
โปรแกรม SMEsGold แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของ Account กับ POS 
- Account เป็นในส่วนของการท างานในรูปแบบการพิมพ์ A4  ซ่ึงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

และสต็อคสินค้ารวมถึงการจัดการโปรแกรมทั้งหมดด้วย  
- POS เป็นในส่วนการขายสินค้าด้วยใบก ากับภาษีอย่างย่อ  

** เร่ิมขายสินค้าคร้ังแรก ให้เข้าไปท่ีหน้า POS ก่อนเข้า Account รวมถึงเร่ิมปีใหม่ด้วย 
ในส่วนของ Lan ให้เข้าพนักงานคนท่ีมากท่ีสุด ก่อนหลังจากเข้าแล้วให้ออกมาถ้าเราจะ
ขาย หลังร้าน ( Account ) ก่อนหน้าร้าน ( POS ) แล้วสืบค้นบิลท่ีหลังร้าน ซ่ึงเราจะเห็น
เป็นบิลว่าง เอามาใช้ได้เลยบิลจะได้ไม่ข้ามหรือเป็นบิลว่าง ** 

ขั้นตอนการท างานโปรแกรม Account for SMEsGold 
หลังจากเข้าโปรแกรม Account เรียบร้อยแล้วให้ไปในส่วนของการจัดการระบบ  

 
1. ให้เลือก ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท , ร้านค้า  ซ่ึงต้องคลิกเลือก แก้ไขเพื่อที่จะเปล่ียนแปลง

รายละเอียดข้างใน ซ่ึงควรกรอกให้ตรงกับที่จดทะเบียน ภ.พ.20  
เพราะรายละเอียดต่างๆจะแสดงในเอกสารต่างๆที่ออกให้ลูกค้า ดังตัวอย่างข้างล่าง  
ซ่ึงหลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึกเพื่อจัดเก็บการเปล่ียนแปลงแล้ว คลิกเลือกเลิก
งาน เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ  



2. ไปหัวข้อจัดการระบบ แล้วเลือก ลงทะเบียนโปรแกรม  ซ่ึงกรอก CD-KEY ที่ได้จากทาง
บริษัทแล้วกดลงทะเบียนโปรแกรม/ตรวจสอบ  ถ้าตรวจสอบแล้วการลงทะเบียนถูกต้องก็

เลือก กลับสู่รายการหลัก ก็ได้ ดังรูปข้างล่าง  

3. ให้ไปที่หัวข้อจัดการระบบ แล้วเลือก รายชื่อพนักงานผู้ใช้ระบบและพนักงานขาย  ซ่ึงก็
เลือกเพิ่มพนักงานกรอกรหัส พนักงานและรายละเอียดของพนักงานคนนั้นให้เรียบร้อย 
ในส่วนของสิทธิการใช้ระบบ  ให้เลือกแค่ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ระบบทั่วไปเท่านั้น ซ่ึง
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานในส่วนของ Account  ได้ทุกเมนูส่วนในของ POS จะโดนล็อก
ในส่วนการขายหน้าร้าน (For Lan) เพราะถ้าผู้ดูแลระบบเข้าไปในส่วนของการขายหน้า
ร้านแล้วไม่ได้ขายของจะท าให้บิลใบนั้นว่าง ซ่ึงอาจท าให้มีปัญหาได้ แต่ถ้าผู้ดูแลระบบจะ
ไปขายหน้าร้านด้วย  จะต้องคลิกเลือก ระบบงานขายหน้าร้านด้วย                                     

** ถ้าเราคลิกเลือกทุกช่องให้ผู้ดูแลระบบจะท าให้โปรแกรมมีปัญหาได้**                         

ในส่วนของ ผู้ใช้ระบบทั่วไปจะต้องเลือกสิทธิการใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานคนนั้นว่า เขามีหน้าที่ในบริษัทท าได้แค่ไหนก็ก าหนดสิทธิแค่นั้น ดังรูปตัวอย่าง
ข้างล่าง 

 



4. ไปที่คลังสินค้า เลือกหัวข้อ ทะเบียนประเภทสินค้า  คือการสร้างหมวดหมู่สินค้าในระบบ
ซ่ึงหมวดที่ขายดีที่สุดควรอยู่หมวดต้นๆ เพราะรายงานขายหรือสต๊อคสินค้าไล่ตามหมวด
แล้วค่อยเป็นสินค้าในหมวดนั้น ส่วน ในหมวด 900 เป็นหมวดพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้
กรอกค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ค่าน้ า / ค่าไฟ / ค่าโทรศัพท์หรือค่าใช้จ่ายวัดุส้ินเปล้ืองที่ซ้ือ
มาในนามบริษัทซ่ึงจะต้องซ้ือเข้าเพื่อขอภาษีคืนแต่สินค้าดังกล่าวไม่มีสต็อคหรือขายออก
เพื่อให้ตัดสต็อคสินค้า ดังรูปข้างล่าง  

 

 
5. ไปที่คลังสินค้า เลือกหัวข้อ ทะเบียนสินค้า   เข้ามาจะเจอดังรูปข้างล่าง ซ่ึงเข้ามาแล้วให้กด

เพิ่มสินค้า ( ถ้าสินค้ามีบาร์โค้ดให้เอาบาร์โค้ดมายิง อย่าคีย์เอง เพราะสมมุติว่าบาร์โค้ด
ขึ้นต้นด้วย 885 จะมีตัวเลขทั้งหมด 13 ตัว คนคีย์มีโอกาสพลาด ) แล้วก็พิมพ์ว่าชื่อสินค้า
อะไร ระดับคุมสต็อค มี 3 ระดับ ถ้าสินค้าขายเป็น 1 ต่อ 1 ให้เลือกเป็นระดับ 1 เสมอ ส่วน
ระดับ 2 / 3 ใช้กับสินค้าที่ขายเป็นลักษณะ ลัง / แพ็ค / กล่อง แล้วเลือกประเภทว่าสินค้า
ชนิดนั้นอยู่หมวดไหน / ผู้ผลิดสินค้าจะใส่หรือไม่ก็ได้ / ลักษณะภาษี เป็นแบบไหนต้อง
เลือกเพราะจะส่งผลในหน้าขาย  POS / หน่วยนับของสินค้าชนิดนั้นเป็นแบบไหน อาทิ
เช่น ลัง / แพ็ค / โหล / ตัว เป็นต้น   ในส่วนของราคาขาย สามารถตั้งราคาขายได้ 8 ราคาซ่ึง
สามารถก าหนดราคาให้กับลูกค้าสมาชิก ว่าลูกค้าสมาชิกรายนั้นได้ราคาระดับไหนใน 8 



ราคา ซ่ึงในข้อดีถ้าเราระบุระดับราคาไว้ให้ลูกค้า ไม่ว่าใครเป็นพนักงานขาย ลูกค้ารายนั้น
ก็จะได้ราคาเดียวกัน ในส่วนของราคาทุนไม่ต้องกรอกข้อมูลเพราะต้นทุนมาจากการซ้ือ
สินค้าเข้าระบบ ซ่ึงใน  

โปรแกรมมีการค านวนต้นทุนสินค้าอยู่ 3 แบบ คือ 1. ต้นทุนเฉล่ียตามมูลค่าสินค้าคงเหลือใน
สต็อก 2. ต้นทุนเฉล่ีย 3.ต้นทุนล่าสุด ซ่ึงจะกล่าวในบทต่อๆไป และสุดท้ายคือจุดส่ังซ้ือ ซ่ึง
หมายถึงจุดต่ าสุดที่สินค้าควรมีในสต็อค เพราะกว่าจะสั่งสินค้ากว่าที่สินค้าจะมาส่งจะเป็นการ
เสียโอกาสถ้าสินค้าหมด ( เหมาะกับสินค้าหนึ่งต่อหนึ่ง )       

 
ในกรณีของลัง / แพ็ค / ชิ้น  
ซ่ึงการกรอกคลายๆกับแบบ 1ต่อ1 เหมือนข้างบนแต่ที่เพิ่มขึ่นมาคือ ในหัวข้อ หน่วยนับ 
จะต้องกรอกว่าหน่วยนับของสินค้านั้นมีหน่วยนับอะไรบ้างเช่น ลัง / แพ็ค / ม้วนดังรูปข้างล่าง
ในส่วนของลัง  ถ้าหน่วยย่อยต้องมีรหัสคุมยอดโดยกรอกรหัสลังเพราะเวลาขายจะได้รู้ว่าไป
ตัดสต็อคตัวไหน และอัตราส่วนต่อรหัสคุมยอด ว่า 1 ลังมีก่ีแพ็คหรือ1 ลังมีก่ีม้วนต้องกรอกให้
ถูกต้องถ้ากรอกผิดสต็อคจะผิดด้วยส่วนในกรณีมี 2 ระดับ เช่นเบียร์ เราซ้ือมาเป็นลัง  
แต่ขายเบียร์ทั้งลังและขวดเดียวดังนั้นลังคือ ระดับคุมสต็อค 1 ขวดจะเป็นระดับ 3 ไม่มีระดับ2 



 
 

                   ระบบงานซื้อ 
6. รายชื่อผู้ผลิตสินค้า Supplier 
ให้เลือกเพิ่มผู้ผลิต ในส่วนของรหัสผู้ผลิตได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรซ่ึงกรอกรวมกันไม่เกิน 13 
ตัวอักษร กรอกรายละเอียดผู้ค้าที่ส่งของให้ครบ ที่ส าคัญคือเง่ือนไขการช าระเงินเพราะจะได้
ทราบว่าบิลที่ได้ครบก าหนดจ่ายเงินหรือยัง ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง 



 
 
7. ใบส่ังซ้ือ ( P.O )  ในรูปแบบบริษัท เวลาจะสั่งซ้ือสินค้าต้องเปิด P.O เพื่อส่ังสินค้าซ่ึงไม่มี

ผลต่อสต็อคสินค้า ซ่ึงจ านวนสินค้าในสต็อคจะเพิ่มขึ้นเม่ือกรอกจัดซ้ือบันทึกรับสินค้า
เท่านั้น ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง  

 



โดยการเลือกเอกสารใหม่ เลขที่เอกสารจะก าหนดให้อัตโนมัติ เลือกผู้ผลิตว่าจะสั่งสินค้ากับ
ใคร / Attention ถึงใครโดยปกติจะส่งถึงเซลล์ที่ดูแลร้าน ( จะใส่หรือไม่ก็ได้ ) , จัดส่งที่กรอกใน
กรณีที่อาจให้ผู้ผลิตส่งสินค้าที่อ่ืนที่ไม่ใช่ที่อยู่บริษัท อาทิเช่นโกดัง / เง่ือนไขการช าระเงินจะ
ลิงค์ให้อัตโนมัติ จากข้อมูลที่กรอกในรายชื่อผู้ผลิตสินค้า , แล้วก็เลือกสินค้าที่จะส่ังสินค้า / 
จ านวนที่จะส่ังซ้ือ / ราคาต้นทุนสินค้า หลักจากกรอกสินค้าเรียบร้อยแล้วให้เลือกลักษณะภาษี
ข้างล่างว่าสินค้าที่เราซ้ือเป็นแบบไหน เช่น ยกเว้นภาษี / ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วเลือกบันทึกข้อมูลถ้าไม่กดบันทึกข้อมูลรายการที่กรอกก็จะ
ไม่บันทึก (แนะน าให้ซ้ือสินค้าเป็นราคาท่ียังไม่รวม VAT เพ่ือท่ีจะได้ค านวนก าไรขาดทุนตรง  
) 
8. จัดซ้ือบันทึกรับสินค้า                                                                                                     ใน

การกรอกหน้านี้จะลิงค์ไปที่ รายงานภาษีซ้ือ ถ้าสินค้า 1ต่อ1 จะเข้าสต็อคสินค้า โดยเลือก
เอกสารใหม่   ซ่ึงเลขที่ใบรับสินค้าจะก าหนดให้อัตโนมัติ    เลือกผู้ผลิตว่า ซ้ือสินค้ามาจาก
ใคร / เลขที่ใบส่งของ คือเลขที่ใบก ากับภาษีที่ผู้ผลิตออกให้ ในกรณีที่ออกใบส่ังซ้ือ ( P.O ) 
สามารถเลือกใบส่ังซ้ือที่ออกให้เขาลิงค์เข้ามาได้เลย แต่ถ้าไม่ได้เปิด P.O ก็มาเลือกสินค้าที่
เราส่ังซ้ือมาเพื่อเข้าสต็อก ถ้าจ านวนเงินรวมท้ายบิลที่กรอกไม่ตรงกับใบก ากับภาษีที่ได้รับ
มาห้ามบันทึกข้อมูลเด็ดขาดเพราะจะท าให้รายงานภาษีซ้ือไม่ตรงกับใบก ากับภาษีที่น าส่ง
สรรพากร (ราคาค่าซ้ือเข้าแนะน าให้เป็นราคาก่อน VAT ถ้าต้องการค านวณ ก าไร-ขาดทุน
ที่ตรง ) ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง  



 
( ในกรณีที่มีส่วนลดท้ายบิลห้ามกรอกส่วนลดท้ายบิลข้างล่าง ให้กรอกที่ช่องสินค้าทีละ
รายการเลยไม่เช่นนั้นราคาต้นทุนจะไม่ตรง ) ** ในส่วนของสินค้าที่มี Serial No. ให้คลิกซ้ายที่
บรรทัดสินค้าที่มี S/N แล้วไปที่ปฏิบัติการเลือก ป้อน Serial No. ของสินค้าหรือF4 แล้วก็คีย์ 
S/N หรือ ยิง S/N ที่มากับสินค้าก็ได้เพราะตัวเลขเยอะอาจคีย์ผิดพลาดได้แล้วตอบตกลง
หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้วก็บันทึกซ่ึง S/N จะท าการบันทึกเข้าไปในระบบ ** 
9. ใบส่งคืนสินค้า /  ใบลดหนี้ ( C/N )  
หลังจากที่รับสินค้ามาแล้วปรากฏว่า สินค้ามีปัญหาหรือช ารุดส่งคืนผู้ผลิตสินค้า ซ่ึงผู้ผลิตต้อง
ออกใบลดหนี้ให้ ต้องน าใบลดหนี้ที่ได้มากรอกในโปรแกรมเพื่อที่เพื่อที่จะตัดสต็อค สินค้า / 
ภาษีซ้ือต้องลดลง / หนี้ที่ยังไม่ช าระเงินต้องลดลงด้วยโดยเข้ามาหน้านี้แล้วเลือกเอกสารใหม่ 
เลือกผู้ผลิตที่รับสินค้าคืนจากเลือกเลขที่ใบรับสินค้าว่าสินค้าที่คืนผู้ผลิตกรอกใบรับสินค้า
เลขที่อะไรเพราะจะต้องอ้างอิงเอกสารโปรแกรมจะค านวนยอดสุทธิว่าหลังจากหักเงินแล้ว
สุทธิบิลใบนั้นมีมูลค่าเท่าไร แล้วกรอกรายการสินค้าที่ได้คืนผู้ผลิตสินค้าว่าเราคืนสินค้าอะไร
จ านวนก่ีชิ้น  



 
10. ใบรับวางบิล  
ในการที่ซ้ือสินค้าโดยได้รับเครดิตการค้าเช่น เครดิต 30 วันหรือ 45 วัน นั้นเม่ือใกล้ถึงก าหนดที่
ต้องช าระค่าสินค้า Supplier จะให้พนักงานเขามาวางบิลเพื่อที่จะได้เตรียมเงินหรือเช็คไว้ช าระ
ค่าสินค้ากับทาง Supplier  ซ่ึงการที่ออกใบรับวางบิล เป็นการที่รับรู้ว่าเป็นหนี้แต่ยังไม่ช าระ
เงิน โดยเข้าใบรับวางบิลในระบบงานซ้ือแล้วเลือก เอกสารใหม่เลือกผู้ผลิตสินค้า ว่ารับวางบิล
บริษัทอะไร  แล้วเลือกโปรดเลือกประเภทเอกสารว่าเป็นใบรับสินค้าหรือใบลดหนี้หลังจาก
เลือกประเภทเอกสารแล้วก็คลิกช่องเลขที่รับซ่ึงสามารถเลือกใบรับสินค้าให้ตรงกับที่เขามา
วางบิล ถ้ามีใบลดหนี้ด้วยก็เลือกเหมือนกันตามเอกสารที่เขามาวางบิล แล้วบันทึกข้อมูล  ดัง
ตัวอย่างรูปข้างล่าง  



 
11. รายงานเจ้าหนี้  
หลังจากที่ได้รับวางบิล Supplier แล้วต้องตรวจสอบว่าใบก ากับภาษีที่เขามาวางบิลช าระเงิน
หรือยัง โดยการที่เข้าไปในรายงานเจ้าหนี้  แล้วเลือกช่วงเวลาที่ต้องการสืบค้น  
แล้วเลือกหัวข้อ  เลือกผู้ผลิตจะปรากฏรายชื่อ Supplier ในเลือกหาชื่อบริษัท ที่ต้องการสืบค้น
แล้วเลือกตกลง ก็จะปรากฎใบก ากับภาษีทั้งหมดในช่วงเวลาที่สืบค้นว่ามีก่ีบิลช าระแล้วหรือยัง
ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง  
 



 
 
12. รายวันจ่าย 
หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารใบรับวางบิลจากรายงานเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วว่าช าระค่าสินค้า
หรือยังถ้าเอกสารการรับวางบิลถูกต้องว่ายังไม่ช าระค่าสินค้าจริง ก็มาหัวข้อการเงินและบัญชี 
เข้าหัวข้อรายวันจ่าย  แล้วเลือกเอกสารใหม่ แล้วเลือกรหัสผู้ผลิต/ผู้ขาย ว่าจะเตรียมการจ่ายค่า
สินค้าให้กับใคร แล้วเลือกหัวข้อ จ่ายเงินส าหรับ อาทิเช่นใบรับสินค้า แล้วเลือกบิลที่จะท าการ
จ่ายเงิน เลือกจนครบถ้ามีใบลดหนี้ก็เลือกหัวข้อจ่ายเงินส าหรับเป็นใบลดหนี้แล้วเลือกใบลด
หนี้ที่โชว์ในช่องเลขที่ใบรับสินค้าถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็บันทึกเลยแต่ถ้าเป็นเช็คก็ต้องเลือกหัวข้อ
เช็คธนาคารจะโชว์รายชื่อธนาคารถ้าไม่มีรายชื่อธนาคารที่จะจ่ายเช็คในระบบของโปรแกรม
สามารถเพิ่มรายชื่อได้โดยไปที่หัวข้อที่ 5 จัดการระบบ แล้วเลือกรายชื่อธนาคาร/บัตรเครดิต
แล้วเพิ่มชื่อธนาคารเข้าไปในระบบเสร็จ  



แล้วกลับมาหน้ารายวันจ่ายเลือกชื่อธนาคารที่สร้างใหม่ / เลขที่เช็ค / สาขา /  ลงวันที่ให้ครบ
แล้วค่อยบันทึก  การที่บันทึกรายวันจ่ายทางโปรแกรมถือว่าบิลใบนั้นช าระเงินแล้ว ดังรูป
ตัวอย่างข้างล่าง 
 

 
 

ระบบงานขาย 
13.ทะเบียนลูกค้า/สมาชิก   
เลือกหัวข้อเพิ่มลูกค้าก าหนดรหัสลูกค้า ซ่ึงรหัสลูกค้าจะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ ตั้งแต่  
4-13 หลักกรอกรายละเอียดให้ครบเพราะจะมีผลในใบก ากับภาษีและเอกสารต่างที่ออกให้
ลูกค้า เง่ือนไขการช าระเงินส่งผลในกรณีที่เป็นลูกค้าเครดิตว่าให้เครดิตก่ีวัน เพราะจะได้ทราบ
ว่าบิลนั้นถึงก าหนดช าระเงินหรือยัง วงเงินเครดิตจะก าหนดให้ลูกค้าหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าก าหนด
สมมุติว่าให้วงเงิน 100,000 บาทแล้วลูกค้าใช้วงเงินไปแล้ว 80,000 จะมาซ้ือสินค้า30,000 ไม่ว่า
จะซ้ือหน้าเงินสดหน้าโดยจ่ายเงินสดก็ไม่สามารถขายได้โปรแกรมจะแจ้งว่าวงเงินไม่พอต้อง



ช าระหนี้เก่าจนวงเงินเหลือเกิน 30,000 ถึงซ้ือสินค้าใหม่ได้ (ซ่ึงจะมีผลเฉพาะ POS เท่านั้น )ซ่ึง
การปรับยอดวงเงินคงเหลือ จะปรับหลังลงรายวันรับเรียบร้อยแล้วโดยกลับมาที่หน้าทะเบียน
ลูกค้า /สมาชิก แล้วเลือกหัวข้อ ค านวนและรายงานหลังจากเข้าไปแล้วเลือก ปรับวงเงินเครดิต
คงเหลือตามยอดซ้ือเงินเชื่อ ถึงจะปรับวงเงินคงเหลือว่าหักแล้วเหลือวงเงินเท่าไร การกรอก
ทะเบียนลูกค้า / สมาชิก ตามรูปภาพข้างล่าง 
 

 
 
13. ใบส่งของชั่วคราว  
การประกอบธุรกิจการค้า บางคร้ังอาจยังไม่ออก ใบก ากับภาษี แต่ต้องการส่งสินค้า ให้ลูกค้า
ก่อน จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของแต่ละคน กรณีนี้สามารถออกใบส่งของ
ชั่วคราวได้ แต่การออกใบส่งของชั่วคราวปกติสินค้าจะไม่ถูกตัดสต็อค แต่ท่านสามารถ
ก าหนดให้ใบส่งของชั่วคราวตัดสต็อคได้ โดยเข้าไปตั้งค่าในเมนู จัดการระบบ  แล้วเลือกหัวข้อ
ก าหนดค่าเร่ิมต้นของระบบและเลขที่เอกสาร หลังจากเข้าไปแล้วเลือกค่าเร่ิมต้นอ่ืนๆของ



ระบบ แล้วเลือกข้อ2 ก าหนดให้ (ใบส่งของชั่วคราว) ตัดสต็อคอัตโนมัติทันที แต่ การที่ก าหนด
ตรงนี้ห้ามน าใบส่งของชั่วคราว มาเปิดใบก ากับภาษีโดยเด็ดขาดเพราะจะตัดสต็อคเบิ้ล  
หรือในกรณีที่มีสินค้าฝากขายเราต้องการเช็คสต็อก  แต่ถ้าจัดซ้ือบันทึกรับสินค้าเข้าก็จะมีผล
ในรายงานภาษีซ้ือ  เพราะส่วนมากสินค้าฝากขายไม่ได้เปิดใบก ากับก าภาษีมาให้เลย ดังนั้นเรา
อาจเปิดใบส่งสินค้าชั่วคราว ดังตัวอย่างข้างล่าง  

 
แล้วเราขายสินค้าปกติทั้งใน POS และ Account เวลาจะสรุปยอดขายว่าสินค้าที่ฝากขาย ขายได้
เท่าไรหรือมีสินค้าคงเหลือเท่าไรเพื่อที่คนฝากขายจะได้เปิดใบเสร็ จมาเก็บเงินเราได้ โดยการดู
รายงานให้ไปที่ ระบบงานขาย แล้วไปที่รายงานสรุปส่งสินค้าชั่วคราว แล้วไปที่ แสดงรายงาน 
เลือกสรุปฝากขาย (ใบส่งของ-ใบก ากับภาษี ) (ทั้งหมด) F5 ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง  



 
ถ้าต้องการพิมพ์ให้ไปที่ หัวข้อพิมพ์รายงาน แล้วเลือกพิมพ์สรุปสินค้าฝากขาย(ทั้งหมด) หรือ 
F9 จะได้ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง  

 
( ซ่ึงปกติถ้ารายงานสินค้าคงเหลือสต็อกจะติดลบ แต่ถ้าบริษัทที่ฝากขายเปิดบิลมาให้แล้วเรา
กรอกในจัดซ้ือบันทึกรับสินค้า สินค้าที่ฝากขายก็จะมีสต็อกเป็น ศูนย์ ) ท าให้รายงานภาษีซ้ือ
ไม่ผิดพลาด 
14.   ใบส่งสินค้า / ใบก ากับภาษี  
ในการขายสินค้าให้กับลูกค้านั้น ผู้ขายจะต้องออกใบก ากับภาษี ให้กับลูกค้าเม่ือท ารายการนี้
แล้ว โปรแกรมจะลิงค์ไปที่รายงานภาษีขาย และจะท าการตัดสต็อคอัตโนมัติ ในกรณีสินค้า 1
ต่อ1 ถ้าเป็นประเภท ลัง / แพ็ค / ม้วน ต้องท า 3 ขั้นตอนเพื่อประมวลผลสต็อคสุทธิให้  



โดยหลังจากเข้าไปในหัวข้อใบส่งสินค้า / ใบก ากับภาษีแล้วเลือกเอกสารใหม่ เลือกลูกค้าว่าจะ
เปิดใบก ากับภาษีให้ใคร ในกรณีที่ลูกค้าส่งใบ P.O มาให้ต้องใส่เลขที่ P.O ด้วย แล้วเลือกหัวข้อ 
SALE ว่าพนักงานขายคนไหนขายสินค้าให้กับลูกค้ารายนี้ แล้วก็เลือกรายการสินค้าว่าขาย
สินค้าอะไรบ้างให้ลูกค้า ( ในกรณีที่กรอกราคาขายมากกว่า 1 ราคาพนักงานขายสามารถเลือก
ราคาขายได้โดยคลิกซ้ายที่ช่องรายการสินค้านั้น แล้วกด F6 ที่คีย์บอร์ดโปรแกรมก็จะแสดง
ตารางราคาทั้ง 8 ราคาที่ก าหนดไว้ ) ในกรณีที่สินค้าที่ขายมี Serial No. ใครคลิกซ้ายช่องสินค้า
ที่ที S/N แล้วกด F4 ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎช่อง  Serial  No.  ให้กรอก แล้วกดตกลง ส่วนใน
กรณีท่ีมีส่วนลดท้ายบิลว่าลดราคารวม 10 %  อย่าลดท้ายบิล ให้ลดทีละรายการ  เพราะเวลาดู
ประวัติการซ้ือลูกค้า ราคาจะแสดงเป็นราคาท่ีไม่รวมส่วนลด ซ่ึงจะไม่ตรงกับราคาจริง ที่ลูกค้า
ได้รับ หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กด บันทึกข้อมูล ดังรูปภาพข้างล่าง  

 
 
15.   ใบลดหนี้  ( Credit Note ) 
หลังจากที่ลูกค้าซ้ือสินค้าแล้วสินค้ามีปัญหาคืนสินค้ากับ ต้องออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้าซ่ึงการ
ออกใบลดหนี้จะส่งผลในเร่ืองภาษีขายของเราจะต้องลดลง ,สินค้าที่รับคืนจะกลับเข้าสต็อค / 



จ านวนหนี้ของลูกค้าก็จะลดลงด้วย โดยเข้าหัวข้อใบลดหนี้ แล้วเลือกเอกสารใหม่ แล้วเลือก
ลูกค้าว่าเป็นลูกค้ารายไหนที่จะออกใบลดหนี้ให้แล้วเลือก เลขที่ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี ว่า
ลูกค้าซ้ือของที่น ามาคืนจากใบก ากับภาษีเลขที่เท่าไร แล้วก็เลือกรายการที่รับคืนสินค้ากรอก
รายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วกดบันทึกข้อมูล ดังตัวอย่างรูปภาพที่แสดงข้างล่าง  
 

16.  ตรวจสอบประวัติการช าระเงิน  
ในกรณีที่ให้เครดิตลูกค้า ต้องการตรวจสอบว่าลูกค้ารายไหนมีบิลใบไหนที่ใกล้ถึงก าหนดช าระ
เงินแล้วบ้าง ให้ไปที่ระบบงานขาย เลือกรายงานสรุปการขาย1 ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการ
ตรวจสอบ โดยปกติค่าตั้งต้นโปรแกรม จะเร่ิมที่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ปัจจุบัน  
แล้วกดเลือกลูกค้า เลือกลูกค้าที่ต้องการกดตกลง ซ่ึงจะปรากฏดังรูปตัวอย่างข้างล่าง  



 
 
17.  ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้   
หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่ามีบิลใบไหนบ้างที่ใกล้ถึงก าหนดต้องเก็บเงิน ก็ออกใบวางบิลเพื่อที่
ให้ลูกค้าได้เตรียมเงินช าระหนี้ให้  โดยเข้าหัวข้อ ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ เลือกเอกสารใหม่เลือก
ลูกค้าว่าจะออกใบวางบิลให้ใคร แล้วเลือกหัวข้อว่าจะดึงข้อมูลจากใบก ากับภาษีหรือใบลดหนี้ 
แล้วเลือกเอกสารที่จะวางบิลลูกค้า  แล้วกดบันทึกแล้วพิมพ์เอกสารไปวางบิลลูกค้า  
 

 
 



 
18.  ใบเสร็จรับเงิน  
การออกใบเสร็จรับเงิน จากระบบงานนี้ จะอ้างอิงถึงเลขที่ใบก ากับภาษี หรือเลขที่ใบส่งของ 
และจ านวนเงินเท่านั้น จะไม่มีรายการสินค้าปรากฎในใบเสร็จรับเงิน หากท่านต้องการรายการ
สินค้าปรากฎในใบเสร็จรับเงิน จะต้องใช้เมนู ใบส่งสินค้า / ใบก ากับภาษี แล้วเลือกปุ่มค าส่ัง 
ใบเสร็จ  
เม่ือถึงก านดที่จะได้รับเงินค่าสินค้าก็ออกใบเสร็จรับเงินให้พนักงานไปเก็บเงิน โดยเข้าหัวข้อ 
ใบเสร็จรับเงิน แล้วเลือกเอกสารใหม่ เลือกลูกค้าที่จะเปิดใบเสร็จรับเงิน แล้วเลือก รับเงิน / 
รายการจากการขายประเภท อะไรแล้วเลือกเลขที่บิลที่จะออกใบเสร็จ ซ่ึงการท่ีออก
ใบเสร็จรับเงินแล้ว ทางโปรแกรมถือว่าบิลเลขท่ีนั้นช าระเงินแล้ว  



 
 
19.  รายวันรับ  
หลังจากที่พนักงานไปเก็บเงินลูกค้ามาแล้ว จะน าเงินหรือเช็คมากรอกรายละเอียดการรับเงิน
ในรายวันรับ  โดยหลังจากเข้ามาแล้วให้เลือกเอกสารใหม่ แล้วเลือกลูกค้าว่ารับเงินมาจากใคร 
แล้วเลือก รับเงินจากการขาย ประเภท แล้วเลือกเลขที่บิลขายว่ารับเงินจากบิลใบไหน ลง
รายการให้ครบ ถ้าเป็นเงินสดไม่ต้องเลือกอะไรกดบันทึกได้เลยแต่ถ้ารับเป็นเช็ค ก็ต้องเลือกว่า
เช็คธนาคารไหน / เลขที่เช็ค / สาขา / วันที่ในเช็ค ลงให้ครบแล้วกดบันทึก  



 
 

20.  รายงานขาย  ซ่ึงรายงานการขายในโปรแกรมจะมี 2 แบบ คือ  
20.1   รายงานสรุปการขาย1  โดยรายงานขายนี้จะบอกแค่ว่าบิลเลขที่อะไรขายให้ใครรวมเป็น
เงินเท่าไรช าระเงินแล้วหรือยัง จะไม่มีรายละเอียดสินค้า สามารถเลือกการดูได้เช่น  
วันที่ขาย / ครบก าหนดช าระ / เลือกดูเฉพาะลูกค้า / หรือพนักงานขาย โดยระบุช่วงเวลาที่
ต้องการดูได้ ซ่ึงเราสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้ ดูรูป ตัวอย่างข้างล่าง 



 
 
20.2  รายงานสรุปการขาย 2  เป็นรายงานที่แจ้งรายการสินค้าที่ขายแล้วแต่หัวข้อที่เลือกใน
รายงานนี้เช่น รายบิลก็จะบอกว่าในแต่ละบิลขายสินค้าอะไรบ้าง , รายสินค้าก็จะบอกว่า
ช่วงเวลาที่ดูขายสินค้าได้ก่ีชิ้นได้เงินเท่าไร ดังรูป 20.2.1 แต่ก าไรขาดทุนจะไม่ตรงกับความเป็น
จริง เพราะ ราคาขายเป็นราคารวมภาษีแล้ว ความจริงแล้วต้นทุนที่น ามาคิดก าไร-ขาดทุนต้อง
เป็นราคาก่อน VAT ดังนั้นให้ดูที่ ก่อนพิมพ์ซ่ึงท าฟอร์มให้คิดราคาก่อน VAT ซ่ึงสังเกตุได้จาก
รูป 20.2.1และ 20.2.2 ในวงกลมสีฟ้า และ สีแดง 



 
รูปภาพ 20.2.1  

 
รูปภาพ 20.2.2  



** การกระท าใดๆหัวข้อที่จะกล่าวต่อไปในระบบ Lan ต้องให้เครื่องลูก
ออกจากโปรแกรมทุกเครื่อง ไม่ใช่น้ันฐานข้อมูลอาจเสียหายได้ ** 

การประมวลผลโปรแกรม 4 ข้ันตอน  จะท าต่อเมื่อ 
1. จะเช็คสต็อคว่าสินค้ามีสุทธิเหลือเท่าไร  เพราะในกรณี ลัง / แพ็ค / กล่อง ซ้ือสินค้าเข้ามา

แค่ระดับ 1 คือ ลัง แต่เวลาขายขายทั้งรหัส ลัง / แพ็ค / กล่อง ซ่ึงให้โปรแกรมประมวลผล
ตัดยอดให้ 

2. ต้องการปรับต้นทุนเฉล่ียมูลค่าสินค้าคงเหลือในสต็อคเพื่อตั้งราคาขายใหม่  หลักการคิด
ต้นทุนในแบบนี้คือ การเอาจ านวนคงเหลือของการซ้ือแต่ละล็อตคูณต้นทุนในการซ้ือคร้ัง
นั้น หารด้วยจ านวนสินค้าที่มีทั้งหมด เช่น เราซ้ือสินค้ามา3 ล็อตๆละ 100 ตัวในราคา 
1,300 / 1,400 / 1,500 ขายสินค้าล็อต 1 ไป 50 ตัว ดังนั้นโปรแกรมจะค านวนต้นทุนเฉล่ีย
ตามมูลค่าคงเหลือคือ ( 1,300 x 50 ) + ( 1,400 x 100 ) + ( 1,500 x 100 ) หารด้วย 250  

โดยข้ันตอนการท า  
1. ไปที่ระบบคลังสินค้า แล้วเลือก  Stock Card (รายงานสินค้า/วัตถุดิบ)  แล้วไปหัวข้อ

ปฏิบัติการเลือกหัวข้อ ประมวลผล  Stock Card สินค้าทุกประเภท แล้วกด Yes 2 คร้ัง แล้ว
เลือก OK 

2. ไปที่ระบบคลังสินค้า เลือกรายงานสินค้าคงเหลือ  * โปรดเลือกประเภท  ต้องระวังค่าตั้ง
ต้นโปรแกรม คือสินค้าหมวดที่ 1 ต้องเลือกแสดงทุกประเภทไม่งันโปรแกรมจะค านวน
แค่หมวดเดียว หลังจากเลือกแล้วไปที่ปฏิบัติการ เลือกหัวข้อ 1.5 ปรับยอดสินค้าคงเหลือ 
(จากรายการซ้ือ-ขายภายในปี และ Last Year Balance  )  F3  แล้วเลือก Yes  แล้วเลือก 
OK 

3. หลังจากนั้นโปรดเลือกประเภทจะกลับมาเป็นหมวดที่ 1 ก็เปล่ียนเป็นแสดงทุกประเภท 
หลังจากนั้นไปที่ปฎิบัติการ เลือกหัวข้อ 1.8 ประมวลผลสต็อก FiFo แล้วเลือก OK ไป
เร่ือยๆ 3  คร้ัง  

4. หลังจากนั้น โปรดเลือกประเภทจะไม่กลับมาค่าตั้งต้นแล้วหมายถึงจะแสดงทุกประเภท 
ให้เข้าปฏิบัติการเลือกหัวข้อ 1.9 ปรับต้นทุนเฉล่ียตามยอดคงเหลือ (by FiFo )  แล้วเลือก 
Yes เป็นอันจบการท างาน  

 



การค านวนต้นทุนเพื่อให้โชว์ที่หน้าทะเบียนสินค้า 
ต้นทุนในโปรแกรมนี้มี 3 แบบคือ  
1. ต้นทุนเฉล่ีย ของการซ้ือสินค้าทั้งหมด  ( เอาไว้ส่งสรรพากรหรือเอาไว้ดูก าไรขาดทุน ) โดย

เข้าหน้าทะเบียนสินค้าไปที่ปฏิบัติการ แล้วเลือก ค านวนต้นทุนสินค้าจากยอดซ้ือ  ( 
ทั้งหมด ) 

2. ต้นทุนล่าสุด ( ในแนวความคิดที่ว่าราคาสินค้าที่ซ้ือมาแพงขึ้นเร่ือยๆ ถ้าเอาต้นทุนล่าสุด
มาตั้งราคาขายไม่น่าขาดทุนจะใช้เฉพาะเวลาที่เราจะตั้งราคาขายสินค้าใหม่เพราะบางที่จะ
คิดว่าสินค้าตัวนั้นจะเอาก าไรเท่าไร ) โดยเข้าที่หน้าทะเบียนสินค้าที่ปฏิบัติการ แล้วเลือก
ค านวนต้นทุนสินค้าจากยอดซ้ือ (  คร้ังสุดท้าย )  

3. ต้นทุนเฉล่ียตามมูลค่าสินค้าคงเหลือในสต็อค  ( เป็นการถัวเฉล่ียต้นทุนสินค้าเนื่องจากซ้ือ
สินค้าในแต่ละล็อตไม่เท่ากัน ดังนั้นเฉล่ียต้นทุนสินค้าคงเหลือว่ามีเท่าไรอาทิ เราซ้ือสินค้า
มา 3 ล็อต ในราคา 1,300 บาท / 1,400 บาท / 1,500 บาท ในจ านวน คร้ังละ 100 ตัว ขาย
สินค้าล็อคแรกไปแล้ว 50 ตัว ดังนั้นโปรแกรมจะค านวนต้นทุนเฉล่ียคงเหลือให้ คือ ( 
1,300 x 50 ) + (1,400 x 100 ) + ( 1,500 x 100 ) หาร 250 ) ผลลัพธ์ ที่ได้ น ามาตั้งราคาขาย
ใหม่ โดยการค านวนวิธีนี้มาจากท า 4 ขั้นตอนที่กล่าวต้นต้นแล้ว ที่อยู่ Stock card เข้า
ปฎิบัติการเลือกหัวข้อ 1.7 แล้วไปที่รายงานสินค้าคงเหลือ  แล้วเลือก 1.5 , 1.8 ,1. 9 

การส ารองข้อมูล  
ต้องส ารองฐานข้อมูลในระบบไว้เร่ือยๆกันการผิดพลาดเพราะถ้าคอมพิวเตอร์โดนไวรัส จะไม่
มีข้อมูลเหลือไว้ใช้งาน โดยการตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งเป็น วันเดือนปี เก็บไว้ที่ไดร์ฟ D  โดยการส ารอง
ข้อมูลให้ไปที่หัวข้อ จัดการระบบ แล้วเลือกส ารองฐานข้อมูล ( Backup Data ) แล้วเลือกที 
Save in ให้เลือก ไดร์ฟ D แล้วสร้าง Folder .ใหม่เพื่อจะได้รู้ว่าฐานข้อมูลไปเก็บไว้ที่ไหน แล้ว
ตั้งชื่อไฟล์ อาทิเช่น 180555 แล้วท าการบันทึก  
การเรียกใช้ข้อมูลส ารอง  
ในเวลาที่ต้องการน าข้อมูลเก่าที่เก็บไว้มาใช้งานให้ไปที่ จัดการระบบ แล้วเลือก น าเข้าข้อมูล
จากไฟล์ฐานข้อมูลอ่ืน ( Import Data ) แล้วเลือกว่าจะเอาฐานข้อมูลจากไหนแล้วเลือกไฟล์ที่
ต้องการน าเข้า ซ่ึงต้องใส่รหัสผู้ดูแลระบบด้วย  
การกระชับฐานข้อมูล  



การที่ใช้โปรแกรมมาระยะหนึ่งแล้วฐานข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและอาจมีไฟล์ขยะเกิดขึ้นใน
โปรแกรม จึงต้องท าการกระชับฐานข้อมูลเพื่อลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงและจัดเรียงข้อมูลใน
ระบบใหม่ ซ่ึงวิธีการกระชับฐานข้อมูล ให้ไปที่จัดการระบบ แล้วเลือกหัวข้อ กระชับ
ฐานข้อมูล ( Compact  Database ) 

วิธีการยกยอดสินค้า โปรแกรม SME GOLD V.15 
1. การยกยอดจะต้องมีการยกยอดรายเดือนก่อนถึงสามารถยกยอดรายปีได้ ซ่ึงการยกยอดราย

เดือน แนะน าให้ท าทีละเดือน หลังจากนั้นค่อยยกยอดรายปี โดยการยกยอดในระบบ Lan  

เคร่ืองทุกเคร่ืองในวง Lan จะต้องออกจากโปรแกรมให้หมด ให้เหลือเฉพาะ เคร่ืองที่จะท า

การยกยอด โดยการที่จะยกยอดจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเข้าระบบคลังสินค้าได้  

2.  วิธีการยกยอดรายเดือน  

2.1 ให้เข้าที่ระบบคลังสินค้า แล้วไปที่ Stock card  ( รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ) หลังจาก

เข้ามาแล้วให้ ไปที่วันที่ ให้เลือกวัน ที่  1 ของเดือนที่ท าการยกยอด ถึง วันที่สุดท้าย

ของเดือน นั้น แล้วไปที่ปฏิบัติการ ให้เลือกหัวข้อ 1.3 ค านวณยอดซ้ือ-ขาย ยกไปราย

เดือน  Ctrl+M แล้ว Yes แล้วใส่รหัสผ่าน ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง  

 



รูปที่ 2.1 

 
รูปที่ 2.2 

 
จากนั้นท าการกด yes  รูปที 2.3 



 

 
ใส่รหัสผ่านของผู้ของ admin    ตามรูปที่ 2.4 

 

หลังจากท าการยกยอดรายเดือน  แต่ละเดือนจนถึงเดือนธันวาคมเรียบร้อย พอเร่ิมปีใหม่เรา
ก็ท าการยกยอดรายปี โดยมีวิธีดังต่อไปนี้  
2.2 ให้เข้าที่ระบบคลังสินค้า แล้วไปที่ Stock card ( รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ) หลังจาก

นั้นให้ไปเลือกที่วันที่ เร่ิมต้นให้เลือก 1   มกราคม ถึง 31 ธันวาคม แล้วไปที่ปฏิบัติการ 

เลือก 1.4 ค านวณยอดซ้ือ-ขาย ยกไปรายเดือนปี ( Ctrl+Y ) ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง  



 
ตามรูปที่ 2.5 

 
 

 
ตามรูปที่ 2.6 

1. หลังจากท าการยกยอดรายปีเรียบร้อยแล้ว  ในกรณีที่ขายสินค้าเป็น 1 : 1 ให้ไปที่

รายงานสินค้าคงเหลือ แล้วเลือกแสดงสินค้าทุกประเภทหลังจากแสดงรายการสินค้า



ทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่หัวข้อปฏิบัติการ แล้วเลือก หัวข้อ1.5 ปรับยอดสินค้าคงเหลือ ( 

จากรายการซ้ือ-ขายภายในปี และ Last Year Balance ) F3 จึงจะถือว่ายกยอดรายปี

เสร็จเรียบร้อย ในกรณีที่ลูกค้าขายสินค้าที่ขายแบบ ลัง แพ็ค กล่อง  ให้ท า 4 ขั้นตอน

ต่อ 

วิธีการท า 4 ขั้นตอน  

1. ให้ไปที่ระบบคลังสินค้า แล้วไปที่ Stock card หลังจากนั้นไปที่ปฏิบัติการ เลือ ก

หัวข้อ 1.7 ประมวลผล  Stock card สินค้าทุกประเภท หลังจากท าขั้นตอนแรก

เรียบร้อยแล้วให้ไปที่ รายงานสินค้าคงเหลือซ่ึงเข้ามา  

ในหัวข้อนี้ ข้อควรระวัง โปรดเลือกประเภท ให้เลือกแสดงทุกประเภทก่อนด้วยค่า

เร่ิมต้นของโปรแกรม คือหมวดท่ี 1  

2. ให้ไปที่หัวข้อปฏิบัติการ แล้วเลือก หัวข้อ1.5 ปรับยอดสินค้าคงเหลือ ( จาก

รายการซ้ือ-ขายภายในปี และ Last Year Balance ) F3  

3. แล้วเลือกหัวข้อ 1. 8 ประมวลผลสต็อก FiFo ท าตามขั้นตอนจนเสร็จ  

4. แล้วเลือกหัวข้อ 1. 9 ปรับต้นทุนเฉล่ียตามยอดคงเหลือ ( by FIFo )  

 หลังจากท าเสร็จขั้นตามนี้ถือว่าท าการยกยอดรายปีเสร็จ  

**ส าหรับลูกค้าท่ีใช้ตาชั่งดิจิตอลท่ีพิมพ์สติกเกอร์แปะสินค้าเหมือนโลตัส**  
1.ให้ในส่วน AccountGold แล้วไปที่หัวข้อ จัดการระบบเลือกก าหนดค่าเร่ิมต้นของระบบ
และเลขที่เอกสาร หลังจากเข้าไปแล้วให้เลือกหัวข้อที่ 2  อักษรหน้าและเลขที่เร่ิมต้น เข้าไป
ที่ข้อ 21 ตั้งค่าส าหรับ Barcode จากเคร่ืองชั่งน้ าหนัก สามารถพิมพ์เลขอะไรก็ได้ แนะน า
ว่าอย่าเลือก 88 เพราะจะชนกับ รหัสประเทศไทย 885 



 
 
2. ไปที่ POS (โปรแกรมขายหน้าร้าน) หลังจากที่ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบแล้ว ไปหัวข้อที่ 

2 จัดการระบบแล้วเลือกหัวข้อ 2.4  ก าหนดค่าเร่ิมต้นของระบบและเลขที่เอกสาร ดัง
รูปตัวอย่างข้างล่าง  

 
3. หลังจากเข้าไปแล้วให้เปล่ียน  ให้เปล่ียนตัวเลขจุดทศนิยม จ านวนสินค้า เป็น 3 

ต าแหน่ง เพราะเคร่ืองชั่งน้ าหนักส่งข้อมูลน าหนักเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง ดังรูป
ตัวอย่างข้างล่าง  



 
 
 
 


