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บทที 3 
ระบบบริหารและควบคมุสินค้าคงคลงั 

Inventory Control System 
 

ภาพรวมการทาํงานในระบบบริหารและควบคมุสินค้าคงคลงั 
 

 ธุรกจิซอืมาขายไป จะมกีารควบคุมปรมิาณสนิคา้ในคลงั หรอืเรยีกว่า "ยอดสต๊อค" 

เพอืใหม้ปีรมิาณสนิคา้ในคลงัสนิคา้ใหเ้พยีงพอและในปรมิาณทพีอด ี ไมม่ากเกนิไปจนเกดิสนิคา้

คา้งในสต๊อค หรอืมน้ีอยไปจนไมพ่อกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทาํใหไ้ม่มสีนิคา้สง่มอบใหก้บั

ลกูคา้และเกดิรายการสนิคา้คา้งสง่ การบรหิารสนิคา้คงคลงัใหพ้อด ีจงึเป็นสงิทจีําเป็น เพอืสรา้ง

ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารแกลู่กคา้และไมเ่ป็นภาระในการบรหิารและจดัเกบ็สนิคา้ของ

กจิการ ในเรอืงตน้ทุนสนิคา้คงคลงัทมีากเกนิไป 

 

 เรามาดภูาพการเชอืมโยงระหว่างระบบบรหิรสนิคา้คงคลงักบัระบบงานอนื ดงัภาพนี 
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จะเหน็ว่า เมอืเราบนัทกึเอกสารจากระบบซอื ( PO) และระบบขาย (SO) จะมาทาํการ update 

ยอดสนิคา้คงคลงัทรีะบบบรหิารสนิคา้คงคลงัใหอ้ตัโนมตั ิ และถา้มกีารเชอืมโยงกบัระบบการ

ผลติ กจ็ะมกีาร update ยอดสนิคา้และวตัถุดบิคงคลงัมาจากระบบผลติดว้ย นอกจากนี ในระบบ

บรหิารสนิคา้คงคลงัเอง กส็ามารถบนัทกึเอกสารทมีผีลต่อยอดคงคลงัเพมิเตมิได ้ เชน่ ใบปรบั 

ยอด , ใบโอนขา้มคลงั และใบตรวจนบัสนิคา้ประจาํปี เป็นตน้ 

 

 การทาํงานในระบบบรหิารสนิคา้คงคลงั มขีนัตอนการทาํงาน  4 ชนัตอน คอื 
 

 1. การเตรียมฐานข้อมลู เชน่ รายชอืสนิคา้ รายชอืหน่วยนับ รายชอืกลุ่มสนิคา้ 

 2. การบนัทึกยอดยกมาเริมต้นก่อนใช้ระบบ เป็นการบนัทกึยอดยกมาของสนิค ้

    คงคลงั หรอืเรยีกงา่ยๆ ว่า "ยอดสต๊อคยกมา" เพอืใหเ้รมิทาํการขายได ้

 3. การบนัทึกรายการในระบบบริหารสินค้าคลงั ไดแ้กเ่อกสารทมีผีลกบัปรมิาณ 

   สนิคา้คงคลงั นอกเหนือจากเอกสารซอืขาย 

 4. การพิมพร์ายงานต่างๆ  เพอืการตรวจสอบรายการและเพอืการวเิคราะห ์

  

 
  

 การอธบิายต่อไปนีจะเรยีงลาํดบัตาม Flow การทาํงานของกจิการโดยทวัไป 
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1. เตรียมฐานข้อมูลของระบบบริหารและควบคมุสินค้าคงคลงั 
 

 เมอืจะใชง้านระบบควบคมุสนิคา้คงคลงั ขนัตอนแรกคอืการเตรยีมฐานขอ้มลูทตีอ้งใช้

ในระบบมดีงันี 

  บนัทกึรายชอืคลงัสนิคา้และวตัถุดบิ  (ใชต้ามทโีปรแกรมจดัเตรยีมไดท้นัท)ี 

  บนัทกึรายชอืกลุ่มสนิคา้และวตัถุดบิ 

  บนัทกึรายชอืหน่วยนับของสนิคา้และวตัถุดบิ 

  บนัทกึรายการสนิคา้และวตัถุดบิ 

  บนัทกึรายชอืชดุสนิคา้และวตัถุดบิ (หากไม่มกีารขายสนิคา้เป็นชดุ สามารถขา้ม

หวัขอ้นไีด)้ 

  กาํหนด Reorder Point, Safety Stock, E.O.Q. ( สามารถขา้มหวัขอ้นีได)้ 

 บนัทกึมลูคา่สนิคา้คงเหลอืแต่ละเดอืนใหก้บัตวัแปร $STOCK,$MATERIAL,$WIP  

  (สามารถขา้มหวัขอ้นีไปได)้ 

  สรา้งเล่มเอกสารเพมิจากทรีะบบจดัเตรยีมไวใ้ห ้ (ใชต้ามทโีปรแกรมจดัเตรยีมได ้

 ทนัท)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพที  2: หน้าจอ การเข้า Workflow เพือ Setup Master Files ของระบบบริหารสินค้าคงคลงั 
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ภาพที  2:  ขนัตอนการเตรียมฐานข้อมลู (Master File ) ของระบบบริหารสินค้าคงคลงั 

 

 

หวัขอ้ทมีสีญัลกัษณ์ * คอื หวัขอ้ทตีอ้งเขา้ไปบนัทกึรายการก่อนเรมิทาํรายการคา้ 

 

 



    

คูม่อืการใชง้าน Smartbiz Accounting-BI-Payroll : Copyright by Crystal Formula Co.,Ltd. 51 

1.1   เพิมรายชือคลงัสินค้าและคลงัวตัถดุิบ 
  

1.  เขา้ ระบบบริหารสินค้าคงคลงั คลกิปุ่ ม WorkFlow  คลกิ  ‘Setup Master Files’   

เขา้เมนู “   เพิม/แก้ไข คลงัสินค้า / วตัถดุิบ “  

 2. ใหท้าํการเพมิรายการโดยกดปุ่ม F3-เพิม 

 3. บนัทกึรายละเอยีดของคลงัสนิคา้ หรอืคลงัวตัถุดบิ ตามลาํดบัในหน้าจอ ดงันี 

 4. บนัทกึเสรจ็แลว้กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

 

 
 

ภาพที 2: หน้าจอ บนัทึกรายละเอียดคลงัสินค้า 
  

อธิบายการบนัทึกรายการ 
 

รหสั   รหสัของคลงัสนิคา้ 

ชือคลงัไทย ชอืคลงัสนิคา้ เป็นภาษาไทย 

ชือคลงั (ภาษา 2) ชอืคลงัสนิคา้ เป็นภาษาท ี2 

ประเภทคลงั ถา้ใส่คา่  ว่างหมายถงึ  คลงัทใีชร้บัเขา้หรอืซอืขาย ใชก้บัธุรกจิซอืมา

ขายไป 

   ถา้ใสค่า่  W หมายถงึเป็นคลงัระหว่างทาํ ใชก้บัธุรกจิททีาํการผลติ 

   ถา้ใสค่า่  O หมายถงึ คลงัเบกิไปใช ้ เชน่ การคุมสต๊อควสัดสุนิเปลอืง

ใชไ้ป หรอืธุรกจิผลติ 

 

1.2   เพิมรายชือกล ุ่มสินค้าและกล ุ่มวตัถดุิบ 
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1. เขา้ ระบบบริหารสินค้าคงคลงั คลกิปุ่ ม WorkFlow  คลกิ  ‘Setup Master Files’  

เขา้เมนู “   เพิม/แก้ไขกล ุ่มสินค้า / วตัถดุิบ “  

 2. ใหท้าํการเพมิรายการโดยกดปุ่ม F3-เพิม 

 3. ใสร่ายละเอยีดตามลาํดบัในหน้าจอ ดงันี 

 4. บนัทกึเสรจ็แลว้กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 3: หน้าจอ บนัทึกรายละเอียดกล ุ่มสินค้า 
 

อธิบายการบนัทึกรายการ 

รหสั   ใสร่หสัของกลุ่มสนิคา้ 

ชือไทย   ใสช่อืกลุ่มสนิคา้ เป็นภาษาไทย 

ชือ (ภาษา 2) ชอืกลุ่มสนิคา้ เป็นภาษาท ี2 

บญัชีซือสด* ถา้มกีารซอืสนิคา้กลุ่มนีเป็นเงนิสด และตอ้งการใหล้งบญัชเีป็น

แบบอนืนอกเหนือจากบญัชซีอืสด ใหร้ะบรุหสับญัชทีตีอ้งการ 

บญัชีซือเชือ*     ถา้มกีารซอืสนิคา้กลุ่มนีเป็นเงนิเชอื และตอ้งการใหล้งบญัชเีป็น

แบบอนืนอกเหนือจากบญัชซีอืเชอื ใหร้ะบรุหสับญัชทีตีอ้งการ    

บญัชีขายสด*     ถา้มกีารขายสนิคา้กลุ่มนีเป็นเงนิสด และตอ้งการใหล้งบญัช ี

   เป็นแบบอนื นอกเหนือจากบญัชขีายสด ใหร้ะบรุหสับญัชที ี

   ตอ้งการ 
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บญัชีขายเชือ*   ถา้มกีารขายสนิคา้กลุ่มนีเป็นเงนิเชอื และตอ้งการใหล้งบญัชี

เป็นแบบอนื นอกเหนือจากบญัชขีายเชอื ใหร้ะบุรหสับญัชทีี

ตอ้งการ 
 

 

รายการทมีสีญัลกัษณ์ * ในเบอืงตน้อาจใชต้ามทโีปรแกรมเตรยีมให ้แต่ควรใหผู้ว้างระบบบญัช ีเป็นผูก้าํหนด 

 

1.3  เพิมรายละเอียดหน่วยนับของสินค้าและวตัถดุิบ 

  สว่นใหญแ่ลว้ในการซอืขายสนิคา้ ยอ่มมหีน่วยนับในการซอืขายหลายแบบ เช่น 

ผลไมก้ระป๋องมหีน่วยนบัทเีลก็สุด คอืกระป๋อง แต่ตอนสงัซอืจาก SUPPLIER อาจจะซอืเป็น

กล่อง และในตอนขายกอ็าจขายในหน่วย "โหล" จะเหน็ว่ามหีน่วยนบัทแีตกต่างกนัถงึ 3 หน่วย 

FORMULA รองรบัการซอื - ขายไดห้ลายหน่วย โดยจะขายเป็นหน่วยนบัใหญ ่หรอืยอ่ยกไ็ด ้แต่

ถา้ใหส้ะดวก ควรกาํหนดหน่วยทเีลก็ทสีดุใหเ้ป็นหน่วยมาตรฐาน ซงึมกัใชอ้อกในรายงานต่าง ๆ 

เช่น รายงานสนิคา้คงเหลอืสง่สรรพากร เป็นตน้ 
 

  1. เขา้ ระบบบริหารสินค้าคงคลงั คลกิปุ่ ม WorkFlow  คลกิ icon ‘Setup Master 

Files’  เขา้เมนู “   เพิมและแก้ไขรายการหน่วยนับ “  

  2. ใหท้าํการเพมิรายการโดยกดปุ่ม F3-เพิม 

  3. บนัทกึรายละเอยีดของหน่วยนบั ตามลาํดบัในหน้าจอ ดงัน ี

  4. บนัทกึเสรจ็แลว้กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที 4:  หน้าจอ บนัทึกรายละเอียดหน่วยนับ 

 

 

 

 



 

 คูม่อืการใชง้าน Smartbiz Accounting-BI-Payroll : Copyright by Crystal Formula Co.,Ltd. 54 

อธิบายการบนัทึกรายการ 

รหสั   ใสร่หสัของหน่วยนบั 

ชือหน่วยนับไทย ใสช่อืหน่วยนบั เป็นภาษาไทย 

ชือหน่วยนับภาษา 2ใส่ชอืหน่วยนบั เป็นภาษาท ี2 

 

1.4   เพิมรายละเอียดสินค ้าและวตัถดุิบ 
 

 1. เขา้ระบบ บริหารสินค้าคงคลงั คลกิปุ่ ม WorkFlow  คลกิ  ‘Setup Master Files’ 

เขา้เมนู “  เพิม/แก้ไขรายการสินค้า “  

 2. ใหท้าํการเพมิรายการโดยกดปุ่ ม F3-เพิม 

 3. ใสร่ายละเอยีดของสนิคา้ ดงัรปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  5: หน้าจอบนัทึกสินค้า หน้าที 1 
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อธิบายการบนัทึก หน้าที  1 

รหสั  รหสัของสนิคา้ สามารถบนัทกึได ้20 ตวัอกัษร ทงัตวัเลข และตวั

อกัษรไทยองักฤษ 

ชือภาษาไทย ชอืสนิคา้ทเีป็นภาษาไทย  

ชือย่อภาษาไทย  ชอืยอ่ของสนิคา้ทเีป็นภาษาไทย ซงึจะมปีระโยชน์ในการแสดงรายงาน 

เมอืตอ้งการใหแ้สดงเฉพาะชอืย่อ 

ชนิดสินค้า  ชนิดของสนิคา้ เมอืใช ้Hot Seek โปรแกรมจะแสดงชนดิสนิคา้ขนึมา 

ราคาทุนมาตรฐาน ราคาทุนมาตรฐานหรอืราคาซอืของสนิคา้  ราคานีจะปรากฏขนึมา เมอื

มกีารซอืสนิคา้ รายการน ีหากสนิคา้นีไมม่รีาคาซอืทเีป็นราคา

มาตรฐานกไ็ม่ตอ้งใสค่่า 

รหสักล ุ่มสินค้า    ใสร่หสักลุ่มของสนิคา้ เมอืใช ้Hot Seek จะพบหน้าจอฐานขอ้มลูของ

กลุ่มสนิคา้ขนึมา หากยงัไม่มกีารบนัทกึรหสักลุ่มสนิคา้ กส็ามารถทาํ

การเพมิไดใ้นหน้าจอนีทนัทเีช่นกนั 

ชือกลุ่มสินค้า  คอื ชอืกลุ่มของสนิคา้ เมอืกาํหนดรหสักลุ่มสนิคา้แลว้ ชอืสนิคา้กจ็ะ

ปรากฏขนึดว้ย 

ราคาเป็นแบบภาษีแยกนอกหรือรวมใน  

 ใสค่า่ "Y" ถา้เป็นราคาแบบคดิภาษมีลูค่าเพมิแยกต่างหาก 

   ใสค่า่ "N" ถา้เป็นราคาทรีวมภาษมีลูคา่เพมิไปแลว้ 

การนับยอดสตอ็ค ระบุวธิกีารนับยอดสต๊อค มใีหเ้ลอืกทงัสนิ 4 แบบ คอื 

ใสค่า่ 1 หมายถงึ สนิคา้รายการนี ใหเ้รมินบัยอดสต๊อค และไมใ่หม้ยีอด

สต๊อคตดิลบ ถา้ไมม่สีนิคา้ กจ็ะทาํการขายไม่ได ้

ใสค่า่ 2 หมายถงึ สนิคา้รายการนีเรมิใหน้บัยอดสตอ็ค แต่ยอมใหส้ต๊อ

คตดิลบได ้ 

ใสค่า่ 3 หมายถงึสนิคา้รายการนีแมจ้ะทําการซอืเขา้หรอืขายออกกต็าม

จะไม่มผีลต่อยอดสต็อค 

ใสค่า่ 0 หมายถงึ ใหใ้ชว้ธิกีารนับยอดสต๊อค เหมอืนทเีคยกาํหนดไวท้ี

ฐานขอ้มลูบรษิทั 

 เป็นสินค้าเพือออกรายงานสินค้าคงเหล ือด้วยหรือไม่หมายถงึ  ต้องการใหส้นิคา้ชนิดนัน

ออกรายงานสนิคา้คงเหลอืถา้ใชใ่ห ้ ใส่คา่"Y"   เช่น สนิคา้ทสีง่สรรพากร แต่ถา้เป็นวสัดุ

สนิเปลอืงใชไ้ปไม่ไดส้่งรายงานใหก้บัสรรพากร กใ็สค่า่ "N" 

เมือบนัทึกรายการซือสินค้า ต ้องการให้แสดงราคาใด  
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ใสค่า่ "1"  ใชร้าคาทุนมาตรฐาน ,  ใสค่่า "2"  ใชร้าคาล่าสดุของผูจ้าํหน่ายแต่ละราย 

ใสค่า่ "3"  ใชร้าคาตน้ทุนมาตรฐาน NON BOI ,  ใส่คา่ "4"  ใชร้าคาซอืลา่สดุ  

ว่างไว ้คอื ไมเ่ลอืกแบบใดเลย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที  6: หน้าจอบนัทึกสินค้า หน้าที 2  

อธิบายการบนัทึก หน้าที  2 

หน่วยนับมาตรฐาน    ใสห่น่วยนับมาตรฐาน ซงึควรเป็นหน่วยทเีลก็ทสีดุ  

หน่วยซือส่วนใหญ่ ใส่หน่วยนับของสนิคา้ทซีอืเขา้เป็นสว่นใหญ ่

หน่วยขายส่วนใหญ่  ใส่หน่วยนับของสนิคา้ทใีชข้ายเป็นส่วนใหญ ่

บญัชีซือสด* ถา้มกีารซอืสนิคา้นีเป็นเงนิสด และตอ้งการใหล้งบญัชชีอือนื ที

ไมใ่ชบ่ญัชซีอืสด 

บญัชีซือเชือ* ถา้มกีารซอืสนิคา้นีเป็นเงนิเชอื และตอ้งการใหล้งบญัชชีอือนื ที

ไมใ่ชบ่ญัชซีอืเชอื 

บญัชีขายสด* ถา้มกีารขายสนิคา้นีเป็นเงนิสด และตอ้งการใหล้งบญัชชีอือนืท ี

  ไมใ่ชบ่ญัชขีายสด 

บญัชีขายเชือ*      ถา้มกีารขายสนิคา้นีเป็นเงนิเชอืและต้องการใหล้งบญัชชีอือนืท ี

  ไมใ่ชบ่ญัชขีายเชอื 

หวัขอ้ ทมีสีญัลกัษณ์ * ควรใหผู้ว้างระบบบญัช ีเป็นผูก้าํหนดให ้ผูใ้ชง้านควรใชต้ามทโีปรแกรม จดัเตรยีมไว ้

ใหไ้ปก่อน คอื ว่างไว ้โปรแกรมจะใชต้ามคา่ทรีะบไุวท้ฐีานขอ้มลูบรษิทั 
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ภาพที 7:  หน้าจอบนัทึกสินค้า หน้าที 3 

 

อธิบายการบนัทึก หน้าที  3 

ราคาขายมาตรฐาน ใส่ราคาขายมาตรฐานซงึสามารถกาํหนดได ้5 ราคาสาํหรบัหน่วย

ขายทต่ีางกนั เช่น บรรทดัแรกสุด เป็นราคาขาย ต่อหน่วยนบั

มาตรฐาน   สว่น 4 ช่องถดัมาเป็นราคาขายต่อหน่วยนับอนื 

ราคาตาํสดุ    ใส่ราคาขายตําสดุตามหน่วยนบัมาตรฐาน หา้มขายตาํกว่าราคาที

กาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 8: หน้าจอบนัทึกสินค้า หน้าที 4 

อธิบายการบนัทึก หน้าที  4  และ 5 
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ราคาขาย A ใส่ราคาขาย สาํหรบัเกรด A  สาํหรบัหน่วยนับแบบต่างๆ  คอื 

  บรรทดัแรกสุด เป็นราคาขายเกรด A เมอืขายทหีน่วยนับ

มาตรฐาน 4 ช่องถดัมา เป็นราคาขายเกรด A เมอืขายทหีน่วยนับ

แบบอืน  ๆ

ราคาขาย B  . C . D มหีลกัการเดยีวกบัราคาขาย A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 9: หน้าจอบนัทึกสินค้า หน้าที 6 
 

อธิบายการบนัทึก หน้าที  6 
 

หมายเหต ุ1-10    ใสห่มายเหตุประจาํสนิคา้แต่ละรายการทซีําๆ และตอ้งการ ให้

โปรแกรมดงึไปอตัโนมตัเิมอืทาํการบนัทกึเอกสารขาย เพอืลดเวลาใน

การคยีห์มายเหตุขณะออกเอกสารขายทุกครงั เชน่เมอืทาํการขาย

สนิคา้เครอืงคอมพวิเตอรเ์ราจะคยีห์มายเหตุประจาํสนิคา้แต่ละรายการ

ว่า "สญัญาบรกิารเลขท ีXXXX "   เรากจ็ะใสห่มายเหตุนีไวท้ฐีานขอ้มลู

สนิคา้ เครอืงคอมพวิเตอรไ์วก้อ่น 
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ภาพที 10: บางส่วนองหน้าจอบนัทึกสินค้า หน้าที 7 

 

อธิบายการบนัทึก หน้าที  7 

 ใส่รปูของสนิคา้ไว ้ โดยตอ้งมไีฟล์ภาพของสนิคา้เตรยีมไวก้่อน นามสกลุ .BMP, 

JPEG เป็นตน้ มกัใชก้บัสนิคา้ทมีลีกัษณะเฉพาะ มลูคา่สงู อธบิายยาก จาํเป็นตอ้งมี

ภาพประกอบ การมไีฟล์รูปภาพดว้ย แต่จะทาํใหใ้ชเ้นอืททีใีชเ้กบ็ ขอ้มลูเพมิขนึ หากตอ้งการ

เกบ็รปูภาพ ใหค้ลกิทเีครอืงหมายกากบาท คาํสงั "Load"  หากตอ้งการยกเลกิรปูภาพนันออก 

ใหค้ลกิทเีครอืงหมายกากบาท คาํสงั "Clear"  

 

หน้าที  8  เป็นรายละเอียดของสินค้า เพือใช้งานใน Smartbiz MRP   สามารถขา้มไปได ้


 

  การเกบ็รปูภาพสินค้า   

หากท่านใชง้านระบบ LAN (Local Area Network) มผีูใ้ชง้านหลายคน จะตอ้งเกบ็ไฟล์รปูภาพ

ไวท้ ี Server ทเีกบ็ขอ้มลู Smartbiz ดว้ย หากท่านเกบ็รปูภาพไวท้เีครอืงคอมพวิเตอรท์ที่านใช้

งานอยู ่จะทาํใหผู้ใ้ชง้านคนอนืไมเ่หน็ไฟลร์ปูภาพทเีครอืงของท่าน 

 

 

 

1.5  เพิมรายการชุดสินค้า 
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  สาํหรบัธรุกจิใดทมีกีารขายสนิคา้พรอ้มๆ กนัหลายๆ รายการ ควรจดัทาํเป็นชดุสนิคา้

ไว ้ เมอืทาํการขายกใ็ชว้ธิดีงึรายการชดุสนิคา้มาช่วยใหล้ดเวลาในการบนัทกึรายการสนิคา้ลงไป

ได ้ มขีนัตอนการบนัทกึดงันี 

 1. เขา้ ระบบบริหารสินค้าคงคลงั -> WorkFlow ->‘ Setup Master Files’ 

เขา้ทาํงานทเีมนู ‘ เพิม/แก้ไขรายการชุดสินค ้า 

 2. ใหท้าํการเพมิรายการโดยกดปุ่ ม F3-เพิม 

 3. ใสร่ายละเอยีดของชดุสนิคา้ ดงัรปู 

 4. บนัทกึเสรจ็แลว้กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

 

 
ภาพที 11 : หน้าจอบนัทึกชุดสินค้า 

อธิบายการบนัทึกส่วนหวัของเอกสาร 

รหสัชุดสินค้า รหสัของชดุสนิคา้ 

ชือชุดสินค้า (ไทย) ชอืชดุสนิคา้ เป็นภาษาไทย 

ชือชุดสินค้า (องักฤษ) ชอืชดุสนิคา้ เป็นภาษาท ี2 

หน่วยนับ ใสร่หสั หรอื ชอื หน่วยนบั ของชุดสนิคา้ 

พิมพร์ายการย่อย ถา้ใส่ค่า 0 หมายถงึ ใหใ้ชค้่าทเีคยกาํหนดไวท้ฐีานขอ้มลูบรษิทั 
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ถา้ใส่ค่า 1 หมายถงึ ถา้มกีารพมิพเ์อกสารขาย ใหพ้มิพ์รายการ

ยอ่ยออกมาดว้ย 

ถา้ใส่ค่า 2 หมายถงึ ถา้มกีารพมิพเ์อกสารขาย ไมต่อ้งพมิพ์

รายการยอ่ย 

หมายเหต ุ ใสห่มายเหตุของชุดสนิคา้ 

หมายเหต ุ(องักฤษ) ใสห่มายเหตุของชุดสนิคา้ ทใีชเ้ป็นภาษาองักฤษ 

 

อธิบายการบนัทึกส่วนรายการย่อย 

PF  ใสค่่า P ถา้เป็นสนิคา้ย่อย 

ใสค่า่ F ถา้เป็นชุดสนิคา้ ซงึอาจตงัชดุสนิคา้ ซอ้นชดุสนิคา้ได ้

ชนิดสินค้า ใสช่นิดสนิคา้ เช่น รหสั 1 คอื สนิคา้สาํเรจ็รปู   ,  

รหสั 2 คอื วตัถดุบิ 

รหสัสินค้า ใสร่หสัสนิคา้ทอียูใ่นชดุสนิคา้ ( ดงึจากฐานขอ้มลุสนิคา้ ) 

ชือสินค้า ใสช่อืสนิคา้ทอียูใ่นชดุสนิคา้ 

ชือหน่วยนับ ใสช่อืหน่วยนบัของสนิคา้ 

รหสัหน่วยนับ ใสร่หสัหน่วยนบัของสนิคา้ 

จาํนวนสินค ้า ใสจ่าํนวนสนิคา้ทปีระกอบใน 1 ชดุสนิคา้ 

 

1.6 กาํหนดจดุสงัซือของสินค้าและวตัถดุิบ ( Reorder Point, Safety Stock ,E.O.Q ) 
 

  1.เขา้ไปท ี ระบบบริหารสินค้าคงคล้ง ->  ฐานข้อม ูล  ->  กาํหนดจุดสงัซือของ

สินค้าและวตัถดุิบ 

  2.เลอืก"สาขา" ทจีะเขา้ทาํงาน โดยกดปุ่ม ENTER 

  3.เลอืก"คลงัสนิคา้" ทจีะกาํหนด Reorder Point, ..... 

  4.จะเหน็รายการสนิคา้ทมีอียูใ่นฐานขอ้มลูสนิคา้ ตอ้งการบนัทกึคา่ของสนิคา้รายการ

ใด ใหก้ดปุ่ ม F2-แกไ้ข   

  5. แกไ้ขเสรจ็แลว้ ใหก้ดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 
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ภาพที 12 : หน้าจอบนัทึก REORDER POINT, SAFETY STOCK, E.O.Q 

 

อธิบายการบนัทึกข้อมลู 

รหสัสินค้า  โปรแกรมจะแสดง รหสัสนิคา้ทเีลอืกเขา้มา 

ชือสินค้า  โปรแกรมจะแสดง ชอืสนิคา้ทเีลอืกเขา้มา 

หน่วยนับมาตรฐาน โปรแกรมจะแสดง ชอืหน่วยนับมาตรฐานของสนิคา้นนั 

ราคาทุนมาตรฐาน ระบุราคาทนุมาตรฐาน 

มลูค่าของคลงั : 0001 (คลงัหลกั)เป็นการกาํหนดคา่ในระดบัคลงัสนิคา้ 

 MINIMUM STOCK ระบุคา่ MINIMUM STOCK  

 MAXIMUM STOCK ระบุค่า MAXIMUM STOCK 

 SAFETY STOCK ระบุคา่ SAFETY STOCK 

 REORDER POINT ระบุคา่ REORDER POINT 

มลูค่าของสาขา : 0001 (สาํนักงานใหญ่)เป็นการกาํหนดคา่ในระดบัสาขา 

 SAFETY STOCK ระบุคา่ SAFETY STOCK  

 REORDER POINT ระบุคา่ REORDER POINT 

 E.O.Q.  ระบุคา่ปรมิาณสงัซอืทคีุม้ทุน (Economy Order Quantity) 
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1.7  บนัทึกมลูค่าของตวัแปร $STOCK, $MATERIAL $WIP 

  1.เขา้ไปท ีระบบบรหิารสนิคา้คงคลงั  ->  ฐานขอ้มลู  ->  บนัทึกมลูค่าของตวั

แปร$STOCK,$MATERIAL $WIP ของแต่ละเดอืน 

  2.เลอืก"สาขา" ทจีะเขา้ทาํงาน โดยกดปุ่ม ENTER 

  3.จะมใีหใ้ส ่ มลูคา่สนิคา้คงคลงั (ตวัแปร $STOCK), มลูคา่วตัถุดบิคงคลงั (ตวัแปร 

$MATERIAL) และมลูคา่งานระหว่างทาํ ($WIP) ของยอดตน้เดอืนทงั 12 เดอืน 

  4. แกไ้ขเสรจ็แลว้ ใหก้ดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

 

 
 

ภาพที 13 : การบนัทึกมลูค่าสินค้าคงเหลือ วตัถดุิบคงเหลือ และสินค้าระหว่างทาํคงเหลือ 
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  ค่า $STOCK, $MATERIAL $WIP ใช้ทาํอะไร 

  คา่ $STOCK, $MATERIAL $WIP เป็นค่าทจีะใชใ้นการออกแบบงบการเงนิในระบบบญัชี

แยกประเภททตีอ้งการเรยีกดงูบการเงนิ อาจเนืองจากยงัไมไ่ดต้รวจนบัสนิคา้ แต่กจ็ําเป็นตอ้งทราบ

ยอดประมาณการของมลูคา่ สนิคา้สาํเรจ็รปู ($STOCK) และสาํหรบัธุรกจิผลติ กต็อ้งทราบยอด

มลูค่าวตัถุดบิคงเหลอื ($MATERIAL) และมลูคา่สนิคา้ระหว่างทาํหรอื WORK IN PROCESS 

($WIP) จงึใชย้อดจากระบบคอมพวิเตอรบ์นัทกึเขา้ไปก่อน 

 ฝ่ายคลงัสนิคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลูแกฝ่่ายบญัช ี โดยเรยีกดูรายงานมลูคา่สนิคา้คงเหลอืของ 3 

รายการ และบนัทกึคา่เหล่านีไวท้เีมนูนี เพอืใหฝ่้ายบญัชสีามารถเรยีกดูมลูคา่สนิคา้คงเหลอืจาก

ระบบคอมพวิเตอรไ์ด ้ จนกว่าจะมกีารตรวจนบัสนิคา้จรงิในคลงัสนิคา้เพอืยนัยอดกนัในภายหลงั 

แลว้ฝ่ายบญัชจีงึทาํการบนัทกึรายวนั ทาํใหฝ่้ายคลงัสนิคา้และฝ่ายบญัชสีามารถทํางานต่อเนืองไป

ได ้ ไมต่อ้งรอซงึกนัและกนั ทงัน ี คา่ทไีดจ้ากระบบนี จะตอ้งใชว้ธินีบัยอดสต๊อคแบบ "ใหน้ับ

ยอดสต๊อคและไมใ่หย้อดตดิลบ" 
 

 

 การกาํหนดค่า SAFETY STOCK,REORDER POINT, E.O.Q.  

 คา่ต่างๆ ขา้งตน้ จะแตกตา่งกนัไปในแต่ละธุรกจิ และชนิดของสนิคา้ จงึตอ้งมากาํหนด

แยกตาม สนิคา้แต่ละรายการและเมอืกจิการมกีารซอื-ขายมากขนึ ค่าเหลา่นี อาจเปลยีนแปลงได้

อกี โดยการสงัเกตจาก รายงานการเคลอืนไหวของสนิคา้ว่า สนิคา้รายการใดมกีารหมนุเวยีนเขา้

ออกบ่อยแค่ไหน หรอื สนิคา้ใดทาํใหเ้กดิตน้ทุน ในการสงัซอืมาก หรอืสนิคา้ใดทใีชเ้วลาในการ

สงัซอืนาน หากมปีรมิาณคงคลงัไว้ไมเ่พยีงพอ อาจทําใหเ้กดิการ ขาดสต๊อคได ้ ซงึมผีลต่อการ

ใหบ้รกิารกบัลูกคา้ 

  ดงันนั การพจิารณาวา่ค่าใดทเีหมาะสม จงึตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอยา่ง 

ประกอบกนั  ผู้ใช้เริมต้น สามารถประมาณการคร่าวๆ  ไปก่อนได้   เมอืมขีอ้มลูทuีpdate 

สามารถมาแกไ้ขในภายหลงัได ้คา่เหลา่นจีะใชป้ระกอบในรายงานเกยีวกบั Reorder point 
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  ประเภทเอกสารในระบบควบคมุสินค้าคงคลงั 

AJ ใบปรบัยอด  ใชบ้นัทกึปรบัยอดสนิคา้ 

CS ใบปรบัยอดจากการตรวจนบัสนิคา้ ใชบ้นัทกึปรมิาณสนิคา้ทตีรวจนบัได ้

TR   ใบโอนสนิคา้   ใชโ้อนสนิคา้ระหว่างคลงั 

1.8 สร้างเล ่มเอกสารทีใช้ในระบบบริหารสินค้าคงคล งั 

 โปรแกรมไดจ้ดัเตรยีมเล่มเอกสารทตีอ้งใชใ้นระบบบรหิารสนิคา้คงคลงัไวแ้ลว้อยา่งละ 

1 เล่ม เช่น เล่มใบปรบัยอดสนิคา้ 1 เล่ม, ใบปรบัยอดจากการตรวจนบัสนิคา้ 1 เล่ม แต่ถา้

ผูใ้ชง้านตอ้งการเพมิเตมิเล่มเอกสาร กส็ามารถทาํการเพมิไดอ้กี  ซงึได้จดัแบ่งตามประเภทของ

เอกสาร มวีธิกีารดงันี 

 1. เขา้ไปท ีระบบบริหารสินค้าคงคลงั  -> Workflow -> Setup Masterfiles   เขา้

เมนู ‘A-กาํหนดเล ่มเอกสารและการเชือมโยง’ 

 2. เลอืกสาขาทจีะเขา้ไปทาํงาน 

 3. เลอืกประเภทเอกสารทตี้องการ 

 4. เลอืกเล่มเอกสาร ทอียูใ่นประเภทเอกสารทเีลอืก เช่น เล่มท ี001 ชอื "ใบปรบัยอด"  

 

 
ภาพที 14 : หน้าจอให้เล ือกประเภทเอกสารก่อนเพิมเล ่มเอกสาร 
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ภาพที 15 : หน้าจอบนัทึกเล ่มเอกสารประเภทใบปรบัยอดสินค้า หน้าที 1 

 

อธิบายการบนัทึก 

รหสัประเภทเอกสาร โปรแกรมจะแสดงประเภทของเอกสารทเีลอืกเขา้มา 

รหสัเล ่มเอกสาร เลขทขีองเล่มเอกสารทตีอ้งการเพมิ เป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษรก็ได ้

ชือ (ไทย) ชอืเล่มเอกสาร 

ชือ (ภาษา 2) ชอืเล่มเอกสารในภาษา 2 เชน่ ภาษาองักฤษ 

รปูแบบการ Running ว่าง = Running แบบเดมิ จํานวนหลกัเลขท ีRunning จะมคี่าเทา่กบั 

  คา่ 1, 2 Running โดยขนึตน้ดว้ย พ.ศ. หรอื ค.ศ. ตามดว้ยเดอืน  

  จํานวนหลกัเลขท ีRunning จะมคีา่ระหว่าง 4 ถงึ 7 

เลขทีเริมต้น เลขทเีรมิตน้ของเอกสารในเล่มนี ถ้าว่างไวจ้ะเรมิตน้ดว้ยเลขท ี1 

ลงบญัชีทีสมดุรายวนั* กรณีบนัทกึบญัชแีบบ perpetual ตอ้งการใหโ้ปรแกรมสรา้งรายการ 

  รายวนัไวท้สีมดุรายวนัเล่มใด หากไม่ทราบใหใ้ชต้ามทโีปรแกรม 

  จดัเตรยีมไวใ้หไ้ปกอ่น 
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รายละเอียดทีให้แสดงในVC*   เมอืมกีารบนัทกึบญัชจีะใหร้ายละเอยีดในรายการรายวนั 

(Voucher) มขีอ้ความใดอตัโนมตั ิ

สภาวการณ์ลงบญัชีทีใช้*กรณทีตีอ้งการบนัทกึบญัชเีฉพาะแบบ 

อกัษรนําเลขทีเอกสาร*  อกัษรทใีชนํ้าเลขทอีา้งองิของเอกสาร หากไม่ตอ้งการใชร้หสั

ประเภทของเอกสารนําหน้ากใ็หแ้กไ้ขเองได ้

บนัทึกเอกสารแบบ  หากตอ้งการแยกเล่มใบปรบัยอดเป็น 2 กรณีคอื เล่มทใีชใ้น

การบนัทกึปรบัยอดเพมิเพยีงอยา่งเดยีวเพอืป้องกนัการบนัทกึ

ผดิพลาด กใ็หร้ะบุคา่เป็น "1" แต่ถา้ใหป้รบัยอดลดไดอ้ยา่ง

เดยีว ใหใ้สค่า่เป็น "2" หวัขอ้ทมีสีญัลกัษณ์ * ควรปรกึษาผูว้าง

ระบบบญัชกี่อนจะเปลยีนแปลง หรอืใชต้ามทโีปรแกรม

จดัเตรยีมใหไ้ปก่อน 
 

 
 

ภาพที 16 : หน้าจอบนัทึกเล ่มเอกสารประเภทใบปรบัยอดสินค้า หน้าที 2 
 

หน้าที 2 จะเป็นขอ้มลูทใีชใ้นโปรแกรมการผลติ Smartbiz MRP  ใหข้า้มไปได ้
 

 
 

ภาพที 17 : หน้าจอบนัทึกรายละเอียดเล่มใบปรบัยอดสินค้า หน้าที 3 
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อธิบายการบนัทึกหน้าที 3 

รหสัแบบฟอรม์พิมพ ์ เลอืกแบบฟอร์มพมิพ์ทอีอกแบบไวท้เีมนู "ออกแบบฟอรม์พมิพ์

เอกสาร" ไวแ้ลว้ 

ลาํดบัที 1- 5 (ดรูายละเอยีดการออกแบบฟอรม์พมิพเ์อกสารทหีวัขอ้ "การออกแบบ

ฟอรม์เอกสาร") ทงัน ีผูใ้ชง้านสามารถเลอืกแบบฟอรม์พมิพไ์วไ้ดห้ลาย

แบบฟอร์ม โดยระบุใหแ้บบฟอรม์ทใีชบ้่อยทสีดุอยูเ่ป็นลาํดบัท ี1  

 

 

2.  บนัทึกยอดสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดเมือเริมใช้โปรแกรมครงัแรก 
 

 เมอืจดัเตรยีมฐานขอ้มลูของระบบแลว้ หวัขอ้นี จะเป็นการบนัทกึยอดยกมาตน้งวด

ของสนิคา้คงคลงัซงึจะทาํเพยีงครงัแรกทีเริมใชง้านโปรแกรมเท่านนั สาํหรบัเดอืนต่อๆ ไปหรอื

งวดบญัชถีดัไปโปรแกรมจะทาํการยกยอดใหเ้องอตัโนมตั ิ การบนัทกึยอดสนิคา้คงเหลอืยกมา

ตน้งวดมขีนัตอนดงันี 

1. เขา้ ระบบบริหารสินค้าคงคลงั -> WorkFlow ->‘ Set Balance data ’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 18  :  เข้า Workflow ของระบบบริหารสินค้าคงคล้ง  เพือบนัทึกยอดยกมาต้นงวด 
  

 2. เลอืกเขา้ทาํงานทสีาขา ‘สาํนักงานใหญ่ ‘ 

 3. เลอืก "เล่มเอกสารใบปรบัยอด" ทเีคยสรา้งไวท้ทีะเบยีนเล่มเอกสาร (โปรแกรม

จะสรา้งไวใ้หแ้ลว้ 1 เล่ม ท่านสามารถใชร้ว่มกบัรายการปรบัยอดทวัไปได ้) 

 4. จะเขา้มาทรีายการใบปรบัยอด ใหท้าํการเพมิรายการโดยกดปุ่ ม F3-เพิม 

 1 

2 

3 
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 5. บนัทกึรายละเอยีดของใบปรบัยอดซงึจะอธบิายในลาํดบัต่อไป ดงันี 

 6. บนัทกึเสรจ็แลว้กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 19 : หน้าจอ brows จะแสงรายการใบปรบัยอดทีได้บนัทึกไว้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 20 :  หน้าจอ การบนัทึกใบปรบัยอด 

 

อธิบายการบนัทึกส่วนหวัของเอกสาร 

ปุ่ ม Facebook  ทมีมุบนขวา จะ Link ไปท ีfacebook สาํหรบั support การใชง้าน Smartbiz 

 

 

วันทขีองใบปรับยอด 

N = ยอดยกมาก่อนใช้ระบบ , X = ยังไม่ลงบัญชี , I = ลงบัญชี แต่ยังไม่ Post , ว่าง = Post แล้ว 

เลขทีอ้างองิของใบปรับยอด 

เลขทีภายในของใบปรับยอด 

เอกสารถูกสัง Lock ห้ามแก้ไขอยู่หรือไม่ 

C = Cancel 
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Step  โปรแกรมจะแสดง Step ของเอกสาร 

เล ่ม  เล่มทขีองใบปรบัยอดทเีลอืกเขา้มาทาํงาน 

เลขที  เลขทขีองใบปรบัยอด ถา้ว่างไวโ้ปรแกรมจะ Running ใหอ้ตัโนมตั ิ

วนัที  วนัทขีองใบปรบัยอด ใหใ้สย่อดยกมาถอยไป 1 วนั ก่อนวนัเรมิใช้

ระบบเชน่ วนัเรมิใชร้ะบบ คอื 01/01/2558 วนัทยีอดยกมาทใีบปรบั

ยอดจะใสเ่ป็น 31/12/2557 

แผนก  เป็นรายการปรบัยอดของแผนกใด 

หมายเหต ุ ใส่หมายเหตุหรอื รายละเอยีดของการปรบัยอดครงันี ในทนีเีป็นการ

บนัทกึยอดยกมาเพอื เรมิใชร้ะบบครงัแรก  ใหใ้สว่่า "บนัทึกยอดยก

มาเริมใช้ระบบ"  

รปูแบบการ Post ระบุรปูแบบการ POST ของใบปรบัยอดใบนี โปรแกรมจะดงึคา่จากที

เคยกาํหนดไวท้ฐีาน ขอ้มลูสาขามาใหอ้ตัโนมตั ิ
 

อธิบายการบนัทึกส่วนรายการย่อย 

PF  ใสค่า่ P ถา้เป็นสนิคา้ยอ่ย ใสค่า่ F ถา้เป็นชุดสนิคา้  

ชนิดสินค้า ใสช่นิดสนิคา้ เช่น รหสั 1 คอื สนิคา้สาํเรจ็รปู, รหสั 2 คอื วตัถดุบิ 

รหสัสินค้า ใส่รหสัสนิคา้ทจีะยกยอดมา 

ชือสินค้า ใส่ชอืสนิคา้ทจีะยกยอดมา 

หมายเหต ุ ใส่หมายเหตุเพมิเตมิของแต่ละรายการสนิคา้ (ถา้ม)ี 

คลงั  ระบุคลงัสนิคา้ททีาํการปรบัยอดสนิคา้รายการนนั  ใบปรบัยอด 1 ใบ 

สามารถบนัทกึสนิคา้เขา้คลงัสนิคา้ต่างกนัได ้

ลอ๊ต   ระบุเลขล๊อตของสนิคา้ททีาํการปรบัยอด โดยกดปุ่ ม"END" เพอืเขา้ไป

ใส่รายละเอยีด สนิคา้เดยีวกนัอาจมกีารซอืเขา้หลายล๊อต หาก

ตอ้งการคุมสต๊อคแยกลอ็ตกใ็หท้ําการบนัทกึแยกล็อต 

 

 

 

 

 

ภาพที 21 : รายละเอียดลอ็ตสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลงั 
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 เมือไหร่ควรใช้การบนัทึกแบบตรวจนับสินค ้า  เมือไหร่ใช้บนัทึกปรบัยอดสินค้า 

 การบนัทกึแบบตรวจนบัสนิคา้ จะทําเมอืมกีารตรวจนบัสนิคา้จรงิ และไมท่ราบปรมิาณสนิคา้ที

แตกต่างกนัระหว่างปรมิาณสนิคา้จรงิกบัในระบบคอมพวิเตอร ์ เมอืบนัทกึยอดเขา้ไปโปรแกรมจะหา

ผลต่างทไีด ้ ใสเ่ขา้ไปใหอ้ตัโนมตั ิ แต่ถา้ท่านทราบยอดสนิคา้จรงิในระบบคอมพวิเตอรแ์ลว้ และนํา

รายงานนีไปตรวจนบักบัสนิคา้จรงิในคลงัสนิคา้ แล้วนําเอาผลต่างมาบนัทกึเอง กใ็ชเ้มนู บนัทกึปรบั

ยอดสนิคา้ โดยบนัทกึว่า ปรบัยอดเพมิเป็นจํานวนเทา่ใดหรอื ปรบัยอดลดเป็นจาํนวนเทา่ใด 

จาํนวนเพิม ใส่จาํนวนสนิคา้ทจีะปรบัเพมิ ในทนีเีป็นการยกยอดมา จงึใสแ่ต่

จํานวนเพมิ 

จาํนวนลด ใสจ่าํนวนสนิคา้ทจีะปรบัลด 

ชือหน่วยนับ โปรแกรมจะแสดงชอืหน่วยนับมาตรฐานของสนิคา้รายการนี 

ราคาทุน ใส่ราคาทุนของสนิคา้ ใชใ้นรายงานทแีสดงตน้ทนุของสนิคา้ 

 

  การบนัทกึยอดยกมาตน้งวดทอีธบิายไปแลว้ เป็นการทาํงานเฉพาะครงัแรกทเีรมิใช้

โปรแกรมเท่านนั  สาํหรบัในงวดถดัไป ไม ่ต้องมาบนัทึกเองอีกแล ้ว เพราะโปรแกรมจะทาํ

การยกยอดต้นงวดสินค้าคงเหลือไปงวดถดัไปให้อตัโนมตัิ  

 

3. บนัทึกรายการในระบบบริหารสินค้าคงคลงั 
 

  การบนัทกึรายการ" หรอื "Transaction" ในระบบบรหิารสนิคา้คงคลงัจะมไีมม่ากนัก 

เนืองจากการเปลยีนแปลงของปรมิาณสนิคา้คงคลงัเกดิจากระบบอนืเชอืมโยงขอ้มลูเขา้มา  เช่น 

ปรมิาณสนิคา้คงคลงัเพมิขนึจากการซอืสนิคา้เขา้และปรมิาณสนิคา้คงคลงัลดลงจากการขาย

สนิคา้ใหลู้กคา้ นอกเหนือจากนนั จะเป็นการเปลยีนแปลงทไีม่เกดิบ่อยครงั เช่นการตรวจนบั

สนิคา้ประจาํปี  ,การปรบัยอดสนิคา้อาจเกดิเนืองจากสนิคา้แตกหกั ชาํรุด เสยีหาย ทาํใหย้อด

สนิคา้จรงิในคลงัสนิคา้ไมต่รงกบัในระบบคอมพวิเตอร ์  หรอืทาํการโอนยา้ยสนิคา้ระหว่างคลงั

หลกัไปยงัคลงัสาํรอง เป็นตน้  เอกสารทจีะบนัทกึ ม ี3 หวัขอ้ ดงันี 

 3.1 การ โอนสนิคา้ระหว่างคลงั 

 3.2 การบนัทกึสนิคา้จากการตรวจนบัจรงิ 

 3.3 การปรบัยอดสนิคา้ (วธิกีารบนัทกึเหมอืนกบัการบนัทกึสนิคา้คงเหลอืตน้งวด) 
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3.1 การโอนสินค้าระหว่างคลงั 

 1.เขา้ระบบบริหารสินค้าคงคลงั -> คลกิ Workflow -> คลกิท ี ‘ ใบโอนสินค้า

ระหว่างคลงั ’ 

 2.เลอืกเขา้ทาํงานท ี"สาขา" ทตีอ้งการ 

 3.เลอืกเล่ม "เอกสารใบโอนสนิคา้" ทเีคยสรา้งไวท้ทีะเบยีนเลม่เอกสาร 

 4.จะเขา้มาทรีายการ "ใบโอนสนิคา้" ใหท้าํการเพมิรายการโดยกดปุ่ ม F3-เพมิ 

 5.บนัทกึรายละเอยีดของใบโอนสนิคา้ ซงึจะอธบิายในลําดบัต่อไป ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 22 : หน้าจอใบโอนสินค ้าระหว่างคลงั 

อธิบายการบนัทึกส่วนหวัของเอกสาร 

ปุ่ ม Facebook  ทมีมุบนขวา จะ Link ไปท ีfacebook สาํหรบั support การใชง้าน Smartbiz 

Step  โปรแกรมจะแสดง Step ของเอกสาร 

เล ่มที  เล่มทขีองใบโอนทเีลอืกเขา้มาทาํงาน 

เลขที  เลขทขีองใบโอน ถา้ว่างไวโ้ปรแกรมจะ Running ใหอ้ตัโนมตั ิ

เลขทีอ ้างอิง เลขทอีา้งองิของใบโอน ถา้ว่างไวโ้ปรแกรมจะ Running ใหอ้ตัโนมตั ิ

วนัที  วนัทขีองใบโอน 

จากคลงั ใส่รหสั หรอืชอืคลงัสนิคา้ทจีะโอนสนิคา้ออกไป 

เข้าคลงั ใสร่หสั หรอืคลงัสนิคา้ทจีะโอนสนิคา้เขา้ไป 
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หมายเหต ุ ใส่หมายเหตุหรอื รายละเอยีดของการโอนสนิคา้ครงันี 

การบนัทึกส่วนรายการย่อย 

PF  ใสค่า่ P ถา้เป็นสนิคา้ยอ่ย 

  ใส่คา่ F ถา้เป็นชุดสนิคา้ 

ชนิดสินค้า ใสช่นิดสนิคา้ เช่น รหสั 1 คอื สนิคา้สาํเรจ็รปู, รหสั 2 คอื วตัถดุบิ  

รหสัสินค้า ใส่รหสัสนิคา้ทจีะโอน 

ชือสินค้า ใส่ชอืสนิคา้ทจีะโอน 

หมายเหต ุ ใส่หมายเหตุเพมิเตมิของแต่ละรายการสนิคา้ (ถา้ม)ี 

ลอ๊ต  ระบุเลขล๊อตของสนิคา้ททีาํการโอน หากจาํไม่ไดใ้หใ้ช ้Hot seek จะ

แสดงรายการล๊อตสนิคา้ทมีใีนระบบมาใหเ้ลอืก 

 
ภาพที 23 : หน้าจอแสดงรายการลอ๊ตสินค้าขึนมาให้เล ือก 

 

 
 

ภาพที 24  หน้าจอแสดงหน่วยน ับทีจะโอน และจาํนวนต่อหน่วยนับมาตรฐาน 

 

จาํนวน  กดปุ่ ม END เพอืใสร่ายละเอยีดเพมิเตมิ 
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ระบุจาํนวนสนิคา้ทจีะโอน หากเป็นหน่วยนบัอนืทไีมใ่ชห่น่วยนบั

มาตรฐานใหร้ะบุการแปลงหน่วยทใีชต้่อหน่วยนับมาตรฐานไวด้ว้ย 

เชน่  1 ชุด = 2 เครอืง (เครอืงเป็น หน่วยนบัมาตรฐาน) 

ราคาทุน ใสร่าคาทนุของสนิคา้ เพอืใชใ้นการคดิตน้ทนุของสนิคา้ 

6. บนัทกึเสรจ็แลว้กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

  

3.2  บนัทึกจาํนวนสินค้าจากการตรวจนับสตอ๊คจริง 

 สาํหรบัธรุกจิซอืมาขายไปทมีสีนิคา้คงคลงัจาํเป็นตอ้งมกีารตรวจนับสนิคา้คงคลงั

ประจาํปี หรอืบางธรุกจิอาจมกีารตรวจนบัทงักลางปีและปลายปีเพอืเป็นการตรวจสอบว่ามสีนิคา้

จรงิในคลงัสนิคา้เท่าใด มมีากหรอืน้อยกว่าปรมิาณสนิคา้คงเหลอืในระบบคอมพวิเตอร์ การที

สนิคา้จากการตรวจนบัจรงิกบัในระบบคอมพวิเตอรไ์มต่รงกนั เป็นเหตุการณ์ทเีกดิขนึได ้ เช่น 

สนิคา้มกีารแตกหกั เสยีหาย, ลมืบนัทกึเมอืรบัคนืสนิคา้มาจากลูกคา้ หรอืมกีารสญูหายไป 
 

 การบนัทกึยอดสต๊อคจรงิทตีรวจนบัไดส้ามารถทาํได ้2 แบบ คอื 

 วธิที ี1. นําจาํนวนทนีบัไดจ้รงิมาบนัทกึเขา้ทเีมนูบนัทกึจํานวนสนิคา้จากการตรวจนบั

สนิคา้ หรอื ใบปรบัยอดจากการตรวจนบัสนิคา้ ซงึโปรแกรมจะหายอดทแีตกตา่งระหวา่งยอดที

ตรวจนบัไดจ้รงิกบัจาํนวนสนิคา้ทมี ีในระบบ คอมพวิเตอรใ์หอ้ตัโนมตั ิ
 

 วธิที ี 2.หาจาํนวนทแีตกต่างระหว่างยอดสต๊อคจรงิ กบัยอดสต๊อคทไีดจ้ากรายงาน

สนิคา้คงเหลอื เมอืไดจ้ํานวนทแีตกต่าง  เช่น สนิคา้ทนีบัไดม้มีากกว่าทแีสดงในรายงาน  กจ็ะ

เป็นยอดทตีอ้งปรบัยอดเพมิ หรอืถา้สนิคา้ทนีบั ไดม้น้ีอยกว่าทแีสดงในรายงาน กจ็ะเป็นยอดที

ตอ้งปรบัลดลง ซงึเราจะบนัทกึโดยใช ้ใบปรบัยอด 

 ในทนีีจะอธบิายตามวธิที ี 1. คอื บนัทกึจาํนวนทตีรวจนับไดจ้รงิท ี "ใบตรวจนับสนิคา้" 

สาํหรบัวธิที ี2.  ใหด้วูธิกีารบนัทกึรายการในหวัขอ้ "บนัทกึยอดยกมาต้นงวด" ซงึเป็นการบนัทกึ

รายการดว้ยใบปรบัยอด 

             1. กดปุ่ ม enter หรอืใชเ้มา้สค์ลกิทเีมนู "บนัทกึการตรวจนับสนิคา้และวตัถุดบิ"  

 2. เลอืกเขา้ทาํงานท ี"สาขา" ทตีอ้งการ 

 3. เลอืกเล่ม "เอกสารใบปรบัยอดจากการตรวจนับสนิคา้" ทเีคยสรา้งไวท้ทีะเบยีน 

   เล่มเอกสาร 

 4. จะเขา้มาทรีายการ "ใบปรบัยอดจากการตรวจนบัสนิคา้" ใหท้าํการเพมิรายการโดย 

  กดปุ่ ม F3-เพมิ 

 5. บนัทกึรายละเอยีดของเอกสาร ซงึจะอธบิายในลาํดบัต่อไป ดงันี 
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ภาพที 25 : หน้าจอรายการใบปรบัยอดจากการตรวจนับสินค้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 26 : บางส่วนของหน้าจอใบปรบัยอดจากการตรวจนับสินค้า 

 

การบนัทึกส่วนหวัของเอกสาร 

ปุ่ ม Facebook  ทมีมุบนขวา จะ Link ไปท ีfacebook สาํหรบั support การใชง้าน Smartbiz 

Step  โปรแกรมจะแสดง Step ของเอกสาร 

เล ่มที  เล่มทขีองใบตรวจนบัสนิคา้ ทเีลอืกเขา้มาทาํงาน 

เลขที  เลขทขีองใบตรวจนบัสนิคา้ ถา้ว่างไวโ้ปรแกรมจะ Running ให้

อตัโนมตั ิ
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วนัที  วนัทขีองใบตรวจนับสนิคา้ 

หมายเหต ุ ใสห่มายเหตุหรอื รายละเอยีดของการตรวจนบัสนิคา้ 

รปูแบบการ Post ระบุรปูแบบการ POST ของใบตรวจนับสนิคา้ใบน ีโปรแกรมจะดงึค่า

จากทเีคยกาํหนดไวท้ ีฐานขอ้มลูสาขามาใหก้่อน 

การบนัทึกส่วนรายการย่อย 

PF  ใสค่่า P ถา้เป็นสนิคา้ย่อย ใสค่า่ F ถา้เป็นชุดสนิคา้ 

ชนิดสินค้า ใสช่นิดสนิคา้ เช่น รหสั 1 คอื สนิคา้สาํเรจ็รปู, รหสั 2 คอื วตัถุดบิ 

รหสัสินค้า ใสร่หสัสนิคา้ทตีรวจนบัได ้

ชือสินค้า ใสช่อืสนิคา้ทตีรวจนบัได ้

หมายเหต ุ ใสห่มายเหตุเพมิเตมิของแต่ละรายการสนิคา้ (ถา้ม)ี 

คลงั  ระบุเลขล๊อตของสนิคา้ทตีรวจนบัได ้

ลอ๊ต  ระบุเลขล๊อตของสนิคา้ทตีรวจนบัได ้

จาํนวนทีนับได้ ใสจ่าํนวนทตีรวจนับได ้
 

6.   บนัทกึเสรจ็แลว้กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

 

3.3  บนัทึกปรบัยอดสินค ้า  

  หวัขอ้นีมวีธิกีารบนัทกึเหมอืนกบัการบนัทกึยอดกยกมาตน้งวด ซงึมทีงัการปรบัลดยอด

สนิคา้ และปรบัเพมิยอดสนิคา้เขา้มาในระบบ 

 

4. รายงานทีใช้ตรวจสอบและรายงานวิเคราะห  ์

 รายงานตามรายการดา้นล่างนี ใชใ้นการตรวจสอบวา่ ขอ้มลูทเีราบนัทกึเขา้ไปนัน

ครบถว้นหรอืไมโ่ดยมใีหเ้ลอืกพมิพห์ลายรายงาน ในทนีีขอเลอืกบางรายงานทใีชบ้อ่ยๆ ดงันี 

(วธิกีารพมิพร์ายงานใหด้รูายละเอยีดไดท้หีวัขอ้ "วธิพีมิพร์ายงาน") 

 1. รายงานสินค้าและวตัถดุิบแบบ FIFO 

 รายงานนเีป็นการควบคมุปรมิาณทรีบัเขา้และจ่ายออก ซงึในตวัรายงานนีจะแสดงให้

ทราบว่า มปีรมิาณสนิคา้และวตัถุดบิทรีบัเขา้และจ่ายออกไปเป็นเท่าใด และปรมิาณทคีงเหลอื

อยู่ยงัคงมเีทา่ใด โดยจะคาํนวณ สนิคา้/วตัถุดบิและตน้ทุน โดยใชห้ลกัการว่าถา้ซอืเขา้มากอ่นก็

จะตดัสนิคา้และวตัถุดบินันออกไปกอ่นตามลาํดบัโดย 

จะแสดงใหเ้หน็วนัทขีองรายการทเีกดิขนึ และเลขทใีบสาํคญัรบัและใบสาํคญัจ่าย  นอกจากนียงั

บอกใหท้ราบถงึตน้ทนุ ต่อหน่วยของสนิคา้และตน้ทนุรวมทงัหมดดว้ย 
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 2. รายงานสินค้าและวตัถดุิบแบบ AVERAGE 

 รายงานนเีป็นการควบคมุปรมิาณสนิคา้ทรีบัเขา้และจ่ายออกเช่นเดยีวกบัรายงาน

ขา้งตน้ เพยีงแต่จะ แตกต่างกนัท ีวธิคีาํนวณราคาสนิคา้ทต่ีางออกไปเทา่นนั  สว่นรายละเอยีดที

แสดงใหเ้หน็ในรายงานจะมเีหมอืนกนัโดย จะคาํนวณสนิคา้/วตัถดุบิรวมทงัตน้ทนุดว้ยวธิเีฉลยี

จากการซอืและการขายทกุครงั คอืแสดงใหเ้หน็ปรมิาณวตัถุดบิท ี รบัเขา้-จ่ายออกและปรมิาณ

คงเหลอื โดยจะแสดงใหเ้หน็เลขทขีองใบสาํคญัรบั-จ่ายของแต่ละวนัทมีกีารรบัสนิคา้เขา้ และจา่ย

ออก พรอ้มทงัแสดงต้นทุนของสนิคา้ต่อหน่วยและตน้ทนุเฉลยีทงัหมดดว้ย 
 

 3. รายงานสินค้าและวตัถดุิบ ดเูฉพาะจาํนวนสินค้า 

 รายงานนเีป็นการควบคมุปรมิาณสนิคา้รบัเขา้และจา่ยออกเชน่เดยีวกนั แต่ต่างจาก

รายงาน สนิคา้แบบ FIFO, AVERAGE ตรงทรีายงานสนิคา้นีจะแสดงเฉพาะปรมิาณสนิคา้ที

รบัเขา้และจ่ายออก    และปรมิาณสนิคา้คงเหลอื โดยจะแสดงใหเ้หน็วนัทขีองรายการทเีกดิขนึ

และเลขทขีองใบสาํคญัรบั - สาํคญัจ่าย สาํหรบัราคาตน้ทนุ ต่อหน่วยของสนิคา้และราคาทนุรวม

ของสนิคา้จะดไูดจ้ากรายงานแบบ FIFO, AVERAGE 
 

 4. รายงานสินค้าและวตัถดุิบคงเหลือแยกหรือรวมคลงั 

 รายงานนเีป็นการแสดงปรมิาณสนิคา้คงเหลอืในชว่งเวลาทตีอ้งการจะทราบ ซงึผูใ้ชจ้ะ

ทราบวนัเดอืน ปีของเอกสารจากใบสาํคญัรบัและจา่ย  โดยจะแสดงปรมิาณทรีบัหรอืจ่ายในแต่

ละเอกสาร สว่นราคา ต้นทนุหรอื ตน้ทนุเฉลยีและตน้ทุนรวมในรายงานสนิคา้แบบแยกหรอืรวม

คลงั จะไม่แสดงในรายงานนี  แต่สามารถดไูดจ้ากรายงาน 

สนิคา้และวตัถุดบิแบบ AVERAGE หรอืแบบ FIFO 
  

 5.  รายงานสินค้าและวตัถดุิบคงเหลือตามคลงัต่างๆ  

 รายงานนจีะแสดงใหท้ราบถงึยอดคงเหลอืของสนิคา้และวตัถุดบิตามคลงัต่างๆ ทมีอียู ่

โดยจะแสดงชอืสนิคา้,รหสัสนิคา้และยอดคงเหลอืของสนิคา้ทมีเีหลอือยู่ตามคลงัต่างๆ นอกจาก- 

นียงัแสดงมลูค่าคงเหลอื และราคาต่อหน่วยใหท้ราบดว้ย 
 

 6. รายงานมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

 รายงานนเีป็นการแสดงปรมิาณยอดคงเหลอืสนิคา้และวตัถุดบิ ซงึจะแสดงชอืสนิคา้, 

รหสัสนิคา้, ยอดคงเหลอืของสนิคา้ตามหน่วยนับมาตรฐานทไีดบ้นัทกึยอดยกมาของสนิคา้, 

จํานวนสนิคา้ทซีอืเขา้, จาํนวนสนิคา้ ทขีายออก, ปรมิาณสนิคา้ทปีรบัปรงุแลว้, ยอดคงเหลอืของ

สนิคา้, มลูคา่ยกมาของสนิคา้, มลูคา่สนิคา้ทขีายได ้และมลูคา่คงเหลอืทงัสนิ 

ขอแนะนํารายงานวเิคราะหบ์างสว่น ดงันี 
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 1. รายงานสินค้าและวตัถดุิบทีให้กาํไรหรือมลูค่าขายสูงเรียงลาํดบั 

 รายงานนเีป็นการวเิคราะหส์นิคา้และวตัถุดบิทสีรา้งกาํไรหรอืมปีรมิาณการจาํหน่าย

สงูสดุ ซงึสามารถเลอืกการแสดงรายงานตามลาํดบัไดต้งัแต่ลําดบัท ี 1 ถงึลําดบัท ี 10 หรอื

ตอ้งการใหแ้สดงทุกลําดบัของสนิคา้ทสีนใจ หรอืของสนิคา้ทงัหมดกไ็ด ้ ในตวัรายงานจะแสดงให้

ทราบชอืสนิคา้, รหสัสนิคา้, หน่วยนบัมาตรฐาน, ปรมิาณสนิคา้ทจีําหน่ายไป, มลูค่าการจาํหน่าย

ตน้ทนุขายและกาํไรขนัตน้ ซงึสามารถดไูดท้งัทคีดิเป็นจาํนวนเงนิหรอืคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์กไ็ด ้
  

 2. รายงานสินค้าทีไม ่ม ีการขาย 

 รายงานนเีป็นการแสดงรายงานสนิคา้ทไีมม่กีารขาย โดยจะแสดงเฉพาะสนิคา้ทมียีอด

คงคลงัเท่านัน หากสนิคา้ใดทไีม่มยีอดคงเหลอือยู่  รายงานนีจะไมแ่สดงรายการใหเ้หน็เลย 

แมว้่าจะเป็นสนิคา้ทไีม่มกีารขายกต็าม ในรายงานจะแสดงใหท้ราบชอืสนิคา้ , รหสัสนิคา้, หน่วย

นบัมาตรฐาน, ยอดคงเหลอื, วนัทขีายล่าสดุ, ยอดขายจากต้นปี และมลูคา่ทขีายไดท้งัหมด 
  

 3.  รายงานสินค้าค้างส่งแยกตามสินค้า 

 รายงานสนิคา้คา้งสง่แยกตามสนิคา้ เป็นรายงานทแีสดงปรมิาณสนิคา้ทยีงัไมจ่ดัสง่ให้

ลกูคา้  ซงึจะทาํให ้ผูป้ระกอบการ ทราบว่ามสีนิคา้และวตัถุดบิชนิดใดบา้งทถีงึกาํหนดสง่และยงั

ไมจ่ดัสง่ใหลู้กคา้ โดยรายงาน จะแสดงใหท้ราบวนัท ี ทถีงึกาํหนดส่งสนิคา้ , เลขทขีองใบรบั

คาํสงัขาย, ชอืลูกคา้, ยอดสงัซอื, จํานวนทคีา้งสง่และ หน่วยนบัมาตรฐานในใบรบัคาํสงัซอื 

  

 4. รายงานสินค้าค ้างรบัแยกตามสินค้า 

 รายงานนเีป็นการแสดงรายงานสนิคา้คา้งรบัแบบแยกตามสนิคา้ จะทาํใหท้ราบถงึ

วนัทถีงึกาํหนดรบัสนิคา้ , เลขทใีบสงัซอื, บรษิทัผูจํ้าหน่าย, ปรมิาณสนิคา้ทสีงัซอื, ปรมิาณ

สนิคา้คา้งรบั และหน่วยนบัมาตรฐานในการสงัซอืสนิคา้ 

  

 5. รายงานสินค้าและวตัถดุิบคงเหลือ ค ้างรบั/ค้างส่งและต้นทุนเฉลีย 

 สาํหรบัรายงานนเีป็นทราบความเคลอืนไหวของสนิคา้และวตัถุดบิคงเหลอื ทงัแบบ 

คา้งรบัและคา้งสง่ อกีทงัยงัแสดงตน้ทุนเฉลยีใหท้ราบดว้ย การตรวจสอบสนิคา้คา้งรบั/คา้งส่งนี  

สามารถเลอืกดตูามทตีอ้งการ ไดร้ายละเอยีดทผีูใ้ชจ้ะทราบไดจ้ากรายงานนี คอืชอืสนิคา้, 

รหสัสนิคา้, ปรมิาณคงเหลอื, หน่วยนบัมาตรฐาน, ราคาต่อหน่วย, มลูคา่คงเหลอืทงัสนิ, จาํนวน

สนิคา้คา้งรบั, จาํนวนสนิคา้คา้งส่ง และยอดเงนิสุทธทิงัสนิ 
  

 6. รายงานสินค้าและวตัถดุิบทีถึงจดุสงัซือ 



    

คูม่อืการใชง้าน Smartbiz Accounting-BI-Payroll : Copyright by Crystal Formula Co.,Ltd. 79 

คาํถามท้ายบท 

คาํถาม 
 

Q1 มเีอกสารใดบา้งทมีผีลต่อปรมิาณสนิคา้คงคลงั (ยอดสต๊อค) 

Q2 เมอืเรมิใชโ้ปรแกรม จะบนัทกึรายการชอืสนิคา้มอียูใ่นกจิการ หรอืชอืหน่วยนบัของสนิคา้ไดท้เีมนู

ใด 

Q3 ถา้ผูใ้ชง้านยงัไม่ไดจ้ดัแบ่งกลุ่มสนิคา้ไวเ้ลย จะมาจดัแบง่ภายหลงัไดห้รอืไม่ 

Q4 โปรแกรมรองรบัการสรา้งคลงัสนิคา้ได้กคีลงั และรองรบัจาํนวนตวัเลขของมลูคา่ขายไดเ้ทา่ไหร่ 

Q5 จะบนัทกึรายการสนิคา้คงคลงัยกมาจากระบบงานเดมิทาํ โดยการเลอืกประเภทเอกสารชอือะไร 

Q6 ถา้ขณะบนัทกึรายการ INVOICE มกีารซอืสนิคา้เขา้สต๊อครายการใหม ่ซงึยงัไมเ่คยบนัทกึชอื

สนิคา้นี ในฐานขอ้มลู จะสามารถเพมิสนิคา้นันไดข้ณะทาํการซอืเขา้หรอืไม?่ 

Q7 ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการใหโ้ปรแกรมเดบติบญัชชีอืว่า "ซอืเชอื -เครอืงเขยีน" สาํหรบัสนิคา้ในกลุ่ม"

เครอืงเขยีน" เมอืมกีารบนัทกึเอกสารซอืเชอื ทาํไดโ้ดยกาํหนดรหสับญัชทีตีอ้งการไวท้ใีด 

Q8 หากตอ้งการเพมิเล่มเอกสารใบปรบัยอดสนิคา้, ใบโอนสนิคา้ระหว่างคลงั หรอืใบบนัทกึ 

 ปรมิาณทตีรวจนบัได ้จะทาํไดท้เีมนูใด 

 

 รายงานนเีป็นรายงานสนิคา้และวตัถุดบิทถีงึจุดสงัซอื ซงึจะมปีระโยชน์ต่อการ

บรหิารงาน ดา้นการควบคมุสต๊อคสนิคา้และการวางแผนการขาย และโปรโมชนั นอกจากจะ

แสดงชอืสนิคา้ , รหสัสนิคา้, หน่วยนบั ของสนิคา้, ยอดคงเหลอื, ปรมิาณสนิคา้ทถีงึจดุสงัซอื 

แลว้ยงัแสดงใหท้ราบปรมิาณสนิคา้/วตัถดุบิคา้งรบั - คา้งสง่และยอดสงัเพมิดว้ย นอกจากนนัยงั

แสดงใหท้ราบราคาตน้ทุนทซีอืสนิคา้ชดุล่าสดุนีดว้ย 
  

 7. รายงานการเคล ือนไหวของสินค้า 

 รายงานนเีป็นรายงานแสดงการเคลอืนไหวของสนิคา้แสดงใหเ้หน็ถงึยอดซอืเขา้, ขาย

ออก, ลดหนี, เพมิหนี โดยแสดงเป็นยอดรวมของจาํนวนทมีกีารเคลอืนไหวในชว่งเวลาทกีาํหนด 
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คาํถามท้ายบท ( ต่อ) 

คาํถาม 
 

Q9 จงบอกชนิดของสนิคา้ ทมีใีหเ้ลอืกในฐานขอ้มลูสนิคา้ว่ามอีะไรบ้าง 

Q10  ถา้จะสรา้งชุดสนิคา้โดยใน 1 ชดุสนิคา้ประกอบดว้ยชดุสนิคา้ยอ่ยซอ้นๆกนัไดห้รอืไม่ ? ถา้ไดจ้ะ

ทาํไดก้ชีุด ? 

 

เฉลย คาํถามท้ายบท 

 

A1 เอกสารทมีผีลต่อยอดสต๊อคไดแ้ก ่INVOICE - ใบลดหน ีใบเพมิหนี ซอื, INVOICE -ใบลดหนี  

 ใบเพมิหนี ขาย, ใบปรบัยอดสนิคา้, ใบตรวจนบัสนิคา้ทนีับได ้ 

A2 บนัทกึรายการสนิคา้ไดท้เีมนู "เพมิ/แกไ้ขรายการสนิคา้" หรอืขณะบนัทกึรายการซอื-ขาย 

บนัทกึชอืหน่วยนบัสนิคา้ ไดท้เีมนู "เพมิ/แกไ้ขหน่วยนบัสนิคา้" หรอืขณะบนัทกึฐานขอ้มลูสนิคา้ 

A3 ถา้ผูใ้ชง้านยงัไม่เคยจดักลุ่มของสนิคา้ไวเ้ลย สามารถมาจดักลุ่มของสนิคา้ไดเ้องภายหลงั   โดยใน

เบอืงตน้ ใหต้งัเป็นกลุ่มสนิคา้”ไมร่ะบ”ุ ไปกอ่น 

A4 โปรแกรมรองรบัใหส้รา้งคลงัสนิคา้ไดถ้งึ 10,000 คลงัสนิคา้ รองรบัจํานวนหลกัของมลูคา่ขายได้ถงึ

แสนลา้น 

A5 เมนู"ใบปรบัยอดสนิคา้" 

A6 ได ้เมอือยูท่หีน้าจอ INVOICE ใหแ้ถบสว่างอยูท่ ี"สนิคา้" จากนนัใช ้Hot seek สามารถกด F3 

เพอืเพมิรายการสนิคา้รายการใหมไ่ดเ้ลย และเมอื F10 เกบ็ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ โปรแกรมจะทาํ

การเพมิรายการสนิคา้นีใหอ้ตัโนมตัทิงัใน INVOICE ทบีนัทกึอยูแ่ละในฐานขอ้มลูของเมนู "เพิม/

แก้ไขรายการสินค้าและวตัถดิุบ" กจ็ะมชีอื  

 สนิคา้นีเป็นขอ้มลูทเีกบ็ไวแ้ลว้ 

A7 ใหร้ะบุทกีลุ่มสนิคา้ "เครืองเขยีน" ทหีวัขอ้ "บญัชีซือเชือ" 

A8 ทาํไดท้เีมนู "กาํหนดเล่มเอกสารและการเชือมโยง" 

A9 ชนิดของสนิคา้ม ีสนิคา้สาํเรจ็รปู, วตัถุดบิ, สนิทรพัย,์ วสัดุประกอบ, วสัดุปะผวิ, บรกิาร,  

วสัดุหบีห่อ, อาคาร, ทดีนิ, สนิทรพัย ์

A10 ทาํได ้และทาํไดแ้ทบจะไมจ่าํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


