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บทนำ
 Member Soft เปน็โปรแกรมบญัช ีสำเรจ็รูป ทีช่่วยลดการทำงาน ในแผนก ตา่งๆ ของระบบธรกุจิ ของคณุ
ทำให้คุณมีเวลาบริหารงานและขยายกิจการ
โปรแกรมจะเชือ่มโยงขอ้มูลของทกุระบบ เขา้หาระบบบญัชี ดังรปูด้านลา่ง

Flowchart

ภาษาทีใ่ช้พฒันาระบบ : Microsoft  Visual  Foxpro 6.0 For Windows ของบรษัิท Microsoft Corporation
ประเภท/ลักษณะของแฟ้มข้อมูล : เป็นแฟ้มข้อมูลในตระกูลของ Database นามสกุล DBF ใช้ Key แบบ Compound นามสกุล CDX
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การติดตั้งโปรแกรม
1.นำแผน่ซดี-ีรอม ใส่ในชอ่ง ซีด-ีรอม ของเครือ่งคอมพวิเตอร์
2.เปิด My Computor และ เปิด Drive ของ CD-ROM

3.ดลบัเบิล้คลิก๊ที ่ Setup.exe  หนา้จอจะขึน้ ดงัภาพประกอบ

คลิก๊ที ่ Continue

ใส่ Name และ Organization ถา้ม ีName ขึน้อยูแ่ลว้ คลิก๊ OK
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คลิก๊ที ่ OK

รอสักครู ่จะขึน้หนา้จอตอ่ไป ดงัภาพดา้นลา่ง

คลิก๊ที ่ OK

คลิก๊ที ่ รูปคอมพวิเตอร ์  Install all files for Member Soft Account
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คลิก๊ที ่ Continue

ระบบจะตดิตัง้จนถงึ 100 %

การตดิตัง้ โปรแกรมเสรจ็เรยีบรอ้ย กด OK
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การเขา้โปรแกรมบญัช ี Member Soft
คลิก๊ที ่Start ไปที ่ Program ไปที ่ Member Soft  ไปที ่ Member Soft  แลว้คลิก๊เขา้โปรแกรม ภาพประกอบดา้นลา่ง

เมือ่เขา้โปรแกรมแลว้ ระบบจะถาม User Name และ Pass Word  ในเบือ้งตน้ User Name กบั Pass Word คอื q
ตัวอย่าง User Name ใหใ้ส่  q แลว้กด Enter

Pass Word ใหใ้ส่ q แลว้กด Enter
เมอืผ่านเขา้ระบบแลว้จะขึน้เมน ูดงัภาพประกอบดา้นลา่ง

 เลอืกระบการทำงานคลิก๊ที ่เมนโูปรแกรมบญัชี

คลิก๊ที ่Member Soft
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การสร้างฐานข้อมูล
การสรา้งฐานขอ้มูล เขน่ ขอ้มูล ลูกคา้ ,เจา้หนี,้ ช่ือสินคา้,พนกังานขาย ฯลฯ
เมนฐูานขอ้มูล จะอยูใ่นทกุระบบของเมนโูปรแกรมบญัข ียกเวน้ เมน ูสร้างผูใ้ช้งาน และ เมนแูกค้ณุสมบตัิ
 เมนฐูานขอ้มูลจะเหมอืนกนัในทกุระบบ จะคยีท์ีร่ะบบใดกไ็ด้

เมนขูอ้มูล บริษัท
ใหใ้ส่ รายละเอดีย ของ บริษัท ทา่นลงไป แลว้ กดบนัทกึขอ้มูล

ตวัอยา่งเมนฐูานขอ้มูล ในระบบขาย

5



การฐานข้อมูล
ระบบของ โปรแกรมบญัช ีMEMBER SOFT มีวธีิ การสรา้งฐานขอ้มูลเหมอืนกนัทกุระบบฐานขอ้มูล
จึงขอ้นำเสนอการสรา้งฐานขอ้มูล ลูกคา้ มาเปน็ ตวัอยา่ง

เลอืกระบบทีต่อ้งการ เช่น ระบบขาย
คล๊ิกที ่เมนโูปรแกรมบญัชี เลือกระบบขาย

คลิก๊ที ่ขอ้ 1.ฐานขอ้มูล เลอืก ขอ้ 3.ขอ้มูล ลูกหนี้

เ
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หนอ้จอลูกหนี ้ประกอบดว้ย 3 หนา้ ยอ่ย คอื ขอ้มูลลูกคา้, วงเงนิ/เครดติ, ประเภท/เขต
การเลอืกหนา้ยอ่ย ใหใ้ช้เมาส ์คลกิทีข่อ้หวัยอ่ย
การเพิม่ขอ้มลู ใหใ้ส่ รหสัลูกหนี ้ลงไปกด Enter   ใส่รายละเอยีด ของลกูหนีต้ามหนา้จอ แลว้กด ปุ่มบันทกึ
การแกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้มลู  ใหใ้ส่ รหสัลูกหนี ้ทีต่อ้งแกไ้ข กด Enter แลว้ แกไ้ขขอ้มูลทีต่อ้งการ กด ปุ่มบันทกึ
   ในกรณทีี ่จำรหสัไม่ได ้ใหใ้ส่เครือ่ง หมาย * หรอื ? แลว้กด Enter ระบบจะขึน้ หนา้ตา่งมาเพือ่ใหท้า่นเลอืกขอ้มูล
  เมอืทา่นพบขอ้มูล ทีต่อ้งแกไ้ข กด Enter แลว้ แกไ้ขขอ้มูลทีต่อ้งการ กด ปุ่มบันทกึ
การลบขอ้มลู  ใหใ้ส่ รหสัลูกหนี ้ทีต่อ้งการลบ กด Enter แลว้กด ปุ่มลบ
   ในกรณทีี ่จำรหสัไม่ได ้ใหใ้ส่เครือ่ง หมาย * หรอื ? แลว้กด Enter ระบบจะขึน้ หนา้ตา่งมาเพือ่ใหท้า่นเลอืกขอ้มูล
  เมอืทา่นพบขอ้มูล ทีต่อ้งการลบแลว้ กด Enter แลว้กด ปุ่มลบ
การพมิพข้์อมลู ใหค้ลิก๊ทีปุ่่ม พมิพ ์เลอืกรายการตามทีร่ะบบถาม แลว้กด OK ระบบจะโชวร์ายงานมาใหท้า่นพมิพ์

เครอืงหมาย * = เรียงตามรหสั   ? = เรียงตามชือ่
ตัวอย่าง

ถา้ทา่นจำรหสัไดเ้พยีง 2 ตวัหนา้ เชน่รหสั  ‘00’  ใหใ้ส่เปน็  *00
หรอืทา่นจำชือ่ขึน้ตน้ของ ลูกคา้ไดเ้พยีงบางสว่น เชน่  ‘ทรพั’ ใหใ้ส่เปน็  ?ทรพั
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เปิดบิล ซ้ือ / ขาย
ระบบของ โปรแกรมบญัชี MEMBER SOFT มีวิธี การสรา้งขอ้มูลระบบซือ้ กับ ระบบขายเหมอืนกนั
ถา้ทา่นสามารถเปดิบลิขาย ได ้ทา่นกส็ามารถ เปดิบลิซ้ือ ใบจอง ใบส่ังซือ้ ใบเสนอราคา ใบขอซือ้ ใบลดหนี ้ไดเ้ชน่กนั
 ซ้ือ แบบมขีัน้ตอน

ใบขอซือ้ -> ใบส่ังซือ้ -> บิลซ้ือ
หรอื

ใบส่ังซือ้ -> บิลซ้ือ
ขาย แบบมีข้ันตอน

ใบเสนอราคา -> ใบจอง -> บิลขาย
หรอื

 ใบจอง -> บิลขาย
ซ้ือ / ขาย แบบ ไม่มีขัน้ตอน ทา่นสามารถ เปดิ บิลซ้ือ/บิลขาย ไดเ้ลย
ในทีน่ี ้จึงขอ้นำเสนอการเปดิ บิลขาย  แบบขายไมมี่ขัน้ตอน   มาเปน็ตวัอยา่ง
เลือกระบบทีต่อ้งการ โดยคลิก๊ที ่เมนโูปรแกรมบญัช ีไปท่ี  ระบบขาย

ระบบจะเขา้มาที ่ เมนรูะบบขาย

คลิก๊ขอ้ 2.ระบบขาย เลอืกขอ้ 1. ขายสด-ขายเชือ่
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ระบบเขา้มาทีห่นา้จอ  กำหนดการทำงาน เมอืกำหนดคา่เสรจ็แลว้ ใหก้ด ปุ่ม OK

ระบบจะเข้าหน้าจอขาย

หน้าจอขายสินค้า
หมายเหต ุถา้มเีครือ่งหมาย * อยูข่า้งหนา้ทำอธบิาย หมายถงึทา่นสามารถ ใช้เครือ่งหมาย * และ ? ในการคน้หาได้

* ระบุคลังสินคา้ ท่ีต้องการใหตั้ด สต๊อก
  ระบวุนัทีใ่บส่งสนิคา้/ใบกำกบั
  ระบเุลขทีใ่บส่งสนิคา้/ใบกำกบั
* ระบุรหัสลูกคา้
* ระบรุหสัพนกังานขาย ระบบจะสง่มาให ้ถา้ทา่นเยอืงโยง เขต/กลุม่ ขาย ระหวา่งขอ้มูลลูกหนี ้กบั พนง.ขาย
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*  ระบรุหสัฝ่าย   ใช้สำหรบัขายแบบ แยกฝา่ย
*  ระบรุหสัแผนก   ใช้สำหรบัขายแบบ แยกแผนก
*  ระบรุหสัหนว่ยงาน   ใช้สำหรบัขายแบบ แยกหนว่ยงาน
*  ระบุใบเสนอราคา ถ้ามี
*  ระบุใบจอง ถ้ามี
   ระบใุบส่ังซือ้ หรอื เอกสารอา้งองิ  ถา้มี
   กำหนดชำระ การใหเ้ครดติลกูคา้ในการชำระเงนิ  ถา้ระบ ุ0 วนัจะเทา่กบัลูกคา้จา่ยเงนิทนัที
   วนัครบกำหนดชำระเงนิ  ระบบจะบวก วนัที ่กบั กำหนดชำระ  ใหอั้ตโนมตัิ
   ระบวุนัวางบลิ ถา้มี
*  ระบรุหสัสินคา้ทีต่อ้งการขาย  ช่ือสินคา้จะขึน้ใหอ้ตัโนมตัิ
  ระบจุำนวนทีจ่ะขาย
   เศษ  จำนวนเศษของสนิคา้
   ระบรุาคาขายของสนิคา้
   จำนวนเงนิ  ระบบจะรวมให ้อัตโนมตั ิ  (จำนวน X ราคา = จำนวนเงนิ)
   ระบหุมายเหต ุ ถา้มี
   ยอดรวม  ระบบจะรวมให ้อัตโนมตั
   ลดปกต ิ ส่วนลด ใหลู้กคา้
   ลดพเิศษ  ส่วนลดพเิศษ ใหลู้กคา้
    หมายเหต ุสำหรบัส่วนลด ตา่งๆ ถา้จะใสเ่ปน็เปอรเ์ซน็ต ์ใหก้ด เครือ่งหมาย(ลบ)  ‘ - ’ ในชอ่งสว่นลดนัน้ๆ
   รวม  ระบบจะรวมให ้อัตโนมตั
   VAT  ระบบจะคดิให ้อัตโนมตั
   สุทธ ิ ระบบจะรวมให ้อัตโนมตั
   มัดจำ ถา้มี
   ออกใบกำกบัภาษ ีY/N   Y = ระบบจะบันทึกภาษีขายทันที N = ระบบจะต้ังพักภาษีขาย

เมอืทา่น คยีข์อ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ด ปุ่มบันทกึ  

ระบบจะแสดงการบนัทึกบัญชี  ท่านสามารถแกไ้ขรายการบนัทึกได้เอง กดปุ่ม OK หรือ Enter เพ่ือทำงานตอ่
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ยืนยันการทำงาน เพ่ือบันทักข้อมูล กด OK

ระบบจะแสดง รายงาน ใบกำกับภาษี มาให้เพ่ือ ส่ังพิมพ์ออกเคร่ืองปร้ินเตอร์

    

คล๊ิกท่ี ปุ่ม  เพ่ือส่ังพิมพ์รายงาน
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ซ้ือ สินค้า

เมอืกำหนดคา่เสรจ็แลว้ ใหก้ด ปุ่ม OK จะเขา้หนา้จอซือ้

หน้าจอซื้อสินค้า
หมายเหต ุถา้มเีครือ่งหมาย * อยูข่า้งหนา้ทำอธบิาย หมายถงึทา่นสามารถ ใช้เครือ่งหมาย * และ ? ในการคน้หาได้

* ระบุคลังสินคา้
  ระบวุนัทีซ้ื่อ
  ระบุเลขทีบิ่ลซ้ือ ถ้าตัง้อัตโนมตั ระบบจะสง่เลขทีเ่อกสารมาให้
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* ระบุใบขอซือ้ ถ้ามี
* ระบใุบส่ังซือ้ P-O ถา้มี
  ระบใุบกำกบัภาษี
*  ระบรุหสัผู้ขาย
   วนันดัชำระ  วนัครบกำหนดชำระเงนิ  ระบบจะบวก วนัที ่กบั กำหนดชำระ  ใหอั้ตโนมตัิ
   กำหนดชำระ  ผู้ขายใหเ้ครดติ ในการชำระเงนิ  ถา้ 0 วนัจะเทา่กบัจ่ายเงนิทนัที
   วนัทีบั่นทกึบญัช ี วนัทีข่องการบญัทกึซือ้
*  รหสัฝ่าย  ใช้สำหรบัขายแบบ แยกฝา่ย
*  รหสัแผนก   ใช้สำหรบัขายแบบ แยกแผนก
*  รหสัหนว่ยงาน   ใช้สำหรบัขายแบบ แยกหนว่ยงาน
*  ระบรุหสัสินคา้ ทีต่อ้งการ ซ้ือ
   ช่ือสินคา้จะขึน้ใหอั้ตโนมตัิ
   ระบจุำนวน ทีต่อ้งการ ซ้ือ
   ระบเุศษ ของ จำนวน ทีต่อ้งการ ซ้ือ ถา้มี
   ระบุราคา ของสนิคา้
   จำนวนเงนิ    ระบบจะรวมให ้อัตโนมตั ิ  (จำนวน X ราคา = จำนวนเงนิ)
   ระบุหมายเหต ุถา้มี
   ยอดรวม  ระบบจะรวมให ้อัตโนมตั
   ลดปกต ิ ส่วนลด
   ลดพเิศษ  ส่วนลดพเิศษ หลงัจาก ลดปกติ
    สำหรับส่วนลด ต่างๆ ถ้าจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ ให้กด เครื่องหมาย(ลบ)  ‘ - ’ ในช่องส่วนลดนั้นๆ
   รวม  ระบบจะรวมให ้อัตโนมตั
   VAT  ภาษมูีลคา่เพิม่
   สุทธ ิ ระบบจะรวมให ้อัตโนมตั
   มัดจำ ถา้มี
   ออกใบกำกบัภาษ ีY/N   Y = ระบบจะบันทึกภาษีซ้ือทันที N = ระบบจะต้ังพักภาษีซ้ือ
   คืนภาษี Y/N    Y=เป็นสินค้าท่ีขอคืนภาษีได้  N=เป็นสินค้าท่ีขอคืนภาษีไม่ได้

เมอืทา่น คยีข์อ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ด ปุ่มบันทกึขอ้มูล  
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ระบบจะแสดงการบนัทึกบัญชี  ท่านสามารถแกไ้ขรายการบนัทึกได้เอง กดปุ่ม OK หรือ Enter เพ่ือทำงานตอ่

ระบบจะแสดง รายงาน ซ้ือ มาให้เพ่ือ ส่ังพิมพ์ออกเคร่ืองปร้ินเตอร์

คล๊ิกท่ี ปุ่ม  เพ่ือส่ังพิมพ์รายงาน
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ระบบลูกหนี/้เจา้หนี้
ระบบของ โปรแกรมบญัช ีMEMBER SOFT มีวธิ ีการสรา้งขอ้มูลระบบลกูหนี ้กบั ระบบเจา้หนีเ้หมอืนกนั

 ระบบลูกหน้ี
 ทำใบวางบลิ

เพ่ือจัดทำใบวางบลิตามใบกำกบัสินค้า หรือใบลดหนีท่ี้ยังไม่ได้ตัดยอดลกูหนีกั้บใบกำกบั
สินคา้อาจจะมเีพยีงใบเดยีวหรอืหลายใบกไ็ด้
เพือ่ให้เจ้าหนา้ทีฝ่่ายการเงนิบริการลกูคา้ดว้ยความสะดวกรวดเรว็และสามารถควบคมุการรบัเงนิไดดี้ย่ิงขึน้
และสามารถพมิพ์ใบวางบลิไปวางบลิลูกค้าได้ทันที
ซ่ึงรูปใบวางบลิสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความตอ้งการหรอืท่ีมีอยู่แล้วได้
วิธีการบันทึกคล๊ิกท่ี ระบบลูกหน้ี

คล๊ิกท่ีข้อ2.ลูกหน้ี/เช็ครับ เลือกข้อ 2.ใบวางบิล

เมอืกำหนดคา่เสรจ็แลว้ ใหก้ด ปุ่ม OK

12



                  ระบุวันท่ี ท่ีทำใบวางบลิ
                  ระบุเลขท่ีใบวางบิล ถ้าต้ังอัตโนมัต ระบบจะส่งเลขทีม่าให้

*  ระบรุหสัลูกคา้ทีต่อ้งการ ทำใบวางบลิ ระบบจะสง่ยอดคา้งชำระ ทีย่งัไมไ่ดว้างบลิมาให้
   ระบุบิลท่ีต้องการวางบลิ โดยกด ตัว f หรือ F หรือ คล๊ิก เพ่ิอเลือก

การรับชำระหนีจ้ากลกูหนี้
การรับชำระหนีจ้ากลูกหน้ี หมายถงึเม่ือใดท่ีลูกค้าทำการชำระเงนิ (เงินสด/เช็ค/เงินโอน) โดยการชำระหนี้
อาจจะเป็นเพียงชำระบางสว่น หรือ ทยอยชำระ หลังจากการรบัชำระ
โปรแกรมจะทำการตดัยอดลกูหนีพ้ร้อมท้ังเปดิใบเสรจ็รับเงนิใหลู้กคา้ไดทั้นที

13



เมอืกำหนดคา่เสรจ็แลว้ ใหก้ด ปุ่ม OK

ป้อนการรับชำระ โดยการปอ้นตัวเลขท่ีลูกค้าชำระในชอ่ง ชำระเงิน
                  ระบุวันท่ี ใบเสร็จรับเงิน
                  ระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ถ้าต้ังอัตโนมัต ระบบจะส่งเลขทีม่าให้

*  ระบรุหสัลูกคา้ทีต่อ้งการ ชำระเงนิ ระบบจะสง่ยอดคา้งชำระ มาให้
   ระบุบิลท่ีต้องการชำระเงนิ โดยกด ตัว f หรือ F หรือ คล๊ิก เพ่ิอเลือก

เมอืทา่น คยีข์อ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ด ปุ่มบันทกึขอ้มูล

14



ระบบจะให้ใส่ลักษณะการชำระเงนิของลูกค้า เป็น เงินสด,เงินโอน หรือ เช็ค รวมท้ังการชำระเกนิ,ชำระขาด เสร็จแล้ว กด OK

 15

ระบบจะแสดงการบนัทึกบัญชี  ท่านสามารถแกไ้ขรายการบนัทึกได้เอง กดปุ่ม OK หรือ Enter เพ่ือทำงานตอ่

ยินยันการทำงานเพิอ่ บันทึกข้อมูล



16

ระบบจะแสดง รายงาน ใบเสร็จรับเงิน มาให้เพ่ือ ส่ังพิมพ์ออกเคร่ืองปร้ินเตอร์

คล๊ิกท่ี ปุ่ม  เพ่ือส่ังพิมพ์รายงาน



บันทึกรายไดอ่ื้นๆ
จะใช้บันทึกกรณีท่ีไม่เป็นรายได้หลักของบริษัทและเป็นรายได้ท่ีไม่ต้องเปิดบิล เช่น ดอกเบ้ียรับจากธนาคาร

17

ใส่รหัสบัญชีรายได้และคำอธบิาย จำนวนเงนิท่ีรับ เสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูล



บันทกึลกูหนีก้รณอีืน่ๆ
ใช้กรณีบันทึกต้ังลูกหน้ีท่ีไม่ต้องการเปิดบิลและปรับปรุงยอดลูกหน้ี เช่น กรณีเช็คคืน

ปรับยอดหน้ีจากอัตราแลกเปลีย่นเงินต่างประเทศ ณ ส้ินปี

 18

ระบุเลขท่ีอ้างอิง ใส่รายละเอยีด แล้ว บันทึกข้อมูล



ระบบเช็ครับ/เช็คจ่าย
ระบบของ โปรแกรมบญัชี MEMBER SOFT มีวิธี การสรา้งขอ้มูลระบบเชค็รบั กับ ระบบเชค็จา่ยเหมอืนกนั
ตวัอยา่งตอ่ไป จะเปน็การนำเชค็เขา้ ธนาคาร และวธิทีำเชค็ผา่น/คนื

เขา้เมนรูะบบลกูหนี ้คลิก๊ขอ้ 2.ลูกหนี/้เชค็รบั เลอืกขอ้ 6.นำเชค็รบัเขา้ธนาคาร

ระบุธนาคารทีจ่ะนำเชค็เขา้
ระบุสาขาธนาคารทีจ่ะนำเชค็เขา้
ระบุสถานะ ว่าง = เช็คท่ียังไม่ได้นำเข้าธนาคาร B = แสดงเช็คท่ีเข้าธนาคารแลว้
ระบุวันท่ีเช็ค ท่ีจะนำเขา้ธนาคาร ถ้าไม่ระบุ ระบบจะแสดงเชค็ท้ังหมด

เม่ือเช็คแสดงออกมาทีห่น้าจอ ให้ระบุ B ในช่องสถานะ และ วันท่ีนำเขา้ เสร็จแล้วให้ คล๊ิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

19



ทำเช็คผา่น/คืน
คล๊ิก ข้อ2.ลูกหน้ี/เช็ครับ เลือกข้อ7.บันทึกเช็คผ่าน/คีน

ระบุธนาคารทีน่ำเชค็เขา้
ระบุสาขาธนาคารทีจ่ะนำเชค็เขา้
ระบุสถานะ B = เช็คเข้าธนาคารแลว้ P = เช็คผ่าน R=เช็คคืน
ระบุวันท่ีเช็ค  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะแสดงเชค็ท้ังหมด

เม่ือเช็คแสดงออกมาทีห่น้าจอ ให้ P หรือ R ในช่องสถานะ และ รหัสบัญชีท่ีจะเช่ือมโยง  เสร็จแล้วให้ คล๊ิกปุ่ม บันทึกข้อมูล
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ระบบจ่ายเงิน
ไปท่ีระบบเจ้าหนี้

20-1

ป้อนการจ่ายชำระโดยการปอ้นตัวเลขทีช่่อง ยอดชำระ

กำหนดคา่เสร็จแล้ว กดปุ่ม OK

คล๊ิกข้อ2.เจ้าหน้ี/เช็คจ่าย เลือกข้อ1.จ่ายชำระหนี้



   วันท่ี จ่ายเงนิ  = วันท่ี ตามวันท่ีจ่ายเงนิหรือตามใบเสร็จรับเงิน
   เลขท่ีใบจ่ายเงนิ   = เลขท่ี เอกสารใบสำคญัจ่าย
    เลขท่ีใบเสร็จจากเจ้าหน้ี  =  เลขท่ี ใบเสร็จหรือเลขท่ีใบกำกับภาษี(กรณีเป็นงานบรกิาร)
    เลขท่ีใบรับวางบิล = เลขท่ีใบรับวางบิลท่ีรับวางบิล (ไม่ใส่ก็ได้)
    ยอดชำระเงนิ  =  ถ้าใส่ให้ใส่ยอดเทา่กับยอดท่ีชำระ (ไม่ใส่ก็ได้)
*   รหัสเจ้าหน้ี  = รหัสเจ้าหน้ีท่ีจะจ่ายชำระเงนิ

เม่ือท่าน คีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด ปุ่มบันทึกข้อมูล

ระบบจะให้ใส่ลักษณะการชำเงนิ เสร็จแล้วกด OK

ระบบจะแสดงการบนัทึกบัญชี  ท่านสามารถแกไ้ขรายการบนัทึกได้เอง กดปุ่ม OK หรือ Enter เพ่ือทำงานตอ่

ระบบจะแสดงรายงาน ใบสำคัญจ่าย มาให้เพ่ือ ส่ังพิมพ์ออกเคร่ืองปร้ินเตอร์

20-2



ระบบสต็อกสนิคา้
ระบบรับสินค้ากรณีอ่ืนๆ ใช้ในกรณี รับสินค้า จากการผลิต,รับสินค้าตัวอย่าง

ไปท่ีระบบสินค้า

คลิกข้อ2.ระบบสต๊อก เลือกข้อ1.รับสินค้า

กำหนดการทำงาน เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

ระบุรายละเอียด ตามหนา้จอ เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล
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ระบบจ่ายสินค้า
จ่ายสินค้า  เช่น ปรังปรุงสต๊อก สินค้า  เบิกวัตถุดิบไปผลิด  ยืมสินค้า หรือ เบิกสินค้าตัวอย่าง

21-1

เลือกประเภทการเบกิ วันท่ีเอกสารท่ีเบิก เลขท่ีเอกสาร คลัง อธิบายตรงหมายเหต ุใส่รหัสสินค้า จำนวน  ราคา
เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก

กดปุ่ม OK



ระบบโอนสนิคา้

21-2

หน้าจอโอนสินค้า ใส่รายละเอียดตามหนา้จอ เสร็จแล้วกด บันทึกข้อมูล
*  โอนจากคลงั  คลังท่ีจะนำ สินค้า ออก
*  เข้าคลัง  คลังท่ีจะนำสินค้า เข้า

กดปุ่ม OK



ระบบบัญชี
ใช้ในกรณีบันทึกรายการปรบัปรุงรายการตา่งๆ เช่น บันทึกค่าเส่ือมราคา ปรับปรุงภาษีซ้ือ ขาย เข้ามูลค่าเพ่ิม

หรือบันทึก ค่าใช้จ่ายเงนิสดย่อย (หรือกรณีทำ GL อย่างเดียวไม่ได้ทำระบบซ้ือ ขาย และระบบอ่ืนๆ)
ระบบ GL สามารถออกรายงานภาษซ้ืีอ ขาย  และงบการเงนิต่างๆได้
ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี
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รหัสการลงบัญชีประจำ หมายถงึ การกำหนดตัง้รหัสบัญชีท่ีบันทึกประจำทุกเดือนไว้เพ่ือบันทึกซ้อมูล
สมุดบัญชี ท่ีต้องการ เลขท่ีเอกสาร ท่ีบันทึก วันท่ี ต้องใส่ จำไว้ คำอธิบาย ดังรูปภาพ
(Y/N)=เช่ือมโยงรายงานภาษซ้ืีอ/ขาย ? หมายถงึ ถ้าต้องการใหอ้อกรายงานภาษซ้ืีอขายใหใ้ส่ Y
(Y/N)=เช่ือมโยงรายงานภาษ ีณ ท่ีจ่าย ? หมายถึง ถ้าต้องการให้ออกรายงาน ภงด 3,53 ให้ใส่ Y
(Y/N)=อธิบายทุกรายการ ? หมายถึง ถ้าต้องการคย์ีคำอธิบายในช่ือบัญชีเพ่ิมเติม ให้ใส่ Y
(Y/N)=ระบุฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน ? หมายถงึ ถ้าต้องการใส่ ฝ่าย แผนก หน่วยงาน ให้ใส่ Y
บันทึกบัญชีเสร็จแล้วกด ปุ่มบันทึกข้อมูล

บันทึกสินค้า/วัตถุดิบ ปลายงวด
ใช้ในกรณีบันทึกบัญชีแบบ PERIODIC เท่าน้ัน
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มูลค่า-สินค้า ปลายงวด วัตถุดิบปลายงวด ได้มาจากรายงานสนิค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
ใส่ตัวเลขทีต่รงช่องมูลค่า-สินค้าปลายงวด วัตถุดิบปลายงวด งานระหวา่งทำปลายงวด
โปรแกรมจะทำการบนัทึกบัญชีปลายงวดใหเ้องอัตโนมติั ส่วนต้นงวดโปรแกรมจะบนัทึกให้ต่อเม่ือ
มียอดงบดลุยกมาจากปท่ีีแล้วหรือ POST งวด 0 แล้วเท่าน้ัน

POST รายการบญัชี

POST เฉพาะยอดยกมา (งวด 0) ใช้กรณีบันทึกงบดุลยกมาเอง หรือ เพ่ิงเร่ิมใช้โปรแกรมปีแรก
POST รายเดอืน ใช้กรณีต้องการดรูายงานหลงั POST มีรายงานเปรยีบเทียบ หรือบันทึกสินค้าปลายงวดทกุเดือนเพ่ือ
โปรแกรมบนัทกึปรับปรุงสินคา้ตน้งวดให้
POST ต้นปี – ปัจจุบัน ใช้กรณีไม่ได้ POST รายเดือนท้ัง 12 งวด ให้โปรแกรม POST 12 งวดให้
ปิดงบบัญชีส้ินปี (เฉพาะบัญชี)
ใช้ในกรณท่ีีต้องการใหโ้ปรแกรมปดิส้ินปีให้เพือ่ยกยอดงบดลุส้ินปีไปเป็นงบดลุยกมาปใีหม่ให้เองอตัโนมติั
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ปิดโอนข้อมูล (ส้ินเดือน/ส้ินปี)

ปิดโอนข้อมูล  -ยอดลูกหน้ี (ส้ินเดือน/ส้ินปี)
        -ยอดเจ้าหน้ี (ส้ินเดือน/ส้ินปี)                      เลือกช่วงเป็นเดือน/ปี ได้
        -ยอดสินค้า (ส้ินเดือน/ส้ินปี)

ใช้ในกรณีท่ีต้องการจะตดัรายการเคลือ่นไหว เดือน/ปี เก่าท่ีผ่านมาใหเ้หลือแค่ยอดยกมา ต้นเดือน/ปี ใหม่ เช่น
การ์ดลูกหน้ี , การ์ดเจ้าหน้ี , การ์ดสินค้า เม่ือปิดโอนแลว้สามารถยกเลกิการปิดโอนขอ้มูลได้ (ถ้ายังไม่ทำการล้างข้อมูลท้ิง)
กำหนด รูปแบบการบัญทึกบัญชีประจำ
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ใช้สำหรับการตัง้รหัสบัญชีไว้ใช้กรณีท่ีมีการบันทึกซ้ำบ่อยๆ
ใช้ในข้อ บันทึกรายการบญัชี เท่าน้ัน

กำหนด ช่ือกลุ่มบัญชีท่ีจะพิมพ์ในรายงาน
ใช้ในกรณีท่ีต้องการเปลีย่นช่ือหัวข้อในรายงานงบการกำไร(ขาดทนุ) งบต้นทุนการผลิต CASH FLOWS
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วิธี สำรองข้อมูล

28

เลือกDiractory ท่ีต้องการ สำรองข้อมูล กดปุ่ม Select



กำหนดเลขที่เอกสาร

29



รายงาน
รายงานตา่งๆ ของระบบ มีมากกวา่ 200 รายงาน จึงขอแนะนำเพยีงบ้างตัวอย่าง
รายงานภาษ ีซ้ือ
ไปท่ี เมนูระบบซ้ือ
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รายงานภาษ ีขาย
ไปท่ี เมนูระบบขาย
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รายงานสรปุกำไร/ขาดทุน รายบิล
32



รายงานยอดเจา้หน้ี คงเหลอื

    

33



รายงานยอดลกูหน้ี คงเหลอื

34



รายงานสนิค้า และ วัตถุดิบ

  

35



รายงานสมดุบัญชี แยกประเภท

  

36



ระบบเมนู  ของ โปรแกรม MEMBER SOFT
เมนูโปรแกรมบัญชี หรือ เมนูหลัก                       เลือกเมนูท่ีต้อง ใช้งาน เช่น จะทำงานระบบ ขายให ้ไปท่ี เมนู ระบบขาย

                          

ระบบจะเข้าไปยัง เมนูระบบขาย

37

วิธีเปล่ียน เมนู
ถ้าท่านอยู่ในระบบขาย แล้วต้องการไปยัง ระบบ เจ้าหน้ี  ให้คล๊ิกท่ี ข้อ0.เมนูระบบขาย เลือก ระบบเจ้าหน้ี
หรือท่าน สามารถเลอืกไปยัง เมนู ใดก็ได้ ท่ีท่านต้องการ ระบบจะทำการเปลีย่นเมน ูให้ท่าน ใช้งาน

เคร่ืองคดิเลข
ระบบจะมีเคร่ืองคิดเลข ให้ท่านใช้งาน อยู่ในหัวข้อ X.เบ็คเตล็ด ข้อ2.เคร่ืองคิดเลข(Caculator) จะอยู่ในเกือบทุกเมนูการใช้งาน



วิธีกำหนดเลขทีเ่อกสาร  เช่น  บิลซ้ือ  บิลขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจ่าย ใบลดหน้ี CN ใบส่งคืนสินค้า DN
เปล่ียนเฉพาะเลขที ่ไปท่ีเมนู แก้คุณสมบัติ

38

ถ้าต้องการเปลีย่นคำนำ เลขท่ี และ อักษรท้าย ไปท่ี ฐานข้อมูล เช่น ไปท่ี ฐานข้อมูลระบบขาย

                                                                         เปล่ียนอักษรนำหนา้ตามตอ้งการแลว้บันทึกข้อมูล



วิธีกำหนดเลขทีเ่อกสาร เช่น ใบส่ังซ้ือ ใบเสนอราคา ใบจองสินค้า ใบวางบิล
เลขท่ีเอกสารท่ีกล่าวมาข้างต้น จะอยู่ในหัวข้อของแตล่ะ ระบบงาน เช่น ใบขอซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จะอยู่ในระบบซ้ือ
 ข้อ 4.รายการปรับปรุง ไปท่ี ข้อ N.กำหนดสมดุเอกสาร

39


