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บทที 4 
ระบบจดัซือและวิเคราะหซ์ือ  

Purchase Order and Purchase Analysis System 
 

ภาพรวมการทาํงานในระบบซือและวิเคราะห์ซือ  

 หลงัจากเตรยีมฐานขอ้มลูของสนิคา้และยอดยกมาของสนิคา้คงคลงัในระบบควบคมุ

สนิคา้คงคลงัแลว้ ขนัตอนต่อไปกค็อื การซอืสนิคา้เขา้คลงัสนิคา้ แต่ถา้เป็นธุรกจิบรกิารกเ็ป็น

การจา้งทาํงานกบัผูใ้หบ้รกิาร การซอืสนิคา้แลว้จา่ยเงนิหลงัจากไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิาร จะเป็น

การบนัทกึซอืสด แต่ถา้ได้รบัเครดติจากผูจ้าํหน่ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร กจ็ะเป็น การบนัทกึซอืเชอื  

นอกจากนี หากมกีารสง่คนืสนิคา้ทไีมต่รงตามใบสงัซอื กจ็ะบนัทกึลดหนี  เป็นตน้  ในระบบซอื 

มขีนัตอนการทาํงาน  4 สว่น คอื 

 

 1. การเตรียมฐานข้อมลูของระบบ เป็นการบนัทกึฐานขอ้มลูของระบบซอื แต่เมอื

บนัทกึแลว้จะเชอืมโยงไปใชก้บัระบบเจา้หนีดว้ย เช่น ฐานขอ้มลูรายชอืผูจ้าํหน่ายเมอืบนัทกึที

ระบบนีแลว้ กจ็ะไปเป็นฐานขอ้มลูของเจา้หนีดว้ย 
 

 2. การบนัทึกยอดยกมาของระบบซือ  หวัขอ้นจีะอธบิายทรีะบบเจา้หนี   
 

  3. การบนัทึกรายการค้าในระบบซือ  เป็นการบนัทกึเอกสารในระบบซอื ไดแ้ก่ 

ใบสงัซอื, กรณทีเีป็นการซอืสดกจ็ะไดร้บัเป็นบลิซอืสด หากซอืสนิคา้เป็นเงนิเชอืกไ็ดร้บับลิซอื

ซอื หรอืเรยีกเตม็ว่า "ใบสง่ของ/ใบแจง้หน/ีใบกาํกบัภาษ"ี 
  

4. การพิมพร์ายงานตรวจสอบและวิเคราะห ์เป็นการพมิพร์ายงานออกมา 

ตรวจสอบรายการทบีนัทกึเขา้ไป , รายงานตดิตามการทาํงาน และรายงานวเิคราะห ์
 

 ในทนีจีะยกตวัอยา่งของกจิการทจีดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพมิ เนืองจากมรีายละเอยีด ที

มากกว่ากจิการทไีมไ่ดจ้ดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพมิ เช่น การบนัทกึอตัราภาษมีลูคา่เพมิ

รายละเอยีดของเอกสารเพอืใชแ้สดงในรายงานภาษมีลูคา่เพมิ และถ้าเป็นรายการคา้หรอื

ค่าบรกิารทกีจิการมหีน้าทหีกัภาษ ี ณ ทจี่ายไว ้ กม็ตีวัอยา่งการบนัทกึภาษหีกั ณ ทจี่ายไวเ้ป็น

พเิศษ 
 

 การอธบิายต่อไปนีจะเรยีงลาํดบัตาม flow การทาํงานดา้นล่างนี 
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ภาพที 1 : ภาพรวมขนัตอนการทาํงานของระบบซือและสงัซือสินค้า 

 

 
 

ภาพที 2 :  การเชือมโยงระหว่างระบบซือกบัระบบอืนทีเกียวข้อง 
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1. เตรียมฐานข้อมลูของระบบจดัซือและวิเคราะหซ์ือ  

 เมอืจะใชง้านระบบจดัซอื ขนัตอนแรกคอืการเตรยีมฐานขอ้มลูทตีอ้งใชใ้นระบบมดีงันี 

   บนัทกึรายชอืผูจ้าํหน่าย 

  สรา้งเล่มเอกสารหากตอ้งการเพมิเตมิจากทรีะบบจดัเตรยีมไวใ้ห ้
  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 3 : ลาํดบัการเตรียมฐานข้อมลูของระบบจดัซือ  

 

 

1.1 เพิมรายชือผ ู้จาํหน่าย 

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

 เขา้เมนู ‘ เพิมและแก้ไขรายชือผู้จาํหน่าย ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 4 :  การเข้า Workflow เพือ setup masterfiles ระบบซือ  

 
 

 2. ใหท้าํการเพมิรายการโดยกดปุ่ ม F3-เพิม 

  3.บนัทกึรายละเอยีดเสรจ็แลว้กดปุ่ มF10-SAVE เพอืเกบ็ขอ้มลูเขา้ระบบคอมพวิเตอร ์
 

 

2 

3 

1 
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ภาพที 5 : หน้าจอการบนัทึกข้อมลูผ ู้จาํหน่าย หน้าที 1 

 

อธิบายการบนัทึก  หน้าที 1 

รหสั  ใสร่หสัของผูจ้ําหน่าย (ถ้าว่างไว ้โปรแกรมจะสรา้งใหอ้ตัโนมตั)ิ 

ชือภาษาไทย ใสช่อืผูจ้าํหน่าย ภาษาไทย 

ชือย่อภาษาไทย ใสช่อืย่อผูจ้าํหน่าย เพอืชว่ยในการคน้หาขณะบนัทกึรายการ 

ทีอยูภ่าษาไทย ใสท่อียู่ของผูจ้าํหน่าย ทเีป็นภาษาไทย 

ชือภาษา 2 ใสช่อืผูจ้าํหน่าย ทใีชเ้ป็นภาษาท ี2  

ชือย่อภาษา 2 ใสช่อืย่อของผูจ้าํหน่าย ทใีชเ้ป็นภาษาท ี2  

ทีอยู่ภาษา 2 ใสท่อียู่ของผูจ้าํหน่าย ทใีชเ้ป็นภาษาท ี2 

รหสัไปรษณีย  ์ ใสร่หสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์ ใสเ่บอรโ์ทรศพัท์ 

FAX  ใส่เบอรโ์ทรสารบนัทกึเสรจ็แลว้กดปุ่ ม Page Down เพอืไปหน้า

ถดัไป หรอืใชเ้มา้สค์ลกิแถบด้านบน "หน้าท ี2"  
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ภาพที 6 : หน้าจอการบนัทึกข้อมลูผ ู้จาํหน่าย หน้าที 2 

 

อธิบายการบนัทึก  หน้าที 2 

เป็นนิติบุคคล ถา้ผูจ้าํหน่ายรายนันเป็นนิตบิุคคลใหใ้สค่่า "Y"   ถา้เป็นบุคคล

ธรรมดาใสค่า่ "N" 

เลขผ ู้เสียภาษี เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี ใชใ้นรายงานสง่สรรพากรเช่น ภ.ง.ด. 

53 

เลขทีบตัรประชาชน หากเป็นบุคคลธรรมดาใหใ้สเ่ลขทบีตัรประชาชนเพอืใชใ้น

รายงาน ภ.ง.ด. 3 

รหสับญัชี* ระบบุญัชหีน้าท ี"เจา้หนกีารคา้" ทใีชใ้นการบนัทกึบญัช ี

ทีอยู่ทีใช้ติดต่อ 

ทีอยู่ภาษาไทย ทอียูใ่นการตดิต่อหากไม่ตรงกบัทอียูใ่นหน้าแรก  

ทีอยู่ภาษา 2 ทอียูใ่นการตดิต่อหากไม่ตรงกบัทอียูใ่นหน้าแรก ภาษาท ี2 

รหสั ป.ณ. ใสร่หสัไปรษณยี ์



 

 คูม่อืการใชง้าน Smartbiz Accounting-BI-Payroll : Copyright by Crystal Formula Co.,Ltd. 86 

หมายเหตใุบรบัวางบิล ใสห่มายเหตุทจีะใหแ้สดงในใบรบัวางบลิของผูจ้าํหน่ายรายนี 

หมายเหตภุาษาไทย หมายเหตุอนืๆ ทตีอ้งการบนัทกึเกบ็ไว ้

หมายเหตภุาษา 2 หมายเหตุ ภาษา 2 

EMAIL  Email address ของผูจ้ําหน่าย 

 

 
ภาพที 7 : หน้าจอการบนัทึกข้อมลูผ ู้จาํหน่าย หน้าที 3 

 

อธิบายการบนัทึก  หน้าที 3 

เครดิตเทอม ระบุเครดติเทอมทไีดร้บัจากผูจ้ําหน่ายรายนี 

วงเงินเครดิต  วงเงนิเครดติทไีดร้บัจากผูจ้ําหน่ายรายนี 

ชือผ ู้ติดต่อ ผูท้ตีดิต่อประจําเมอืตอ้งการตดิต่อกบัผูจ้าํหน่ายบรษิทัน ี

กาํหนดวางบิล  ใสเ่งอืนไขในการวางบลิ 

กาํหนดเกบ็เงิน ใสเ่งอืนไขในการเกบ็เงนิ 

ชนิด VAT ผูจ้าํหน่ายนิตบิุคคล ไดจ้ดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพมิไวแ้บบใด 

เป็นสาํนักงานใหญ่หรือไม ่ ? ถา้เป็นสาํนักงานใหญ ่ใสค่่า ‘Y’ ถา้เป็นสาขาใส่คา่ ‘N’ 

รหสัสาขาในรายงานภาษี ถา้เป็นสาํนักงานใหญ่ใส ่‘00000’, ถา้เป็นสาขาใสร่หสัสาขานัน 

ชือสาขาในรายงานภาษี ถา้เป็นสาํนักงานใหญ่ใส ่‘สนญ.’ , ถา้เป็นสาขาใสช่อืสาขา 

 
 

หวัขอ้ทมีสีญัลกัษณ์ * ควรปรกึษาผูว้างระบบบญัชกี่อนจะเปลยีนแปลง  

1.2 สร้างเล ่มเอกสารทีใช้ในระบบจดัซือ 
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 โปรแกรมไดจ้ดัเตรยีมเล่มเอกสารทตีอ้งใชใ้นระบบซอืและวเิคราะหซ์อืไวแ้ลว้ประเภท

เอกสารละ 1 เล่ม เช่น ใบสงัซอืสนิคา้ 1 เล่ม ,ใบสง่ของซอืเชอื 1 เล่ม แต่ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการ

เพมิเตมิเล่มเอกสาร กส็ามารถทาํการเพมิได ้ถงึ 1 หมนืเลม่ 

 1.เขา้ ระบบซอืและสงัซอืสนิคา้ -> WorkFlow ->‘ Setup Master Files 

เขา้เมนู ’ A-กาํหนดเล ่มของเอกสารและการเชือมโยงในระบบซือ ‘ 

 2. เลอืกสาขาทจีะเขา้ไปทาํงาน 

 3. เลอืกประเภทเอกสารทตี้องการ เช่น ‘ PO’ คอื ‘ใบสงัซอื ‘ 

 4. เลอืกเล่มเอกสาร  เชน่ เล่มท ี001 ชอื "ใบสงัซอื’ 
 

 
ภาพที 8 : หน้าจอให้เล ือกประเภทเอกสารกอ่นเพิมเล ่มเอกสาร 

 

 

ภาพที 9 : หน้าจอบนัทึกเล ่มเอกสาร หน้าที 1 

อธิบายการบนัทึกหน้าที 1 
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รหสัประเภทเอกสาร โปรแกรมจะแสดงประเภทของเอกสารทเีลอืกเขา้มา 

รหสัเล ่มเอกสาร เลขทขีองเล่มเอกสารทตีอ้งการเพมิ เป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษรก็ได ้

ชือ (ไทย) ชอืเล่มเอกสาร 

ชือ (ภาษา 2) ชอืเล่มเอกสารในภาษา 2 เชน่ ภาษาองักฤษ 

รปูแบบการ Running ว่าง = Running แบบเดมิ  ,ใส่คา่ 1, 2 Running โดยขนึต้นดว้ย พ.ศ 

  หรอื ค.ศ. ตามดว้ยเดอืน  

จาํนวนหลกัเลขที Running จะมคีา่ระหวา่ง 4 ถงึ 7 

เลขทีเริมต้น เลขทเีรมิตน้ของเอกสารในเล่มนี ถ้าว่างไวจ้ะเรมิตน้ดว้ยเลขท ี1 

ลงบญัชีทีสมดุรายวนั* เล่มเออกสารนีจะใหโ้ปรแกรมสรา้งรายการรายวนัไวท้สีมุดเล่มใด 

รายละเอียดทีให้แสดงในVC* เมอืมกีารบนัทกึบญัชจีะใหห้วัรายการรายวนัมขีอ้ความใด 

  อตัโนมตั ิ

สภาวการณ์ลงบญัชีทีใช้*กรณทีตีอ้งการบนัทกึบญัชเีฉพาะแบบ 

อกัษรนําเลขทีเอกสาร*  อกัษรทใีชนํ้าเลขทอีา้งองิของเอกสาร หากไม่ตอ้งการใช้

ประเภทของเอกสารกใ็หแ้กไ้ขเองได้ 

Default สถานะส่งเอกสารเป็นการทาํงานกบั Cloud Application และ การ Online 

 0 - รอตรวจสอบ คอื เมอืทาํการบนัทกึเอกสารแลว้ โปรแกรมจะยงัไมส่่งขอ้มลูให ้ 

 1 - พรอ้มส่ง คอื เมอืทาํการบนัทกึเอกสารแลว้ พรอ้มจะ Upload ขอ้มลูขนึ Cloud  

 ว่าง - ไมส่ง่ คอื ไมต่อ้งการ upload ขอ้มลูขนึ Cloud 
 

 
 

ภาพที 10 : หน้าจอบนัทึกเล ่มเอกสาร หน้าที 3 

อธิบายการบนัทึกหน้าที 3  
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หน้านเีพอืกาํหนดว่าตําแหน่งใดมสีทิธใินการ approve เอกสาร เพอืใชง้าน  Mobile Approve 

รหสัตาํแหน่ง เลอืกตาํแหน่งงานทตีอ้งการกาํหนดสทิธ ิ

ชือตาํแหน่ง เมอืเลอืกรหสัตาํแหน่งมาแลว้ จะดงึชอืตาํแหน่งมาแสดงใหอ้ตัโนมตั ิ

หมายเหต ุ ระบุหมายเหตทุตีอ้งการ เช่น ทาํไมจงึใหต้าํแหน่งนีอนุมต้ ิ

กลบัสถานะ ? หากตอ้งการใหม้สีทิธ ิใสค่า่ ‘Y’  

วงเงิน  ระบวุงเงนิทมีสีทิธใินการ approve เอกสารของเล่มนี 

สถานะ  ใส่คา่ว่าง  หรอื คา่ ‘I ’  

 

 
 

ภาพที 11 : หน้าจอบนัทึกเล ่มเอกสาร หน้าที 4 

 

 

อธิบายการบนัทึกหน้าที 4 

รหสัแบบฟอรม์พิมพ ์ เลอืกแบบฟอร์มพมิพท์อีอกแบบไวท้เีมนู“ออกแบบฟอรม์พมิพเ์อกสาร” 

ลาํดบัที 1 – 5 (ดรูายละเอยีดการออกแบบฟอรม์พมิพเ์อกสารทหีวัขอ้ “การออกแบบ

ฟอรม์เอกสาร”) ทงันี ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกแบบฟอรม์พมิพไ์วไ้ดห้ลาย

แบบฟอร์ม โดยระบใุหแ้บบฟอรม์ทใีชบ่้อยทสีดุอยู่เป็นลาํดบัท ี1 

 

** หน้าที 2 เป็นข้อมลูเพือใช้ในระบบการผลิต ยงัไม่ใส่กไ็ด้ 

 

 
หวัขอ้ทมีสีญัลกัษณ์ * ควรปรกึษาผูว้างระบบบญัชกี่อนทาํการเปลยีนแปลง  
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2. บนัทึกยอดยกมาของระบบซือ ยอดยกมาของระบบซอืจะเป็นรายการคา้งชําระหรอื

ยอดหนียกมาในระบบเจา้หน ีซงึจะไปอธบิายในระบบเจา้หนี 
 

3. บนัทึกรายการในระบบซือ  

  “ รายการ " หรอื "Transaction" ในระบบซอื  คอืเอกสารต่างๆ และจะเชอืมโยงกบั

ระบบอนืๆ เช่น เมอืบนัทกึซอืสนิคา้เขา้ กจ็ะไปเพมิปรมิาณสนิคา้คงคลงัในระบบควบคมุสนิคา้

คงคลงั  และไปเพมิรายการภาษซีอืในราย งานภาษซีอื หากเป็นการซอืเชอืกจ็ะไปเพมิหนีใน

ระบบเจา้หนี สาํหรบัประเภทเอกสารต่างๆ ในระบบซอืจะตรงกบัประเภทเล่มเอกสารทพีดูมาใน

หวัขอ้ทผี่านมา  ผูเ้ขยีนจะขออธบิายการทํางานสาํหรบัเอกสารต่างๆ ดงันี 

 

 

   ประเภทเอกสารในระบบซือ 
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3.1  การทํารายการขออนุมตัจิดัซอื 

3.2  การทาํรายการสงัซอืไปยงัผูจ้ําหน่าย 

3.3 การทาํรายการซอืสดงานบรกิารและทาํการหกัภาษ ีณ ทจี่าย 

3.4  การทาํรายการซอืเชอื โดยคน้ใบสงัซอืทเีคยสงัซอืกบัผูจ้าํหน่ายไปแลว้ เพอืชว่ย

ในการตดิตามว่ากจิการไดร้บัสนิคา้จากผูจ้าํหน่ายครบหรอืไม่, มรีายการใดทยีงัคา้งรบับา้ง 

3.5 การทาํรายการลดหนซีอืเชอื และส่งคนืสนิคา้ใหผู้จ้าํหน่าย 

3.6 การทาํรายการลดหนีแบบไมส่ง่คนืสนิคา้แต่ลดเป็นจาํนวนเงนิ 

 

3.1 การบนัทึกใบขออนุม ติัจดัซือ 

 

 เมอืฝ่ายจดัซอืตอ้งการสงัซอืสนิคา้ หรอืฝ่ายต่างๆ ในองคก์รตอ้งการซอืวสัดุอุปกรณ์ ,

สนิทรพัยม์าใชใ้นการทาํงาน ฝ่ายทตีอ้งการขอซอืกจ็ะส่งใบขออนุมต้จิดัซอืใหผู้จ้ดัการหรอื

ผูบ้รหิารอนุมต้ ิ เมอืได้รบัอนุมต้แิลว้กส็ง่ใหฝ่้ายจดัซอืทาํการสงัซอืต่อไป การบนัทกึใบขออนุมต้ิ

จดัซอื มวีธิกีารทาํงาน ดงันี 
 

 1.เขา้ ระบบซอืและสงัซอืสนิคา้ -> WorkFlow ->คลกิ icon ‘ใบขอซือ’ 

 2.เลอืก สาขา ทจีะทาํงาน 

 3.เลอืก เล่มเอกสารใบขอซือ ทตี้องการ 

 4.จะเป็นหน้าจอรายการใบสงัซอื ใหก้ดปุ่ ม F3-เพิม เพอืเพมิรายการใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที  12 :  หน้าจอรายการใบขออนุมต้ิจดัซือ 

 

5.จะเขา้สูห่น้าจอ การบนัทกึใบขอซอื มรีายละเอยีดการบนัทกึรายการ ดงันี 

 STEP ของเอกสาร : DLVR = นําไปทําใบสังซือแล้ว 

เลขทีอ้างองิของเอกสาร 

เลขทภีายในของเอกสาร 

เอกสารถูกสัง Lock ห้ามแก้ไขอยู่หรือไม่ 

C = Cancel 

Drilldown ดูเอกสารทเีกยีวข้อง

สถานะ Cloud Upload

วันทขีองเอกสาร 

ใช้สกุลเงินอะไร 
มูลค่ารวม VAT 
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ภาพที 13 : หน้าจอใบขออนุมตัิจดัซือ  

 

การบนัทึก “ ส่วนหวั”  ของเอกสาร 

เล ่มที  เล่มทขีองใบขออนุมต้จิดัซอืทเีลอืกเขา้มา 

เลขที  เลขทขีองใบขออนุมต้จิดัซอื 

  1. ผูใ้ชบ้นัทกึเขา้ไปเองแต่ต้องเป็นเลขทไีมซ่ํากนั 

  2. ถา้ว่างไวโ้ปรแกรมจะ RUNNING  ต่อจากเลขสุดทา้ยใน

ปัจจบุนัหรอืถา้เคยกาํหนดว่าตอ้งการใหเ้อกสารเรมิตน้ดว้ยเลขที

เท่าใด  โปรแกรมจะดจูากค่านนั หากกาํหนดทเีมนู "กาํหนด เล่ม

เอกสารและการเชือมโยง" ว่าเลขทเีรมิตน้ของเอกสารนีใหเ้รมิท ี

000010  เลขทขีองเอกสารใบแรกในบรรทดันีกจ็ะเรมิท ี  000010   

และใบถดัไปเครอืงจะ RUNNING เลขทใีหอ้ตัโนมตั ิ 

เลขอ้างอิง เลขทเีพอืใชใ้นการอา้งองิกบัเอกสารใบขออนุมต้จิดัซอืใบนีหรอืใช ้

  เลขเดยีวกบัเลขทภีายในกไ็ด ้

วนัที   วนัทปัีจจุบนั ซงึโปรแกรมจะแสดงค่าวนัทขีองวนัปัจจุบนันีไว ้
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ผู้จาํหน่าย รหสั ใหร้ะบุรหสัผูจ้ําหน่าย 

ชือ     โปรแกรมจะแสดงชอืผูจ้ําหน่ายทเีลอืกไว ้

แผนก  ใสร่หสัแผนก (ไมใ่ส่กไ็ด้) 

ชนิด VAT        ชนิดของภาษมีลูคา่เพมิตามทรีะบุไวท้ฐีานขอ้มลูอตัรา 

  ภาษมีลูค่าเพมิ เช่น รหสั 1 คอื VAT 7%, รหสั 5 คอื VAT10%   

VAT แยกนอก การคดิภาษมีลูคา่เพมิแบบแยกนอก หรอืรวมใน มใีหเ้ลอืก 2 แบบ

ใสค่า่ "Y" ถา้เป็น VAT แยกนอก ใสค่า่ "N" ถา้เป็น VAT รวมใน 

แก้ไขรายละเอียดอืนๆ       สาํหรบัใส่รายละเอยีดเพมิเตมิ ( ในหวัขอ้ “แกไ้ขรายละเอยีดอนื” ) 

หน่วยเงิน ระบุสกลุเงนิทใีชง้าน (ถา้ใชห้น่วยบาท ใหว่้างไว)้ 

อตัราแลกเปลียน ถา้ใชส้กลุเงนิอนืทไีมใ่ช ่“บาท” ใหใ้สอ่ตัราแลกเปลยีน 

อนุมตัิ   ใสค่า่ ‘ / ’ เพืออนุมตัเิอกสาร  จะทาํได้เฉพาะ USER ทีม ีสิทธิใน 

   การอนุม ้ติเอกสารเล ่มนี  

วนัทีอนุมตัิ โปรแกรมจะแสดงวนัทไีดร้บัอนุมต้ ิ

Load เอกสารเดิม ใช ้load เอกสารเดมิ มาใชเ้ป็นตน้ฉบบั (ถา้รายการคลา้ยๆ กนั) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพที 14 : หน้าจอ “ แก้ไขรายละเอียดอืน “  หน้าที 1 

 

การบนัทึก  "แก้ไขรายละเอียดอืน"   หน้าที 1 

เครดิตเทอม โปรแกรมจะดงึเครดติเทอมมาใหจ้ากฐานขอ้มลูผูจ้าํหน่าย หรอื

จะเปลยีนแปลงเฉพาะรายการนีกไ็ด ้

ยืนราคาถึงวนัที ไดร้าคานีถงึวนัทเีท่าใด 

วนัทีจะสงัซือ  ใส่วนัททีคีาดว่าจะสงัซอื 

คลงัซือหลกั ใส่คลงัซอืหลกัสาํหรบัใบสง่ของนี 

วนัทีต้องกรสินค้า ใส่วนัททีตีอ้งการสนิคา้ 

รหสัผ ูข้ออนุม้ติจดัซือ  ใสร่หสัผูข้ออนุมตัจิดัซอื โปรแกรมจะแสดงชอืมาใหอ้ตัโนมตั ิ

ชือผ ูต้ ้องการสินค้า ใส่ชอืผูท้ตี้องการใชส้นิคา้ 
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การบนัทึก “ ส่วนรายการย่อย ”  ของเอกสาร 
 

PF       P = สนิคา้ F = ชุดสนิคา้  ถา้เรยีกชดุสนิคา้ โปรแกรมกจ็ะแสดงชอื 

        ชดุสนิคา้ไวบ้รรทดัแรกและแสดงรายการยอ่ยไวใ้นบรรทดัถดัลงมา 

รหสัสินค้า ใสร่หสัของสนิคา้หรอืชุดสนิคา้ หรอืคน้ดว้ย Hot Seek 

ชือ  ชอืของสนิคา้ ซงึมกัจะปรากฏขนึภายหลงัเลอืกรหสัสนิคา้แลว้ หรอื

หากผูใ้ชจ้าํชอืสนิคา้ได ้ จะใส่ชอืสนิคา้ หรอืคน้ดว้ย Hot Seek  

หมายเหต  ุ หมายเหตุประกอบรายการสนิคา้ มใีห ้10 หมายเหต ุ 

ลอ๊ต  ล๊อตสนิคา้ระบุเลขล๊อตของสนิคา้และคลงัสนิคา้  

 (ถา้ไมม่ลีอ็ต ไมต่อ้งใส่คา่ ถา้ไม่เปลยีนคลงัสนิคา้กข็า้มไปได)้ 

จาํนวน จํานวนสนิคา้ทสีงัซอื  ถา้สนิคา้เป็นชนิ  จะหมายถงึจาํนวนชนิของ 

  สนิคา้ แต่ถา้เป็นชดุสนิคา้  จํานวนในทนีีจะหมายถงึจาํนวนของชดุ

สนิคา้ (กดปุ่ ม END เพอืเขา้ไปใสร่ายละเอยีดเพมิเตมิ) 
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ราคา: หน่วยซือ ถา้ใส่คา่ทชี่อง ‘P/F’ เป็น P จะหมายถงึ ราคาต่อสนิคา้ 1 หน่วย แตถ่า้

ใสเ่ป็น ‘F’ จะหมายถงึราคาต่อ 1 ชุดสนิคา้ 

ส่วนลด  สว่นลดของสนิคา้แต่ละรายการสามารถลดไดห้ลายขนั หากบนัทกึเป็น

จํานวนตวัเลขจะหมายถงึสว่นลดเป็นจาํนวนเงนิ (บาท) แต่ถา้ตอ้งการ

ใหล้ดเป็นเปอรเ์ซน็ต์ใหใ้สเ่ครอืงหมาย % ไวด้ว้ยเสมอ หรอืจะลดทงั % 

และจาํนวนเงนิเป็น10%+10 จะเทา่กบัลด 10 % และลดอกี 10 บาท 

มลูค่า                           โปรแกรมจะคาํนวณ ราคาตอ่หน่วย x จาํนวนหน่วย 
 

การบนัทึก “ ส่วนท้าย ”  ของเอกสาร 

จาํนวนสินค ้า โปรแกรมจะรวมจาํนวนสนิคา้มาแสดงใหเ้หน็ (แกไ้ขไมไ่ด)้ 

มลูค่าสินค้า โปรแกรมจะคาํนวณมลูคา่สนิคา้มาแสดงใหเ้หน็ (แกไ้ขไมไ่ด)้ 

ส่วนลด  สว่นลดทา้ยเอกสารเพมิเตมิจากส่วนลดในแต่ละรายการ และลดได้

หลายชนั เหมอืนกบัสว่นลดทรีายการยอ่ย 

มลูค่าส่วนลด มลูค่าสว่นลดททีา้ยรายการ (สว่นลดทา้ยบลิ) 

มลูค่าก่อน VAT มลูค่าสนิคา้ทงัหมดทยีงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพมิ (VAT)  

มลูค่า VAT ยอดเงนิภาษมีลูคา่เพมิของสนิคา้ทงัหมด  ไมว่่าผูใ้ชจ้ะระบุให้

คาํนวณภาษ ี เป็นแบบแยกนอกหรอืรวมในกต็าม โปรแกรมกจ็ะทาํ

การแยกจาํนวนเงนิของสนิคา้ทยีงัไมร่วม VAT และ จาํนวน VAT 

แยกไวใ้หเ้หน็ 

ยอดสุทธิ ยอดเงนิสทุธขิองเอกสารนี 
  

6. เมอืบนัทกึครบแลว้ กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการใบขออนุมตัจิดัซอื 

เมอืกดปุ่ ม ‘ END’ ทชีอ่ง จาํนวน มหีน้าจอใหร้ะบุจาํนวนสนิคา้และอตัราสว่นต่อหน่วยนบัมาตรฐาน 

 
 

ใสจ่าํนวนสนิคา้และหน่วยนบัทใีชใ้นเอกสารนีและ ใสอ่ตัราสว่น ว่าคิดเป็น กีหน่วยมาตรฐาน 
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3.2 การบนัทึกใบสงัซือสินค้าโดยค้นใบขออนุมตัิจดัซือ 

 

  เมอืบรษิทัตอ้งการสงัซอืสนิคา้กบัผูจ้าํหน่าย (SUPPLIER) เราจะทาํการบนัทกึ

เอกสารสงัซอืและสง่ไปใหผู้จ้าํหน่ายเพอืเป็นการยนืยนัการสงัซอื มวีิธกีารทาํงาน ดงันี 
 

 1.เขา้ ระบบซอืและสงัซอืสนิคา้ -> WorkFlow ->คลกิ icon ‘ใบสงัซือ’ 

 2.เลอืก สาขา ทจีะทาํงาน 

 3.เลอืก เล่มเอกสารใบสงัซือ ทตี้องการ 

 4.จะเป็นหน้าจอรายการใบสงัซอื ใหก้ดปุ่ ม F3-เพิม เพอืเพมิรายการใหม่ 

 5.จะเขา้สูห่น้าจอ การบนัทกึใบสงัซอื มรีายละเอยีดการบนัทกึรายการ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 16 : บางส่วนของหน้าจอใบสงัซือ  

 

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

 



    

คูม่อืการใชง้าน Smartbiz Accounting-BI-Payroll : Copyright by Crystal Formula Co.,Ltd. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 17 : บางส่วนของหน้าจอใบสงัซือ  

การบนัทึก “ ส่วนหวั”  ของเอกสาร 

เล ่มที  เล่มทขีองใบสงัซอืทเีลอืกเขา้มา 

เลขที  เลขทขีองใบสงัซอื 

  1. ผูใ้ชบ้นัทกึเขา้ไปเองแต่ต้องเป็นเลขทไีมซ่ํากนั 

  2. ถา้ว่างไวโ้ปรแกรมจะ RUNNING  ต่อจากเลขสุดทา้ยใน

ปัจจบุนัหรอืถา้เคยกาํหนดว่าตอ้งการใหเ้อกสารเรมิตน้ดว้ยเลขที

เท่าใด  โปรแกรมจะดจูากค่านนั หากกาํหนดทเีมนู "กาํหนด เล่ม

เอกสารและการเชือมโยง" ว่าเลขทเีรมิตน้ของเอกสารนีใหเ้รมิท ี

000010  เลขทขีองเอกสารใบแรกในบรรทดันีกจ็ะเรมิท ี  000010   

และใบถดัไปเครอืงจะ RUNNING เลขทใีหอ้ตัโนมตั ิ 

เลขอ้างอิง เลขทเีพอืใชใ้นการอา้งองิกบัเอกสารใบขออนุมต้จิดัซอืใบนีหรอืใช ้

  เลขเดยีวกบัเลขทภีายในกไ็ด ้

วนัที   วนัทปัีจจุบนั ซงึโปรแกรมจะแสดงค่าวนัทขีองวนัปัจจุบนันีไว ้

รหสัผ ูข้าย ใสร่หสัผูจ้าํหน่าย 

ชือย่อผ ู้ขาย   โปรแกรมจะแสดงชอืผูจ้ําหน่ายทเีลอืกไว ้

ค้นใบขอซือ    ใสเ่ลขทใีบขออนุมต้จิดัซอืทไีดร้บัการอนุมต้แิลว้ 

แผนก  ใสร่หสัแผนก (ไมใ่ส่กไ็ด้) 

ชนิด VAT        ชนิดของภาษมีลูคา่เพมิตามทรีะบุไวท้ฐีานขอ้มลูอตัรา 

  ภาษมีลูค่าเพมิ เช่น รหสั 1 คอื VAT 7%, รหสั 5 คอื VAT10%    

VAT แยกนอก การคดิภาษมีลูคา่เพมิแบบแยกนอก หรอืรวมใน มใีหเ้ลอืก 2 แบบ 

 

 STEP ของเอกสาร : DLVR = ถูกนําไปทําใบส่งของแล้ว 

เลขทอ้ีางองิของเอกสาร 
เลขทภีายในของเอกสาร 

เอกสารถูกสัง Lock ห้ามแก้ไขอยู่หรือไม่ 

C = Cancel 

Drilldown ดูเอกสารทีเกยีวข้อง

สถานะ Cloud Upload

วันทีของเอกสาร 

ใช้สกุลเงินอะไร 
มูลค่ารวม VAT 
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  ใสค่า่ "Y" ถา้เป็น VAT แยกนอก ใสค่า่ "N" ถา้เป็น VAT รวมใน 

แก้ไขรายละเอียดอืนๆ       สาํหรบัใส่รายละเอยีดเพมิเตมิ ใสค่า่ ‘Y’ เพอืเขา้ไปใสร่ายละเอยีด 

 
 

 

 
 

การบนัทึก  "แก้ไขรายละเอียดอืน"   หน้าที 1 

เครดิตเทอม โปรแกรมจะดงึเครดติเทอมมาใหจ้ากฐานขอ้มลูผูจ้ําหน่ายหรอืจะ

แกไ้ขเฉพาะเอกสารใบนีกไ็ด ้

ยืนราคาถึงวนัที ไดร้าคานีถงึวนัทเีท่าใด 

วนัทีจะได้รบัของ  ใสว่นัททีจีะไดร้บัสนิคา้ 

คลงัซือหลกั ใสค่ลงัซอืหลกัสาํหรบัใบสง่ของนี 

พิมพร์ายการเงินมดัจาํในแบบฟอรม์เอกสารหรือไม่  ใหใ้สค่า่ ‘Y’ ถา้ตอ้งการใหพ้มิพ์ 

วนัทีต้องการสินค้า ใสว่นัททีตีอ้งการสนิคา้ 

รหสัผ ูส้งัซือ ใสร่หสัผูส้งัซอื  โปรแกรมจะแสดงชอืมาให้อตัโนมตั ิ

ชือผ ูต้ ้องการสินค้า ใสช่อืผูท้ตีอ้งการใชส้นิคา้ 

 
 

การบนัทึก  "แก้ไขรายละเอียดอืน"   หน้าที 2 

หมายเหต ุ1- 10                   ใส่หมายเหตุของเอกสารใบนี มใีหใ้สไ่ดถ้งึ 10 หมายเหตุ 
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หน่วยเงิน    ระบุสกลุเงนิทใีชง้าน (ถา้ใชห้น่วยบาท ใหว่้างไว)้ 

อตัราแลกเปลียน ถา้ใชส้กลุเงนิอนืทไีมใ่ช ่“บาท” ใหใ้สอ่ตัราแลกเปลยีน 

อนุมตัิ   ถา้มคีา่ ‘ / ’ = ไดร้บัการอนุมตั ิ โดย LOGIN ทแีสดงอยูท่า้ยช่องนี 

วนัทีอนุมตัิ แสดงวนัทไีดร้บัอนุมต้ ิ

Load เอกสารเดิม ใช ้load เอกสารเดมิ มาใชเ้ป็นตน้ฉบบั (ถา้รายการคลา้ยๆ กนั) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 18 :  การ Load เอกสารเดิม มาใช้เป็นต้นฉบบั หากมีรายการทีคล้ายๆ  กนั 

 

การบนัทึก “ ส่วนรายการย่อย ”  ของเอกสาร 
 

PF       P = สนิคา้ F = ชุดสนิคา้  ถา้เรยีกชดุสนิคา้ โปรแกรมกจ็ะแสดงชอื 

        ชดุสนิคา้ไวบ้รรทดัแรกและแสดงรายการยอ่ยไวใ้นบรรทดัถดัลงมา 

รหสัสินค้า ใสร่หสัของสนิคา้หรอืชุดสนิคา้ หรอืคน้ดว้ย Hot Seek 

ชือ  ชอืของสนิคา้ ซงึมกัจะปรากฏขนึภายหลงัเลอืกรหสัสนิคา้แลว้ หรอื

หากผูใ้ชจ้าํชอืสนิคา้ได ้ จะใส่ชอืสนิคา้ หรอืคน้ดว้ย Hot Seek  

หมายเหต  ุ หมายเหตุประกอบรายการสนิคา้ มใีห ้10 หมายเหต ุ 

ลอ๊ต  ล๊อตสนิคา้ระบุเลขล๊อตของสนิคา้และคลงัสนิคา้  

 (ถา้ไมม่ลีอ็ต ไมต่อ้งใส่คา่ ถา้ไม่เปลยีนคลงัสนิคา้กข็า้มไปได)้ 
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จาํนวน จํานวนสนิคา้ทสีงัซอื ถา้สนิคา้เป็นชนิ  จะหมายถงึจาํนวนชนิของ

สนิคา้ แต่ถา้เป็นชดุสนิคา้  จํานวนในทนีีจะหมายถงึจาํนวนของชดุ

สนิคา้ (กดปุ่ ม END เพอืเขา้ไปใสร่ายละเอยีดเพมิเตมิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา/หน่วย ถา้ใส่คา่ทชี่อง ‘P/F’ เป็น P จะหมายถงึ ราคาต่อสนิคา้ 1 หน่วย แตถ่า้

ใสเ่ป็น ‘F’ จะหมายถงึราคาต่อ 1 ชุดสนิคา้ 

ส่วนลด  สว่นลดของสนิคา้แต่ละรายการสามารถลดไดห้ลายขนั หากบนัทกึเป็น

จํานวนตวัเลขจะหมายถงึสว่นลดเป็นจาํนวนเงนิ (บาท) แต่ถา้ตอ้งการ

ใหล้ดเป็นเปอรเ์ซน็ต์ใหใ้สเ่ครอืงหมาย % ไวด้ว้ยเสมอ หรอืจะลดทงั % 

และจาํนวนเงนิเป็น10%+10 จะเทา่กบัลด 10 % และลดอกี 10 บาท 

มลูค่า                           โปรแกรมจะคาํนวณ ราคาตอ่หน่วย x จาํนวนหน่วย 
 

รายละเอียดด้านล่างของเอกสาร 

จาํนวนสินค ้า โปรแกรมจะรวมจาํนวนสนิคา้มาแสดงใหเ้หน็ (แกไ้ขไมไ่ด)้ 

มลูค่าสินค้า โปรแกรมจะคาํนวณมลูคา่สนิคา้มาแสดงใหเ้หน็ (แกไ้ขไมไ่ด)้ 

ส่วนลด  สว่นลดทา้ยเอกสารเพมิเตมิจากส่วนลดในแต่ละรายการ และลดได้

หลายชนั เหมอืนกบัสว่นลดทรีายการยอ่ย 

มลูค่าส่วนลด มลูค่าสว่นลดททีา้ยรายการ 

มลูค่าก่อน VAT มลูค่าสนิคา้ทงัหมดในใบสงัซอืทยีงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพมิ (VAT)  

มลูค่า VAT ยอดเงนิภาษมีลูคา่เพมิของสนิคา้ทงัหมดในใบสงัซอื ไมว่่าผูใ้ชจ้ะ

ระบุใหค้าํนวณภาษ ี เป็นแบบแยกนอกหรอืรวมในกต็าม โปรแกรม

กจ็ะทาํการแยกจาํนวนเงนิของสนิคา้ทยีงัไมร่วม VAT และ จาํนวน 

VAT แยกไวใ้หเ้หน็เสมอ 

ยอดสุทธิ ยอดเงนิสทุธติามใบสงัซอื 

เมอืกดปุ่ ม ‘ END’ ทชีอ่ง จํานวน มหีน้าจอใหร้ะบุจาํนวนสนิคา้และอตัราส่วนต่อหน่วยนับมาตรฐาน 

 
 

ใสจ่าํนวนสนิคา้และหน่วยนบัทใีชใ้นเอกสารนแีละ ใสอ่ตัราสว่น ว่าคิดเป็น กีหน่วยมาตรฐาน 
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6. ใส่ขอ้มลูครบแลว้ กดปุ่ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการใบสงัซอื 

 

 

การบนัทึกยอดเงินมดัจาํทีจ่ายล ่วงหน้า กรณีทีไม ่ได้รบัเอกสารรบัเงินจากผ ู้จาํหน่าย  

 

 กรณทีมีกีารจ่ายเงนิมดัจาํลว่งหน้า  เราจะบนัทกึรายละเอยีดเงนิมดัจํา ซงึอาจจา่ย

ดว้ยเงนิสด  , หรอืจ่ายดว้ยเชค็ เป็นตน้ โดยทาํตามขนัตอนดงันี 

(1) ใชเ้มา้สค์ลกิทสีว่นหวัรายการย่อยชอื "รายการชาํระเงนิมดัจาํ"  

(2) บนัทกึรายละเอยีดของเงนิมดัจาํ เช่น จ่ายเงนิมดัจําเป็นเชค็ 1 ฉบบั มรีายละเอยีดดงัน ี

(3) บนัทกึรายละเอยีดของ"เงนิมดัจาํ" เสรจ็แลว้ ใหค้ลกิทปีุ่ ม OK เพอืกลบัไปทหีน้าจอเดมิ 
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อธิบายการบนัทึก " รายการชาํระมดัจาํ" 

ประเภทเอกสารธนาคาร ใสร่หสัประเภทเอกสารธนาคาร   ดปูระเภทของเอกสารธนาคารไดจ้าก 

ตารางสรปุประเภทเอกสารธนาคาร  

เป็นรายการฝาก/ถอน ใสค่า่ D ถา้เป็นรายการรบัหรอืฝากเขา้ (deposit) 

ใสค่า่Wถา้เป็นรายการจา่ยหรอืถอนออกจากบญัช(ีwithdrawal) 

เลขทีเชค็/เอกสาร ใสเ่ลขทเีชค็หรอืเลขทเีอกสารทเีกยีวขอ้งกบัรายการนัน ๆ 

วนัทีรบั - จ่ายเชค็/เอกสาร ใส่วนัทรีบัจา่ยเชค็หรอืวนัทขีองเอกสารธนาคารประเภทนันๆ 

วนัทีเชค็/เอกสาร DUE วนัททีเีชค็หรอืวนัททีเีอกสารถงึกาํหนด 

ผู้รบั/จ่าย (ไทย) ขอืในเชค็ทเีป็นชอืภาษาไทย 

รหสัธนาคารของเชค็ รหสัธนาคารของเชค็หรอืเอกสารใบนัน คน้หาโดยใชH้ot Seek 

มลูค ่า  มลูค่าของเชค็หรอืเอกสารใบนัน   โปรแกรมจะดงึยอดเงนิทเีคย 

  มกีารตดัชาํระในใบเสรจ็/INVOICE/ ใบสงัซอือนืมาแลว้ซงึจะใช ้

  ในกรณีทมีกีารรบัเชค็ 1 ใบจากบลิเงนิสดหรอืใบสงัซอืหรอื 

  ใบเสรจ็หลายใบ 

คงเหล ือ ยอดเงนิในเชค็ทเีหลอืหลงัจากตดัจ่ายจากรายการอนื ๆ มาก่อน 

ตดัชาํระใบเสรจ็ เป็นยอดเงนิของเชค็ทมีกีารแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ   

INVOICE อืนแล้ว INVOICE ใบอนืกอ่นแลว้ 

ชาํระสาํหรบัเอกสารนี ยอดเงนิในเชค็ทตีดัชาํระสาํหรบัเอกสารใบนี  กรณีทเีชค็ 1 ใบ 

  จ่ายหลายเอกสาร ,ยอดทชีอ่งนีจะเท่ากบัยอดในเอกสารปัจจบุนั 

STEP  ถา้ใสค่า่ ว่าง   = ยงัไมร่ะบุเงนิเขา้ธนาคาร 

  ถา้ใสค่า่  B   = นําเชค็เงนิเขา้ธนาคารแลว้  

สถานะ จะระบุค่าในชอ่งนีได ้เมอืระบุคา่ใน STEP = B แลว้  

  ถา้ใสค่า่ ว่าง  = ยงัไมร่ะบุสถานะ 

  ถา้ใสค่า่  P = เชค็ผา่น 

  ถา้ใสค่า่  R หมายถงึ เชค็คนื 

สมุดบญัชีเงินฝาก ไมต่อ้งใส่คา่ใดๆ รอไปทาํในขนัตอน ‘ บนัทกึใบนําฝาก”  
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3.3  ซือบริการเป็นเงินสดและหกัภาษี ณ ทีจา่ย 

  1. เขา้ ระบบซอืและสงัซอืสนิคา้ -> WorkFlow -> ‘ Entry Transaction’  

-> คลกิ icon ‘’  Invoice บริการ  เลอืกเมนู ‘ซือสด ‘ 

  2. เลอืก สาขา ทจีะเขา้ไปทาํงาน 

  3. เลอืก เล่มเอกสาร ทจีะใชง้าน ( โปรแกรมเตรยีมให ้1 เล่ม) 

  4. จะเขา้หน้าจอรายการ บิลเงินสด ใหก้ดปุ่ ม F3-เพิม  
 

 
 

ภาพที 19 : หน้าจอรายการใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษี/ใบเสรจ็รบัเงินซือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 20 :  หน้าจอรายการใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษี/ใบเสรจ็รบัเงินซือ หรือ บิลซือสด 
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การบนัทึก “ ส่วนหวั”  ของเอกสารปุ่ ม  

Facebook  ทมีมุบนขวา จะ Link ไปท ีfacebook สาํหรบั support การใชง้าน Smartbiz 

เล ่มที   เล่มทขีองบลิซอืสด ทเีลอืกเขา้มา 

เลขที  เลขทขีองบลิซอืสด 

  1. ผูใ้ชบ้นัทกึเขา้ไปเอง แต่ตอ้งเป็นเลขทไีม่ซาํกนั 

2. ถา้ว่างไว ้โปรแกรมจะ RUNNING ต่อจากเลขสุดทา้ยในปัจจุบนั 

หรอืถา้เคยกาํหนดว่าตอ้งการใหเ้อกสารเรมิตน้ดว้ยเลขทเีท่าใด 

โปรแกรมจะดูจากคา่นนั หากกาํหนดทเีมนู "กาํหนด เล่มเอกสาร

และการเชือมโยง"ว่าเลขทเีรมิตน้ของเอกสารนีใหเ้รมิท ี 000010 

เลขทขีองเอกสาร ใบแรกในบรรทดันีกจ็ะเรมิท ี 000010 และใบ

ถดัไปโปรแกรมจะ RUNNING เลขทใีหอ้ตัโนมตั ิ

เลขอ้างอิง เลขทขีองบลิซอืสด  เพอืใชใ้นการออกรายงานสง่สรรพากร อาจใช้

เลขเดยีวกบัเลขที  

วนัที   วนัททีอีอกเอกสาร  โปรแกรมจะแสดงคา่วนัทขีองวนัปัจจุบนันีไว ้

ล ูกค้า รหสั ใหร้ะบุรหสัผูจ้าํหน่าย 

ชือล ูกค้า โปรแกรมจะแสดงชอืผูจํ้าหน่าย ทเีลอืกไว ้

ค้นเอกสาร PO ใสค่า่ "Y" เพอืเขา้ไปคน้ Purchase order ทเีคยสรา้งไว ้หากไม่มี

ขนัตอนการออกใบสงัซอื สามารถขา้มไปได้  

แผนก  ใสร่หสัแผนก 

VAT แยกนอก การคดิภาษมีลูคา่เพมิแบบแยกนอก หรอืรวมใน มใีหเ้ลอืก 2 แบบ

ใสค่า่ "Y" ถา้เป็น VAT แยกนอก ใสค่า่ "N" ถา้เป็น VAT รวมใน 

แก้ไขรายละเอียดอืนๆ       สาํหรบัใส่รายละเอยีดเพมิเตมิ (หวัขอ้ “แกไ้ขรายละเอยีดอนืๆ “ 

Load เอกสารเดิม ใช ้load เอกสารเดมิ มาใชเ้ป็นตน้ฉบบั (ถา้รายการคลา้ยๆ กนั) 

หน่วยเงิน ระบุสกลุเงนิทใีชง้าน (ถา้ใชห้น่วยบาท ใหว่้างไว)้ 

อตัราแลกเปลียน ถา้ใชส้กลุเงนิอนืทไีมใ่ช“่บาท”ใหใ้สอ่ตัราแลกเปลยีนดว้ย 
 

 

 

 

 

 

การบนัทึก  "แก้ไขรายละเอียดอนื"  หน้าที 1 

เครดิตเทอม กรณีนี เป็นการซอืสด เครดติเทอมเป็น 0 วนั 

วนัครบกาํหนด กรณีนี เป็นการซอืสด วนัครบกาํหนดคอืวนัทซีอืสนิคา้ 

ผู้ส่งของ  ใสช่อืผูส้ง่สนิคา้ในครงันี 

คลงัซือหลกั ใสค่ลงัซอืหลกัสาํหรบัใบส่งของนี 



    

คูม่อืการใชง้าน Smartbiz Accounting-BI-Payroll : Copyright by Crystal Formula Co.,Ltd. 105 

 

 
 

รหสัโปรโมท  ใชร้ะบุรหสัของการโปรโมททผีูใ้ชง้านกาํหนดขนึเอง    สามารถ

กาํหนดไดต้งัแต่ รหสั  1 ถงึ 9 เช่น บรษิทัมชีว่งการโปรโมชนัสนิคา้

กจ็ะสามารถระบุในINVOICE ว่า ชว่งเวลานีใหเ้ป็นรหสัโปรโมท 1 

เพอืแสดงว่า INVOICE นีอยูใ่นชว่งโปรโมชนัแบบ 1 

รปูแบบการ POST  โปรแกรมจะดงึคา่ทเีคยกาํหนดไวท้ฐีานขอ้มลูสาขามาให ้ 

แต่ระบุรปูแบบการ POST เฉพาะเอกสารใบนีได ้

  ถา้ใสค่า่ X   หมายถงึ เอกสารนีจะยงัไมล่งบญัชใีห ้หรอืยงั 

  ไมส่รา้งรายการรายวนัให,้ถา้ใสค่่า I   หมายถงึ ยงัไม ่POST  

  ถา้ใสค่า่ ว่าง  หมายถงึ ใหล้งรายการบญัชแีละ POST รายการ 

ใบแจ้งหนีเลขที  ใส่เลขทใีบแจง้หนีของผูจ้าํหน่ายทแีจง้หนีมายงับรษิทั 

วนัที   ใส่วนัทใีบแจง้หนีของผูจ้าํหน่ายทแีจง้หนีมายงับรษิทั 

รายการในรายงานภาษี * ใส่รายละเอยีดทตีอ้งการแสดงในรายงานภาษ ี 

ขอคืนภาษีได้หรือไม่ * ใส่คา่ Y   กรณทีเีอกสารใบนี สามารถขอคนืภาษไีด ้

   ใส่คา่ N   ถา้เอกสารใบนี ไม ่ สามารถขอคนืภาษไีด ้
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ยืนภาษีเดือน/ปี * ใส ่เดอืน / ปี ภาษ ีทใีชย้นืภาษ ีเช่น 

ตวัอยา่ง  บลิเงนิสดใบท ี 001 มวีนัทใีนเอกสารคอื 01/01/58 ถา้รายการนีนํายนืทนัเดอืนปีภาษ ี

01/2558 กจ็ะใส่คา่ทชีอ่ง "ยนืภาษเีดอืน/ปี" ว่า "01/58"    แต่ถา้รายการนี นํายนืไม่ทนัในเดอืนปี

ภาษปีกต ิ แต่นําไปยนืพรอ้มใบกาํกบัภาษขีองเดอืน 04/58   เราจะใสค่่าทชี่อง "ยนืภาษเีดอืน/ปี" 

ว่า   "04/58" 

เลขประจาํตวัผ ู้เสียภาษี โปรแกรมจะดงึจากฐานขอ้มลูผูจ้าํหน่ายมาให ้(แกไ้ขได)้ 

รหสัสาขา   โปรแกรมจะดงึจากฐานขอ้มลูผูจ้าํหน่ายมาให(้แกไ้ขได)้ 

ชือสาขา   โปรแกรมจะดงึจากฐานขอ้มลูผูจ้าํหน่ายมาให(้แกไ้ขได)้ 
  

 
 

การบนัทึก  "แก้ไขรายละเอียดอืน"  หน้าที 2 

หมายเหต ุ1-10 สามารถใสไ่ดถ้งึ 10 หมายเหตุ 
 

 
 

การบนัทึก  "แก้ไขรายละเอียดอืน"  หน้าที 3 

รหสัผ ู้จาํหน่ายทีเป็นผู้ส่งของ หากผูจ้าํหน่ายทเีราซอืสนิคา้กบัผูท้สีง่สนิคา้มาใหบ้รษิทัเป็นคน

ละบรษิทักนั เราจะใส่ชอืผูจ้าํหน่ายทเีป็นผูส้ง่ของไวด้ว้ย 

พิมพร์ายการเงินมดัจาํในเอกสารแบบฟอรม์พิมพเ์อกสารหรือไม่ 

  ใส่คา่ "Y" หากตอ้งการใหพ้มิพร์ายการเงนิมดัจาํทบีนัทกึไว ้ 

  แสดงออกมาในเอกสารซอืใบนี 
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การบนัทึก “ ส่วนรายการย่อย ”  ของเอกสาร 

PF      P = สนิคา้ F = ชุดสนิคา้  เมอืใสช่ดุสนิคา้ โปรแกรมกจ็ะแสดง 

       ชอืชดุสนิคา้ไวบ้รรทดัแรกและแสดงรายการยอ่ยไวใ้นบรรทดัถดัมา 

รหสัสินค้า ใสร่หสัของสนิคา้หรอืชุดสนิคา้ถา้จาํรหสัไม่ได ้ คน้หาโดยใช ้  Hot 

Seek 

ชือ  ชอืของสนิคา้ ซงึมกัจะปรากฏขนึภายหลงัเลอืกรหสัสนิคา้แลว้ หรอื

หากผูใ้ชจ้าํชอืสนิคา้ได ้ จะใส่ชอืสนิคา้ หรอืคน้ดว้ย Hot Seek  

หมายเหต  ุ เป็นหมายเหตุประกอบรายการสนิคา้   ถ้าดูทหีน้าจอจะเหน็เป็น

ช่องกวา้ง1ตวัอกัษร เราสามารถเหน็หมายเหตุทงัหมดไดท้ี

สว่นล่างของจอภาพ   เมอืตอ้งการใชส้ามารถเขา้ไปใสร่ายละเอยีด

เพมิเตมิเองได้โดยคยีร์ายละเอยีดเขา้ไปทชี่องนี 

ลอ๊ต  ล๊อตสนิคา้ระบุเลขล๊อตของสนิคา้ทซีอืเขา้ครงันี และคลงัสนิคา้ (ถา้

ไมม่ ีไมต่้องใส่ค่า) 

จาํนวน จํานวนสนิคา้ทสีงัซอื  ถา้สนิคา้เป็นชนิ  จะหมายถงึจาํนวนชนิของ 

  ะหมายถงึจาํนวนของชดุสนิคา้ (กดปุ่ ม END เพอืเขา้ไปใส่

รายละเอยีดเพมิเตมิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา/หน่วย  ราคาของสนิคา้ หากชนิดสนิคา้ถูกบนัทกึเป็นแบบ P ราคาต่อ 

  หน่วยในทนีีจะหมายถงึราคาต่อสนิคา้ 1 หน่วยแต่ถา้บนัทกึชนิด 

  สนิคา้เป็นแบบ F ราคาต่อหน่วยจะหมายถงึ ราคาต่อ 1 ชุด 

ส่วนลด  สว่นลดของสนิคา้แต่ละรายการสามารถลดไดห้ลายขนั หากบนัทกึ

เป็นจาํนวนตวัเลขจะหมายถงึสว่นลดเป็นจาํนวนเงนิ (บาท) แต่ถา้

เมอืกดปุ่ ม ‘ END’ ทชีอ่ง จาํนวน มหีน้าจอใหร้ะบุจาํนวนสนิคา้และอตัราสว่นต่อหน่วยนับมาตรฐาน 

 
 

ใส่จาํนวนสนิคา้และหน่วยนบัทใีชใ้นเอกสารนีและ ใสอ่ตัราสว่น ว่าคิดเป็น กีหน่วยมาตรฐาน 
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ตอ้งการใหล้ดเป็นเปอรเ์ซน็ตใ์หใ้สเ่ครอืงหมาย % ไวด้ว้ยเสมอ 

หรอืจะลดทงั % และจาํนวนเงนิเป็น10%+10จะเทา่กบั 

  ลด 10 % และลดอกี 10 บาท 

มลูค่า   โปรแกรมจะคาํนวณจาก ราคาต่อหน่วย x จํานวนหน่วย 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 25 : หน้าจอ แสดงรายละเอียดด้านล่างของเอกสาร 
 

รายละเอียดด้านล่างของเอกสาร 

บนัทึกภาษีหกัณ ทีจ่าย    ใส่คา่ ‘Y’ เพอืเขา้ไปบนัทกึรายละเอยีดการหกัภาษหีกั ณ ทจี่าย 

จาํนวนสินค ้า แสดงยอดรวมของจาํนวนสนิคา้ในใบส่งของใบนี 

มลูค่าสินค้า แสดงยอดรวมของมลูคา่สนิคา้ก่อนหกัส่วนลดและ VAT 

มลูค่าภาษีหกัณ ทีจ่าย จะแสดงมลูคา่ภาษ ีหกั ณ ทจี่ายทคียีไ์วท้ ี“บนัทกึภาษหีกั ณทจี่าย “  

ส่วนลด ใส่สว่นลดรวมทงับลิ เพมิจากสว่นลดทรีายการสนิคา้ไดอ้กี สามารถ 

  ลดไดห้ลายขนัเช่น ‘ 1% + 2%+ 50 ‘ 

มลูค่าส่วนลด มลูค่าสว่นลดทคีาํนวณจากชอ่ง “สว่นลด” (ระบุไวเ้ป็น % เป็นขนัๆ ) 

มลูค่าก่อน VAT มลูค่าสนิคา้ทงัหมดในบลิซอืเชอืทยีงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพมิ  

มลูค่า VAT ยอดเงนิภาษมีลูคา่เพมิ ไม่ว่าผูใ้ชจ้ะระบุใหค้ํานวณภาษเีป็นแบบแยก

นอกหรอืรวมในกต็าม โปรแกรมกจ็ะทาํการแยกจาํนวนเงนิของสนิคา้ที

ยงัไมร่วม VAT และมลูคา่VAT ไวใ้หเ้หน็ 

ยอดสุทธิ ยอดเงนิสุทธริวมภาษมีลูคา่เพมิแลว้ 

 

ใหท้าํการบนัทกึรายการ และพมิพห์นังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทจี่าย ใหก้บัผูจ้ําหน่าย 
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  การบนัทึกและพิมพห์นังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่าย 

  

 หากสนิคา้หรอืบรกิารทที่านทําการสงัซอื (สงัจ้างทาํ) เป็นประเภททตีอ้งหกัภาษ ี ณที

จ่ายไว ้ เพอืนําสง่สรรพากร  เราจะต้องบนัทกึภาษีหกั ณ ทจี่ายโดยคาํนวณจากมลูคา่สนิคา้ 

ก่อนบวกภาษมีลูค่าเพมิ และคณูดว้ยอตัราภาษหีกั ณ ทจี่ายซงึแตกต่างกนัไปแลว้แตป่ระเภท

ของสนิคา้หรอืคา่บรกิาร (ควรปรกึษานกับญัชว่ีาจะใช ้อตัราภาษหีกั ณ ทจี่ายเป็นเทา่ใด ) 
  

 การบนัทกึรายละเอยีดการหกัภาษี ณ ทจีา่ยได ้ ใหค้ลกิเมา้สท์ชีอ่ง "บนัทึกภาษีหกั ณ 

ทีจ่าย" ทอียูด่า้นบนของส่วนรายการยอ่ยดา้นขวามอื และใส่คา่ "Y" เพอืเขา้ไปใสร่ายละเอยีด

ของใบภาษ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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การบนัทึก "ภาษีหกั ณ ทีจ่าย" 

ประเภทเอกสารหกั ณ ทีจ่าย โปรแกรมจะขนึประเภทเอกสารทคีน้ได ้

เอกสารภายในเล ่มที  ใสเ่ล่มทขีองประเภทเอกสารทเีลอืกเขา้มาทาํงาน 

เลขที   ใสเ่ลขทขีองเล่มทเีลอืกเขา้ทาํงาน 

เลขทีอ ้างอิง  ใสเ่ลขทอีา้งองิของใบภาษ ี

วนัที   ใสว่นัททีหีกัภาษ ีณ ทจี่าย 

ชือผ ูถ้กูหกัภาษี  ใสช่อืผูถู้กหกัภาษ ีณ ทจี่าย (ผูจ้าํหน่าย) 

ทีอยู ่(บรรทดั 1, 2, 3)  ใสท่อียู่ของผูถู้กหกัภาษ ีณ ทจี่ายบรรทดั ท ี1, 2, 3    

เลขประจาํตวัผ ู้เสียภาษี  ใสเ่ลขประจาํตวัผูถู้กหกัภาษี ณ ทจี่าย โปรแกรมจะดงึ

จากฐานขอ้มลูของผูจ้าํหน่ายรายนี  

เงอืนไขการหกั ณ ทีจ่าย  ใส ่‘1 ‘ = หกั ณ ทจี่ายจากผูจ้ําหน่าย , 2 = ออกเงนิให ้

หกัภาษีตามมาตราใด  1 =  3 เตรส , 2=  65 จตัวา , 3= 69 ทว ิ 

ยนืภาษีเดือน / ปี  เป็นภาษ ีหกั ณ ทจี่ายของเดอืน / ปี ภาษใีด  

ลาํดบัทีในรายงานภาษี  โปรแกรมจะ running ใหต้ามวนัทเีอกสาร  

ส่วนรายการย่อย สาํหรบัใส่รายการหกั ณ ทีจ่ายได้หลายรายการและหลายอตัรา 

 
 

ประเภทเงินได้ทีจ่าย  ใสร่ายละเอยีดประเภทเงนิได ้

จาํนวนเงินทีจ่าย  ใสจ่าํนวนเงนิทจีะใชค้าํนวณภาษีหกั ณ ทจี่าย 

อตัราภาษี  ใสอ่ตัราภาษหีกั ณ ทจี่าย โดยใสเ่ป็นเปอรเ์ซน็ต ์

ยอดสาํหรบัใบเสรจ็นี  กรณีทรีวบหลายใบเสรจ็หรอืหลายบลิเงนิสดเพอืทาํ 

   การออกใบภาษหีกั ณ ทจี่าย 1 ใบ โปรแกรมจะแสดง 

   บลิเงนิสด ทไีดต้ดัยอดภาษหีกั ณ ทจี่ายไปแลว้ โดย 

   ยอดรวมของทุกใบเสรจ็ตอ้งไมเ่กนิ"มลูคา่ภาษทีงัใบ" 

รวมมลูค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย โปรแกรมจะรวมยอดมลูค่าภาษหีกัณทจี่ายทกุรายการ 

 

 เมอืบนัทกึรายละเอยีดของเสรจ็แลว้ ใหก้ดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 

 หากตอ้งการพมิพ ์ใหก้ดปุ่ ม F5-พมิพ ์ทหีน้าจอบนัทกึใบภาษหีกั ณทจี่าย ( ดงัภาพ ) 
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ตวัอย่าง หนังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่าย 
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6.  เมอืบนัทกึรายละเอยีดของเสรจ็แลว้ ใหก้ดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการโปรแกรมจะ 

แสดงการบนัทกึบญัช ีและทาํการสรา้งรายการรายวนัใหท้รีะบบบญัชแียกประเภท  ใหก้ดปุ่ ม  

F10- บนัทกึ ( สามารถกาํหนดสทิธไิดว้่าจะใหแ้สดงการบนัทกึการลงบญัชนีีหรอืไม่  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 21 : แสดงการบนัทึกบญัชีให้อตัโนมตัิ 

 

ถา้ตอ้งการพมิพ ์Voucher ใบนี กใ็หเ้ขา้ไปทรีะบบบญัชแียกประเภท ‘ สมดุรายวนัเงนิสดจ่าย’ 

ไปท ีvoucher ใบนี และกดปุ่ ม F5-พมิพ์ จะไดเ้อกสารใบสาํคญัเงนิสดจ่าย ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 22 : การสงัพิมพ ์ใบสาํคญัเงินสดจ่ายทีโปรแกรมสร้างให้จากระบบซือ 

 

3 

 

2 

1 
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3.4  การซือสินค้าเป็นเงินเชือ โดยค้นใบสงัซือมาตดัรายการค้างรบั 

  1. เขา้ ระบบซอืและสงัซอืสนิคา้ -> WorkFlow ->‘ ‘ Entry Transaction’ คลกิ icon  

Invoice สินค้า เลอืกเมนู ใบกาํกบัภาษี / ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี 

 2.เลอืก สาขา ทจีะเขา้ไปทาํงาน 

  3.เลอืก เล่มเอกสาร ทจีะใชง้าน (มใีหแ้ลว้ 1 เล่ม ) 

 4. กดปุ่ ม F3-เพิม เพอืเพมิรายการใหม ่

 

 
 

ภาพที 23 : หน้าจอรายการใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษี/ใบแจ้งหนี (ซือ ) 

 

 การบนัทกึรายการจะคลา้ยกบัการบนัทกึใบสงัซอื หากหวัขอ้ใดคลา้ยกนั ใหไ้ปดทูี

หวัขอ้กอ่นหน้านี  
 

อธิบายการบนัทึกส่วนหวัของเอกสาร 

เล ่มที  เล่มทขีอง Invocie ซอืเชอื ทเีลอืกเขา้มา 

เลขที  เลขทขีอง Invocie ซอืเชอื 

  1. ผูใ้ชบ้นัทกึเขา้ไปเอง เลขทไีมซ่าํกนั 

  2. ถา้ว่างไว ้ โปรแกรมจะ RUNNING ต่อจากเลขสุดทา้ยในปัจจุบนั  

หรอืถา้เคยกาํหนดว่าต้องการใหเ้อกสารเรมิตน้ดว้ยเลขทเีทา่ใด  

โปรแกรมจะดจูากคา่นัน หากกาํหนดทเีมนู"กาํหนด เล่มเอกสาร

และการเชือมโยง" ว่าเลขทเีรมิตน้ของเอกสารนีใหเ้รมิท ี 000010  

เลขทขีองเอกสาร ใบแรกในบรรทดันีกจ็ะเรมิท ี 000010 และ

โปรแกรมจะ RUNNING เลขทต่ีอไปใหอ้ตัโนมตั ิ

เลขอ้างอิง เลขทขีอง Invoice ซอืเชอืทไีดจ้ากผูจ้าํหน่าย หากว่างไว ้โปรแกรม 

   running ใหอ้ตัโนมตั ิดงันี ‘ BI เล ่มทีเอกสาร/ เลขที ’ 
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 การทยอยรบัสินค้าตามใบสงัซือ (Partial shipment) 

ผูจํ้าหน่ายอาจทยอยสง่สนิคา้มาให ้ เช่น  สง่สนิคา้มาใหไ้มเ่ต็มตามจํานวนทสีงัซอื หรอืชาดสง่บาง

รายการ ผูใ้ชง้านบนัทกึจาํนวนและรายการตามทไีดร้บัจากเอกสารการซอืจรงิ หากสนิคา้รายการใด

ยงัไม่ไดร้บัในครงันี กใ็หล้บรายการทโีปรแกรมดงึมาใหจ้ากใบสงัซอืออกไปกอ่น ทงันี โปรแกรมจะ

เกบ็รายการทีผ ู้จาํหน่าย ยงัค้างส่งไว้ให้ดไูด ้ในรายงานสินค้าค้างรบั 

ผู้จาํหน่าย รหสั ใสร่หสัผูจ้าํหน่าย 

ชือผ ู้จาํหน่าย โปรแกรมจะแสดงชอืผูจ้ําหน่าย ทเีลอืกไว ้

ค้นเอกสาร PO  ใสค่า่ "Y" เพอืเขา้ไปคน้ใบสงัซอืทเีคยสรา้งไว ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 24  : หน้าจอบนัทึกใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษี/ใบแจ้งหนี( ซือ) 

แผนก  ใสร่หสัแผนก  หากต้องการแยกรายการสงัซอืว่าเป็นของแผนกใด 

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

ชนิด VAT  ชนิดของภาษมีลูค่าเพมิ ตามทรีะบุไวท้ฐีานขอ้มลูอตัราภาษมีลูคา่เพมิ 

เช่นรหสั 1 คอื VAT 7%, รหสั  5 คอื VAT 10 %   
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การค้นใบสงัซือแบบ "ค้นระบุเป็นใบ "  

 

 
 

 

 

เลอืกตวัเลอืกทตี้องการ ในทนีจีะเลอืกหวัขอ้ "คน้ระบุเป็นใบ" กดปุ่ ม ENTER หรอืใชเ้มา้สค์ลกิ

ทหีวัขอ้ 
 

 
 

ประเภทเอกสาร โปรแกรมจะขนึประเภทเอกสารทคีน้ได ้คอืใบสงัซอื  

(Purchase order) 

เล่ม / ชือเล ่ม ใส่เล่มเอกสารทจีะคน้ หรอืใช ้HOTSEEK คน้หา  

เลขทีภายใน ใสเ่ลขทภีายในทตีอ้งการ หรอืใช ้HOTSEEK คน้หา  

เลขทีอ้างอิง ใสเ่ลขทอีา้งองิทตี้องการ หรอืใช ้HOTSEEK คน้หา 
  

 เมอืไดร้ายการใบสงัซอืทตีอ้งการแลว้ ใหก้ดปุ่ ม ENTER เพอืเลอืกรายการนัน   

โปรแกรมกจ็ะ load รายละเอยีดสนิคา้จากใบสงัซอืมาใหอ้ตัโนมตั ิ
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แก้ไขรายละเอียดอืนๆ           กดปุ่ ม "Y" หรอื "END" เพอืเขา้ไปบนัทกึรายละเอยีดเพมิเตมิ  
 

 
ภาพที  25 :  หน้าจอ "แก้ไขรายละเอียดอืน"  หน้าที 1 

 

การบนัทึก  "แก้ไขรายละเอียดอืน"  หน้าที 1 

เครดิตเทอม โปรแกรมจะดงึเครดติเทอมมาใหจ้ากฐานขอ้มลูผูจ้าํหน่าย หรอื

จะเปลยีนแปลงเฉพาะรายการนีกไ็ด ้

วนัครบกาํหนด โปรแกรมจะคาํนวณใหต้ามเครดติเทอม 

ผู้ส่งของ  ใสช่อืผูส้ง่สนิคา้ในครงันี 

คลงัซือหลกั ใสค่ลงัซอืหลกัสาํหรบัใบสง่ของนี 

รหสัโปรโมท  ใชร้ะบุรหสัของการโปรโมททผีูใ้ชง้านกาํหนดขนึเอง    

สามารถกาํหนดไดต้งัแต่ รหสั  1 ถงึ 9 เช่น บรษิทัมชีว่งการ

โปรโมชนัสนิคา้กจ็ะสามารถระบุในINVOICE ว่า ช่วงเวลานีให้

เป็นรหสัโปรโมท 1 เพอืแสดงว่า INVOICE นีอยูใ่นชว่ง

โปรโมชนัแบบ 1 

รปูแบบการ POST  โปรแกรมจะดงึคา่ทเีคยกาํหนดไวท้ฐีานขอ้มลูสาขามาให ้แต ่
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  ระบุรปูแบบการ POST เฉพาะเอกสารใบนีได ้

  ถา้ใสค่่า X   หมายถงึ เอกสารนีจะยงัไมล่งบญัชใีห ้หรอืยงั 

  ไมส่รา้งรายการรายวนัให,้ถา้ใส่คา่ I   หมายถงึ ยงัไม ่POST  

  ถา้ใสค่่า ว่าง  หมายถงึ  ใหล้งรายการบญัชแีละ POST ดว้ย 

ใบแจ้งหนีเลขที  ใสเ่ลขทใีบแจง้หนีของผูจ้าํหน่ายทแีจง้หนีมายงับรษิทั 

วนัที   ใสว่นัทใีบแจง้หนีของผูจ้าํหน่ายทแีจง้หนีมายงับรษิทั 

รายการในรายงานภาษี* ใสร่ายละเอยีดทตีอ้งการแสดงในรายงานภาษ ี 

ขอคืนภาษีได้หรือไม่ * ใสค่่า Y   กรณีทเีอกสารใบนี สามารถขอคนืภาษไีด ้

   ใสค่า่ N   ถ้าเอกสารใบนี ไม ่ สามารถขอคนืภาษีได ้

ยนืภาษีเดือน/ปี * ใส ่เดอืน / ปี ภาษ ีทใีชย้นืภาษ ี 

 

ตวัอยา่ง  ใบสง่ของซอืเชอื/ใบกาํกบัภาษ ีใบท ี001 มวีนัทใีนเอกสารคอื 01/01/58 ถา้รายการนี

นํายนืทนัเดอืนปีภาษ ี01/2558 กจ็ะใส่คา่ทชีอ่ง "ยนืภาษเีดอืน/ปี" ว่า "01/58"    แต่ถา้รายการนี 

นํายนืไมท่นัในเดอืนปีภาษปีกติ  แต่นําไปยนืพรอ้มใบกาํกบัภาษขีองเดอืน 04/58   เราจะใส่

ค่าทชี่อง "ยนืภาษเีดอืน/ปี" ว่า   "04/58" 
 

เลขประจาํตวัผ ู้เสียภาษี โปรแกรมจะดงึจากฐานขอ้มลูผูจ้าํหน่ายมาให ้(แกไ้ขได)้ 

รหสัสาขา   โปรแกรมจะดงึจากฐานขอ้มลูผูจ้าํหน่ายมาให(้แกไ้ขได)้ 

ชือสาขา   โปรแกรมจะดงึจากฐานขอ้มลูผูจ้าํหน่ายมาให(้แกไ้ขได)้ 

 

 
ภาพที  26 : หน้าจอ "รายละเอียดอืน"  หน้าที 2 

 
หวัขอ้ทมีสีญัลกัษณ์ * การเปลยีนแปลงคา่นีควรทาํโดยนกับญัช ี
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การบนัทึก  "แก้ไขรายละเอียดอืน"   หน้าที 2 

หมายเหต ุ1-10 หากมรีายละเอยีดอนืเพมิเตมิสาํหรบัเอกสารนี ใสไ่ด ้ 10 หมายเหตุ 
 

 
ภาพที  27 :  หน้าจอ "รายละเอียดอืน"  หน้าที 3 

 

 

การบนัทึก  "  แก้ไขรายละเอียดอืน "  หน้าที 3 

รหสัผ ู้จาํหน่ายทีเป็นผ ู้ส ่งของ หากผูจ้าํหน่ายทเีราซอืสนิคา้ กบัผูท้สีง่สนิคา้มาใหเ้ป็นคนละ 

 บรษิทั ใหใ้สผู่ส้ง่ของไวด้ว้ย เพอืใชใ้นการตดิตามสนิคา้ 

พิมพร์ายการเงินมดัจาํในเอกสารแบบฟอรม์พิมพเ์อกสารหรือไม่   

 ใสค่า่ "Y" หากตอ้งการใหพ้มิพร์ายการเงนิมดัจําออกมาในเอกสารซอืใบนี 
 

การบนัทึกส่วนรายการย่อย 

PF  P = สนิคา้ F = ชุดสนิคา้ เช่น ถา้เรยีกชุดสนิคา้มาโปรแกรมกจ็ะแสดง

ชอืชดุสนิคา้ไวบ้รรทดัแรกและแสดงรายการยอ่ยไวใ้นบรรทดัถดัลงมา 

รหสัสินค้า ใสร่หสัของสนิคา้หรอืชุดสนิคา้ถา้จาํรหสัไม่ได ้คน้หาโดยใช ้ Hot Seek 

ชือ  ชอืของสนิคา้ ซงึมกัจะปรากฏขนึภายหลงัเลอืกรหสัสนิคา้แลว้ หรอื

หากผูใ้ชจ้าํชอืสนิคา้ได ้ จะใส่ชอืสนิคา้ หรอืคน้หาโดยใช ้Hot Seek  

หมายเหต  ุ เป็นหมายเหตุประกอบรายการสนิคา้   ถา้ดูทหีน้าจอจะเหน็เป็นชอ่ง

กวา้ง 1 ตวัอกัษร เราสามารถเหน็หมายเหตุทงัหมดไดท้สีว่นล่างของ

จอภาพ   เมอืตอ้งการใชส้ามารถเขา้ไปใสร่ายละเอยีดเพมิเตมิเองได้

โดยคยีร์ายละเอยีดเขา้ไปทชี่องนี 

ลอ๊ต  ระบุเลขล๊อตของสนิคา้ทซีอืเขา้ครงันี และระบุคลงัสนิคา้ทตีอ้งการ 

จาํนวน จํานวนสนิคา้ทสีงัซอื ถา้สนิคา้เป็นชนิ  จะหมายถงึจาํนวนชนิของสนิคา้ 

แต่ถา้เป็นชดุสนิคา้  จํานวนในทนีีจะหมายถงึจาํนวนของชุดสนิคา้ ( 

กดปุ่ ม END เพอืเขา้ไปใสร่ายละเอยีดเพมิเตมิ ) 

 เมอืกดปุ่ ม ‘ END’ ทชี่อง จาํนวน มหีน้าจอใหร้ะบุจํานวนสนิคา้และอตัราสว่นต่อหน่วยนบัมาตรฐาน 

 
 

ใสจ่าํนวนสนิคา้และหน่วยนบัทใีชใ้นเอกสารนีและ ใสอ่ตัราสว่น ว่าคิดเป็น กีหน่วยมาตรฐาน 
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ราคา/หน่วย ถา้ใส่คา่ทชี่อง ‘P/F’ เป็น P จะหมายถงึ ราคาต่อสนิคา้ 1 หน่วย แตถ่า้

ใสเ่ป็น ‘F’ จะหมายถงึราคาต่อ 1 ชุดสนิคา้ 

ส่วนลด  สว่นลดของสนิคา้แต่ละรายการสามารถลดไดห้ลายขนั หากบนัทกึเป็น

จํานวนตวัเลขจะหมายถงึสว่นลดเป็นจาํนวนเงนิ (บาท) แต่ถา้ตอ้งการ

ใหล้ดเป็นเปอรเ์ซน็ต์ใหใ้สเ่ครอืงหมาย % ไวด้ว้ยเสมอ หรอืจะลดทงั % 

และจาํนวนเงนิเป็น10%+10 จะเทา่กบัลด 10 % และลดอกี 10 บาท 

มลูค่า   โปรแกรมจะคาํนวณ ราคาต่อหน่วย x จาํนวนหน่วย 

 

รายละเอียดด้านล่างของเอกสาร 

จาํนวนสินค ้า แสดงยอดรวมของจาํนวนสนิคา้ในใบส่งของใบนี 

มลูค่าสินค้า แสดงยอดรวมของมลูคา่สนิคา้ก่อนหกัส่วนลดและ VAT 

ส่วนลด ใส่สว่นลดรวมทงับลิ เพมิจากสว่นลดทรีายการสนิคา้ไดอ้กี สามารถ 

  ลดไดห้ลายขนัเช่น ‘ 1% + 2%+ 50 ‘ 

มลูค่าส่วนลด มลูค่าสว่นลดทคีาํนวณจากชอ่ง “สว่นลด” (ระบุไวเ้ป็น % เป็นขนัๆ ) 

มลูค่าก่อน VAT มลูค่าสนิคา้ทงัหมดในบลิซอืเชอืทยีงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพมิ  

มลูค่า VAT ยอดเงนิภาษมีลูคา่เพมิ ไม่ว่าผูใ้ชจ้ะระบุใหค้ํานวณภาษเีป็นแบบแยก

นอกหรอืรวมในกต็าม โปรแกรมกจ็ะทาํการแยกจาํนวนเงนิของสนิคา้ที

ยงัไมร่วม VAT และมลูคา่VAT ไวใ้หเ้หน็ 

ยอดสุทธิ ยอดเงนิสุทธริวมภาษมีลูคา่เพมิแลว้ 

 

6. เมอืบนัทกึครบแลว้ กดปุ่ ม F10-SAVE เพอืเกบ็รายการ 
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  บนัทึกลอ็ตซือสินค้าสาํหรบัธรุกิจทีคมุสตอ๊คสินค้าแยกตามลอ๊ตสินค้า 

 สาํหรบัธรุกจิทมีกีารระบุเลขล๊อตสนิคา้ จงึจะบนัทกึรายการล๊อตสนิคา้ ทชีอ่งนี  

แต่ถา้ไม่ไดใ้ชเ้รอืงนี สามารถขา้มไปได ้ ใหไ้ปทสีนิคา้รายการนัน และกดปุ่ ม "END"  

ทชีอ่ง "ล๊อต" เพอืเขา้ไปใสร่หสัล๊อตสนิคา้ ดงัภาพ 

 

 

 ลอ๊ตสินค้า ใสร่หสัล๊อตสนิคา้ทซีอืเขา้ครงันี 

 รหสัคลงัสินค้า ใสร่หสัคลงัสนิคา้ทจีะเกบ็สนิคา้ล๊อตน ี

 ชือคลงัสินค้า ชอืคลงัสนิคา้ทจีะเกบ็สนิคา้ล๊อตนี 

 คงคลงัในคลงันี โปรแกรมจะแสดงปรมิาณสนิคา้คงคลงัล๊อตเดยีวกนัทอียูใ่น 

  คลงัสนิคา้นี 



  ต้องการเปลียนคลงัสินค้าทีซือเข้าและดยูอดคงคลงัขณะทาํการซือ  

 เราจะเขา้ไปทรีายการสนิคา้ และกดปุ่ ม "END" ทชี่อง "ล๊อต" เพอืเขา้ไปใส่

คลงัสนิคา้และดปูรมิาณสนิคา้คงเหลอืของคลงันี ดงัภาพ 

 

 
 

 ชือคลงัสินค้า ชอืคลงัสนิคา้ทจีะรบัสนิคา้เขา้สาํหรบัใบสง่ของใบน ี

 คงคลงัในคลงันี โปรแกรมจะแสดงปรมิาณสนิคา้คงคลงัล๊อตเดยีวกนัทอียูใ่น 

  คลงัสนิคา้นี 
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3.5  การลดหนีซือเชือและส่งค ืนสินค้าไปให้ผ ู้จาํหน่าย 

 1. เขา้ ระบบซอืและสงัซอืสนิคา้ -> WorkFlow ->‘ ‘ Entry Transaction’ -> คลกิ icon  

‘ ใบลดหนีสินค้า’  เลอืกเมนู ‘ ใบลดหนี ซือเชือ ’ 

 2. เลอืก สาขา ทจีะเขา้ไปทาํงาน 

 3. เลอืก เล่มเอกสาร ทจีะใชง้าน 

 4. กดปุ่ ม F3-เพิม  เพอืเพมิรายการใหม ่

5. บนัทกึรายละเอยีดของ ใบลดหนี ซงึมวีธิกีารบนัทกึคลา้ยคลงึกบัการบนัทกึใบสง่ 

ของซอืเชอื แต่มสี่วนทแีตกต่างกนัเลก็น้อย คอืเราจะคน้ Invoice ซอืททีาํใหเ้กดิการลดหนีครงัน ี

โดยเขา้ไปทชี่อง "คน้เอกสารอา้งองิ" ซงึมรีายละเอยีดการทาํงานตามหวัขอ้ "ลดหนีโดยอ้างอิง

ใบส่งของ"  

6.เมอือา้งองิใบสง่ของทตี้องการแลว้ ใหแ้กไ้ขจาํนวนสนิคา้ทจีะลดหนี หรอืคนืกลบัไป 

ใหผู้จ้าํหน่าย เช่น ซอืสนิคา้มา 10 เครอืง แต่คนืกลบัไป 2 เครอืง กใ็หแ้กต้วัเลขในชอ่ง 

จํานวนใหถ้กูตอ้ง 

7.กดปุ่ ม "F10-SAVE"  จะไดใ้บลดหนี ดงัภาพ จะเหน็เอกสารทชี่องถดัจาก  

"คน้เอกสารอา้งองิ" นนัคอื ใบส่งของทีใบลดหนีอ้างถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 28 : บางส่วนของหน้าจอใบลดหนีโดยคืนสินค้ากลบัไป   
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 การอ้างอิงใบส่งของซือเชือ  
 

1.เขา้ไปทชีอ่ง "คน้เอกสารอา้งองิ" ใสค่า่ "Y" เพอืเขา้ไปคน้ใบสง่ของทตี้องการ 
 

 
  
2. ใส่รายละเอยีดเพอืคน้หาเอกสาร ดงันี 

 ประเภทเอกสาร ใสร่หสัประเภทเอกสาร เชน่ อา้งถงึใบสง่ของซอืเชอืสนิคา้ ใหค้ยีว์่า 

"BI" หรอืใช ้HOTSEEK คน้หาเอกสาร 

 เล่ม / เลขที ใสเ่ลขทเีล่มเอกสาร ( โปรแกรมจะดงึชอืเล่มมาแสดงให้อตัโนมตั)ิ 

 เลขทีภายใน ใสเ่ลขทภีายในเขา้ไป หรอืคน้หาโดยใช ้HOTSEEK 

 เลขทีอ้างอิง ใสเ่ลขทอีา้งองิเขา้ไปเอง หรอืคน้หาโดยใช ้HOTSEEK 

3. โปรแกรมแสดงรายการใบสง่ของในประเภทเอกสารเดยีวกนัขนึมาใหเ้ลอืก หากตอ้งการรายการใด 

ใหก้ดปุ่ ม ENTER เพอืเลอืกรายการนนั 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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4. โปรแกรมจะขนึขอ้ความถามว่า จะลดหนีแบบใด ในทนี ีตอ้งการสง่คนืสนิคา้ดว้ย ใหเ้ลอืก ‘Yes’ 

 

 
 

 

5. โปรแกรมจะ Load รายการสนิคา้ทงัหมดจากใบสง่ของมาให ้ หากไม่ต้องการส่งคนืสนิคา้รายการใด 

กใ็หล้บรายการนนัออกไป โดยใชปุ้่ ม F3- ลบสนิคา้  ในทนีีลบ G1 และ G2 ออกไป เหลอื G3 ไว ้ 

(หลงัจากกดปุ่ ม F3 แลว้ ใหก้ดปุ่ ม Enter เพอืใหโ้ปรแกรม Refresh หน้าจอ จะไดแ้สดงรายการสนิคา้

ทเีหลอือยูใ่หถ้กูตอ้ง ) 

 

 
 

6. ตรวจสอบรายการทตีอ้งการลดหนีใหเ้รยีบรอ้ย แลว้กดปุ่ ม F10- บนัทกึ เพอืเกบ็รายการ 

 

 

7 
8 

6 
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3.6  การทําใบลดหนีเงินสด โดยไม่ม ีการส่งค ืนสินค้า 

 1. เขา้ ระบบซอืและสงัซอืสนิคา้ -> WorkFlow ->‘ ‘ Entry Transaction’ -> คลกิ icon  

‘ ใบลดหนีสินค้า ‘ เลอืกเมนู ‘ ลดหนี ซือสด ‘ 

 2. เลอืก สาขา ทจีะเขา้ไปทาํงาน 

 3. เลอืก เล่มเอกสาร ทจีะใชง้าน 

 4. กดปุ่ ม F3-เพิม  เพอืเพมิรายการใหม ่

5. บนัทกึรายละเอยีดของ ใบลดหนี ซงึมวีธิกีารบนัทกึคลา้ยคลงึกบัการ บนัทกึใบลด 

หนีแบบมกีารสง่คนืสนิคา้  แตกต่างกนัตรงท ี เมอืมขีอ้ความถามว่า "ตอ้งการลดจาํนวน ?" ให้

เลอืกตอบ "NO"   
 

 
 

ภาพที 29 : หน้าจอเพือเล ือกว่าจะลดหนีเป็นจาํนวนสินค้า  ( มีการคืนสินคา้ด้วยหรือไม่ ? ) 

 
 

การลดหนี แบบทีไม ่มีการส่งคืนสินค้า แบง่ได้ 2 กรณี ค ือ 
  

แบบที 1 ลดหนีแบบไมส่ง่คนื และไม่ตอ้งการแสดงรายการสนิคา้ เช่น ผูจ้าํหน่ายลมืใหส้ว่นลด

การคา้ จงึทาํการลดหนีให ้จะทาํดงัน ี

  (1)  ไม่ตอ้งบนัทกึรายการสนิคา้ ท ี"ส่วนรายการยอ่ย" แต่อยา่งใด 

  (2)  ใสม่ลูคา่ของการลดหนีทชี่อง "มลูค่าสินค้า"  ทสีว่นล่างของเอกสาร 

 

แบบที 2  ลดหนีแบบไมส่ง่คนืสนิคา้ แต่ต้องการแสดงรายการสินค้าทีเป็นเหต ุให้ลดหนีให้

เหน็  เช่น สนิคา้มตีาํหนิ ไม่ตอ้งการคนืสนิคา้ แต่ใหเ้จา้หนคีนืเงนิมาให ้ จะทําดงัน ี

  (1)  ใหเ้ลอืกรายการสนิคา้ทตีอ้งการ แต่แกไ้ขจาํนวนหน่วยของสนิคา้ ใหเ้ป็น 0 

  (2) ใสม่ลูคา่ของการลดหนีทชี่อง "มลูค่าสินค้า" ทสีว่นล่างของเอกสาร 
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ตวัอย่าง หน้าจอการลดหนีแบบท ี1 ลดหนี โดยไมส่ง่คนืสนิคา้ ไมต่อ้งแสดงรายการสนิคา้ 
 

 
 

ตวัอย่าง หน้าจอการลดหนีแบบท ี 2 คอื ลดหนีเป็นจาํนวนเงนิ ไมไ่ดส้่งคนืสนิคา้ แต่แสดง

รายการสนิคา้ใหเ้หน็  

 

 
 

2 

ลบรายการสนิคา้ออกไปทงัหมด 
1 

ยงัมรีายการสนิคา้ แต่แก้ไขจาํนวนให้เป็น ‘0’ 
1

2 
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4. รายงานทีใช้ตรวจสอบและรายงานวิเคราะห ์

  รายงานทมีใีหใ้นระบบ จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ๆ คอื 

  1. รายงานเพอืตรวจสอบรายการเอกสาร เพอืใชต้รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

และเกบ็เป็นสาํเนา กระดาษไวเ้ป็นการ BACKUP หลงัจากบนัทกึรายการเขา้ไปแลว้ 

  2. รายงานเพอืการตดิตามงาน เช่น รายการสนิคา้คา้งรบั 

  3. รายงานภาษ ีเชน่ รายงานภาษซีอื , รายงานภาษ ีหกั ณ ทจี่าย  

  4. รายงานเพอืการวเิคราะห ์จะเป็นรายการทเีกดิจากการรวมยอดจากหลายๆ 

เอกสาร เพอืนํามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการบรหิารงาน (Management Information System 

Report) หรอืวางแผนในอนาคต 

 

4.1 รายงานเพือตรวจสอบรายการเอกสาร 

  รายงานประเภทนี ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกพมิพเ์รยีงตามวนัทขีองเอกสารหรอืเรยีงตาม

เลขทขีองเอกสารทาํใหต้รวจสอบไดว่้าจาํนวนเอกสารจรงิมคีรบถว้นตามทบีนัทกึไว้ในระบบ

คอมพวิเตอรห์รอืไมโ่ดยในทา้ยรายงานจะแสดงยอดรวมของจาํนวนเอกสารชว่ยในการตรวจนบั

เอกสารจรงิไดส้ะดวกขนึ 

  นอกจากนียงัเลอืกพมิพโ์ดยดเูฉพาะสว่นหวัของเอกสารหรอืจะเลอืกพมิพร์ายละเอยีด

ของเอกสารออกมา ดว้ย เป็นการตรวจสอบละเอยีดขนึว่า รายการสนิคา้ทคียี์เขา้ไปตรงกนั

หรอืไม่  

  ตวัอยา่งของรายงานทจีดัอยูใ่นประเภทนี ไดแ้ก่ 

 1. พมิพร์ายการใบสงัซอืของผูจ้ําหน่าย 

 2. พมิพร์ายการบลิซอืสด 

 3. พมิพร์ายการใบสง่ของซอืเชอื 

 4. พมิพร์ายการใบสง่ของซอืเชอื พมิพใ์บแจง้หนีแยก 

 5. พมิพร์ายการใบลดหนีซอืสด 

 6. พมิพร์ายการใบลดหนีซอืเชอื 

 7. พมิพร์ายการใบเพมิหนีซอืสด 

 8. พมิพร์ายการใบเพมิหนีซอืเชอื 

 9. พมิพร์ายการบลิเงนิสด งานบรกิาร 

 10. พมิพร์ายการใบสง่ของซอืเชอื งานบรกิาร 

 11. พมิพร์ายการใบสง่ของซอืเชอื พมิพใ์บแจง้หนีแยก งานบรกิาร 

 12. พมิพร์ายการใบลดหนีเงนิสด งานบรกิาร 
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 13. พมิพร์ายการใบลดหนีเงนิเชอื งานบรกิาร 

 14. พมิพร์ายการใบเพมิหนีเงนิสด งานบรกิาร 

 15. พมิพร์ายการใบเพมิหนีเงนิเชอื งานบรกิาร 
  

4.2 รายงานเพือช่วยในการติดตามงาน  

  รายงานประเภทนี ใชใ้นการตดิตามงาน หรอืบรหิารจดัการภายใน เช่น  

  1. รายงานสนิคา้คา้งรบัแยกตามผูจ้าํหน่าย 

  ใชส้าํหรบัตรวจสอบว่ามสีนิคา้รายการใดทยีงัไม่ไดร้บัจากผูจ้าํหน่ายรายนีบา้ง โดย

รายงานจะแสดงรหสัสนิคา้, ชอืสนิคา้, จํานวนสนิคา้ทคีา้งสง่, หน่วยนบัของสนิคา้, วนัทสีนิคา้ 

นนัควรจะถกูสง่มายงับรษิทั, เลขทใีบสงัซอื ของผูจ้าํหน่ายหรอื ใบสงัซอื   หากสนิคา้รายการนนั

คา้งส่งจากหลายใบสงัซอื กจ็ะแสดงยอดรวมใหเ้หน็ 

  2. รายงานสนิคา้คา้งรบัแยกตามสนิคา้ 

  ใชส้าํหรบัตรวจสอบว่ามสีนิคา้รายการใดทคีา้งสง่จาํแนกตามสนิคา้ โดยแสดงวนัทจีะ

สง่ , เลขทใีบสงัซอื, ชอืผูจ้าํหน่าย, ยอดทสีงัไวท้งัหมด, ยอดทยีงัคา้งรบัและชอืหน่วยนบัทาํให้

ทราบว่าสนิคา้รายการนนัคา้งรบัเป็นจาํนวนทงัหมดเท่าใด   จะไดท้าํการสงัซอืเพมิเตมิไดต้รง

กบัความตอ้งการ 

 3. รายงานสนิคา้คา้งแยกตามใบสงัซอืใชต้รวจสอบรายการสนิคา้คา้งรบัเช่นกนั แต่ดู

ว่ารายการทตีอ้งรบัในวนัทต่ีางๆ มรีายการอะไรบา้งแยก เป็นใบสงัซอืแต่ละใบ โดยรายงานจะ

แสดงรหสัสนิคา้, ชอืสนิคา้, ยอดสงั, ยอดทคีา้งรบั และหน่วยนบั 
  

4.3 รายงานภาษีมลูค่าเพิมและภาษี หกั ณ ทีจ่าย 

 เป็นรายงานทางภาษ ี เพอืใชนํ้าสง่สรรพากร รายงานเหล่านี จะรวมอยูใ่นหวัขอ้  

“ รายงานภาษมีลูค่าเพมิ และภาษี หกั ณ ทจี่าย “ 

1. รายงานภาษซีอื ซงึมหีลายแบบใหเ้ลอืกใช ้ 

- รายงานภาษซีอืตามประกาศสรรพากร ฉบบัท ี89 

- รายงานภาษซีอื เฉพาะทยีนืเพมิเตมิ 

- รายงานภาษซีอื แสดงเลขท ีVoucher 

- รายงานภาษซีอื พมิพเ์ฉพาะใบสง่ของ (ไมร่วมใบลดหนี ใบเพมิหนี ) 

- รายงานภาษซีอื พมิพเ์ฉพาะใบลดหนี 

- รายงานภาษซีอื แสดงภาษซีอืเฉลยี แบบท ี1 และ แบบท ี2 

2. รายงานภาษหีกั ณ ทจี่าย หกั นิตบิุคคล ภ.ง.ด. 53   

3. รายงานภาษหีกั ณ ทจี่าย หกั นิตบิุคคล ภ.ง.ด. 53  สง่ทาง Internet 
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4. รายงานภาษหีกั ณ ทจี่าย หกั บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 3 

5.รายงานภาษหีกั ณ ทจีา่ย หกั บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 3 สง่ทาง Internet 

 

4.4 รายงานวิเคราะห์เพือช่วยในการบริหารงาน 

 รายงานประเภทนี ใชใ้นการบรหิารและการวางแผนงาน ไดแ้ก่ 

1. รายงานสรุปยอดซอืประจาํงวดแยกตามผูจ้าํหน่าย  

2. รายงานเปรยีบเทยีบยอดซอืแตล่ะเดอืนแยกตามผูจํ้าหน่าย 

3. รายานยอดซอืสงูสดุเรยีงลาํดบัผูจ้าํหน่าย 

 

 สาํหรบัวธิกีารพมิพร์ายงาน ผูใ้ชง้านดรูายละเอยีดไดท้หีวัขอ้  "การพมิพร์ายงาน" ใน

ภาคผนวก 

 

  นอกจากรายงานทเีตรยีมใหใ้นระบบซอืและวเิคราะหก์ารซอื ยงัทาํการออกแบบ

รายงานเพมิเตมิ หรอืพมิพร์ายงานเป็น Chart , กราฟรปูแบบทสีวยงามได ้ ดว้ยโปรแกรม 

Business Intelligence  โดยเขา้ท ี ‘Business Intelligence ‘ -> ‘ ระบบซอื ’  
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