใช ้

วงเงนิเครดติ ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น ำไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ ำนวนวันสงูสดุทีท่ำ่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นจะไดรั้บถำ้ทำ่น

ช ำระภำยในจ ำนวนวันทีก่ ำหนด 

วนัครบก าหนดช าระ หมำยถงึจ ำนวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทำ้ยซึง่ทำ่น
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เงนิ จะตอ้งช ำระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้

ส ำหรับค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

สว่นลดจากยอดรวม หมำยถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ ำนวณหลังจำกรวมภำษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บัสนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลู

ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลูของเจำ้หนีม้ำแสดง  

บญัชซีือ้ หมำยถงึบญัชซีือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชี

ของกำรสัง่ซือ้ AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น 

ขอ้มลูเจา้หนี ้มำแสดง ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

แผนก ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน ำขอ้มลูสถำนทีส่ง่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททำ่น ทีอ่ยูล่ ำดับที ่1 มำแสดง ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่ ____ 

คา่ขนสง่ หมำยถงึคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภำษีของคำ่ขนสง่ ภำษีนีจ้ะเป็นภำษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทำ่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทำ่นัน้จะไมน่ ำไปรวมภำษีซือ้ของ

ทำ่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน ำไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย หมำยถงึบญัชคีำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับคำ่ขนสง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รำกฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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การปรบัปรงุรายการซือ้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร ปรับปรงุรำยกำรซือ้เชน่ปรับปรงุรำคำ เป็นตน้ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชี

ทันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคำ้คงคลัง 

ระบบบญัชเีจำ้หนี ้ระบบบญัชแียกประเภท  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

เลขทีป่รบัปรงุ หมำยถงึเลขทีก่ ำกบั ซึง่จะเป็นหมำยเลขกลุม่เดยีวกบัใบ

สง่คนืสนิคำ้ทำ่นสำมำรถก ำหนดไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีป่รบัปรงุ หมำยถงึวันทีท่ ำรำยกำรปรับปรงุ 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่

 

หมำยถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ำกบัภำษีทีท่ำ่นไดรั้บจำก

ผูข้ำย 

ใบก ากบัภาษใีหม ่

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมำยถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ำกบัภำษีหรอืเดบติโนต้ที่

ทำ่นไดรั้บจำกผูข้ำยใหม ่

วนัทีค่รบก าหนด หมำยถงึวันทีท่ีท่ำ่นจะตอ้งช ำระเงนิใหผู้ข้ำยสนิคำ้ 

AccStar จะค ำนวณจำกวนัทีใ่บก ำกบัภำษีกบัวันที่
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ผูข้ำยใหเ้ครดติแกท่ำ่น ทำ่นจะตอ้งป้อนเอง 

ผูข้าย หมำยถงึผูข้ำยทีท่ำ่นซือ้สนิคำ้ 

ค าอธบิาย ค ำอธบิำยรำยกำรบญัชแียกประเภท 

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีข่องใบส ำคัญในกำรบนัทกึบญัชแียกประเภท 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ มสรำ้งใหม ่

 ป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษีเดมิทีต่อ้งกำรแกไ้ข แลว้คลกิปุ่ ม   

 AccStar จะแสดงรำยกำรของใบก ำกบัภำษีนัน้ 

 ใหป้้อนรำคำใหมท่ีถ่กูตอ้ง และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร เมือ่ทำ่นบนัทกึรำยกำรแลว้ทำ่นไม่สำมำรถทีจ่ะเรยีก
มำแกไ้ขไดอ้กี 
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การปรบัปรงุคา่ shipping 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับกรณีทีต่อ้งกำรน ำคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกกำรซือ้สนิคำ้เขำ้ไปเป็นตน้ทนุสนิคำ้ของ

ใบสัง่ซือ้สนิคำ้ทีไ่ดปิ้ดไปแลว้ AccStar จะจัดสรรคำ่ใชจ้ำ่ยดังกลำ่วไปยงัสนิคำ้คงคลังและตน้ทนุขำยได ้

อยำ่งถกูตอ้งถงึแมจ้ะมขีำยไปแลว้เป็นบำงสว่นหรอืทัง้หมด 

 

 

ป้อนขอ้มลู  

 ป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษี แลว้คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงรำยกำรของใบก ำกบัภำษีนัน้ 

 ให ้คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร เมือ่ทำ่นบันทกึรำยกำรแลว้ทำ่นไม่สำมำรถทีจ่ะ

เรยีกมำแกไ้ขไดอ้กี 
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การคน้หาขอ้มลู 

รายการสนิคา้คา้งรบัและประวตั ิ

ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้ำ่นดรูำยกำรสนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้แลว้แตย่งัไมไ่ดรั้บสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเลอืกดไูดต้ำม

ผูข้ำยหรอืตำมสนิคำ้ก็ได ้

รำยละเอยีดขอ้มลูดจูำกกำร “กำรรับสนิคำ้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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ประวตักิารซือ้สนิคา้ 

 ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้ำ่นดปูระวตักิำรซือ้สนิคำ้ไดท้ัง้หมดโดยก ำหนดชว่งเวลำทีต่อ้งกำรใหแ้สดงขอ้มลู

ทำ่นสำมำรถพมิพเ์อกสำรทีต่อ้งกำรพมิพใ์หมไ่ดจ้ำกทีน่ี ่
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อืน่ๆ 

ขยายเวลาของใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับขยำยเวลำของใบสัง่ซือ้สนิคำ้ทีพ่น้ก ำหนดไปแลว้ ในบำงครัง้ทำ่นอำจไมต่อ้งกำร

ป้อนขอ้มลูใหมแ่ตต่อ้งกำรใชใ้บสัง่สนิคำ้เดมิทำ่นสำมำรถท ำไดโ้ดยเปลีย่นวันทีท่ีน่ี ่
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การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ซือ้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรช ำระเงนิเงนิมดัจ ำตำมใบสัง่ซือ้ ทำ่นเพยีงแตใ่สจ่ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรช ำระใน

ใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบั AccStar จะท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บขอ้มลูภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย และขอ้มลู

เชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท ำใหค้วำมผดิพลำดตำ่งๆลดนอ้ยลง  

กำรช ำระคำ่มดัจ ำมอียู ่2 ประเภทคอื 

1. กำรช ำระคำ่มดัจ ำทีไ่มม่ภีำษีมลูคำ่เพิม่ (หกัเงนิคำ่มดัจ ำเมือ่ตอนช ำระเงนิ) 

2. กำรช ำระคำ่มดัจ ำทีม่ภีำษีมลูคำ่เพิม่ (หกัเงนิคำ่มดัจ ำเมือ่รับใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่) 

 

  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  117 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บส ำคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีใ่ชส้ ำหรับระบวุนัทีร่ำยกำรบญัชเีกดิขึน้ ทำ่น

สำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

ผูข้าย เลอืกเจำ้หนีท้ีท่ำ่นตอ้งกำรช ำระ AccStar จะแสดง

รำยกำรใบสัง่ซือ้ทีม่อียูท่ัง้หมดให ้

เลขอา้งองิ อำจเป็นหมำยเลขใบสัง่ซือ้ หรอืใบเสร็จรับเงนิ 

การช าระเงนิ เลอืกวธิกีำรช ำระเงนิ จำกนัน้บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดที่

ก ำหนดไวจ้ะไปปรำกฎในชอ่ง “จำ่ยจำกบญัช”ี 

จา่ยจากบญัช ี บญัชเีหลำ่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

ซึง่ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้แตถ่ำ้ทำ่นก ำหนดไว ้

ถกูตอ้งแลว้ ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลงใดๆ 

เลขทีเ่ช็ค/CC ถำ้จำ่ยดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมำยเลขเชค็ ถำ้เป็นบตัรเครดติ

ก็ใหร้ะบเุป็นหมำยเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถำ้ทำ่นจำ่ยดว้ยเชค็จะตอ้งระบวุันทีเ่ชค็ดว้ย 

เงนิมดัจ า ใหเ้ลอืกจำกรำยชือ่บญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไว ้บญัชเีหลำ่นีเ้ป็น

บญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ ซึง่ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้แตถ่ำ้ทำ่นก ำหนดไวถ้กูตอ้งแลว้ ทำ่นไม่

จ ำเป็นตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลงใดๆ 

ตารางภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย ใหเ้ลอืกตำรำงอตัรำภำษีทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย AccStar จะค ำนวณให ้

คา่ธรรมเนยีม ใหเ้ลอืกจำกประเภทบญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไว ้บญัชเีหลำ่นีเ้ป็น

บญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ ซึง่ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้แตถ่ำ้ทำ่นก ำหนดไวถ้กูตอ้งแลว้ ทำ่นไม่

จ ำเป็นตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลงใดๆ 

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมำยถงึยอดทีจ่ะช ำระในครัง้นี ้

ค าอธบิาย หมำยถงึค ำอธบิำยทีจ่ะไปปรำกฎในบญัชแียกประเภท 

เลขอา้งองิ อำจเป็นหมำยเลขใบสัง่ซือ้ หรอืใบเสร็จรับเงนิ 

รายละเอยีด รำยละเอยีดของเลขทีน่ ำมำอำ้งองิ 

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึยอดทีจ่ะตอ้งช ำระทัง้หมด 

จ านวนเงนิ หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นช ำระในครัง้นี ้ทำ่นสำมำรถช ำระ

บำงสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตำ่งประเทศจ ำนวนนีค้อืจ ำนวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้ำ้งลำ่ง) 
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สกลุเงนิ กรณีทีช่ ำระเป็นเงนิตำ่งประเทศทำ่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัรำแลกเปลีย่น  

มภีาษมีลูคา่เพิม่ ถำ้มภีำษีมลูคำ่เพิม่ดว้ยใหเ้ชค็เครือ่งหมำยถกู กรณีมี

ภำษีมลูคำ่เพิม่เมือ่รับสนิคำ้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิจะตอ้ง

เรยีกเงนิคำ่มดัจ ำเพือ่น ำไปหักภำษีมลูคำ่เพิม่ใหถ้กูตอ้ง 

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยำ่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทำ่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทำ่นจะไมส่ำมำรถแกไ้ขไดอ้กี ถำ้ทำ่นยงัไม่

แน่ใจใหท้ำ่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้
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การยกเลกิเอกสารตา่งๆ 

การยกเลกิใบก ากบัภาษซีือ้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรซือ้สนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งกำรยกเลกิใบก ำกบัภำษีซือ้ทีไ่ดปิ้ด

และบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคำ้คงเหลอื และบญัชเีจำ้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถยกเลกิได ้

โดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษีซือ้เทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีำรช ำระเงนิแลว้ทำ่นจะตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ำกบัภำษีซือ้ได ้

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษีซือ้ทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ 

 กรณีทีห่มำยเลขใบก ำกบัภำษีซือ้ซ ้ำกนัใหท้ำ่นป้อนหมำยเลขใบสัง่ซือ้ดว้ย (ถำ้ไมม่ซี ้ำก็ไม่ตอ้งป้อน) 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้ำ่นไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ยกเวน้กรณีทีม่ี

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขนสง่ (ทีป้่อนในหนำ้รำยละเอยีดอืน่ๆ) และยอดไมถู่กตอ้งทำ่นสำมำรถแกไ้ขไดใ้นหนำ้

ถัดไป 
 ใหท้ำ่นตรวจสอบควำมถูกตอ้งของยอดสทุธกิบัยอดทีป่รำกฏในใบก ำกบัภำษี ถำ้ไม่ตรงกนัทำ่นไม่สำมำรถ

จะยกเลกิได ้

 คลกิปุ่ ม  เพือ่ยนืยันกำรลบรำยกำร จำกนัน้กดปุ่ มบนัทกึ หรอื F9 
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ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีย่อดสทุธไิมต่รงกนัสำเหตอุำจเกดิขึน้เนื่องจำกคำ่ขนสง่ ทำ่นสำมำรถปรับปรุงได ้AccStar จะเก็บ

คำ่ขนสง่ไวเ้ฉพำะคำ่ขนสง่ครัง้สดุทำ้ยเทำ่นัน้ 

 กรณีทีส่นิคำ้ทีม่หีมำยเลข Serial Number AccStar จะยกเลกิหมำยเลขนัน้ดว้ย ทำ่นสำมำรถดู
รำยละเอยีดของ Serial Number ไดโ้ดย double click ทีช่อ่งจ ำนวน (เหมอืนกบัตอนทีท่ำ่นป้อนขอ้มลูซือ้

สนิคำ้) 

 

การยกเลกิใบรบัสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรรับสนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งกำรยกเลกิใบรับของทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคำ้คงเหลอื และบญัชเีจำ้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดย

เพยีงป้อนหมำยเลขใบรับสนิคำ้เทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบก ากบัภาษ-ีสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรสัง่คนืสนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งกำรยกเลกิใบก ำกบัภำษีของใบ

สง่คนืสนิคำ้ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคำ้คงเหลอื และบญัชเีจำ้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษีเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีำรช ำระเงนิแลว้ทำ่นจะตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ำกบัภำษีได ้

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 
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การขายสนิคา้ 

 

 

 

  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  122 

 

การเสนอขาย 

ใบเสนอราคา 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรท ำใบเสนอรำคำ ถำ้ธรุกจิทำ่นไมม่กี็ไมต่อ้งใช ้ทำ่นสำมำรถน ำขอ้มลู

จำกใบเสนอรำคำนีไ้ปใชเ้มือ่ลกูคำ้ซือ้สนิคำ้เพือ่ลดกำรป้อนขอ้มลูของทำ่น 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีดใบเสนอราคา  

ใบเสนอราคา ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบเสนอรำคำไดส้งูสดุ 

15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บเสนอราคา หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ซือ้ AccStar จะใชว้ันทีน่ี้

เป็นตวัก ำหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

ใชไ้ดจ้นถงึ หมำยถงึวันทีท่ำ่นตอ้งกำรใหใ้บเสนอรำคำนีห้มดอำย ุ

ทำ่นสำมำรถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้AccStar จะใชว้ันนี้

ในกำรดงึขอ้มลูใบเสนอรำคำทีย่งัมผีลบงัคับอยู ่

วนัทีส่ง่สนิคา้  

ผูซ้ือ้ หมำยถงึผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรจะเสนอขำยสนิคำ้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีเ่สนอขำย ทำ่นสำมำรถคน้หำ

โดยใชเ้มำสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ทำ่นสำมำรถคน้หำโดย

ป้อนตวัอกัษรตัวแรกหรอืหลำยตวั เพือ่แสดงรำยชือ่

สนิคำ้   

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบเสนอรำคำซึง่ 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่

ทำ่นเลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่น

สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 200 

ตัวอกัษร 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีเ่สนอขำย 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำเสนอขำยกอ่นหักสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีเ่สนอขำย 

AccStar จะค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีท่ำ่นตอ้งกำรจะน ำสนิคำ้ออกไปขำย 

AccStar จะใชส้ถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in 

ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมำยถงึหน่วยขำยทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 
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AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลาย

หนว่ยทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึอตัรำสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ำกขอ้มลู “สว่นลด

ทั่วไป %” ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่ำ่น

ตอ้งกำรเปลีย่นทำ่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีำ่

เทำ่กบั 0 กอ่นแลว้คอ่ยเปลีย่นอตัรำสว่นลด 

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค ำนวณ

ให ้ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำร

เปลีย่นทำ่นจะตอ้งเปลีย่นให ้“สว่นลดทั่วไป %" มคีำ่

เทำ่กบั 0 กอ่นแลว้คอ่ยเปลีย่นจ ำนวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุำ่สนิคำ้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภำษีในอตัรำเทำ่ไร 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่

ทำ่นเลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่น

สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ถำ้ไมม่ ีAccStar จะน ำ

อตัรำภำษีมำจำกขอ้มลู “อตัรำภำษี” ในหนำ้ ”

รำยละเอยีดอืน่ๆ” มำค ำนวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมำยถงึจ ำนวนยอดภำษี AccStar จะค ำนวณให ้

ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมำยถงึจ ำนวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลู

ชว่ยเตอืนเทำ่นัน้ไมม่กีำรน ำคำ่นีไ้ปค ำนวณใดๆ 

นอกจำกค ำนวณยอดคงคำ้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่

ทำ่นเลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ถำ้มหีมำยเลขก ำกบัจะ

ปรำกฏ True ถำ้ไมม่ ีFalse 

ราคาขายต า่สดุ เป็นรำคำต ่ำสดุทีก่ ำหนดไวท้ีห่นำ้ตำ่งสนิคำ้คงคลัง 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนรวมของใบเสนอรำคำกอ่นหกัสว่นลด 

หรอืรวมคำ่ขนสง่และภำษีซือ้ 

ภาษขีาย หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีขำยทัง้หมด รวมภำษีจำก

คำ่ขนสง่ (ถำ้ม)ี ของใบเสนอรำคำ AccStar 

ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเสนอ

รำคำ AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ข
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ได ้

คา่ขนสง่ หมำยถงึจ ำนวนรวมของคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบเสนอ

รำคำ น ำมำจำกคำ่ขนสง่ในหนำ้ถดัไป 

ภาษขีาย หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีขำยทัง้หมดของใบเสนอ

รำคำ AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ข

ได ้

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึจ ำนวนยอดรวมทัง้หมดของใบเสนอรำคำ 

โดยหักสว่นลด รวมคำ่ขนสง่และภำษีขำยแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บเสนอรำคำทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลำ่นีน้ ำมำจำกขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นไดก้ ำหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงทำ่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนำ้ “รำยละเอยีด” เพรำะ AccStar จะน ำ

ขอ้มลูตำ่งๆไปใชใ้นกำรค ำนวณ ถำ้ทำ่นเปลีย่นหลังจำก

ป้อนขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน ำไปใช ้

วงเงนิเครดติ ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น ำไปแสดงไวบ้นใบเสนอรำคำ 
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จ านวนวนั จ ำนวนวันสงูสดุทีท่ำ่นยงัคงใหรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีล่กูคำ้จะไดรั้บถำ้ลกูคำ้

ช ำระภำยในจ ำนวนวันทีก่ ำหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมำยถงึจ ำนวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทำ้ยซึง่ลกูคำ้

จะตอ้งช ำระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้

ส ำหรับค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

บญัชขีาย หมำยถงึบญัชขีำยทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชี

ของกำรขำยสนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

ใน ขอ้มลูลกูหนี ้มำแสดง ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

พนกังานขาย ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบเสนอรำคำสนิคำ้นีพ้นักงำนขำยใคร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบเสนอรำคำสนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำร

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน ำขอ้มลูสถำนทีส่ง่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูหนี ้ทีอ่ยูล่ ำดับที ่1 มำแสดง ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมำยถงึคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบเสนอรำคำ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภำษีของคำ่ขนสง่ ภำษีนีจ้ะเป็นภำษีขำยของบรษัิทขนสง่

ทำ่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทำ่นัน้จะไมน่ ำไปรวมภำษีขำยของ

ทำ่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน ำไปพมิพไ์วบ้นใบเสนอรำคำ 

บญัชรีายรบั หมำยถงึบญัชรีำยรับส ำหรับคำ่ขนสง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รำกฏบนใบ

เสนอรำคำได ้
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การขาย 

ใบส ัง่ขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรขำยสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเลอืกวธิป้ีอนขอ้มลูกำรขำยสนิคำ้ได ้2 วธิคีอื 

1. จัดท ำ ใบส ัง่ขาย เมือ่ตอ้งกำรสง่สนิคำ้ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ กำรสง่สนิคำ้ “สง่สนิคา้พรอ้ม

ใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื “สง่สนิคา้เทา่น ัน้” 

2. ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ “สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งจัดท ำ ใบส ัง่

ขาย กอ่น 

 กรณีทีท่ำ่น จัดท ำ ใบส ัง่ขาย กอ่นสง่สนิคำ้ ทำ่นสำมำรถสง่สนิคำ้ไดไ้มจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ เมือ่ทำ่น

ป้อนขอ้มลูและตรวจสอบควำมถกูตอ้งเสร็จแลว้ ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้บนัทกึ ขอ้มลูจะไปปรำกฏทีห่นำ้ตำ่ง “สง่

สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื “สง่สนิคา้เทา่น ัน้” ถำ้ทำ่นไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ขอ้มลูจะยงัไมป่รำกฏใน

หนำ้ตำ่งดังกลำ่ว 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ขายเลขที ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบสัง่ขำยไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ขาย หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ขำย AccStar จะใชว้ันทีน่ี้

เป็นตวัก ำหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

ใชไ้ดจ้นถงึ หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบสง่ของบวกดว้ยจ ำนวนวันครบ

ก ำหนดกำรช ำระเงนิ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นวันที ่นีไ้ด ้

ใบส ัง่ซือ้ลกูคา้ หมำยถงึหมำยเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคำ้ 

ผูซ้ือ้ หมำยถงึผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรจะขำยสนิคำ้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

วนัทีส่ง่สนิคา้ ____ 

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีข่ำย ทำ่นสำมำรถเลอืกหรอืป้อน

รหัสสนิคำ้ อยำ่งไรกต็ำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ขำยซึง่ AccStar 

จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 
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จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีข่ำย 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำขำยกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีข่ำย AccStar 

จะค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีเ่ก็บสนิคำ้ทีข่ำย AccStar จะใช ้

สถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมำยถงึหน่วยขำยทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึอตัรำสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ำกขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำร

เปลีย่นทำ่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัรำสว่นลด 

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค ำนวณให ้

ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรเปลีย่นทำ่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีำ่เทำ่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ ำนวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุำ่สนิคำ้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภำษีในอตัรำเทำ่ไร 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ถำ้ไมม่ ีAccStar จะน ำอตัรำภำษีมำ

จำกขอ้มลู “อตัรำภำษี” ในหนำ้รายละเอยีดอืน่ๆ มำ

ค ำนวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมำยถงึจ ำนวนยอดภำษี AccStar จะค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมำยถงึจ ำนวนขำยครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทำ่นัน้ไมม่กีำรน ำคำ่นีไ้ปค ำนวณใดๆ นอกจำก

ค ำนวณยอดคงคำ้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมำยถงึจ ำนวนคำ้งสง่ที ่AccStar ค ำนวณใหจ้ำก

จ ำนวนเสนอขำยครัง้แรกและจ ำนวนทีท่ำ่นไดส้ง่สนิคำ้ 

ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น
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เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้ถำ้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ำมำจำกบญัชขีำยทีก่ ำหนดไวใ้นหนำ้ถัดไป 

หรอื จำกบญัชขีำยทีก่ ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ถำ้มหีมำยเลขก ำกบัจะปรำกฏ 

True ถำ้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมำยถงึจ ำนวนทีข่ำยมคีำ่เทำ่กบัจ ำนวนในหน่วยคูข่นำน 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนรวมของใบสัง่ขำยกอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คำ่ขนสง่และภำษีขำย 

ภาษขีาย หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีขำยทัง้หมด รวมภำษีจำกคำ่

ขนสง่ (ถำ้ม)ี ของใบสัง่ขำย AccStar ค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ขำย 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมำยถงึจ ำนวนรวมของคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ขำย 

น ำมำจำกคำ่ขนสง่ในหนำ้ถดัไป 

ภาษขีาย หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีขำยทัง้หมดของใบสัง่ขำย 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึจ ำนวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ขำย โดยหัก

สว่นลด รวมคำ่ขนสง่และภำษีขำยแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บสัง่ขำยทเีดยีวทัง้หมด 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลำ่นีน้ ำมำจำกขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นไดก้ ำหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิเครดติ ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น ำไปแสดงไวบ้นใบสัง่ขำย 

จ านวนวนั จ ำนวนวันสงูสดุทีท่ำ่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นใหถ้ำ้ทำ่นไดรั้บ

ช ำระภำยในจ ำนวนวันทีก่ ำหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมำยถงึจ ำนวนวันนับแตว่ันเสนอขำยถงึวันสดุทำ้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช ำระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้

ส ำหรับค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

สว่นลดจากยอดรวม หมำยถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ ำนวณหลังจำกรวมภำษีขำยแลว้ 

ภาษ ี% หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บัสนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลู

ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลูของเจำ้หนีม้ำแสดง  

บญัชขีาย หมำยถงึบญัชขีำยทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชี

ของกำรรับคนื AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น 

ขอ้มลูลกูหนี ้มำแสดง ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้
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พนกังานขาย ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ขำยสนิคำ้นีเ้ป็นของใคร 

Com. หมำยถงึคำ่คอมมชิชัน่ของพนักงำนขำย 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ขำยสนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำร

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน ำขอ้มลูสถำนทีส่ง่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคำ้ ทีอ่ยูล่ ำดบัที ่1 มำแสดง ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมำยถงึคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ขำย 

ภาษคีา่ขนสง่ ภำษีของคำ่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน ำไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ขำย 

บญัชรีายรบั หมำยถงึบญัชรีำยรับส ำหรับคำ่ขนสง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รำกฏบน

ใบสัง่ขำยได ้

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถ double click รำยกำรสนิคำ้ในตำรำงเพือ่ดรูำยละเอยีดของสนิคำ้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตำรำงเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนำ้ของตำรำง 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคำ้ทีห่มำยเลขก ำกับเฉพำะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งกำรเพิม่หรอื

แกไ้ขขอ้มูล (ทำ่นสำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่นบำรโ์คด้ในกำรป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 
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การสง่สนิคา้ 

การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ - ใบก ากบัภาษมีลูคา่เพิม่ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร ระบบกำรขำย ในกรณีทีต่อ้งกำรสง่ของพรอ้มกบัสง่ใบเรยีกเก็บเงนิ หรอื

ใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่ไปพรอ้มกนั ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบ

ตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบสนิคำ้คงคลัง ระบบบญัชลีกูหนี ้ระบบบญัชี

แยกประเภท เป็นตน้ ทำ่นสำมำรถท ำได ้2 กรณีคอื 

1. ทำ่นสรำ้ง ใบส ัง่ขาย และปิดใบสัง่ขำยนัน้กอ่นทีท่ำ่นจะสง่ของ AccStar จะเลอืกเฉพำะใบสัง่

ขำยทีปิ่ดแลว้และมวีันทีค่รบก ำหนดมำกกวำ่วันทีท่ีท่ำ่นก ำลังป้อนขอ้มลูอยูแ่ละมยีอดคำ้งสง่มำกกวำ่ 

0 ทำ่นสำมำรถสง่ของบำงสว่นพรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิไปพรอ้มกนั (ป้อนขอ้มลูเฉพำะจ ำนวนสง่) 

2. ทำ่นสรำ้งใหมท่ีห่นำ้ตำ่งนี ้ในกรณีนีท้ำ่นจะตอ้งสง่สนิคำ้ทัง้หมด (ป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ป้อนขอ้มลู 

ใบส ัง่ขาย) 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ขายเลขที ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบสัง่ขำยไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ขาย หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ขำย 

ผูซ้ือ้ หมำยถงึผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรจะขำยสนิคำ้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมำยถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ำกบัภำษีทีท่ำ่นออกใหแ้กผู่ ้

ซือ้ 

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี วันทีใ่บก ำกบัภำษี 

ใบส ัง่ซือ้ลกูคา้ หมำยถงึหมำยเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคำ้ 

วนัครบก าหนด หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบก ำกบัภำษีบวกดว้ยจ ำนวนวันครบ

ก ำหนดกำรช ำระเงนิ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบส ำคญั AccStar จะใชว้ันทีน่ีเ้ป็น

ตัวก ำหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่7 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. ยงัไมช่ ำระ 
2. เงนิสด 

3. เชค็ 

4. บตัรเครดติ 

5. จำกอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
6. จำกเงนิโอน 

7. ช ำระรวม 

 

เมือ่มกีำรช ำระเงนิใหท้ำ่นเลอืกบญัชทีีต่อ้งกำรจะน ำเงนิเขำ้ 

ถำ้ช ำระดว้ยเชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท ำนอง

เดยีวกบักำรช ำระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมำยเลขดว้ย 
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หมำยเหต ุ ถำ้ทำ่นเลอืกช ำระเงนิทีห่นำ้ตำ่งนี ้AccStar 

ไมค่ ำนวณภำษีจำ่ยลว่งหนำ้ให ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีข่ำย ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใชเ้มำส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยป้อนตวัอกัษรตัวแรก

หรอืหลำยตัว เพือ่แสดงรำยชือ่สนิคำ้  

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบเรยีกเกบ็เงนิซึง่ 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีข่ำย 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำขำยกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีข่ำย AccStar 

จะค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีเ่ก็บสนิคำ้ทีข่ำย AccStar จะใช ้

สถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมำยถงึหน่วยขำยทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึอตัรำสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ำกขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ในหนำ้ถัดไป ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค ำนวณให ้

ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้

ภาษ%ี ระบวุำ่สนิคำ้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภำษีในอตัรำเทำ่ไร 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ถำ้ไมม่ ีAccStar จะน ำอตัรำภำษีมำ

จำกขอ้มลู “อตัรำภำษี” ในหนำ้รายละเอยีดอืน่ๆ มำ

ค ำนวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมำยถงึจ ำนวนยอดภำษี AccStar จะค ำนวณให ้ทำ่น
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ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมำยถงึจ ำนวนขำยครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทำ่นัน้ไมม่กีำรน ำคำ่นีไ้ปค ำนวณใดๆ นอกจำก

ค ำนวณยอดคงคำ้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมำยถงึจ ำนวนคำ้งสง่ที ่AccStar ค ำนวณใหจ้ำก

จ ำนวนเสนอขำยครัง้แรกและจ ำนวนทีท่ำ่นไดส้ง่สนิคำ้ ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้ถำ้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ำมำจำกบญัชขีำยทีก่ ำหนดไวใ้นหนำ้ถัดไป 

หรอื จำกบญัชขีำยทีก่ ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ถำ้มหีมำยเลขก ำกบัจะปรำกฏ 

True ถำ้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมำยถงึจ ำนวนทีข่ำยมคีำ่เทำ่กบัจ ำนวนในหน่วยคูข่นำน 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนรวมของใบเรยีกเก็บเงนิกอ่นหักสว่นลด 

หรอืรวมคำ่ขนสง่และภำษีขำย 

ภาษขีาย หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีขำยทัง้หมด รวมภำษีจำกคำ่

ขนสง่ (ถำ้ม)ี ของใบเรยีกเกบ็เงนิ AccStar ค ำนวณให ้

ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมำยถงึจ ำนวนรวมของคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบเรยีกเก็บ

เงนิ น ำมำจำกคำ่ขนสง่ในหนำ้ถัดไป 

ภาษขีาย หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีขำยทัง้หมดของใบเรยีกเกบ็

เงนิ AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึจ ำนวนยอดรวมทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ โดย

หักสว่นลด รวมคำ่ขนสง่และภำษีขำยแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บเรยีกเก็บเงนิทเีดยีวทัง้หมด 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลำ่นีน้ ำมำจำกขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นไดก้ ำหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น ำไปแสดงไวบ้นใบสัง่ขำย 

จ านวนวนั จ ำนวนวันสงูสดุทีท่ำ่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นใหถ้ำ้ทำ่นไดรั้บ

ช ำระภำยในจ ำนวนวันทีก่ ำหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมำยถงึจ ำนวนวันนับแตว่ันเสนอขำยถงึวันสดุทำ้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช ำระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้

ส ำหรับค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

สว่นลดจากยอดรวม หมำยถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ ำนวณหลังจำกรวมภำษีขำยแลว้ 

ภาษ ี% หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บัสนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลู

ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลูของเจำ้หนีม้ำแสดง  

บญัชขีาย หมำยถงึบญัชขีำยทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชี

ของกำรรับคนื AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น 
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ขอ้มลูลกูหนี ้มำแสดง ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

พนกังานขาย ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ขำยสนิคำ้นีเ้ป็นของใคร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ขำยสนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำร

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน ำขอ้มลูสถำนทีส่ง่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคำ้ ทีอ่ยูล่ ำดบัที ่1 มำแสดง ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมำยถงึคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ขำย 

ภาษคีา่ขนสง่ ภำษีของคำ่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน ำไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ขำย 

บญัชรีายรบั หมำยถงึบญัชรีำยรับส ำหรับคำ่ขนสง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รำกฏบน

ใบสัง่ขำยได ้
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กรณีช าระเงนิรวม 

 

 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถ double click รำยกำรสนิคำ้ในตำรำงเพือ่ดรูำยละเอยีดของสนิคำ้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตำรำงเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนำ้ของตำรำง 

 กรณีทีส่นิคำ้เป็นแบบ สนิคำ้ส ำเร็จรูป-ทีม่สีว่นประกอบ/Promotions รำคำและจ ำนวนเงนิของสนิคำ้ทีเ่ป็น

สว่นประกอบจะเทำ่กับ 0 (ศนูย)์ ทำ่นไมส่ำมำรถจะเปลีย่นแปลงใดๆในสนิคำ้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคำ้ทีห่มำยเลขก ำกับเฉพำะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งกำรเพิม่หรอื
แกไ้ขขอ้มูล (ทำ่นสำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่นบำรโ์คด้ในกำรป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 
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การสง่สนิคา้เทา่น ัน้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร ระบบกำรขำย ในกรณีทีต่อ้งกำรสง่ของเทำ่นัน้ ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุ

ยอดบญัชทีันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบ

สนิคำ้คงคลัง ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้ 

ทำ่นจะตอ้งสรำ้ง ใบส ัง่ขาย และปิดใบสัง่ขำยนัน้กอ่นทีท่ำ่นจะรับของ AccStar จะเลอืกเฉพำะ

ใบสัง่ขำยทีปิ่ดแลว้และมวีันทีค่รบก ำหนดมำกกวำ่วันทีท่ีท่ำ่นก ำลังป้อนขอ้มลูอยู ่
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ขายเลขที ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบสัง่ขำยไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ขาย หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ขำย 

ใบสง่ของเลขที ่ หมำยถงึเลขทีใ่บสง่ของ 

วนัทีใ่บสง่ของ วันทีใ่บสง่ของ 

ผูซ้ือ้ หมำยถงึผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรจะขำยสนิคำ้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ใบส ัง่ซือ้ลกูคา้ หมำยถงึหมำยเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคำ้ 

วนัครบก าหนด หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบก ำกบัภำษีบวกดว้ยจ ำนวนวันครบ

ก ำหนดกำรช ำระเงนิ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้

GL - วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบส ำคญั AccStar จะใชว้ันทีน่ีเ้ป็น

ตัวก ำหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีข่ำย ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใชเ้มำส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยป้อนตวัอกัษรตัวแรก

หรอืหลำยตัว เพือ่แสดงรำยชือ่สนิคำ้  

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบเรยีกเกบ็เงนิซึง่ 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีข่ำย 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำขำยกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีข่ำย AccStar 

จะค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ  

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีเ่ก็บสนิคำ้ทีข่ำย AccStar จะใช ้

สถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้
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หนว่ยขาย หมำยถงึหน่วยขำยทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึอตัรำสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ำกขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ในหนำ้ถัดไป ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค ำนวณให ้

ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้

ภาษ%ี ระบวุำ่สนิคำ้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภำษีในอตัรำเทำ่ไร 

AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ถำ้ไมม่ ีAccStar จะน ำอตัรำภำษีมำ

จำกขอ้มลู “อตัรำภำษี” ในหนำ้รายละเอยีดอืน่ๆ มำ

ค ำนวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมำยถงึจ ำนวนยอดภำษี AccStar จะค ำนวณให ้ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมำยถงึจ ำนวนขำยครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทำ่นัน้ไมม่กีำรน ำคำ่นีไ้ปค ำนวณใดๆ นอกจำก

ค ำนวณยอดคงคำ้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมำยถงึจ ำนวนคำ้งสง่ที ่AccStar ค ำนวณใหจ้ำก

จ ำนวนเสนอขำยครัง้แรกและจ ำนวนทีท่ำ่นไดส้ง่สนิคำ้ ทำ่น

ไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

บญัช ี AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ทำ่นสำมำรถเปลีย่นได ้ถำ้ไมไ่ด ้

ระบไุว ้ จะน ำมำจำกบญัชขีำยทีก่ ำหนดไวใ้นหนำ้ถัดไป 

หรอื จำกบญัชขีำยทีก่ ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่สนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำรอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ ถำ้มหีมำยเลขก ำกบัจะปรำกฏ 

True ถำ้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมำยถงึจ ำนวนทีข่ำยมคีำ่เทำ่กบัจ ำนวนในหน่วยคูข่นำน 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนรวมของใบเรยีกเก็บเงนิกอ่นหักสว่นลด 

หรอืรวมคำ่ขนสง่และภำษีขำย 

ภาษขีาย หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีขำยทัง้หมด รวมภำษีจำกคำ่
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ขนสง่ (ถำ้ม)ี ของใบเรยีกเกบ็เงนิ AccStar ค ำนวณให ้

ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมำยถงึจ ำนวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ 

AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมำยถงึจ ำนวนรวมของคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบเรยีกเก็บ

เงนิ น ำมำจำกคำ่ขนสง่ในหนำ้ถัดไป 

ภาษขีาย หมำยถงึจ ำนวนรวมของภำษีขำยทัง้หมดของใบเรยีกเกบ็

เงนิ AccStar ค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมำยถงึจ ำนวนยอดรวมทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ โดย

หักสว่นลด รวมคำ่ขนสง่และภำษีขำยแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บเรยีกเก็บเงนิทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลำ่นีน้ ำมำจำกขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นไดก้ ำหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น ำไปแสดงไวบ้นใบสัง่ขำย 

จ านวนวนั จ ำนวนวันสงูสดุทีท่ำ่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 
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สว่นลด % หมำยถงึอตัรำรอ้ยละของสว่นลดทีท่ำ่นใหถ้ำ้ทำ่นไดรั้บ

ช ำระภำยในจ ำนวนวันทีก่ ำหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมำยถงึจ ำนวนวันนับแตว่ันเสนอขำยถงึวันสดุทำ้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช ำระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมำยถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัรำสว่นลดนี้

ส ำหรับค ำนวณสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร  

สว่นลดจากยอดรวม หมำยถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ ำนวณหลังจำกรวมภำษีขำยแลว้ 

ภาษ ี% หมำยถงึอตัรำภำษีทีใ่ชก้บัสนิคำ้ AccStar จะน ำขอ้มลู

ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลูของเจำ้หนีม้ำแสดง  

บญัชขีาย หมำยถงึบญัชขีำยทีท่ำ่นตอ้งกำรใหบ้นัทกึรำยกำรบญัชี

ของกำรรับคนื AccStar จะน ำขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น 

ขอ้มลูลกูหนี ้มำแสดง ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

พนกังานขาย ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ขำยสนิคำ้นีเ้ป็นของใคร 

โครงการ ทำ่นสำมำรถระบวุำ่ใบสัง่ขำยสนิคำ้นีเ้ป็นของโครงกำร

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน ำขอ้มลูสถำนทีส่ง่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคำ้ ทีอ่ยูล่ ำดบัที ่1 มำแสดง ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมำยถงึคำ่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ขำย 

ภาษคีา่ขนสง่ ภำษีของคำ่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน ำไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ขำย 

บญัชรีายรบั หมำยถงึบญัชรีำยรับส ำหรับคำ่ขนสง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้

บนัทกึ 

บนัทกึ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รำกฏบน

ใบสัง่ขำยได ้

ขอ้แนะน า: 

 ป้อนจ ำนวนทีส่ง่ของ ทำ่นสำมำรถสง่ของไดไ้มจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ 

 ทำ่นสำมำรถ double click รำยกำรสนิคำ้ในตำรำงเพือ่ดรูำยละเอยีดของสนิคำ้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตำรำงเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนำ้ของตำรำง 

 กรณีทีส่นิคำ้เป็นแบบ สนิคำ้ส ำเร็จรูป-ทีม่สีว่นประกอบ รำคำและจ ำนวนเงนิของสนิคำ้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ

จะเทำ่กับ 0 (ศนูย)์ ทำ่นไม่สำมำรถจะเปลีย่นแปลงใดๆในสนิคำ้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ 
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 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคำ้ทีห่มำยเลขก ำกับเฉพำะใหค้ลกิปุ่ ม เมือ่ตอ้งกำรเพิม่หรอืแกไ้ข

ขอ้มลู (ทำ่นสำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่นบำรโ์คด้ในกำรป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 
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ใบเรยีกเก็บเงนิของสนิคา้ทีส่ง่แลว้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรรับใบเรยีกเก็บเงนิ หรอืใบก ำกบัภำษี ของสนิคำ้ทีไ่ดส้ง่ใหแ้กล้กูคำ้

แลว้แตย่งัไมไ่ดส้ง่รับเอกสำรดังกลำ่ว เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชทีันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆที่

เกีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบบญัชลีกูหนี ้ระบบบญัชแียกประเภท เป็นตน้  

ทำ่นตอ้งป้อนขอ้มลูในหนำ้ตำ่ง รบัสง่คา้เทา่น ัน้ และปิดกอ่น ทำ่นจงึจะสำมำรถสง่ใบเรยีกเก็บ หรอื

ใบก ำกบัภำษี ได ้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 เลอืกใบสัง่ขำยทีท่ำ่นตอ้งกำร  

 AccStar จะแสดงรำยกำรทีรั่บทัง้หมดของใบสัง่ขำยนัน้ 

 ป้อนขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ เลขทีแ่ละวนัทีใ่บส ำคญั เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบเรยีกเก็บเงนิหรอืใบก ำกบั

ภำษีมลูคำ่เพิม่ 
 รำยกำรสนิคำ้ทีไ่มไ่ดร้วมในใบเรยีกเก็บเงนินีใ้หท้ำ่นลบออก ทำ่นไม่สำมำรถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร เมือ่ทำ่นบนัทกึร 
 ำยกำรแลว้ทำ่นไม่สำมำรถทีจ่ะเรยีกมำแกไ้ขไดอ้กี 

 ถำ้ตอ้งกำรดคู ำอธบิำยขอ้มูล สำมำรถดไูดท้ี ่“การสง่สนิคา้เทา่น ัน้" 
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การคน้หาขอ้มลู 

รายการสนิคา้คา้งสง่และประวตั ิ

ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้ำ่นดรูำยกำรสนิคำ้ทีล่กูคำ้สัง่ซือ้แลว้แตย่งัไมไ่ดส้ง่สนิคำ้ใหแ้กล่กูคำ้ ทำ่นสำมำรถ

เลอืกดไูดต้ำมชือ่ลกูคำ้หรอืตำมสนิคำ้ก็ได ้ทำ่นจัดกำรกำรสง่สนิคำ้ไดโ้ดยสำมำรถเลอืกรำยกำรและจ ำนวน

ทีจ่ะสง่ใหล้กูคำ้แตล่ะรำยและพมิพใ์บจัดของเพือ่ใหพ้นักงำนควำมสะดวกในกำรจัดของสง่ใหแ้กล่กูคำ้ 

รำยละเอยีดขอ้มลูดจูำกกำร “การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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ประวตักิารขายสนิคา้ 

 ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้ำ่นดปูระวตักิำรขำยซือ้สนิคำ้ไดท้ัง้หมดโดยก ำหนดชว่งเวลำทีต่อ้งกำรใหแ้สดง

ขอ้มลู นอกจำกนัน้ทำ่นสำมำรถพมิพเ์อกสำรทีต่อ้งกำรพมิพใ์หมไ่ดจ้ำกทีน่ี ่
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การปรบัปรงุ 

ใบรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรรับคนืสนิคำ้จำกลกูคำ้ทีซ่ ือ้ไปแลว้ ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุยอดบญัชี

ทันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบสนิคำ้คงคลัง 

ระบบบญัชลีกูหนี ้และบญัชแียกประเภทตำ่งๆ เป็นตน้  
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ค ำอธบิำยขอ้มลูและวธิป้ีอนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลู “การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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การปรบัปรงุรายการขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร ปรับปรงุรำยกำรขำยสนิคำ้ เชน่ ปรับปรงุรำคำ เป็นตน้ เป็นระบบทีป่รับปรงุ

ยอดบญัชทีันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง ระบบตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บกำรปรับปรงุเชน่เดยีวกนั เชน่ ระบบ

สนิคำ้คงคลัง ระบบบญัชลีกูหนี ้ระบบบญัชแียกประเภท  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

เลขทีป่รบัปรงุ หมำยถงึเลขทีก่ ำกบั ซึง่จะเป็นหมำยเลขกลุม่เดยีวกบัใบรับคนื

สนิคำ้ทำ่นสำมำรถก ำหนดไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีป่รบัปรงุ หมำยถงึวันทีท่ ำรำยกำรปรับปรงุ 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมำยถงึเลขทีข่องใบก ำกบัภำษีเดมิ 

ใบก ากบัภาษใีหม ่

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมำยถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ำกบัภำษีหรอืเครดติโนต้ที่

ทำ่นจะตอ้งสง่ใหล้กูคำ้ 

วนัทีค่รบก าหนด หมำยถงึวันทีท่ีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระเงนิ AccStar จะค ำนวณ

จำกวันทีใ่บก ำกบัภำษีกบัวันทีใ่หเ้ครดติแกล่กูคำ้ ทำ่นจะตอ้ง
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ป้อนเอง 

ผูซ้ือ้ หมำยถงึลกูคำ้ทีซ่ ือ้สนิคำ้ 

ค าอธบิาย ค ำอธบิำยรำยกำรบญัชแียกประเภท 

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีข่องใบส ำคัญในกำรบนัทกึบญัชแียกประเภท 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ มสรำ้งใหม ่

 ป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษีเดมิทีต่อ้งกำรแกไ้ข แลว้คลกิปุ่ ม   

 AccStar จะแสดงรำยกำรของใบก ำกบัภำษีนัน้ 

 ใหป้้อนรำคำใหมท่ีถ่กูตอ้ง และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พมิพเ์อกสำรทีจ่ะตอ้งใช ้

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร เมือ่ทำ่นบนัทกึรำยกำรแลว้ทำ่นไม่สำมำรถทีจ่ะเรยีก
มำแกไ้ขไดอ้กี 
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อืน่ๆ 

ขยายเวลาของใบส ัง่ขาย 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับขยำยเวลำของใบสัง่ขำยทีพ่น้ก ำหนดไปแลว้ ในบำงครัง้ทำ่นอำจไมต่อ้งกำรป้อน

ขอ้มลูใหมแ่ตต่อ้งกำรใชใ้บสัง่ขำยเดมิทำ่นสำมำรถท ำไดโ้ดยเปลีย่นวันทีท่ีน่ี ่
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การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ขาย 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรช ำระเงนิเงนิมดัจ ำตำมใบสัง่ขำย ทำ่นเพยีงแตใ่สจ่ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรช ำระใน

ใบสัง่ขำยแตล่ะฉบบั AccStar จะท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เกบ็ขอ้มลูภำษีจำ่ยลง่หนำ้ (ถำ้ม)ี และ

ขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท ำใหค้วำมผดิพลำดตำ่งๆลดนอ้ยลง  

กำรช ำระคำ่มดัจ ำมอียู ่2 ประเภทคอื 

1. กำรช ำระคำ่มดัจ ำทีไ่มม่ภีำษีมลูคำ่เพิม่ (หกัเงนิคำ่มดัจ ำเมือ่ตอนช ำระเงนิ) 

2. กำรช ำระคำ่มดัจ ำทีม่ภีำษีมลูคำ่เพิม่ (หักเงนิคำ่มดัจ ำเมือ่สง่สนิคำ้พรอ้มใบเรยีกเกบ็เงนิหรอื

ใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่)  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บส ำคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 
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วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีใ่ชส้ ำหรับระบวุนัทีร่ำยกำรบญัชเีกดิขึน้ ทำ่น

สำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

หมายเลขอา้งองิ อำจเป็นหมำยเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคำ้ 

เลขทีเ่ช็คหรอืบตัร

เครดติ 

ถำ้รับดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมำยเลขเชค็ ถำ้เป็นบตัรเครดติก็

เป็นหมำยเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถำ้รับดว้ยเชค็ 

ลกูคา้ เลอืกลกูคำ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรรับช ำระ AccStar จะแสดง

รำยกำรใบสัง่ขำยทีม่อียูท่ัง้หมดให ้ 

ตารางภาษจีา่ยลง่หนา้ ใหเ้ลอืกตำรำงอตัรำภำษีทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

ภาษทีีจ่า่ยลว่งหนา้ AccStar จะค ำนวณให ้

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมำยถงึทีล่กูคำ้จะตอ้งจำ่ย 

รบัเขา้บญัช,ี  

เงนิมดัจ า และ บญัชี

ภาษจีา่ยลว่งหนา้ 

บญัชเีหลำ่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

อยำ่งไรกต็ำมทำ่นเปลีย่นแปลงได ้ถำ้ทำ่นก ำหนดไว ้

ถกูตอ้ง ทำ่นก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงใดๆในกำรท ำ

รำยกำรแตล่ะครัง้ 

เงนิสด ในกรณีทีรั่บดว้ย เงนิสด ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบัเงนิสด

ทัง้หมดทีก่ ำหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบัเงนิสด จะ

ปรำกฏในชอ่ง “รับเขำ้บญัช”ี 

เช็ค ในกรณีทีรั่บดว้ย เชค็ ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบัเงนิเชค็

ทัง้หมดทีก่ ำหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบัเช็ค จะปรำกฏ

ในชอ่ง “รับเขำ้บญัช”ี 

บตัรเครดติ ในกรณีทีรั่บดว้ย บตัรเครดติ ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบั 

บตัรเครดติ ทัง้หมดทีก่ ำหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบับตัร

เครดติ จะปรำกฏในชอ่ง “รับเขำ้บญัช”ี 

จ านวนเงนิ หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นไดรั้บช ำระในครัง้นี ้ทำ่นสำมำรถ

รับช ำระบำงสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตำ่งประเทศจ ำนวนนีค้อื

จ ำนวนเงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้ำ้งลำ่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ ำระเป็นเงนิตำ่งประเทศทำ่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัรำแลกเปลีย่น  

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพท์เีดยีวทัง้หมด 

มภีาษมีลูคา่เพิม่ ถำ้มภีำษีมลูคำ่เพิม่ดว้ยใหเ้ชค็เครือ่งหมำยถกู กรณีมี

ภำษีมลูคำ่เพิม่เมือ่ ”สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 

จะตอ้งเรยีกเงนิคำ่มดัจ ำเพือ่น ำไปหกัภำษีมลูคำ่เพิม่ให ้

ถกูตอ้ง 
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ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยำ่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทำ่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทำ่นจะไมส่ำมำรถแกไ้ขไดอ้กี ถำ้ทำ่นยงัไม่

แน่ใจใหท้ำ่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้
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การขายปลกี 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรขำยปลกีสนิคำ้ AccStar ไดอ้อกแบบหนำ้ตำ่งเพือ่ใหง้ำ่ยตอ่กำรป้อนขอ้มลู

ในกรณีทีต่อ้งกำรป้อนขอ้มลูขำยทีเ่กีย่วกบักำรขำยปลกีขัน้พืน้ฐำน เชน่ ขำยใหก้บัลกูคำ้ทัว่ไปทีไ่มต่อ้งกำร

เก็บขอ้มลูลกูคำ้ไว ้หรอืลกูคำ้เงนิสด เป็นตน้ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบรบัเสร็จรบัเงนิ ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขใบรับเสร็จรับเงนิไดส้งูสดุ 

15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บรบัเสร็จฯ หมำยถงึวันทีร่ะบบุนใบรับเสร็จรับเงนิ AccStar จะใช ้

วันทีน่ีเ้ป็นตวัก ำหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึบญัช ี

รหสัผูซ้ือ้ หมำยถงึผูซ้ ือ้ทีท่ำ่นตอ้งกำรจะขำยสนิคำ้ ใหท้ำ่นใช ้

หมำยเลขบตัรประชำชนเป็นรหัส ถำ้มขีอ้มลูเดมิอยู ่

AccStar จะน ำขอ้มลูทีม่อียูม่ำแสดง ทำ่นสำมำร

เปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิได ้AccStar จะบนัทกึขอ้มลูที่
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เปลีย่นแปลงแลว้ 

 

กรณีทีเ่ป็นกำรขำยดว้ยเงนิสดทำ่นไมต่อ้งป้อนขอ้มลูใดๆ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ สำมำรถแกไ้ขได ้กรณีทีเ่ป็นกำรขำยดว้ยเงนิสดทำ่นไม่

ตอ้งป้อน 

 

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่5 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. ช ำระดว้ยเงนิสด 

2. ช ำระดว้ยเชค็ 

3. ช ำระดว้ยบตัรเครดติ 

4. ช ำระอืน่ๆ  (เงนิกู ้หรอื เงนิผอ่น) 
5. ช ำระรวม 

 

ถำ้ช ำระดว้ยเชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท ำนอง

เดยีวกบักำรช ำระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมำยเลขดว้ย 

บญัชเีงนิสด บญัชเีชค็ AccStar จะน ำมำจำกบญัชแีรก

ทีก่ ำหนดไวใ้น บญัชหีลกั/คมุ มำใช ้

หมำยเหต ุ AccStar ไมค่ ำนวณภำษีจำ่ยลว่งหนำ้ให ้

 

สว่นลด หมำยถงึอตัรำสว่นลดหรอืจ ำนวนสว่นลด ของยอดรวม 

ป้อนขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ตห์รอืจ ำนวนกไ็ด ้

เพิม่ หมำยถงึอตัรำสว่นทีเ่พิม่หรอืจ ำนวนทีเ่พิม่ ของยอดรวม 

ป้อนขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ตห์รอืจ ำนวนกไ็ด ้

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยำ่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทำ่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทำ่นจะไมส่ำมำรถแกไ้ขไดอ้กี ถำ้ทำ่นยงัไม่

แน่ใจใหท้ำ่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมำยถงึรหัสสนิคำ้ทีข่ำย ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใชเ้มำส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยป้อนตวัอกัษรตัว

แรกหรอืหลำยตัว เพือ่แสดงรำยชือ่สนิคำ้  

 

ในกรณีทีส่นิคำ้มหีมำยเลขก ำกบั (Serial Number) ทำ่น

สำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่น Barcode อำ่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคำ้นัน้มำใหโ้ดยจะระบหุมำยเลขก ำกบัไวท้ำ้ย

รำยละเอยีดสนิคำ้ 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดทีแ่สดงบนใบรับเสร็จรับเงนิซึง่ 
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AccStar จะน ำมำจำก ระบบสนิคำ้คงคลังทันทเีมือ่ทำ่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีข่ำย 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำขำยกอ่นหกัสว่นลดใดๆ ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบ

สนิคำ้คงคลัง AccStar จะใชร้ำคำนี ้

สว่นลด  หมำยถงึสว่นลดของสนิคำ้แตล่ะรำยกำร 

จ านวนเงนิ หมำยถงึรำคำตอ่หน่วยคณูดว้ยจ ำนวนทีข่ำย AccStar 

จะค ำนวณให ้ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีส่นิคำ้มหีมำยเลขก ำกบั (Serial Number) ทำ่นสำมำรถใชเ้ครือ่งอำ่น Barcode อำ่นและ 

AccStar จะเรยีกสนิคำ้นัน้มำใหโ้ดยจะระบหุมำยเลขก ำกับไวท้ำ้ยรำยละเอยีดสนิคำ้ 

 ทกุครัง้ทีท่ำ่นกดปุ่ มบนัทกึ AccStar จะถำมวำ่จะปิดหรอืไมถ่ำ้ทำ่นยังตอ้งกำรพมิพห์รอืแกไ้ขอกีทำ่น

ใหท้ำ่นตอบ No แตถ่ำ้ตอ้งกำรปิดใหต้อบ Yes เมือ่ปิดแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้

 กด F8 เพือ่ไปยังชอ่งรับเงนิ ใสจ่ ำนวนเงนิทีรั่บแลว้กด Enter เพือ่แสดงจ ำนวนเงนิทอน 

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

การยกเลกิใบก ากบัภาษ ี

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรขำยสนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งกำรยกเลกิใบก ำกบัภำษีทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคำ้คงเหลอื และบญัชลีกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดย

เพยีงป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษีเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีำรช ำระเงนิแลว้ทำ่นจะตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ำกบัภำษีได ้

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษีทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ จำกนัน้คลกิปุ่ ม  AccStar จะแสดงขอ้มลู

ทัง้หมดใหท้ำ่นไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ยกเวน้กรณีทีม่คีำ่ใชจ้่ำยในกำรขนสง่ (ทีป้่อนในหนำ้

รำยละเอยีดอืน่ๆ) และยอดไมถู่กตอ้งทำ่นสำมำรถแกไ้ขไดใ้นหนำ้ถัดไป 
 ใหท้ำ่นตรวจสอบควำมถูกตอ้งของยอดสทุธกิบัยอดทีป่รำกฏในใบก ำกบัภำษี ถำ้ไมต่รงกนัทำ่นไม่สำมำรถ

จะยกเลกิได ้

 ถำ้ตอ้งกำรให ้AccStar น ำขอ้มลูเดมิไปสรำ้ง ใบสัง่ขำย ใหเ้ชค็ปุ่ มสรำ้งใหมแ่ละเรยีกหมำยเลขใบสัง่

ขำยใหม ่ 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร 
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ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีย่อดสทุธไิมต่รงกนัสำเหตอุำจเกดิขึน้เนื่องจำกคำ่ขนสง่ ทำ่นสำมำรถปรับปรุงได ้AccStar จะ

เก็บคำ่ขนสง่ไวเ้ฉพำะคำ่ขนสง่ครัง้สดุทำ้ยเทำ่นัน้ 

 กรณีทีส่นิคำ้ทีม่หีมำยเลข Serial Number AccStar จะยกเลกิหมำยเลขนัน้ดว้ย ทำ่นสำมำรถดู

รำยละเอยีดของ Serial Number ไดโ้ดย double click ทีช่อ่งจ ำนวน (เหมอืนกบัตอนทีท่ำ่นป้อนขอ้มลู

ขำยสนิคำ้) 

 กรณีทีม่กีำรช ำระเงนิเมือ่ “สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ใหใ้ชฟั้งชัน่ “ยกเลกิใบก ากบัภาษพีรอ้ม

การช าระเงนิ” 
 

การยกเลกิใบสง่สนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรสง่สนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งกำรยกเลกิใบสง่ของทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคำ้คงเหลอื และบญัชลีกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดย

เพยีงป้อนหมำยเลขใบสง่ของเทำ่นัน้  AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบแจง้หนีค้า่บรกิาร 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิใบแจง้หนีแ้ละคำ่บรกิำร เมือ่ทำ่นตอ้งกำรยกเลกิใบแจง้หนีท้ีไ่ด ้

ปิดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัชเีรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบ

แจง้หนีเ้ทำ่นัน้  AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบก ากบัภาษ-ีรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรรับคนืสนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งกำรยกเลกิใบก ำกบัภำษีของใบรับ

คนืสนิคำ้ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีสนิคำ้คงเหลอื และบญัชลีกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทำ่น

สำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบก ำกบัภำษีเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีำรช ำระเงนิแลว้ทำ่นจะตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ำกบัภำษีได ้
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กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิการปรบัปรงุราคาขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรปรับปรงุรำคำขำย เมือ่ทำ่นตอ้งกำรยกเลกิกำรปรับปรงุทีไ่ด ้

ปิดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนเลขทีป่รับปรงุเทำ่นัน้  

AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 
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แพ็คกิง้ลสิต ์

รปูแบบหวัขอ้ 

แพ็คกิง้ลสิต ์คอื ใบก ำกบัหบีหอ่สนิคำ้ ฟังชัน่นีจ้ะชว่ยทำ่นจัดกำรกำรก ำหนดรปูแบบของหวัขอ้

รำยละเอยีดตำ่งๆของหบีหอ่สนิคำ้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ ม “สรำ้งใหม”่  หรอื (F2) เพือ่สรำ้งรำยกำรใหม่ 

 ป้อนรำยละเอยีด และหัวขอ้ตำมทีต่อ้งกำร 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร  
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แพ็คกิง้ลสิตแ์ละใบเรยีกเก็บเงนิ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับกำรออก Packing List หรอื Export Invoice 

 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ ม “สรำ้งใหม”่  หรอื (F2) เพือ่สรำ้งรำยกำรใหม่ 
 ป้อนรำยละเอยีด และหัวขอ้ตำมทีต่อ้งกำร 

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

การช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรช ำระเงนิ จำกกำรซือ้สนิคำ้ ทำ่นเพยีงแตใ่สจ่ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรช ำระในใบสัง่

ซือ้แตล่ะใบ ช ำระเป็นบำงสว่นได ้AccStar จะท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เกบ็ขอ้มลูภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 

และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท ำใหค้วำมผดิพลำดตำ่งๆลดนอ้ยลง 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บส ำคัญไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีใ่ชส้ ำหรับระบวุนัทีร่ำยกำรบญัชเีกดิขึน้ ทำ่น

สำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

ผูข้าย เลอืกเจำ้หนีท้ีท่ำ่นตอ้งกำรช ำระ AccStar จะแสดง

รำยกำรคงคำ้งทัง้หมดให ้

ช าระเงนิโดย มใีหเ้ลอืกอยู ่6 วธิ ีคอื 

1. ช ำระดว้ยเงนิสด 
2. ช ำระดว้ยเชค็ 
3. ช ำระบตัรเครดติ 
4. ช ำระจำกอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
5. ช ำระจำกเงนิโอน 

6. ช ำระรวม คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนรำยละเอยีด 
 

ใหท้ำ่นเลอืกบญัชทีีต่อ้งกำรจะน ำเงนิออก ถำ้ช ำระดว้ย

เชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท ำนองเดยีวกบักำร

ช ำระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมำยเลขดว้ย 

เลขทีเ่ช็ค/CC ถำ้จำ่ยดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมำยเลขเชค็ ใหก้ดปุ่ ม 

  เพือ่เรยีกหมำยเลขเชค็ ถำ้เป็นบตัรเครดติก็เป็น

หมำยเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถำ้จำ่ยดว้ยเชค็ 

จา่ยจากบญัช ี

 

บญัชเีหลำ่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

อยำ่งไรกต็ำมทำ่นเปลีย่นแปลงได ้ถำ้ทำ่นก ำหนดไว ้

ถกูตอ้ง ทำ่นก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงใดๆในกำรท ำ

รำยกำรแตล่ะครัง้ 
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ตารางภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย ใหเ้ลอืกตำรำงอตัรำภำษีทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

จ านวนเงนิส าหรบัค านวณ 

ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย 

ทำ่นสำมำรถก ำหนดไดว้ำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ยนัน้หกัจำก

จ ำนวนเงนิเทำ่ไร ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นยอดรวมทัง้หมด 

ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย AccStar จะค ำนวณให ้

เลขอา้งองิ อำจเป็นหมำยเลขใบสัง่ซือ้ หรอืใบเสร็จรับเงนิ 

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมำยถงึยอดรวมหกัดว้ยยอดทีช่ ำระจำกกำรคนืหรอืเงนิมดั

จ ำ ยอดจำ่ยสทุธจิะเป็นเงนิบำท 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดใบสัง่ซือ้ทีจ่ะช ำระ 

ยอดคงเหลอื หมำยถงึจ ำนวนเงนิคงเหลอืทีย่งัคำ้งช ำระ 

สว่นลด ในกรณีทีม่สีว่นลด ใหท้ำ่นป้อนจ ำนวนสว่นลดทีไ่ดรั้บ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นช ำระในครัง้นี ้ทำ่นสำมำรถช ำระ

บำงสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตำ่งประเทศจ ำนวนนีค้อืจ ำนวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้ำ้งลำ่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ ำระเป็นเงนิตำ่งประเทศทำ่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัรำแลกเปลีย่น 

ก าไรขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลีย่น 

AccStar จะค ำนวณใหโ้ดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรำ

แลกเปลีย่นทีบ่นัทกึไวใ้นวันทีรั่บใบเรยีกเก็บเงนิ ทำ่น

จะตอ้งก ำหนด บญัชกี ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นไว ้

ที ่บญัชหีลกั/คมุ AccStar จะบนัทกึผลก ำไรขำดทนุ

จำกอตัรำแลกเปลีย่นไวท้ีบ่ญัชนีี ้
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จ านวนเงนิ หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นช ำระในครัง้นี ้ทำ่นสำมำรถช ำระ

บำงสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตำ่งประเทศจ ำนวนนีค้อืจ ำนวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวใ้นหนำ้แรก) 

ยอดใหม ่ หมำยถงึยอดคงเหลอืทีห่ักยอดช ำระครัง้นีแ้ลว้ 

มดัจ า+คนืสนิคา้ หมำยถงึยอดรวมของเงนิมดัจ ำและเงนิจำกกำรคนืสนิคำ้ใน

สกลุเดมิ 

 

 ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงหมำยเลขใบส ำคัญได ้ 

 ถำ้หำกมกีำรผดิพลำดและทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงหมำยเลขใบส ำคญัใหล้บออกแทนกำรเปลีย่นแปลง 

 แกไ้ขเลขทีแ่ละหมำยเลขล ำดับของภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย  

   เลขทีแ่ละหมำยเลขล ำดับแยกตำมประเภทลกูคำ้ นติบิคุคลหรอืบคุคล

ธรรมดำ ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้กรณีทีต่อ้งกำรแกไ้ขอืน่ๆใหแ้กท้ีห่นำ้ตำ่ง ภาษมีูลคา่เพิม่ซือ้และขาย 

 

คลกิเพือ่กลับไป

หนา้แรก 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 
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การช าระเงนิตามใบรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรช ำระเงนิ จำกกำรรับคนืสนิคำ้ ทำ่นเพยีงแตใ่สจ่ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรช ำระในใบ

รับคนืแตล่ะใบ ช ำระเป็นบำงสว่นได ้AccStar จะท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บขอ้มลูภำษีหัก ณ ที่

จำ่ย และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท ำใหค้วำมผดิพลำดตำ่งๆลดนอ้ยลง 

 กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลู การช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้ 

การช าระเงนิมดัจ าในการส ัง่สนิคา้ 

 ใหท้ำ่นดรูำยละเอยีดไดท้ี ่การระบบการจดัซือ้ การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 
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การรบัใบแจง้หนี ้

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรบนัทกึขอ้มลูกำรรับใบแจง้หนีท้ีไ่มไ่ดเ้กดิจำกกำรซือ้ขำย เชน่ กำรรับใบแจง้

หนีค้ำ่โทรศัพท ์คำ่ไฟฟ้ำ เป็นตน้ เมือ่ทำ่นป้อนขอ้มลู AccStar จะตัง้หนีใ้หอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บขอ้มลู

ภำษีกรณีทีเ่ป็นใบเรยีกเก็บเงนิทีเ่ป็นใบก ำกบัภำษีดว้ย ทำ่นสำมำรถน ำรำยกำรทีบ่นัทกึทีน่ีไ่ปช ำระเงนิใน

หนำ้ ช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้โดยทำ่นสำมำรถรวบรวมใบแจง้หนีห้ลำยๆใบแลว้ช ำระครัง้เดยีวได ้ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบรบัเลขที ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บรับไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บรบั ทำ่นสำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

ช าระคา่ คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ ทำ่นสำมำรถก ำหนดไดท้ี ่บญัชี

ส าหรบัคา่ใชจ้า่ย คลกิ  เพือ่เพิม่หรอืลดบญัช ี

เจา้หนี ้ หมำยถงึชือ่เจำ้หนีต้ำมใบแจง้หนี ้ทำ่นสำมำรถก ำหนดได ้

ที ่เจา้หนี ้คลกิ  เพือ่เพิม่หรอืลดเจำ้หนี ้

เลขทีใ่บส าคญั ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บส ำคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 
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วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีใ่ชส้ ำหรับระบวุนัทีร่ำยกำรบญัชเีกดิขึน้ ทำ่น

สำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

ใบแจง้หนี ้ หมำยเลขใบแจง้หนี ้พรอ้มกบัวันทีแ่ละวันครบก ำหนด

ช ำระเงนิ คลกิ  เพือ่เรยีกเลขทีใ่หม ่

จ านวนเงนิ หมำยถงึยอดรวมของสนิคำ้หรอืบรกิำร 

ภาษ ี ภำษีมลูคำ่เพิม่ 

มใีบก ากบัภาษ ี ในกรณีทีใ่บแจง้หนีเ้ป็นใบก ำกบัภำษีดว้ยใหค้ลกิทีน่ีแ่ลว้

ป้อนหมำยเลขและวันทีใ่บก ำกบัภำษี 

ชนดิการจดัสรร กรณีทีต่อ้งกำรจัดสรรคำ่ใชจ้ำ่ยไปยงัแผนกตำ่งๆ 

โครงการ กรณีทีเ่ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยของโครงกำร 

ปิด เมือ่ทำ่นคลกิปิด AccStar จะบนัทกึบญัชใีหโ้ดย

อตัโนมตั ิ

ค าอธบิาย ถำ้ทำ่นตอ้งกำรระบคุ ำอธบิำยรำยกำรบญัชใีหเ้ป็นอยำ่งอืน่

ใหแ้กไ้ขทีน่ี ่
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การช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรบนัทกึขอ้มลูกำรช ำระเงนิตำมใบแจง้หนี ้ทีไ่ดบ้นัทกึไวท้ีห่นำ้ตำ่ง การรบัใบ

แจง้หนี ้(ทำ่นจะตอ้งเชค็ปุ่ มปิดทีห่นำ้ตำ่ง การรบัใบแจง้หนี ้กอ่น) 

AccStar ชว่ยใหท้ำ่นจัดกำรกำรช ำระเงนิใหง้ำ่ยขึน้ ช ำระไดด้ว้ยเงนิสดหรอืเชค็ ท ำใบขออนุมตัิ

จำ่ยเชค็ หกัภำษี ณ ทีจ่ำ่ยได ้2 ประเภทพรอ้มกนั รับใบก ำกบัภำษีใบเดยีวส ำหรับใบแจง้หนีห้ลำยๆใบ  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบขอเช็คเลขที ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บขอเชค็ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บขอเช็ค ทำ่นสำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

ผูข้าย เลอืกผูข้ำยทีท่ำ่นตอ้งกำรช ำระ เมือ่ทำ่นกดปุ่ มสรำ้งใหม่

แลว้ใหท้ำ่นเลอืกผูข้ำยหรอืเจำ้หนี ้AccStar จะแสดง

รำยกำรของใบแจง้หนีค้ำ้งช ำระของเจำ้หนีนั้น้ทัง้หมด 

ใบส าคญัเลขที ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บส ำคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

คลกิ  เพือ่เรยีกเลขทีใ่หม ่

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีใ่ชส้ ำหรับระบวุนัทีร่ำยกำรบญัชเีกดิขึน้ ทำ่น
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สำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

ใบก ากบัภาษ ี ในกรณีทีไ่ดรั้บใบก ำกบัภำษีรวมใหป้้อนทีน่ี ่พรอ้มกบัวันที่

และจ ำนวนภำษีรวม 

ภาษ ี ภำษีมลูคำ่เพิม่รวม 

จา่ยจากบญัช ี เลอืกบญัชทีีจ่ำ่ยออก 

เลขทีเ่ช็ค ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มเพือ่เรยีกหมำยเลขใหม ่ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้คลกิ  เพือ่เรยีกเลขทีใ่หม ่

เลขทีภ่าษหีกั ณ ที่

จา่ย 

ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มเพือ่เรยีกหมำยเลขใหม ่ทำ่นสำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้คลกิ  เพือ่เรยีกเลขทีใ่หม ่

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย ใหท้ำ่นเลอืกประเภทของภำษีแลว้ระบจุ ำนวนเงนิรวมทีจ่ะ

ใชค้ ำนวณภำษีนัน้ AccStar จะค ำนวณจ ำนวนภำษีหกั 

ณ ทีจ่ำ่ยให ้  

ปิด เมือ่ทำ่นคลกิปิด AccStar  จะบนัทกึบญัชใีหโ้ดย

อตัโนมตั ิ

ค าอธบิาย ถำ้ทำ่นตอ้งกำรระบคุ ำอธบิำยรำยกำรบญัชใีหเ้ป็นอยำ่งอืน่

ใหแ้กไ้ขทีน่ี ่

ขอ้แนะน า 

 วธิกีำรท ำงำน ขัน้ตอนแรกทำ่นป้อนขอ้มลูแลว้บนัทกึโดยไมต่อ้ง คลกิปุ่ มปิด พมิพใ์บขอเชค็ ใบหักภำษี ณ ที่

จำ่ย เมือ่ช ำระเงนิและไดใ้บก ำกบัภำษีมำแลว้ใหป้้อนมูลใบก ำกบัภำษีแลว้ บนัทกึโดยไม่ตอ้ง คลกิปุ่ มปิด พมิพ์

ใบส ำคญั คลกิปุ่ มปิดเป็นขัน้ตอนสดุทำ้ย 

 ทำ่นไมส่ำมำรถพมิพไ์ดเ้มือ่อยู่ในระหวำ่งกำรแกไ้ข หรอืสรำ้งใหม ่ทำ่นจะตอ้งบนัทกึกำรแกไ้ขนัน้กอ่น 

 กรณีทีไ่ดรั้บใบก ำกับภำษีแยกตำมใบแจง้หนีใ้หป้้อนเลขทีแ่ละวนัทีต่ำมใบแจง้หนีนั้น้ๆ  

 ในกรณีทีไ่ดรั้บใบก ำกับภำษีรวมของใบแจง้หนี้ ทำ่นไมต่อ้งป้อนเลขทีแ่ละวนัทีต่ำมใบแจง้หนีนั้น้ๆ แตใ่หป้้อน

หมำยเลขวนัทีแ่ละจ ำนวนเงนิในชอ่ง ใบก ำกบัภำษีเลขทีภ่ำษี AccStar จะเชค็ควำมถกูตอ้งของจ ำนวน

ภำษีกบัจ ำนวนใบแจง้หนี ้ซึง่จะตอ้งตรงกนั 
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การรบัช าระเงนิ 

การรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรรับช ำระเงนิ จำกกำรขำยสนิคำ้ ทำ่นเพยีงแตใ่สจ่ ำนวนเงนิทีรั่บช ำระในใบเรยีก

เก็บเงนิหรอืใบก ำกบัภำษีแตล่ะใบ ช ำระเป็นบำงสว่นได ้AccStar จะท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บ

ขอ้มลูภำษีจำ่ยลว่งหนำ้ และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท ำใหค้วำมผดิพลำดตำ่งๆลดนอ้ยลง 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บส ำคัญไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีใ่ชส้ ำหรับระบวุนัทีร่ำยกำรบญัชเีกดิขึน้ ทำ่น

สำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

ลกูคา้ เลอืกลกูหนีท้ีท่ำ่นตอ้งกำรรับช ำระ AccStar จะแสดง

รำยกำรคงคำ้งทัง้หมดให ้

ช าระโดย มใีหเ้ลอืกอยู ่6 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. รับช ำระดว้ยเงนิสด 
2. รับช ำระดว้ยเชค็ 
3. รับช ำระบตัรเครดติ 
4. รับช ำระจำกอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
5. รับช ำระจำกเงนิโอน 

6. รับช ำระรวม คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนรำยละเอยีด 
 

ใหท้ำ่นเลอืกบญัชทีีต่อ้งกำรจะน ำเงนิเขำ้ ถำ้ช ำระดว้ยเชค็

ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท ำนองเดยีวกบักำรช ำระ

ดว้ยบตัรเครดติใหร้ะบหุมำยเลขดว้ย 

รบัเขา้บญัช ี

 

บญัชเีหลำ่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

อยำ่งไรกต็ำมทำ่นเปลีย่นแปลงได ้ถำ้ทำ่นก ำหนดไว ้

ถกูตอ้ง ทำ่นก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงใดๆในกำรท ำ

รำยกำรแตล่ะครัง้ 

เลขทีเ่ช็ค/CC ถำ้รับเงนิดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมำยเลขเชค็ ถำ้เป็นบตัร

เครดติกเ็ป็นหมำยเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถำ้รับดว้ยเชค็ใหร้ะบวุันทีเ่ชค็ดว้ย 

ตารางภาษจีา่ยลว่งหนา้ ใหเ้ลอืกตำรำงอตัรำภำษีทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

ภาษจีา่ยลว่งหนา้ AccStar จะค ำนวณให ้
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จ านวนเงนิส าหรบั

ค านวณ ภาษจีา่ย

ลว่งหนา้ 

ทำ่นสำมำรถก ำหนดไดว้ำ่ภำษีจำ่ยนัน้จำ่ยจำกจ ำนวนเงนิ

เทำ่ไร ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นยอดรวมทัง้หมด 

หมายเลขอา้งองิ อำจเป็นหมำยเลขใบสัง่ซือ้ 

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมำยถงึยอดรวมหกัดว้ยยอดทีช่ ำระจำกกำรคนืหรอืเงนิมดั

จ ำ ยอดจำ่ยสทุธจิะเป็นเงนิบำท 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดกำรขำยสนิคำ้ 

ยอดคงเหลอื หมำยถงึจ ำนวนเงนิคงเหลอืทีล่กูคำ้ยงัไมไ่ดช้ ำระ 

สว่นลด ในกรณีทีม่สีว่นลด ใหท้ำ่นป้อนจ ำนวนสว่นลดทีไ่ดล้ด

ใหแ้กล่กูคำ้ 

จ านวนเงนิ หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นช ำระในครัง้นี ้ทำ่นสำมำรถช ำระ

บำงสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตำ่งประเทศจ ำนวนนีค้อืจ ำนวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้ำ้งลำ่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ ำระเป็นเงนิตำ่งประเทศทำ่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัรำแลกเปลีย่น  

ก าไรขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลีย่น 

AccStar จะค ำนวณใหโ้ดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรำ

แลกเปลีย่นทีบ่นัทกึไวใ้นวันทีรั่บใบเรยีกเก็บเงนิ ทำ่น

จะตอ้งก ำหนด บญัชกี ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นไว ้

ที ่บญัชหีลกั/คมุ AccStar จะบนัทกึผลก ำไรขำดทนุ

จำกอตัรำแลกเปลีย่นไวท้ีบ่ญัชนีี ้
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จ านวนเงนิ หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีไ่ดรั้บช ำระในครัง้นี ้ทำ่นสำมำรถรับ

ช ำระบำงสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตำ่งประเทศจ ำนวนนีค้อื

จ ำนวนเงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวใ้นหนำ้แรก) 

ยอดใหม ่ หมำยถงึยอดคงเหลอืทีห่ักยอดรับช ำระครัง้นีแ้ลว้ 

มดัจ า+คนืสนิคา้ หมำยถงึยอดรวมของเงนิมดัจ ำและเงนิจำกกำรคนืสนิคำ้ใน

สกลุเดมิ 

 ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงหมำยเลขใบส ำคัญได ้ 

 ถำ้หำกมกีำรผดิพลำดและทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงหมำยเลขใบส ำคญัใหล้บออกแทนกำรเปลีย่นแปลง 

  

การรบัช าระเงนิตามใบสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรรับช ำระเงนิ จำกกำรสง่คนืสนิคำ้ ทำ่นเพยีงแตใ่สจ่ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรช ำระใน

ใบสง่คนืหรอืใบก ำกบัภำษีแตล่ะใบ ช ำระเป็นบำงสว่นได ้AccStar จะท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บ

ขอ้มลูภำษีทีจ่ำ่ยลว่งหนำ้ และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท ำใหค้วำมผดิพลำดตำ่งๆลดนอ้ยลง 

 กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลู การรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

คลกิเพือ่กลบัไป

หนา้แรก 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 
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การรบัช าระเงนิจากรายรบัอืน่ๆ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ กำรรับช ำระเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆทีไ่มไ่ดเ้กดิจำกกำรซือ้หรอืขำยสนิคำ้ ทำ่นเพยีงแต่

ใสข่อ้มลูจ ำนวนเงนิของมลูคำ่สนิคำ้และจ ำนวน AccStar จะท ำรำยกำรบญัชแียกประเภทใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

รวมทัง้เก็บขอ้มลูภำษีทีจ่ำ่ยลว่งหนำ้ และขอ้มลูเชค็ให ้ซึง่กำรท ำงำนจะเหมอืนกบั  บนัทกึขอ้มลูแยก

ประเภท  
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบส าคญัเลขที ่ ทำ่นสำมำรถก ำหนด เลขทีใ่บส ำคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวันทีใ่ชส้ ำหรับระบวุนัทีร่ำยกำรบญัชเีกดิขึน้ ทำ่น

สำมำรถเลอืกวันตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

หมายเลขอา้งองิ อำจเป็นหมำยเลขใบสัง่ซือ้ 

เลขทีเ่ช็คหรอืเครดติ

การด์ 

ถำ้รับเงนิดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมำยเลขเชค็ ถำ้เป็นเครดติ

กำรด์ก็เป็นหมำยเลขเครดติกำรด์ 

วนัทีเ่ช็ค ถำ้รับดว้ยเชค็ 

ลกูคา้ ขอ้มลูลกูคำ้นีจ้ะใชส้ ำหรับรำยงำนภำษี ทำ่นอำจสรำ้ง

ลกูคำ้ Dummy ขึน้มำเพือ่ใชก้บัลกูคำ้เงนิสดทัว่ๆไป ชือ่

ลกูคำ้อำจเป็น “เงนิสด” ก็ได ้คลกิ  เพือ่เพิม่ลกูคำ้ 

ยอดรวมสนิคา้ หมำยถงึยอดรวมของมลูคำ่สนิคำ้เทำ่นัน้ไมร่วม

ภำษีมลูคำ่เพิม่ 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ หมำยเลขใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่ 

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี หมำยวันทีข่องใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่ 

จ านวนภาษ ี จ ำนวนภำษีมลูคำ่เพิม่ 

อตัราภาษจีา่ยลว่งหนา้ กรณีทีม่ภีำษีจำ่ยลว่งหนำ้ ใหท้ำ่นเลอืกประเภทของภาษทีี่

จา่ย 

ยอดทีต่อ้งช าระ หมำยถงึยอดทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระใหแ้กท่ำ่น 

รบัเขา้บญัช,ี รบัจาก

บญัช,ี และบญัชภีาษ ี

หกัจา่ยลว่งหนา้ 

บญัชเีหลำ่นีเ้ป็นบญัชทีีไ่ดก้ ำหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ 

อยำ่งไรกต็ำมทำ่นเปลีย่นแปลงได ้หลังจำกกำร

เปลีย่นแปลงทกุครัง้ใหค้ลกิ  เพือ่ให ้AccStar จะ

ท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมตัใิหม ่

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่6 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. รับช ำระดว้ยเงนิสด 

2. รับช ำระดว้ยเชค็ 

3. รับช ำระบตัรเครดติ 

4. รับช ำระจำกอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
5. รับช ำระจำกเงนิโอน 

6. รับช ำระรวม คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนรำยละเอยีด 

 

ใหท้ำ่นเลอืกบญัชทีีต่อ้งกำรจะน ำเงนิเขำ้ ถำ้ช ำระดว้ยเชค็

ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท ำนองเดยีวกบักำรช ำระ

ดว้ยเครดติใหร้ะบหุมำยเลขดว้ย 
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เงนิสด ในกรณีทีรั่บดว้ย เงนิสด ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบัเงนิสด

ทัง้หมดทีก่ ำหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบัเงนิสด จะ

ปรำกฏในชอ่ง “รับเขำ้บญัช”ี 

เช็ค ในกรณีทีรั่บดว้ย เชค็ ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบัเงนิเชค็

ทัง้หมดทีก่ ำหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบัเช็ค จะปรำกฏ

ในชอ่ง “รับเขำ้บญัช”ี 

เครดติการด์ ในกรณีทีรั่บดว้ย เครดติกำรด์ ใหค้ลกิทีน่ี ่บญัชทีีเ่กีย่วกบั 

เครดติกำรด์ ทัง้หมดทีก่ ำหนดไวท้ี ่บญัชทีีใ่ชส้ าหรบั

เครดติกำรด์ จะปรำกฏในชอ่ง “รับเขำ้บญัช”ี 

จ านวนแตกตา่ง ขณะทีป้่อนขอ้มลูเดบติหรอืเครดติ AccStar จะรวม

ยอดเดบติและเครดติทันทีแ่ละจะแสดงผลแตกตำ่งใหเ้ห็น 

กอ่นทีท่ำ่นจะจบกำรท ำรำยกำรถำ้จ ำนวนแตกตำ่งไม่

เทำ่กบั 0  AccStar จะเตอืนทำ่นและจะบนัทกึยอด

แตกตำ่งไวท้ีบ่ญัชชีัว่ครำวเลขที ่399999 

ภาษซีือ้ เชค็ถกูทีน่ีก่รณีทีเ่ป็นภำษีมลูคำ่เพิม่ซือ้ โดยทั่วไป

ภำษีมลูคำ่เพิม่ในหนำ้ตำ่งนีจ้ะเป็นภำษีขำย กรณีทีรั่บช ำระ

เงนิเนือ่งจำกกำรสง่คนืสนิคำ้จะเป็นภำษีซือ้เป็นตน้ 

ขอ้มลูบญัชแียกประเภท  

บญัช ี หมำยถงึเลขทีบ่ญัชทีำ่นสำมำรถเลอืกไดจ้ำก Drop down 

List โดยกด F4 หรอืป้อนหมำยเลขบญัชไีดโ้ดยตรง 

Double click หรอืกด F3 หรอืกด Enter เพือ่เลอืกรำยกำร  

AccStar จะตรวจเชค็หมำยเลขบญัชใีหท้ำ่นถำ้ถกูตอ้ง

ก็จะแสดงชือ่บญัชใีห ้และทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขชือ่บญัชี

ได ้ณ ทีน่ี ้

ชือ่บญัช ี ชือ่บญัช ีไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้

รายละเอยีด ทำ่นสำมำรถบนัทกึรำยละเอยีดของรำยกำรไดถ้งึ 200 

ตัวอกัษร 

เดบติ ป้อนจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นตอ้งกำร 

เครดติ ป้อนจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นตอ้งกำร 
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ป้อนขอ้มลูใหม ่ 

 คลกิปุ่ ม “สรำ้งใหม่” หรอื (F2) 

 AccStar จะแสดง เลขทีใ่บส ำคญัตอ่จำกหมำยเลขทีป้่อนขอ้มลูครัง้สดุทำ้ย อย่ำงไรก็ตำมทำ่น

สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้แลว้กด ENTER 
 ป้อนวนัทีข่องใบส ำคญั  

 ป้อนหมำยเลขอำ้งองิ เลขทีเ่ช็คหรอืเครดติกำรด์ วนัทีเ่ชค็ ลกูคำ้ จ ำนวนยอดรวมสนิคำ้ ขอ้มูลของ

ใบก ำกบัภำษีมลูคำ่เพิม่ 

 คลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้AccStar ท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมัต ิ

 ทำ่นสำมำรถบนัทกึรำยกำรทีไ่มก่ระทบขอ้มูลเชค็และภำษีเพิม่เตมิไดไ้ดโ้ดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนในตำรำง 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงหมำยเลขใบส ำคัญได ้ 

 ถำ้หำกมกีำรผดิพลำดและทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงหมำยเลขใบส ำคญัใหล้บออกแทนกำรเปลีย่นแปลง 

 ขอ้มลูรำยกำรบญัชแียกประเภททีท่ำ่นป้อนทีน่ี ่จะปรำกฏทีห่นำ้ตำ่ง บนัทกึขอ้มูลแยกประเภท ซึง่เป็น

ขอ้มลูเดยีวกนั ถำ้ทำ่นท ำฟังชัน่ Post รายการ ในระบบบญัชแียกประเภทขอ้มลูของหนำ้ตำ่งนีก็้จะ

หำยไป ถำ้ยังไมไ่ดท้ ำกำร Post รายการ ขอ้มลูยังอยู่ทีน่ี่ 

 

การรบัเงนิมดัจ าจากการขายสนิคา้ 

 ใหท้ำ่นดรูำยละเอยีดไดท้ี ่ระบบการขายสนิคา้ การรบัเงนิมดัจ าจากการขายสนิคา้ 
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อืน่ๆ 

เช็คคนื 

 ฟังชัน่เชค็คนืชว่ยใหท้ำ่นจัดกำรเกีย่วกบัเชค็คนืทีเ่ป็นทัง้เชค็รับและเชค็จำ่ย AccStar ท ำรำยกำร

บนัทกึรำยกำรบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ชือ่ลกูคา้ หมำยถงึชือ่ของลกูคำ้ 

เช็คทีจ่า่ยใหล้กูคา้ หมำยถงึเชค็คนืทีเ่ป็นเชค็จำ่ยใหล้กูคำ้ 

เช็คทีร่บัจากลกูคา้ หมำยถงึเชค็คนืทีเ่ป็นเชค็รับจำกลกูคำ้ 

วนัทีเ่ช็ค หมำยถงึวันทีบ่นเชค็ 

เลขทีเ่ช็ค หมำยถงึหมำยเลขเชค็ หรอืหมำยเลขอำ้งองิ 

บญัช-ีเดบติ หมำยถงึหมำยเลขบญัชทีีจ่ะเดบติ  

บญัช-ีเครดติ หมำยถงึหมำยเลขบญัชทีีจ่ะเครดติ  

วนัทีเ่ช็คคนื หมำยถงึวันทีเ่ชค็คนื AccStar จะใชว้ันทีเ่ดยีวกนันีส้ ำหรับ

ก ำหนดงวดบญัชทีีจ่ะบนัทกึรำยกำรบญัช ี
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จ านวน หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีร่ะบบุนเชค็ 

 

รายละเอยีดตาราง 

 

เลขทีเ่ช็ค หมำยถงึหมำยเลขเชค็ ทีจ่ำ่ยหรอืฝำก 

วนัทีเ่ช็ค หมำยถงึวันทีร่ะบบุนเชค็  

เลขทีอ่า้งองิ หมำยถงึเลขทีใ่บส ำคญั 

บญัช-ีเดบติ หมำยถงึหมำยเลขบญัชทีีไ่ดเ้ดบติตอนบนัทกึบญัช ี

บญัช-ีเครดติ หมำยถงึหมำยเลขบญัชทีีไ่ดเ้ครดติตอนบนัทกึบญัช ี

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีร่ะบบุนเชค็ 

ป้อนขอ้มลูใหม ่

 เลอืกลกูคำ้ 

 คลกิปุ่ ม “เชค็ทีจ่่ำยใหล้กูคำ้” หรอื “เชค็ทีรั่บจำกลกูคำ้” 

 ป้อนวนัทีเ่ชค็คนื 

 เลอืกเชค็ทีจ่ะคนืจำกตำรำง 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรำยกำร 

 ขอ้แนะน า:  

 ทำ่นไมส่ำมำรถยกเลกิรำยกำรทีบ่นัทกึบญัชแีลว้ โปรดระวงักอ่นคลกิปุ่ มบนัทกึ 
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เปลีย่นวนัทีท่ ีค่รบก าหนด 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับป้ลีย่นวันทีค่รบก ำหนดของกำรขำยสนิคำ้ กำรซือ้สนิคำ้ หรอืใบแจง้หนีค้ำ่บรกิำร 

โดยทีท่ำ่นไมจ่ ำเป็นทีจ่ะตอ้งป้อนขอ้มลูใหมแ่ละสำมำรถใชร้ำยกำรเดมิได ้ซึง่ทำ่นสำมำรถท ำไดโ้ดยเปลีย่น

วันทีท่ีน่ี ่
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กระทบยอดธนาคาร 

ฟังชัน่กระทบยอดธนำคำรจะชว่ยทำ่นจัดกำรเกีย่วกบักำรฝำกและถอนเงนิจำกบญัชธีนำคำร โดย

กระทบยอดบญัชธีนำคำรกบั Bank statement 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

บญัชธีนาคาร หมำยถงึหมำยเลขบญัชทีีก่ ำหนดไวส้ ำหรับธนำคำรตำ่งๆ ทำ่น

เลอืกบญัชทีีต่อ้งกำรกระทบยอด 

ตารางฝาก รำยกำรทีป่รำกฏในตำรำงนีจ้ะเป็นรำยกำรฝำกเงนิทัง้หมด 

ตารางถอน รำยกำรทีป่รำกฏในตำรำงนีจ้ะเป็นรำยกำรถอนเงนิทัง้หมด 

ต ัง้แต ่ หมำยถงึวันทีเ่ริม่ตน้ของรำยกำรทีท่ำ่นตอ้งกำรกระทบยอด 

ถงึ หมำยถงึวันทีส่ดุทำ้ยของรำยกำรทีท่ำ่นตอ้งกำรกระทบยอด 

เลขทีเ่ช็ค หมำยถงึหมำยเลขเชค็ หรอืหมำยเลขอำ้งองิ 

วนัทีเ่ช็ค หมำยถงึวันทีบ่นเชค็ 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของกำรฝำกหรอืถอน 

ยอดรวม หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีร่ะบบุนเชค็ 

ยอดคงเหลอืในบญัช ี

คลกิเพือ่

เปลีย่นแปลง 
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เช็คผา่น เชค็ถกู หมำยถงึผำ่นแลว้ ไมเ่ชค็แสดงวำ่ยงัไมผ่ำ่น 

เช็คฝากยงัไมผ่า่น หมำยถงึเชค็ทัง้หมดทีฝ่ำกเขำ้บญัชแีตย่งัไมผ่ำ่น 

เช็คฝากผา่นแลว้ หมำยถงึเชค็ทัง้หมดทีฝ่ำกเขำ้บญัชแีละผำ่นแลว้ 

เช็คจา่ยยงัไมผ่า่น หมำยถงึเชค็ทัง้หมดทีจ่ำ่ยแตย่งัไมผ่ำ่น 

เช็คจา่ยผา่นแลว้ หมำยถงึเชค็ทัง้หมดทีจ่ำ่ยและผำ่นแลว้ 

คงเหลอื หมำยถงึผลแตกตำ่งระหวำ่งเชค็ฝำกผำ่นแลว้และเชค็จำ่ยผำ่น

แลว้ 

กระทบยอด 

 เลอืกบญัชทีีต่อ้งกำร 

 ป้อนวนัทีเ่ริม่และวนัทีส่ดุทำ้ยของขอ้มูล 

 คลกิเพือ่เปลีย่นคำ่ในชอ่ง “เชค็ผำ่น” ตำมขอ้มลูทีป่รำกฏบน bank statement 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื(F9) เพือ่ทีจ่ะบนัทกึขอ้มูล 

ขอ้แนะน า:  

 ทำ่นสำมำรถกลบัไปกระทบยอดรำยกำรทีท่ำ่นเคยกระทบยอดแลว้ไดต้ำมทีต่อ้งกำร 
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การโอนเช็คระหวา่งบญัช ี

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับกำรโอนรำยกำรเชค็จำกบญัชหีนึง่ไปยงัอกีบญัชหีนึง่ AccStar จะท ำรำยกำร

บนัทกึรำยกำรบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิสำมำรถโอนไดท้ัง้เชค็รับรับจำกลกูคำ้และเชค็ทีจ่ำ่ยใหล้กูคำ้ 

ในบำงกรณีทำ่นอำจรับเชค็ทีจ่ำ่ยลว่งหนำ้ อำจน ำเขำ้บญัชเีชค็รับลว่งหนำ้กอ่น เมือ่ถงึก ำหนดก็โอนจำก 

บญัชเีชค็รับลว่งหนำ้ ไปยงับญัชเีชค็ทีถ่กูตอ้ง ท ำนองเดยีวกบักำรจำ่ยเชค็ลว่งหนำ้ 

 

ป้อนขอ้มลู 

 เลอืกวนัทีเ่ริม่และวนัทีส่ดุทำ้ยของขอ้มูล 

 เลอืกบญัชทีีต่อ้งกำรยำ้ย และเลอืกบญัชทีีจ่ะโอนไป 

 เลอืกประเภทของเชค็ เชค็รับหรอืเชค็จำ่ย 

 ลำกรำยกำร (เชค็ทีต่อ้งกำรจะโอน) ไปยังดำ้นขวำมอื 

 คลกิปุ่ ม  เพือ่ค ำนวณยอดรวม 

 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 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรช ำระเงนิตำมใบสัง่ซือ้สนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิ

ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัชซีือ้ บญัชเีจำ้หนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่น

สำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบส ำคญัเทำ่นัน้  AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

ให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมำยเลขใบส ำคัญทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้ำ่นไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 
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 หรอื Double Click ทีร่ำยกำรทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ ตรงตำรำง “ขอ้มลูทัง้หมด”  

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรำยกำร 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถคน้หำเลขทีใ่บส ำคญัไดจ้ำกหนำ้ “ขอ้มลูทัง้หมด” 

 

 
 

การยกเลกิการช าระเงนิใบรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรช ำระเงนิตำมใบรับคนืสนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิ

ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีขำย บญัชลีกูหนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบส ำคัญเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้” 
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การยกเลกิการช าระคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรช ำระเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิทีไ่ด ้

ปิดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั บญัชตีำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีง

ป้อนหมำยเลขใบส ำคญัเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

กรณีทีม่ใีบก ำกบักบัภำษี AccStar จะยกเลกิรำยกำรให ้ทำ่นยงัคงใชห้มำยเลขใบก ำกบัภำษีนัน้

ไดอ้กี 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมำยเลขใบส ำคัญทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้ำ่นไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 

 หรอืคลกิ 2 ครัง้ทีร่ำยกำรทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ ตรงตำรำง “ใบส ำคัญทัง้หมด” 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร 

คลกิทีน่ีเ่พือ่

เรยีกขอ้มลู

ค าอธบิาย

รายการบัญชี

 

คน้หาเลขที่

ใบส าคัญไดจ้าก
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ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถคน้หำเลขทีใ่บส ำคญัไดจ้ำกหนำ้ “ใบส ำคัญทัง้หมด” 

 

การยกเลกิการช าระเงนิคา่มดัจ า 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรช ำระเงนิคำ่มดัจ ำ เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิทีไ่ดปิ้ด

และบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีบญัชเีจำ้หนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถ

ยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบส ำคัญเทำ่นัน้ AccStar จะกลบัรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้” 

 

การยกเลกิการช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรช ำระเงนิตำมใบแจง้หนี ้เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรช ำระเงนิทีไ่ด ้

ปิดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีบญัชเีจำ้หนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถ

ยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบส ำคัญเทำ่นัน้ AccStar จะกลบัรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้” 
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การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรช ำระเงนิตำมใบเรยีกเก็บเงนิ เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรรับช ำระ

เงนิทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีขำย บญัชลีกูหนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบส ำคัญเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมำยเลขใบส ำคัญทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้ำ่นไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 

 หรอื Double Click ทีร่ำยกำรทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ ตรงตำรำง “ขอ้มลูทัง้หมด”  

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรำยกำร 
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ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถคน้หำเลขทีใ่บส ำคญัไดจ้ำกหนำ้ “ขอ้มลูทัง้หมด” 

 
 

การยกเลกิการรบัช าระเงนิใบสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรช ำระเงนิตำมใบสง่คนืสนิคำ้ เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรรับช ำระ

เงนิทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีซือ้ บญัชเีจำ้หนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทำ่นสำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบส ำคัญเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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การยกเลกิการรบัช าระเงนิจากรายรบัอืน่ๆ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรรับช ำระเงนิจำกรำยไดอ้ืน่ๆ เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรรับช ำระ

เงนิทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั บญัชตีำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถยกเลกิได ้

โดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบส ำคญัเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

กรณีทีม่ใีบก ำกบักบัภำษี AccStar จะยกเลกิรำยกำรให ้ทำ่นยงัคงใชห้มำยเลขใบก ำกบัภำษีนัน้

ไดอ้กี 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมำยเลขใบส ำคัญทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้ำ่นไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 

 หรอืคลกิ 2 ครัง้ทีร่ำยกำรทีต่อ้งกำรจะยกเลกิ ตรงตำรำง “ใบส ำคัญทัง้หมด” 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร 

คลกิทีน่ีเ่พือ่

เรยีกขอ้มลู

ค าอธบิาย

รายการบัญชี

 

คน้หาเลขที่

ใบส าคัญไดจ้ากทีน่ี่ 



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  198 

 

 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถคน้หำเลขทีใ่บส ำคญัไดจ้ำกหนำ้ “ใบส ำคัญทัง้หมด” 

 

การยกเลกิการรบัช าระเงนิคา่มดัจ ารบั 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นจัดกำร กำรยกเลกิกำรรับช ำระเงนิคำ่มดัจ ำรับ เมือ่ทำ่นตอ้งยกเลกิกำรรับช ำระเงนิที่

ไดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงับญัช ีบญัชลีกูหนี ้และบญัชอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่น

สำมำรถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมำยเลขใบส ำคญัเทำ่นัน้ AccStar จะกลับรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

ให ้

ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลำ่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพรำะรำยกำรเชค็นีจ้ะไมป่รำกฏอยูใ่นหนำ้ตำ่งกระทบยอดธนำคำร 

กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั “การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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ระบบบญัชแียกประเภท 

ผงับญัช ี

ดรูำยละเอยีดไดท้ี ่ข ัน้ตอนการตดิต ัง้ระบบ / ก าหนดผงับญัช ี

บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท 

กำรบนัทกึขอ้มลูแยกประเภทหมำยถงึกำรบนัทกึรำยกำรเดบติหรอืเครดติทีไ่มส่ำมำรถบนัทกึได ้

โดยตรงจำกระบบตำ่งๆ ทำ่นสำมำรถบนัทกึไดท้ีน่ี ่

ทำ่นสำมำรถดรูำยกำรบญัชแียกประเภทที ่AccStar ท ำรำยกำรใหโ้ดยอตัโนมตัจิำกระบบตำ่งๆได ้

ทีน่ี ่

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส าคญั ทำ่นสำมำรถก ำหนดหมำยเลขอำ้งองิ หรอื เลขทีใ่บส ำคัญไดส้งูสดุ 15 

ตวัอักษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมำยถงึวนัทีใ่ชส้ ำหรับระบวุนัทีร่ำยกำรบัญชเีกดิขึน้ ทำ่นสำมำรถ
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เลอืกวนัตำมทีท่ำ่นตอ้งกำรจำกตำรำงปฏทินิ 

สมุดรายวนั เลอืกสมดุรำยวนัทีส่มัพันธก์บัรำยกำรทีท่ำ่นป้อน 

จ านวนแตกตา่ง ขณะทีป้่อนขอ้มลูเดบติหรอืเครดติ AccStar จะรวมยอดเดบติและ

เครดติทนัทีแ่ละจะแสดงผลแตกตำ่งใหเ้ห็น กอ่นทีท่ำ่นจะจบกำรท ำ

รำยกำรถำ้จ ำนวนแตกตำ่งไมเ่ทำ่กบั 0  AccStar จะเตอืนทำ่นและ

จะบนัทกึยอดแตกตำ่งไวท้ีบ่ญัชชีัว่ครำวเลขที ่399999 

บญัช ี หมำยถงึเลขทีบ่ัญช ีทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใชเ้มำสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื 

ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยป้อนตัวอกัษรตัวแรกหรอืหลำยตวั เพือ่แสดง

รำยชือ่บญัช ี

รายละเอยีด ทำ่นสำมำรถบนัทกึรำยละเอยีดของรำยกำรไดถ้งึ 200 ตวัอักษร 

เดบติ ป้อนจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นตอ้งกำร 

เครดติ ป้อนจ ำนวนเงนิทีท่ำ่นตอ้งกำร 

พมิพท์ ัง้หมด หมำยถงึเมือ่ตอ้งกำรพมิพใ์บส ำคญัทเีดยีวทัง้หมด 

 ทำ่นไมส่ำมำรถป้อนเดบติและเครดติใหอ้ยูใ่นรำยกำรเดยีวกนัได ้

ชนดิจดัสรร กรณีทีต่อ้งจัดสรรรำยรับหรอืรำยจำ่ยไปยังแผนกตำ่งๆ เฉพำะบญัชี

รำยรับและรำยจำ่ย จะไมป้่อนก็ได ้

โครงการ กรณีทีต่อ้งกำรแยกโครงกำร เฉพำะบญัชรีำยรับและรำยจำ่ย จะไม่

ป้อนก็ได ้

บันทกึรำยกำรทีใ่ชบ้อ่ยๆ 

 ใช ้navigator เพือ่ทีจ่ะเลือ่นไปยังระเบยีนทีท่ำ่นตอ้งกำรจะบันทกึ หรอื ป้อนเลขทีใ่บส ำคญัแลว้กด 

ENTER 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึรำยกำรทีใ่ชบ้อ่ยๆ”   

 ป้อนชือ่อำ้งองิและควำมถีใ่นกำรใชง้ำน 

 คลกิทีไ่หนก็ไดภ้ำยนอกตำรำงเพือ่กลับไปสูก่ำรป้อนรำยกำร 

เรยีกใชร้ำยกำรทีใ่ชบ้อ่ยๆ 

 คลกิปุ่ ม “สรำ้งใหม่” หรอื (F2) 

 AccStar จะแสดงหมำยเลขอำ้งองิ หรอื เลขทีใ่บส ำคัญตอ่จำกหมำยเลขทีป้่อนขอ้มลูครัง้สดุทำ้ย 

อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้แลว้กด ENTER 
 ป้อนวนัทีข่องใบส ำคญั  

 คลกิปุ่ ม “เรยีกใชร้ำยกำรทีใ่ชบ้อ่ยๆ”   

 คลกิปุ่ มซำ้ยสองครัง้บนชือ่ของรำยกำรทีท่ำ่นตอ้งกำรจะใช ้

 ขอ้แนะน า:  

 ทำ่นสำมำรถท ำรำยกำรขำ้งตน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมม่รีำยกำรใดๆในตำรำงรำยกำร 

 

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 ำหรับดรูำยรำยทีบ่นัทกึแลว้ของบญัชตีำ่งๆ ทำ่นสำมำรถจะดรูำยกำรตำ่งๆไดต้ลอดเวลำ

คลกิรำยกำรดำ้นซำ้ยมอื เพือ่ทีจ่ะเลือ่นไปยงับญัชทีีท่ำ่นตอ้งกำรจะดขูอ้มลู 

 

  

เลอืกบัญชทีีต่อ้งการดขูอ้มลู  

คลกิเมือ่ตอ้งการดรูายละเอยีดปีปัจจุบัน 

คลกิเมือ่ตอ้งการดรูายละเอยีดยอ้นหลัง 
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คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับกำรกระจำยยอดคำ่ใชจ้ำ่ยลว่งหนำ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเดอืนตำ่งๆทีค่ำ่ใชจ้ำ่ย

เกดิขึน้ เชน่ คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหนำ้ หรอืคำ่เบีย้ประกนัเป็นตน้ โดยทำ่นเพยีงแตป้่อนขอ้มลูยอดรวมทีจ่ำ่ย

ลว่งหนำ้แลว้ระบจุ ำนวนเดอืนทีต่อ้งกำรกระจำย หลังจำกนัน้ AccStar จะบนัทกึใหท้กุเดอืนเมือ่ทำ่นท ำ

รำยกำร สิน้เดอืน 

 

ป้อนขอ้มลูใหม ่ 

 คลกิปุ่ ม “สรำ้งใหม่”  หรอื (F2) 

 AccStar จะแสดงบัญชคีำ่ใชจ้ำ่ยลว่งหนำ้ ทีท่ำ่นก ำหนดไวท้ี ่บญัชหีลกั/คมุ ใหท้นัที ่แตอ่ย่ำงไรก็

ตำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยพมิพแ์ทนทีห่รอืใช ้dropdown list 

 ป้อนบญัชทีีค่ำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืใช ้dropdown list 

 ป้อนรำยละเอยีดของคำ่ใชจ้ำ่ย 

 ป้อนจ ำนวนเงนิรวมของคำ่ใชจ้่ำย 

 ป้อนจ ำนวนเดอืนของคำ่ใชจ้ำ่ยทีท่ำ่นตอ้งกำรให ้AccStar กระจำยใหท้ำ่น 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื(F9) เพือ่ทีจ่ะบนัทกึขอ้มูล 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นจะตอ้งก ำหนดบัญชหีลักส ำหรับคำ่ใชจ้ำ่ยลว่งหนำ้ กอ่นทีท่ำ่นจะท ำรำยกำร 
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คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับกำรกระจำยยอดคำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเดอืนตำ่งๆทีค่ำ่ใชจ้ำ่ย

เกดิขึน้ เชน่ คำ่น ้ำประปำ คำ่ไฟฟ้ำเป็นตน้ โดยทำ่นเพยีงแตป้่อนขอ้มลูยอดรวมของคำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ยแลว้

ระบจุ ำนวนเดอืนทีต่อ้งกำรกระจำย หลังจำกนัน้ AccStar จะบนัทกึใหท้กุเดอืนเมือ่ทำ่นท ำรำยกำร สิน้

เดอืน 

 กำรป้อนขอ้มลูเหมอืนกบักำรป้อนขอ้มลู คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ 
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ภาษมีลูคา่เพิม่ซือ้และขาย 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ จัดกำรเกีย่วกบัภำษีซือ้และภำษีขำย ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย พมิพร์ำยงำนตำ่งๆ ให ้

ทำ่นเลอืกระยะเวลำ แลว้คลกิ  เพือ่แสดงรำยกำร ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงรำยกำรในตำรำงได ้

ส ำหรับพมิพเ์ทำ่นัน้ (ไมส่ำมำรถบนัทกึได)้ อยำ่งไรก็ตำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงวันทีร่ำยงำน วันที่

ใบก ำกบัภำษี และสถำนทีเ่กบ็(สำขำ) และบนัทกึกำรเปลีย่นแปลงได ้

ขัน้ตอนกำรเปลีย่นวันที ่

1. เลอืกชว่งเวลำทีแ่สดงขอ้มลูตัง้แตต่น้ปีจนถงึปลำยปี เพือ่ใหข้อ้มลูทีต่อ้งกำรจะ

เปลีย่นแสดง 

2. เปลีย่นวันทีข่องขอ้มลูทีต่อ้งกำร 

3. บนัทกึ 

4. เลอืกชว่งเวลำทีแ่สดงขอ้มลูใหมต่ำมเดอืนทีเ่ปลีย่น 
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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 ำหรับ Post รำยกำรบญัชไีปยงับญัชแียกประเภทตำ่งๆ ยกเวน้ใบส ำคญัมรีำยกำรทีม่บีญัชี

พัก 399999 อยู ่(AccStar จะไม ่Post รำยกำรทีอ่ยูใ่นบญัชพัีกทำ่นจะตอ้งแกไ้ขบญัชใีหถ้กูตอ้งกอ่น) 

ทำ่นควรส ำรองขอ้มลูกอ่นทกุครัง้ และควรท ำรำยกำรนีท้กุครัง้กอ่นพมิพร์ำยงำนทำงกำรเงนิตำ่งๆ 

ทำ่นสำมำรถเลอืกชว่งเวลำทีต่อ้งกำร Post ได ้

 

ขอ้แนะน า:  

 
 ทำ่นสำมำรถดรูำยกำรที ่Post ไมไ่ด ้ทีห่นำ้ตำ่ง “บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท” 
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รายงานทางการเงนิตา่งๆ 

งบทดลอง 

ทำ่นสำมำรถพมิพง์บทดลองไดโ้ดยก ำหนดเงือ่นไขเวลำไดต้ำมตอ้งกำร มรีปูแบบใหเ้ลอืกอยู ่6 

แบบ 

 

 

ขอ้แนะน า:  

 

 ทำ่นสำมำรถ ดรูำยกำรของยอดเดบติ และเครดติ ไดโ้ดย คลกิ 2 ครัง้ในต ำแหน่งทีต่อ้งกำรทรำบ 
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กระดาษท าการ 

ทำ่นอำจจะตอ้งท ำกระดำษท ำกำรในตอ้นสนิปีเพือ่ปรับปรงุบญัชตีำ่งๆ AccStar ไดจ้ัดเตรยีม

ฟังชัน่นีใ้หท้ำ่นเพือ่ควำมสะดวกโดยทีไ่มต่อ้งท ำบนกระดำษ ทำ่นเพยีงป้อนขอ้มลูในบญัชทีีต่อ้งกำรปรับปรงุ 

คลกิปุ่ มค านวณใหม ่เพือ่ค ำนวณยอดคงเหลอืและปรังปรงุงบตำ่งๆใหส้มัพันธก์นั เมือ่เชค็ถกูตอ้งแลว้ให ้

คลกิปุ่ ม สรา้งรายการ GL เพือ่สรำ้งรำยกำรบญัชแียกประเภท ทำ่นสำมำรถดรูำยกำรทีส่รำ้งขึน้ไดท้ี่

หนำ้ตำ่ง บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท  
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งบกระแสเงนิสด 

ทำ่นสำมำรถก ำหนดเงือ่นไขตำ่งๆของงบกระแสเงนิสดไดต้ำมตอ้งกำร เพยีงแคล่ำกบญัชทีีต่อ้งกำร

แลว้น ำไปวำงไวใ้นหวัขอ้ทีก่ ำหนดไว ้
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งบก าไรขาดทนุ 

ทำ่นสำมำรถก ำหนดเงือ่นไขตำ่งๆของงบก ำไรขำดทนุไดต้ำมตอ้งกำร เพยีงแคล่ำกบญัชทีีต่อ้งกำร

แลว้น ำไปวำงไวใ้นหวัขอ้ทีก่ ำหนดไว ้ทำ่นสำมำรถเลอืกระยะเวลำของขอ้มลูทีแ่สดงในงบก ำไรขำดทนุได ้

ตำมตอ้งกำร เลอืกยอ้นหลังไดไ้มจ่ ำกดั 

ทำ่นสำมำรถสรำ้งแบบฟอรม์ไดห้ลำยแบบตำมตอ้งกำร เพยีงแตค่ดัลอกแบบฟอรม์เดมิระบชุือ่

แบบฟอรม์ใหมแ่ลว้แกไ้ขตำมตอ้งกำร 

 

 
สรำ้งฟอรม์ใหมโ่ดยคัดลอกฟอรม์ปัจจบุนั 

 
คัดลอกจำกผังบญัช ี

 
ลบฟอรม์ปัจจบุนั 

 
ลบบญัชทีีเ่ลอืกทัง้หมด เพือ่เลอืกใหม ่
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งบดลุ 

รปูแบบกำรแสดงงบดลุจะน ำมำจำกผังบญัช ีดังนัน้ทำ่นจะตอ้งจัดผังบญัชใีหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบ

ของงบดลุทีต่อ้งกำร สำมำรถก ำหนดเงือ่นไขวันทีส่นิสดุของงบดลุได ้
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รายงานแยกตามหนว่ยงาน 

ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้ำ่นสำมำรถดรูำยกำรบญัชแียกตำมหน่วยงำนตำ่งๆ ทำ่นสำมำรถเลอืกระยะเวลำ 

หรอืเงือ่นไขตำ่งๆของขอ้มลูทีแ่สดงในรำยงำนไดต้ำมตอ้งกำร เลอืกยอ้นหลังไดไ้มจ่ ำกดั มรีำยงำนใหเ้ลอืก

อยู ่3 ประเภทคอื งบทดลอง รำยไดร้ำยจำ่ย และรำยละเอยีดบญัชแียกประเภท 
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ทดลองรายงานตา่งๆ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับพมิพร์ำยงำนทำงกำรเงนิเชน่ งบทดลอง งบก ำไรขำดทนุ และงบดลุกอ่นทีจ่ะ Post 

รำยกำรบญัช ีหมำยถงึทำ่นสำมำรถทดลองออกรำยงำนดังกลำ่ววำ่ถกูตอ้งตำมทีต่อ้งกำรหรอืไมโ่ดยทีย่งั

ไมไ่ด ้Post รำยกำรบญัชแียกประเภท 
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การบนัทกึปิดงวด 

ปิดบญัชสี ิน้เดอืน 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับบนัทกึคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะตอ้งบนัทกึประจ ำเดอืนเชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยลว่งหนำ้ คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้ง

จำ่ย และคำ่เสือ่มตำ่งๆ ทำ่นเพยีงแตร่ะบเุดอืนทีต่อ้งกำรบนัทกึและคำ่ใชจ้ำ่ยทีต่อ้งกำร AccStar จะ

จัดกำรบนัทกึรำยกำรใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
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ปิดบญัชสี ิน้ปี 

กำรปิดงวดบญัชสี ิน้ปี กอ่นทีจ่ะท ำกำรปิดงวดบญัชสี ิน้ปีทำ่นจะตอ้งตรวจสอบวำ่ไดท้ ำรำยกำรตำ่งๆ

เรยีบรอ้ยแลว้เชน่ ปิดงวดสิน้เดอืน ทำ่นควรจะส ำรองขอ้มลูไวอ้ยำ่งนอ้ย 2 ชดุ รำยงำนตอ่ไปนีค้วรจะจัดพมิพ์

กอ่นกำรปิดงวดเพือ่ทีจ่ะเก็บไวส้ ำหรับกำรตรวจสอบ หรอืเมือ่ตอ้งกำรขอ้มลูยอ้นหลงั 

          รำยงำนบญัชลีกูหนี ้
          รำยงำนบญัชเีจำ้หนี ้
          รำยงำนบญัชบีญัชทีั่วไป 
          รำยงำนสนิคำ้คงคลัง 

 

ล ำดับกำรท ำงำนมดีังนี ้

 

1. พมิพง์บก ำไรขำดทนุ 

2. ผำ่นรำยกำรรำยรับและรำยจำ่ยไปยงับญัชกี ำไรสะสม 

3. พมิพง์บดลุ 

4. ปิดบญัชเีพือ่โอนยอดคงเหลอืไปยงัปีถัดไป 

 

 

 

  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  219 

 

ทรพัยส์นิถาวร 

รายละเอยีดทรพัยส์นิถาวร 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทำ่นในกำรเก็บขอ้มลูของทรัพยส์นิถำวรและกำรขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรค ำนวณคำ่

เสือ่มรำคำทัง้หมด 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสัทรพัยส์นิ หมำยถงึรหัสทรัพยส์นิ ก ำหนดได ้30 ตัวอักษร  

รายละเอยีด ทำ่นสำมำรถก ำหนดรำยละเอยีดของทรัพยส์นิได ้100 ตวัอักษร 

ประเภท หมำยถงึประเภทของทรัพยส์นิก ำหนดไดต้ำมตอ้งกำร 

กลุม่สนิคา้-1 ขอ้มลูเหลำ่นี้ทำ่นจะไมป้่อนก็ได ้

กลุม่สนิคา้-2 ขอ้มลูเหลำ่นี้ทำ่นจะไมป้่อนก็ได ้

สถานทีต่ ัง้ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูของสถำนทีต่ัง้ของทรัพยส์นิ 

หนว่ยงาย หมำยถงึหน่วยงำนทีเ่ป็นเจำ้ของทรัพยส์นิ 

แผนก หมำยถงึแผนกทีเ่ป็นเจำ้ของทรัพยส์นิ 

ผูด้แูลทรพัยส์นิ หมำยถงึเจำ้หนำ้ทีท่ีด่แูลทรัพยส์นิ 

ทา่นตอ้งก าหนดคา่

เสือ่มและวธิคี านวณ 

กรณีทีเ่ป็น

ทรัพยส์นิเกา่ให ้

ใสข่อ้มลู 3 ชอ่งนี้

ดว้ย 

กรณีทีม่รีายการยอ่ยใหป้้อนรายละเอยีดรายการยอ่ยทีน่ี่ 
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บญัชทีรพัยส์นิ หมำยถงึบญัชทีีใ่ชส้ ำหรับบนัทกึทรัพยส์นิ 

บญัช-ีคา่เสือ่มสะสม หมำยถงึบญัชทีีใ่ชส้ ำหรับบนัทกึคำ่เสือ่มสะสม 

บญัชคีา่ใชจ้า่ย-คา่เสือ่ม หมำยถงึบญัชทีีใ่ชส้ ำหรับบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำ เป็นบญัชปีระเภท

คำ่ใชจ้่ำย 

วธิคี านวณ ทำ่นสำมำรถก ำหนดวธิคี ำนวณได ้3 วธิดีงัตอ่ไปนี้ 

1.  Straight Line (กำรคดิคำ่เสือ่มแบบเสน้ตรง) วธินีีจ้ะค ำนวณใน

อตัรำรอ้ยละทีเ่ทำ่ๆกนัทกุเดอืนและจะตดัออกจำกมูลคำ่ของ

ทรัพยส์นิจนกวำ่จะมมีลูคำ่เทำ่กบั 0 หรอืเทำ่กับมลูคำ่ของรำคำ
เศษ 

2.  Declining Balance (ลดลงตำมล ำดบั) วธินีีจ้ะค ำนวณในอัตรำ

รอ้ยละทีเ่ทำ่ๆกนัทกุปี โดยทีจ่ะน ำอัตรำรอ้ยละมำค ำนวณกับยอด

ของทรัพยส์นิทีล่ดลงทกุๆปี 

3.  Sum-Of-the-Years (วธิผีลรวมจ ำนวนปี) เป็นวธิทีีต่ัง้สมมตฐิำน

วำ่สนิทรัพยจ์ะถกูใชง้ำนอยำ่งเต็มทีใ่นปีแรก  

 
หนว่ย หมำยถงึจ ำนวนหน่วยทัง้หมด ในกรณีทีม่จี ำนวนมำกกวำ่ 1 หน่วย  จะ

สรำ้งรำยกำรย่อยให ้ใหท้ำ่นเพิม่เตมิรำยรำยเอยีดในหนำ้ รายการ

ยอ่ย 

ราคาตอ่หนว่ย หมำยถงึรำคำตอ่หน่วย 

ราคาทุน หมำยถงึรำคำทีซ่ือ้ทรัพยส์นิ รำคำตอ่หน่วย x จ ำนวนหน่วย 

อตัรา %  หมำยถงึอตัรำคำ่เสือ่มตอ่ปี 

คา่เสือ่มเบือ้งตน้ หมำยถงึคำ่เสือ่มทีอ่นุญำตใหค้ดิไดใ้นปีแรก 

มูลคา่สงูสดุ หมำยถงึมลูคำ่สงูสดุทีก่ฎหมำยทีอ่นุญำตใหค้ดิคำ่เสือ่มได ้

วนัทีซ่ือ้ หมำยถงึวนัทีซ่ ือ้ทรัพยส์นิ 

วนัทีเ่ร ิม่คา่เสือ่ม หมำยถงึวนัทีเ่ริม่ค ำนวณคำ่เสือ่มซึง่อำจไมใ่ชว่นัเดยีวกบัวนัทีซ่ ือ้ 

คา่เสือ่มคร ัง้ตอ่ไป หมำยถงึคำ่เสือ่มทีจ่ะน ำไปบนัทกึบญัชใีนเดอืนตอ่ไป 

คา่เสือ่มสะสม หมำยถงึคำ่เสือ่มสะสมทัง้หมดของทรัพยส์นิ 

Mons. หมำยถงึจ ำนวนงวดทีไ่ดค้ดิคำ่เสือ่ม 
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มูลคา่ทางบญัช ี หมำยถงึมลูคำ่ทำงบญัชขีองทรัพยส์นิ 

คา่เสือ่มคร ัง้ตอ่ไป หมำยถงึจ ำนวนคำ่เสือ่มทีจ่ะบันทกึบญัชใีนงวดตอ่ไป 

บนัทกึคร ัง้สดุทา้ย หมำยถงึวนัทีท่ีบ่นัทกึคำ่เสือ่มครัง้ลำ่สดุ 

มูลคา่ซาก หมำยถงึมลูคำ่ซำกในตอนหมดอำยุ 

มูลคา่ทดแทน หมำยถงึมลูคำ่ทรัพยส์นิทีจ่ะซือ้มำทดแทน (ไมร่ะบก็ุได)้ 

ค านวณคา่เสือ่มจนถงึ หมำยถงึวนัทีส่ดุทำ้ยทีค่ ำนวณคำ่เสือ่ม 

ตน้ทนุ-ค านวณ หมำยถงึมลูคำ่ทีซ่ ือ้มำหักดว้ยมลูคำ่ซำก 

ผูข้าย หมำยถงึผูท้ีข่ำยทรัพยส์นิ 

เลขทีเ่อกสาร ขอ้มลูเหลำ่นี้ทำ่นจะไมป้่อนก็ได ้

สิน้สดุการรบัประกนั หมำยถงึวนัทีส่ ิน้สดุกำรรับประกนัจำกผูข้ำย 

หมายเลขเครือ่ง หมำยถงึหมำยเลขเครือ่ง ก ำหนดได ้30 ตัวอกัษร  

 

ประเภทการประกนัภยั หมำยถงึประเภทกำรประกนัภัยทีป่ระกนัภัยทรัพยส์นิ 

ประกนัภยัเร ิม่ หมำยถงึวนัเริม่คุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภัย 

เบีย้ประกนัภยั หมำยถงึเบีย้ประกนัภัยทีป่ระกันภัยทรัพยส์นิ 

หมายเหตุ ใชส้ ำหรับบนัทกึขอ้มลูเพิม่เตมิตำมทีท่ำ่นตอ้งกำร 

ซอ่มแซมโดย ผูท้ีซ่อ่มแซมครัง้สดุทำ้ย 

ซอ่มแซมคร ัง้สดุทา้ย หมำยถงึวนัทีท่ีซ่อ่มแซมครัง้สดุทำ้ย 

ซอ่มแซมคร ัง้ตอ่ไป หมำยถงึวนัทีท่ีซ่อ่มแซมในครัง้ตอ่ไป 

คา่ซอ่มแซม หมำยถงึคำ่ซอ่มแซมครัง้สดุทำ้ย 
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รายงานตา่งๆ 

AccStar แบง่รำยงำนออกเป็น 2 ประเภทคอื รำยงำนทั่วไปและรำยงำนส ำหรับกำรบรหิำร ทกุ

ระบบจะมรีำยงำนใหท้ำ่นเพือ่ดขูอ้มลูในรปูแบบและเงือ่นไขตำ่งๆ ทกุรำยงำนทำ่นสำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยตัว

ทำ่นเอง งำ่ยๆโดยทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งมคีวำมรูด้ำ้นโปรแกรม รำยงำนทัว่ไปทกุรำยงำนสำมำรถ Export ไปใน

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

เพือ่น ำเอำไปประยกุตใ์ชง้ำนตำมทีต่อ้งกำร ทำ่นยงัสำมำรถ Email เอกสำรไดจ้ำกโปรแกรมโดยตรง 

รายงานท ัว่ไป 

รำยงำนทั่วไปคอืแบบฟอรม์ตำ่งๆเชน่ รำยงำนสนิคำ้คงเหลอื รำยงำนลกูหนีเ้ป็นตน้ รำยงำนทั่วไป

แบง่ออกเป็นกลุม่ๆตำมฟังชัน่ของงำน เมือ่ทำ่นป้อนขอ้มลูทำ่นสำมำรถพมิพแ์บบฟอรม์ไดท้ันททีีห่นำ้ตำ่ง

ป้อนขอ้มลู และทำ่นยงัสำมำรถเลอืกรปูแบบไดต้ำมตอ้งกำรทีห่นำ้ตำ่งนัน้ๆ 

การแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายงานท ัว่ไป 

เมือ่ตอ้งกำรเพิม่รำยงำนใหมใ่หท้ ำดังนี ้

1. เลอืกรำยงำนทีต่อ้งกำรเป็นแบบในชอ่ง Report 

2. คลกิปุ่ มแกไ้ขรำยงำน   

3. คลกิปุ่ ม Save As พรอ้มก ำหนดชือ่รำยงำนทีต่อ้งกำร 

4. จะปรำกฏรำยงำนทีช่อ่ง Report  

ในกรณีทีต่อ้งกำรลบรำยงำนใหท้ ำดังนี้ 

1. เลอืกรำยงำนทีต่อ้งกำรเป็นแบบในชอ่ง Report 

2. คลกิปุ่ ม Delete  

กอ่นทำ่นจะลบทำ่นควรพจิำรณำใหอ้ยำ่งรอยคอบเพรำะถำ้ลบแลว้จะยกเลกิหรอืน ำกลับมำ

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 

รำยงำนเพือ่กำรบรหิำรเป็นรำยงำนทีย่ดึหยุน่สำมำรถปรับเปลีย่นไดท้ัง้ จ ำนวนขอ้มลู เงือ่นไขกำร

เลอืกขอ้มลู รปูแบบอกัษร ขนำดของคอลัมน ์สำมำรถเลอืกทีจ่ะพมิพร์ำยละเอยีดได ้(กรณีทีม่รีำยละเอยีด) 

สิง่ทีพ่มิพจ์ะเหมอืนกบัสิง่ทีป่รำกฏบนจอภำพ  

รำยงำนนีจ้ะชว่ยใหท้ำ่นน ำขอ้มลูทีม่อียูม่ำใชใ้นกำรบรหิำรไดเ้ป็นอยำ่งด ีทำ่นสำมำรถ Export ขอ้มลู

ไปเพือ่น ำไปใชง้ำนตอ่ได ้

 

คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลูใหมใ่น

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขการเลอืกขอ้มลู 
คลกิเพือ่ Export 

ขอ้มลูไปใชง้าน 

คลกิเพือ่ดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิ 
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ขอ้แนะน า 

 By Column หมำยถงึน ำขอ้มูลตำมคอลมันม์ำแสดงในแผนภมู ิ

 ใหท้ำ่นคลกิตรงหัวขอ้เพือ่แสดงขอ้มลูในแผนภมูทิัง้คอลมันห์รอืบรรทดั 

  

คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลู 

คลกิเพือ่แสดงแผนภมู ิ

คลกิ 2 ครัง้เพือ่ดู

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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การจดัการระบบท ัว่ไป 

ก าหนดฐานขอ้มลูบรษิทั 

 

 บนหนำ้ตำ่ง “ฐานขอ้มลูส าหรบับรษิทั” ทำ่นจะเห็นชือ่ฐำนขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่

 คลกิปุ่ ม ”ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก ำหนดฐำนขอ้มลูส ำหรับบรษัิท  

 บนหนำ้ตำ่ง dialog box, เลอืกฐำนขอ้มลูทีท่ำ่นตอ้งกำรใชเ้ป็นฐำนขอ้มลูส ำหรับบรษัิท ทำ่นตอ้ง

สรำ้งหรอืมฐีำนขอ้มลูกอ่นแลว้จงึจะใชไ้ด ้

 เมือ่เลอืกเสร็จแลว้ใหท้ำ่นออกจำกโปรแกรมแลว้กลบัเขำ้มำใหมเ่พือ่ใหฐ้ำนขอ้มลูเป็นตัวใหม่ 

 

สรา้งฐานขอ้มลูใหมส่ าหรบับรษิทั 

 

 บนหนำ้ตำ่ง “สรา้งแฟ้มใหมส่ าหรบับรษิทั” ทำ่นจะเห็นชือ่ฐำนขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่  

 คลกิปุ่ ม “ใชแ้ฟ้มแมแ่บบ” หรอื ”แฟ้มทีใ่ชอ้ยูปั่จจบุนั” เพือ่ทีจ่ะใชข้อ้มลูดังกลำ่วเป็นแบบ 

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท ำตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก ำหนดฐำนขอ้มลูส ำหรับบรษัิท 

 บนหนำ้ตำ่ง dialog box, ตัง้ชือ่ฐำนขอ้มลูทีท่ำ่นตอ้งกำรใชเ้ป็นฐำนขอ้มลูส ำหรับบรษัิท เมือ่ทำ่น

ท ำเสร็จแลว้ฐำนขอ้มลูปัจจบุนัจะเปลีย่นเป็นฐำนขอ้มลูทีท่ำ่นไดส้รำ้งขึน้ 

 เมือ่เสร็จแลว้ใหท้ำ่นออกจำกโปรแกรมแลว้กลับเขำ้มำใหมเ่พือ่ใหฐ้ำนขอ้มลูเป็นตวัใหม ่

 

ส ารองขอ้มลู 

 

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท ำตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก ำหนดฐำนขอ้มลูส ำหรับบรษัิท  

 บนหนำ้ตำ่ง “ส ำรองขอ้มลู” ทำ่นจะเห็นชือ่ฐำนขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท ำตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะส ำรองขอ้มลู 

 บนหนำ้ตำ่ง dialog box, ตัง้ชือ่ฐำนขอ้มลูส ำรอง AccStar จะก ำหนดชือ่ใหโ้ดยใชว้ันทีเ่ป็น

ตัวก ำหนดอยำ่งไรกต็ำมทำ่นเปลีย่นแปลงได ้
 

หมำยเหต:ุ แฟ้มส ำรองขอ้มลูเป็นแฟ้มแบบ Zip คณุสำมำรถ Unzip ไดโ้ดยโปรแกรมทั่วๆไป 
 

น าขอ้มลูกลบัมาใช ้

 บนหนำ้ตำ่ง “น ำขอ้มลูกลบัมำใช”้ ทำ่นจะเห็นชือ่ฐำนขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่
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 คลกิปุ่ ม “ตกลงท ำตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะน ำขอ้มลูกลับมำใช ้

 บนหนำ้ตำ่ง dialog box, เลอืกฐำนขอ้มลูทีจ่ะน ำขอ้มลูกลบัมำใช ้

 

กระชบัฐานขอ้มลู 

ส ำหรับฐำนขอ้มลู Microsoft Access เทำ่นัน้ เพือ่ทีจ่ะกระชบัฐำนขอ้มลู ขณะทีโ่ปรแกรมกระชบั

ฐำนขอ้มลูนีโ้ปรแกรมก็จะจัดเรยีงขอ้มลูใหมใ่นฐำนขอ้มลูดว้ย คณุควรท ำกำรกระชบัฐำนขอ้มลูเป็นประจ ำ

เพรำะจะท ำใหก้ำรท ำงำนเร็วขึน้และฐำนขอ้มลูก็จะเล็กลงไมเ่ปลอืงเนื้อทีใ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ 

เปลีย่นแปลงรหสัผา่น 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับเปลีย่นแปลงรหัสผำ่นของผูใ้ชท้ีก่ ำลังใชง้ำนอยู ่
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จดัการระบบ 

สทิธกิารใชง้าน 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับก ำหนดสทิธกิำรใชง้ำนของพนักงำนแตล่ะคน โดยทำ่นสำมำรถก ำหนดไดว้ำ่

ตอ้งกำรใหพ้นักงำนคนไหนใชง้ำนอะไรไดบ้ำ้ง กำรก ำหนดสทิธกิ ำหนดตำมเมนู ถำ้พนักงำนมสีทิธใินเมนู

ไหนก็สำมำรถใชง้ำนไดท้ัง้หมด กรณีทีต่อ้งกำรใหพ้นักงำนดขูอ้มลูไดอ้ยำ่งเดยีว ใหก้ ำหนดสทิธพินักงำนผู ้

นัน้ใชเ้มนูทีด่ไูดอ้ยำ่งเดยีวเชน่ ประวตัเิป็นตน้ 

 

 

เลอืกระดบัผูใ้ชง้านมี

ทัง้หมด 10 ระดบัที่

ตอ้งการคดัลอก 

คลกิทีน่ีเ่พือ่คดัลอก 

เลอืกเมนูตา่งๆ 
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ป้อนขอ้มลู 

 ใช ้navigator เพือ่ทีจ่ะเลือ่นไปยังระเบยีนพนักงำนทีท่ำ่นตอ้งกำรป้อน 

 เชค็เครือ่งหมำยถกู หรอื ลบเครือ่งหมำยถกู ออกจำกชือ่เมนู 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรำยกำร 

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

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถก ำหนดระดับกำรใชง้ำนได ้10 ระดับ ในหนำ้ Set User’s Level 

 เมือ่ก ำหนดแลว้ ทำ่นสำมำรถทีจ่ะเรยีกสิง่ทีก่ ำหนดไวใ้นหนำ้ Assign โดย เลอืก User’s Level ทีต่อ้งกำร

แลว้คลกิปุ่ ม  

  

เลอืกระดบั

ผูใ้ชง้านมี

ทัง้หมด 10 

เลอืกเมนูตา่งๆ 

เชค็ถกู

หมายถงึ

อนุญาตใหใ้ช ้

งานได ้
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เปลีย่นรหสัตา่งๆ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับ เปลีย่นแปลงรหัสบญัช ีรหสัลกูคำ้ และรหัสสนิคำ้ ส ำหรับหมำยเลขทีใ่ชอ้ยูใ่หเ้ป็น

หมำยเลขใหมโ่ดยทีจ่ะไปแทนทีท่ัง้หมดทีม่อียู ่ทำ่นจะตอ้งปิดหนำ้ตำ่งทีเ่ปิดอยูท่ัง้หมดกอ่นเริม่ท ำกำร

เปลีย่นแปลง 

 

ป้อนขอ้มลู: 

1. ป้อนรหัสเดมิทีถ่กูตอ้ง 

2. ป้อนรหัสใหม่ 
3. คลกิปุ่ มตกลง 

4. เชค็ควำมถูกตอ้งแลว้กดปุ่ มยนืยัน 

 

  

Click เพือ่เปลีย่น

รหสับญัช ี

Click เพือ่เปลีย่น

รหสัลกูคา้ 

Click เพือ่เปลีย่น

รหสัสนิคา้ 
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แผนผงัของระบบการผลติ 
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ก าหนดขอ้มลูคร ัง้แรก 

หนว่ยการผลติ 

ฟังชัน่นีเ้ก็บขอ้มลูของหน่วยกำรผลติทัง้หมด ก ำหนดเพยีงครัง้แรกเทำ่นัน้ อยำ่งไรกต็ำมถำ้ตอ้งกำร

เพิม่หรอืเปลีย่นแปลงสำมำรถท ำไดต้ลอด สำมำรถก ำหนดหน่วยกำรผลติไดไ้มจ่ ำกดั (ในกรณีทีธ่รุกจิยงัไม่

ตอ้งกำรรำยละเอยีดเกีย่วกบักระบวนกำรผลติ ทำ่นไมต่อ้งก ำหนดกไ็ด)้ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสัหนว่ยการผลติ หมำยถงึรหัสหน่วยกำรผลติ ก ำหนดได ้15 ตัวอักษร (ตวัเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหม่ AccStar จะแสดงหมำยเลขใหมใ่ห ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้

กอ่นออกจำกชอ่งนี ้

รายละเอยีด ทำ่นสำมำรถก ำหนดรำยละเอยีดของหน่วยกำรผลติได ้30 ตวัอกัษร 

กลุม่หนว่ยการผลติ หมำยถงึหน่วยกำรผลตินีอ้ยูใ่นกลุม่กำรผลติไหน เชน่ โรงงำนผลติ A 

เป็นตน้ 

กลุม่หนว่ยการผลติ หมำยถงึหน่วยกำรผลติทีส่ำมำรถท ำกำรผลติทดแทนหน่วยกำรผลตินี้
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ทดแทน ได ้

หยดุการผลติ หมำยถงึหน่วยกำรผลตินีไ้ม่ไดท้ ำกำรผลติตอ่ไปแลว้ แตไ่ม่ลบออก

จำกฐำนขอ้มลูเพรำะจะกระทบถงึขอ้มลูเกำ่ 

เวลาการท างาน หมำยถงึเวลำท ำงำนทีใ่ชส้ ำหรับค ำนวณเวลำสิน้สดุของกำรผลติ โดยม 

AccStar จะน ำระยะเวลำท ำงำนใน 1 วนัและวนัหยดุตำ่งๆมำ

พจิำรณำดว้ย 

วนัทีแ่กไ้ขคร ัง้สดุทา้ย หมำยถงึวนัทีท่ีม่กีำรแกไ้ขขอ้มูลหน่วยกำรผลตินี้ 

ตน้ทนุทางตรง หมำยถงึตน้ทนุทำงตรงตอ่หน่วยของหน่วยกำรผลตินี ้ป้อนเป็นจ ำนวน 

ตน้ทนุทางออ้ม หมำยถงึตน้ทนุทำงออ้มตอ่หน่วยทีจ่ัดสรรใหแ้กห่น่วยกำรผลตินี ้ป้อน

เป็นจ ำนวนเปอรเ์ซ็นตข์องตน้ทนุทำงตรง 

อตัราตน้ทนุท ัว่ไป หมำยถงึตน้ทนุทัว่ไปอืน่ๆ (ถำ้ม)ี ตอ่หน่วยของหน่วยกำรผลตินี ้ป้อน

เป็นจ ำนวน 

ตน้ทนุตอ่หนว่ย หมำยถงึตน้ทนุรวมทัง้หมดตอ่หน่วย 

ค านวณตามเวลา หมำยถงึค ำนวณตน้ทนุตำมเวลำทีผ่ลติ 

ค านวณตามหนว่ย หมำยถงึค ำนวณตน้ทนุตำมหน่วยทีผ่ลติ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำ 

ก าลงัการผลติ หมำยถงึหน่วยนีม้พีนักงำนทีผ่ลติกีค่น 

ประสทิธภิาพ หมำยถงึประสทิธภิำพของกำรผลติ ป้อนเป็นจ ำนวนเปอรเ์ซ็นต ์

เวลารอคอย หมำยถงึเวลำรอคอยกอ่นทีจ่ะเริม่ผลติได ้

หนว่ยเวลารอคอย หมำยถงึหน่วยของเวลำรอคอย 

ผูร้บัชว่งผลติ หมำยถงึหน่วยผลตินี้ไมไ่ดผ้ลติเอง จะสง่ไปใหผู้รั้บชว่งผลติให ้
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หนว่ยเครือ่งจกัร 

ฟังชัน่นีเ้ก็บขอ้มลูของหน่วยเครือ่งจกัรทัง้หมด ก ำหนดเพยีงครัง้แรกเทำ่นัน้ อยำ่งไรก็ตำมถำ้

ตอ้งกำรเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงสำมำรถท ำไดต้ลอด สำมำรถก ำหนดหน่วยเครือ่งจกัรไดไ้มจ่ ำกดั (ในกรณีที่

ธรุกจิยงัไมต่อ้งกำรรำยละเอยีดเกีย่วกบักระบวนกำรผลติ ทำ่นไมต่อ้งก ำหนดก็ได)้ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสัหนว่ยเครือ่งจกัร หมำยถงึรหัสหน่วยเครือ่งจักร ก ำหนดได ้15 ตัวอักษร (ตวัเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหม่ AccStar จะแสดงหมำยเลขใหมใ่ห ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้

กอ่นออกจำกชอ่งนี ้

รายละเอยีด ทำ่นสำมำรถก ำหนดรำยละเอยีดของหน่วยเครือ่งจักรได ้30 ตัวอักษร 

กลุม่หนว่ยการผลติ หมำยถงึหน่วยกำรผลตินีอ้ยูใ่นกลุม่กำรผลติไหน เชน่ โรงงำนผลติ A 

เป็นตน้ 

กลุม่หนว่ยเครือ่งจกัร

ทดแทน 

หมำยถงึหน่วยเครือ่งจักรทีส่ำมำรถท ำกำรผลติทดแทนหน่วย

เครือ่งจักรนี้ได ้

หยดุการผลติ หมำยถงึหน่วยเครือ่งจักรนีไ้ม่ไดท้ ำเครือ่งจักรตอ่ไปแลว้ แตไ่มล่บออก
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จำกฐำนขอ้มลูเพรำะจะกระทบถงึขอ้มลูเกำ่ 

ตน้ทนุทางตรง หมำยถงึตน้ทนุทำงตรงตอ่หน่วยของหน่วยกำรผลตินี ้ป้อนเป็นจ ำนวน 

ตน้ทนุทางออ้ม หมำยถงึตน้ทนุทำงออ้มตอ่หน่วยทีจ่ัดสรรใหแ้กห่น่วยกำรผลตินี ้ป้อน

เป็นจ ำนวนเปอรเ์ซ็นตข์องตน้ทนุทำงตรง 

อตัราตน้ทนุท ัว่ไป หมำยถงึตน้ทนุทัว่ไปอืน่ๆ (ถำ้ม)ี ตอ่หน่วยของหน่วยกำรผลตินี ้ป้อน

เป็นจ ำนวน 

ตน้ทนุตอ่หนว่ย หมำยถงึตน้ทนุรวมทัง้หมดตอ่หน่วย 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำ 

ก าลงัการผลติ หมำยถงึหน่วยนีม้พีนักงำนทีผ่ลติกีค่น 

ประสทิธภิาพ หมำยถงึประสทิธภิำพของกำรผลติ ป้อนเป็นจ ำนวนเปอรเ์ซ็นต ์

เวลารอคอย หมำยถงึเวลำรอคอยกอ่นทีจ่ะเริม่ผลติได ้

หนว่ยเวลารอคอย หมำยถงึหน่วยของเวลำรอคอย 

เวลาตดิต ัง้ หมำยถงึเวลำตดิตัง้เครือ่งจักร 

เวลารอคอย หมำยถงึเวลำรอคอยทีเ่กีย่วกบักำรตดิตัง้ 

เวลาเคลือ่นยา้ย หมำยถงึเวลำเคลือ่นยำ้ยวัตถดุบิมำยังหน่วยเครือ่งจักร 

จ านวนของเสยี หมำยถงึจ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ 

ของเสยี (%) หมำยถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ 

จ านวนสง่ลว่งหนา้ หมำยถงึจ ำนวนของวัตถดุบิทีจ่ะตอ้งสง่ลว่งหนำ้กอ่นกำรผลติ 

เวลาด าเนงิานข ัน้ต า่ หมำยถงึเวลำขัน้ต ำ่ของหน่วยเครือ่งจักรนีท้ีจ่ะตอ้งใช ้

เวลาด าเนงิานสงูสดุ หมำยถงึเวลำสงูสดุของหน่วยเครือ่งจักรนีท้ีจ่ะท ำกำรผลติได ้

ผลติพรอ้มกนัได ้ หมำยถงึจ ำนวนทีส่ำมำรถผลติพรอ้มกนัได ้

เวลาการท างาน หมำยถงึเวลำท ำงำนทีใ่ชส้ ำหรับค ำนวณเวลำสิน้สดุของกำรผลติ โดย 

AccStar จะน ำระยะเวลำท ำงำนใน 1 วนัและวนัหยดุตำ่งๆมำ

พจิำรณำดว้ย 
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ก าหนดโครงสรา้งการผลติ (Bill of Material – BOM) 

ฟังชัน่นีเ้ก็บขอ้มลูของโครงสรำ้งกำรผลติ หรอืทีเ่รยีกกนัทั่วไปวำ่ BOM ทัง้หมด ก ำหนดเพยีงครัง้

แรกเทำ่นัน้ อยำ่งไรก็ตำมถำ้ตอ้งกำรเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงสำมำรถท ำไดต้ลอดเวลำ ทำ่นสำมำรถก ำหนด 

BOM ไดไ้มจ่ ำกดั ทำ่นจะตอ้งก ำหนด BOM กอ่นจงึจะใชฟั้งชัน่อืน่ๆได ้

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

BOM เลขที ่ หมำยถงึเลขทีท่ีใ่ชอ้ำ้งองิถงึ BOM ก ำหนดได ้20 ตวัอกัษร (ตวัเลข

หรอือกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมำยเลขใหมใ่ห ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน ทำ่นสำมำรถแกไ้ขได ้

กอ่นออกจำกชอ่งนี ้

รายละเอยีด ทำ่นสำมำรถก ำหนดรำยละเอยีดของหน่วยกำรผลติได ้100 ตวัอักษร 

รหสั หมำยถงึรหัสของสนิคำ้ส ำเร็จรูปทีจ่ะผลติจำก BOM 

ตน้ทนุมาตรฐาน หมำยถงึตน้ทนุรวมมำตรฐำนของ BOM ซึง่รวมทัง้วตัถดุบิ และคำ่แรง

ตำ่งๆ โปรแกรมจะใชต้น้ทนุนีเ้ป็นตน้ทนุสนิคำ้เมือ่น ำสนิคำ้ทีผ่ลติเสร็จ

แลว้เขำ้คลงัสนิคำ้ 

คลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งการคดัลอก

ขอ้มลูจาก BOM ทีม่อียูแ่ลว้ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่คน้หา 

เปอรเ์ซน็ตจ์ านวนของเสยีที่

เกดิขึน้ตอ่การผลติ 1 ครัง้ 

จ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่

การผลติ 1 ครัง้ 
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จ านวนทศนยิม หมำยถงึจ ำนวนของหน่วยทศนยิมทีจ่ะใชส้ ำหรับ BOM แตล่ะ BOM 

สถานะ หมำยถงึสถำนะของ BOM แยกออกไดด้งันี้ 

1. สรา้งใหม ่หมำยถงึก ำลงัก ำหนดคำ่ตำ่งๆ ไมส่ำมำรถน ำไปใช ้

ในฟังชัน่อืน่ได ้

2. ผลติ หมำยถงึก ำหนดคำ่ตำ่งๆเรยีบรอ้ยแลว้สำมำรถน ำไปใช ้

ในฟังชัน่ตำ่งๆได ้

3. ยกเลกิ หมำยถงึยกเลกิกำรใชง้ำนแลว้ ไม่สำมำรถน ำไปใช ้

ในฟังชัน่อืน่ได ้

พมิพ ์ หมำยถงึรูปแบบรำยงำนทีต่อ้งกำรพมิพ์ 

สว่นประกอบ  

เลขที ่ หมำยถงึรหัสของวตัถดุบิหรอื BOM ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใชเ้มำส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทำ่นสำมำรถคน้หำรหัสสนิคำ้ไดร้วดเร็ว

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

รำยละเอยีดสนิคำ้แลว้กด F6 ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตำมรหัส 

ถำ้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตำมรำยละเอยีดสนิคำ้ 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของวัตถดุบิหรอื BOM AccStar จะน ำมำจำก 

ระบบสนิคำ้คงคลงัทนัทเีมือ่ทำ่นเลอืกหรอืป้อนรหัสสนิคำ้ อยำ่งไรก็

ตำมทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้จ ำนวนอกัษรสงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนวตัถดุบิทีใ่ชต้อ่กำรผลติ 1 หน่วยสนิคำ้ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลงั AccStar จะใชห้น่วย

นี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ยทา่นสามารถเปลีย่นได ้

ของเสยี หมำยถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ หรอื 

หมำยถงึจ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ 

คงที ่ ถำ้เชค็ถกูทีน่ี ่ชอ่งของเสยีจะหมำยถงึ จ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำร

ผลติ 1 ครัง้ 

เป็น BOM หมำยถงึรำยกำรทีแ่สดงเป็นไม่ใชว่ตัถดุบิ BOM ทำ่นสำมำรถ

ก ำหนดให ้BOM เป็นสว่นประกอบของอกี BOM ได ้และก ำหนดไดไ้ม่

จ ำกัด Level 
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กระบวนการผลติ 

กรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรก ำหนดรำยละเอยีดเกีย่วกบักระบวนกำรผลติทำ่นจะตอ้งก ำหนดรำยละเอยีดที่

หนำ้นีด้ว้ย 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ล าดบั หมำยถงึล ำดับขัน้ตอนของกำรผลติ ทำ่นจะตอ้งเรยีงล ำดบัใหถ้กูตอ้ง

และสอดคลอ้งกับกำรปฏบิัต ิ

เลขที ่ หมำยถงึรหัสของหน่วยกำรผลติหรอืหน่วยเครือ่งจักร 

รายละเอยีด รำยละเอยีดของหน่วยกำรผลติหรอืหน่วยเครือ่งจักร 

หนว่ยผลติ แสดงใหท้รำบวำ่รำยกำรเป็นหน่วยกำรผลติหรอืไมใ่ช ่

เวลาตดิต ัง้ หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรตดิตัง้กอ่นเริม่กำรผลติ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำตดิตัง้ 

เวลาผลติ หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรผลติ 1 หน่วยสนิคำ้ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำผลติ 

เวลารอคอย หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรรอคอยกอ่นเริม่ผลติ 
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หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำรอคอย 

เวลาเคลือ่นยา้ย หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรเคลือ่นยำ้ยไปยังหน่วย 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำเคลือ่นยำ้ย 

จ านวนของเสยี หมำยถงึจ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ 

ของเสยี (%) หมำยถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ 

จ านวนสง่ลว่งหนา้ หมำยถงึจ ำนวนของวัตถดุบิทีจ่ะตอ้งสง่ลว่งหนำ้กอ่นกำรผลติ 

ผลติพรอ้มกนัได ้ หมำยถงึจ ำนวนทีส่ำมำรถผลติพรอ้มกนัได ้

ตน้ทนุตอ่หนว่ย หมำยถงึตน้ทนุตอ่กำรผลติ 1 หน่วยของหน่วยกำรผลติหรอืหน่วย

เครือ่งจักร 

 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นสำมำรถบนัทกึขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั วธิกีำรผลติ รูปภำพ และเอกสำรในรูปแบบของ PDF ของ

แตล่ะ BOM ได ้

 ทำ่นสำมำรถคลกิ 2 ครัง้ทีห่นำ้รำยกำรเพือ่กลับไปดรูำยละเอยีดทีห่นำ้รำยละเอยีด 
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การป้อนขอ้มลูประจ าวนั 

ใบส ัง่ผลติ 

ฟังชัน่นีก้ำรออกใบสัง่ผลติ กอ่นจะออกใบสัง่ผลติทำ่นจะตอ้งก ำหนด BOM และเปลีย่นสถำนะใหเ้ป็น 

ผลติ กอ่น 

 ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหม ่AccStar จะแสดงรำยกำร BOM ทีม่สีถำนะ ผลติ ใหท้ำ่นเลอืก BOM ที่

ตอ้งกำรโดยกดปุ่ ม Enter หรอืคลกิ 2 ครัง้ เมือ่เลอืกเสร็จแลว้ใหก้ ำหนดหมำยเลขใบสัง่ผลติ เมือ่ทำ่นออก

จำกชอ่ง ใบสัง่ผลติเลขที ่AccStar จะคัดลอกขอ้มลูของ BOM มำใหโ้ดยอตัโนมตั ิจำกนัน้ใหท้ำ่นป้อน

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บส ัง่ผลติ หมำยถงึเลขทีข่องใบสัง่ผลติ ก ำหนดได ้15 ตัวอักษร (ตวัเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมำยเลขใหม่ใหโ้ดย

คลกิทีน่ีเ่พือ่ค านวณ 

จ านวนทีจ่ะตอ้งใชใ้นการผลติ 

ตน้ทนุมาตรฐาน 

เลขที ่BOM เวลา 
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บวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน ทำ่นสำมำรถแกไ้ขไดก้อ่น

ออกจำกชอ่งนี ้

ใบส ัง่ขาย/ใบส ัง่ซือ้ กรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรอำ้งองิถงึใบสัง่ขำยหรอืใบสัง่ซือ้ของลกูคำ้ใหเ้ลอืก

ทีน่ี่ 

วนัที ่WO/ครบก าหนด หมำยถงึวนัทีข่องใบสัง่ผลติ และวนัทีค่รบก ำหนดทีจ่ะตอ้งเสร็จ อำจ

เป็นวนัเดยีวกบัวนัทีผ่ลติเสร็จหรอืไม่ก็ได ้

จ านวนผลติ 
ใหท้ำ่นใสจ่ ำนวนทีต่อ้งกำรผลติแลว้คลกิปุ่ ม  เพือ่ค ำนวณ

วตัถดุบิทีต่อ้งกำรใชแ้ละวนัทีเ่ริม่ผลติและวนัทีผ่ลติเสร็จของแตล่ะ

หน่วยกำรผลติ 

ตน้ทนุมาตรฐาน หมำยถงึตน้ทนุรวมมำตรฐำนของ BOM 

สถานะ หมำยถงึสถำนะของใบสัง่ผลติแยกออกไดด้งันี้ 

1. สรา้งใหม ่หมำยถงึก ำลงัก ำหนดคำ่ตำ่งๆ ไมส่ำมำรถน ำไปใช ้

ในฟังชัน่อืน่ได ้

2. ผลติ หมำยถงึก ำหนดคำ่ตำ่งๆเรยีบรอ้ยแลว้สำมำรถน ำไปใช ้

ในฟังชัน่ตำ่งๆได ้

3. เสร็จแลว้ หมำยถงึเสร็จกำรผลติแลว้ ขอ้มูลจะไมแ่สดงอกีที่

หนำ้ตำ่งนี้ 

พมิพ ์ หมำยถงึรูปแบบรำยงำนทีต่อ้งกำรพมิพ์ 

สว่นประกอบ  

เลขที ่ หมำยถงึรหัสของวตัถดุบิหรอื BOM ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใชเ้มำส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทำ่นสำมำรถคน้หำรหัสสนิคำ้ไดร้วดเร็ว

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

รำยละเอยีดสนิคำ้แลว้กด F6 ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตำมรหัส 

ถำ้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตำมรำยละเอยีดสนิคำ้ 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของวัตถดุบิหรอื BOM  

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนวตัถดุบิทีใ่ชต้อ่กำรผลติ 1 หน่วยสนิคำ้ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะบบสนิคำ้คงคลงั AccStar จะใชห้น่วย

นี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ยทา่นสามารถเปลีย่นได ้

จ านวนทีต่อ้งการ หมำยถงึจ ำนวนวตัถดุบิทีจ่ะตอ้งใชใ้ชต้อ่ใบสัง่ผลติ ซึง่จะรวมจ ำนวน

ของเสยีดว้ย 

ของเสยี หมำยถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ หรอื 

หมำยถงึจ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ 

คงที ่ ถำ้เชค็ถกูทีน่ี ่ชอ่งของเสยีจะหมำยถงึ จ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำร

ผลติ 1 ครัง้ 

เป็น BOM หมำยถงึรำยกำรทีแ่สดงเป็นไม่ใชว่ตัถดุบิ BOM ทำ่นสำมำรถ

ก ำหนดให ้BOM เป็นสว่นประกอบของอกี BOM ได ้และก ำหนดไดไ้ม่
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จ ำกัด Level 

กรณีทีท่ำ่นก ำหนดรำยละเอยีดเกีย่วกบักระบวนกำรผลติ AccStar จะค ำนวณวันทีเ่ริม่ตน้และวันที่

ผลติเสร็จของแตล่ะหน่วยผลติใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีใ่ชเ้ก็บสนิคำ้ทีผ่ลติเสร็จแลว้ 

วธิกีารบนัทกึบญัช ี หมำยถงึวธิกีำรบนัทกึบญัชตีน้ทนุทีเ่กดิขึน้จำกหน่วยผลติแยกออกได ้

ดงันี ้

1. ป้อน Manual หมำยถงึไมต่อ้งกำรให ้AccStar ค ำนวณให ้

ในกรณีทีท่ำ่นป้อนคำ่แรงเป็นยอดรวมรำยเดอืนครัง้เดยีว 

2. เมือ่ปิดงาน หมำยถงึตอ้งกำรให ้AccStar ค ำนวณใหแ้ละ

บนัทกึบัญชเีมือ่หน่วยผลติ ผลติเสร็จแลว้ทัง้หมด 

3. เมือ่ปิดใบส ัง่งาน หมำยถงึตอ้งกำรให ้AccStar ค ำนวณให ้

และบนัทกึบัญชเีมือ่หน่วยผลติผลติเสร็จแลว้ทกุหน่วยผลติ 

และไดเ้ปลีย่นสถำนะใบสัง่ผลติเป็น เสร็จแลว้ 

บนัทกึ หมำยถงึรำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับใบสัง่ผลติ 
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หนว่ยงาน ทำ่นสำมำรถก ำหนดหน่วยงำนส ำหรับใบสัง่ผลติ เพือ่อำ้งองิ 

โครงการ ทำ่นสำมำรถก ำหนดโครงกำรส ำหรับใบสัง่ผลติ เพือ่อำ้งองิ 

กระบวนการผลติ  

ล าดบั หมำยถงึล ำดับขัน้ตอนของกำรผลติ 

เลขที ่ หมำยถงึรหัสของหน่วยกำรผลติหรอืหน่วยเครือ่งจักร 

รายละเอยีด รำยละเอยีดของหน่วยกำรผลติหรอืหน่วยเครือ่งจักร 

หนว่ยผลติ แสดงใหท้รำบวำ่รำยกำรเป็นหน่วยกำรผลติหรอืไมใ่ช ่

เร ิม่ผลติ หมำยถงึวนัทีแ่ละเวลำเริม่ผลติของหน่วยผลติ AccStar ค ำนวณให ้

จำกขอ้มลูทีก่ ำหนดไวท้ี ่BOM 

ผลติเสร็จ หมำยถงึวนัทีแ่ละเวลำเมือ่หน่วยผลติผลติเสร็จ AccStar ค ำนวณให ้

จำกขอ้มลูทีก่ ำหนดไวท้ี ่BOM 

เวลาตดิต ัง้ หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรตดิตัง้กอ่นเริม่กำรผลติ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำตดิตัง้ 

เวลาผลติ หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรผลติ 1 หน่วยสนิคำ้ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำผลติ 

เวลาผลติท ัง้หมด-Min. หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรผลติของหน่วยผลติมหีน่วยเป็นนำท ี

เวลารอคอย หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรรอคอยกอ่นเริม่ผลติ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำรอคอย 

เวลาเคลือ่นยา้ย หมำยถงึเวลำทีใ่ชใ้นกำรเคลือ่นยำ้ยไปยังหน่วย 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยของเวลำเคลือ่นยำ้ย 

จ านวนของเสยี หมำยถงึจ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ 

ของเสยี (%) หมำยถงึเปอรเ์ซ็นตจ์ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ตอ่กำรผลติ 1 ครัง้ 

จ านวนสง่ลว่งหนา้ หมำยถงึจ ำนวนของวัตถดุบิทีจ่ะตอ้งสง่ลว่งหนำ้กอ่นกำรผลติ 

ผลติพรอ้มกนัได ้ หมำยถงึจ ำนวนทีส่ำมำรถผลติพรอ้มกนัได ้

ตน้ทนุตอ่หนว่ย หมำยถงึตน้ทนุตอ่กำรผลติ 1 หน่วยของหน่วยกำรผลติหรอืหน่วย

เครือ่งจักร 

สถานะ หมำยถงึสถำนะของกำรผลติของหน่วยผลติแยกออกไดด้งันี้ 

1. สรา้งใหม ่หมำยถงึก ำลงัก ำหนดคำ่ตำ่งๆ  

2. ผลติ หมำยถงึอยูใ่นระหวำ่งกำรผลติ 

3. เสร็จแลว้ หมำยถงึเสร็จกำรผลติแลว้ 
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ประวัต ิ

 ทำ่นสำมำรถดปูระวตัขิองใบสัง่ผลติพรอ้มกบัจ ำนวนวัตถดุบิทีใ่ชจ้รงิเปรยีบเทยีบกบัทีก่ ำหนดไวต้ำม 

BOM ไดท้ีห่นำ้ “รำยกำร” ตำมรปู 
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เบกิวตัถดุบิ 

ฟังชัน่นีก้ำรน ำเอำวตัถดุบิตำมใบสัง่ผลติเพือ่เอำไปผลติ กอ่นจะออกใบเบกิวัตถดุบิทำ่นจะตอ้ง

ก ำหนดใบสัง่ผลติ และเปลีย่นสถำนะใหเ้ป็น ผลติ กอ่น 

 ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหมก่ ำหนดหมำยเลขใบสัง่ผลติ  เสร็จแลว้คลกิปุ่ ม  เพือ่แสดงรำยกำร

ใบสัง่ผลติทีม่สีถำนะ ผลติ ใหท้ำ่นเลอืกใบสัง่ผลติ ทีต่อ้งกำรโดยกดปุ่ ม Enter หรอืคลกิ 2 ครัง้ AccStar 

จะคัดลอกขอ้มลูของ ใบสัง่ผลติมำใหโ้ดยอตัโนมตั ิจำกนัน้ใหท้ำ่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบเบกิของ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบเบกิวตัถดุบิ ก ำหนดได ้15 ตัวอักษร (ตวัเลข

หรอือกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมำยเลข

ใหมใ่หโ้ดยบวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน ทำ่น

สำมำรถแกไ้ขไดก้อ่นออกจำกชอ่งนี้ 
วนัทีใ่บเบกิของ วนัทีใ่บเบกิวตัถดุบิ 
วนัทีส่ง่ของ หมำยถงึวนัทีท่ีท่ำงฝ่ำยดแูลสนิคำ้ไดส้ง่ของให ้

ป้อนจ านวนทีจ่ะตอ้งเบกิ ทา่น

เบกิบางสว่นได ้ 

คลกิขวาทีน่ีแ่ลว้เลอืกเมนู 

Column Chooser แลว้ลาก

ชือ่คอลมันท์ีต่อ้งการแสดงมา

ไวท้ีน่ี ่ 
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สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึตอ้งกำรเบกิจำกสถำนทีเ่ก็บแหง่ไหน 
ใบส ัง่ผลติ หมำยถงึขอ้มลูอำ้งองิใบสัง่ผลติ 
บนัทกึ หมำยถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งกำรจะแจง้ใหฝ่้ำยดแูลสนิคำ้ไดรั้บ

ทรำบหรอือืน่ๆ 
รายการวตัถุดบิ  
เลขที ่ หมำยถงึรหัสของวตัถดุบิหรอื BOM ทำ่นสำมำรถคน้หำโดยใช ้

เมำสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทำ่นสำมำรถคน้หำ

รหัสสนิคำ้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตวัแรกของรหัสแลว้กด F4 

หรอื ป้อน 1-3 ตวัแรกของรำยละเอยีดสนิคำ้แลว้กด F6 ในกรณี

ทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตำมรหัส ถำ้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตำม

รำยละเอยีดสนิคำ้ 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของวัตถดุบิหรอื BOM  

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรเบกิ ทำ่นสำมำรถเบกิบำงสว่นไดโ้ดย

ใหเ้ปลีย่นจ ำนวนไดต้ำมตอ้งกำร ถำ้ยังไมต่อ้งกำรเบกิบำง

รำยกำรใหใ้ส ่0 ในชอ่งนี ้

กรณีทียั่งไม่ไดเ้บกิหรอืเบกิบำงสว่น ในครัง้ตอ่ไปเมือ่ท ำกำรเบกิ

จำกใบสัง่ผลติเดยีวกนั จ ำนวนทีแ่สดงจะเป็นจ ำนวนทียั่งไม่ได ้

เบกิ 

 

ขอ้แนะน า: 

 AccStar จะตดัยอดคงเหลอืในสนิคำ้คงคลงัเมือ่ทำ่นคลกิปุ่ ม ปิดรำยกำร แลว้ 

 ดปูระวัตกิำรเบกิวตัถดุบิไดท้ีห่นำ้ “ประวตั”ิ 
 ทำ่นสำมำรถดรูำยประวตักิำรเบกิวตัถดุบิในรูปแบบของ Excel ไดท้ีห่นำ้ Excel Sheet 

 ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้ำก Column Chooser โดยลำกคอลมันท์ีต่อ้งกำรไปไว ้

ตรงต ำแหน่งทีต่อ้งกำร 
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รบัสนิคา้ส าเร็จรปู 

ฟังชัน่นีก้ำรน ำเอำสนิคำ้ทีผ่ลติเสร็จแลว้ตำมใบสัง่ผลติเพือ่เอำไปเกบ็ไวท้ีค่ลังสนิคำ้กอ่นน ำไปขำย

หรอืใชต้ำมวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ  กอ่นจะออกใบรับสนิคำ้ส ำเร็จรปูทำ่นจะตอ้งก ำหนดใบสัง่ผลติ และเปลีย่น

สถำนะใหเ้ป็น ผลติ กอ่น 

 ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหมก่ ำหนดหมำยเลขใบรับสนิคำ้ส ำเร็จรปู  เสร็จแลว้เลอืกรำยกำรใบสัง่ผลติ

ในชอ่งใบสัง่ผลติ เลอืกใบสัง่ผลติ ทีต่อ้งกำรโดยกดปุ่ ม Enter หรอืคลกิ 1 ครัง้ AccStar จะคัดลอกขอ้มลู

ของ ใบสัง่ผลติมำใหโ้ดยอตัโนมตั ิจำกนัน้ใหท้ำ่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบรบัของ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบรับสนิคำ้ส ำเร็จรูป ก ำหนดได ้15 ตัวอักษร 

(ตวัเลขหรอือักษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดง

หมำยเลขใหมใ่หโ้ดยบวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน 

ทำ่นสำมำรถแกไ้ขไดก้อ่นออกจำกชอ่งนี้ 
วนัทีใ่บรบัของ วนัทีใ่บรับสนิคำ้ส ำเร็จรูป 

ป้อนจ านวนทีจ่ะรับ รับ

เป็นบางสว่นได ้ 

คลกิขวาทีน่ีแ่ลว้เลอืกเมนู 

Column Chooser แลว้ลาก

ชือ่คอลมันท์ีต่อ้งการแสดงมา

ไวท้ีน่ี ่ 
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วนัทีผ่ลติ หมำยถงึวนัทีข่องใบสัง่ผลติ 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึตอ้งกำรเก็บไว ้ณ สถำนทีเ่ก็บแหง่ไหน 
ใบส ัง่ผลติ หมำยถงึใบสัง่ผลติทีต่อ้งกำรรับสนิคำ้เขำ้ 
บนัทกึ หมำยถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งกำร 
รายการวตัถุดบิ  
รหสั หมำยถงึรหัสของสนิคำ้ทีจ่ะน ำเขำ้ 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรน ำเขำ้ ทำ่นสำมำรถน ำเขำ้บำงสว่นได ้

โดยใหเ้ปลีย่นจ ำนวนไดต้ำมตอ้งกำร  

กรณีทีน่ ำเขำ้บำงสว่น ในครัง้ตอ่ไปเมือ่ท ำกำรน ำเขำ้จำกใบสัง่

ผลติเดยีวกนั จ ำนวนทีแ่สดงจะเป็นจ ำนวนทีย่ังไมไ่ดน้ ำเขำ้ 

 

ขอ้แนะน า: 

 AccStar จะปรับปรุงยอดคงเหลอืในสนิคำ้คงคลงัเมือ่ทำ่นคลกิปุ่ ม ปิดรำยกำร แลว้ 

 ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้ำก Column Chooser โดยลำกคอลมันท์ีต่อ้งกำรไปไว ้

ตรงต ำแหน่งทีต่อ้งกำร 

 ดปูระวัตกิำรรับสนิคำ้ไดท้ีห่นำ้ “ประวัต”ิ 
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การจดัวางวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรปู 

 ในกรณีทีอ่งคก์รของทำ่นตอ้งระบบจัดกำรกำรจัดวำงสนิคำ้ในสถำนทีเ่ก็บตำ่งๆ ทำ่นสำมำรถใช ้

ฟังชัน่นี ้ทำ่นสำมำรถดปูระวตักิำรเขำ้ออกและดวูัตถดุบิหรอืสนิคำ้ส ำเร็จรปูคงเหลอืตำมสถำนทีเ่ก็บตำ่งๆได ้

ทกุระดับ ฟังชัน่นีจ้ะไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรก ำหนดสถำนทีเ่ก็บทีป้่อนในฟังชัน่อืน่ๆ (สถำนทีเ่ก็บเหลำ่นัน้จะ

ก ำหนดไดร้ะดับเดยีวเทำ่นัน้ เชน่ สำขำ หรอื โกดัง เป็นตน้) 

ก าหนดสถานทีเ่ก็บ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ ำหรับก ำหนดสถำนทีเ่ก็บ ทำ่นจะตอ้งก ำหนดสถำนทีเ่ก็บกอ่นท ำฟังชัน่อืน่ๆ ทำ่น

สำมำรถก ำหนดสถำนทีเ่ก็บไดไ้มจ่ ำกดัสถำนทีแ่ละไมจ่ ำกดัระดับ 

ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหมแ่ลว้ก ำหนดรหัสสถำนที ่จำกนัน้ใหท้ำ่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตำม

รำยละเอยีดดำ้นลำ่ง 
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ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสัสถานที ่ หมำยถงึรหัสสถำนทีห่รอืกลอ่งเก็บวตัถดุบิ ก ำหนดได ้15 

ตวัอักษร (ตวัเลขหรอือักษร) ทำ่นจะตอ้งก ำหนดเองหลงัจำกกด

ปุ่ มสรำ้งใหม่ 

รหสัแม ่ หมำยถงึรหัสของสถำนทีท่ีส่ถำนทีน่ีต้ัง้อยู ่ 

คลกิปุ่ ม  เพือ่คน้หำ กรณีทีส่ถำนทีนั่น้เป็นสถำนทีท่ีใ่หญ่

ทีส่ดุ เชน่ โกดัง ใหร้หัสสถำนที ่และรหัสแมเ่ป็นรหัสเดยีวกนั 
รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสถำนที ่

เป็นทีเ่ก็บ หมำยถงึสถำนทีท่ีก่ ำหนดเป็นเก็บของหรอืไม ่เชน่  

1. กระบะวำงไวบ้นชัน้วำง กระบะจะเป็นทีเ่ก็บ แตช่ัน้วำง

ของไมใ่ชท่ีเ่ก็บ 

2. เก็บของไวท้ีช่ัน้วำงของโดยไม่ม ีวตัถอุืน่อกี กรณีเชน่นี ้

ชัน้วำงของจะเป็นทีเ่ก็บ 
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น าสนิคา้เขา้ทีเ่ก็บ 

ฟังชัน่นีก้ำรน ำเอำวตัถดุบิหรอืสนิคำ้ทีผ่ลติเสร็จแลว้ไปเก็บตำมสถำนทีเ่กบ็ กำรน ำเขำ้เกบ็ของสนิคำ้

ทีซ่ ือ้มำจะจัดกำรตำมผูข้ำย และใบรับสนิคำ้ ส ำหรับกำรเก็บสนิคำ้ส ำเร็จรปูทีผ่ลติเสร็จแลว้จะจัดกำรตำมใบ

รับสนิคำ้ส ำเร็จรปู 

 ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหมก่ ำหนดหมำยเลขใบจัดวำง  เสร็จแลว้เลอืกผูข้ำยและใบรับสนิคำ้ที่

ตอ้งกำรจะเกบ็ AccStar จะคัดลอกขอ้มลูของ ใบรับสนิคำ้มำใหโ้ดยอตัโนมตั ิจำกนัน้ใหท้ำ่นป้อนขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบจดัวางเลขที ่ หมำยถงึเลขทีใ่บจัดวำง ก ำหนดได ้15 ตวัอกัษร (ตัวเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมำยเลขใหม่ให ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน ทำ่นสำมำรถแกไ้ข

ไดก้อ่นออกจำกชอ่งนี ้
วนัทีใ่บจดัวาง วนัทีข่องใบจัดวำง 
ผูข้าย หมำยถงึผูข้ำยสนิคำ้ใหแ้กท่ำ่น ในกรณีทีเ่ป็นกำรกำรเก็บสนิคำ้

ส ำเร็จรูปทีผ่ลติเสร็จแลว้ ใหเ้ลอืกผูข้ำยทีร่ะบวุำ่ “โอนสนิคำ้

ป้อนจ านวนทีเ่ก็บแตล่ะที ่ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่เลอืกสถานทีเ่ก็บ  
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ส ำเร็จรูปเขำ้คลงั” 

สถานทีเ่ก็บ หมำยถงึตอ้งกำรเก็บไว ้ณ สถำนทีเ่ก็บทีใ่หญ่ทีส่ดุ  
ใบรบัสนิคา้ หมำยถงึใบรับสนิคำ้ หรอืใบรับสนิคำ้ส ำเร็จรูป 
บนัทกึ หมำยถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งกำร 
รายการสนิคา้  
รหสั หมำยถงึรหัสของสนิคำ้ทีจ่ะน ำเขำ้เก็บ 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำร 
หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ 

หมายเลขลอ้ต หมำยถงึหมำยเลขลอ้ตของสนิคำ้ (ถำ้ม)ี 

วนัทีห่มดอายุ หมำยถงึวนัทีห่มดอำยขุองสนิคำ้ (ถำ้ม)ี 

สถานทีเ่ก็บ  

รหสัสถานที ่ หมำยถงึรหัสสถำนทีห่รอืกลอ่งเก็บวตัถดุบิหรอืสนิคำ้ 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรเก็บไวท้ีส่ถำนทีน่ี้ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ 

ขอ้แนะน า: 

 ยอดรวมของจ ำนวนทีเ่ก็บกับจ ำนวนทีรั่บเขำ้ตำมใบรับจะตอ้งเทำ่กนั 

 ทำ่นสำมำรถพมิพบ์ำรโ์คด๊เพือ่ใชใ้นกำรน ำเอำวตัถดุบิไปผลติ 

 ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้ำก Column Chooser โดยลำกคอลมันท์ีต่อ้งกำรไปไว ้

ตรงต ำแหน่งทีต่อ้งกำร 

 ดปูระวัตกิำรรับสนิคำ้ไดท้ีห่นำ้ “ประวัต”ิ 

 

คลกิขวาเพือ่แสดงเมนูนี ้
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ทำ่นสำมำรถดปูระวตัโิดยจดักลุม่รหสัแมแ่ละรหัสสถำนทีด่ังรปูนี ้
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น าสนิคา้ออกจากทีเ่ก็บ ส าหรบัการผลติ 

ฟังชัน่นีก้ำรน ำเอำวตัถดุบิหรอืสนิคำ้ออกไปเพือ่ท ำกำรผลติ กำรจดักำรจะจัดกำรตำมใบเบกิของเพือ่

ใชใ้นกำรผลติ 

 ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหมก่ ำหนดหมำยเลขใบน ำออก  เสร็จแลว้เลอืกใบเบกิของทีต่อ้งกำรจะเก็บ 

AccStar จะคดัลอกขอ้มลูของ ใบเบกิของมำใหโ้ดยอตัโนมตั ิจำกนัน้ใหท้ำ่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบน าออกเลขที ่ หมำยถงึเลขทีใ่บน ำออก ก ำหนดได ้15 ตัวอกัษร (ตัวเลขหรอื

ป้อนจ านวนทีน่ าออก  คลกิทีน่ีเ่พือ่เลอืกสถานที่

เก็บ  

คลกิ 2 ครัง้ทีน่ีเ่พือ่เลอืก

สถานทีเ่ก็บ  
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อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมำยเลขใหม่ให ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน ทำ่นสำมำรถแกไ้ข

ไดก้อ่นออกจำกชอ่งนี ้
วนัทีใ่บน าออก วนัทีข่องใบน ำออก 
ใบเบกิของ หมำยถงึใบเบกิของตำมใบสัง่ผลติสนิคำ้ 

ใบส ัง่ผลติ หมำยถงึใบสัง่ผลติตำมใบเบกิของ 
ป้อนบารโ์คด๊ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูดว้ยวธิยีงิบำรโ์ค๊ดไดท้ีน่ี ่ 
บนัทกึ หมำยถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งกำร 
รายการสนิคา้  
รหสั หมำยถงึรหัสของสนิคำ้ทีจ่ะออก 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำร 
หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ 

หมายเลขลอ้ต หมำยถงึหมำยเลขลอ้ตของสนิคำ้ (ถำ้ม)ี 

วนัทีห่มดอายุ หมำยถงึวนัทีห่มดอำยขุองสนิคำ้ (ถำ้ม)ี 

สถานทีเ่ก็บ  

รหสัสถานที ่ หมำยถงึรหัสสถำนทีห่รอืกลอ่งเก็บวตัถดุบิหรอืสนิคำ้ เมือ่ทำ่น 

คลกิ 2 ครัง้ทีร่ำยกำรทีเ่ลอืก AccStar จะคดัลอกขอ้มูลตำม 

ใบเบกิจัดวำงมำใหโ้ดยอตัโนมัต ิ

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรน ำออกจำกสถำนทีน่ี้ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นจะป้อนสถำนทีเ่ก็บดว้ยตัวเองไมไ่ด ้ทำ่นตอ้งเลอืกจำกกลอ่งทีใ่หเ้ลอืกเทำ่นัน้ 

 ยอดรวมของจ ำนวนทีน่ ำออกกับจ ำนวนทีน่ ำออกตำมใบเบกิของ 

 ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้ำก Column Chooser โดยลำกคอลมันท์ีต่อ้งกำรไปไว ้

ตรงต ำแหน่งทีต่อ้งกำร 

 ดปูระวัตกิำรน ำออกไดท้ีห่นำ้ “ประวตั”ิ 
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น าสนิคา้ออกจากทีเ่ก็บ ส าหรบัการขาย 

ฟังชัน่นีก้ำรน ำเอำสนิคำ้ส ำเร็จรปูออกไปเพือ่ท ำกำรขำย กำรจัดกำรจะจัดกำรตำมใบสัง่ของในระบบ

ขำย 

 ใหท้ำ่นคลกิปุ่ มสรำ้งใหมก่ ำหนดหมำยเลขใบน ำออก  เสร็จแลว้เลอืกใบสัง่ของทีต่อ้งกำร AccStar 

จะคัดลอกขอ้มลูของ ใบสัง่ของมำใหโ้ดยอตัโนมตั ิจำกนัน้ใหท้ำ่นป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ใบน าออกเลขที ่ หมำยถงึเลขทีใ่บน ำออก ก ำหนดได ้15 ตัวอกัษร (ตัวเลขหรอื

อกัษร) เมือ่คลกิปุ่ มสรำ้งใหมโ่ปรแกรมจะแสดงหมำยเลขใหม่ให ้

โดยบวกหนึง่ตอ่จำกหมำยเลขสดุทำ้ยทีป้่อน ทำ่นสำมำรถแกไ้ข

ไดก้อ่นออกจำกชอ่งนี ้
วนัทีใ่บน าออก วนัทีข่องใบน ำออก 
ใบส ัง่ของเลขที ่ หมำยถงึใบสัง่ของตำมระบบขำย 

ใบส ัง่ซือ้ลูกคา้ หมำยถงึใบสัง่ซือ้ของลกูคำ้ ตำมใบสัง่ของ 

ป้อนจ านวนทีน่ าออก  คลกิทีน่ีเ่พือ่เลอืกสถานที่

เก็บ  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท ำธุรกจิง่ำยขึน้  262 

 

ป้อนบารโ์คด๊ ทำ่นสำมำรถป้อนขอ้มลูดว้ยวธิยีงิบำรโ์ค๊ดไดท้ีน่ี ่ 
บนัทกึ หมำยถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งกำร 
รายการสนิคา้  
รหสั หมำยถงึรหัสของสนิคำ้ทีจ่ะออก 

รายละเอยีด หมำยถงึรำยละเอยีดของสนิคำ้ 

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำร 
หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ 

หมายเลขลอ้ต หมำยถงึหมำยเลขลอ้ตของสนิคำ้ (ถำ้ม)ี 

วนัทีห่มดอายุ หมำยถงึวนัทีห่มดอำยขุองสนิคำ้ (ถำ้ม)ี 

สถานทีเ่ก็บ  

รหสัสถานที ่ หมำยถงึรหัสสถำนทีห่รอืกลอ่งเก็บวตัถดุบิหรอืสนิคำ้ เมือ่ทำ่น 

คลกิ 2 ครัง้ทีร่ำยกำรทีเ่ลอืก AccStar จะคดัลอกขอ้มูลตำม 

ใบเบกิจัดวำงมำใหโ้ดยอตัโนมัต ิ

จ านวน หมำยถงึจ ำนวนทีต่อ้งกำรน ำออกจำกสถำนทีน่ี้ 

หนว่ย หมำยถงึหน่วยสนิคำ้ 

ขอ้แนะน า: 

 ทำ่นจะป้อนสถำนทีเ่ก็บดว้ยตัวเองไมไ่ด ้ทำ่นตอ้งเลอืกจำกกลอ่งทีใ่หเ้ลอืกเทำ่นัน้ 

 ยอดรวมของจ ำนวนทีน่ ำออกกับจ ำนวนทีน่ ำออกตำมใบเบกิของ 

 ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงคอลัมนท์ีแ่สดงไดจ้ำก Column Chooser โดยลำกคอลมันท์ีต่อ้งกำรไปไว ้

ตรงต ำแหน่งทีต่อ้งกำร 

 ดปูระวัตกิำรน ำออกไดท้ีห่นำ้ “ประวตั”ิ 
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คน้หาขอ้มลูและประวตั ิ

ฟังชัน่นีก้ำรคน้หำขอ้มลูทัง้ ขอ้มลูคงเหลอื กำรน ำเขำ้และกำรน ำออก 

ดรูำยกำรคงเหลอืตำมสถำนทีเ่กบ็ 
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ดรูำยกำรคงเหลอืตำมรหสัสนิคำ้ 
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ดปูระวัตกิำรน ำเขำ้และออกของสนิคำ้หรอืวตัถดุบิ 

 

 

 


