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ค าน า 

ปัจจบุนันีค้อมพวิเตอรถ์อืเป็นสว่นหนึง่ของธรุกจิเกอืบทกุประเภท ถา้ธรุกจิไหนน าคอมพวิเตอรม์า

ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกจ็ะไดเ้ปรยีบกวา่ธรุกจิทีย่งัไมไ่ดน้ าคอมพวิเตอรม์าใชห้รอืน ามาใชแ้ตใ่ชไ้ดไ้ม่

เต็มที ่(เพยีงเป็นแคเ่ครือ่งพมิพจ์ดหมายหรอืเครือ่งบวกเลขชนดิหนึง่เทา่นัน้) การทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์าก

คอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งสงูสดุเราจะตอ้งรูจั้กใช ้Software เพราะคอมพวิเตอรจ์ะไมม่ปีระโยชนเ์ลยถา้ไมม่ ี

Software ทีด่มีาจดัการ 

โปรแกรมสนิคา้คงคลังก็เป็น Software ตวัหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหก้ารน าคอมพวิเตอรม์าชว่ยใหก้ารท าธรุกจิ

ไดง้า่ยและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โปรแกรมสนิคา้คงคลงัในขณะนีม้ใีหเ้ลอืกคอ่นขา้งมากมายตัง้แตโ่ปรแกรม

ทีย่งัใชบ้น DOS ไปจนถงึ Windows 

การเลอืกโปรแกรมสนิคา้คงคลังเพือ่มาใชง้านเป็นสิง่ส าคัญมากทีจ่ะตอ้งพจิารณาอยา่งระเอยีดและ

รอบคอบเพราะถา้เลอืกไดไ้มถ่กูตอ้งแลว้จะมผีลกระทบคอ่นขา้งมากในภายหลังเพราะการเปลีย่นจาก

โปรแกรมหนึง่ไปเป็นอกีโปรแกรมหนึง่ไมง่า่ยเพราะจะตอ้งโอนขอ้มลูจากโปรแกรมเดมิไปยงัโปรแกรมใหม ่

ถา้มขีอ้มลูมากความซบัซอ้นตา่งๆจะมมีากขึน้ตาม 

สิง่ส าคัญทีค่วรจะพจิารณามดีังนี ้

1. ไมค่วรเลอืกโปรแกรมทีใ่ชบ้น DOS 

2. ไมค่วรเลอืกโปรแกรมทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งเดยีวแตย่งัใชเ้ทคโนโลยีเ่กา่อยู ่เพราะในอนาคต

อนัใกลน้ีเ้ขาจะตอ้งเปลีย่นมาเป็นเทคโนโลยีใ่หมซ่ ึง่จะตอ้งใชเ้วลามากในการพัฒนาและ

ทดลองใหโ้ปรแกรมท างานไดอ้ยา่งดมีปีระสทิธภิาพ 

3. ใชง้านไดส้ะดวก ยดึหยุน่ 

4. สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขเงือ่นไขตา่งๆ ไดด้ว้ยตวัทา่นเองเมือ่ธรุกจิเปลีย่นไป 

5. อยา่เชือ่ค าโฆษณา ทดลองดว้ยตัวทา่นเองกอ่นตดัสนิใจ 

AccStar เป็นโปรแกรมทีใ่ช ้.NET Framework technology จาก Microsoft ซึง่ท าใหท้า่นมัน่ใจไดว้า่

ทา่นสามารถใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 10 ปีโดยไมล่า้สมยั ทา่นสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัโปรแกรมชัน้น าไดท้กุ

โปรแกรมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ขอขอบคณุทา่นเป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดเ้ลอืก AccStar เพือ่น าไปชว่ยใหก้ารท าธรุกจิของทา่นไดง้า่ยขึน้ 

ทา่นสามารถมัน่ใจไดว้า่ทา่นไดโ้ปรแกรมทีด่แีลว้ 

บรษัิท รัชดาพน จ ากดั 
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ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชง้าน 

แถบเมน ู

แถบเมนูจะคลา้ยกบัโปรแกรมทีใ่ชก้บั Windows ตา่งๆ การใชง้านกเ็หมอืนกนั เพยีงแตค่ลกิปุ่ มแถบ
เมนูเพือ่ท ารายการ 

 

 

 
 

 

 

เมือ่ทา่นคลกิ Add to Quick Access Toolbar  

 

เมือ่ทา่นคลกิ Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon 

 

 

Quick Access Toolbar  

คลกิขวาเพือ่จัดรปูแบบเมนูได ้ 

เมนูทีท่า่นเลอืกจะปรากฏทีน่ี ่

ทา่นสามารถคลกิทีน่ีเ่พือ่ใชง้าน 
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เมือ่ทา่นคลกิ Minimize the Ribbon  

 

 

 

  

คลกิเพือ่แสดงเมน ู 
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Navigation 

 เราไดอ้อกแบบแถบเมนูมาตรฐานส าหรับการโปรแกรม โดยทกุหนา้ตา่งใชแ้ถบเมนูเดยีวกนั ทา่นไม่

ตอ้งกงัวลถงึต าแหน่งของแถบเมนูในแตล่ะหนา้ตา่ง 

           
 

 

 เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนแรก หรอืใช ้Ctrl + W 

 
เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนกอ่นหนา้ หรอืใช ้Ctrl + E 

 
เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนตอ่ไป หรอืใช ้Ctrl + R 

 เพือ่ทีจ่ะไปยงัระเบยีนสดุทา้ย หรอืใช ้Ctrl + T 

 เพือ่ทีจ่ะเพิม่ระเบยีนใหม ่หรอืใช ้F2 

 เพือ่ทีจ่ะยกเลกิการเปลีย่นแปลง หรอืใช ้Ctrl + Z 

 เพือ่ทีจ่ะบนัทกึ หรอืใช ้F9 

 เพือ่ทีจ่ะลบระเบยีน  Ctrl + D 

 
เพือ่ทีจ่ะปิดหนา้ตา่ง หรอืใช ้Ctrl + F4 

 เพือ่ทีจ่ะบนัทกึรายการเพือ่น ามาใชอ้กี  

 เพือ่ทีจ่ะน าเอารายการทีบ่นัทกึไวแ้ลว้กลบัมาใช ้ 

 เพือ่ทีจ่ะพมิพท์ันทโีดยไมด่กูอ่นพมิพ ์

 เมือ่ตอ้งการดกูอ่นพมิพ ์

 เมือ่ตอ้งการแกไ้ข หรอื Copy แบบฟอรม์หรอืรายงาน 

 เมือ่ตอ้งการลบแบบฟอรม์หรอืรายงาน 

  

 ขอ้แนะน า:  
  

 คณุสามารถกด ENTER หรอื TAB เพือ่ทีจ่ะเคลือ่นไปยังชอ่งขอ้มลูตอ่ไปยกเวน้กลอ่งขอ้มลูซึง่จะตอ้งใช ้TAB  

 AccStar เชค็ขอ้มลูทีค่ณุป้อนวา่ถกูตอ้งหรอืไม ่ทกุครัง้ทีเ่คลือ่นไปยังชอ่งขอ้มลูตอ่ไป 

 คณุสามารถใช ้F4 เพือ่แสดง dropdown list และ F4 แทนการคลกิปุ่ ม Enter เพือ่เลอืกรายการ และใช ้ F4  

เพือ่ยกเลกิ หนา้ตา่งรายการ 

 คณุสามารถ ป้อนตวัอกัษรเพยีงบางตัวในชอ่งทีเ่ป็นรหัส แลว้กด F4 เพือ่คน้หาโดยรหัสหรอืกด F6 เพือ่คน้หา

จากรายละเอยีด AccStar จะแสดงขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุแกท่า่น 

 ใหท้า่นเอาเมาสไ์ปวางไวต้รงปุ่ มทีส่งสยัการท างาน จะมขีอ้ความอธบิายการใชง้านของปุ่ มนัน้ให ้
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การป้อนขอ้มลูใหม ่

ทกุหนา้ตา่งทีม่ไีวส้ าหรับป้อนขอ้มลู เมือ่ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูใหม ่ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื F2 AccStar 

จะแสดงหมายเลขสดุทา้ยบวก 1 ในชอ่งหมายเลขเอกสาร ถา้ทา่นไมต่อ้งการทา่นสามารถแกไ้ขไดก้อ่นที่

ทา่นจะออกจากชอ่งหมายเลขเอกสารนัน้ๆ แลว้ AccStar ก็จะจ าหมายเลขทีท่า่นแกไ้ขเพือ่ใชใ้นครัง้ตอ่ไป 

เมือ่ทา่นออกจากชอ่งหมายเลขเอกสารแลว้ทา่นไมส่ามารถกลับไปแกไ้ขหมายเลขเอกสารได ้ถา้ทา่นจะ

แกไ้ขทา่นจะตอ้งยกเลกิโดย คลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”   แลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื F2 อกีครัง้ (ทา่นสามารถดู

หมายเลขลา่สดุไดด้ว้ยการคลกิขวาตรงต าแหน่งไหนก็ไดบ้นหนา้ตา่งทีป้่อนขอ้มลู) 

จากนัน้ใหท้า่นป้อนขอ้มลูทีจ่ าเป็นในหนา้ตา่งนัน้ๆ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 

 หรอื F9 เพือ่บนัทกึขอ้มลู ในกรณีทีต่อ้งการยกเลกิการป้อนขอ้มลูใหค้ลกิปุ่ ม “ยกเลกิ”  หรอื Ctrl + 

Z คลกิปุ่ ม “ปิด”  หรอื Ctrl + F4 เมือ่ตอ้งการปิดหนา้ตา่ง 

หนา้ตา่งทีม่ไีวส้ าหรับป้อนขอ้มลูเกอืบทกุหนา้ตา่งจะมปีุ่ มใหเ้ชค็  ถา้ทา่นยงัตอ้งการทีจ่ะ

แกไ้ขขอ้มลูทีไ่ดป้้อนแลว้ไมต่อ้งเชค็ปุ่ มปิด แตถ่า้ทา่นไมต่อ้งการแกไ้ขแลว้ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้คลกิปุ่ มบนัทกึ 

ถา้ทา่นยงัไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิดขอ้มลูจะยงัคงอยูท่ีห่นา้ตา่งนัน้ๆ จะยงัไม ่Update ไปยงัสว่นอืน่ๆเชน่ ทีห่นา้ตา่ง

ใบสัง่ซือ้สนิคา้ ถา้ทา่นยงัไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ทา่นก็จะยงัรับสนิคา้ไมไ่ด ้เมือ่ทา่นเชค็ปุ่ มปิดขอ้มลูจะถกูโอนไป

ยงัหนา้ตา่งรับสนิคา้ เป็นตน้ 

ทา่นสามารถดรูายการบญัชแียกประเภททีเ่กดิขึน้ไดท้ีฟั่งชัน่ “บนัทกึขอ้มลูแยกประเภท” 

การเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

 เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทกุหนา้ตา่งทีม่ไีวส้ าหรับป้อนขอ้มลู ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

เลย โดยใช ้Navigation ไปยงัขอ้มลูทีต่อ้งการจะเปลีย่น เมือ่เปลีย่นแปลงเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 

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

การลบขอ้มลู  

 ทกุหนา้ตา่งทีม่ไีวส้ าหรับป้อนขอ้มลู เมือ่ตอ้งการลบขอ้มลู (ระเบยีน/Record) ใหค้ลกิปุ่ ม  หรอื 

Ctrl + D แลว้ใหท้า่นยนืยนัโดยคลกิปุ่ ม”ตกลง” 
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การพมิพ ์

ทกุหนา้ตา่ง เมือ่ตอ้งการพมิพฟ์อรม์ หรอืรายงานใหท้ าดงันี ้ 

 เลอืกแบบฟอรม์ทีจ่ะพมิพใ์นหนา้ตา่งนัน้ๆ เชน่  

 คลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการดกูอ่นพมิพ ์

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะพมิพท์ันทโีดยไมด่กูอ่นพมิพ ์

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะแกไ้ขแบบฟอรม์ 

 คลกิปุ่ ม    เพือ่ทีจ่ะลบแบบฟอรม์ 

 ทา่นไมส่ามารถพมิพไ์ดเ้มือ่อยูใ่นระหวา่งการแกไ้ข หรอืสรา้งใหม ่ทา่นจะตอ้งบนัทกึการ

แกไ้ขนัน้กอ่น 

ปุ่ มตา่งๆ 

   ใชส้ าหรับแสดงหนา้ตา่งขอ้มลูใหเ้ลอืก  

    เพิม่หรอืลดรายการทีใ่หเ้ลอืก 

   ใชส้ าหรับค านวณหรอืเรยีกขอ้มลู 

    คลกิเพือ่ให ้AccStar แสดงหมายเลขใหม ่

   คลกิเพือ่ดขูอ้มลูหรอืเปลีย่นการแสดงขอ้มลู 

    คลกิเพือ่แสดงขอ้มลูทีม่อียูห่รอืเลอืกขอ้มลู 
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Full Expand = แตกรายละเอยีดของกลุม่ทัง้หมด 

Full Collapse = ยกเลกิการแตกรายละเอยีดของกลุม่ทัง้หมด 

Clear Grouping = ยกเลกิการจัดกลุม่ทัง้หมด 

Restore Layout = ยกเลกิการจัดรปูแบบตารางทัง้หมด 

 

  

คลกิชือ่คอลมันเ์พือ่เรยีงล าดบั  

คลกิเพือ่ดรูายรายเอยีดยอ่ย  

ลากชือ่คอลมันม์าไวท้ีน่ีเ่พือ่จัดกลุม่ 

จัดไดห้ลายระดบั ตามตอ้งการ 

คลกิเพือ่เลอืกตวักรองตา่งๆ  

คลกิขวาทนีีเ่พือ่แสดงเมน ู 



AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  15 
 

 

 

 

Sort Ascending = เรยีงขอ้มลูจากนอ้ยไปหามาก 

Sort Descending = เรยีงขอ้มลูจากมากไปหานอ้ย 

Clear Sorting = ยกเลกิการเรยีงขอ้มลู 

Group by this Column = จัดกลุม่ตามคอลัมนน์ี ้

Group by Box = แสดงหรอืยกเลกิแสดงกลอ่งจัดกลุม่ 

Column Chooser = คอลัมนท์ีไ่มไ่ดแ้สดง ทา่นสามารถน าหรอืลากคอลัมนท์ีไ่มต่อ้งการแสดงมาไวท้ีน่ี่ 

 

Best fit = ขยายขนาดคอลัมนน์ีใ้หก้วา้งเทา่ขอ้มลู 

Clear Filter = ยกล าการกรองขอ้มลู 

Filter Editor = แสดงกลอ่งแกไ้ขตวักรองขอ้มลู 

Best fit (All Columns) = ขยายขนาดคอลัมนใ์หก้วา้งเทา่ขอ้มลูทกุคอลัมน ์

 

คลกิขวาทนีีเ่พือ่แสดงเมน ู 
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ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถยา้ยต าแหน่งคอลัมนโ์ดยลากคอลัมนไ์ปยงัต าแหน่งทีต่อ้งการได ้

 ในงบก าไรขาดทนุ ทา่นสามารถ drilldown ดรูายละเอยีดไดถ้งึรายการในใบก ากบัภาษี 

 AccStar จะจ ารปูแบบทีท่า่นแกไ้ขไว ้

 

คลกิ 2 ครัง้ทนีีเ่พือ่แสดง

รายละเอยีด  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  17 
 

แผนผงัของระบบท ัง้หมด 
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ข ัน้ตอนการตดิต ัง้ระบบ 

จดัเตรยีมระบบคอมพวิเตอร ์

AccStar ท างานไดด้ใีน Windows XP/2003/Vista โดยคอมพวิเตอรข์องทา่นควรจะมสีว่นประกอบ

อยา่งนอ้ยดังนี:้ 

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

 Ram 512 MB 

 Monitor 17" 

  Screen Setting: 

 Color:               High Color (16bit) 

 Screen Area:     1024 by 768 pixels 

 Font Size:         Large Fonts 

การตดิต ัง้ระบบเน็ตเวริค์ 

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

ตดิตัง้ AccStar บน net work นัน้ใหด้ าเนนิการดังตอ่ไปนี ้

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

 Install AccStar บนทกุเครือ่งทีต่อ้งการใช ้AccStar 

 Run AccStar 

 คลกิ แฟ้ม/ฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท เมนู 

 ใหเ้ลอืกแฟ้มทีอ่ยูบ่น server. 

 Restart AccStar 

 เสร็จสิน้การตดิตัง้ 
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ขอ้มลูของบรษิทัหรอืหนว่ยงาน 

ระบบขอ้มลูทัว่ไปของบรษัิทจะชว่ยทา่นในการจัดการเกีย่วกบัขอ้มลูเริม่ตน้ของบรษัิท AccStar จะ

ใชข้อ้มลูเหลา่นีเ้ป็นคา่เริม่ตน้ในระบบตา่งๆ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

ชือ่ หมายถงึชือ่บรษัิทของทา่นจะก าหนดอย่างไรก็ไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิ 100 

ตวัอักษร 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี หมายถงึเลขประจ าตวัส าหรับเสยีภาษีของบรษัิท 

ประเทศ ถา้ทา่นไมต่อ้งการเก็บขอ้มลูประเทศทา่นก็ไม่จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูชอ่ง

นี ้
เลอืกทีอ่ยู ่ ทา่นสามารถก าหนดทีอ่ยูข่องทา่นไดท้ัง้หมด 5 แหง่  

ชือ่และทีอ่ยู ่1 จะน าไปใชใ้นเอกสารตา่งๆ ทีอ่ยู่อืน่ๆจะใชส้ าหรับการสง่

สนิคา้ 
ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยูข่องทา่นๆไม่จ าเป็นตอ้งป้อนทัง้ 5 แหง่ 

รหสัไปรษณีย ์ เมือ่ทา่นป้อนรหัสไปรษณีย ์AccStar จะตรวจสอบความถกูตอ้ง ถา้

ถกูตอ้ง AccStar จะแสดงขอ้มลูอ าเภอและจังหวดัทนัท ี 
จ านวนทศนยิม ทา่นสามารถก าหนดจ านวนทศนยิมส าหรับค านวณตน้ทนุสนิคา้ 
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วธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ หมายถงึวธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ของทา่น ซึง่มอียู ่3 วธิทีีท่า่นสามารถ

ก าหนดไดค้อื วธิใีชต้น้ทนุเฉลีย่  FIFO และ LIFO ทา่นควรก าหนดไว ้
เมือ่ทา่นเริม่ตน้ระบบ 

แสดงวนัทีแ่บบเต็ม ทา่นสามารถก าหนดรูปแบบของวนัทีท่ีแ่สดงบนจอได ้2 แบบคอืแบบ

ยอ่ หรอื แบบเต็ม 
ราคาไมร่วมภาษ ี ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่ตอ้งการทีค่ านวณราคาเป็นแบบรวมภาษี

หรอืไมร่วมภาษี 
ไมต่ดัยอดสนิคา้ ทา่นสามารถก าหนดวา่ยอดคงเหลอืของสนิคา้เป็น 0 ทา่นก็ยังขาย

สนิคา้ได ้
ใชว้นัทีท่ ีก่ าหนดไว ้ ผูใ้ชท้กุทา่นไมส่ามารถจะเปลีย่นแปลงแกไ้ขวนัทีข่องระบบได ้วนัทีข่อง

ระบบจะถกูก าหนดโดยผูท้ีม่สีทิธกิ าหนดเทา่นัน้ 

ใชว้นัค านวณคา่เสือ่ม โดยปกตกิารค านวณคา่เสือ่มจะใชจ้ านวนเดอืนเป็นตวัค านวณ 

จ านวนรายการใน

ฟอรม์ตอ่หนา้ 

ทา่นสามารถก าหนดจ านวนรายการสนิคา้ทีจ่ะปรากฏบนใบสัง่ซือ้หรอื

ใบก ากบัภาษีหรอืแบบฟอรม์อืน่ๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแบบฟอรม์ของ
ทา่นทีใ่ชอ้ยูส่งูสดุได ้22 รายการ 

ระยะเวลาอายหุนี ้ ก าหนดจ านวนวนัทีใ่ชส้ าหรับการพจิารณาอายุของหนี ้ทัง้ของลกูหนี ้

หรอื เจา้หนี ้ 
Perpetual ในกรณีทีต่อ้งการจัดการระบบสนิคา้คงเหลอืเป็นแบบ Perpetual หรอื 

Periodic 
จดัเรยีงตารางโดยชือ่ หมายถงึในการคน้หาสนิคา้หรอือืน่ๆ ในตาราง ทา่นสามารถก าหนดให ้

เรยีงโดยรหัสหรอืโดยชือ่ 
แสดงหนว่ยขนาน ในกรณีทีต่อ้งการแสดงหน่วยคูข่นานตลอดเวลา 

วา่งขณะป้อนขอ้มูล

ใหม ่
ทา่นสามารถเลอืกจะให ้AccStar น าขอ้มลูลา่สดุมาแสดงหรอืใหว้า่ง

ขณะป้อนขอ้มูลใหม ่

 

  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  21 
 

Parameters: 

 

ทา่นสามารถก าหนดเงือ่นไขการท างานของโปรแกรมใหเ้หมาะกบัธรุกจิของทา่น 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

Number of Cost Decimal หมายถงึจ านวนทศนยิมทีต่อ้งการใหเ้ก็บกรณีที่

ค านวณตน้ทนุ 
Number of Currency Decimal หมายถงึจ านวนทศนยิมทีต่อ้งการใหเ้ก็บกรณีทีใ่ช ้

ส าหรับอตัราแลกเปลีย่น 
Number of serial no. per line on 

printing page 

 

หมายถงึจ านวนหมายเลขทีใ่หแ้สดงบนฟอรม์ตา่งๆ

ตอ่ 1 บรรทดั 

Project = 1 Contract = 0 ทา่นสามารถก าหนดให ้เมนูโครงการใชง้าน เป็น

โครงการ หรอืสญัญา 1 =  โครงการ 0 = สญัญา 
Allow to input quantity if over 
ordered quantity = 1 else = 0 

 

1 หมายถงึอนุญาตใหแ้กไ้ขจ านวนใหม้ากกวา่
จ านวนทีส่ัง่ซือ้ได ้0 หมายถงึไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ข 
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Locked if over credit limit = 0 

Warning only = 1 

 

1 หมายถงึแจง้เตอืนเทา่นัน้กรณีทีห่นีม้ากวา่วงเงนิ 

0 หมายถงึไม่อนุญาตใหท้ ารายการตอ่ไปกรณีทีห่นี้
มากวา่วงเงนิ 

Allow to input currency rate = 1 

else = 0 

 

1 หมายถงึอนุญาตใหป้้อนอตัราแลกเปลีย่นได ้

0 หมายถงึไม่อนุญาตใหป้้อนอัตราแลกเปลีย่น 

Added days for expiry date หมายถงึจ านวนวนัทีต่อ้งการใหน้ าไปบวกเพือ่

ก าหนดวนัหมดอายขุองใบสัง่ซือ้ 
Volume discount on Sales = 1 else 
= 0 

 

1 หมายถงึใชส้ว่นลดตามจ านวน 
0 หมายถงึไมใ่ชส้ว่นลดตามจ านวน 

Volume discount on Retail = 1 else 

= 0 

 

1 หมายถงึใชส้ว่นลดตามจ านวนทีเ่มนูขายปลกี 

0 หมายถงึไมใ่ชส้ว่นลดตามจ านวนทีเ่มนูขายปลกี 

Move to next line after input Item 

ID on Retail window = 1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหเ้ลือ่นไปยังบรรทัดตอ่ไปทนัททีีป้่อน

ขอ้มลูดว้ยบารโ์คด้ทีเ่มนูขายปลกี 
0 หมายถงึไม่ตอ้งเลือ่นไปยังบรรทัดตอ่ไปทนัททีี่

ป้อนขอ้มลูดว้ยบารโ์คด้ทีเ่มนูขายปลกี 
Show item picture on Sales = 1 
else = 0 
 

1 หมายถงึใหแ้สดงรูปของสนิคา้ดว้ยทีต่ารางเลอืก
สนิคา้ 

0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงรูปของสนิคา้ทีต่ารางเลอืก
สนิคา้ 

 

Check date the same as Journal 

date = 1 else = 0 
 

1 หมายถงึใหใ้ชว้นัทีเ่ชค็เป็นวันเดยีวกับวนัที่

ใบส าคญั 
0 หมายถงึไม่ตอ้งใชว้นัทีเ่ช็คเป็นวนัเดยีวกับวนัที่

ใบส าคญั 

Rounding decimal to zero = 1 else 
= 0 

 

1 หมายถงึใหโ้ปรแกรมตดัทศนยิมออก 
0 หมายถงึไม่ตอ้งใหโ้ปรแกรมตดัทศนยิมออก 

Default Tax on Subtotal = 1 else = 
0 

 

1 หมายถงึใหค้ านวณภาษีมลูคา่เพิม่จากยอดรวม 
0 หมายถงึค านวณภาษีมลูคา่เพิม่ตามรายการสนิคา้ 

Show Finished goods as Raw 
material = 1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหแ้สดงสนิคา้ส าเร็จรูปทีต่ารางเลอืก
วตัถดุบิในระบบการผลติ 

0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงสนิคา้ส าเร็จรูปทีต่าราง

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

 

1 หมายถงึใหแ้สดงวตัถดุบิทีต่ารางเลอืกสนิคา้ใน
เมนูขาย 

0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงวตัถดุบิทีต่ารางเลอืกสนิคา้
ในเมนูขาย 

Running Voucher No by module = 

1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหก้ าหนดหมวดของหมายเลขใบส าคัญ

ตามฟังชัน่การใชง้าน 
0 หมายถงึมหีมวดของหมายเลขใบส าคญัหมวด

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

 

1 หมายถงึใหใ้ชส้มดุรายวนัทัว่ไปส าหรับเมนูรับใบ
แจง้หนี้ 

0 หมายถงึใชส้มุดรายวนัเงนิจา่ยส าหรับเมนูรับใบ

แจง้หนี้ 
Turn on warning message = 1  else 
= 0 

1 หมายถงึใหแ้สดงค าเตอืนใหพ้มิพก์อ่นบนัทกึ 
0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงค าเตอืนใหพ้มิพก์อ่นบนัทกึ 
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Use Purchase and Invoice 

description for different purpose = 
1 else = 0 

 

1 หมายถงึใชค้ าอธบิายสนิคา้ส าหรับใบสัง่ซือ้หรอื

ขายส าหรับวัตถปุระสงคอ์ืน่เชน่ เป็นชือ่ผูแ้ตง่ และ 
ผูพ้มิพ ์ส าหรับธรุกจิหนังสอืเป็นตน้ 

0 หมายถงึใชค้ าอธบิายสนิคา้ส าหรับใบสัง่ซือ้หรอื

ขายตามปกต ิ

Show inventory detail in modules 

= 1 else = 0 

 

1 หมายถงึใหแ้สดงขอ้มูลสนิคา้ในหนา้ตา่งซือ้และ

ขาย 

0 หมายถงึไม่ตอ้งแสดงขอ้มลูสนิคา้ในหนา้ตา่งซือ้
และขาย กรณีทีจ่ านวนสนิคา้มมีากกวา่ 100,000 

รายการเพือ่ใหก้ารท างานเร็วขึน้ 

Automatic backup database= 1 
else = 0 

 

1 หมายถงึให ้AccStar ท าการส ารองขอ้มูลใหท้กุ

วนัส าหรับ Microsoft Database 
0 หมายถงึไม่ตอ้งส ารองขอ้มูลให ้

Use last discount rate = 1 else = 0 1 หมายถงึใชส้ว่นลดลา่สดุแทนราคาขายลา่สดุ

ส าหรับลกูคา้ 
0 หมายถงึใชร้าคาขายลา่สดุตามปกต ิ
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ก าหนดระยะเวลาปีบญัช ี

ทา่นจะตอ้งก าหนดระยะเวลาปีบญัช ีเพือ่น าวันทีท่ีก่ าหนดไวไ้ปใชใ้นการแสดงวันทีท่ีใ่ชส้ าหรับเลอืก

ขอ้มลู  

ทา่นก าหนดวันทีแ่ละสิน้สดุของงวดบญัชงีวดแรก แลว้คลกิปุ่ มบนัทกึหรอืกด F9 AccStar จะ

ค านวณยะเวลาของงวดตอ่ไปใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

ก าหนดตารางภาษ ี

 ทา่นควรจะตรวจสอบขอ้มลูทีห่นา้ตา่งตารางอตัราภาษีใหต้รงกบัอตัราภาษีทีท่า่นใชอ้ยู ่ถา้สามารถ

เพิม่เตมิไดไ้มจ่ ากดัจ านวน 

ก าหนดรหสัอืน่ๆ 

ทา่นควรจะตรวจดรูหัสตา่งๆทีใ่ชใ้นโปรแกรมวา่สอดคลอ้งกบัธรุกจิของทา่นหรอืไม ่การตรวจสอบ

หรอืก าหนดท าครัง้แรกเทา่นัน้  

การก าหนดรหัสทา่นสามารถก าหนดไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากดัจ านวน 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั ทา่นจะก าหนดอยา่งไรก็ไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิ 15 ตวัอักษร 

รายละเอยีด-E หมายถงึรายละเอยีดทีเ่ป็นภาษาองักฤษ ถา้ทา่นไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษก็

ใหพ้มิพภ์าษาไทยแทน สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 
รายละเอยีด-O หมายถงึรายละเอยีดทีเ่ป็นภาษาไทย สงูสดุ 100 ตัวอักษร 

1. ประเภทและกลุม่สนิคา้ 

ทา่นสามารถแบง่กลุม่สนิคา้ได ้3 ระดับเพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการสนิคา้คงคลังของทา่นไดง้า่ยขึน้

โดยแบง่เป็น 

ก. ประเภทสนิคา้ 

ข. กลุม่สนิคา้ 1 

ค. กลุม่สนิคา้ 2 (เมือ่ทา่นเพิม่ขอ้มลูใหท้า่นเลอืกประเภทสนิคา้ และกลุม่สนิคา้ 1 กอ่น คลกิ

ปุ่ มเพิม่ขอ้มลู) 

2. สถานทีต่ ัง้สนิคา้ หรอื สาขา 
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3. ระดบัราคา 

ทา่นสามารถก าหนดระดับราคาไดโ้ดยไมจ่ ากดั  

ในกรณีทีต่อ้งการก าหนดราคาขายทีม่สีว่นลดเชน่ 15% แลว้ลดอกี 10% ทา่นอาจก าหนดไว ้

เป็น 1510 เป็นตน้ 

4. หนว่ยสนิคา้ ส ีขนาด  

ทา่นสามารถก าหนดรหัสใหเ้หมอืนกบัรายละเอยีดก็ได ้

5. สว่นงานหรอืหนว่ยงานหรอืแผนกตา่งๆ 

กรณีทีอ่งคก์รของทา่นมหีลายหน่วยงานและตอ้งการระบหุน่วยงานเมือ่บนัทกึขอ้มลู 

6. บรษิทัขนสง่ 

AccStar ใหท้า่นจัดกลุม่ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่รวมทัง้กรมศลุกากร เพือ่ใหท้า่นสะดวก

ในการป้อนขอ้มลู ซือ้และขายสนิคา้ 

7. สกลุเงนิ 

กรณีทีธ่รุกจิของทา่นมหีลายสกลุเงนิ 

 

ปรบัปรงุยอดขายสนิคา้ของปีทีผ่า่นมา 

ถา้ทา่นตอ้งการเปรยีบเทยีบขอ้มลูขายของปีปัจจบุนักบัปีทีผ่า่นมา ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูยอดขาก

แตล่ะงวดของปีทีผ่า่นมาโดยใชฟั้งชัน่ปรับปรงุยอดปีทีผ่า่นมา ส าหรับสนิคา้แตล่ะรายการ  

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลูงบประมาณ 

ปรบัปรงุยอดยกมาของลกูคา้(ลกูหนี)้ 

ในกรณีทีท่า่นเริม่ตน้ระบบใหมท่า่นอาจตอ้งบนัทกึยอดยกมาของลกูคา้รายตัว เพือ่ทีใ่หก้ารท างาน

ของทา่นรวดเร็วขึน้ ทา่นสามารถใชฟั้งชัน่นีส้ าหรับป้อนขอ้มลูดังกลา่ว  
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การป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ ม “สรา้งใหม่”  หรอื F2 

 เลอืกลกูคา้ทีต่อ้งการ 

 ป้อนรายละเอยีดตามทีท่า่นตอ้งการ 

 ป้อนจ านวนยอดยกมา กรณีทีเ่ป็นเงนิสกลุเงนิใหใ้สจ่ านวนสกลุเงนิเดมิดว้ย 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื F9 เพือ่บนัทกึรายการ 

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

 ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งตรวจความถกูตอ้งกอ่นปิดรายการ  

 ทา่นสามารถแกไ้ขขอ้มูลทีป้่อนแลว้ไดท้ีห่นา้รายการ 

 คลกิปุ่ ม Refresh เพือ่เรยีกขอ้มลู 

ปรบัปรงุยอดยกมาของเจา้หนี ้

ในกรณีทีท่า่นเริม่ตน้ระบบใหมท่า่นอาจตอ้งบนัทกึยอดยกมาของเจา้หนีร้ายตวั เพือ่ทีใ่หก้ารท างาน

ของทา่นรวดเร็วขึน้ ทา่นสามารถใชฟั้งชัน่นีส้ าหรับป้อนขอ้มลูดังกลา่ว  

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู ”ปรับปรงุยอดยกมาของลกูคา้” 

ขอ้แนะน า: 

 ในกรณีทีท่า่นตอ้งการป้อนรายละเอยีดขอ้มลูยกมาตามใบก ากบัภาษี ใหท้า่นใชเ้มนุ ยอดคงคา้งตาม

ใบก ากบัภาษีขายหรอืซือ้ตามทีต่อ้งการ การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลูขายหรอืซือ้  จะเก็บขอ้มลู

ส าหรับการช าระเงนิเทา่นัน้ จะไมก่ระทบกบัยอดสนิคา้คงเหลอื 
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พนกังาน 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นในการจัดการเกีย่วกบัขอ้มลูของพนักงาน ทา่นจะใชข้อ้มลูเหลา่นีใ้นการlog on เขา้

สูร่ะบบ ถา้ไมม่พีนักงานทา่นไมต่อ้งใส ่password ในตอน log in ใหก้ด Enter ไดเ้ลย กรณีทีม่พีนักงาน

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

up ใหเ้ปลีย่น password ของ Administrator. ทา่นไมส่ามารถลบ Administrator ออกจากระบบได ้แต่

เปลีย่นแปลงได ้

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั-ชือ่ หมายถงึรหัสและชือ่ของพนักงานทา่นจะก าหนดออยา่งไรก็ไดแ้ตร่หัส

ตอ้งไมเ่กนิ 10 ตวัอักษร และชือ่ไมเ่กนิ 100 ตัวอักษร 
ต าแหนง่ หมายถงึต าแหน่งของพนักงานในองคก์ร 
วนัเกดิ หมายถงึวนัเกดิของพนักงาน 
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วนัทีเ่ร ิม่ท างาน หมายถงึวนัทีพ่นักงานเริม่ท างาน 
ทีอ่ยู ่ หมายถงึทีอ่ยูข่องพนักงาน 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี หมายถงึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของพนักงาน 
Use Name หมายถงึชือ่ทีใ่ชส้ าหรับเขา้สูร่ะบบ 
Password หมายถงึ password ของพนักงานส าหรับการเขา้สูร่ะบบ กรุณาคลกิปุ่ ม 

password  เพือ่ทีจ่ะป้อน password 
หนว่ยงาน หมายถงึหน่วยงานทีพ่นักงานสงักดัอยู่ 
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ชือ่ตา่งๆส าหรบัฟอรม์ 

ทา่นสามารถเปลีย่นชือ่ฟอรม์ ชือ่หวัขอ้ ขอ้ความทีแ่สดงการผดิพลาด หรอืขอความชว่ยเหลอื เป็น

ภาษาตา่งๆตามตอ้งการ ขณะทีท่ างานอยูท่า่นสามารถสลับภาษาได ้2 ภาษาจะเป็นภาษาอะไรก็ไดต้ามที่

ก าหนดไว ้เชน่ ภาษาองักฤษกบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษกบัภาษาจนี 

ทา่นไมส่ามารถลบรายการไดแ้กไ้ขไดเ้ทา่นัน้ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั ทา่นไมส่ามารถเลีย่นแปลงได ้

ภาษาองักฤษ หมายถงึรายละเอยีดหรอืขอ้ความทีเ่ป็นภาษาองักฤษ สงูสดุ 150 

ตวัอักษร 
ภาษาอืน่ หมายถงึภาษาไทยหรอืภาษาอะไรก็ได ้สงูสดุ 150 ตวัอกัษร 

 

  

คลกิเพือ่เรยีกตารางขอ้มลู

ภาษา 
เลอืกตารางขอ้มลูภาษา 

แกไ้ขทีน่ี ่

คลกิเพือ่เรยีงล าดบั 
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สรา้งตารางขอ้มลูภาษาใหม ่

ทา่นสามารถสรา้งตารางขอ้มลูภาษาไดไ้มจ่ ากดั โดยมลี าดับการท างานดังนี้ 

1. ใสช่ือ่ทีต่อ้งการ 

2. คลกิปุ่ ม Create New 

3. คลกิปุ่ ม Export Data เพือ่น าขอ้มลูออกไปและท าการแปลใน Column ภาษาอืน่ 

ขอ้มลูจะอยูใ่นรปู csv ซึง่สามารถเปิดไดโ้ดย Microsoft Excel 

4. เมือ่แปลเสร็จแลว้ ใหบ้นัทกึขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปู csv เหมอืนเดมิ 

5. ใหเ้ลอืก ตารางขอ้มลูภาษาทีส่รา้งไว ้

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

7. คลกิปุ่ ม Save to Database 
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ลกูคา้ 

ระบบลกูคา้ชว่ยจัดการขอ้มลูของลกูคา้ทัง้หมด AccStar จะถอืวา่ลกูคา้เป็นไดท้ัง้ผูซ้ ือ้หรอืผูข้าย 

โดยผูข้ายสามารถเป็นผูซ้ ือ้ไดเ้ชน่กนั ใชร้หัสเดยีวส าหรับลกูคา้ 1 ราย ขอ้มลูของลกูคา้จะน าไปใชใ้นระบบ

ตา่งๆเชน่ ระบบซือ้ ระบบขาย ระบบการรับหรอืช าระเงนิ และระบบอืน่ๆ ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูในระบบลกูคา้

กอ่นทีจ่ะท ารายการอืน่ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

รหสั-ชือ่ หมายถงึรหัสและชือ่ของลกูคา้ทา่นจะก าหนดออย่างไรก็ไดแ้ตร่หัส

ตอ้งไมเ่กนิ 13 ตวัอักษร และชือ่ไมเ่กนิ 100 ตัวอักษร 

(ขอ้มลูชือ่ทีอ่ยู่บรรทดัใตช้ือ่จะใชส้ าหรับการป้อนขอ้มลู ควรจะตดัค า

น าหนา้ออก เพราะจะสะดวกในการคน้หา) 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี หมายถงึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของลกูคา้ 
ประเทศ ถา้ทา่นไมต่อ้งการเก็บขอ้มลูประเทศทา่นก็ไม่จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มลู

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

สง่สนิคา้ 
ลกูหนี ้ แสดงวา่เป็นลกูหนีห้รอืไม ่(ลกูคา้คนเดยีวกนัเป็นไดท้ัง้ลกูหนี้และ

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

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

ถกูตอ้ง AccStar จะแสดงขอ้มลูอ าเภอและจังหวดัทนัท ี 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

วงเงนิเครดติ เป็นวงเงนิทีท่า่นใหแ้กลกูคา้ 
เง ือ่นไขสว่นลด ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะน าไปแสดงไวบ้นใบเรยีกเก็บเงนิ 
จ านวนวนั จ านวนวนัสงูสดุทีล่กูคา้ยังคงไดรั้บสว่นลด 
สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหแ้กล่กูคา้ถา้ทา่นไดรั้บ
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ช าระภายในจ านวนวนัทีก่ าหนด 
วนัครบก าหนดช าระเงนิ หมายถงึจ านวนวนันับแตว่นัเสนอขายถงึวนัสดุทา้ยซึง่ลกูคา้

จะตอ้งช าระเงนิ 
สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทัว่ไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้ส าหรับ

ค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  
รหสัภาษ ี หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัการซือ้สนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

นีไ้ปแสดงในหนา้ตา่งการขายสนิคา้  
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัการรับช าระเงนิ AccStar จะน า

ขอ้มลูนี้ไปแสดงในหนา้ตา่งการรับช าระเงนิ 
ระดบัราคา ทา่นจะตอ้งก าหนดระดับราคาส าหรับลกูคา้แตล่ะราย 

 

 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

วงเงนิเครดติ วงเงนิเครดติทีท่า่นไดรั้บจากเจา้หนี้ 
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เง ือ่นไขสว่นลด ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะน าไปแสดงไวบ้นใบเรยีกสัง่ซือ้ 
จ านวนวนั จ านวนวนัสงูสดุทีท่า่นยังคงไดรั้บสว่นลด 
สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหถ้า้ทา่นไดรั้บช าระ

ภายในจ านวนวนัทีก่ าหนด 
วนัครบก าหนดช าระเงนิ หมายถงึจ านวนวนันับแตว่นัเสนอขายถงึวนัสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 
สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทัว่ไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้ส าหรับ

ค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  
รหสัภาษ ี หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัการซือ้สนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลู

นีไ้ปแสดงในหนา้ตา่งการขายสนิคา้  
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัการช าระเงนิ AccStar จะน าขอ้มูล

นีไ้ปแสดงในหนา้ตา่งการช าระเงนิ 
สว่นลดจากยอดรวม ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่สว่นลดทีไ่ดรั้บจากผูข้ายนัน้เป็น

สว่นลดทีค่ านวณจากยอดรวมทีร่วมภาษีซือ้แลว้ 
ราคาไมร่วมภาษ ี ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่ราคาทีซ่ือ้นัน้รวมภาษีซือ้หรอืไมถ่า้ไม่

รวมให ้เชค็ถกู 

 

ขอ้แนะน า:        

 ทา่นจะตอ้งระบวุา่ลกูคา้เป็นลกูหนี ้ทา่นจงึจะป้อนขอ้มลูในหนา้ลกูหนี้ได ้ท านองเดยีวกนักบัเจา้หนี ้

ทา่นจะตอ้งระบวุา่ลกูคา้เป็นเจา้หนี ้ทา่นจงึจะป้อนขอ้มลูในหนา้เจา้หนีไ้ด  ้
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 ทา่นสามารถใช ้Field ทีก่ าหนดเองได ้ส าหรับการจัดการหมวดหมูข่องลกูคา้เพือ่ใชใ้นการบรหิาร

หรอืสถติ ิ

 ทา่นไมส่ามารถลบไดท้กุรายการทีม่ขีอ้มูลปีปัจจุบนัอยู่ 

 ทา่นสามารถเก็บรูปภาพแผนทีข่องลกูคา้ได ้
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ระบบสนิคา้คงคลงั 

สนิคา้คงคลงั 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การก าหนดขอ้มลูของสนิคา้และเงือ่นไขตา่งๆ ทา่นสามารถดสูนิคา้คงเหลอื

หรอืราคาตา่งๆไดจ้ากหนา้ตา่งนี้ ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูสนิคา้กอ่นทีจ่ะท าการซือ้หรอืขายสนิคา้ 

 

 

 
ค าอธบิาย 

รหสัสนิคา้ ทา่นสามารถก าหนดรหัสสนิคา้ ไดส้งูสดุ 20 ตวัอกัษร 

รายละเอยีด รายละเอยีดมอียู ่3 ประเภท คอื รายละเอยีดส าหรับใช ้

ภายในองคก์ร รายละเอยีดส าหรับใบสัง่ซือ้ รายละเอยีด

ส าหรับใบสง่ของ ก าหนดไดส้งูสดุ 200 ตวัอกัษร ทา่น

จะตอ้งป้อนขอ้มลูทัง้ 3 ประเภท รายละเอยีดอาจเหมอืนกนั

ก็ได ้ 

ทา่นอาจใชร้ายละเอยีดส าหรับใบสัง่ซือ้ รายละเอยีดส าหรับ

ใบสง่ของ วตัถปุระสงคอ์ืน่เชน่ เป็นชือ่ผูแ้ตง่ และ ผูพ้มิพ ์

ประเภทของสนิคา้ 

คลกิเพือ่ปรับปรงุจ านวน

สนิคา้ตามสถานทีเ่ก็บ 

คลกิเพือ่ก าหนดหน่วยนับ

กรณีมหีรอืหลาย หน่วยนับ 

เลอืกอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้

นี ้

คลกิเพือ่

ก าหนดราคา

ขาย 

คลกิปุ่ มเพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิ

เพิม่เตมิ 
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ส าหรับธรุกจิหนังสอืเป็นตน้ 

ประเภทสนิคา้ ระบวุา่รายการทีป้่อนนัน้เป็นอยูใ่นกลุม่ประเภทอะไร ทา่น

สามารถก าหนดได ้9 ประเภทคอื 

1. สนิคา้ส าเร็จรปู 

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

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

4. ม ีSerial Number หมายถงึสนิคา้ทีม่หีมายเลข
ก ากบัแตล่ะตวั 

5. บรกิาร หมายถงึสนิคา้ทีเ่ป็นบรกิาร AccStar จะไม่

เก็บขอ้มลูสนิคา้คงคลัง ไมม่กีารตดัจ านวนสนิคา้คง
คลัง 

6. วัตถดุบิ หมายถงึสนิคา้ทีท่า่นน ามาใชผ้ลติสนิคา้
ส าเร็จรปู 

7. มหีน่วยขนาน 

8. สนิคา้ทีม่ ีส ีขนาด 

9. สนิคา้ทีม่หีมายเลขลอ้ต 

 

อตัราภาษ ี ระบวุา่สนิคา้ ทีป้่อนอยูน่ีจ้ะตอ้งเสยีภาษีหรอืไมเ่ทา่ไร 

AccStar จะใชข้อ้มลูนีใ้นการขายสนิคา้ 

ประเภทของสนิคา้ หมายถงึประเภทของสนิคา้ทีก่ าหนดไวเ้พือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

กลุม่สนิคา้-1 อาจหมายถงึยีห่อ้หรอือกีประเภทหนึง่ของสนิคา้ทีก่ าหนด

ไวเ้พือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

กลุม่สนิคา้-2 อาจหมายถงึรุน่หรอือกีประเภทหนึง่ของสนิคา้ทีก่ าหนดไว ้

เพือ่ใหเ้ป็นหมวดหมู ่

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีเ่ก็บสนิคา้ ใหท้า่นก าหนดวา่สนิคา้นีเ้ก็บไว ้

ทีไ่หนบา้ง ในกรณีทีเ่ก็บหลายทีใ่ห ้คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อน

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

มหีลายหนว่ย ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหน่วยนับใหท้า่นเชค็ถกู และคลกิปุ่ ม 

เพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิ 

หนว่ยซือ้ เป็นหน่วยทีใ่ชส้ าหรับซือ้สนิคา้ทา่นจะตอ้งก าหนด 

AccStar  จะน าหน่วยนีไ้ปใชเ้วลาสัง่ซือ้สนิคา้ 

หนว่ยขาย เป็นหน่วยทีใ่ชส้ าหรับขายสนิคา้ทา่นจะตอ้งก าหนด 

AccStar  จะน าหน่วยนีไ้ปใชเ้วลาขายสนิคา้ 
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ราคาทนุ หมายถงึราคาทนุลา่สดุซึง่ค านวณจากวธิทีีท่า่นไดก้ าหนด

ไวค้อื ราคาเฉลีย่ FIFO LIFO ในกรณีทีท่า่นป้อนสนิคา้ครัง้

แรกทา่นจะตอ้งก าหนดราคาทนุดว้ยทกุครัง้ 

ราคาขาย 1  หมายถงึราคาทีใ่ชก้ าหนดราคาขายในระบบขาย ราคาขาย 

1 จะเป็นราคาขายทัว่ไปกรณีทีท่า่นไมไ่ดก้ าหนดราคาขาย

ไวส้ าหรับลกูคา้ให ้คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิใน

กรณีทีม่หีลายราคา 

คงเหลอื หมายถงึจ านวนยอดคงเหลอืของสนิคา้ ทา่นไมส่ามารถ

แกไ้ขได ้ทา่นปรับปรงุไดโ้ดยใชฟั้งชัน่ ปรับปรงุสนิคา้

คงเหลอื ในกรณีทีม่หีลายหน่วยนับจะแสดงยอดคงเหลอืใน

หน่วยพืน้ฐาน 

หนว่ยซือ้ : หนว่ย

ขาย 

หมายถงึจ านวนยอดคงเหลอืของสนิคา้ ในกรณีทีม่หีลาย

หน่วยนับจะแสดงยอดคงเหลอืในหน่วยซือ้และหน่วยขาย 

ยอดคงเหลอื หมายถงึจ านวนมลูคา่ของยอดคงเหลอืของสนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้ 

จ านวนข ัน้ต า่ หมายถงึจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวเ้พือ่สัง่ซือ้สนิคา้มา

ทดแทน 

จ านวนส ัง่ หมายถงึจ านวนทีจ่ะสัง่ซือ้สนิคา้มาทดแทน ยอดนีจ้ะ

ปรากฏในใบสัง่ซือ้สนิคา้ครัง้ตอ่ไป 

ซือ้คร ัง้สดุทา้ย หมายถงึวันทีท่ีซ่ ือ้สนิคา้ครัง้สดุทา้ย 

ราคาซือ้คร ัง้สดุทา้ย หมายถงึราคาทีซ่ ือ้สนิคา้ครัง้สดุทา้ย 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

สนิคา้คงคลงัสงูสดุ หมายถงึจ านวนสงูสดุทีก่ าหนดไวเ้พือ่ไมต่อ้งผลติหรอื

สัง่ซือ้สนิคา้เพิม่ 

ส ัง่ลว่งหนา้ 

ราคาขายต า่สดุ 

 

 

จ านวนเฉลีย่ตอ่หนว่ย 

 

 

วธิคี านวณตน้ทนุ

สนิคา้ 

ตอ้นทนุมาตรฐาน 

ผลติเอง 

ไมใ่ชแ้ลว้ 

จ านวนวันทีค่วรจะสัง่ลว่งหนา้เพือ่ใหไ้ดรั้บสนิคา้ตามที่

ตอ้งการสามารถก าหนดเป็นจ านวนเงนิ หรอืเป็นเปอรเ์ซน็ต ์

โดยเพิม่จากตน้ทนุ ถา้ตอ้งการเพิม่จากตน้ทนุจะตอ้ง เชค็

เครือ่งหมายถกูทีช่อ่ง เพิม่จากตน้ทนุ (%) 

หมายถงึการเฉลีย่คา่ขนสง่ตอ่หน่วย ในกรณีทีส่นิคา้แตล่ะ

ชนดิมนี ้าหนักตอ่หน่วยไมเ่ทา่กนั การเฉลีย่คา่ขนสง่ตอ่

หน่วยจะไมเ่ทา่กนัใหก้ าหนดไวท้ีน่ี ่

ทา่นสามารถก าหนดวธิคี านวณตน้ทนุสนิคา้ไดเ้ป็นราย

สนิคา้ 

ตน้ทนุมาตรฐานทีจ่ะน าไปใชค้ านวณ 

หมายถงึสนิคา้นีผ้ลติโดยบรษัิทเอง 

หมายถงึสนิคา้นีไ้มซ่ือ้หรอืขายแลว้แตย่งัเกบ็ขอ้มลูไว ้ 
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ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นประจ า ใชเ้พือ่ชว่ย

เตอืนความจ าเทา่นัน้ 

กวา้ง หมายถงึความกวา้งของสนิคา้หรอืวตัถดุบิ ใชส้ าหรับระบบ

การผลติ 

ยาว หมายถงึความยาวของสนิคา้หรอืวตัถดุบิ ใชส้ าหรับระบบ

การผลติ 

สถานะ ทา่นสามารถก าหนดสถานะของสนิคา้เพือ่ใชส้ าหรับจัดกลุม่

ไดต้ามตอ้งการ 

รุน่/พมิพค์ร ัง้ที/่ปี ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับธรุกจิสิง่พมิพ ์

 

 

  

สนิคา้ส าเร็จรปู – ทีม่สีว่นประกอบ 

 

แสดงเมือ่พมิพ ์ หมายถงึทา่นตอ้งการใหพ้มิพร์ายการสว่นประกอบใน

เอกสารการขายตา่งๆหรอืไม ่
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รหสั ใหท้า่นเลอืกรหัสสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ 

จ านวน จ านวนของสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ 

สรา้งใหม ่ ทา่นจะตอ้งคลกิปุ่ มสรา้งใหมท่กุครัง้ทีจ่ะป้อนสนิคา้ใหม ่

แกไ้ข คลกิปุ่ มนีแ้ลว้แกไ้ขรายการทีต่อ้งการ 

ลบ คลกิสนิคา้ทีท่า่นตอ้งการจะลบแลว้คลกิปุ่ มนี ้

กลบั กลับไปยงัหนา้เดมิ  

เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่ หมายถงึวันทีเ่ร ิม่ตน้ของการขายสนิคา้นี ้

สิน้สดุวนัที ่ หมายถงึวันทีส่ ิน้สดุของการขายสนิคา้นี ้

มขีายที ่ สถานทีท่ีม่สีนิคา้นีข้าย 

มจี านวนจ ากดั กรณีมจี านวนจ ากดัจะตอ้งระบจุ านวนดว้ย 

  

 

  

ราคาขาย – กรณีทีม่หีลายราคาขาย 

 

สรา้งใหม ่ ทา่นจะตอ้งคลกิปุ่ มสรา้งใหมท่กุครัง้ทีจ่ะป้อนสนิคา้ใหม ่

แกไ้ข คลกิปุ่ มนีแ้ลว้แกไ้ขรายการทีต่อ้งการ 
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ลบ คลกิสนิคา้ทีท่า่นตอ้งการจะลบแลว้คลกิปุ่ มนี ้

กลบั กลับไปยงัหนา้เดมิ  

สรา้งใหม ่ ทา่นจะตอ้งคลกิปุ่ มสรา้งใหมเ่พือ่ป้อนขอ้มลู 

เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่ ทา่นจะตอ้งก าหนดวันทีเ่ริม่ตน้ของราคา 

สิน้สดุวนัที ่ ทา่นจะตอ้งก าหนดวันทีส่ ิน้สดุของราคา 

 ทา่นสามารถก าหนดราคาไดโ้ดยไมจ่ ากดัเพยีงแตท่า่น

จะตอ้งก าหนดวันทีเ่ร ิม่ตน้และสิน้สดุใหถ้กูตอ้งโดยไม่

เลือ่มกนั AccStar จะเชค็วนัทีด่ังกลา่วถา้ไมถ่กูตอ้งก็

จะแจง้ใหท้ราบ 

 

  

หนว่ยนบั – กรณีทีม่หีลายหนว่ยนบั 

 

หนว่ยพืน้ฐาน ใหเ้ลอืกหน่วยพืน้ฐานทีใ่ชส้ าหรับสนิคา้นี ้

หนว่ยที ่1-5 ใหเ้ลอืกหน่วยตามตอ้งการ 

จ านวนหนว่ย จ านวนหน่วยพืน้ฐาน เชน่ หน่วยที ่2 เป็นโหล จ านวน

หน่วย = 12 เป็นตน้ 
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ขอ้แนะน า: 
             

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

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับยา้ยสนิคา้คงคลังจากสถานทีเ่ก็บแหง่หนึง่ไปยงัสถานทีเ่ก็บอกีแหง่หนึง่ AccStar 

ยอมใหส้นิคา้ในสถานทีเ่ก็บตา่งๆตดิลบได ้

 

เลอืกสถานทีเ่ก็บ

ของ 

แบบฟอรม์ใบ

เคลือ่นยา้ยสนิคา้ 

ใหร้ะบจุ านวนสนิคา้ทีย่า้ย  

คลกิเพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษรตวัแรก

หรอืหลายตวัแลว้กด F4 หรอื 

F6 เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ป้อน

สนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากบั 

Click เพือ่ป้อนขอ้มลูหรอื

เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ 

ป้อนหมายเลข Serial 

Numbers หรอืใชเ้ครือ่ง 

Scan Barcode 
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เลขที ่ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 

วนัที ่ วันทีท่ีท่า่นท ารายการ 

จาก ยา้ยจากสถานทีเ่ก็บ 

ไปยงั ไปยงัสถานทีเ่ก็บ 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตัวแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

     ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) 

ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ย

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการยา้ย 

ขอ้แนะน า: 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอื

แกไ้ขขอ้มูล (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ให ้

คลกิปุ่ ม  
 ทกุครัง้ทีท่า่นกดปุ่ มบนัทกึ AccStar จะถามวา่จะปิดหรอืไม่ถา้ทา่นยังตอ้งการพมิพห์รอืแกไ้ขอกี

ทา่นใหท้า่นตอบ No แตถ่า้ตอ้งการปิดใหต้อบ Yes เมือ่ปิดแลว้จะแกไ้ขไมไ่ด ้
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งบประมาณขายสนิคา้ 

ทา่นสามารถจัดท างบประมาณส าหรับสนิคา้แตล่ะรายการ และสามารถก าหนดไดเ้ป็นรายงวด ใน

กรณีทีไ่มต่อ้งการก าหนดเป็นรายงวด ทา่นสามารถใสจ่ านวนงบประมาณตอ่ปีลงไปและให ้AccStar จัดสรร

เป็นรายงวดเทา่ๆกนัใหท้า่นโดยคลกิปุ่ ม Automatic ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงตัวเลขในคอลัมนป์ระมาณการ

ไดต้ามตอ้งการ 
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ปรบัปรงุสนิคา้คงคลงั 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับปรับปรงุยอดสนิคา้คงคลังใหเ้ป็นยอดทีแ่ทจ้รงิ ทา่นอาจใชต้อนเริม่ใชโ้ปรแกรม

เพือ่ปรับปรงุยอดสนิคา้ หรอืปรับปรงุยอดประจ าปีเพือ่ใหต้รงกบัยอดตรวจนับจรงิ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

วนัที ่ วันทีท่ีท่า่นท ารายการ 

หมายเลขอา้งองิ หมายเลขอา้งองิใดๆก็ได ้อาจเป็นใบส าคญัในการปรับปรงุ

เป็นตน้ ใชส้ าหรับอา้งองิเทา่นัน้ 

จ านวน จ านวนสนิคา้ทีต่อ้งการเพิม่หรอืลด 

ราคาทนุเดมิ ราคาทนุเดมิของสนิคา้ 

ทนุเพิม่พเิศษ (%) หมายถงึจ านวน % ทีต่อ้งการเพิม่จากทนุเดมิ 

ราคาทนุ ราคาทนุเดมิของสนิคา้รวมกบัจ านวนทีเ่พิม่พเิศษตอ่หน่วย 

ยอดรวม หมายถงึยอดรวมทีจ่ะปรับปรงุ 

ยอดคงเหลอื หมายถงึสถานะยอดสนิคา้คงเหลอืปัจจบุนัหลังการปรับปรงุ  

 

เลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการปรับปรงุ 

ใหร้ะบเุป็นการเพิม่ยอดสนิคา้ 

หรอืลดยอดสนิคา้ 
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สนิคา้ส าเร็จรปู – ทีม่ ีSerial Number 

 

สนิคา้ส าเร็จรปู – ทีม่ ี

Serial Number 

หนา้ตา่งนีใ้ชส้ าหรับป้อนขอ้มลูเมือ่สรา้งสนิคา้ครัง้แรก

เทา่นัน้ และมสีนิคา้อยูแ่ลว้ 

เลขอา้งองิ หมายถงึเลขทีเ่อกสารทีร่ะบไุวใ้นหนา้แรก 

วนัทีซ่ือ้ วันทีซ่ ือ้หรอืวันทีท่า่นป้อนขอ้มลู 

ตน้ทนุ ตน้ทนุตอ่หน่วย 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีเ่ก็บสนิคา้ ใหท้า่นก าหนดวา่สนิคา้นีเ้ก็บ

ไวท้ีไ่หนบา้ง ในกรณีทีเ่กบ็หลายทีใ่ห ้ป้อนทลีะแหง่ 

สรา้งใหม ่ ทา่นจะตอ้งคลกิปุ่ มสรา้งใหมเ่พือ่ป้อนขอ้มลู 

จบ คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ 

กลบั กลับไปยงัหนา้เดมิ  

ป้อนขอ้มลูใหม ่ 

 เลอืกสนิคา้ แลว้ป้อนหมายเลขอา้งองิ วนัที ่จ านวน และราคาทนุเดมิ ในกรณีทีเ่ป็นสนิคา้ทีม่ ีSerial 

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

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

คลกิเพือ่ป้อน

ขอ้มลู หรอืเมือ่

จบแลว้ 
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ขอ้แนะน า: 

 ทา่นควรจะพจิารณาราคาทนุใหร้อบคอบกอ่นป้อนขอ้มลูเพราะวา่ AccStar จะใชร้าคาดงักลา่วไปค านวณ

ราคาของสนิคา้คงเหลอื 
 เมือ่บนัทกึแลว้จะเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้

 ในกรณีทีส่นิคา้ มสี ีหรอืขนาด การป้อนขอ้มลูเหมอืนกับการป้อนขอ้มูลสนิคา้ทีม่ ีSerial Number 

 ในกรณีทีส่นิคา้มหีน่วยขนาน ใหป้้อนหน่วยขนานดว้ย 
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ประกอบหรอืแยกสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการประกอบหรอืแยกสนิคา้ประเภท สนิคา้ส าเร็จรปู-ประกอบ การประกอบจะ

ประกอบจากสนิคา้ส าเร็จรปูทีม่อียูแ่ลว้ การแยกสนิคา้หมายถงึการยกเลกิสนิคา้ทีไ่ดป้ระกอบไปแลว้และไม่

ตอ้งการใชอ้กีแลว้ 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รหสั-รายละเอยีด หมายถงึรหัสสนิคา้ส าเร็จรปู-ประกอบ ใหเ้ลอืกสนิคา้ที่

ตอ้งการประกอบ 

วนัที ่ วันทีท่ีท่า่นท ารายการ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีจ่ะเก็บเมือ่ประกอบเสร็จแลว้ 

เลขอา้งองิ หมายถงึเลขทีเ่อกสารทีส่ัง่ประกอบหรอืเอกสารอืน่ๆ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการประกอบ 

ประกอบสนิคา้ ใหค้ลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งการประกอบสนิคา้ 

แยกสนิคา้ ใหค้ลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งแยกสนิคา้ออกจากสนิคา้ทีป่ระกอบ

แลว้ 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ส าเร็จรปู ทีใ่ชป้ระกอบสนิคา้ 

เลอืกสถานทีเ่ก็บ

ของ 

ใหร้ะบจุ านวนสนิคา้ที่

ตอ้งการประกอบ  

คลกิเพือ่แสดง

รายชือ่สนิคา้ 

จ านวนทีใ่ชป้ระกอบเป็น

สนิคา้-ประกอบ 1 ชิน้ 

คลกิทีน่ีเ่พือ่ค านวณ 
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จ านวน หมายถงึจ านวนสนิคา้ส าเร็จรปู ทีจ่ะใชใ้นการประกอบตอ่

สนิคา้ส าเร็จรปู-ประกอบ 1 หน่วย 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งก าหนดสนิคา้ประเภท สนิคา้ส าเร็จรูป-ประกอบ ทีห่นา้ตา่ง สนิคา้คงคลงั กอ่น สนิคา้ที่

ก าหนดไวจ้งึจะปรากฏทีห่นา้ตา่งนี้ 

 ในกรณีทีต่อ้งการแยกสนิคา้ออกจากสนิคา้ทีป่ระกอบแลว้ใหค้ลกิตรง ปุ่ มแยกสนิคา้ ป้อน จ านวนที่

ตอ้งการแยกแลว้คลกิปุ่ ม  
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การเบกิวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรปู 

ฟังชัน่ใชส้ าหรับการเบกิวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรปูหรอืวสัดสุ านักงาน AccStar จะบนัทกึรายการที่

เกีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บเบกิ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบเบกิ 
วนัทีใ่บเบกิ วนัทีใ่บเบกิเบกิวัตถดุบิหรอืวสัดสุ านักงาน 
วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวนัทีท่ีท่างฝ่ายดแูลสนิคา้ไดส้ง่ของให ้
สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการเบกิจากสถานทีเ่ก็บแหง่ไหน 
ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีเ่บกิของ 
บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการจะแจง้ใหฝ่้ายดแูลสนิคา้ไดรั้บ

ทราบหรอือืน่ๆ 
โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่การเบกิครัง้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 
แผนก ทา่นสามารถระบวุา่การเบกิครัง้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 
หนว่ยขนาน ใหท้า่นคลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งการป้อนหน่วยขนาน 
รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หารหัสสนิคา้ได ้
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รวดเร็วโดยป้อน 1-3 ตวัแรกของรหัสแลว้กด F4 หรอื ป้อน 1-3 

ตวัแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลู

จะเรยีงตามรหัส ถา้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 
  

ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากับ (Serial Number) ทา่น

สามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะเรยีก

สนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ยรายละเอยีด

สนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการเบกิ 

ขอ้แนะน า: 

 เมือ่ทา่นเชค็ปุ่ มปิด และบนัทกึแลว้ AccStar จะค านวณตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิให ้(ตามวธิคี านวณ

ตน้ทนุทีไ่ดก้ าหนดไว)้ ดงันัน้ทา่นควรจะพมิพใ์บเบกิหลงัจากทีเ่ชค็ปุ่ มปิด และบนัทกึแลว้ 

 ทา่นสามารถดปูระวัตริายการทีเ่บกิแลว้ไดจ้ากหนา้ประวตั ิและพมิพร์ายการทีเ่ลอืกไวไ้ด ้
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การคนืวตัถดุบิหรอืสนิคา้ส าเร็จรปู 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับคนืจากการเบกิวตัถดุบิและวัสดสุ านักงาน AccStar จะบนัทกึรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ใหโ้ดยอตัโนมตั ิการคนืหมายถงึการคนืของทีเ่บกิไปแลว้แตไ่มไ่ดใ้ช ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการเบกิวตัถดุบิหรอืสนิคา้ส าเร็จรปู 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บสง่คนื เลขทีแ่บบฟอรม์ใบสง่คนื 

วนัทีใ่บสง่คนื วนัทีใ่บสง่คนืจากการเบกิวตัถดุบิหรอืวัสดสุ านักงาน 

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวนัทีท่ีส่ง่คนืใหท้างฝ่ายดแูลสนิคา้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการสง่คนืใหส้ถานทีเ่ก็บแหง่ไหน 
ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีส่ง่คนืของ 
บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการจะแจง้ใหฝ่้ายดแูลสนิคา้ไดรั้บทราบ

หรอือืน่ๆ 
โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่การสง่คนืครัง้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 
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แผนก ทา่นสามารถระบวุา่การสง่คนืครัง้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 
หนว่ยขนาน ใหท้า่นคลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งการป้อนหน่วยขนาน 
รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หารหัสสนิคา้ได ้

รวดเร็วโดยป้อน 1-3 ตวัแรกของรหัสแลว้กด F4 หรอื ป้อน 1-3 

ตวัแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลู

จะเรยีงตามรหัส ถา้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 
  

ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากับ (Serial Number) ทา่นสามารถ

ใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะเรยีกสนิคา้นัน้มา

ใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ยรายละเอยีดสนิคา้ 

  
จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการสง่คนื 
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การโอนสนิคา้ส าเร็จรปูเขา้คลงั 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการโอนสนิคา้ส าเร็จรปูเขา้คลังสนิคา้เมือ่ผลติเสร็จแลว้ AccStar จะบนัทกึ

รายการทีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

ฟังชัน่นีจ้ะสมัพันธก์บัฟังชัน่ การเบกิวตัถดุบิ โดยเบกิวตัถดุบิน าไปผลติสนิคา้เมือ่ผลติสนิคา้เสร็จ

เรยีบรอ้ยก็น าสนิคา้เขา้คลังสนิคา้เพือ่เตรยีมไวข้ายตอ่ไป 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

เลขทีใ่บน าเขา้ เลขทีแ่บบฟอรม์ใบน าเขา้ 
วนัทีใ่บน าเขา้ วนัทีใ่บน าเขา้สนิคา้ส าเร็จรูป 
สถานทีเ่ก็บ หมายถงึตอ้งการจะน าเขา้ไปเก็บ ณ สถานทีเ่ก็บแหง่ไหน 
ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีน่ าเขา้สนิคา้ส าเร็จรูป 
บนัทกึ หมายถงึบนัทกึใดๆทีต่อ้งการจะแจง้ใหฝ่้ายดแูลสนิคา้ไดรั้บทราบ

หรอือืน่ๆ 
โครงการ 
  

ทา่นสามารถระบวุา่การเบกิครัง้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 
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แผนก ทา่นสามารถระบวุา่การเบกิครัง้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 
หนว่ยขนาน ใหท้า่นคลกิทีน่ีเ่มือ่ตอ้งการป้อนหน่วยขนาน 
รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หารหัสสนิคา้ได ้

รวดเร็วโดยป้อน 1-3 ตวัแรกของรหัสแลว้กด F4 หรอื ป้อน 1-3 

ตวัแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลู

จะเรยีงตามรหัส ถา้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 
  

จ านวน หมายถงึจ านวนทีต่อ้งการน าเขา้ 
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การซอ่มและเปลีย่นอปุกรณ์ 

การซอ่มมขีัน้ตอนการท างานอยู ่4 ขัน้ตอนคอื 

1. รับสนิคา้ทีเ่สยีจากลกูคา้ 

2. สง่สนิคา้ทีเ่สยีไปซอ่ม ใหแ้กผู่ข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

3. รับสนิคา้ทีซ่อ่มแลว้ จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

4. สง่สนิคา้ทีซ่อ่มแลว้กลับคนืไปใหล้กูคา้ 

ส าหรับการเปลีย่นสนิคา้ นัน้มเีพยีงขัน้ตอนเดยีว 

 

  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  61 
 

รบัสนิคา้จากลกูคา้ 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนแรกของการซอ่มสนิคา้ ทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูทีห่นา้ตา่งนีก้อ่นทีจ่ะท างานใน

ฟังชัน่ตอ่ๆไป 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

  

หมายเลขซอ่ม ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบซอ่มไดส้งูสดุ 15 ตวัอักษร 

วนัทีใ่บรบัสนิคา้ หมายถงึวนัทีข่องใบซอ่ม 

ลกูคา้ หมายถงึตวัแทนหรอืสมาชกิ 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีรั่บของ หรอืท ารายการ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี่ 

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีรั่บซอ่ม ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาสค์ลกิ

ทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หารหัสสนิคา้ได ้

รวดเร็วโดยป้อน 1-3 ตวัแรกของรหัสแลว้กด F4 หรอื ป้อน 1-3 

ตวัแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลู

รปูแบบใบรับซอ่ม 

คลกิเพือ่แสดง

รายชือ่สนิคา้ ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษร

ตวัแรกหรอืหลายตวัแลว้

กด F4 หรอื F6 เพือ่

แสดงรายชือ่สนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 
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จะเรยีงตามรหัส ถา้กด F6 ขอ้มลูจะเรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบรับซอ่มซึง่ AccStar จะน ามา

จาก ระบบสนิคา้คงคลงัทนัทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอืป้อนรหัสสนิคา้ 

อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้จ านวนอักษรสงูสดุ 

200 ตวัอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นรับ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาคา่ซอ่ม (ถา้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวน  AccStar จะค านวณให ้

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

อยูใ่นประกนั ถา้สนิคา้ยังอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี่ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลงั AccStar 

จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ยทา่นสามารถ

เปลีย่นได ้

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบันทกึ  กอ่น ทีท่า่นจะไปท าในฟังชัน่ถัดไป 

 ทา่นสามารถดสูถานะของการซอ่มไดท้ี ่เมนู การคน้หาขอ้มลู 
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การสง่สนิคา้ใหแ้กผู่ข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่2 ของการซอ่มสนิคา้ ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ รับสนิคา้จากลกูคา้ และ

ปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถสง่สนิคา้ไปยงัผูซ้อ่มได ้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ มสรา้งใหม ่   รายการทีท่า่นรับสนิคา้

ทัง้หมดทีย่งัไมไ่ดส้ง่ซอ่มจะแสดงทีต่าราง ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

  

หมายเลขซอ่ม ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบซอ่มไดส้งูสดุ 15 ตวัอักษร 

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวนัทีข่องใบสง่ซอ่ม 

ผูซ้อ่ม หมายถงึผูข้ายหรอืผูรั้บซอ่ม 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีส่ง่ของ หรอืท ารายการ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี่ 

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

เลอืก ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่งนี้ 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ง่  

เลอืกรายการ 
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รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นสง่ซอ่ม 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาคา่ซอ่ม (ถา้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวน  AccStar จะค านวณให ้

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

อยูใ่นประกนั ถา้สนิคา้ยังอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี่ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลงั AccStar 

จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ยทา่นสามารถ

เปลีย่นได ้

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบันทกึ  กอ่น ทีท่า่นจะไปท าในฟังชัน่ถัดไป 

 ทา่นสามารถดสูถานะของการซอ่มไดท้ี ่เมนู การคน้หาขอ้มลู 
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การรบัสนิคา้จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่ม 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่3 ของการซอ่มสนิคา้ ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ สง่สนิคา้ใหแ้กผู่ข้ายหรอืผู ้

ซอ่ม และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถรับสนิคา้จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่มได ้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ มสรา้งใหม ่  และ

เลอืกผูซ้อ่ม รายการทีท่า่นรับสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ป็นของผูซ้อ่มรายนัน้ทีย่งัไมไ่ดส้ง่คนืจะแสดงทีต่าราง ใหท้า่น

เลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

  

หมายเลขรบั ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบรับไดส้งูสดุ 15 ตัวอักษร 

วนัทีร่บัสนิคา้ หมายถงึวนัทีข่องใบรับของจากผูซ้อ่ม 

ผูซ้อ่ม หมายถงึผูข้ายหรอืผูรั้บซอ่ม 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีรั่บของ หรอืท ารายการ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี่ 

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

เลอืก ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่งนี้ 

เลอืกรายการ 



AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  66 
 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ง่  

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นสง่ซอ่ม 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาคา่ซอ่ม (ถา้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวน  AccStar จะค านวณให ้

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

อยูใ่นประกนั ถา้สนิคา้ยังอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี่ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลงั AccStar 

จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ยทา่นสามารถ

เปลีย่นได ้

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบันทกึ  กอ่น เพือ่ปิดงาน 

 ทา่นสามารถดสูถานะของการซอ่มไดท้ี ่เมนู การคน้หาขอ้มลู 
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การสง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ 

ฟังชัน่นีเ้ป็นขัน้ตอนที ่4 หรอืขัน้ตอนสดุทา้ยของการซอ่มสนิคา้ ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟังชัน่ รับ

สนิคา้จากผูข้ายหรอืผูซ้อ่ม และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถสง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ได ้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

สรา้งใหม ่  และเลอืกลกูคา้ รายการทีซ่อ่มเสร็จแลว้ทัง้หมดทีเ่ป็นของผูล้กูคา้รายนัน้ทีย่งัไมไ่ดส้ง่คนืจะ

แสดงทีต่าราง ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่ง “เลอืก” 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

  

หมายเลขสง่ของ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสง่ของใหแ้กล่กูคา้ไดส้งูสดุ 15 

ตวัอักษร 

วนัทีส่ง่ของ หมายถงึวนัทีข่องใบสง่ของใหแ้กล่กูคา้ 

ลกูคา้ หมายถงึตวัแทนหรอืสมาชกิ 

ด าเนนิการโดย หมายถงึผูท้ีส่ง่ของ หรอืท ารายการ 

บนัทกึ ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี่ 

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

เลอืกรายการ 
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เลอืก ใหท้า่นเลอืกรายการโดยเชค็เครือ่งหมายถกูในชอ่งนี้ 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ง่  

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดของสนิคา้ 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นสง่ซอ่ม 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาคา่ซอ่ม (ถา้ม)ี 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวน  AccStar จะค านวณให ้

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

อยูใ่นประกนั ถา้สนิคา้ยังอยูใ่นประกนัใหเ้ชค็ถกูทีน่ี่ 

หนว่ย หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลงั AccStar 

จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ยทา่นสามารถ

เปลีย่นได ้

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นจะตอ้งเชค็ถกูทีปุ่่ ม และบันทกึ  กอ่น ทีท่า่นจะไปท าในฟังชัน่ถัดไป 

 ทา่นสามารถดสูถานะของการซอ่มไดท้ี ่เมนู การคน้หาขอ้มลู 
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การเปลีย่นสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับจัดการการเปลีย่นสนิคา้ การเปลีย่นสนิคา้เปลีย่นไดท้ัง้สนิคา้ทีเ่สยี หรอืเปลีย่น

ชนดิของสนิคา้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ มสรา้งใหม ่  และเลอืกลกูคา้ รายการสนิคา้ทีอ่ยูก่บัลกูคา้ทัง้หมดจะแสดง

ทีต่าราง ใหท้า่น คลกิ 2 ครัง้ทีร่ายการทีต่อ้งการเพือ่คัดลอกรายละเอยีดสนิคา้ ถา้ยงัไมม่ขีอ้มลูเดมิของ

ลกูคา้ทา่นสามารถป้อนรายละเอยีดไดโ้ดยตรง 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

  

เลขใบเปลีย่น ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบเปลีย่นสนิคา้ไดส้งูสดุ 15 

ตวัอักษร 

วนัทีเ่ปลีย่นสนิคา้ หมายถงึวนัทีข่องใบเปลีย่นสนิคา้ 

ลกูคา้ หมายถงึตวัแทนหรอืสมาชกิ 

หวัหนา้ช่าง หมายถงึหัวหนา้ชา่งทีท่ ารายการ 

ของทีค่นื หมายถงึสนิคา้ทีต่อ้งการจะเปลีย่น 

ของทีเ่ปลีย่น หมายถงึสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่นใหล้กูคา้ อาจจะเหมอืนกับของทีค่นื

หรอืไมก็่ได ้

หมายเลขเครือ่ง-เดมิ กรณีสนิคา้มหีมายเลขก ากบั จะตอ้งระบหุมายเลขเดมิดว้ย 

รปูแบบใบเปลีย่นสนิคา้ 

คลกิ 2 ครัง้เพือ่คดัลอก

รายละเอยีดสนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 
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หมายเลขเครือ่ง-ใหม ่ กรณีสนิคา้มหีมายเลขก ากบั จะตอ้งระบหุมายเลขใหมด่ว้ย 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึโกดงัทีเ่ก็บสนิคา้ทีเ่ปลีย่น 

เลขทีง่าน หมายถงึเลขทีใ่บสัง่งานหัวหนา้ชา่ง  

เป็นของเสยี ใหเ้ชค็ถกูทีน่ี ่ถา้เป็นของเสยี 

จ านวน หมายถงึหน่วยสนิคา้ทีเ่ปลีย่น 

อาการเสยี ทา่นสามารถบนัทกึอาการเสยี หรอืหมายเหตตุา่งๆไดท้ีน่ี่ 
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คน้หาขอ้มลู 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับการคน้หาหรอืตดิตามสถานะของสนิคา้ทีรั่บซอ่ม หรอืดปูระวตักิารซอ่มตา่งๆ 

 

ขอ้มูล ค าอธบิาย 

  

รบัสนิคา้จากลูกคา้ หมายถงึวนัของเสยีทีรั่บจากลกูคา้แลว้แตยั่งไมไ่ดส้ง่ซอ่ม 

รายการสนิคา้ทีก่ าลงั

ซอ่ม 

หมายถงึของเสยีทีส่ง่ไปใหผู้ข้ายหรอืผูซ้อ่มแลว้แตยั่งไม่ไดรั้บ

คนืมา 

รายการสนิคา้ทีซ่อ่ม

เสร็จแลว้ 

หมายถงึของเสยีทีส่ง่ไปใหผู้ข้ายหรอืผูซ้อ่มแลว้ และไดรั้บคนืมา

เรยีบรอ้ยแลว้แตยั่งไม่ไดส้ง่คนืใหล้กูคา้ 

สง่คนืใหแ้กลู่กคา้ หมายถงึของทีซ่อ่มเสร็จและสง่คนืใหล้กูคา้เรยีบรอ้ยแลว้ 

รายการสนิคา้ทีใ่ชง้าน

ไมไ่ด ้

หมายถงึสนิคา้ทีอ่ยูใ่นคลงัสนิคา้แตเ่ป็นของเสยี 

 

  

เลอืกชว่งวนัทีท่ีต่อ้งการ

ดขูอ้มลูแลว้คลกิทีน่ี ่

คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ตอ้งการแสดงเฉพาะ

รายการทีเ่ป็นของลกูคา้ทีเ่ลอืก 
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ระบบการจดัซือ้ 

            

 -                        
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ใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การสัง่ซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถเลอืกวธิป้ีอนขอ้มลูการซือ้สนิคา้ได ้2 วธิคีอื 

1. จัดท า ใบส ัง่ซือ้ เมือ่ไดรั้บสนิคา้ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ รับสนิคา้ ”รบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีก

เก็บเงนิ” หรอื ”รบัสนิคา้เทา่น ัน้” 

2. ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ ”รบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งจัดท า ใบส ัง่ซือ้

กอ่น 

 กรณีทีท่า่นจัดท า ใบส ัง่ซือ้ กอ่นรับสนิคา้ ทา่นสามารถรับสนิคา้ไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ เมือ่ทา่น

ป้อนขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้งเสร็จแลว้ ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้บนัทกึ ขอ้มลูจะไปปรากฏทีห่นา้ตา่ง ”รบั

สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื ”รบัสนิคา้เทา่น ัน้” ถา้ทา่นไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ขอ้มลูจะยงัไมป่รากฏใน

หนา้ตา่งดังกลา่ว 

 

รปูแบบใบสัง่ซือ้ 

คลกิเพือ่แสดง

รายชือ่สนิคา้ 

คลกิเพือ่เลอืกผูข้าย หรอื 

ป้อนอกัษรตวัแรกของซือ่

ผูข้ายแลว้กดปุ่ มลกูศรขึน้

หรอืลง 

ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษร

ตวัแรกหรอืหลายตวัแลว้

กด F4 หรอื F6 เพือ่

แสดงรายชือ่สนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ดู

รายละเอยีดอืน่ๆของสนิคา้ 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีดใบส ัง่ซือ้  

หมายเลขใบส ัง่ซือ้ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสัง่ซือ้ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ซือ้ หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ 

วนัครบก าหนด หมายถงึวันทีท่า่นตอ้งการใหใ้บสัง่ซือ้นีห้มดอาย ุทา่น

สามารถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้AccStar จะใชว้ันนีใ้นการดงึ

ขอ้มลูใบสัง่ซือ้ทีย่งัมผีลบงัคับอยู ่ทา่นสามารถใชเ้ป็นวนัที่

ใหผู้ข้ายสง่สนิคา้ใหไ้ด ้

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นตอ้งการจะซือ้สนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตัวแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ซ ึง่ AccStar จะ

น ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลงัทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอืป้อน

รหัสสนิคา้ อยา่งไรกต็ามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีท่า่นสัง่ซือ้ 

เลอืกหน่วยซือ้ กรณีมหีลายหน่วยนับ ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 
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ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีซ่ ือ้ AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะเก็บสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมายถงึหน่วยซือ้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้ทา่น

สามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่นจะตอ้ง

เปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่นแลว้คอ่ย

เปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร AccStar 

จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมาจากขอ้มลู “อตัรา

ภาษี” ในหนา้ ”รายละเอยีดอืน่ๆ” มาค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมายถงึจ านวนคา้งรับที ่ AccStar ค านวณใหจ้ากจ านวน

สัง่ซือ้ครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดรั้บสนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 
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ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้แลว้ 

  

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บสัง่ซือ้ทเีดยีวทัง้หมด 

 

 

อตัราแลกเปลีย่น 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูข้ายทีท่า่นไดก้ าหนด

ไวใ้น ระบบเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน าขอ้มลู

ตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจากป้อน

ขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นจะไดรั้บถา้ทา่น

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูที่

ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททา่น ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีซือ้ของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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คลกิเพือ่ดรูายละเอยีดตาม

สถานทีเ่ก็บ 
คลกิเพือ่แสดงเฉพาะรายการที่

จะตอ้งสัง่ซือ้เทา่นัน้ 
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ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถ double click รายการสนิคา้ในตารางเพือ่ดรูายละเอยีดของสนิคา้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตารางเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนา้ของตาราง 

 

  

เลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการทราบ คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลู 
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การรบัสนิคา้ 

การรบัสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิหรอืใบก ากบัภาษฯี 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับสนิคา้พรอ้มกบัใบเรยีกเกบ็เงนิ ใบแจง้หนี ้หรอื ใบก ากบั

ภาษีมลูคา่เพิม่ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการ

ปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบเจา้หนี ้ระบบธนาคาร เป็นตน้  

ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูใบสัง่ซือ้สนิคา้และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถรับสนิคา้ได ้ 

 

 

รปูแบบใบรับสนิคา้ 

คลกิเพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษรตวัแรกหรอื

หลายตวัแลว้กด F4 หรอื F6 เพือ่

แสดงรายชือ่สนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกี

แลว้ ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ดู

รายละเอยีดอืน่ๆของสนิคา้ 

คลกิปุ่ มเพือ่แกไ้ขค าอธบิายรายการบญัช ี

Double click ทีน่ีเ่พือ่ป้อนสนิคา้

ทีม่หีมายเลขก ากบั หรอืมสี ีขนาด 

วนัทีใ่บรับสนิคา้ 

วนัทีใ่บก ากบัภาษีฯ 

คลดิเพือ่เรยีก

เงนิมดัจ า(ถา้ม)ี 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

หมายเลขใบส ัง่ซือ้ ทา่นจะเห็นเฉพาะใบสัง่ซือ้ปิดแลว้และมวีันทีใ่ชไ้ดจ้นถงึ

มากกวา่หรอืเทา่กบัวันทีข่องวันทีท่า่นป้อนขอ้มลู ทา่น

สามารถขยายวันทีข่องใบสัง่ซือ้ทีไ่มเ่ห็นแลว้ไดท้ีห่นา้ตา่ง 

“ขยายเวลาของใบสัง่ซือ้” 

ใบรบัสนิคา้ หมายถงึใบรับสนิคา้ของทา่น ใหท้า่นคลกิปุ่ ม  

เพือ่ให ้AccStar เรยีกใบรับสนิคา้ลา่สดุใหท้า่น  ทา่น

ตอ้งป้อนหมายเลขใบรับสนิคา้ถงึแมว้า่ทา่นไมไ่ดใ้ชใ้บรับ

สนิคา้ในธรุกจิของทา่น 

ใบก ากบัภาษ ี

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นไดรั้บจาก

ผูข้าย 

วนัทีช่ าระเงนิ หมายถงึวันทีท่ีท่า่นจะตอ้งช าระเงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ 

AccStar จะค านวณจากวันทีรั่บสนิคา้กบัวันทีผู่ข้ายให ้

เครดติแกท่า่น 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขไดแ้ต่

ทา่นสามารถเพิม่สนิคา้ได ้

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมายถงึ จ านวนทีรั่บสนิคา้ แกไ้ขไดต้ามความเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีซ่ ือ้ AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะเก็บสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

เลอืกหน่วยซือ้ กรณมีหีลาย

หน่วย 

ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 

เปลีย่นแปลงได ้



AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  82 
 

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมายถงึหน่วยซือ้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมาจาก

ขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้ ”รายละเอยีดอืน่ๆ” มาค านวณ

ให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมายถงึจ านวนคา้งรับที ่AccStar ค านวณใหจ้ากจ านวน

สัง่ซือ้ครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดรั้บสนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

โครงการ 

 

ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

 

ยอดรวม 

 

หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีซือ้ 
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ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้แลว้ 

เงนิมดัจ า กรณีทีม่เีงนิมดัจ าในการซือ้สนิคา้และมภีาษีมลูคา่เพิม่จาก

คา่มดัจ านัน้ ใหค้ลกิปุ่ ม  เพือ่ให ้AccStar เรยีกเงนิ

มดัจ าของใบสัง่ซือ้ทีท่า่นก าลังป้อนขอ้มลูให ้เพือ่น ามาหัก

ยอดสนิคา้และจ านวนภาษีมลูคา่เพิม่ ในกรณีทีเ่งนิมดัจ า

ไมม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ใหท้า่นหกัทีห่นา้ตา่งช าระเงนิตาม

ใบสัง่ซือ้แทน 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บส าคัญทเีดยีวทัง้หมด 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูข้ายทีท่า่นไดก้ าหนด

ไวใ้น ระบบเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน าขอ้มลู

ตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจากป้อน

ขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นจะไดรั้บถา้ทา่น

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้
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ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูที่

ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททา่น ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีซือ้ของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้

 

  



AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  86 
 

กรณีทีรั่บสนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากับ Serial Number 

 

กรณีทีรั่บสนิคา้ทีม่ ีขนาด 

 

คลกิปุ่ มนีเ้พือ่ป้อนขอ้มลูและ

เมือ่ป้อนเสร็จแลว้ 

ป้อนหมายเลขก ากบัทีน่ี ่

ป้อนส ีขนาด และจ านวน คลกิเมือ่เสร็จแลว้ 
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คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 

 

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 

หมายถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้ AccStar 

จะน าขอ้มลูเหลา่นีไ้ปค าค านวณตน้ทนุสนิคา้ส าหรับใบสัง่

ซือ้ทีท่า่นก าลังป้อนขอ้มลูอยู ่

การจัดสรร คา่ขนสง่ คา่ช ิป้ป้ิง จัดสรรโดย ”จ านวนเฉลีย่

ตอ่หน่วย” ทีก่ าหนดไวท้ีห่นา้ตา่ง ”สนิคา้คงคลัง” 

ประเภท ประเภทของคา่ใชจ้า่ย แบง่ออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื คา่

ภาษีศลุกากร คา่ขนสง่ คา่ประกนัภยั คา่ช ิป้ป้ิงและคา่แพ็ค

สนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงค าอธบิาย

ไดท้ีห่นา้ตา่ง ก าหนดขอ้มลูทั่วไป/ก าหนดรหัสอืน่ๆ/ 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้ 

ผูข้าย หมายถงึผูท้ีใ่หบ้รกิารหรอืคดิคา่บรกิาร คา่ภาษีศลุกากร 

ผูข้ายคอืกรมศลุกากร 
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รายละเอยีด ค าอธบิายเพิม่เตมิส าหรับรายการนัน้ๆ 

จ านวนสกลุเดมิ หมายถงึจ านวนเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิเดมิ 

อตัรา หมายถงึอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชส้ าหรับรายการนัน้ๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิในสกลุเงนิบาท  

รหสัภาษศีลุกากร หมายถงึอตัราภาษีศลุกากรทีใ่ชก้บั 

ภาษศีลุกากร หมายถงึจ านวนภาษีศลุกากรทัง้หมด ในกรณีทีจ่ านวนที ่

ค านวณไดไ้มต่รงกบัของกรมศลุกากร ทา่นสามารถแกไ้ข

ไดแ้ตท่า่นจะตอ้งเชค็ตรงปุ่ ม ป้อนขอ้มลูเอง 

รหสัภาษซีือ้ หมายถงึอตัราภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนภาษีรวม 

ใบก ากบัภาษ ี หมายถงึหมายเลขใบก ากบัภาษี 

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี หมายถงึวันทีข่องใบก ากบัภาษี  

ช าระแลว้ หมายถงึภาษีของรายการทีป้่อนเกดิขึน้หรอืยงั ถา้ยงัไม่

เกดิขึน้หรอืวา่ไมต่อ้งการใหป้รากฏในรายงานภาษีซือ้

ประจ าเดอืนไมต่อ้งเชค็ถกูทีน่ี ่

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

ป้อนขอ้มลูเอง ถา้ทา่นเชค็ปุ่ มนี ้ทา่นจะตอ้งป้องขอ้มลูเองทัง้หมด 

AccStar จะไมค่ านวณผลลัพธต์า่งๆใหแ้กท่า่น 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถ double click รายการสนิคา้ในตารางเพือ่ดรูายละเอยีดของสนิคา้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตารางเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนา้ของตาราง 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอืแกไ้ข

ขอ้มลู (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 

   
 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูของสนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากบัหรอืสนิคา้ทีม่สี ีขนาด จ านวนรายการย่อยจะตอ้งตรงกบั

จ านวนทีรั่บ ถา้ไมต่รง AccStar จะใชจ้ านวนในหนา้ตา่งรายการย่อย 
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การรบัสนิคา้เทา่น ัน้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับสนิคา้เทา่นัน้ โดยทีย่งัไมไ่ดรั้บใบเรยีกเก็บเงนิ ใบแจง้หนี ้หรอื 

ใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บ

การปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง เป็นตน้  

ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูใบสัง่ซือ้สนิคา้และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถรับสนิคา้ได ้ 

 การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลูทีห่นา้ตา่ง ”รับสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 

 

 

รปูแบบใบรับสนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกี

แลว้ ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ดู

รายละเอยีดอืน่ๆของสนิคา้ 

คลกิปุ่ มเพือ่แกไ้ขค าอธบิายรายการบญัช ี

วนัทีใ่บรับสนิคา้ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ป้อนสนิคา้

ทีม่หีมายเลขก ากบั หรอืมสี ีขนาด 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

หมายเลขใบส ัง่ซือ้ ทา่นจะเห็นเฉพาะใบสัง่ซือ้ปิดแลว้และมวีันทีใ่ชไ้ดจ้นถงึ

มากกวา่หรอืเทา่กบัวันทีข่องวันทีท่า่นป้อนขอ้มลู ทา่น

สามารถขยายวันทีข่องใบสัง่ซือ้ทีไ่มเ่ห็นแลว้ไดท้ีห่นา้ตา่ง 

“ขยายเวลาของใบสัง่ซือ้” 

ใบรบัสนิคา้ หมายถงึใบรับสนิคา้ของทา่น ใหท้า่นคลกิปุ่ ม  

เพือ่ให ้AccStar เรยีกใบรับสนิคา้ลา่สดุใหท้า่น  ทา่น

ตอ้งป้อนหมายเลขใบรับสนิคา้ถงึแมว้า่ทา่นไมไ่ดใ้ชใ้บรับ

สนิคา้ในธรุกจิของทา่น 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขไดแ้ต่

ทา่นสามารถเพิม่สนิคา้ได ้

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมายถงึ จ านวนทีรั่บสนิคา้ แกไ้ขไดต้ามความเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีซ่ ือ้ AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะเก็บสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมายถงึหน่วยซือ้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

เลอืกหน่วยซือ้ กรณมีหีลาย

หน่วย 

ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 

เปลีย่นแปลงได ้
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%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมาจาก

ขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้ ”รายละเอยีดอืน่ๆ” มาค านวณ

ให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมายถงึจ านวนคา้งรับที ่AccStar ค านวณใหจ้ากจ านวน

สัง่ซือ้ครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดรั้บสนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

โครงการ 

 

ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

 

ยอดรวม 

 

หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้
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คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้แลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บส าคัญทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูข้ายทีท่า่นไดก้ าหนด

ไวใ้น ระบบเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน าขอ้มลู

ตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจากป้อน

ขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 
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จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นจะไดรั้บถา้ทา่น

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูที่

ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททา่น ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีซือ้ของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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กรณีทีรั่บสนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากับ Serial Number 

 

กรณีทีรั่บสนิคา้ทีม่ ีขนาด 

 

 

คลกิปุ่ มนีเ้พือ่ป้อนขอ้มลูและ

เมือ่ป้อนเสร็จแลว้ 

ป้อนหมายเลขก ากบัทีน่ี ่

ป้อนส ีขนาด และจ านวน คลกิเมือ่เสร็จแลว้ 
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รบัใบแจง้หนีข้องสนิคา้ทีไ่ดร้บัแลว้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับใบแจง้หนี ้หรอืใบก ากบัภาษี ของสนิคา้ทีไ่ดรั้บแลว้แตรั่บสนิคา้

เทา่นัน้ยงัไมไ่ดรั้บเอกสารดงักลา่ว เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง

ก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบเจา้หนี ้ระบบธนาคาร เป็นตน้  

ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในหนา้ตา่ง รบัสนิคา้เทา่น ัน้ และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถรับใบแจง้หนี้ หรอื

ใบก ากบัภาษี ได ้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 เลอืกใบสัง่ซือ้ทีท่า่นตอ้งการ  

 AccStar จะแสดงรายการทีรั่บทัง้หมดของใบสัง่ซือ้นัน้ 

 ป้อนขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ เลขทีแ่ละวนัทีใ่บส าคญั เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบแจง้หนีห้รอืใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ 

 รายการสนิคา้ทีไ่มไ่ดร้วมในใบเรยีกเก็บเงนินีใ้หท้า่นลบออก ทา่นไม่สามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้

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

 ถา้ตอ้งการดคู าอธบิายขอ้มูล สามารถดไูดท้ี ่”การรบัสนิคา้เทา่น ัน้" 

 

ในกรณีทีม่หีลายใบรับสนิคา้ให ้

ลบรายการทีไ่มต่อ้งการออก 

แลว้คลกิปุ่ มดา้นขา้ง 

คลกิปุ่ มเพือ่แกไ้ขค าอธบิายรายการ 

คลกิปุ่ มเพือ่ลบขอ้มลู 

วนัทีใ่บส าคญั 
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การสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การสง่คนืสนิคา้ ใหแ้กผู่ข้าย เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดทันททีีม่กีาร

เปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบเจา้หนี ้

ระบบธนาคาร เป็นตน้ ถา้ทา่นตอ้งการปรับปรงุราคาสนิคา้ใหใ้ชฟั้งชัน่ ”ปรับปรงุรายการซือ้” 

 

 

 

รปูแบบใบรับสนิคา้ 

คลกิเพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษรตวัแรกหรอื

หลายตวัแลว้กด F4 หรอื F6 เพือ่

แสดงรายชือ่สนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกี

แลว้ ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ดู

รายละเอยีดอืน่ๆของสนิคา้ 

คลกิปุ่ มเพือ่แกไ้ขค าอธบิายรายการบญัช ี

Double click ทีน่ีเ่พือ่ป้อนสนิคา้

ทีม่หีมายเลขก ากบั หรอืมสี ีขนาด 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบสง่คนื ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสง่คนืสนิคา้ไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บสง่คนื หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสง่คนืสนิคา้  

ใบก ากบัภาษ ี

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นไดรั้บจาก

ผูข้าย 

วนัทีช่ าระเงนิ หมายถงึวันทีท่ีท่า่นจะตอ้งช าระเงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ 

AccStar จะค านวณจากวันทีรั่บสนิคา้กบัวันทีผู่ข้ายให ้

เครดติแกท่า่น 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ข้าย ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขไดแ้ต่

ทา่นสามารถเพิม่สนิคา้ได ้

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ซือ้ 

จ านวน หมายถงึ จ านวนทีรั่บสนิคา้ แกไ้ขไดต้ามความเป็นจรงิ 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาซือ้กอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีซ่ ือ้ AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะเก็บสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ 

AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยซือ้ หมายถงึหน่วยซือ้ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

เลอืกหน่วยซือ้ กรณมีหีลาย

หน่วย 

ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 

เปลีย่นแปลงได ้
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%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมาจาก

ขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้ ”รายละเอยีดอืน่ๆ” มาค านวณ

ให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งรบั หมายถงึจ านวนคา้งรับที ่AccStar ค านวณใหจ้ากจ านวน

สัง่ซือ้ครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดรั้บสนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

โครงการ 

 

ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

 

ยอดรวม 

 

หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ซือ้กอ่นหักสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ซือ้ AccStar ค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้
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คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษซีือ้ หมายถงึจ านวนรวมของภาษีซือ้ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้แลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บส าคัญทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูข้ายทีท่า่นไดก้ าหนด

ไวใ้น ระบบเจา้หนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน าขอ้มลู

ตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจากป้อน

ขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ
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น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ซือ้ 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นจะไดรั้บถา้ทา่น

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ทา่น

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีซือ้แลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูที่

ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

แผนก ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของแผนกอะไร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ บรษัิททา่น ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ซือ้ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีซือ้ของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีซือ้ของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ซือ้ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ซือ้ได ้
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การปรบัปรงุรายการซือ้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ปรับปรงุรายการซือ้เชน่ปรับปรงุราคา เป็นตน้ เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดทันที

ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบ

เจา้หนี ้ระบบธนาคาร  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

เลขทีป่รบัปรงุ หมายถงึเลขทีก่ ากบั ซึง่จะเป็นหมายเลขกลุม่เดยีวกบัใบ

สง่คนืสนิคา้ทา่นสามารถก าหนดไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีป่รบัปรงุ หมายถงึวันทีท่ ารายการปรับปรงุ 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นไดรั้บจาก

ผูข้าย 

ใบก ากบัภาษใีหม ่

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีหรอืเดบติโนต้ที่

ทา่นไดรั้บจากผูข้ายใหม ่

วนัทีค่รบก าหนด หมายถงึวันทีท่ีท่า่นจะตอ้งช าระเงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ 

AccStar จะค านวณจากวันทีใ่บก ากบัภาษีกบัวันทีผู่ข้าย

ป้อนหมายเลข

ใบก ากบัเดมิ

แลว้คลกิทีน่ี ่

ป้อนราคาใหม ่

วนัทีใ่บก ากบั

ภาษีใหม ่
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ใหเ้ครดติแกท่า่น ทา่นจะตอ้งป้อนเอง 

ผูข้าย หมายถงึผูข้ายทีท่า่นซือ้สนิคา้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ มสรา้งใหม่ 

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเดมิทีต่อ้งการแกไ้ข แลว้คลกิปุ่ ม   
 AccStar จะแสดงรายการของใบก ากบัภาษีนัน้ 

 ใหป้้อนราคาใหมท่ีถ่กูตอ้ง และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับกรณีทีต่อ้งการน าคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการซือ้สนิคา้เขา้ไปเป็นตน้ทนุสนิคา้ของ

ใบสัง่ซือ้สนิคา้ทีไ่ดปิ้ดไปแลว้ AccStar จะจัดสรรคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วไปยงัสนิคา้คงคลังและตน้ทนุขายได ้

อยา่งถกูตอ้งถงึแมจ้ะมขีายไปแลว้เป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

ป้อนหมายเลข

ใบสัง่ซือ้แลว้

คลกิทีน่ี ่

หมายเลข

ใบส าคญั 

วนัครบก าหนดช าระเงนิ 
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ป้อนขอ้มลู  

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษี แลว้คลกิปุ่ ม   
 AccStar จะแสดงรายการของใบก ากบัภาษีนัน้ 

 ใหป้้อนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นดรูายการสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้แลว้แตย่งัไมไ่ดรั้บสนิคา้ ทา่นสามารถเลอืกดไูดต้าม

ผูข้ายหรอืตามสนิคา้ก็ได ้

รายละเอยีดขอ้มลูดจูากการ ”การรับสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 

 

เลอืกดจู านวนคง

คา้งตามใบสัง่ซือ้

แตล่ะใบ 
เลอืกผูข้ายที่

ตอ้งการจะด ู
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คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลู 
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ประวตักิารซือ้สนิคา้ 

 ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นดปูระวตักิารซือ้สนิคา้ไดท้ัง้หมดโดยก าหนดชว่งเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดงขอ้มลู

ทา่นสามารถพมิพเ์อกสารทีต่อ้งการพมิพใ์หมไ่ดจ้ากทีน่ี ่

 

ป้อนวนัทีท่ี่

ตอ้งการแลว้

คลกิทีน่ี ่

ใบก ากบัภาษี 
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ป้อนวนัทีท่ี่

ตอ้งการแลว้

คลกิทีน่ี ่

คลกิทีน่ีเ่พือ่

เรยีงล าดบั 

Double click ทีน่ีเ่พือ่

แสดงรายละเอยีด 
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ขยายเวลาของใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับขยายเวลาของใบสัง่ซือ้สนิคา้ทีพ่น้ก าหนดไปแลว้ ในบางครัง้ทา่นอาจไมต่อ้งการ

ป้อนขอ้มลูใหมแ่ตต่อ้งการใชใ้บสัง่สนิคา้เดมิทา่นสามารถท าไดโ้ดยเปลีย่นวันทีท่ีน่ี ่

 

 

  

ป้อนวนัทีท่ี่

ตอ้งการแลว้

คลกิทีน่ี ่

เลอืกใบสัง่ซือ้ทีต่อ้งการแลว้เปลีย่น

วนัทีท่ีน่ีใ่หม้ากกวา่วนัทีปั่จจบุนั 
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การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ซือ้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การช าระเงนิเงนิมดัจ าตามใบสัง่ซือ้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระใน

ใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบั AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เกบ็ขอ้มลูภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และขอ้มลูเชค็

ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง  

การช าระคา่มดัจ ามอียู ่2 ประเภทคอื 

1. การช าระคา่มดัจ าทีไ่มม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ (หกัเงนิคา่มดัจ าเมือ่ตอนช าระเงนิ) 

2. การช าระคา่มดัจ าทีม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ (หกัเงนิคา่มดัจ าเมือ่รับใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่) 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบส าคญัเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการเกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

หมายเลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ หรอืใบเสร็จรับเงนิ 

เลขทีเ่ช็คหรอืบตัร ถา้จา่ยดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ใหก้ดปุ่ ม  

คลกิเพือ่เลอืก

ลกูคา้ AccStar 

จะแสดงรายการ

ใบสัง่ซือ้ให ้

รปูแบบใบส าคญั, ใบ

หกัภาษี และเชค็ 

ป้อนจ านวนเงนิทีช่ าระ ทา่นสามารถ

ช าระบางสว่นได ้

เลอืกตารางภาษี

หกั ณ ทีจ่า่ย 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

คลกิทีน่ีถ่า้มี

ภาษีมลูคา่เพิม่ 

คลกิเพือ่แกไ้ข

หมายเลขภาษีหกัฯ 
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เครดติ เพือ่เรยีกหมายเลขเชค็ ถา้เป็นบตัรเครดติกเ็ป็นหมายเลข

บตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้จา่ยดว้ยเชค็ 

ลกูคา้ เลอืกเจา้หนีท้ีท่า่นตอ้งการช าระ AccStar จะแสดง

รายการใบสัง่ซือ้ทีม่อียูท่ัง้หมดให ้ 

ตารางภาษ ีหกั ณ ที่

จา่ย 

ใหเ้ลอืกตารางอตัราภาษีทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย AccStar จะค านวณให ้

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมายถงึทีจ่ะตอ้งช าระ 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถช าระ

บางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อืจ านวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้า้งลา่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ าระเป็นเงนิตา่งประเทศทา่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัราแลกเปลีย่น  

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพท์เีดยีวทัง้หมด 

มภีาษมีลูคา่เพิม่ ถา้มภีาษีมลูคา่เพิม่ดว้ยใหเ้ชค็เครือ่งหมายถกู กรณีมี

ภาษีมลูคา่เพิม่เมือ่รับสนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิจะตอ้ง

เรยีกเงนิคา่มดัจ าเพือ่น าไปหักภาษีมลูคา่เพิม่ใหถ้กูตอ้ง 

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทา่นจะไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี ถา้ทา่นยงัไม่

แน่ใจใหท้า่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้
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การยกเลกิเอกสารตา่งๆ 

การยกเลกิใบก ากบัภาษซีือ้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการซือ้สนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีซือ้ทีไ่ดปิ้ด

และบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบสนิคา้คงเหลอื และระบบเจา้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิได ้

โดยเพยีงป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีซือ้เทา่นัน้ AccStar จะกลบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีารช าระเงนิแลว้ทา่นจะตอ้งยกเลกิการช าระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบัภาษีซือ้ได ้

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีซือ้ทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 กรณีทีห่มายเลขใบก ากบัภาษีซือ้ซ ้ากนัใหท้า่นป้อนหมายเลขใบสัง่ซือ้ดว้ย (ถา้ไมม่ซี ้าก็ไม่ตอ้งป้อน) 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ยกเวน้กรณีทีม่ี

คา่ใชจ้่ายในการขนสง่ (ทีป้่อนในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ) และยอดไมถู่กตอ้งทา่นสามารถแกไ้ขไดใ้นหนา้

ถัดไป 

 ใหท้า่นตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดสทุธกิบัยอดทีป่รากฏในใบก ากบัภาษี ถา้ไมต่รงกนัทา่นไม่สามารถ

จะยกเลกิได ้
 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

ยอดสทุธติามใบก ากบัภาษี 

กรณีทีม่หีมายเลขใบก ากบัภาษี

ซ า้ใหร้ะบหุมายเลขใบสัง่ซือ้

ดว้ยกอ่นคลกิ 

ยอดนีจ้ะตอ้งเทา่กบั

ยอดในใบก ากบัภาษี 

ทา่นสามารถแกไ้ขค าอธบิาย

รายการบญัชไีดท้ีน่ี ่

หมายเลขใบสัง่ซือ้ใหม ่

ถา้ตอ้งการน าขอ้มลูเดมิ

ไปสรา้งใหม ่
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ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีย่อดสทุธไิมต่รงกนัสาเหตอุาจเกดิขึน้เนื่องจากคา่ขนสง่ ทา่นสามารถปรับปรุงได ้AccStar จะเก็บคา่

ขนสง่ไวเ้ฉพาะคา่ขนสง่ครัง้สดุทา้ยเทา่นัน้ 
 กรณีทีส่นิคา้ทีม่หีมายเลข Serial Number AccStar จะยกเลกิหมายเลขนัน้ดว้ย ทา่นสามารถดรูายละเอยีด

ของ Serial Number ไดโ้ดย double click ทีช่อ่งจ านวน (เหมอืนกับตอนทีท่า่นป้อนขอ้มลูซือ้สนิคา้) 
 

การยกเลกิใบก ากบัภาษ-ีสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการสัง่คนืสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีของใบ

สง่คนืสนิคา้ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบสนิคา้คงเหลอื และระบบเจา้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีารช าระเงนิแลว้ทา่นจะตอ้งยกเลกิการช าระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบัภาษีได ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบรบัสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการรับสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบรับของทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบ สนิคา้คงเหลอื และระบบเจา้หนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิได ้

โดยเพยีงป้อนหมายเลขใบรับสนิคา้เทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 
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การขายสนิคา้ 
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ใบเสนอราคา 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การท าใบเสนอราคา ถา้ธรุกจิทา่นไมม่กี็ไมต่อ้งใช ้ทา่นสามารถน าขอ้มลู

จากใบเสนอราคานีไ้ปใชเ้มือ่ลกูคา้ซือ้สนิคา้เพือ่ลดการป้อนขอ้มลูของทา่น 

 

 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีดใบเสนอ

ราคา 

 

ใบเสนอราคา ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบเสนอราคาไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

รปูแบบใบเสนอราคา 

คลกิเพือ่แสดง

รายชือ่สนิคา้ 
ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษร

ตวัแรกหรอืหลายตวัแลว้

กด F4 หรอื F6 เพือ่

แสดงรายชือ่สนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

เลอืกหน่วยขาย กรณีมหีลายหน่วย 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ดู

รายละเอยีดอืน่ๆของสนิคา้ 

ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 

คลกิเพือ่คดัลอกจาก

รายการตวัอยา่ง 
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วนัทีใ่บเสนอราคา หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ซือ้ 

วนัครบก าหนด หมายถงึวันทีท่า่นตอ้งการใหใ้บเสนอราคานีห้มดอาย ุทา่น

สามารถเปลีย่นวันทีน่ีไ้ด ้AccStar จะใชว้ันนีใ้นการดงึ

ขอ้มลูใบเสนอราคาทีย่งัมผีลบงัคบัอยู ่

ผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะเสนอขายสนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีเ่สนอขาย ทา่นสามารถคน้หาโดยใช ้

เมาสค์ลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตัวแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบเสนอราคาซึง่ AccStar 

จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีเ่สนอขาย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาเสนอขายกอ่นหักสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีเ่สนอขาย 

AccStar จะค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการจะน าสนิคา้ออกไปขาย 

AccStar จะใชส้ถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่น

สามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมายถงึหน่วยขายทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ
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เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้ทา่น

สามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่นจะตอ้ง

เปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่นแลว้คอ่ย

เปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร AccStar 

จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมาจากขอ้มลู “อตัรา

ภาษี” ในหนา้ ”รายละเอยีดอืน่ๆ” มาค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

จ านวนส ัง่ซือ้ หมายถงึจ านวนสัง่ซือ้ครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

ราคาขายต า่สดุ เป็นราคาต ่าสดุทีก่ าหนดไวท้ีห่นา้ตา่งสนิคา้คงคลัง 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบเสนอราคากอ่นหกัสว่นลด หรอื

รวมคา่ขนสง่และภาษีซือ้ 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบเสนอราคา AccStar ค านวณให ้ทา่น

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเสนอราคา 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบเสนอราคา 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมดของใบเสนอราคา 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบเสนอราคา โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีขายแลว้ 
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พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บเสนอราคาทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่า่นไดก้ าหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีที่

ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงทา่นจะตอ้งเปลีย่นกอ่นป้อน

ขอ้มลู ในหนา้”รายละเอยีด" เพราะ AccStar จะน าขอ้มลู

ตา่งๆไปใชใ้นการค านวณ ถา้ทา่นเปลีย่นหลังจากป้อน

ขอ้มลู AccStar  ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นจะไมถ่กูน าไปใช ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบเสนอราคา 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงใหรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีล่กูคา้จะไดรั้บถา้ลกูคา้

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันสัง่ซือ้ถงึวันสดุทา้ยซึง่ลกูคา้

จะตอ้งช าระเงนิ 

อตัราแลกเปลีย่น 
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สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

พนกังานขาย ทา่นสามารถระบวุา่ใบเสนอราคาสนิคา้นีพ้นักงานขายใคร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบเสนอราคาสนิคา้นีเ้ป็นของโครงการ

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได ้

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูหนี ้ทีอ่ยูล่ าดับที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบเสนอราคา 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ ภาษีนีจ้ะเป็นภาษีขายของบรษัิทขนสง่

ทา่นเพยีงเรยีกเก็บใหเ้ทา่นัน้จะไมน่ าไปรวมภาษีขายของ

ทา่น 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบเสนอราคา 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบนใบ

เสนอราคาได ้
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ใบส ัง่ของของลกูคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การขายสนิคา้ ทา่นสามารถเลอืกวธิป้ีอนขอ้มลูการขายสนิคา้ได ้2 วธิคีอื 

1. จัดท า ใบส ัง่ของของลกูคา้ เมือ่ตอ้งการสง่สนิคา้ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ การสง่สนิคา้ ”สง่

สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื ”สง่สนิคา้เทา่น ัน้” 

2. ป้อนขอ้มลูทีฟั่งชัน่ ”สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งจัดท า ใบส ัง่

ของของลกูคา้ กอ่น 

 กรณีทีท่า่น จัดท า ใบส ัง่ของของลกูคา้ กอ่นสง่สนิคา้ ทา่นสามารถสง่สนิคา้ไดไ้มจ่ ากดัจ านวน

ครัง้ เมือ่ทา่นป้อนขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้งเสร็จแลว้ ใหเ้ชค็ปุ่ มปิดแลว้บนัทกึ ขอ้มลูจะไปปรากฏที่

หนา้ตา่ง ”สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” หรอื ”สง่สนิคา้เทา่น ัน้” ถา้ทา่นไมไ่ดเ้ชค็ปุ่ มปิด ขอ้มลูจะยงั

ไมป่รากฏในหนา้ตา่งดังกลา่ว 

 

รปูแบบใบเรยีกเก็บเงนิ 

คลกิเพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

เลอืกผูซ้ ือ้ 

ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษรตวัแรกหรอื

หลายตวัแลว้กด F4 หรอื F6 เพือ่

แสดงรายชือ่สนิคา้ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ดู

รายละเอยีดอืน่ๆของสนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

คลกิเพือ่คดัลอกจาก

ใบเสนอราคา 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

หมายเลขใบส ัง่ของ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสัง่ของไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ของ หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ของ 

วนัครบก าหนด หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสง่ของบวกดว้ยจ านวนวันครบ

ก าหนดการช าระเงนิ ทา่นสามารถเปลีย่นวันที ่นีไ้ด ้

ผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะขายสนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ใบส ัง่ซือ้ หมายถงึหมายเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตัวแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ป้อน

สนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากบั หรอืมี

ส ีขนาด 

เลอืกหน่วยขาย กรณีมหีลายหน่วย 
ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 
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รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบสัง่ของซึง่ AccStar จะ

น ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลงัทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอืป้อน

รหัสสนิคา้ อยา่งไรกต็ามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตวัอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีข่าย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาขายกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีข่าย AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีเ่ก็บสนิคา้ทีข่าย AccStar จะใช ้

สถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมายถงึหน่วยขายทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เปลีย่นทา่นจะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลด" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นอตัราสว่นลด 

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้

ทา่นสามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นทา่น

จะตอ้งเปลีย่นให ้”สว่นลดทัว่ไป %" มคีา่เทา่กบั 0 กอ่น

แลว้คอ่ยเปลีย่นจ านวนสว่นลด 

ภาษ ี% ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมาจาก

ขอ้มลู “อตัราภาษี” ในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ มาค านวณ

ให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมายถงึจ านวนขายครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมายถงึจ านวนคา้งสง่ที ่AccStar ค านวณใหจ้ากจ านวน
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เสนอขายครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดส้ง่สนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

โครงการ 

 

ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมายถงึจ านวนทีข่ายมคีา่เทา่กบัจ านวนในหน่วยคูข่นาน 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบสัง่ของกอ่นหกัสว่นลด หรอืรวม

คา่ขนสง่และภาษีขาย 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบสัง่ของ AccStar ค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบสัง่ของ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ของ 

น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถดัไป 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมดของใบสัง่ของ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบสัง่ของ โดยหัก

สว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีขายแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บสัง่ของทเีดยีวทัง้หมด 
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รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่า่นไดก้ าหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ของของลกูคา้ 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหถ้า้ทา่นไดรั้บ

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันเสนอขายถงึวันสดุทา้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีขายแลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูที่

อตัราแลกเปลีย่น

กลบัไปหนา้แรก 
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ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

พนกังานขาย ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ของสนิคา้นีเ้ป็นของใคร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ของสนิคา้นีเ้ป็นของโครงการ

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคา้ ทีอ่ยูล่ าดบัที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ของ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ของ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ของได ้

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถ double click รายการสนิคา้ในตารางเพือ่ดรูายละเอยีดของสนิคา้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตารางเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนา้ของตาราง 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอืแกไ้ข

ขอ้มลู (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 
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การสง่สนิคา้ 

การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ - ใบก ากบัภาษมีลูคา่เพิม่ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ระบบการขาย ในกรณีทีต่อ้งการสง่ของพรอ้มกบัสง่ใบเรยีกเก็บเงนิ หรอื

ใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่ไปพรอ้มกนั ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุยอดทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆที่

เกีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบลกูหนี ้ระบบธนาคาร เป็นตน้ ทา่น

สามารถท าได ้2 กรณีคอื 

1. ทา่นสรา้ง ใบส ัง่ของของลกูคา้ และปิดใบสัง่ของนัน้กอ่นทีท่า่นจะสง่ของ AccStar จะเลอืก

เฉพาะใบสัง่ของทีปิ่ดแลว้และมวีันทีค่รบก าหนดมากกวา่วันทีท่ีท่า่นก าลังป้อนขอ้มลูอยูแ่ละมยีอด

คา้งสง่มากกวา่ 0 ทา่นสามารถสง่ของบางสว่นพรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิไปพรอ้มกนั (ป้อนขอ้มลูเฉพาะ

จ านวนสง่) 

2. ทา่นสรา้งใหมท่ีห่นา้ตา่งนี ้ในกรณีนีท้า่นจะตอ้งสง่สนิคา้ทัง้หมด (ป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ป้อนขอ้มลู 

ใบส ัง่ของของลกูคา้) 

 

รปูแบบใบเรยีกเก็บเงนิ 

คลกิเพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษรตวัแรกหรอื

หลายตวัแลว้กด F4 หรอื F6 เพือ่

แสดงรายชือ่สนิคา้ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ดู

รายละเอยีดอืน่ๆของสนิคา้ 

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขรายการ

ทีเ่ป็นสว่นประกอบของสนิคา้ที่

เป็น Set ราคาและจ านวนเงนิ

จะ = 0 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

เลขทีเ่ชค็ วนัทีเ่ชค็ บญัชเีชค็ 

คลกิเพือ่คดัลอกจาก

ใบเสนอราคา 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ของเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสัง่ของไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ของ หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ของ 

Due - วนัครบก าหนด หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบก ากบัภาษีบวกดว้ยจ านวนวันครบ

ก าหนดการช าระเงนิ ทา่นสามารถเปลีย่นวันที ่นีไ้ด ้

ผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะขายสนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ใบส ัง่ซือ้ หมายถงึหมายเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

ใบก ากบัภาษ ี หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีทีท่า่นออกใหแ้กผู่ ้

ซือ้ 

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี วันทีใ่บก ากบัภาษี 

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่6 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. ยงัไมช่ าระ 
2. ช าระดว้ยเงนิสด 

3. ช าระดว้ยเชค็ 

4. ช าระบตัรเครดติ 

5. ช าระจากอืน่ๆ (เงนิผอ่น เงนิกู)้ 
6. ช าระรวม 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ป้อน

สนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากบั หรอืมี

ส ีขนาด 

เลอืกหน่วยขาย กรณีมหีลายหน่วย 
ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 
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เมือ่มกีารช าระเงนิถา้ช าระดว้ยเชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็

ดว้ย ท านองเดยีวกบัการช าระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมายเลข

ดว้ย 

 

หมายเหต ุ ถา้ทา่นเลอืกช าระเงนิทีห่นา้ตา่งนี ้AccStar ไม่

ค านวณภาษีจา่ยลว่งหนา้ให ้

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตัวแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบเรยีกเกบ็เงนิซึง่ 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีข่าย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาขายกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีข่าย AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีเ่ก็บสนิคา้ทีข่าย AccStar จะใชส้ถานที่

ทีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมายถงึหน่วยขายทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ในหนา้ถัดไป ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้
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สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้ทา่น

สามารถแกไ้ขได ้

ภาษ%ี ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร AccStar 

จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมาจากขอ้มลู “อตัรา

ภาษี” ในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ มาค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมายถงึจ านวนขายครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมายถงึจ านวนคา้งสง่ที ่AccStar ค านวณใหจ้ากจ านวน

เสนอขายครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดส้ง่สนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

โครงการ 

 

ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมายถงึจ านวนทีข่ายมคีา่เทา่กบัจ านวนในหน่วยคูข่นาน 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบเรยีกเก็บเงนิกอ่นหักสว่นลด 

หรอืรวมคา่ขนสง่และภาษีขาย 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบเรยีกเกบ็เงนิ AccStar ค านวณให ้

ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบเรยีกเก็บ

เงนิ น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถัดไป 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมดของใบเรยีกเกบ็

เงนิ AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ โดย

หักสว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีขายแลว้ 
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พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บเรยีกเก็บเงนิทเีดยีวทัง้หมด 

 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่า่นไดก้ าหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ของของลกูคา้ 

จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหถ้า้ทา่นไดรั้บ

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันเสนอขายถงึวันสดุทา้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

อตัราแลกเปลีย่น

กลบัไปหนา้แรก 
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สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีขายแลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูที่

ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

พนกังานขาย ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ของสนิคา้นีเ้ป็นของใคร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ของสนิคา้นีเ้ป็นของโครงการ

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคา้ ทีอ่ยูล่ าดบัที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ของ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ของ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ของได ้
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กรณีช าระเงนิรวม 

 

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถ double click รายการสนิคา้ในตารางเพือ่ดรูายละเอยีดของสนิคา้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตารางเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนา้ของตาราง 

 กรณีทีส่นิคา้เป็นแบบ สนิคา้ส าเร็จรูป-ทีม่สีว่นประกอบ ราคาและจ านวนเงนิของสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ

จะเทา่กับ 0 (ศนูย)์ ทา่นไม่สามารถจะเปลีย่นแปลงใดๆในสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอืแกไ้ข

ขอ้มลู (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 

 
 

  

ยอดนีจ้ะตอ้งเทา่กบัยอดรวม

ตามทีป่รากฏบนบรรทดัแรก 

เลอืกประเภทของบตัร 

ป้อนหมายเลขอา้งองิ 
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การสง่สนิคา้เทา่น ัน้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ระบบการขาย ในกรณีทีต่อ้งการสง่ของเทา่นัน้ ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุ

ยอดทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกจ็ะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คง

คลัง ระบบธนาคาร เป็นตน้ 

ทา่นจะตอ้งสรา้ง ใบส ัง่ของของลกูคา้ และปิดใบสัง่ของนัน้กอ่นทีท่า่นจะรับของ AccStar จะ

เลอืกเฉพาะใบสัง่ของทีปิ่ดแลว้และมวีันทีค่รบก าหนดมากกวา่วันทีท่ีท่า่นก าลังป้อนขอ้มลูอยู ่

 

 

 

รปูแบบใบสง่ของ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ดู

รายละเอยีดอืน่ๆของสนิคา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ป้อน

สนิคา้ทีม่หีมายเลขก ากบั หรอืมี

ส ีขนาด 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

ใบส ัง่ของเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบสัง่ของไดส้งูสดุ 15 

ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส ัง่ของ หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบสัง่ของ 

ผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะขายสนิคา้ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ใบส ัง่ซือ้ หมายถงึหมายเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

ใบสง่ของเลขที ่ หมายถงึเลขทีใ่บสง่ของ 

วนัทีใ่บสง่ของ วันทีใ่บสง่ของ 

 

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

 

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตัวแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

 

ทา่นไมส่ามารถป้อนรหสัไดใ้นหนา้ที ่2 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบเรยีกเกบ็เงนิซึง่ 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีข่าย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาขายกอ่นหกัสว่นลดใดๆ 

เลอืกหน่วยขาย กรณีมหีลายหน่วย 
ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 
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จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีข่าย AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

สถานทีเ่ก็บ หมายถงึสถานทีท่ีเ่ก็บสนิคา้ทีข่าย AccStar จะใชส้ถานที่

ทีร่ะบไุวใ้นตอนที ่log in ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

หนว่ยขาย หมายถงึหน่วยขายทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบสนิคา้คงคลัง 

AccStar จะใชห้น่วยนี ้ในกรณีทีส่นิคา้มหีลายหนว่ย

ทา่นสามารถเปลีย่นได ้

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึอตัราสว่นลดทั่วไปทีไ่ดจ้ากขอ้มลู “สว่นลดทัว่ไป 

%” ในหนา้ถัดไป ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนสว่นลดทั่วไป AccStar จะค านวณให ้ทา่น

สามารถแกไ้ขได ้

ภาษ%ี ระบวุา่สนิคา้ชนดินีจ้ะตอ้งเสยีภาษีในอตัราเทา่ไร AccStar 

จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่นเลอืกหรอื

ป้อนรหัสสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

ถา้ไมม่ ีAccStar จะน าอตัราภาษีมาจากขอ้มลู “อตัรา

ภาษี” ในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ มาค านวณให ้ 

จ านวนภาษ ี หมายถงึจ านวนยอดภาษี AccStar จะค านวณให ้ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

จ านวนขาย หมายถงึจ านวนขายครัง้แรก ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูชว่ย

เตอืนเทา่นัน้ไมม่กีารน าคา่นีไ้ปค านวณใดๆ นอกจาก

ค านวณยอดคงคา้งทีย่งัไมไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

จ านวนคา้งสง่ หมายถงึจ านวนคา้งสง่ที ่AccStar ค านวณใหจ้ากจ านวน

เสนอขายครัง้แรกและจ านวนทีท่า่นไดส้ง่สนิคา้ ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขได ้

โครงการ 

 

ทา่นสามารถระบวุา่สนิคา้นีเ้ป็นของโครงการอะไร 

มหีมายเลขก ากบั AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ ถา้มหีมายเลขก ากบัจะปรากฏ 

True ถา้ไมม่ ีFalse 

หนว่ยขนาน หมายถงึจ านวนทีข่ายมคีา่เทา่กบัจ านวนในหน่วยคูข่นาน 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนรวมของใบเรยีกเก็บเงนิกอ่นหักสว่นลด 

หรอืรวมคา่ขนสง่และภาษีขาย 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมด รวมภาษีจากคา่

ขนสง่ (ถา้ม)ี ของใบเรยีกเกบ็เงนิ AccStar ค านวณให ้
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ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สว่นลด หมายถงึจ านวนรวมของสว่นลดทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ 

AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คา่ขนสง่ หมายถงึจ านวนรวมของคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบเรยีกเก็บ

เงนิ น ามาจากคา่ขนสง่ในหนา้ถัดไป 

ภาษขีาย หมายถงึจ านวนรวมของภาษีขายทัง้หมดของใบเรยีกเกบ็

เงนิ AccStar ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้

ยอดสทุธ ิ หมายถงึจ านวนยอดรวมทัง้หมดของใบเรยีกเก็บเงนิ โดย

หักสว่นลด รวมคา่ขนสง่และภาษีขายแลว้ 

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพใ์บเรยีกเก็บเงนิทเีดยีวทัง้หมด 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

ขอ้มลูเหลา่นีน้ ามาจากขอ้มลูของผูซ้ ือ้ทีท่า่นไดก้ าหนดไว ้

ใน ระบบลกูหนี ้ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้

วงเงนิสนิเชือ่ ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เงือ่นไขสว่นลด ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงได ้ขอ้มลูนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ะ

น าไปแสดงไวบ้นใบสัง่ของของลกูคา้ 

อตัราแลกเปลีย่น

กลบัไปหนา้แรก 
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จ านวนวนั จ านวนวันสงูสดุทีท่า่นยงัคงไดรั้บสว่นลด 

สว่นลด % หมายถงึอตัรารอ้ยละของสว่นลดทีท่า่นใหถ้า้ทา่นไดรั้บ

ช าระภายในจ านวนวันทีก่ าหนด 

วนัครบก าหนดช าระ

เงนิ 

หมายถงึจ านวนวันนับแตว่ันเสนอขายถงึวันสดุทา้ยซึง่ผูซ้ ือ้

จะตอ้งช าระเงนิ 

สว่นลดท ัว่ไป % หมายถงึสว่นลดทั่วไป AccStar จะใชอ้ตัราสว่นลดนี้

ส าหรับค านวณสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการ  

สว่นลดจากยอดรวม หมายถงึสว่นลดทั่วไปทีค่ านวณหลังจากรวมภาษีขายแลว้ 

ภาษ ี% หมายถงึอตัราภาษีทีใ่ชก้บัสนิคา้ AccStar จะน าขอ้มลูที่

ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลูของเจา้หนีม้าแสดง  

พนกังานขาย ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ของสนิคา้นีเ้ป็นของใคร 

โครงการ ทา่นสามารถระบวุา่ใบสัง่ของสนิคา้นีเ้ป็นของโครงการ

อะไร  

สกลุเงนิ กรณีทีเ่ป็นสกลุเงนิอืน่ใหร้ะบดุว้ย 

สถานทีส่ง่ AccStar จะน าขอ้มลูสถานทีส่ง่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้มลู

ของ ลกูคา้ ทีอ่ยูล่ าดบัที ่1 มาแสดง ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

การขนสง่  

คา่ขนสง่ หมายถงึคา่ขนสง่ทัง้หมดของใบสัง่ของ 

ภาษคีา่ขนสง่ ภาษีของคา่ขนสง่ 

ขนสง่ทาง ขอ้มลูนีจ้ะน าไปพมิพไ์วบ้นใบสัง่ของ 

บนัทกึ ทา่นสามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะใหป้รากฏบน

ใบสัง่ของได ้

ขอ้แนะน า: 

 ป้อนจ านวนทีส่ง่ของ ทา่นสามารถสง่ของไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ 

 ทา่นสามารถ double click รายการสนิคา้ในตารางเพือ่ดรูายละเอยีดของสนิคา้นัน้เพิม่เตมิ 

 กด F3 หรอื double click ทีต่รงหัวของตารางเพือ่ป้อนขอ้มลูในอกีหนา้ของตาราง 

 กรณีทีส่นิคา้เป็นแบบ สนิคา้ส าเร็จรูป-ทีม่สีว่นประกอบ ราคาและจ านวนเงนิของสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ

จะเทา่กับ 0 (ศนูย)์ ทา่นไม่สามารถจะเปลีย่นแปลงใดๆในสนิคา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ 

 ในกรณีทีป้่อนขอ้มลูสนิคา้ทีห่มายเลขก ากับเฉพาะใหค้ลกิปุ่ ม    เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอืแกไ้ข
ขอ้มลู (ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้ในการป้อนขอ้มลูได)้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 
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ใบเรยีกเก็บเงนิของสนิคา้ทีส่ง่แลว้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับใบเรยีกเก็บเงนิ หรอืใบก ากบัภาษี ของสนิคา้ทีไ่ดส้ง่ใหแ้กล้กูคา้

แลว้แตย่งัไมไ่ดส้ง่รับเอกสารดังกลา่ว เป็นระบบทีป่รับปรงุยอดทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆที่

เกีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบลกูหนี ้ระบบธนาคาร เป็นตน้  

ทา่นตอ้งป้อนขอ้มลูในหนา้ตา่ง รบัสง่คา้เทา่น ัน้ และปิดกอ่น ทา่นจงึจะสามารถสง่ใบเรยีกเก็บ หรอื

ใบก ากบัภาษี ได ้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 เลอืกใบสัง่ของทีท่า่นตอ้งการ  

 AccStar จะแสดงรายการทีรั่บทัง้หมดของใบสัง่ของนัน้ 

 ป้อนขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ เลขทีแ่ละวนัทีใ่บส าคญั เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบเรยีกเก็บเงนิหรอืใบก ากบั

ภาษีมลูคา่เพิม่ 

 รายการสนิคา้ทีไ่มไ่ดร้วมในใบเรยีกเก็บเงนินีใ้หท้า่นลบออก ทา่นไม่สามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้

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

 ถา้ตอ้งการดคู าอธบิายขอ้มูล สามารถดไูดท้ี ่”การสง่สนิคา้เทา่น ัน้" 

 

ในกรณีทีม่หีลายใบรับสนิคา้ให ้

ลบรายการทีไ่มต่อ้งการออก 

แลว้คลกิปุ่ มดา้นขา้ง 

คลกิปุ่ มเพือ่แกไ้ขค าอธบิายรายการ 

คลกิปุ่ มเพือ่ลบขอ้มลู 
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รายการสนิคา้คา้งสง่และประวตั ิ

ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นดรูายการสนิคา้ทีล่กูคา้สัง่ซือ้แลว้แตย่งัไมไ่ดส้ง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ ทา่นสามารถ

เลอืกดไูดต้ามชือ่ลกูคา้หรอืตามสนิคา้ก็ได ้ทา่นจัดการการสง่สนิคา้ไดโ้ดยสามารถเลอืกรายการและจ านวน

ทีจ่ะสง่ใหล้กูคา้แตล่ะรายและพมิพใ์บจัดของเพือ่ใหพ้นักงานความสะดวกในการจัดของสง่ใหแ้กล่กูคา้ 

รายละเอยีดขอ้มลูดจูากการ ”การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 

 

เลอืกดจู านวนคง

คา้งตามใบสัง่

ของแตล่ะใบ 
เลอืกลกูคา้ที่

ตอ้งการจะด ู
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คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลู 

เชค็เพือ่เลอืกรายการสนิคา้ที่

จะสง่ใหล้กูคา้ ใสจ่ านวนทีจ่ะสง่ใหล้กูคา้ 

แบบฟอรม์ทีจ่ะพมิพ ์
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ประวตัการขายสนิคา้ 

 ฟังชัน่นีช้ว่ยใหท้า่นดปูระวตัขิายซือ้สนิคา้ไดท้ัง้หมดโดยก าหนดชว่งเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดงขอ้มลู

ทา่นสามารถพมิพเ์อกสารทีต่อ้งการพมิพใ์หมไ่ดจ้ากทีน่ี ่

 

ป้อนวนัทีท่ี่

ตอ้งการแลว้

คลกิทีน่ี ่
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ป้อนวนัทีท่ีต่อ้งการแลว้คลกิทีน่ี ่
คลกิทีน่ีเ่พือ่

เรยีงล าดบั 

Double click ทีน่ีเ่พือ่

แสดงรายละเอยีด 
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ขยายเวลาของใบส ัง่ของของลกูคา้ 

 ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับขยายเวลาของใบสัง่ของของลกุคา้ทีพ่น้ก าหนดไปแลว้ ในบางครัง้ทา่นอาจไม่

ตอ้งการป้อนขอ้มลูใหมแ่ตต่อ้งการใชใ้บสัง่ของเดมิทา่นสามารถท าไดโ้ดยเปลีย่นวันทีท่ีน่ี ่

 

  

ป้อนวนัทีท่ี่

ตอ้งการแลว้

คลกิทีน่ี ่

เลอืกใบสัง่ซือ้ทีต่อ้งการแลว้เปลีย่น

วนัทีท่ีน่ีใ่หม้ากกวา่วนัทีปั่จจบุนั 
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การรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การรับคนืสนิคา้จากลกูคา้ทีซ่ ือ้ไปแลว้ ระบบนีเ้ป็นระบบทีป่รับปรงุยอดทันที

ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก็จะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คงคลัง ระบบ

ลกูหนี ้และระบบธนาคาร เป็นตน้  

 

 

 

 

รปูแบบใบรับคนืสนิคา้ 

คลกิเพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

เลอืกผูซ้ ือ้ 

ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษรตวั

แรกหรอืหลายตวัแลว้กด F4 

หรอื F6 เพือ่แสดงรายชือ่

สนิคา้ 

Double click ทีน่ี่

เพือ่ดรูายละเอยีด

อืน่ๆของสนิคา้ 

คลกิปุ่ มเพือ่แกไ้ขค าอธบิายรายการ 

เลขทีเ่ชค็ 

วนัทีเ่ชค็ 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

Double click ทีน่ีเ่พือ่ป้อนสนิคา้ทีม่หีมายเลข

ก ากบั หรอืมสี ีขนาด 

เลอืกหน่วยขาย กรณีมหีลายหน่วย 
ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 

ป้อนขอ้มลูเดมิบรรทดันี ้
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ค าอธบิายขอ้มลูและวธิป้ีอนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู ”การสง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 

 

  

Double click ทีน่ีเ่พือ่เลอืกรายการทีจ่ะคนืได ้

AccStar จะท าคนืจากรายการทีเ่ลอืก 
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การปรบัปรงุรายการขาย 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ ปรับปรงุรายการขายสนิคา้เชน่ปรับปรงุราคา เป็นตน้ เป็นระบบทีป่รับปรงุ

ยอดทันททีีม่กีารเปลีย่นแปลง ระบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกจ็ะไดรั้บการปรับปรงุเชน่เดยีวกนัเชน่ ระบบสนิคา้คง

คลัง ระบบลกูหนี ้ระบบธนาคาร  

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

เลขทีป่รบัปรงุ หมายถงึเลขทีก่ ากบั ซึง่จะเป็นหมายเลขกลุม่เดยีวกบัใบรับคนื

สนิคา้ทา่นสามารถก าหนดไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีป่รบัปรงุ หมายถงึวันทีท่ ารายการปรับปรงุ 

ใบก ากบัภาษี

เลขที ่

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีเดมิ 

ใบก ากบัภาษใีหม ่

วนัทีใ่บก ากบัภาษ ี

หมายถงึเลขทีแ่ละวันทีข่องใบก ากบัภาษีหรอืเครดติโนต้ทีท่า่น

จะตอ้งสง่ใหล้กูคา้ 

วนัทีค่รบก าหนด หมายถงึวันทีท่ีล่กูคา้จะตอ้งช าระเงนิ AccStar จะค านวณจาก

ป้อนหมายเลข

ใบก ากบัเดมิ

แลว้คลกิทีน่ี ่

ป้อนราคาใหม ่

วนัทีใ่บก ากบั

ภาษีใหม ่
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วันทีใ่บก ากบัภาษีกบัวันทีใ่หเ้ครดติแกล่กูคา้ ทา่นจะตอ้งป้อน

เอง 

ผูซ้ือ้ หมายถงึลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้ 

 

ป้อนขอ้มลู  

 คลกิปุ่ มสรา้งใหม่ 

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเดมิทีต่อ้งการแกไ้ข แลว้คลกิปุ่ ม   
 AccStar จะแสดงรายการของใบก ากบัภาษีนัน้ 

 ใหป้้อนราคาใหมท่ีถ่กูตอ้ง และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พมิพเ์อกสารทีจ่ะตอ้งใช ้

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ เมือ่ทา่นบนัทกึรายการแลว้ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรยีก
มาแกไ้ขไดอ้กี 
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การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ของของลกูคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การช าระเงนิเงนิมดัจ าตามใบสัง่ของของลกูคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิที่

ตอ้งการช าระในใบสัง่ของของลกูคา้แตล่ะฉบบั AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เกบ็ขอ้มลูภาษี

จา่ยลง่หนา้ (ถา้ม)ี และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง  

การช าระคา่มดัจ ามอียู ่2 ประเภทคอื 

1. การช าระคา่มดัจ าทีไ่มม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ (หกัเงนิคา่มดัจ าเมือ่ตอนช าระเงนิ) 

2. การช าระคา่มดัจ าทีม่ภีาษีมลูคา่เพิม่ (หักเงนิคา่มดัจ าเมือ่สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเกบ็เงนิหรอื

ใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิม่) 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบส าคญัเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการเกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

หมายเลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

คลกิเพือ่เลอืก

ลกูคา้ AccStar 

จะแสดงรายการ

ใบสัง่ของให ้

รปูแบบใบส าคญั ใบก ากบัภาษี 

ป้อนจ านวนเงนิทีช่ าระ ทา่นไดรับ

ช าระ ช าระบางสว่นได ้

เลอืกตารางภาษี 

ทีจ่า่ยลง่หนา้ 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

คลกิทีน่ีถ่า้มี

ภาษีมลูคา่เพิม่ 
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เลขทีเ่ช็คหรอืบตัร

เครดติ 

ถา้รับดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ถา้เป็นบตัรเครดติก็

เป็นหมายเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้รับดว้ยเชค็ 

ลกูคา้ เลอืกลกูคา้ทีท่า่นตอ้งการรับช าระ AccStar จะแสดง

รายการใบสัง่ของของลกูคา้ทีม่อียูท่ัง้หมดให ้ 

ตารางภาษจีา่ยลง่หนา้ ใหเ้ลอืกตารางอตัราภาษีทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ภาษทีีจ่า่ยลว่งหนา้ AccStar จะค านวณให ้

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมายถงึทีล่กูคา้จะตอ้งจา่ย 

เงนิสด ในกรณีทีรั่บดว้ย เงนิสด ใหค้ลกิทีน่ี ่

เช็ค ในกรณีทีรั่บดว้ย เชค็ ใหค้ลกิทีน่ี ่

บตัรเครดติ ในกรณีทีรั่บดว้ย บตัรเครดติ ใหค้ลกิทีน่ี ่

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นไดรั้บช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถ

รับช าระบางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อื

จ านวนเงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้า้งลา่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ าระเป็นเงนิตา่งประเทศทา่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัราแลกเปลีย่น  

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพท์เีดยีวทัง้หมด 

มภีาษมีลูคา่เพิม่ ถา้มภีาษีมลูคา่เพิม่ดว้ยใหเ้ชค็เครือ่งหมายถกู กรณีมี

ภาษีมลูคา่เพิม่เมือ่ ”สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” 

จะตอ้งเรยีกเงนิคา่มดัจ าเพือ่น าไปหกัภาษีมลูคา่เพิม่ให ้

ถกูตอ้ง 

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทา่นจะไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี ถา้ทา่นยงัไม่

แน่ใจใหท้า่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้

การขายปลกี 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การขายปลกีสนิคา้ AccStar ไดอ้อกแบบหนา้ตา่งเพือ่ใหง้า่ยตอ่การป้อนขอ้มลู

ในกรณีทีต่อ้งการป้อนขอ้มลูขายทีเ่กีย่วกบัการขายปลกีขัน้พืน้ฐาน เชน่ ขายใหก้บัลกูคา้ทัว่ไปทีไ่มต่อ้งการ

เก็บขอ้มลูลกูคา้ไว ้หรอืลกูคา้เงนิสดเป็นตน้ 
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ขอ้มลู ค าอธบิาย 

รายละเอยีด  

หมายเลขใบรบัเสร็จ

รบัเงนิ 

ทา่นสามารถก าหนดหมายเลขใบรับเสร็จรับเงนิไดส้งูสดุ 

15 ตัวอกัษร 

วนัทีใ่บรบัเสร็จรบัเงนิ หมายถงึวันทีร่ะบบุนใบรับเสร็จรับเงนิ 

รหสัผูซ้ือ้ หมายถงึผูซ้ ือ้ทีท่า่นตอ้งการจะขายสนิคา้ ใหท้า่นใช ้

หมายเลขบตัรประชาชนเป็นรหัส ถา้มขีอ้มลูเดมิอยู ่

AccStar จะน าขอ้มลูทีม่อียูม่าแสดง ทา่นสามาร

เปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิได ้AccStar จะบนัทกึขอ้มลูที่

เปลีย่นแปลงแลว้ 

 

กรณีทีเ่ป็นการขายดว้ยเงนิสดทา่นไมต่อ้งป้อนขอ้มลูใดๆ 

ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ สามารถแกไ้ขได ้กรณีทีเ่ป็นการขายดว้ยเงนิสดทา่นไม่

ตอ้งป้อน 

 

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่5 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. ช าระดว้ยเงนิสด 

2. ช าระดว้ยเชค็ 

3. ช าระดว้ยบตัรเครดติ 

รปูแบบใบเรยีกเสร็จรับเงนิ 

คลกิเพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

ทา่นเพยีงแตป้่อนอกัษรตวัแรก

หรอืหลายตวัแลว้กด F4 หรอื 

F6 เพือ่แสดงรายชือ่สนิคา้ 

ทา่นสามารถป้อนสว่นลดได ้

ทัง้ อตัราหรอืจ านวน 

คลกิปุ่ มปิดเมือ่ไมต่อ้งการแกไ้ขอกีแลว้ 

ทา่นยังคงแกไ้ขไดถ้า้ยังไมค่ลกิ 

เลขทีเ่ชค็ วนัทีเ่ชค็ 

ทา่นสามารถป้อนสว่นเพิม่

ไดท้ัง้ อตัราหรอืจ านวน 

กดปุ่ ม Enter เพือ่แสดงเงนิทอน 
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4. ช าระอืน่ๆ  (เงนิกู ้หรอื เงนิผอ่น) 
5. ช าระรวม 

 

ถา้ช าระดว้ยเชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท านอง

เดยีวกบัการช าระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมายเลขดว้ย 

 

หมายเหต ุ AccStar ไมค่ านวณภาษีจา่ยลว่งหนา้ให ้

 

สว่นลด หมายถงึอตัราสว่นลดหรอืจ านวนสว่นลด ของยอดรวม 

ป้อนขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ตห์รอืจ านวนกไ็ด ้

เพิม่ หมายถงึอตัราสว่นทีเ่พิม่หรอืจ านวนทีเ่พิม่ ของยอดรวม 

ป้อนขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ตห์รอืจ านวนกไ็ด ้

ไมม่สีว่นลดแตล่ะราย หมายถงึไมใ่หส้ว่นลดส าหรับลกูคา้ 

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทา่นจะไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี ถา้ทา่นยงัไม่

แน่ใจใหท้า่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้

รายละเอยีดสนิคา้  

รหสั หมายถงึรหัสสนิคา้ทีข่าย ทา่นสามารถคน้หาโดยใชเ้มาส์

คลกิทีปุ่่ ม หรอื ใช ้F4 หรอื F6 ทา่นสามารถคน้หา

รหัสสนิคา้ไดร้วดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแลว้กด 

F4 หรอื ป้อน 1-3 ตัวแรกของรายละเอยีดสนิคา้แลว้กด F6 

ในกรณีทีก่ด F4 ขอ้มลูจะเรยีงตามรหสั ถา้กด F6 ขอ้มลูจะ

เรยีงตามรายละเอยีดสนิคา้ 

 

ในกรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) ทา่น

สามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ AccStar จะ

เรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ย

รายละเอยีดสนิคา้ 

 

รายละเอยีด หมายถงึรายละเอยีดทีแ่สดงบนใบรับเสร็จรับเงนิซึง่ 

AccStar จะน ามาจาก ระบบสนิคา้คงคลังทันทเีมือ่ทา่น

เลอืกหรอืป้อนรหสัสนิคา้ อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้จ านวนอกัษรสงูสดุ 200 ตัวอกัษร 

จ านวน หมายถงึจ านวนทีข่าย 

ราคาตอ่หนว่ย หมายถงึราคาขายกอ่นหกัสว่นลดใดๆ ทีก่ าหนดไวท้ีร่ะบบ
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สนิคา้คงคลัง AccStar จะใชร้าคานี ้

สว่นลด % หมายถงึอตัราสว่นลดของสนิคา้แตล่ะรายการเป็น

เปอรเ์ซน็ต ์

จ านวนเงนิ หมายถงึราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยจ านวนทีข่าย AccStar จะ

ค านวณให ้ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีส่นิคา้มหีมายเลขก ากบั (Serial Number) ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งอา่น Barcode อา่นและ 

AccStar จะเรยีกสนิคา้นัน้มาใหโ้ดยจะระบหุมายเลขก ากบัไวท้า้ยรายละเอยีดสนิคา้ 

 ทกุครัง้ทีท่า่นกดปุ่ มบนัทกึ AccStar จะถามวา่จะปิดหรอืไม่ถา้ทา่นยังตอ้งการพมิพห์รอืแกไ้ขอกีทา่นให ้

ทา่นตอบ No แตถ่า้ตอ้งการปิดใหต้อบ Yes เมือ่ปิดแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้

 กด F8 เพือ่ไปยังชอ่งรับเงนิ ใสจ่ านวนเงนิทีรั่บแลว้กด Enter เพือ่แสดงจ านวนเงนิทอน 

 กด F9 เพือ่บนัทกึแตไ่มพ่มิพ์ 

 กด F10 เพือ่บนัทกึและพมิพใ์บเสร็จ 

 
 

 

  

รายการประจ าวัน 
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การยกเลกิเอกสารตา่งๆ 

การยกเลกิใบก ากบัภาษ ี

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการขายสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบสนิคา้คงเหลอื และระบบลกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดย

เพยีงป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีม่กีารช าระเงนิแลว้ทา่นจะตอ้งยกเลกิการช าระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบัภาษีได ้

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม  AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลใดๆได ้ยกเวน้กรณีทีม่ี

คา่ใชจ้่ายในการขนสง่ (ทีป้่อนในหนา้รายละเอยีดอืน่ๆ) และยอดไมถู่กตอ้งทา่นสามารถแกไ้ขไดใ้นหนา้

ถัดไป 
 ใหท้า่นตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดสทุธกิบัยอดทีป่รากฏในใบก ากบัภาษี ถา้ไมต่รงกนัทา่นไม่สามารถ

จะยกเลกิได ้

 ถา้ตอ้งการให ้AccStar น าขอ้มลูเดมิไปสรา้ง ใบสัง่ของของลกูคา้ ใหเ้ชค็ปุ่ มสรา้งใหมแ่ละเรยีก

หมายเลขใบสัง่ของใหม ่ 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

ยอดสทุธติามใบก ากบัภาษี 
ยอดนีจ้ะตอ้งเทา่กบั

ยอดในใบก ากบัภาษี 

ทา่นสามารถแกไ้ขค าอธบิาย

รายการบญัชไีดท้ีน่ี ่

หมายเลขใบสัง่ของใหม ่

ถา้ตอ้งการน าขอ้มลูเดมิ

ไปสรา้งใหม ่



AccStar ชว่ยใหค้ณุท าธุรกจิง่ายขึน้  154 
 

 
 

ขอ้แนะน า: 

 กรณีทีย่อดสทุธไิมต่รงกนัสาเหตอุาจเกดิขึน้เนื่องจากคา่ขนสง่ ทา่นสามารถปรับปรุงได ้AccStar จะ

เก็บคา่ขนสง่ไวเ้ฉพาะคา่ขนสง่ครัง้สดุทา้ยเทา่นัน้ 
 กรณีทีส่นิคา้ทีม่หีมายเลข Serial Number AccStar จะยกเลกิหมายเลขนัน้ดว้ย ทา่นสามารถดู

รายละเอยีดของ Serial Number ไดโ้ดย double click ทีช่อ่งจ านวน (เหมอืนกบัตอนทีท่า่นป้อนขอ้มลู
ขายสนิคา้) 

 กรณีทีม่กีารช าระเงนิเมือ่ ”สง่สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ” ใหใ้ชฟั้งชัน่ ”ยกเลกิใบก ากบัภาษพีรอ้ม

การช าระเงนิ” 

 

การยกเลกิใบก ากบัภาษ-ีรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการรับคนืสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีของใบรับ

คนืสนิคา้ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบสนิคา้คงเหลอื และบรัะบบลกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่น

สามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบก ากบัภาษีเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

ให ้

ในกรณีทีม่กีารช าระเงนิแลว้ทา่นจะตอ้งยกเลกิการช าระเงนิกอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบัภาษีได ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบสง่สนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการสง่สนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบสง่ของทีไ่ดปิ้ดและ

บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบสนิคา้คงเหลอื และระบบลกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดย

เพยีงป้อนหมายเลขใบสง่ของเทา่นัน้ AccStar จะกลบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 

การยกเลกิใบก ากบัภาษพีรอ้มช าระเงนิ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการขายสนิคา้ ทีม่กีารช าระเงนิทันท ีเชน่ การขายปลกี หรอื สง่

สนิคา้พรอ้มใบเรยีกเก็บเงนิ และมกีารช าระเงนิทันท ี เมือ่ทา่นตอ้งการยกเลกิใบก ากบัภาษีทีไ่ดปิ้ดและ
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บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบสนิคา้คงเหลอื และระบบลกูหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นใชฟั้งชัน่นีใ้นการ

ยกเลกิ 

ในกรณีไมไ่ดช้ าระเงนิทันท ีรับช าระเงนิในฟังชัน่ ”รบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ” ทา่นจะตอ้ง

ยกเลกิการช าระเงนิในฟังชัน่ ”ยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ” กอ่นจงึจะยกเลกิใบก ากบั

ภาษีได ้

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิใบก ากบัภาษ”ี 
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การช าระเงนิ 

การช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การช าระเงนิ จากการซือ้สนิคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระในใบสัง่

ซือ้แตล่ะใบ ช าระเป็นบางสว่นได ้AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บขอ้มลูภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 

และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง 

 

 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบส าคญัเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการเกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

หมายเลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ หรอืใบเสร็จรับเงนิ 

เลขทีเ่ช็คหรอืบตัร ถา้จา่ยดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ใหก้ดปุ่ ม 

เลอืกลกูคา้ 

AccStar จะแสดง

รายการคงคา้งให ้

รปูแบบใบส าคญั 

ป้อนสว่นลด และจ านวนเงนิทีช่ าระ 

ทา่นสามารถช าระบางสว่นได ้

เลอืกตารางภาษี

หกั ณ ทีจ่า่ย 

คลกิปุ่ มนีเ้มือ่

ตอ้งการทีจ่ะ

ช าระบางสว่น

จากการคนื

สนิคา้ หรอื

จากเงนิมดัจ า 

จ านวนเงนิทีค่ านวณ

ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 
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เครดติ   เพือ่เรยีกหมายเลขเชค็ ถา้เป็นบตัรเครดติก็เป็น

หมายเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้จา่ยดว้ยเชค็ 

ลกูคา้ เลอืกเจา้หนีท้ีท่า่นตอ้งการช าระ AccStar จะแสดง

รายการคงคา้งทัง้หมดให ้

  

ตารางภาษ ีหกั ณ ที่

จา่ย 

ใหเ้ลอืกตารางอตัราภาษีทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย AccStar จะค านวณให ้

จ านวนเงนิส าหรบั

ค านวณ ภาษ ีหกั ณ ที่

จา่ย 

ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยนัน้หกัจาก

จ านวนเงนิเทา่ไร ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นยอดรวมทัง้หมด 

คา่ปรบั กรณีทีม่คีา่ปรับใหร้ะบไุวใ้นชอ่งนี ้

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมายถงึยอดรวมหกัดว้ยยอดทีช่ าระจากการคนืหรอืเงนิมดั

จ า ยอดจา่ยสทุธจิะเป็นเงนิบาท 

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่5 ประเภทดว้ยกนัคอื 

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

5. ช าระรวม คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนรายละเอยีด 
 

ถา้ช าระดว้ยเชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท านอง

เดยีวกบัการช าระดว้ยเครดติใหร้ะบหุมายเลขดว้ย 

 

จ านวนสว่นลด ในกรณีทีม่สีว่นลด ใหท้า่นป้อนจ านวนสว่นลดทีไ่ดรั้บ 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถช าระ

บางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อืจ านวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้า้งล่าง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ าระเป็นเงนิตา่งประเทศทา่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัราแลกเปลีย่น  

ก าไรขาดทนุจาก

อตัราแลกเปลีย่น 

AccStar จะค านวณใหโ้ดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรา

แลกเปลีย่นทีบ่นัทกึไวใ้นวันทีรั่บใบเรยีกเก็บเงนิ  

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพท์เีดยีวทัง้หมด 

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม
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นีแ้ละบนัทกึ ทา่นจะไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี ถา้ทา่นยงัไม่

แน่ใจใหท้า่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้

 

 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถช าระ

บางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อืจ านวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวใ้นหนา้แรก) 

ยอดใหม ่ หมายถงึยอดคงเหลอืทีห่ักยอดช าระครัง้นีแ้ลว้ 

มดัจ า+คนืสนิคา้ หมายถงึยอดรวมของเงนิมดัจ าและเงนิจากการคนืสนิคา้ใน

สกลุเดมิ 

 

 ขอ้แนะน า: 

 ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคัญได ้ 

 ถา้หากมกีารผดิพลาดและทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคญัใหล้บออกแทนการเปลีย่นแปลง 

คลกิเพือ่กลบัไป

หนา้แรก 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 
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 แกไ้ขเลขทีแ่ละหมายเลขล าดับของภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  

   เลขทีแ่ละหมายเลขล าดับแยกตามประเภทลกูคา้ นติบิคุคลหรอืบคุคล

ธรรมดา ทา่นสามารถแกไ้ขได ้กรณีทีต่อ้งการแกไ้ขอืน่ๆใหแ้กท้ีห่นา้ตา่ง ภาษมีูลคา่เพิม่ซือ้และขาย 

 

การช าระเงนิตามใบรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การช าระเงนิ จากการรับคนืสนิคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระในใบ

รับคนืแตล่ะใบ ช าระเป็นบางสว่นได ้AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บขอ้มลูภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 

และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง 

 การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู การช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้ 

การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ซือ้สนิคา้ 

 ใหท้า่นดรูายละเอยีดไดท้ี ่การระบบการจดัซือ้ การช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ซือ้สนิคา้  
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การรบัช าระเงนิ 

การรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การรับช าระเงนิ จากการขายสนิคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีรั่บช าระในใบเรยีก

เก็บเงนิหรอืใบก ากบัภาษีแตล่ะใบ ช าระเป็นบางสว่นได ้AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เก็บ

ขอ้มลูภาษีจา่ยลว่งหนา้ และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง 

 

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ใบส าคญัเลขที ่ ทา่นสามารถก าหนด เลขทีใ่บส าคัญไดส้งูสดุ 15 ตวัอกัษร 

วนัทีใ่บส าคญั หมายถงึวันทีใ่ชส้ าหรับระบวุนัทีร่ายการเกดิขึน้ ทา่น

สามารถเลอืกวันตามทีท่า่นตอ้งการจากตารางปฏทินิ 

หมายเลขอา้งองิ อาจเป็นหมายเลขใบสัง่ซือ้ 

เลขทีเ่ช็คหรอืบตัร

เครดติ 

ถา้รับเงนิดว้ยเชค็จะตอ้งระบหุมายเลขเชค็ ถา้เป็นบตัร

เครดติกเ็ป็นหมายเลขบตัรเครดติ 

วนัทีเ่ช็ค ถา้รับดว้ยเชค็ใหร้ะบวุันทีเ่ชค็ดว้ย 

เลอืกลกูคา้ 

AccStar จะแสดง

รายการคงคา้งให ้

รปูแบบใบส าคญั 

ป้อนสว่นลด และจ านวนเงนิทีช่ าระ 

ทา่นสามารถช าระบางสว่นได ้

เลอืกตารางภาษี

หกั ณ ทีจ่า่ย 

คลกิปุ่ มนีเ้มือ่

ตอ้งการทีจ่ะ

ช าระบางสว่น

จากการคนื

สนิคา้ หรอื

จากเงนิมดัจ า 

จ านวนเงนิทีค่ านวณ

ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 
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ลกูคา้ เลอืกลกูหนีท้ีท่า่นตอ้งการรับช าระ AccStar จะแสดง

รายการคงคา้งทัง้หมดให ้

  

ตารางภาษจีา่ย

ลว่งหนา้ 

ใหเ้ลอืกตารางอตัราภาษีทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ภาษจีา่ยลว่งหนา้ AccStar จะค านวณให ้

จ านวนเงนิส าหรบั

ค านวณ ภาษจีา่ย

ลว่งหนา้ 

ทา่นสามารถก าหนดไดว้า่ภาษีจา่ยนัน้จา่ยจากจ านวนเงนิ

เทา่ไร ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นยอดรวมทัง้หมด 

คา่ปรบั กรณีทีม่คีา่ปรับใหร้ะบไุวใ้นชอ่งนี ้

ยอดจา่ยสทุธ ิ หมายถงึยอดรวมหกัดว้ยยอดทีช่ าระจากการคนืหรอืเงนิมดั

จ า ยอดจา่ยสทุธจิะเป็นเงนิบาท 

การช าระเงนิ มใีหเ้ลอืกอยู ่5 ประเภทดว้ยกนัคอื 

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

5. รับช าระรวม คลกิปุ่ ม  เพือ่ป้อนรายละเอยีด 
 

ถา้ช าระดว้ยเชค็ใหร้ะบเุลขทีแ่ละวันทีเ่ชค็ดว้ย ท านอง

เดยีวกบัการช าระดว้ยบตัรเครดติใหร้ะบหุมายเลขดว้ย 

 

จ านวนสว่นลด ในกรณีทีม่สีว่นลด ใหท้า่นป้อนจ านวนสว่นลดทีไ่ดล้ด

ใหแ้กล่กูคา้ 

จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีท่า่นช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถช าระ

บางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อืจ านวน

เงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวข้า้งลา่ง) 

สกลุเงนิ กรณีทีช่ าระเป็นเงนิตา่งประเทศทา่นจะตอ้งระบสุกลุเงนิ

และอตัราแลกเปลีย่น  

ก าไรขาดทนุจาก

อตัราแลกเปลีย่น 

AccStar จะค านวณใหโ้ดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรา

แลกเปลีย่นทีบ่นัทกึไวใ้นวันทีรั่บใบเรยีกเก็บเงนิ  

พมิพท์ ัง้หมด หมายถงึเมือ่ตอ้งการพมิพท์เีดยีวทัง้หมด 

ปิด คลกิปุ่ มนีเ้มือ่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นคลกิปุ่ ม

นีแ้ละบนัทกึ ทา่นจะไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี ถา้ทา่นยงัไม่

แน่ใจใหท้า่นบนัทกึโดยยงัไมต่อ้ง คลกิปุ่ มนี ้
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จ านวนเงนิ หมายถงึจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บช าระในครัง้นี ้ทา่นสามารถรับ

ช าระบางสว่นได ้(กรณีเป็นเงนิตา่งประเทศจ านวนนีค้อื

จ านวนเงนิในสกลุเงนิทีร่ะบไุวใ้นหนา้แรก) 

ยอดใหม ่ หมายถงึยอดคงเหลอืทีห่ักยอดรับช าระครัง้นีแ้ลว้ 

มดัจ า+คนืสนิคา้ หมายถงึยอดรวมของเงนิมดัจ าและเงนิจากการคนืสนิคา้ใน

สกลุเดมิ 

 ขอ้แนะน า: 

 ทา่นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคัญได ้ 

 ถา้หากมกีารผดิพลาดและทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงหมายเลขใบส าคญัใหล้บออกแทนการเปลีย่นแปลง 

  

คลกิเพือ่กลบัไป

หนา้แรก 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 

จ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ 
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การรบัช าระเงนิตามใบสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ การรับช าระเงนิ จากการสง่คนืสนิคา้ ทา่นเพยีงแตใ่สจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระใน

ใบสง่คนืหรอืใบก ากบัภาษีแตล่ะใบ ช าระเป็นบางสว่นได ้AccStar จะท ารายการใหอ้ตัโนมตั ิรวมทัง้เกบ็

ขอ้มลูภาษีทีจ่า่ยลว่งหนา้ และขอ้มลูเชค็ใหด้ว้ย ซึง่จะท าใหค้วามผดิพลาดตา่งๆลดนอ้ยลง 

 การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบัการป้อนขอ้มลู การรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

 

การรบัช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ของของลกูคา้ 

 ใหท้า่นดรูายละเอยีดไดท้ี ่ระบบการขายสนิคา้ การรบัช าระเงนิมดัจ าตามใบส ัง่ของของลกูคา้  
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เช็คคนื 

 ฟังชัน่เชค็คนืชว่ยใหท้า่นจัดการเกีย่วกบัเชค็คนืทีเ่ป็นทัง้เชค็รับและเชค็จา่ย AccStar ท ารายการ

บนัทกึรายการทีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

ขอ้มลู ค าอธบิาย 

ชือ่ลกูคา้ หมายถงึชือ่ของลกูคา้ 

เช็คทีจ่า่ยใหล้กูคา้ หมายถงึเชค็คนืทีเ่ป็นเชค็จา่ยใหล้กูคา้ 

เช็คทีร่บัจากลกูคา้ หมายถงึเชค็คนืทีเ่ป็นเชค็รับจากลกูคา้ 

เลขทีเ่ช็ค หมายถงึหมายเลขเชค็ หรอืหมายเลขอา้งองิ 

วนัทีเ่ช็ค หมายถงึวันทีบ่นเชค็ 

วนัที ่ หมายถงึวันทีเ่ชค็คนื  

ยอดรวม หมายถงึจ านวนเงนิทีร่ะบบุนเชค็ 

 

รายละเอยีดตาราง 

 

เลขทีเ่ช็ค หมายถงึหมายเลขเชค็ ทีจ่า่ยหรอืฝาก 

วนัทีเ่ช็ค หมายถงึวันทีร่ะบบุนเชค็  

เลอืกลกูคา้ เลอืกประเภท

ของเชค็ 

ก าหนดวนัที่

เชค็คนื 

คลกิเพือ่เลอืกเชค็ 
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เลขทีอ่า้งองิ หมายถงึเลขทีใ่บส าคญั 

ยอดรวม หมายถงึจ านวนเงนิทีร่ะบบุนเชค็ 

 

ป้อนขอ้มลูใหม ่

 เลอืกลกูคา้ 

 คลกิปุ่ ม “เชค็ทีจ่่ายใหล้กูคา้” หรอื “เชค็ทีรั่บจากลกูคา้” 

 ป้อนวนัทีเ่ชค็คนื 

 เลอืกเชค็ทีจ่ะคนืจากตาราง 

 คลกิปุ่ ม บนัทกึ หรอื F9 เพือ่บันทกึรายการ 
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การยกเลกิการช าระเงนิและการรบัช าระเงนิ 

การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบสัง่ซือ้สนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการช าระเงนิ

ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบซือ้ ระบบเจา้หนี ้และระบบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่น

สามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคญัเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบส าคัญทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 

 หรอืคลกิ 2 ครัง้ทีร่ายการทีต่อ้งการจะยกเลกิ ตรงตาราง “ใบส าคัญทัง้หมด”  

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

 

ป้อนหมายเลข

ใบส าคญัทีต่อ้งการ

ยกเลกิ 
ทา่นสามารถดรูายการทีช่ าระ

ดว้ยเงนิมดัจ าหรอืจาการคนื

สนิคา้ไดโ้ดยคลกิทีน่ี ่

คลกิทีน่ีเ่พือ่

เรยีกขอ้มลู

พรอ้ม

รายละเอยีด 

คน้หาเลขที่

ใบส าคญัไดจ้ากทีน่ี ่
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ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถคน้หาเลขทีใ่บส าคญัไดจ้ากหนา้ “ใบส าคัญทัง้หมด” 

 
 

การยกเลกิการช าระเงนิใบรบัคนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบรับคนืสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการช าระเงนิ

ทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบขาย ระบบลกูหนี ้และระบบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้” 
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การยกเลกิการช าระเงนิคา่มดัจ า 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิคา่มดัจ า เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการช าระเงนิทีไ่ดปิ้ด

และบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบเจา้หนี ้และระบบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถยกเลกิ

ไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิการช าระเงนิตามใบส ัง่ซือ้” 
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การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการรับช าระ

เงนิทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบขาย ระบบลกูหนี ้และระบบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

 

ป้อนขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขใบส าคัญทีต่อ้งการจะยกเลกิ 

 คลกิปุ่ ม   AccStar จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดใหท้า่นไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูใดๆได ้ 

 หรอืคลกิ 2 ครัง้ทีร่ายการทีต่อ้งการจะยกเลกิ ตรงตาราง “ใบส าคัญทัง้หมด” 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

 

 

ป้อนหมายเลข

ใบส าคญัทีต่อ้งการ

ยกเลกิ 

ทา่นสามารถดรูายการทีช่ าระ

ดว้ยเงนิมดัจ าหรอืจาการคนื

สนิคา้ไดโ้ดยคลกิทีน่ี ่

คลกิทีน่ีเ่พือ่

เรยีกขอ้มลู

พรอ้ม

รายละเอยีด 

คน้หาเลขที่

ใบส าคญัไดจ้ากทีน่ี ่
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ขอ้แนะน า: 

 
 ทา่นสามารถคน้หาเลขทีใ่บส าคญัไดจ้ากหนา้ “ใบส าคัญทัง้หมด” 
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การยกเลกิการรบัช าระเงนิใบสง่คนืสนิคา้ 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการช าระเงนิตามใบสง่คนืสนิคา้ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการรับช าระ

เงนิทีไ่ดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบซือ้ ระบบเจา้หนี ้และระบบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทา่นสามารถยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ” 

การยกเลกิการรบัช าระเงนิคา่มดัจ ารบั 

ฟังชัน่นีช้ว่ยทา่นจัดการ การยกเลกิการรับช าระเงนิคา่มดัจ ารับ เมือ่ทา่นตอ้งยกเลกิการรับช าระเงนิที่

ไดปิ้ดและบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัระบบลกูหนี ้และระบบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถ

ยกเลกิไดโ้ดยเพยีงป้อนหมายเลขใบส าคัญเทา่นัน้ AccStar จะกลับรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดให ้

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็และเชค็ดังกลา่วไดข้ึน้เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

เพราะรายการเชค็นีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นหนา้ตา่งกระทบยอดธนาคาร 

การป้อนขอ้มลูเหมอืนกบั ”การยกเลกิการรบัช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิ” 
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รายงานตา่งๆ 

AccStar แบง่รายงานออกเป็น 2 ประเภทคอื รายงานทัว่ไปและรายงานส าหรับการบรหิาร ทกุระบบ

จะมรีายงานใหท้า่นเพือ่ดขูอ้มลูในรปูแบบและเงือ่นไขตา่งๆ ทกุรายงานทา่นสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตัวทา่นเอง 

งา่ยๆโดยทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรูด้า้นโปรแกรม รายงานทั่วไปทกุรายงานสามารถ Export ไปในรปูของ 

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

ไปประยกุตใ์ชง้านตามทีต่อ้งการ ทา่นยงัสามารถ Email เอกสารไดจ้ากโปรแกรมโดยตรง 

รายงานท ัว่ไป 

รายงานทั่วไปคอืแบบฟอรม์ตา่งๆเชน่ รายงานสนิคา้คงเหลอื รายงานลกูหนีเ้ป็นตน้ รายงานทั่วไป

แบง่ออกเป็นกลุม่ๆตามฟังชัน่ของงาน เมือ่ทา่นป้อนขอ้มลูทา่นสามารถพมิพแ์บบฟอรม์ไดท้ันททีีห่นา้ตา่ง

ป้อนขอ้มลู และทา่นยงัสามารถเลอืกรปูแบบไดต้ามตอ้งการทีห่นา้ตา่งนัน้ๆ 

การแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายงานท ัว่ไป 

เมือ่ตอ้งการเพิม่รายงานใหมใ่หท้ าดังนี้ 

1. เลอืกรายงานทีต่อ้งการเป็นแบบในชอ่ง Report 

2. คลกิปุ่ มแกไ้ขรายงาน   

3. คลกิปุ่ ม Save As พรอ้มก าหนดชือ่รายงานทีต่อ้งการ 

4. จะปรากฏรายงานทีช่อ่ง Report  

ในกรณีทีต่อ้งการลบรายงานใหท้ าดังนี้ 

1. เลอืกรายงานทีต่อ้งการเป็นแบบในชอ่ง Report 

2. คลกิปุ่ ม Delete  

กอ่นทา่นจะลบทา่นควรพจิารณาใหอ้ยา่งรอยคอบเพราะถา้ลบแลว้จะยกเลกิหรอืน ากลับมา

ไมไ่ด ้
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ปุ่ มบนัทกึเพือ่สรา้งใหม ่

ขอ้มลูทีส่ามารถ

น าเอาไปใสไ่วใ้น

รายงาน 

คลกิเพือ่แสดง

เครือ่งมอืตา่งๆ 

Property window 

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

หวัขอ้หรอื Data field 

ตา่งๆไดท้ีน่ี ่

 

แสดงตวัอยา่ง

กอ่นพมิพ ์

รปูแบบตวัอกัษร Layout 

ปุ่ มจัดต าแหน่งกรณีทีเ่ลอืก

Control ไวม้ากกวา่ 2 Controls 
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ลาก Control เหลา่นีไ้ปวาง

ไวใ้นต าแหน่งทีต่อ้งการ 

ชือ่หวัขอ้ตา่งๆ สามารถ

แกไ้ขหรอืลบออกได ้
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คลกิเพือ่จัดรปูแบบของ 

Control 

รปูแบบของ Control 
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จัดรปูแบบชดิซา้ยของฟอรม์ 

จัดรปูแบบชดิดา้นบนของฟอรม์ 

แสดงตัวอยา่ง

กอ่นพมิพ ์
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ในกรณีทีม่ขีอ้มลูแสดงหลาย

รายการ ใหเ้ลอืกใชเ้ฉพาะทีต่รงกับ

ทีก่ าหนดไวข้า้งล่าง 

ตรงกับทีก่ าหนดไวท้ีน่ี ่
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การน ารปูมาใสใ่นแบบฟอรม์ 

 

 

เอาเมาสม์าชีท้ีน่ี ่

เอาเมาสม์าลากทีน่ีไ่ป

ไวท้ีฟ่อรม์ 
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เอาเมาสม์าลากทีน่ีไ่ปไว ้

ต าแหน่งทีต่อ้งการ 

เอารปูมาไวท้ีน่ี ่
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คลกิทีน่ีเ่พือ่น ารปูที่

ตอ้งการมาไว ้
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คลกิทีน่ีเ่พือ่เลอืกรปูที่

ตอ้งการ 

เสร็จแลว้คลกิทีน่ี ่

รปูทีไ่ด ้ใหจั้ดรปูตาม

ตอ้งการ 
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คลกิทีน่ีเ่พือ่จัดรปูตาม

ตอ้งการ 
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คลกิทีน่ีเ่พือ่บันทกึเมือ่

เสร็จแลว้ 

รปูทีไ่ด ้ตามตอ้งการ 
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รายงานส าหรบัการบรหิาร 

รายงานเพือ่การบรหิารเป็นรายงานทีย่ดึหยุน่สามารถปรับเปลีย่นไดท้ัง้ จ านวนขอ้มลู เงือ่นไขการ

เลอืกขอ้มลู รปูแบบอกัษร ขนาดของคอลัมน ์สามารถเลอืกทีจ่ะพมิพร์ายละเอยีดได ้(กรณีทีม่รีายละเอยีด) 

สิง่ทีพ่มิพจ์ะเหมอืนกบัสิง่ทีป่รากฏบนจอภาพ  

รายงานนีจ้ะชว่ยใหท้า่นน าขอ้มลูทีม่อียูม่าใชใ้นการบรหิารไดเ้ป็นอยา่งด ีทา่นสามารถ Export ขอ้มลู

ไปเพือ่น าไปใชง้านตอ่ได ้

 

คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลูใหมใ่น

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขการเลอืกขอ้มลู 
คลกิเพือ่ Export 

ขอ้มลูไปใชง้าน 

คลกิเพือ่ดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิ 
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ขอ้แนะน า 

 By Column หมายถงึน าขอ้มูลตามคอลมันม์าแสดงในแผนภมู ิ

 ใหท้า่นคลกิตรงหัวขอ้เพือ่แสดงขอ้มลูในแผนภมูทิัง้คอลมันห์รอืบรรทดั 

  

คลกิเพือ่เรยีกขอ้มลู 

คลกิเพือ่แสดงแผนภมู ิ

คลกิ 2 ครัง้เพือ่ดู

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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การจดัการระบบท ัว่ไป 

ก าหนดฐานขอ้มลูบรษิทั 

 

 บนหนา้ตา่ง “ฐานขอ้มลูส าหรบับรษิทั” ทา่นจะเห็นชือ่ฐานขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่

 คลกิปุ่ ม ”ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก าหนดฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท  

 บนหนา้ตา่ง dialog box, เลอืกฐานขอ้มลูทีท่า่นตอ้งการใชเ้ป็นฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท ทา่นตอ้ง

สรา้งหรอืมฐีานขอ้มลูกอ่นแลว้จงึจะใชไ้ด ้

 เมือ่เลอืกเสร็จแลว้ใหท้า่นออกจากโปรแกรมแลว้กลบัเขา้มาใหมเ่พือ่ใหฐ้านขอ้มลูเป็นตัวใหม่ 

 

สรา้งฐานขอ้มลูใหมส่ าหรบับรษิทั 

 

 บนหนา้ตา่ง “สรา้งแฟ้มใหมส่ าหรบับรษิทั” ทา่นจะเห็นชือ่ฐานขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่  

 คลกิปุ่ ม “ใชแ้ฟ้มแมแ่บบ” หรอื ”แฟ้มทีใ่ชอ้ยูปั่จจบุนั” เพือ่ทีจ่ะใชข้อ้มลูดังกลา่วเป็นแบบ 

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก าหนดฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท 

 บนหนา้ตา่ง dialog box, ตัง้ชือ่ฐานขอ้มลูทีท่า่นตอ้งการใชเ้ป็นฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท เมือ่ทา่น

ท าเสร็จแลว้ฐานขอ้มลูปัจจบุนัจะเปลีย่นเป็นฐานขอ้มลูทีท่า่นไดส้รา้งขึน้ 

 เมือ่เสร็จแลว้ใหท้า่นออกจากโปรแกรมแลว้กลับเขา้มาใหมเ่พือ่ใหฐ้านขอ้มลูเป็นตวัใหม ่

 

ส ารองขอ้มลู 

 

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะก าหนดฐานขอ้มลูส าหรับบรษัิท  

 บนหนา้ตา่ง “ส ารองขอ้มลู” ทา่นจะเห็นชือ่ฐานขอ้มลูปัจจบุนัทีใ่ชอ้ยู ่

 คลกิปุ่ ม “ตกลงท าตอ่ไป” เพือ่ทีจ่ะส ารองขอ้มลู 

 บนหนา้ตา่ง dialog box, ตัง้ชือ่ฐานขอ้มลูส ารอง AccStar จะก าหนดชือ่ใหโ้ดยใชว้นัทีเ่ป็น

ตัวก าหนดอยา่งไรกต็ามทา่นเปลีย่นแปลงได ้
 

หมายเหต:ุ แฟ้มส ารองขอ้มลูเป็นแฟ้มแบบ Zip คณุสามารถ Unzip ไดโ้ดยโปรแกรมทั่วๆไป 
 

น าขอ้มลูกลบัมาใช ้

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

 บนหนา้ตา่ง dialog box, เลอืกฐานขอ้มลูทีจ่ะน าขอ้มลูกลบัมาใช ้

 

กระชบัฐานขอ้มลู 

ส าหรับฐานขอ้มลู Microsoft Access เทา่นัน้ เพือ่ทีจ่ะกระชบัฐานขอ้มลู ขณะทีโ่ปรแกรมกระชบั

ฐานขอ้มลูนีโ้ปรแกรมก็จะจัดเรยีงขอ้มลูใหมใ่นฐานขอ้มลูดว้ย คณุควรท าการกระชบัฐานขอ้มลูเป็นประจ า

เพราะจะท าใหก้ารท างานเร็วขึน้และฐานขอ้มลูก็จะเล็กลงไมเ่ปลอืงเนื้อทีใ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ 

เปลีย่นแปลงรหสัผา่น 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับเปลีย่นแปลงรหัสผา่นของผูใ้ชท้ีก่ าลังใชง้านอยู ่
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จดัการระบบ 

สทิธกิารใชง้าน 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับก าหนดสทิธกิารใชง้านของพนักงานแตล่ะคน โดยทา่นสามารถก าหนดไดว้า่

ตอ้งการใหพ้นักงานคนไหนใชง้านอะไรไดบ้า้ง การก าหนดสทิธกิ าหนดตามเมนู ถา้พนักงานมสีทิธใินเมนู

ไหนก็สามารถใชง้านไดท้ัง้หมด กรณีทีต่อ้งการใหพ้นักงานดขูอ้มลูไดอ้ยา่งเดยีว ใหก้ าหนดสทิธพินักงานผู ้

นัน้ใชเ้มนูทีด่ไูดอ้ยา่งเดยีวเชน่ ประวตัเิป็นตน้ 

 

 

เลอืกระดบัผูใ้ชง้านมี

ทัง้หมด 10 ระดบัที่

ตอ้งการคดัลอก 

คลกิทีน่ีเ่พือ่คดัลอก 

เลอืกเมนูตา่งๆ 
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ป้อนขอ้มลู 

 ใช ้navigator เพือ่ทีจ่ะเลือ่นไปยังระเบยีนพนักงานทีท่า่นตอ้งการป้อน 

 เชค็เครือ่งหมายถกู หรอื ลบเครือ่งหมายถกู ออกจากชือ่เมนู 

 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”  หรอื (F9) เพือ่บนัทกึรายการ 

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

ขอ้แนะน า: 

 ทา่นสามารถก าหนดระดับการใชง้านได ้10 ระดับ ในหนา้ Set User’s Level 

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

แลว้คลกิปุ่ ม  

  

เลอืกระดบั

ผูใ้ชง้านมี

ทัง้หมด 10 

ระดบั 

เลอืกเมนูตา่งๆ 

เชค็ถกู

หมายถงึ

อนุญาตใหใ้ช ้

งานได ้
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เปลีย่นรหสัตา่งๆ 

ฟังชัน่นีใ้ชส้ าหรับ เปลีย่นแปลง รหสัลกูคา้ และรหสัสนิคา้ ส าหรับหมายเลขทีใ่ชอ้ยูใ่หเ้ป็นหมายเลข

ใหมโ่ดยทีจ่ะไปแทนทีท่ัง้หมดทีม่อียู ่ทา่นจะตอ้งปิดหนา้ตา่งทีเ่ปิดอยูท่ัง้หมดกอ่นเริม่ท าการเปลีย่นแปลง 

 

ป้อนขอ้มลู: 

1. ป้อนรหัสเดมิทีถ่กูตอ้ง 

2. ป้อนรหัสใหม่ 
3. คลกิปุ่ มตกลง 

4. เชค็ความถูกตอ้งแลว้กดปุ่ มยนืยัน 

 

 

 

Click เพือ่เปลีย่น

รหสัลกูคา้ 

Click เพือ่เปลีย่น

รหสัสนิคา้ 


