
รายละเอียดของโปรแกรมบัญชี Express 
 

 

โปรแกรมระบบบัญชี Express ประกอบไปดวยระบบงานหลัก ๆ 12 ระบบ ดังตอไปนี้ 
 

 



รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System Supported) : 

Windows 95,Windows 98, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 และ 
Windows 7  

ระบบบัญชีแยกประเภท 
ขอมูลสวนใหญจะถูกสงมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ 
  1.  จัดเตรียมผังบัญชีตัวอยางไวให และสามารถ แกไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อใหตรงกับระบบงานของ
บริษัทได 
  2.  สามารถสรางงบการเงินไดทุกรูปแบบ เพื่อใหตรงกับความตองการของธุรกิจแตละประเภท อาทิ
เชน 
       - ในงบเปรียบเทียบสามารถนําขอมูลมาแสดงเปรียบเทียบไดสูงสุด 18 คอลัมน 
       - ขอมูลที่นํามาแสดงสามารถสรางสูตรเพื่อคํานวณ หรือดึงมาจากฟลดขอมูลที่กําหนดให 
       - ในแตละคอลัมนสามารถเลือกใหแสดงขอมูลเฉพาะแผนกตามที่ตองการ 
       - สามารถแสดงขอมูลในรูปอัตรา % โดยใชยอดรวมของขอมูลเปนฐานการคํานวณ 
       - ในงบเดียวกัน ในแตละบรรทัด หรือแตละบัญชี สามารถดึงขอมูลจากคนละฟลดมาแสดงได 
       - สามารถกําหนดขอความ(Wording)ที่จะแสดงในรายละเอียดหนางบไดตามตองการ 
  3.  มีระบบควบคุมเงินสดยอย หรือเงินทดลองจาย สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได
ตลอดเวลา 
  4. รายงานสมุดเงินสดยอย สามารถกําหนดชื่อคาใชจายที่แสดงในหัวรายงานของแตละคอลัมนไดเอง 
4 ชื่อ 
  5. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบใบเบิกเงินสดยอยและใบเบิกชดเชยเงินสดยอย ไดตามความ
ตองการ 
  6. สามารถบันทึกคาใชจายที่มีใบกํากับภาษีหลายใบ ในใบสําคัญจาย (Voucher) ใบเดียวกัน 
  7. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบใบสําคัญ (Voucher) ไดตามความตองการ 
  8. สามารถพิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ทั้งแบบภงด.3 และภงด.53 ตรงตามแบบ
กรมสรรพากร 



               
 
  9. สามารถลําดับ (Running) เลขที่ใบสําคัญในสมุดรายวันได 5 แบบ ไดแก 0=ปอนเลขที่เอง, 
1=YMMDDxx, 2=YMMxxxx, 3=YYMMxxxx, 4=YYMMDDxx (Y=ป, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, 
x=Running Number) 



  10. สามารถกําหนดผังบัญชีใหแยกตามแผนกไดไมจํากัด (Cost Center) 
  11. มีระบบลอ็คงวดบัญชี ทําใหปองกันการเพิ่มหรือแกไขขอมูลในงวดที่ปดบัญชีไปแลว 
 

                                   
 
  12. สามารถกําหนดวันเริ่มตนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตามวันเดือนที่แจงกับสรรพากร 
  13. สามารถปอนขอมูลของปถัดไปไดไมจํากัดโดยไมตองรอการปดบัญชีสิน้ป ทําใหการทํางาน
ตอเนื่องไมลาชาและเมื่อทําการปดสิ้นป ระบบบญัชี Express ก็จะนําขอมูลเขาไปในงวดที่ถูกตองใหโดย
อัตโนมัติ 
  14. สามารถเก็บขอมูลรายวันไดสูงสุด 24 งวด และงวดที่ 24 ไมจํากัดเวลา ขึ้นอยูกับผูใชกําหนด 
  15. สามารถดึงบัญชีตนแบบ (Template) มาลงรายการรายวัน ทําใหรวดเร็ว และชวยบคุคลากรที่มี
ความรูทางดานบัญชีนอย สามารถบันทึกบัญชีไดถกูตอง 
  16. สามารถกําหนดยอดประมาณการ (Budget) ของแตละบัญชี ได 12 เดือน เพื่อแสดงในงบประมาณ
การ 
  17. สามารถบันทึกรายการดานเดบิทและเครดิตไดไมจํากัดจํานวนรายการ (Compound Entry) 
  18. โปรแกรมจะทําการตรวจสอบยอดเดบิทและเครดิตใหสมดุลย กอนบนัทึก 
  19. สามารถเลือกวิธีบันทึกบัญชีสินคาไดทั้งแบบ Periodic และ Perpetual 



  20. สามารถกําหนดสมุดรายวันไดไมจํากัดจํานวน 
  21. สามารถปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีไดตลอดเวลา 
  22. สามารถคนหาขอมูลตามเลขที่บัญชีหรือชื่อบญัชี และมี Look up ในกรณีที่จําไมได 
  23. ในใบสําคัญ(Voucher) แตละใบ สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมได 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร 
  24. สามารถบันทึกเอกสารอางอิงที่ทําการปรับปรงุตามหลักบัญชีตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 63 
  25. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขาย โปรแกรมจะนําไปบันทึกในแฟมภาษีซื้อหรือภาษีขายให
ทันที 
  26. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย โปรแกรมจะนําไปบันทึกในแฟมภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ใหทันที 
  27. เมื่อมีการลงบัญชีเช็ครับหรือเช็คจายลวงหนา โปรแกรมจะนําไปบันทึกในทะเบียนเช็ค ใหทันที 
  28. สามารถพิมพงบทดลองไดทั้งแบบเต็ม (แสดงยอดยกมา,ยอดเคลื่อนไหว,ยอดคงเหลือ), แบบยอ 
(แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว), แบบแยก 3 เดือน, แบบแยก 12 เดือน และแบบเต็ม/ยอแยกตามแผนก 
 
ระบบสินทรพัยถาวร 
 

                        
 



  1. สามารถเลือกวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยได 3 วิธี ไดแก 
       - วิธีเสนตรง (Straight-Line Method) 
       - วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method) 
       - กําหนดคาเสื่อมราคาเอง 
  2. สามารถจัดแยกกลุมการบันทึกบัญชีทรัพยสิน ไดตามตองการ 
  3. การคิดคาเสื่อมราคาสามารถเลือกได 2 แบบ ไดแก คิดรายเดือน หรือคิดรายป 
  4. มีรายงานรายละเอียดคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาที่หักไดตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถนําสงได
ทันที 
  5. สามารถลงบัญชีคาเสื่อมแยกตามแผนกได 
  6. เมื่อเริ่มนําขอมูลเขาระบบ สามารถเลือกไดวา จะใหระบบคิดคาเสื่อมทันที หรือ ยังไมคิด (ถายังไม
คิดขณะบันทึก ระบบจะทํางานไดเร็วกวา เมื่อเรียบรอยจึงไปสั่งคํานวณคาเสื่อมราคาทั้งแฟม) 
  7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพยสินไดตลอดเวลา 
  8. สามารถคนหาขอมูลตามรหัสสินทรัพยหรือชื่อสินทรัพย และมี Look up ในกรณีที่จําไมได 
 
ระบบควบคมุสินคาคงคลัง 
ขอมูลสวนใหญจะถูกสงมาจากระบบซื้อและระบบขายสินคา 
  1. สามารถกําหนดคลังสินคาไดหลายคลัง โดยไมจํากัดจํานวน 
  2. สามารถเลือกวิธีการคิดตนทุนได 2 แบบ ไดแก 
       - แบบตนทุนถัวเฉลี่ย (Moving Weighted Average) 
       - แบบเขากอนออกกอน (FIFO = First-In-First-Out) 
  3. รองรับการขายสินคาเปนชุด (Component set=สินคาที่มีสวนประกอบมากกวา 1 ชิ้น) เพียงแต
กําหนดวาสินคาชุดนั้นมีสวนประกอบอะไรบาง เมื่อบันทึกการขาย ระบบบัญช ีExpress จะตัดสวนประกอบ
ในสตอคใหเองอัตโนมัติ 
 



                         
 
  4. ในสินคาชุดสามารถเลือกตัดสวนประกอบและพิมพสวนประกอบในบิลได เพียงแตกําหนดเปน
ชุดพิเศษ 
  5. สามารถเลือกไดวาตองการแสดงราคาขายที่ตัวสินคาชุด หรือที่สวนประกอบ 
  6. ในการซื้อสินคาชุด โปรแกรมจะทําการแตกยอยเปนสวนประกอบและเพิ่มในสต็อคใหทันที 
  7. การเพิ่มสินคาชุดใหมที่มีสวนประกอบคลายกับสินคาชุดเดิม สามารถกอปปสินคาชุดเดิมมาแกไข-
เพิ่มเติมไดทันที 
  8. สินคาชุด 1 ชุด มีสวนประกอบได 999 รายการ 
  9. สามารถกําหนดหนวยนับซื้อ, หนวยนับขาย ตางกับหนวยนับหลักได (หนวยนับที่เก็บไวในสตอค
และเปนหนวยที่เล็กที่สุด) แตตองมีอัตราสวนที่สัมพันธกับหนวยนับหลัก และมีทศนิยมไดถึง 4 ตําแหนง 
  10. สินคาที่เก็บเปนหนวยยอย แตสามารถพิมพรายงานแสดงหนวยได 2 ระดับ เชน ยอดคงเหลือ 5 
ลัง  4 ซอง 
  11. มตีารางกําหนดอัตราสวนตอหนวยนับหลักไวลวงหนา เพื่อสะดวกในการเรียกใช และควบคุม 
  12. ระบบสามารถนําคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือนําเขา มาเฉลี่ยเปนตนทุนสินคาได เชน คา
ขนสงคาภาษีสรรพสามิต, อากรขาเขา ฯ 
  13. สอบถามยอดคงเหลือในสตอคไดตลอดเวลา ที่หนาจอไหนก็ได(กด Alt-F4) ทําใหลูกคาได
คําตอบทันทีโดยไมตองรอนาน และไมจําเปนจะตองออกจากงานที่เรากําลังทําอยู 
 
 



  14. สามารถเลือกไดวาตองการใหยอดสินคาติดลบไดหรือไม ถาติดลบได (เปดบิลไปกอน) เมื่อ
บันทึกรับสนิคาเขา ระบบบัญชี Express จะกระทบยอดสินคาและตนทุนยอนหลังใหเองโดยอัตโนมัติ ไมวา
จะมีการเปดบิลขายไปแลวซักกี่ใบกต็าม 
  15. สามารถกําหนดไดวาตองการใหบุคลากรทานใดทําการตัดสินคาและติดลบในสต็อคไดบาง 
  16. สามารถเก็บขอมูลไดทั้งสินคาสําเร็จรูป, วัตถุดิบ, สินคากึ่งสําเร็จรูป, สินคาประกอบ และสินคา
บริการ 
  17. สามารถกําหนดราคาขายของสินคาได 5 ระดับ และพิมพรายงาน Price List ได 
  18. สามารถกําหนดราคาเสริม สําหรับจัดโปรโมชั่น โดยกําหนดเงื่อนไข (เชนซื้อ 10 ชิ้น ลด 2%) 
และกําหนดชวงวันตามที่เราตองการ (เชน ช็อค!ลดกระหน่ํา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึง 31 กรกฎมคม 2544 
นี้เทานั้น) 
  19. สามารถบันทึกการเบิกหรือรับเขาสตอคที่ไมเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย เชน เบิกวัตถุดิบไปผลิต, รับ
สินคาเขาจากการผลิตฯ 
  20. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบของเอกสารการเบิกหรือรับสินคาเขา ที่แตกตางกันไดถึง 3 
รูปแบบ 
  21. มีระบบควบคุมการตรวจนับสินคา เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
  22. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสสินคาไดตลอดเวลา 
  23. สามารถคนหาขอมูลตามรหัสสินคา หรือชื่อสินคา และมี Look up ในกรณีที่จํารหัสไมได 
  24. มีแฟมเก็บสินคาที่มี Serial No. หรือ Part No. (แยกตางหาก ไมเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ) 
  25. สามารถจัดแยกกลุมการคํานวณตนทุนสินคาวากลุมใดคํานวณแบบ FIFO และกลุมใดคํานวณ
แบบถัวเฉลี่ยภายในบัญชสีินคาชุดเดียวกัน (สตอคเดียวกัน) 
  26. สามารถจัดแยกกลุมการบันทึกบัญชีสินคา และบัญชีวัตถดุิบ ไดตามตองการ 
  27. สามารถกําหนดจุดสั่งซื้อ (Re-order) แยกตามเดือน เพื่อขายงานโครงการ หรือจัดโปรโมชั่นตาม
เทศกาล 
  28. สามารถกําหนดจุดสูงสุดของสินคา (Maximum) แยกตามเดือนหรืองวด ไดตามตองการ 
  29. เตรียมคอลัมน วันที่ สํารองไว 2 คอลัมนตอ 1 สินคา เผื่อรองรับในกรณีที่ตองการเพิ่มเติม 
  30. เตรียมคอลัมน ขอความ สํารองไว 4 คอลัมนตอ 1 สินคา เผื่อรองรับในกรณีที่ตองการเพิ่มเติม 
  31. เตรียมคอลัมน จํานวน (ตัวเลข) สํารองไว 1 คอลัมนตอ 1 สินคา เผื่อรองรับในกรณีที่ตองการ
เพิ่มเติม 
  32. สามารถควบคุมระบบสินคาดวยรหัสแทง (Barcode) และเครื่องอานบารโคด 
  33. รองรับสินคาที่อยูในกลุมภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุมที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 



  34. สินคาในแตละคลังสามารถแสดง ปริมาณ, ตนทุน, มูลคาสินคา, ปริมาณคางรับ, ปริมาณคางสง, 
ชั้นที่เก็บสินคา และแผนก ซึ่งทําใหธุรกิจบางประเภทไดขอมูลสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน ธุรกิจ
รับเหมากอสราง สามารถทราบวัสดุคงเหลือและตนทุนของวัสดุที่นําไปใชในแตละไซดงานไดทันที 
  35. สามารถเลือกไดวาเมื่อทําการขายหรือเบิกสินคา ที่ยอดคงเหลือตํ่ากวาจุดสั่งซื้อ ตองการใหเตือน
หรือไม 
 
ระบบการจองสินคาและการจัดจําหนาย 
  1. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบในแตละเอกสารที่แตกตางกันได 3 รูปแบบ ตัวอยางเชน ใบเสนอ
ราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกํากับสินคา/ใบกํากับภาษี สามารถกําหนดไดถึง 9 แบบ 
  2. สามารถบันทึกขายสินคาที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และที่ไดรับยกเวนภาษี ไวในบิลใบ
เดียวกันได 
 

                           
 
  3. สามารถกําหนดไดวาตองการใหบุคลากรทานใดเขาไปแกไขราคาขายในขณะที่กําลังบันทึกการ
ขายไดบาง 
  4. รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจําลวงหนา และพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ตอนรับเงินมัดจํา 
  5. ในอินวอยส 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินคาไดสุงสุด 999 รายการ และพิมพใบตอเนื่องเรียง
ตามลําดับรายการใหเอง และเลือกไดวาตองการปอนลําดับที่เอง หรือใหโปรแกรมจัดลําดับที่ให 
  6. สามารถเปลี่ยนชื่อสินคาในใบกํากับสินคาไดตามตองการ 
 



  7. สามารถขายสินคาดวยหนวยนับที่แตกตางกับหนวยนับที่เก็บในสตอคได เพียงแตมีอัตราสวนที่
สัมพันธกัน 
  8. รองรับการขายสินคาที่มีของแถม และในรายงานวิเคราะหการขาย สามารถแยกยอดออกใหเห็นได
ชัดเจนวา ปริมาณสินคาที่ขาย เปนเงินจํานวนเทาไร? และสวนของแถมเทาไร ? 
  9. หลังจากบันทึกใบอินวอยส สามารถทราบกําไรขั้นตนตออินวอยสไดทันที 
  10. สามารถบันทึกสวนลดแตละรายการสินคา และสวนลดจากยอดรวม ซึง่ลดเปนจํานวนเงิน(บาท), 
เปอรเซ็นตและเปนเปอรเซ็นตหลายชั้น เชน 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเทาไหรลดอีก 3% เหลือเทาไหรลดอีก 
2%) 
  11. สามารถกําหนดไดวาถามีการขายสินคาต่ํากวาจุดสั่งซื้อ ตองการใหเตือนหรือไม 
 

                               
 
  12. สามารถกําหนดไดวาถามีการขายสินคาต่ํากวาราคาทุน ตองการใหเตือนหรือไม 
 



                              
 
  13. สามารถกําหนดคลังสินคาที่ตองการขายได ทั้งในใบสั่งขาย และใบอินวอยส 
  14. มีระบบเตือน เมื่อทําการบันทึกขายเชื่อ หรือใบสั่งขายเกินวงเงินที่อนุมัติไว 
  15. การอนุมัติลูกคาเกินวงเงิน สามารถเลือกไดวาจะใหอนุมัติตอนออกเอกสาร หรือจะใหเอกสารไป
กอนแลวอนุมัติทีหลัง 
  16. สามารถกําหนดวงเงินขายเชื่อ และระดับผูอนุมัติวงเงิน ไดตามตองการถึง 5 ระดับ 
  17. มีระบบควบคุมการจองสินคา เพื่อทยอยสงสินคาตามคิว, นําเขาสินคา/ผลิตสินคาตามยอดสั่งจอง 
(Order) 
  18. ในใบสั่งขายใบเดียวกัน สามารถกําหนดวันที่สงสินคาแยกกันคนละวันไดตามวันเวลาที่ลูกคาสั่ง 
  19. สามารถทําการยกเลิกยอดที่คางสงในใบสั่งขายไดทั้งใบได 
 



                               
 
  20. สามารถออกใบกํากับสินคาไดไมจํากัดจํานวนครั้ง จนกวาจะสงสินคาครบตามยอดสั่งจอง 
  21. รองรับธุรกิจการขายบริการ (เกณฑเงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให เมื่อบันทึกรับชําระเงิน 
  22. รองรับธุรกิจฝากขาย โดยใชคลังสนิคาเปนสถานที่ฝากขายสินคา 
  23. ในใบอินวอยสสามารถเพิ่มคําอธิบายแตละรายการสินคาไดจํานวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร 
และเพิ่มคําอธิบายหมายเหตุไดจํานวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร 
  24. ในใบเสนอราคาสามารถกําหนดสถานะของลูกคา ชวยใหการติดตามผลการขายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  25. สามารถเซ็ตใบเสนอราคาใหเปนตนแบบ Price List เพื่อดึงมาพิมพใบแจงหนี้ไดตลอดเวลา ทําให
อํานวยความสะดวกสําหรับธุรกิจ เชาอพารทเมนท, คาสมาชิกรายเดือน จะไดไมตองคียรายการเดิมซ้ําทุก
เดือน 
  26. สามารถโอนใบเสนอราคา ไปเปนใบสั่งขาย หรือ ใบอินวอยส ไดทันทีโดยไมตองคียขอมูลใหม
อีกครั้ง 
  27. สามารถกําหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาไดตามตองการ 
  28. สามารถเพิ่มแฟมหลักของสินคา, ลูกคา, พนักงานขาย และเขตการขายไดในขณะบันทึกรายวัน
ขาย 
  29. เมื่อบันทึกการขาย ระบบบัญชี Express จะตั้งลูกหนี้, ตัดสตอค, บันทึกภาษีขาย, ลงบญัช ีและเก็บ
สถิติการขายใหทันที 
 
 



ระบบควบคมุลูกหนี้และรายไดอื่น ๆ 
ขอมูลลูกหนีจ้ะถูกสงมาจากระบบขายสินคา 
  1. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบในแตละเอกสารที่แตกตางกันไดถึง 3 รูปแบบ เชน ใบวางบิล, 
ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี, ใบลดหนี้/รับคืนสินคา และใบเพิ่มหนี้ 
  2. สามารถบันทึกรายได ที่นอกเหนือจากลูกหนี้จากการขายสินคา 
  3. สามารถรับชําระหนี้ไดอยางสะดวกทั้งการรับชาํระแบบเต็มบิล หรือรับชาํระบางสวน 
  4. การรับชําระหนี้สามารถชําระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได), บัตรเครดิต(เหมือนเช็ค), โอนเงินเขา
บัญช,ี ดราฟ, หักภาษี ณ ที่จาย, สวนลด และกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  5. เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญ ผูใชสามารถวิเคราะหสภาพหนี้จากงบอายุหนี้ ทั้งแบบสรุป และแบบ
ละเอียด และสามารถกําหนดชวงการวิเคราะหอายุหนี้ไดเอง 
  6. มีรายงานใบวางบิลตามวันที่นัดรับเงิน เพื่อโทรไปเตือนลูกคาใหเตรียมเช็ค และใชวางแผน
เสนทางของพนักงานเก็บเงิน 
  7. ในใบลดหนี้/รับคืนสินคา สามารถเลือกไดวาจะหักจากใบกํากับสินคาเดิม, เก็บไวหักเมื่อรับชําระ
หนี้ หรือจายเปนเงินสด 
  8. ในเอกสารแตละใบสามารถเพิ่มคําอธิบายหมายเหตุได จํานวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร 
  9. มีใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกคา เพื่อเปนเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องเพิ่มวงเงิน 
  10. สามารถพิมพรายชื่อของลูกคาลงบนสติกเกอรและจาหนาซองจดหมายได 
  11. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสลูกคา, รหัสพนักงานขาย และรหัสรายไดอ่ืน ๆ ไดตลอดเวลา 
 

                        
 



  12. สามารถคนหาขอมูลตามรหัสลูกคา หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จํารหัสไมได 
  13. ในรายละเอียดพนักงานขาย สามารถกําหนดอัตราคอมมิชชั่นและเปาการขายได 24 งวด เพื่อ
คํานวณหายอดคอมมิชชั่น 
  14. ยอดขายของพนักงานขาย สามารถแยกไดตามวันที่รับเงิน และวันที่เช็คผาน เพื่อนํายอดไปคิด
คอมมิชชั่น 
  15. สําหรับธุรกิจบริการ สามารถพิมพใบกํากับภาษี ใหกับลูกคาไดทันที ที่รับชําระเงิน 
 
ระบบจัดซื้อสินคาและการรับสินคา 
  1. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบในแตละเอกสารที่แตกตางกันไดถึง 3 รูปแบบ เชน ใบสั่งซื้อ และ
ใบรับสินคา 
  2. รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนไดไมเต็มจํานวน โดยระบบบัญช ีExpress จะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได
และภาษีซื้อที่ขอคืนไมได ใหเองอัตโนมัติ 
  3. วันที่ที่ไดรับสินคา เปนคนละวันกับวันที่ของใบกํากับภาษีซื้อได 
  4. สามารถบันทึกรับสินคาที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุมที่ไดรับยกเวนในใบรับสินคา
ใบเดียวกันได 
  5. สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจายเงินมัดจําลวงหนาได 
  6. สามารถบันทึกสวนลดแตละรายการสินคา และสวนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเปนจํานวนเงิน(บาท), 
เปอรเซ็นตและเปนเปอรเซ็นตหลายชั้น เชน 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเทาไหรลดอีก 3% เหลือเทาไหรลดอีก 
2%) 
  7. เปดโอกาสใหแกไขยอดภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT) ใหตรงกับใบกํากับภาษีของผูจําหนายได 
  8. สามารถซื้อสินคาดวยหนวยนับที่แตกตางกับหนวยนับที่เก็บในสตอคได เพียงแตมีอัตราสวนที่
สัมพันธกัน 
  9. ในใบสั่งซื้อ สามารถบันทึก ขนสงโดย, สถานที่ที่จะใหสงสินคา และคลังที่ทําการสั่งซื้อได 
  10. ในใบสั่งซื้อใบเดียวกัน สามารถกําหนดวันที่รับสินคาแตละตัวแยกกันคนละวันไดตามตองการ 
ประโยชนกค็ือ สามารถทยอยสงสินคาตาม Order ของลูกคาได 
  11. สามารถบันทึกการรบัสินคา โดยอางอิงถึงใบสั่งซื้อสินคา หรือไมตองเปดใบสั่งซื้อกอนก็ได 
  12. ในใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่สั่งซื้อและคางรับ และสามารถรับสินคาตามที่สั่งไดไม
จํากัดจํานวนครั้ง จนกวาจะรับสินคาครบตามยอดสั่งซื้อ 
  13. มีรายงานสินคาที่ถึงจุดสั่งซื้อ (เพื่อเตือนฝายจัดซื้อสั่งของเพื่อใหทันขาย) แยกตามหมวดสินคา
และผูจําหนาย 
 



  14. สามารถสั่งซื้อสินคาตามยอดสั่งจอง(Order) ชวยลดภาระการสตอคสินคา โดยดูจากรายงาน
สินคาคางสง 
  15. สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบตามยอดสั่งจองสินคา(Order) โดยใชสินคาชุดชวยคํานวณหายอดวัตถุดิบที่
จะตองใชในการผลิต 
  16. ในเอกสารแตละใบสามารถเพิ่มคําอธิบายรายการสินคาได จํานวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร 
  17. ในเอกสารแตละใบสามารถเพิ่มคําอธิบายหมายเหตุได จํานวน 5 บรรทดัๆ ละ 50 ตัวอักษร 
  18. สามารถเพิ่มสินคา และผูจําหนาย ไดในขณะบันทึกรายการซื้อ 
 

                          
 
  19. สามารถบันทึกรายการซื้อสินคาไดสุงสุด 999 รายการ/เอกสาร 
  20. รองรับธุรกิจการซื้อบริการ (เกณฑเงินสด) และจะปรับยอดภาษีซื้อให เมื่อบันทึกจายชําระหนี้ 
  21. เมื่อบันทึกรับสินคาโปรแกรมจะตั้งเจาหนี้, เพิ่มสตอค, บันทึกภาษีซื้อ, ลงบัญช ีและเก็บสถิติการ
ซื้อใหทันที 
 
 
 
 



ระบบควบคมุเจาหนี้และคาใชจายอื่น ๆ 
ขอมูลเจาหนึ้จะถูกสงมาจากระบบซื้อสินคา 
  1. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบในแตละเอกสารที่แตกตางกันไดถึง 3 รูปแบบ เชน ใบรับวางบิล, 
ใบจายเงิน, ใบลดหนี้/สงคืนสินคา, ใบเพิ่มหนี้ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 
  2. สามารถบันทึกคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากเจาหนี้จากการซื้อสินคา 
  3. สามารถจายชําระหนี้ไดอยางสะดวกทั้งการจายชําระแบบเต็มบิล หรือจายชําระบางสวน 
  4. การจายชําระหนี้สามารถชําระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได), บัตรเครดิต(เหมือนเช็ค), โอนเงิน, 
ดราฟ, หักภาษี ณ ที่จาย, สวนลด และกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  5. สามารถเรียกดูยอดบิลที่ยังคางจายของเจาหนี้แตละราย (ทั้งแบบสรุปและละเอียด) เพื่อใชประมาณ
การรายจาย โดยกําหนดชวงเวลาที่บิลจะครบกําหนดไดเอง เชน จะตองจายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เปน
เงินเทาไร 
  6. มีรายงานใบรับวางบิลตามวันที่นัดจายเช็ค ทําใหทราบรายจายลวงหนา เพื่อเตรียมทําจายไดถูกตอง 
  7. ในเอกสารแตละใบสามารถเพิ่มคําอธิบายหมายเหตุได จํานวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร 
  8. สามารถพิมพรายชื่อของผูจําหนายลงบนสติกเกอรและจาหนาซองจดหมาย 
  9. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสผูจําหนาย และรหัสคาใชจาย ไดตลอดเวลา 
  10. สามารถคนหาขอมูลตามรหัสผูจําหนาย หรือชือ่บริษัท และมี Look up ในกรณีที่จํารหัสไมได 
  11. สามารถพิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ถูกตองตามแบบ
กรมสรรพากรกําหนด 
  12. ในใบลดหนี้/สงคืนสินคา สามารถเลือกไดวา จะหักจากใบรับสินคาเดิม หรือเก็บไวหักเมื่อจาย
ชําระหนี้ หรอื รับเปนเงินสด 
 
ระบบควบคมุเช็คและเงินฝากธนาคาร 
เช็ครับและเช็คจายจะถูกสงมาจากการรับชําระหนี้ และจายชําระหนี้ 
  1. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบเช็คที่แตกตางกันได 6 ธนาคาร 
  2. การรับชําระ/จายชําระหนี้ดวยเช็ค ระบบบัญชี Express จะนําเช็คไปเก็บไวในทะเบียนเช็ค เพื่อใหผู
มีหนาที่ดูแลและตรวจสอบ 
  3. มีรายงานเช็ครับเรียงตามวันที่เช็ค เพื่อชวยเตือนวามีเช็คใบไหนที่ถึงกําหนดนําฝาก 
  4. สามารถพิมพใบนําฝากเช็ค(Pay in Slip) แทนการเขียนดวยมือ ทําใหสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 



                               
 
 

  5. สามารถบันทึกการผานเช็คทั้งชุดที่นําฝาก หรอืผานเช็คทีละใบก็ได 
  6. สามารถเก็บประวัติเช็คคืน (เช็คเดง) เพื่อเก็บไวพิจารณาการใหเครดิต 
  7. มีรายงานเช็คจายเรียงตามเลขที่เช็ค สําหรับตรวจสอบกับสมุดเช็คแตละใบที่เซ็นตจายไป 
  8. มีรายงานเช็คจายเรียงตามวันที่เช็ค เพื่อเตือนใหฝายการเงินทราบวาจะมีเช็คใบไหนบางและจํานวน
เงินเทาไหร ? ที่จะตัดจากบัญช ีจะไดเตรียมโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยเขาบัญชีกระแสรายวันไดทันเวลา 
  9. สามารถกําหนดใหระบบทําการผานเช็คจายใหเองอัตโนมัติ (ไมตองเสียเวลาผานเอง) 
  10. สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝากธนาคาร เชน ฝาก/ถอนเงินสด, โอนเงินระหวาง
ธนาคาร, จายคาธรรมเนียม ฯ และพิมพรายงานเพื่อนํามากระทบยอดกับ Bank Statement ได (ทํา Bank 
Reconcile) 
  11. สามารถถอนเงินสดดวยเช็คของบริษัท และบันทึกการขายลดเช็คได 
 
ระบบภาษมีลูคาเพิ่ม (vat) และภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
ขอมูล จะถูกสงมาจากระบบการซื้อสินคา, คาใชจายอื่นๆ, ลดหนี้/สงคืนสินคา, ขายสินคา, รายไดอ่ืนๆ, ลดหนี้/
รับคืนสินคา และระบบบัญช ี
  1. สามารถบันทึกการซื้อ/ขายไดทั้งแบบ ราคารวมภาษี (Inclusive) และราคาแยกภาษี (Exclusive) 
รวมทั้งรายการสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษี 
  2. สามารถพิมพรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย และมูลคาฐานภาษี ที่มีขอมูลครบถวนตามที่กรมสรรพากร



กําหนด และนําตัวเลขมากรอกในแบบ ภ.พ.30 พรอมนําสงทุกวันที่ 15 ไดทันที 
  3. รองรับธุรกิจที่ขอคืนภาษีซื้อไดไมเต็มจํานวน โปรแกรมจะพิมพรายงานภาษีซื้อแยกเปน 2 ยอด คือ 
ยอดที่ขอคืนได และยอดที่ขอคืนไมได 
  4. รองรับกรณีที่มีใบกํากับภาษีมาถึงลาชาแตไมเกิน 6 เดือน และกรณีเกิน 6 เดือน ระบบจะแยกรายงาน
ภาษีซื้อออกเปน 2 รายงาน ไดแก รายงานภาษีซื้อ (ยื่นปกติ) และรายงานภาษีซื้อ (ยื่นเพิ่มเติม) 
  5. รายงานภาษีซื้อ สามารถเลือกพิมพออกเครื่องพิมพและจอภาพไดทั้ง 2 แบบ ไดแก 
       - เรียงตามวันที่ ที่ไดรบัใบกํากับภาษี ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 มีผลตั้งแต 29 เม.ย. 2542 
           - เรียงตามวันที่ใบกํากับภาษี ตามประกาศฉบับเกา (จะคนหาใบกํากับภาษีในรายงานไดงายกวา) 
  6. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบรายงานภาษีซื้อที่แตกตางกันได 6 แบบ และมีตนฉบับที่ชวยใหแกไข
ได 7 แบบ 
  7. สามารถพิมพและแกไขรูปแบบรายงานภาษีขายที่แตกตางกันได 6 แบบ และมีตนฉบับที่ชวยใหแกไข
ได 7 แบบ 
  8. สามารถเลือกวิธีการบันทึกบัญชีภาษีมูลคาเพิ่มได 2 แบบ คือ แบบเกณฑสิทธิ และแบบเกณฑเงินสด 
  9. สามารถพิมพรายงานภาษีซื้อ, ภาซื้อขาย และแบบยื่น ภงด. แยกตามแผนกได 
  10. สามารถพิมพแบบยื่น ภงด.3, ภงด.53 ซึ่งตรงตามแบบสรรพากรกําหนด และแนบนําสงทุกวันที่ 7 
ของเดือนไดทันที 
11. สามารถกําหนดประเภทเงินได และอัตราที่หักภาษี ณ ที่จายไวลวงหนา ทําใหเวลาที่ทําใบหัก จะไดไม
ผิดพลาด 
 
ระบบวิเคราะหการขาย 
ทํา การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการขายสินคา และจัดทําเปนรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ขอมูล
เปรียบเทียบ เพื่อใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบดวยรายงานดังตอไปนี้ 
  1. ประวัติการขายแยกตามลูกคา,ตามสินคา และตามพนักงานขาย 
  2. ยอดขายแยกตามเขตการขาย แจกแจงตามพนักงานขาย, ลูกคา ทั้งแบบละเอียดและสรุป 
  3. สรุปยอดขายประจํางวด 
  4. สรุปยอดขายเชื่อแยกตามลูกคา (เปรียบเทียบ 12 งวด) 
  5. รายงานการจัดลําดับยอดขาย แยกตามมูลคาสินคา, ตามปริมาณ, ตามมูลคาของแตละสินคา+ลูกคา, 
ตามปริมาณของแตละสินคา+ลูกคา, ตามมูลคาของแตละสินคา+พนักงานขาย, ตามปริมาณของแตละสินคา+
พนักงานขาย, ตามลูกคา และตามพนักงานขาย 
  6. สรุปยอดขาย(ทราบกําไรขั้นตนทันที) แยกตามหมวดสินคา, ตามคลัง, ตามลูกคา, ตามพนักงานขาย
(เทียบกับเปาการขาย), ตามพนักงานขาย+ลูกคา, ตามเขตการขาย+พนักงานขาย และตามเขตการขาย+ลูกคา 



 
ระบบวิเคราะหการซื้อ 
ทํา การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการซื้อสินคา และจัดทําเปนรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ขอมูล
เปรียบเทียบ เพื่อใชในการวางแผนการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ประกอบดวยรายงานดังตอไปนี้ 
  1. ประวัติการซื้อ แยกตามผูจําหนาย และสินคา 
  2. สรุปยอดซื้อประจํางวด 
  3. สรุปยอดซื้อเชื่อ แยกตามผูจําหนาย (เปรียบเทียบ 12 งวด) 
  4. สรุปยอดซื้อ แยกตามหมวดสินคา, ตามคลัง และตามผูจําหนาย 
 
ระบบรักษาความปลอดภัย 
  1. ผูดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิการใชขอมูลของผูใชงานแตละคนหรือแตละกลุม ไดตามตองการ 
ทําใหปองกันผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปดูขอมูลที่เปนความลับ 
 

                          
 
  2. ผูใชแตละคน สามารถตั้งรหัสผาน (PassWord) ของตนเองได 
  3. สามารถแบงระดับชั้นของผูใชงานไดวาเปน พนักงาน, ผูจัดการแผนก หรือ ผูดูแลระบบ 
  4. สามารถกําหนดสิทธิการใชขอมูลไดทุกเมนูยอย แมแตเมนูยอย/รายงาน/งบการเงิน ที่สรางเพิ่มเติม
ขึ้นเอง 



  5. การเพิ่ม แกไข ยกเลิก ลบ สามารถกําหนดไดวา ถาผูใชเขาไปทํางานแลวตองการใหเก็บประวัติไว
หรือไม 
  6. การพิมพเอกสาร สามารถกําหนดไดวา ตองการใหใครพิมพดูไดเฉพาะหนาจอ หรืออนุญาตใหใคร
พิมพออกเครื่องพิมพได 
  7. สามารถกําหนดการตรวจสอบแบบเขมงวด ทําใหงายสําหรับผูดูแลระบบ โดยไมจําเปนจะตองเขาไป
กําหนดสิทธิการใชงานเพิ่มอีก โปรแกรมจะจัดการบันทึกเหตุการณของผูใชงานรายนั้นเก็บไวใหทุกครั้ง 
  8. สามารถกําหนดการยกเลิกการใชรหัสผูใชบางรหัสเปนการชั่วคราว อาจเนื่องมาจาก พนักงานผูนั้น
ลาออก หรือลาพักรอนเปนเวลานาน ๆ แตยังไมตองการลบรหัสผูใชรหัสนีท้ิ้ง 
  9. มีแฟมบันทึกเหตุการณ การทํางานของผูใชทุกคน ที่เขามาใชงานในระบบ สําหรับผูดูแลระบบใชใน
การตรวจสอบการทํางานของผูใชแตละคน 
  10. สามารถกําหนดสิทธิใหกับผูใชแตละราย วาใครมีอํานาจในการอนุมัติ (รับรอง) เอกสารไดบาง 
  11. เอกสารสําคัญที่ตองการใหผูมีอํานาจรับรองกอน สามารถกําหนดเงื่อนไขการรับรองเอกสารได 3 
วิธี คือ 
       1. พิมพกอนรับรองทีหลัง 
       2. รับรองแลวพิมพ 
       3. อะไรกอนก็ได 
  12. สามารถกําหนดไดวา ตองการใหบุคคลใดมีอํานาจในการพิมพเอกสารสําคัญซ้ําไดบาง 

 


