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ใช้งาน Smartbiz แบบ Quick Start จาก Case Study 

 
 

วัตถุประสงค์การเรียน 

 1. ทราบถึงภาพรวมของโปรแกรมบัญชี Smartbiz และการเชือมโยงกันระหว่างระบบ 

 2. ทราบถึง Flow การทํางานโดยรวม ซึงประกอบด้วย 4 ขั นตอนหลักๆ คือ 

  1. การกําหนดโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure ) 

  2. การบนัทึกฐานข้อมูลของระบบต่างๆ  ( Setup master files ) 

  3. การบันทึกยอดยกมาจากงวดบัญชีก่อน ( Set balance data ) 

  4. การบันทึกรายการค้าต่างๆ ( Entry Transaction )  

3. ทราบถึงการปรับปรุงรายการสินงวดก่อนปิดบัญชี และทําการปิดบัญช ี

    4. ทราบถึงตัวอย่างเอกสารทใีช้งานจริง โดยยกตัวอย่างตามกรณีศึกษา 

 5. ทราบถึงรายงานทีใช้จริงในธุรกิจ เช่น รายงานทีใช้ในการยืนภาษี , งบการเง ินต่างๆ 

 6. ทราบถึงแบบฟอร์มในงานบัญชทีีใช้ส่งสรรพากร โดยยกตัวอย่างตามกรณีศึกษา 

  

ก. ระบบย่อยต่างๆ และภาพรวมการทํางาน ของโปรแกรมบัญชี Smartbiz 
 

1. ระบบย่อยและการเชือมโยงระหว่างระบบต่างๆ มีดังภาพ 
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โปรแกรมบํญช ีSmartbiz ประกอบด้วยระบบหลัก ๆ ทั งหมด 8 ระบบ ค ือ 

1. ระบบซือ และวิเคราะห์ซือ ( Purchase Order system ) : PO 

2. ระบบเจ้าหนี และวิเคราะห์หนี ( Account Payable system ) : AP 

3. ระบบขายและวิเคราะหข์าย ( Sale Order system ) : SO 

4. ระบบลูกหนี และวิเคราะห์หนี ( Account Receivable system ) : AR 

5. ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory Control system ) : IC 

6. ระบบเช็คและรายการธนาคาร ( Cheque and Bank transaction system ) : C Q 

7. ระบบบัญชีแยกประเภท ( General Ledger system ) : GL 

8. ระบบสินทรัพย์และค่าเส ือมราคาสินทรัพย์ ( Fixed Assets and Depreciation 

system ) : FA 

 

2. Flow การทํางานในภาพรวมของโปรแกรมบัญชี Smartbiz มีดังภาพ  คือ  
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การทํางานใน Smartbiz ประกอบด้วย ขั นตอนหลัก ๆ ด ังนีคือ 
 

 1. การกําหนดโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure ) เช่น บริษัททีจะใช้

งานมีบริษัทใด , มีกีสาขา , มีฝ่ าย และแผนกในการทํางานอะไรบ้าง นอกจากนี ย ังม ีการกําหนด

นโยบายทางบัญชีทีสําคัญ ซึงจะกําหนดไว้ทีฐานข้อมูลบริษัท หรือ ฐานข้อมูลสาขา เนืองจากมี

ผลต่อการทํางานทั งบร ิษัท เช่น ทีฐานข้อมูลบริษัท มีใหกํ้าหนดวิธกีารบันทึกบัญชสี ินค้า ว่าเป็น

แบบ Perpetual หรือ Periodc ,  กําหนดการตีราคาสินค้าสําเร็จรูป เป็นแบบ FIFO หรือ 

Avarage  แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลสาขา จะให้กําหนดวิธกีารทํางานว่าจะเป็น แบบ Batch หรือ 

Online  โดยกําหนดรูปแบบการ Post ให้ตรงกับทใีช้งาน เนืองจากแต่ละสาขาอาจจะทํางาน

แตกต่างกัน เป็นต้น 
 

 2. การบันทึกฐานช้อมูลของระบบต่าง  ๆ( Setup Mastoer files ) เป็นการเตร ียม

ฐานข้อมูลของระบบต่างๆ ทีถูกเรียกใช้งานซําๆ เอาไว้เป็น Master files  เช่น  ในระบบขาย 

Mastef files ทีต้องเตรียมก็คือ รายชือลูกคา้ เมือมกีารบันทึกรายการค้าต่างๆ ก็ด ึงรายชือลูกค้า

จาก master files มาใช้ ไม่ต้องมาคีย์รายชือลูกค้าซําๆ ทุกครั งทีทํารายการ  , ในระบบบริหาร

สินค้าคงคลัง Master files ทีต้องเตรียม ก็คือ รายชือสินค้า , รายชือหน่วยนับของส ินค้า เป็นต้น 
   

 3. การบันทึกยอดยกมาก่อนเริมใช้งานโปรแกรม ( Set Balance data ) เป็นการ

บันทึกยอดยกมาของรายการค้าทีเกิดขึนก่อนทีมาเริมใช้งานโปรแกรม แต่ถ้าธุรกิจใด เริมใช้

โปรแกรม พร้อมกับการจดทะเบียนจ ัดตั งบริษัทฯ ก็จะไม่ต้องทําขั นตอนนี  

 

ตัวอย่างยอดยกมาของระบบต่างๆ  

 ยอดยกมาทีจะมาบันทึกเข้าในระบบบริหารสินค้าคงคลัง ก็คือ ยอดสินค้าคงเหลือยก

มา ซึงเราจะได้จาก รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือของรอบบัญชีก่อนมาบันทึกเป็นยอดยกมาใน

รอบบัญชีน ี

 ยอดยกมาทีจะมาบันทึกเข้าในระบบลูกหนี ก็คือ รายการใบส่งของทียังค้างชําระ , ใบ

ลดหนี ทียังค้างชําระ  

 ยอดยกมาทีจะมาบันทึกเข้าในระบบบัญชีแยกประเภท ก็คือ ยอดยกมาของบัญชี

ต่างๆ  โดยเอาตัวเลขมาจากงบดุล ของรอบบัญชีก่อน 

 

 4. บันทึกรายการค้า  (Entry Transactions )  เป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที

เกิดข ึน ซึงจะเกียวข้องกบัการทํางานระบบต่างๆ  เช่น 
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 1. ระบบซือ (PO) จะมกีารบันทึกรายการค้าทีเกียวกับการซือสินค้าและบริการ  

อาจจะเริมตั งแต่ การทําใบเสนอขออนุม้ติจัดซือ , การสั งซือสินค้า , การซือสินค้าและบร ิการ ทั ง

การซือสด ซือเชือ , การส่งคืนสินค้าให้ผู้จําหน่ายและได้ร ับใบลดหนีมาจากเจ้าหนี เป็นต้น 

โดยม ีFlow การทํางาน ดังภาพ ด้านล่าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

ภาพทีเห็นด้านบน คือ ภาพของการทํางานครบทุกขั นตอน แต่ในการทํางานจริง อาจจะไม่ได้ทํา

ทุกขั นตอน ซึงเป็นไปได ้3 แบบ ดังภาพ  
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 2. ระบบขาย (SO) จะมีการบันทึกรายการค้าทีเกียวกับการขายสินค้าและบร ิการ  

อาจจะเริมตั งแต่ การทําใบเสนอราคา , การรับคําสั งขาย , การขายสินค้าและบริการ ทีเป็นการ

ขายสด , ขายเชือ  , การรับคืนสินค้าจากลูกค้าและออกเป็นใบลดหนีให้กับลูกหนี เป็นต้น โดยม ี

Flow การทํางาน ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีเห็นด้านบน คือ ภาพของการทํางานครบทุกขั นตอน แต่ในการทํางานจริง อาจจะไม่ได้ทํา

ทุกขั นตอน ซึงเป็นไปได ้3 แบบ ดังภาพ  

SmartBiz Flow : Sale Order System
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  3. ระบบเจ้าหนี (AP ) จะมีการบันทึกรายการค้าทีเกียวกับ การรับวางบิล , การจ ่

ชําระหนีค่าส ินค้าและค่าบริการให้กับเจ้าหนี และรายการเช็คจ่าย , การบันทึกรายการภาษีหัก 

ณ ทีจ่ายสําหร ับงานบริการ และให้กับเจ้าหนี เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีเห็นด้านบน คือ ภาพของการทํางานครบทุกขั นตอน แต่ในการทํางานจริง อาจจะไม่ได้ทํา

ทุกขั นตอน ซึงเป็นไปได ้2 แบบ ดังภาพ  

SmartBiz Flow : Account Payable System
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  4. ระบบลูกหนี (AR ) จะมีการบันทึกรายการค้าทีเกียวกับ การติดตามหนี โดย

จัดทําใบวางบิล ซึงมีทั งแบบจัดทําเองทีละใบ หรือ ให้โปรแกรมสร้างใบวางบิลให้อัตโนมัติ

สําหรับ invoice ค้างชําระทั งหมดของลูกหนีทุกราย  , การรับชําระหนีค่าสินค้าและค่าบริการ

จากลูกหนี  และรายการเช็ครับ หร ือ ใบโอนเงิน , การบันทึกรายการภาษีหัก ณ ทีจ่ายสําหรับ

งานบริการ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีเห็นด้านบน คือ ภาพของการทํางานครบทุกขั นตอน แต่ในการทํางานจริง อาจจะไม่ได้ทํา

ทุกขั นตอน ซึงเป็นไปได ้2 แบบ ดังภาพ  

SmartBiz Flow : Account Receivable System
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 5. ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (IC )  โดยส่วนใหญ่การเพิมขนึหรือลดลงของสินค้า

คงคลัง จะไดม้าจากการบันทึกรายการซือ ขาย ในระบบซือและระบบขาย ซึงโปรแกรมจะทํา

การ update Inventory balance ให้อัตโนมัติแล้ว โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมาบันทึกรายการซําซ้อน

อีกแต่การเพิมขึนหรือลดลงของสินค้า อาจเกิดจากกรณีอืนๆ ได้อีก เช่น  

 - ส ินค้าแตกหัก ชํารุด ทําให้ต้องตัดสินค้าทชํีารุดออกมาจากคลัง ก็จะบันทึกปรับปรุง

ยอดใหถู้กต้อง โดยใช้ใบปรับยอดสินค้า  

 - ทําการตรวจนับสินค้าประจําปี เมือตรวจนับจํานวนสินค้าทีมีอยู่จริงได้เท่าไหร่ ก็จะ

มาบันทึกใบตรวจนับสินค้าเพือตรวจสอบกับจํานวนสินค้าในระบบ 

 - การเบิกวัสดุสินเปลืองสําหนักงานไปใชง้าน 

 - บางธุรกิจทีมีคลังสินค้าหลายคลัง  อาจจะมีการบันทึกโอนสินค้าระหว่างคลังต่างๆ 

โดยใช้ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง 

 -ธุรกิจผลิต อาจทําการบันทึกเบิกว้ตถุด ิบไปใช้ในการผลิต, การบันทึกรับสินค้าสําเร็จ

รุปทีผลิตเสร็จแล้วเข้าคลัง เป็นต้น 

SmartBiz Flow : Inventory Control System
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  6. ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร (CQ )  Flow การทํางานในระบบเช็ค เป็นดังภาพ

ล่าง ซึงโดยทั วไป เรามักจะบันทึกรายการเช็ครับ เช็คจ่ายไปพร้อมกับการบันทึกใบเสร็จรับเงิน 

ในระบบลูกหนี  ระบบเจ้าหนี ไปแล้ว ซึงรายการเช็คทีบันทึกจากระบบลูกหนี ระบบเจ้าหนี ก็จะ

มาปรากฎให้เห็นทีระบบเช็คและเงินฝากนีด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ยังมีบางกรณีทีเราจะมาบันทึกรายการในระบบเช็คโดยตรง เช่น 

- นําฝากเช็ครับทีถึงกําหนดนําฝาก โดยทําเป็นใบนําฝาก (Payin) 
- ปรับปรุงสถานะของเช็ครับว่าผ่านบัญชี โดยทําการปรับปรุงสถานะเช็ครบั 

ตามวันทีทีเช็คได้ผ่านบัญชีแล้ว 

- ปรับปรุงสถานะของเช็คจ่ายว่าผ่านบัญชีแล้ว โดยทําการปร ับปรุงสถานะเช็ค

จ่าย ตามวันทีทีเจ้าหนีนําเช็คมาขึนเง ิน 
- ปรับปรุงสถานะของเช็ครับทีไม่ผ่านบัญชี (เช็คเด้ง) โดยทําการปรับปรุง

สถานะของเช็คและระบุสาเหตุทีไม่ผ่านบัญชี ตามเอกสารทีได้จากธนาคาร 

- ปรับปรุงสถานะของเช็คจ่ายทีไม่ผ่านบัญชี (เช็คเด้ง) โดยทําการปรับปรุง

สถานะของเช็คและระบุสาเหตุทีไม่ผ่านบัญชี ตามเอกสารทีได้จากธนาคาร 

- บันทึกใบถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ เพือนําฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน สําหรับเช็ค

ทีได้จ่ายออกไป ซึงเรามักจะทําไปพร้อมกับการบันทึกใบสําคัญลงบัญชี

SmartBiz Flow : Cheque & Bank System

ใบนําฝาก
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7. ระบบสินทรัพย์และค่าเสือมราคาสินทรัพย์ ( FA )  การทํางานในระบบนี จะเป็นการ

คํานวณค่าเสือมราคาส ินทร ัพย์ โดยผู้ใช้งานเพียงแค่สั งประมวลค่าเสือมราคาสินทรัพย์ในช่วง

เดือนทีต้องการเท่านั น แล้วโปรแกรมก็จะทําการคํานวณค่าเสือมราคาให้ละเอียดตามจํานวนวัน

ของแต่ละเดือน และทําการลงบัญชีใหอ้ัตโนมัติไปยังระบบบัญชีแยกประเภทให้ด้วย  

แต่ในกรณีทีผู้ใช้งาน ต้องการปรับปรุงตัวเลขค่าเสือมราคาทีได้จากการคํานวณ 

จะต้องมาทําการปรับปรุงทีระบบสินทรัพย์ให้เรียบร้อยก่อน แล้วโปรแกรมจะ 

update รายการไปลงบัญชีให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartBiz Flow : Fixed Assets & Depreciation
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8.ระบบบัญชีแยกประเภท ( GL)  ในระบบบัญชีแยกประเภทนี  จะมี flow การทํางาน

ดังภาพล่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  การตรวจสอบย้อนกลับรายการและเอกสารทีบันทึกมาจากระบบอืน( Trace back ) 

ในระบบนี จะมีเมนูทีใช้ในการบันทึกเอกสาร คือ เมนูบันทึกรายการรายวัน โดยจะมี

สมุดรายวันให้เล ือกเข้าทํางาน ซึงส่วนใหญ่รายการรายวันเหล่านี จะเกิดจากการลงบัญชี

อัตโนมัติมาจากระบบต่างๆ  ตามภาพทีแสดงการเชอืมโยงระหว่างระบบต่างๆ ในหัวข้อก่อน

หน้านี จะเห็นว่ามีการบันทึกบัญชีอัตโนมัติมาจากระบบต่างๆ เข้ามาทีะบบบัญชีแยกประเภท 

ระบบซือ เมือทํารายการขายเชือ , ลดหนีเงินเชือ จะบันทึกบัญชีอัตโนมัติ โดย

มาสร้างใบสําค ัญซือเชือ ไว้ในสมุดรายวันซือเชือ หรือ เมือทําการซือสด ,ลดหนี

เงินสด จะลงบัญชีทีสมุดรายวันเงินสดจ่าย 
 

ระบบเจ้าหนี เมือทําการจ่ายชําระหนี  โปรแกรมจะบันทึกบัญชีอัตโนมัติ โดยมา

สร้างใบสําคัญเงินสดจ่าย ไว้ในสมุดรายวันเงินสดจ่าย 
 

SmartBiz Flow : General Ledger System
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ระบบขาย เมือทํารายการขายเชือ , ลดหนีเง ินเชือ จะบันทึกบัญชีอัตโนม ัติ โดย

มาสร้างใบสําค ัญขายเชือ ไว้ในสมุดรายวันขายเชือ หรือ เมือทําการขายสด ลด

หนีเง ินสด จะลงบัญชีทีสมุดรายวันเง ินสดรับ 
 

ระบบลูกหนี เมือทําการรับชําระหน ี โปรแกรมจะบันทึกบัญชีอัตโนมัติ โดยมา

สร้างใบสําคญัเงินสดรับ ไว้ในสมุดรายวันเงินสดรับ 
 

ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร เมือทําการนําฝากเช็ค (Payin) โปรแกรมจะ

สร้างใบสําคัญทั วไป ไว้ในสมุดรายวันทั วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2, การบันทึกรายวันและบันทึกเอกสารประกอบการลงบัญชไีปพร้อมกัน 

นอกจากรายการรายวันทีเกิดจากการลงบัญชีอตัโนมัตทิีเกิดจากการบันทึกรายการ

ค้าจากระบบอืนๆ แล้ว  ในโปรแกรม Smartbiz นี  ย ังสามารถบันทึกรายการค้าต่างๆ ได้

เอง โดยบันทึกเป็นเอกสารประกอบการลงบัญชี ขณะบันทึกรายการรายว ัน เช่น 
 

1. บันทึกตั งค้างจ่ายค่านํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ซึงเป็นนใบส่งของ/ใบแจ้งหนี  3 รายการ 

แต่จัดทําใบสําคัญซือเชือ (Voucher) 1 ใบ เราก็จะมาบันทึกในระบบบัญชีแยก

ประเภท ทีเมนู “บันทึกรายการรายวัน” และเข้าไปบันทึกใบแจ้งหนีทั ง 3 รายการ ซึง

Invoice
A

การเชือมโยงจากระบบขายไประบบบ ัญชีแยกประเภท

 เมนู บ ันทึกขายเชือ เมนู บ ันทึกรายว ัน

ใบสําค ัญ
ขายเชือ

 เมือบ ันท ึก Invoice ในระบบขาย
จะลงบ ัญชีให้อ ัตโนม้ต ิทีระบบบ ั ญชีแยกประเภท

ทีใบสําค ั ญขายเชือ (Voucher) 
จะเห็น invoice ขายใบนี

เป็นเอกสารประกอบการลงบ ัญชี

Copyright CrystalSoft Public Company Limited

Invoice
A

ระบบบัญชี 
GL

ระบบขาย
SO
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ในทีนี เราจะเรียกว่า “เอกสารประกอบการลงบัญช”ี โดยเข้าไปทีหน้าเอกสาร

ประกอบการลงบัญช ี(กดปุ ่ ม F7-link) 
 

2. บันทึกใบเสร็จจ่ายค่านํา ค่าไฟ ฯ ทีเคยตั งหนีไว้  ซึงเป็นใบเสร็จ 3 รายการ แต่มี

ใบสําคัญจ่าย (Voucher) เพียง 1 ใบ เราก็จะมาบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท ที

เมนู “บันทึกรายการรายวัน” และเข้าไปบันทึกใบเสร็จทั ง 3 ใบ โดยใบเสร็จนีตัดชําระ

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี ทเีคยตั งหนีเอาไว้ไดด้วย   
 

3. บันทึกขายสด ขายเชือ สินค้า แบบไม่บันทึกรายการสินค้า เช่น รายการทีไม่ต้องการ

ควบคุมยอดสินค้าคงเหลือ ก็จะบันทึกทีรายการรายวันหน้า Link-เชือมโยง 
 

4. บันทึกซือสด ซือเชือ สินค้า แบบไม่บันทึกรายการสินค้า เช่น รายการทีไม่ต้องการ

ควบคุมยอดสินค้าคงเหลือ ก็จะบันทึกทีรายการรายวันหน้า Link-เชือมโยง 

5. เมือทําใบเสร็จรับเงินทีเป็นงานบริการ จะบันทึกใบเสร็จ และใบภาษีหัก ณ ทีจ่าย 

รวมถึง เช็ครับไปพร้อมกัน ก็จะบันทึกทีรายการรายวัน และบันทึกเอกสาร

ประกอบการลงบัญชี ทั ง ใบเสร็จ , ใบหักณ ทีจ่าย , เช็ครบัไปพร้อมกัน 
  

เอกสารประกอบการลงบัญชีทีได้บันทึกไว้จากหน้า F7-Link  นี จะไปปรากฎทีระบบ

นันๆ ด้วย เช่น บันทึก invoice ขายเชือ ไว้ทหีน้าเอกสารประกอบการลงบัญช ีF7-Link ทรีะบบ

บัญชีแยกประเภท เมอืเข้าไปทีระบบขาย ทีเล่มขายเชือก็จะเห็น invoice ขายเชือรายการนีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คีย ์ Invoice ทีหน้าLink ในระบบบ ัญชจีะไปรวมในระบบขาย

ระบบบัญชี 
GL

เมนู บ ั นทึกรายว ัน
เข้าไปทีหน้าLink-เอกสารประกอบการลงบ ัญชี

Invoice
B

ใบสําค ัญ
ขายเชือ

บ ั นทึกใบสําค ั ญขายเชือทีระบบบ ั ญชี
และบ ั นทึกInvoice B ในหน้า Link-เชือมโยง

** การคีย ์เอกสารทีหน้า Link ได้ 
เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะ

ของโปรแกรม Smartbiz

เมือเข้ามาทีระบบขาย เมนูขายเชือ 
จะเห็น Invoice B ทบี ั นท ึกในระบบบ ั ญชี 

อยู่ต่อจาก Invoice A ทีบ ันทึกในระบบขาย

Copyright CrystalSoft Public Company Limited

Invoice
A

ระบบขาย
SO

 เมนู บ ันท ึกขายเชือ

Invoice
B
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3. การกําหนดการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ได้ 4 ระดับ ดังนี 
 

1. ให้ลงบัญชีเหมือนกันทั งบริษัท ทําท ีเมนู “กําหนดหน้าทีของผังบัญชีในสภาวะทั วไป” 

2. ให้ลงบัญชีแยกตามเล่มเอกสาร  (ดูตัวอย่างในหัวข้อถัดไป ) 

3. ให้ลงบัญชแียกตามกลุ่มฐานขอ้มูล เช่น ลงบัญชีต่างกันตามกลุ่มสินค้า  , กลุ่มลูกค้า 

4. ให้ลงบัญชีแยกตามฐานข้อมูล เช่น ลงบัญชีต่างกันในสินค้าแต่ละรายการ, ลูกค้าแต่ละราย s

หรือ ต่างกันตามผู้จําหน่ายแต่ละราย 
 

ตัวอย่าง การกําหนดการบันทึกบัญชีอัตโนมัติแยกตามเล่มเอกสาร 
 

 สมมติว่า บร ิษัทฯ จะเพมิเล่มขายเชือเล่มที 2 โดยให้มีการลงบัญชีอ ัตโนมัต ิต่างจากการ

ขายเชือเล่มเดิม ด ังภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั นตอนในการกําหนดการบันทึกบัญชีอัตโนมัติแยกตามเล่มขายเชือ มีดังนี 

1. เพิมบัญชีทีต้องการ ทีเมนู “เพิม/แก้ไขผังบัญช”ี 

2. สร้างสภาวการณ์ หรือรูปแบบการลงบัญช ีทเีมนู”กําหนดหน้าทีของผังบัญชีตาม 

สภาวการณ์” โดยระบุว่าหน้าทีบัญชีทีใช้งาน จะจับคู่กับบัญชีใดในผังบัญชี 

สําหรับการขายเชือสินค้า มีหน้าทีบัญชี อยู่ 3 หน้าที คือ 

 1.หน้าที “ลูกหนีการค้า”  2. หน้าที “ขายเชือ” 3. หน้าที “ภาษีขาย” 

3.เพิมเล่มเอกสารทจีะใช้งาน เช่น เล่มขายเชือสินค้า มีรหัสประเภทเอกสารคือ SI 

เข้าท ีระบบขาย-> ฐานข้อมูล->เมนู “A-กําหนดเล่มเอกสารและการเชือมโยง”   

โดยระบุสภาวการณ์ทีสร้างไว้ในข้อ 2.  และระบุชือสมุดรายวนัทีจะให้ลงบัญชีอัตโนมัติ 
 

จากนัน ให้ทําการขายเชือในเล่มเอกสารนัน  โปรแกรมก็จะลงบัญชีให้ตามทีกําหนดไว้ 

Current
Invoice ขายเชือ เล่ม 0001
ลงบ ัญชีอ ัตโนม ัต ิ  ด ั งนี

Dr. ลูกหนกีารค้า

Cr. ขายเชือ
Cr. ภาษีขาย

New
- เพิม Invoice ขายเชือ เล่ม 0002
- เพิมบ ั ญชีขายเชือ-ประเทศจีน
- ใหล้งบ ั ญชีอ ัตโนม้ต ิ ด ั งนี

Dr. ลูกหนีการค้า

Cr. ขายเชือ-ประเทศจีน
      Cr.  ภาษีขาย

Copyright CrystalSoft Public Company Limited

เมือบันทึกขายเชือ คือ จะใชห้น ้ าทีบัญช3ี หน ้ าทีเพือบันทึกบัญชี
อัตโนมัติ คือ 
1. หน ้ าที ลูกหนีการค้า 2. หน ้ าที ขายเชือ และ 3. หน ้ าที ภาษีขาย
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4. การปรับปรุงรายการตอนสินงวด และปิดบัญชี 
 

 นอกจากรายการรายวันทีกล่าวมาแล้ว ยังมีรายการรับ – จ่าย ต่างๆ  เช่น การจ่าย

เงินเดือนเป็นเงินสด , การนําส่งเง ินสมทบประกันสังคมให้กับสํานักงานประกันสังคม ซึงเป็น

การบันทึกรายการตามปกติ โดยทําการเดบิต เครดิต บัญชีทีต้องการ  และถ้ารายการเหล่านไีม่

มีเอกสารประกอบการลงบัญชี ก็ไม่ต้องเข้าไปคีย์รายการทีหน้า link 
 

เมือถึงส ินงวดบัญชี ในทีนีสมมติว่างวดบัญชีคือสินเดือน  เราจะทําการปรับปรุงรายการ

ต่างๆ เช่น ตั งค้างรับรายได้ค้างร ับ , ตงัค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย , คํานวณค่าเสือมราคา

สินทร ัพย ์ แล้วทําการปิดบัญชี ในทีนี ยกตัวอย่าง รายการปร ับปรุงทีมักจะต้องทํา คือ 

1. รายการทตีั งค้างรับ – ค้างจ่าย ซึงเป็นการบันทึกรายการรายวัน อาจจะมีเอกสาร

ประกอบการลงบัญชี หรือไม่มีก็ได้ 

2. ส ั งคํานวณค่าเสือมราคาสินทร ัพย์ 

3. การปิดภาษีซือ ภาษีขาย 

4. การโอนปิดสินค้าคงเหลือต้นงวด และบันทึกยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด  

5. การปิดบัญชีรายได ้– ค่าใช้จ่าย  

6. การปิดบัญชีกําไร-ขาดทุนเข้าบัญชีกําไรสะสม 

ในทีนีจะอธิบายเฉพาะรายการในข้อ 2 – 6 ดังน ี
 

4.1. คํานวณค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์

ให้โปรแกรมประมวลผลค่าเสือมราคาจากฐาน  โดยเข้าไปทีระบบสินทรัพย์  เลือก

เมนูให้เครืองประมวลผลค่าเสือม  ใหร้ะบุช่วงเดือนทีต้องการคํานวณค่าเสือมราคา โปรแกรมจะ

ทําการคํานวณค่าเสือมราคาและบันทึกบ ัญชีอัตโนมัติไปทรีะบบบัญช ี

ระบบสินทรัพย ์   บ ันทึก    ให้เครืองประมวลผลค่าเสือม  ระบุช่วงเดือนทีต้องการ 

หลังจากคํานวณค่าเสือมราคาเสร็จแล้ว   เมือกลับมาดูทีระบบบัญชี สมุดรายวัน

ทั วไป จะมี  Voucher   ทีได้มาจากการคํานวณค่าเสือมราคาอัตโนมัติของระบบสินทร ัพย์  

 

4.2. ปิดบัญชีภาษีซือ - ภาษีขาย 

ทําการปิดบัญชีภาษีซือ และภาษีขายเข้าบัญชีลูกหนีสรรพากร หรือเจ้าหนีสรรพากร  

หากภาษีขายสูงกว่าภาษีซือ  บริษัทฯ จะต้องนําส่งส่วนต่างระหว่างภาษีขายกับภาษีซือ แต่ถ้า

ภาษีซือสูงกว่าภาษีขาย บริษัทฯ สามารถขอคืนภาษี  หรือขอเครดิตคืนภาษีไว้ใช้ในเดือนถัดไป 
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 สําหรับ มูลคา่ภาษีขาย เรียกดูจาก รายงานภาษีขายรวมยืนเพิมเติม   

 สําหรับ มูลค่าภาษีซือ  เร ียกดูจาก รายงานภาษีซือรวมยืนเพิมเติม   

ทําการบันทึกบัญชี ทีเมนูระบบบัญช ี   บันทึกรายวัน    สมุดรายว ันทั วไป 

 

4.3. บ ันทึกปิดสินค้าคงเหลือต้นงวด และบันทึกยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด 

หัวข้อนี  สําหรับกิจการทีมีนโนบายการบันทึกบัญชีส ินค้าเป็นแบบสินงวด ( Periodic ) 
 

1 ให้โปรแกรมทําใหอ้ ัตโนมัติ  

เข้าไปที ระบบบัญชี    บ ันทึกรายวัน   สมุดรายวันทั วไป 

เพิม VOUCHER ใหม่  ระบ ุTYPE “C”  แล้วเลือก “ปิดบัญชีส ินค้าคงเหลือ (กรณี Periodic)” 
 

2. ทําการบันทึกบัญชีเอง  ( ไม่ได้ใช ้TYPE “C” ) ให้ทําด ังน ี

1. หามูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวด  เรียกดูจากรายงาน”มูลค่าส ินค้าคงเหลือ “  โดย

เรียกดู ณ วันต้นงวด ในทีนี คือ 31/12/53  หรือ ดูจากยอดยกมาเริมต้นตั งบริษัท 

2. หามูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด   เร ียกดูจากรายงาน”มูลค่าสินค้าคงเหล ือ “ โดย

เรียกดู ณ วันสินงวด ในทีนี คือ 31/01/54 

ทําการบันทึกบัญชี   ทีเมนูระบบบัญช ี   บ ันทึกรายว ัน   สมุดรายว ันทั วไป 

เดบิต บัญชี”ส ินค้าสําเร็จรูป”  (ใส่หมายเหตุว่า “ปลายงวด” ) โดยใช้ยอดสินค้าปลายงวด 

และเครดิต บัญช ี”ส ินค้าสําเร็จรูป”  (ใส่หมายเหตุว่า “ต้นงวด” ) โดยใช้ยอดสินค้าต้นงวด 

สําหรับส่วนต่างของยอดต้นงวด กับปลายงวด บันทึกเข้าทีบัญชี “ต้นทุนขาย” 

 

4.4.  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบ ัญชีกําไรขาดทุน 

 

สําหรับการปิดบัญชีรายได้และคา่ใช้จ่ายเข้าบัญชีกําไรขาดทุนนั น จะให้โปรแกรม ทํา

การปิดบัญชีให้อัตโนมัติ ดังน ี

ทําการบันทึกบัญชี  ทีเมนูระบบบัญช ี   บ ันทึกรายวัน    สมุดรายวันทั วไป 

โดยระบุวันทีทีต้องการปิดงวดบัญชี -> ระบุค่า “ TYPE”  ให้เป็น  “C”  (CLOSE)  ->  

ระบุเดือนปีทีปิดบัญชี แล้วกดปุ ่ ม OK  -> เลือกหัวข้อการปิดบัญชี คอื “ปิดทั งบ ัญชีรายได้และ

ค่าใช้จ่าย”   

เมือเลือกแล้ว โปรแกรมจะทําการลงบัญชี โดยกลับรายการบัญชีรายได้  และบัญชี

ค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ ส่วนต่างของบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจะบันทึกเข้าบัญชีกําไร-ขาดทุน  
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4.5.  ปิดบัญชีกําไร-ขาดทุน เข้าบ ัญชีกําไร-ขาดทุนสะสม 

จากข้อ 4/4. เราจะได้ต ัวเลขของบัญชีกําไรขาดทุนสุทธิมาแล้ว(ซึงตัวเลขนีอาจจะเป็น

ตัวเลขด้านเดบิต  หรอืเครดิตก็ได้)  และให้นํายอดกําไรสุทธิทีไดม้าปิดเข้าบัญชีกําไรสะสม   

ทําการบันทึกบัญชี  ทีเมนูระบบบัญช ี   บ ันทึกรายวัน    สมุดรายวันทั วไป 

โดยระบุวันทีทีต้องการปิดงวดบัญชี -> ระบุค่า “ TYPE”  ให้เป็น  “C”  (CLOSE)  ->  

ระบุเดือนปีทีปิดบัญชี แล้วกดปุ ่ ม OK  -> เลือกหัวข้อการปิดบัญชี คือ “บันทึกรายการเอง”  
 

เมือเลือกแล้ว  ผู้ใช้งานบันทึกรายการเอง  เช่น กรณีมีกําไรสุทธิ เราจะบันทึกดังนี 

Dr.  บัญชี “กําไร-ขาดทุน สุทธ”ิ  xx,xxx 

 Cr. บัญชี “กําไร-ขาดทุน สะสม   xx,xxx 

 

เมือทําการปิดบัญชีแล้ว VOUCHER ทังหมดในงวดบัญชีนี จะมี STEP เป็น CLOSE 

และจะไม่อนุญาตให้ทําการแก้ไข แต่เข้าไปดูรายละเอียดได้ 

 

 

5.  การยกเลิกการปิดบัญชี 
 

 หลงัจากทําการปิดบัญชีแล้ว หากพบว่ามีรายการทีต้องแก้ไข เราจะกลับไปแก้ไข

รายการทีอยู่ในงวดทีปิดบัญชีไม่ได้ จะต้องทําการยกเลิกการปิดบัญช ีแล้วจึงจะกลับไปแก้ไข

รายการเดิมได้ มีวิธ ีทําดังนี 

เข้าเมนูระบบบัญชี    บันทึกรายวัน    สมุดรายว ันทั วไป 

 

เข้าไปท ีVOUCHER ทีม ีTYPE “C”  แล้วกดปุ ่ ม “F4-ลบ”  ให้ครบทุกใบ ในทนีี จะม ี

VOUCHER TYPE “C” อยู่ 2 รายการ คือ VOUCHER ทีปิดรายได-้ค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกําไร-

ขาดทุนสุทธิ  และ VOUCHER ทีปิดบัญชีกําไร-ขาดทุนสุทธิ  เข้าบัญชีกําไร-ขาดทุนสะสม 

หลังจากลบ VOUCHER 2 รายการนีแล้ว จะเห็นว่า VOUCHER อืนๆ จะไม่ม ีSTEP ‘CLOSE’ 

แล้ว เราก็จะเข้าไปทําการแก้ไขรายการได ้
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ข. การใช้งานโดยใช้ตัวอย่างตามกรณีศึกษาทีให้มา 
 

1. กําหนดโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure) 

รายละเอียดของบริษัทมีดังนี 

รหัสบริษัท  0001   (  ให้เปลียนเป็นรหัสนักศึกษา ) 

  ชือบริษัท   บริษัท คริสตอลซอฟท ์จํากัด (มหาชน) 

    ( ให้เปลียนเป็นชือนักศึกษา ) 

 ทีอยู ่   615 อาคารจิตต์อุทัย ชั น 9 ถนนรามคําแหง 

   แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

   ทีอยู ่(ภาษา2)  ( ให้ใส่ email address ของนักศึกษา ) 

 โทรศัพท ์  0-2732-1800  ( เปลียนเป็นเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา) 

 โทรสาร  0-2732-1423 

วันเริมรอบบัญชี 01 / 01 

วันทีเริมใช้ระบบ 01 / 01 / 2554 

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 3102001000 (  ให้เปลียนเป็นรหัสนักศึกษา ) 

อัตราภาษีมูลค่าเพิม  ประเภท  1  VAT 7 %  

คํานวณต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ FIFO (First–in , First–out) 

การลงรายการบญัชีสินค้าและวัตถุดิบ Periodic (R) 
 

2. การเตรียมฐานข้อมูลของระบบต่างๆ  ( Setup Master Files ) 
 

2.1  รายชือผู้จ ําหน่าย  
 

 เข้าทีระบบซือ    ฐานข้อมูล    เมนู “เพิมและแก้ไขรายชือผู้จําหน่าย” 
 

รหัส ชือผู้จ ําหน่าย ทีอยู ่

S-01 บริษัท ซัมซุง จํากัด  15 กรุงเทพฯ 10150 

S-02 บริษัท โซนี จํากัด 12 ถ.วิภาวดี เขตดินแดง  กรุงทพฯ 10200 

S-03 บริษัท หัวเหว่ย จํากัด 30 ถ.พระราม 6  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

S-04 บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จํากัด 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั น 9 ถนนรามคําแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

S-05 เจ้าหนีสาธารณูปโภค  
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2.2  รายชือลูกค้า 
  

 เข้าทีระบบขาย    ฐานข้อมูล    เมนู “เพิมและแก้ไขรายชือลูกค้า” 
 

 

รหัส ชือลูกค้า ทีอยู ่

C-01 บริษัท จักรยานแอลเอจํากัด 58  ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน จ.นครปฐม  73160 

C-02 บริษัท ฟิล์มลามิน่า จํากัด  110  หมู ่18 ถนนตลิงชัน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ  10170  

C-03 บริษัท  บริทสโตน จํากัด 88  ซอย 3 ตําบลมะขาม อ.พัฒนา จ.ระยอง 21180 

 

2.   รายการสินค้า / หน่วยนับ / กลุ่มสินค้า 
 

 เราจะต้องบันทึกฐานข้อมูลหน่วยนับ และ กลุ่มสินค้า ก่อนทําการบันทึกรายการ

สินค้า เร ียงตามลําดับ ดังนี 
 

2.3.1 ฐานข้อมูล “หน่วยนับ”  ในทีนีมีหน่วยนับเดียว คือ “เครือง” รหัสหน่วยนับเป็น “1” 

 เข้าที ระบบบริหารสินค้า   ฐานข้อมูล    เมนู “เพิมและแก้ไขหน่วยนับ” 
 

2.3.2 ฐานข้อมูล “กลุ่มสินค้า” ในทีนีมกีลุ่มส ินค้ากลุ่มเดียว ค ือ “เครืองใช้ไฟฟ้ า ” ตั งรหัส

กลุ่มสินคา้ เป็น “01” 

 เข้าที ระบบบริหารสินค้า   ฐานข้อมูล    เมนู “เพิมและแก้ไขกลุ่มสินค้า” 
 

2.3.3 ฐานข้อมูล “สินค้า” 

 เข้าที ระบบบริหารสินค้า    ฐานข้อมูล   เมนู “เพิมและแก้ไขสินค้า ” 

 
 

รหัส 

สินค้า 

ชือสินค้า ชนิด 

สินค้า 

ชนิด

สินค้า 

ราคาทุน 

มาตรฐาน 

กลุ่ม 

สินค้า 

หน่วย

นับ 

ราคาขาย 

E-01 จอพลัสม่า 

สิ
นค

้าส
ําเ

ร็จ
รูป

 

รห
ัส 

1 

1 19,000 

เค
รือ

งใ
ช้ไ

ฟ
ฟ้

า 

รห
ัส 

 0
1 

เค
รือ

ง 

รห
ัส 

 0
1 

 25,000 

E-02 เครืองเล่น DVD 1 8,500 15,500 

E-03 ชุดโฮมเธียเตอร ์ 1 23,000 35,000 

E-04 เครืองเล่น MP4 1 1,800 4,200 
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2.4  ผ ังบ ัญชี 
 

เข้าที ระบบบัญชี    ฐานข้อมูล    เมนู “เพิมและแก้ไขผังบัญช”ี 

ในกรณีนี จะใช้ผังบัญชทีีโปรแกรมเตรียมให ้ และอาจม ีการเพิมบัญชบีางรายการทีไมม่ ีในผัง

บัญชีเข้าไปในภายหลังได้อีก 

 

2.5  รายการสินทรัพย ์
 

 เข้าทีระบบสินทรัพย ์   ฐานข้อมูล    เมนูเพิมและแก้ไขรายการสินทรัพย ์
 

รายการสินทรัพย์ มีดังนี 

รหัสสินทรัพย์   001 

ชือสินทรัพย์   เครืองคอมพิวเตอร์ 

เป็นสินทรัพย์ของแผนก   < ไม่ระบุ > 

รหัสบัญชีสินทรัพย์   1022011 เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

Dr. บ ัญชีค่าเสือม   514002    ค่าเส ือมราคาเครืองคอมพิวเตอร์ 

Cr. บ ัญชีค่าเสือมสะสม   1022012  ค่าเสือมราคาสะสม-เครืองคอมพิวเตอร์ฯ 

ราคาซือ    54,000.00 บาท 

ราคาทีซือหรือได้มา    54,000.00 บาท 

มูลค่าสินทรัพย ์   54,000.00 บาท 

ว ันทีซือ   01 / 01 / 2552 

ว ันทีเริมคํานวณค่าเสือม 01 / 01 / 2554 

วิธีการคํานวณค่าเสือม  เส้นตรง 

ความถีในการบันทึกบัญชี เดือนละครั ง 

อัตราค่าเสือม   20 % ต่อปี 

ราคาซาก   1.00 บาท 

ค่าเสือมสะสมก่อนวันเริมคํานวณค่าเสือม 21,600 บาท 
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2.6  รายการสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

 เข้าที ระบบเช็ค    ฐานข้อมูล   เมนู “เพิมและแก้ไขบัญชีเงินฝาก”  

 

2.6.1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current ) 

 รหัส  001   

 เลขทีบัญช ี  081-1-14260-7 

 ชือสมุดบัญชีเงินฝาก  ( ใส่เป็นชือนักศึกษา )  / กระแสรายวัน 

 ธนาคาร/สาขา  ธนาคารกสิกรไทย / รามคําแหง 

 ประเภทบัญช ี  C  =  Current 

 ว ันทีเปิดบัญชี  01 / 01 / 53 

 ยอด Balance  76,400 บาท    ณ วันที  01/01/54 

 รหัสบัญชี (จากผังบัญชี)  101201    เง ินฝากกระแสรายวัน  

 กรณีใบนําฝาก ลงบัญชีทีสมุดรายวัน   GJ  สมุดรายวันทั วไป 

 กรณีกลับรายการเช็คจ่าย ลงบัญชีทีสมุดรายวัน GJ  สมุดรายวันทั วไป 

 บ ัญชีเช็คจ่าย 201204  เช็คจ่ายรอนําเงินเข้าบัญชี 

 บ ัญชีเช็ครับ 101303  เช็ครับรอนําฝาก   

        

2.6.2 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ (Saving) 

 รหัส  002 

 เลขทีบัญช ี  081-2-79910-9 

 ชือสมุด (บัญชีเงินฝาก)  ( ใส่เป็นชือนักศึกษา )  / ออมทรัพย ์

 ธนาคาร/สาขา  ธนาคารกสิกรไทย / รามคําแหง 

 ประเภทบัญช ี  S  =  Saving 

 ว ันทีเปิดบัญชี  01 / 01 / 52 

 ยอด Balance  21,000 บาท    ณ วันที   01/01/54 

 รหัสบัญชี (จากผังบัญชี)  101202   เง ินฝากออมทรัพย ์

 กรณีใบนําฝาก ลงบัญชีทีสมุดรายวัน   GJ  สมุดรายวันทั วไป 

 กรณีกลับรายการเช็คจ่าย ลงบัญชีทีสมุดรายวัน GJ  สมุดรายวันทั วไป 

 บ ัญชีเช็คจ่าย 201204  เช็คจ่ายรอนําเงินเข้าบัญชี 

    บ ัญชีเช็ครับ   101303  เช็ครับรอนําฝาก  
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3.  การบนัทึกยอดยกมาต้นงวด  ( Set balance data ) 

 
เป็นการบันทึกยอดยกมาทุกระบบทีมีผลต่อการทํางานในโปรแกรม โดยโปรแกรมมี

ความสามารถพิเศษ คือ ผู้ใช้งานสามารถทํารายการค้าไปก่อนได้ โดยทียังไม่บันทึกยอดยกมา

เข้าไปในระบบกไ็ด ้เช่น ยังไม่ได้ปิดบัญชีจากระบบงานเดิม หรือย ังไม่ได้ตรวจนับสต๊อค ซึงเมือ

เราได้ตัวเลขแล้วจ ึงมาบันทึกย้อนหลัง  สําหรับยอดยกมาทีจะบันทึกเข้าระบบต่างๆ มีดังน ี
 

3.1  บ ันทึกยอดยกมาของสินค้าคงเหลือต้นงวด 
 

เข้าที ระบบบริหารสินค้าคงคลัง    บ ันทึก    เมนูปรับยอดสินค้า 

เพิมใบปรับยอดแล้วทําการบันทึกจํานวนและต้นทุนของสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด  ในช่อง ”

รายการเพิม” ผลรวมของรายการสินค้าทียกมาต้นงวดทีบันทึกในระบบนจีะต้องเท่ากับบัญชี

ส ินค้าคงเหล ือในระบบบัญชีแยกประเภท ในข้อ 2.4  

 

รายการสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด ณ  31 / 12 / 2553    
 

รหัสสินค้า ชือสินค้า ราคาทุน จ ํานวน รวม 

E-01 จอพลัสม่า 19,000 5  เครือง 95,000 

E-02 เครืองเล่นดีวีดี 8,500 2  เครือง 17,000 

E-03 ชุดโฮมเธียเตอร ์ 23,000 1  เครือง 23,000 

E-04 เครืองเล่น MP4 1,800 5  เครอืง 9,000 

 รวม   144,000 

 

3.2 บันทึกยอดยกมาของลูกหนี 
 

ระบบลูกหนี    ฐานข้อมูล    เมนูบันทึก Invoice ขายยกมาต้นงวด 

 

การบันทึกยอดยกมาของลูกหนีรายตวั เป็นการบันทึกยอดหนียกมาของลูกหนีแต่ละ

ราย แยกตามเอกสารทีเคยออกไว้ก่อนเริมต้นใช้โปรแกรม ซึงยอดรวมของลูกหนีรายตัว จะต้อง

เท่ากับยอดยกมาทางบัญชีของบัญชีลูกหนีการค้าในข้อ 2.4 ด้วย 
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รายการ INVOICE ขายยกมาต้นงวด มีดังนี 

 ประเภทเอกสาร   SI   ใบส่งของ / ใบกํากับภาษี / ใบแจ้งหน ี(ขาย) 

 เล่ม  0001    

 เลขที  00001 

 เลขทีอ้างอิง  99801 

 ว ันที  10 / 12 / 53  

 ชือแผนก    <ไม่ระบุ > 

 ชือลูกค้า  บริษัท  บริทสโตน จํากัด 

 ยอดเงินยกมาสุทธิ 25,000.00 บาท 

3.3  บ ันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี 

 

ระบบเจ้าหนี    ฐานข้อมูล    เมนูบันทึก Invoice ซือยกมาต้นงวด 

 

การบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนีรายตัว เป็นการบันทึกยอดหนียกมาของเจ้าหนีแต่ละ

ราย แยกตามเอกสารทีเคยออกไว้ก่อนเริมต้นใช้โปรแกรม ซึงยอดรวมของเจ้าหนีรายตัว จะต้อง

เท่ากับยอดยกมาทางบัญชีของบัญชีเจ้าหนีการค้าในข้อ 2.4 ด้วย 
 

รายการ INVOICE ซือยกมาต้นงวด มีดังนี 

 ประเภทเอกสาร   BI   ใบส่งของ / ใบกํากับภาษี / ใบแจ้งหน ี(ซือ) 

 เลม่  0001    

 เลขที  00001 

 เลขทีอ้างอิง  77101 

 ว ันที  24 / 12 / 53   

 ชือแผนก    <ไม่ระบุ > 

 ชือผู ้จําหน่าย  บริษัท โซน ีจํากัด  

 ยอดเงินยกมาสุทธิ 43,200.00 บาท 
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3.4 บ ันทึกยอดยกมาของบัญชีแยกประเภท  
 

 เข้าทีระบบบัญช ี   ฐานข้อมูล    เมนู ใส่ยอดยกมาของบัญชีแยกประเภท 
 

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จ ํากัด (มหาชน) 

งบดุล 

ณ  ว ันที    ธันวาคม  53 

รหัสบัญชี ชือบัญช ี เดบิต เครดิต 

101101 เงินสด 51,200.00  

101201 เงินฝากกระแสรายวัน 76,400.00  

101202 เงินฝากออมทรัพย ์ 21,000.00  

101302 ลูกหนีการค้า 25,000.00  

101401 สินค้าสําเร็จรูป 144,000.00  

1022011 เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 54,000.00  

1022012 ค่าเสือมราคาสะสม-เครืองคอมพิวเตอร์ฯ  21,600.00 

201102 เจ้าหนีการค้า  43,200.00 

202001 เงินกู้ยืมธนาคารระยะยาว  50,000.00 

31001 ทุนจดทะเบียน  185,900.00 

31003 กําไรสะสม  70,900.00 

 รวมสุทธิ 371,600.00 371,600.00 
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4. บ ันทึกรายการค้า  ( Entry Transactions ) ของปี 2554 ดังนี 
 

ม.ค. 2 ขายเชือ จอพลัสม่า เครืองละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครือง ให้กับ บริษัท แอลเอ 

จํากัด โดยออกใบส่งของ/ใบกํากับภาษ ี/ใบแจ้งหน ีเลขทอี้างอิง SI 0001/ 00002 

ม.ค. 4 ขายสด เครืองเล่น DVD เป็นเงินสด เครืองละ 15,500 บาท จํานวน 1 เครือง ให้กับ

บริษัท ฟิล์มลามิน่า จํากัด โดยออกใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน เลขที

อ้างอิง SR 0001/ 00001 

ม.ค. 5 ออกใบเสร็จรับเงิน เพือรับชําระINVOICE ขายยกมาต้นงวดเลขทีอ้างอิง 99801 จาก

บริษัท บริทสโตน จํากัด  ได้รับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 4  เลขที  

4481234  ลงวันที 15 ม.ค.54 รับชําระเต็มจํานวน 

ม.ค. 7 ได้ร ับใบส ั งซือ (PO) เลขที 722 จากบริษัท บริทสโตน จํากัด  นํามาทําใบร ับคําสั งซือ

จากลูกค้า (Sale Order) ขายสินคา้จอพลัสม่า จํานวน 1 เครือง เครืองละ 25,000 

บาท  และเครืองเล่น MP4 จํานวน 3 เครือง เครืองละ 4,200 บาท  

ม.ค. 9 ซือเชือสินค้าจากบริษัท หัวเหว่ย จํากัด ได้ร ับ ใบส่งของ /ใบกํากับภาษ ี/ใบแจ้งหนี

เลขท ี 21611 ส ั งซือ เครืองเล่น MP4 จํานวน 8 เครือง เครืองละ 1,800 บาท  

ม.ค. 11 ออกใบเสร็จรับเงิน เพือรับชําระINVOICE ขาย เลขทีอ้างอิง SI 0001/00002 จาก

บริษัท จักรยานแอลเอ จํากัด ได้ร ับเช็ค เลขที  8829817  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขานครปฐม  ลงวันที 1 ก.พ. 54 รับชําระเต็มจํานวน 

ม.ค. 12 สั งซือชุดโฮมเธ ียเตอร์  จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 22,000 บาท จากบริษัท โซน ีจํากัด  

ม.ค. 13 จ่ายค่าอบรมโปรแกรมบัญชี ให้กับบร ิษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จํากัด  เป็นเงินสด  

10,000 บาท +VAT 7% ได้ร ับ ใบส่งของ / ใบกํากับภาษ ี/ใบเสร็จรับเงินเลขที  3000  

ทําการหักภาษ ีณ ทีจ่าย ตามมาตรา 3 เตรส หักภาษีในอัตรา  3%  

ม.ค. 14 ส่งส ินค้าให้ บริษัท บริทสโตน จํากัด  ตามคําสั งซือจากลูกค้า (Sale Order)  ส่งสินค้า

ครบตามจํานวน ออกใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ีใบแจ้งหน ีเลขทอี้างอิง SI 0001/00003 

ม.ค. 15 นําฝากเช็ค เลขที  4481234  ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 4  ทีได้ร ับจาก บริษัท 

บริทสโตน จํากัด  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัท เลขทบีัญช ี081-2-79910-9 

ม.ค. 18 บริษัท โซน ี จํากัด นําสินค้าทีส ั งซือไว้คือ ชุดโฮมเธียเตอร์  จํานวน 2 เครือง  เครือง

ละ 22,000 บาท มาส่งพร้อม ใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ีใบแจ้งหนี เลขท ี8341  

ม.ค. 19 ได้ร ับใบวางบิล เลขท ี1160  จากบริษัท โซน ี จํากัด สําหรับเอกสาร ดังน ี

ใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ี ใบแจ้งหน ีเล่มที 0001 เลขท ี00001 เลขทีอ้างอิง 77101 

ใบส่งของ/ใบกํากับภาษี เล่มที 0001 เลขที 00002 เลขทีอ้างอิง  8341 
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ม.ค. 20 รับคืนจอพลัสม่า จํานวน 1 เครือง จากบริษัท บริทสโตน จํากัด อ้างถึง ใบส่งของ/

ใบกํากับภาษ/ีใบแจ้งหนขีาย เลขทอี้างอิง SI0001/0003 และออกใบลดหนใีห้ลูกค้า 

ม.ค. 21 จัดทําใบวางบิล เพือไปวางบิล บริษัท บริทสโตน จํากัด สําหรับเอกสาร ดังนี 

ใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ีใบแจ้งหน ีเลขทอี้างอิง SI 0001/0003 

ใบลดหน ี/ ใบกํากับภาษี เลขทอี้างอิง SM 0001/0001 

ม.ค. 25 จ่ายหนีให้บริษัท โซน ี จํากัด สําหรับ Invoice  ตามใบรับวางบิล เลขทีอ้างอิง 1160 

โดยจ่ายเป็นเช็คเลขท ี4567129 ลงวันท ี15/02/54  จากบัญชีกระแสรายวันของ

บริษัท เลขทบีัญช ี081-1-14260-7 

ม.ค. 28 จ่ายค่านํา  ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นเงินสด โดยบันทึกรายการทีเมนู”ลงรายวัน” ดังน ี

จ่ายค่านําประปา  ได้ร ับ ใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน  เลขที 1287 เป็น

เงิน 2,100 บาท  + ภาษีมูลค่าเพิม (VAT) 7%  

จ่ายค่าไฟฟ้ า   ได้รับ ใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน  เลขที 8982 เป็นเง ิน 

3,100 บาท + ภาษีมูลค่าเพิม (VAT) 7%   

จ่ายค่าโทรศัพท์ ได้ร ับ ใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน เลขที 3894 เป็นเงิน 

1,200 บาท + ภาษีมูลค่าเพิม (VAT) 7%   

ม.ค. 31 จ่ายเงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน 40,000 บาท หักภาษี ณ ทีจ่ายไว้  500 บาท และ

หักประกันสังคมไว ้ 200 บาท  รอนําส่งภาษีและประกันสังคมในเดือนหน้า 

ม.ค. 31 ปรับปรุงรายการค้างร ับ –ค้างจ่ายต่างๆ  และปิดบัญชี ดังน ี

 1. คํานวณค่าเสือมราคาสินทรัพย์ (ให้โปรแกรมคํานวณและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ) 

2. ตั งค้างจ่าย ประกันสังคมส่วนทีบริษัทฯ สมทบให้กับพนักงาน เป็นเงิน 200 บาท 

3. โอนปิดภาษีซือ ภาษีขาย  ( ดูตัวเลขจากรายงานภาษซีือ และภาษีขาย ) 

 4. โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวด และบันทึกส ินค้าคงเหล ือปลายงวด 

 5. ปิดบัญชี รายได้ – ค่าใช้จ่าย เข้ากําไรสุทธ ิ

 6. ปิดบัญชี กําไร-ขาดทุนสุทธิ เข้าบัญชีกําไร –ขาดทุนสะสม  

 

ก.พ. 1 ขายเชือเครืองเล่น MP4 เครืองละ 3,000 บาท จํานวน 1 เครืองให้กับ บริษัท 

จักรยานแอลเอ จํากัด ออกใบส่งของ/ใบกํากับภาษ/ี ใบแจ้งหน ีเลขทอี้างอิง  

SI 0002/ 00001 

ก.พ. 1 นําเช็คเลขท ี8829817 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครปฐม ทีได้ร ับจากบริษัท  

 แอลเอ  จํากัด ฝากเข้าบัญชอีอมทรัพย์ของบร ิษัท เลขทบีัญช ี081-2-79991-9 
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ก.พ. 2 ตั งวงเงินสดย่อย “ค่าไปรษณีย”์ เป็นเง ิน 40,000 บาทโดยเบิกจากบัญชีออมทรัพย์  

ก.พ. 4 เบิกเง ินสดจากบัญชีออมทรัพย์ เพือใช้จ่ายในบริษัทฯ เป็นเงิน 40,000 บาท 

ก.พ. 7 นําส่งภาษีหัก ณ ทีจ่าย ให้สรรพากร เป็นเงินสด จํานวน 500 บาท 

ก.พ. 15 นําส่งประกันส ังคมทีหักพนักงานไว้ และส่วนทีบริษัทฯ สมทบให้พนักงาน เป็นเงินสด 

จํานวน 400 บาท 

ก.พ. 25 นําบิลค่าไปรษณีย์ มาเบิกจากเงินสดย่อยค่าไปรษณีย์ 1 รายการ จํานวนเงิน 500 

บาท ไม่ม ีภาษีมูลค่าเพิม 

ก.พ. 27 นําบิลค่าพัสด ุมาเบิกจากเงินสดย่อยค่าไปรษณีย์ 2 รายการ จํานวนเงิน 500 บาท 

และจํานวนเงิน 390 บาท ทั ง 2 บิล ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม 

 

  

วิธีการคีย์รายการค้าในแต่ละวัน อยู่ในคู ่มือทีหน้าต่างๆ ดังนี 

รายการวันที หน้า รายการวันที หน้า รายการวันที หน้า 

2 ม.ค. ขายเชือ 133 3 ม.ค. ขายสด 126 5 ม.ค. ใบเสร็จรับเงิน  

รับเช็คจากลูกหน ี

166, 

172 

7 ม.ค. ใบรับคําสั งขาย 122 10 ม.ค. ซือเชือ 83 11 ม.ค. เหมือน 5 

ม.ค. 

 

12 ม.ค. ใบสั งซือ (PO) 66 13 ม.ค. ซือสด, 

หักภาษี ณ ทีจ่าย 

74 

81 

14 ม.ค. ขายเชือ ตัด 

SO 

133 

15 ม.ค.นําฝากเช็ครับ 215 18 ม.ค. ซือเชือ ตัด PO 83 19 ม.ค. รับวางบิล

เจ้าหน ี

190 

20 ม.ค. ลดหน-ีคืน 

สินค้า 

142 21 ม.ค. วางบิลลูกหน ี 163 25 ม.ค.จ่ายหน ี

ทําเช็คจ่าย 

192 

198 

28 ม.ค. บันทึกรายวัน 

แบบมีเอกสารประกอบ 

263 31 ม.ค. บันทึกรายวัน 

แบบ ไม่มีเอกสาร

ประกอบ 

260 31 ม.ค. คํานวณคา่

เสือมราคาสินทรัพย ์

240 

31 ม.ค. ปิดบัญชี

รายได-้ค่าใช้จ่ายเข้า

กําไรสุทธ ิ

276 1 ก.พ. นําฝากเช็ครับ 215 ยกเลิกการปิดบัญชี 278 

 

 

 


