ระบบงานบัญชีส่วนบุคคล (บัญชีแยกประเภท) ฉบับแก้ ไข ครั งที 4
การใช้ งานโปรแกรมบัญชีส่วนบุคคล (บัญชีแยกประเภท)

กดค ้างทีเลขปี เพือเลือกฐานข ้อมูล
ปี ทต
ี ้องการ และสามารถกดค ้างที
เลขปี ณ จุดอืน ในโปรแกรมเพือ
เปลียนปี ได ้เช่นกัน

1.

สร้ างโครงสร้ างบัญชี และบันทึกยอดเริ มต้ น

2.

บันทึกรายการประจําวัน

3.

การสร้ างรายการประจํา และข้ อความทีใช้ บอ่ ย

4.

ดูรายงาน งบดุล งบกําไร-ขาดทุน รายการเดินบัญชี

5.

การปิ ดบัญชี โอนยอดคงเหลือ

กดเรียกเมนู เพือแก ้ไขรหัสผ่าน
หรือ แบ่งปั น/สํารองข ้อมูล

1. สร้ างโครงสร้ างบัญชี และบันทึกยอดเริมต้ น

-

กดปุ่ ม เพิม เพือสร้ างบัญชีใหม่

-

เลือกรายละเอียด หมวดบัญชีโดยให้ 1-สินทรัพย์ 2-หนี 2สิน 3-ทุน 4-รายได้ 5-ค่าใช้ จ่าย ตัวอย่าง หมวด
สินทรัพย์ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี 2ต่าง ๆ บ้ าน รถยนต์ หุ้น หมวดหนี 2สิน เช่น เจ้ าหนี 2ต่าง ๆ บัตร
เครดิต หมวดรายได้ เช่น รายได้ เงินเดือน รายได้ จากการขาย รายได้ จากธุรกิจต่าง ๆ รายได้ เงินปั นผล
รายได้ ดอกเบี 2ย หมวดค่าใช้ จา่ ย เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว ค่านํ 2ามันรถยนต์ ค่าเดินทาง ค่านํ 2า ค่าไฟ

-

กําหนดเลขทีบัญชี โดยเลขทีบัญชีจะเป็ นตัวเลข 4 ตัว โดยเลขตัวแรก เป็ นหมวดบัญชี และเลขตัวที 2
สามารถกําหนดให้ เป็ นหมวดย่อยได้ เช่น 1001= เงินสด 1002= ลูกหนี 2การค้ า-บริ ษัทเอ 1101=
บัญชีลกู หนี 2-นายเอ 2001= เจ้ าหนี 2บัตรเครดิต-ไทยพาณิชย์ 3001= ทุน 4001= รายได้ -เงินเดือน 5001=
ค่าเดินทาง เป็ นต้ น ซึงในโปรแกรมนี 2 มีการกําหนดหมวดย่อยไว้ ดงั นี 2
ก. 10XX และ 20XX เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี 2สินหมุนเวียน ตามลําดับ ทรัพย์สนิ หมุนเวียน
เช่น เงินสด เงินฝากธนาคารต่าง ๆ หนี 2สินหมุนเวียน เช่น เจ้ าหนี 2หมุนเวียนต่าง ๆ โดยในงบดุล จะ
สามารถแยกดูได้ วา่ จะดูงบดุลหมุนเวียน หรื อทังหมด
2
ข. 40XX และ 50XX เป็ นรายได้ ธุรกิจหรื อกลุม่ ที 1 และค่าใช้ จ่ายธุรกิจหรื อกลุม่ ที 1 ตามลําดับ
ค. 41XX และ 51XX เป็ นรายได้ ธุรกิจหรื อกลุม่ ที 2 และค่าใช้ จ่ายธุรกิจหรื อกลุม่ ที 2 ตามลําดับ
ง. 52XX เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานธุรกิจ แต่ไม่สามารถแยกประเภทธุรกิจได้ โดยในงบกําไรขาดทุน จะสามารถแยกดูรายได้ ค่าใช้ จา่ ย และผลกําไร-ขาดทุนของแต่ละหมวดย่อยได้ โดยแยก
เป็ น ธุรกิจ1 ธุรกิจ2 ธุรกิจรวม (แสดงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานด้ วย) และทังหมด
2

- กําหนดชือบัญชี เป็ นการกําหนดชือในการเรียกบัญชีตา่ ง ๆ เพือสะดวกในการจดจํา เช่น เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร-กรุงไทย ลูกหนี 2-นายบี บัตรเครดิตกสิกร เจ้ าหนี 2-นายบี รายได้ -ธุรกิจ1 รายได้ -เงินเดือน ค่าใช้ จ่าย
ส่วนตัว ค่านํ 2ามันรถยนต์ เป็ นต้ น
- ยอดเงินเริ มต้ น เป็ นการกําหนดยอดคงเหลือเริ มต้ นของแต่ละบัญชี (กําหนดหรื อไม่ก็ได้ ) ซึงตัวเลขเป็ นบวก
หมายถึง มียอดคงเหลือด้ านเดบิท ตัวเลขเป็ นลบ มียอดคงเหลือด้ านเครดิต เมือ
บันทึกครบถ้ วน สามารถกดเมนูคาํ สังด้ านล่าง เพือนําข้ อมูลโครงสร้ างบัญชี
และยอดคงเหลือบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหนี 2สินทังหมด
2
ไปบันทึกเป็ นรายการ
ยอดคงเหลือเริ มต้ น (รายการแรก) ในการบันทึกรายการความเคลือนไหวบัญชี
ได้ ในกรณีทีไม่ได้ บนั ทึกยอดคงเหลือเริ มต้ น จะต้ องไปทําการบันทึกรายการ
ยอดคงเหลือเริ มต้ น ในการบันทึกรายการเอง

2. การบันทึกรายการประจําวัน

-

ในหน้ าค้ นหารายการบัญชี กดปุ่ ม เพิม เพือเริ มบันทึกรายการใหม่

-

ลงรายละเอียดรายการบัญชีทีเกิดขึ 2น ในตัวอย่างข้ างต้ น คือ จ่ายค่านํ 2ามันรถยนต์ 800 บาท จากนัน2 กด
เรี ยกเมนูด้านล่าง แล้ วกด บันทึก หรื อสามารถกดปุ่ ม ลงบัญชี ทีมุมขวาบนได้ เลย โปรแกรมจะทําการ
บันทึกข้ อมูลให้ อตั โนมัติ และเข้ าสูห่ น้ า การลงบันทึกบัญชี ทันที
• ปุ่ ม เพิมตัวคัน (,)&Copy ในหน้ าลงรายละเอียดรายการ มีไว้ สาํ หรับเพิมตัวคัน สําหรับข้ อความทีเป็ น
จํานวนเงิน และ Copy จํานวนเงินนันไว้
2 ในหน่วยความจํา (Clipboard) เมือเข้ าสูห่ น้ าการผ่านลงบัญชี
แยกประเภท จํานวนเงินดังกล่าว จะถูกใส่ในช่อง จํานวนเงินโดยอัตโนมัติ (กรณีช่องจํานวนเงินเป็ น
ช่องว่างอยู)่ ซึงเริมทําได้ โดย การกดค้ างบนข้ อความทีเป็ นตัวเลขจํานวนเงิน เพือแรเงาตัวเลขดังกล่าว
จากนัน2 จึงกดปุ่ ม เพิมตัวคัน (,)&Copy

-

ในหน้ าการลงบันทึกบัญชี กด เพิม ทีมุมขวาบน เพือเข้ าสูห่ น้ า รายละเอียดการลงบัญชี เลือกบัญชีที
เกียวข้ อง และจํานวนเงิน เรี ยกเมนูด้านล่าง แล้ วกดบันทึก ในตัวอย่างข้ างต้ น จะเดบิทบัญชี ค่านํ 2ามัน
รถยนต์ และเครดิตบัญชี บัตรเครดิต-VISA

-

ปุ่ ม Dr.-Cr. ใช้ ในการคํานวณ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินด้ านเดบิทกับด้ านเครดิต ของรายการปั จจุบนั ซึง
ตัวเลขทีได้ จะถูกใส่ในช่องจํานวนเงิน เพือให้ ความสะดวกในการบันทึกจํานวนเงินซึง เดบิทต้ องเท่ากับ
เครดิต

-

สามารถเรี ยกดูยอดคงเหลือ หรื อรายการเดินบัญชี ของบัญชีทีเลือกในหน้ านี 2ได้ ทนั ที

-

สามารถปรับปรุง หรื อเพิมโครงสร้ างบัญชีจากหน้ านี 2ได้

3. การสร้ างรายการประจํา และข้ อความทีใช้ บ่อย
3.1 สําหรับรายการทีเกิดขึ 2นเป็ นประจํา สามารถบันทึก รายละเอียดรายการ รวมทังการบั
2
นทึกบัญชีตา่ ง ๆ เก็บไว้ ได้
เมือ-เกิดรายการดังกล่าวขึ 2นอีก ก็จะสามารถเลือกนํามาบันทึกได้ ทนั ที โดยไม่ต้องบันทึกรายการ และบัญชีทีละ
ขันตอนตามปกติ
2

-

ในหน้ าค้ นหารายการบัญชี กดปุ่ ม เพิม เหมือนกับการเริ มบันทึกรายการใหม่

-

ในหน้ าข้ อมูลรายการ ให้ ใส่เครื องหมาย ถูก ในช่องแก้ ไขบันทึกรายการช่วยจํา เพือเข้ าสูโ่ หมดแก้ ไขรายการ
ช่วยจํา โดยพื 2นด้ านหลังจะเปลียนเป็ นสีเทา และมี (ช่วยจํา) ปรากฏขึ 2นทีหัวข้ อด้ านบน

-

ทําการบันทึกรายการช่วยจํา เหมือนการบันทึกรายการตามปกติ คือ ใส่รายละเอียดรายการ และลงบันทึก
บัญชีทีเกียวข้ องตามลําดับ ในตัวอย่างข้ างต้ น คือ รายการจ่ายค่าไฟฟ้ า โดยมีการเดบิทบัญชี ค่านํ 2า-ค่าไฟ
และเครดิตบัญชี บัตรเครดิต ตามลําดับ โดยสามารถระบุจํานวนเงินด้ วยเลยก็ได้

-

กลับเข้ าสูโ่ หมดการบันทึกรายการปกติ โดยนําเครื องหมาย ถูก ออกจากช่องแก้ ไขบันทึกรายการช่วยจํา

-

เมือเลือกรายการช่วยจํา จะมีรายการช่วยจําทีเราบันทึกไว้ แสดงขึ 2นมา เมือเลือกและทําการบันทึกแล้ ว ทัง2
รายละเอียดและรายการบัญชี จะถูกบันทึกเข้ าไว้ เป็ นรายการทีเกิดขึ 2นจริ ง

3.2 สําหรับคําหรื อข้ อความ ทีใช้ เป็ นประจําซํ 2า ๆ สามารถเก็บและเรียกกลับมาใช้ ได้ เช่นกัน

-

กดหัวข้ อ ==เลือกคํา== แล้ วกดเลือก ==แก้ ไข== เพือเข้ าสูโ่ หมดการแก้ ไข

-

ใส่ข้อความหรื อคําทีใช้ ประจํา ทีต้ องการเก็บไว้ โดยการกดขึ 2นบรรทัดใหม่ หมายถึง การเริ มข้ อความใหม่

-

กดปุ่ ม บันทึก

4. การดูรายละเอียดงบการเงิน
สามารถดูงบดุล งบกําไร-ขาดทุน และรายการเดินบัญชีได้ โดยไปทีหน้ า รายการ
บัญชี แล้ วกดเรี ยก เมนูด้านล่างขึ 2นมา แล้ วเลือกรายการทีต้ องการ

งบดุล สามารถเลือกดูเฉพาะรายการหมุนเวียน หรื อทังหมดได้
2
โดยหากเลือกเดือนปั จจุบนั ก็จะแสดงยอดคงเหลือ
ปั จจุบนั ของแต่ละบัญชี และสามารถกดค้ างทีเลขปี เพือดูรายการปี อืน ๆ ได้
งบกําไร-ขาดทุน สามารถเลือกดูเฉพาะหมวดย่อย หรื อทังหมดได้
2
โดยเลือกช่วงระยะเวลาเป็ นเดือนหรื อเป็ นวันก็ได้
โดยกดค้ างทีอักษรคําว่า เดือนหรื อวัน ด้ านหน้ าตัวเลือก เพือสลับไปมาระหว่างเดือนกับวัน และสามารถกดค้ างทีเลข
ปี เพือดูรายการปี อืน ๆ ได้
รายการเดินบัญชี สามารถเลือกดูรายการเดินบัญชี ของบัญชีทีเลือก ในแต่ละวันได้ โดยหากไม่เลือกวัน ก็จะแสดง
รายการเดินบัญชีของทังเดื
2 อน และสามารถกดค้ างทีเลขปี เพือดูรายการปี อืน ๆ ได้

5. การปิ ดบัญชี และโอนยอดคงเหลือ
ไฟล์ฐานข้ อมูลในโปรแกรมนี 2จะถูกแยกเก็บเป็ นแต่ละปี ทุกสิ 2นปี จะต้ องมีการปิ ดบัญชี และโอนยอดคงเหลือไปทีไฟล์
ฐานข้ อมูลปี ใหม่ ซึงสามารถทําได้ โดยเข้ าหน้ ารายงานงบดุล จากนัน2 กดทีเมนูด้านล่าง แล้ วกดสร้ างยอดเริ มต้ น โดย
ให้ ระบุ สําหรับปี เป็ น ปี ค.ศ. เท่านัน2 จากนันระบบจะสร้
2
างไฟล์ฐานข้ อมูลใหม่ ชือ "AccountDbXXXX.db3 เพือบันทึก
รายการสําหรับปี นัน2 ๆ ในภาพตัวอย่าง โปรแกรมจะสร้ างไฟล์เก็บข้ อมูลใหม่ชือ “AccountDb2016.db3”
ซึงจะสร้ างโครงสร้ างบัญชี จากข้ อมูลเดิม และนํายอดคงเหลือจากปี ก่อน มาเป็ น
ยอดเริ มต้ นใหม่ และทําการบันทึกยอดเริมต้ นเป็ นรายการแรกโดยอัตโนมัติ

ในกรณีทีต้ องการแก้ ไขโครงสร้ างบัญชี ให้ เปลียนไปจากเดิม เช่น เปลียนเลขที
บัญชี เปลียนชือบัญชี สามารถแก้ ไขได้ เมือแก้ ไขเรียบร้ อย สามารถบันทึกรายการ
ยอดเริ มต้ น (รายการแรก) ใหม่ตามโครงสร้ างบัญชีทีแก้ ไขใหม่ได้ โดยในหน้ า
รายการโครงสร้ างบัญชี เรี ยกเมนูด้านล่างขึ 2นมา กด บันทึกยอดเริมต้ น ระบบจะ
ทําการลบยอดเริ มต้ นของโครงสร้ างบัญชีเดิม และบันทึกยอดเริ มต้ นของ
โครงสร้ างบัญชีใหม่เป็ นรายการแรกแทน

หลักการบัญชีค่ ูเบืองต้ น
การบันทึกบัญชีต้องมีการบันทึก ทังทางด้
2
านเดบิท และเครดิต ในจํานวนทีเท่ากันเสมอ
1. บัญชีประเภทสินทรัพย์
จะมีการบันทึกด้ านเดบิทเมือมีการทําให้ สนิ ทรัพย์เพิมขึ 2น และบันทึกด้ านเครดิตเมือสินทรัพย์ลดลง เช่น รายการ
ถอนเงินสดจากบัญชีธนาคาร 10,000 บาท จะทําการบันทึกบัญชีโดย
เดบิท บัญชีเงินสด 10,000 (เงินสดเพิมขึ 2น)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร 10,000 (เงินฝากในธนาคารลดลง)
2. บัญชีประเภทหนี 2สิน
จะมีการบันทึกด้ านเครดิตเมือมีการทําให้ หนี 2สินพิมขึ 2น และบันทึกด้ านเดบิทเมือหนี 2สินลดลง เช่น รายการกู้เงิน
จากนายเอ จํานวน 50,000 บาท บันทึกบัญชีโดย
เดบิท บัญชีเงินสด 50,000 (เงินสดเพิมขึ 2น)
เครดิต บัญชีเจ้ าหนี 2-นายเอ 50,000 (ยอดเจ้ าหนี 2เพิมขึ 2น)
3. บัญชีประเภททุน (ทุน = สินทรัพย์ – หนี 2สิน)
จะมีการบันทึกด้ านเครดิตเมือมีการทําให้ ทนุ เพิมขึ 2น และบันทึกด้ านเดบิทเมือหนี 2สินลดลง เช่น รายการถอนเงิน
ลงทุน 100,000 บาท บันทึกบัญชีโดย
เดบิท บัญชีถอนทุน 100,000 (ทุนลดลง)
เครดิต บัญชีเงินสด 100,000 (เงินสดลดลง)
4. บัญชีประเภทรายได้
จะมีการบันทึกด้ านเครดิตเมือมีการทําให้ รายได้ เพิมขึ 2น และบันทึกด้ านเดบิทเมือรายได้ ลดลง เช่น รับเงินเดือน
50,000 บาท บันทึกบัญชีโดย
เดบิท บัญชีเงินฝากธนาคาร 50,000 (เงินฝากเพิมขึ 2น)
เครดิต รายได้ -เงินเดือน 50,000 (รายได้ เพิมขึ 2น)
5. บัญชีประเภทค่าใช้ จ่าย
จะมีการบันทึกด้ านเดบิทเมือมีการทําให้ คา่ ใช้ จ่ายเพิมขึ 2น และบันทึกด้ านเครดิตเมือค่าใช้ จ่ายลดลง เช่น จ่ายค่า
นํ 2ามันรถ 500 บาท บันทึกบัญชีโดย
เดบิท บัญชีคา่ นํ 2ามันรถยนต์ 500 (ค่าใช้ จ่ายเพิมขึ 2น)
เครดิต บัตรเครดิต-xxxx 500 (หนี 2บัตรเครดิตเพิมขึ 2น)

