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Abstract
Saraff Energies Limited has been incorporated with the vision of being a formidable
player in the clear, green energy sector, to contribute in the growing energy sector and keeping a
healthy respect for the prevailing environment. SELs philosophy is to leverage the current
environment resources to provide clean energy. This cooperative education program was
conducted in the accounting department and was assigned to prepare checks and bank
reconciliation statements with Tally accounting software. At the beginning of the operation, it
took a lot of time because the manual is in English.
Therefore, I designed this project to enhance the performance of new personnel
through studying preparation of checks and statement of reconciliation with the Tally accounting
software. The results; I has a Thai-manual for preparing checks and statement of reconciliation
with the Tally accounting software. I can work more efficiently and this project is expected to be
useful to the concerned person.
Keywords: Preparating checks, Bank reconciliation statement, Tally accounting software.
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บทที1่
บทนา
1.1ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โปรแกรม ‘’Tally’’ นั้นตัวโปรแกรมและคู่มือเป็ นภาษาอังกฤษ จึงเป็ นอุปสรรคในการ
ทางานสาหรั บพนักงานใหม่และนักศึ กษาฝึ กงาน ในตัวโปรแกรมนั้น มี ระบบปฏิ บตั ิ การ
หลากหลายรู ปแบบในโปรแกรม เช่ น การจัดทา Voucher การกระทบยอดธนาคาร การพิมพ์
เช็ค เป็ นต้น การลงบัญชีใน Voucher นั้นจะลงเป็ นภาษาอังกฤษ
ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้มีความสนใจ ศึกษาการปฏิบตั ิงานการใช้โปรแกรม Tally เพื่อ
เรี ยนรู้ ถึงการ ลงบัญชี อย่างถูกต้อง ทางด้านภาษาอังกฤษ และ รู ปแบบการลงบัญชี ที่มีแบบ
เฉพาะในTally เท่านั้น และ สามารถนาความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชี พใน
อนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อรับรู้การบันทึกบัญชีในรู ปแบบTally
1.2.2 เพื่อให้สามารถตรวจข้อมูลของแต่ละบัญชีใน Tally
1.2.3 เพื่อการทางานที่ที่เป็ นระบบเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1.2.4 เพื่อสามารถตรวจข้อมูลให้ถูกต้องตามเอกสาร

1.3ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1

ศึ ก ษาการลงบัญ ชี ในรู ป แบบของTallyปฏิ บ ัติ ง านในต าแหน่ ง ของนักศึ ก ษา
ฝึ กงาน (Trainee)

1.3.2 ปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษาที่บริ ษทั ซาราฟ กรุ ้ป จากัด
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1.4ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ได้ความรู้ความเข้าใจในการลงบัญชีในภาษาอังกฤษ
1.4.2 ได้ความรู ้จากงานที่มอบหมายต่างๆ
1.4.3 สามารถนาไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

3

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โปรแกรมบัญชี Tally / Tally.ERP 9. บัญชีหรื อที่เรี ยกว่าการทาบัญชี คือการบันทึกและการ
จาแนกประเภทของการทาธุ รกรรมทางการเงิ นเป็ นสมุ ดบัญชี และลงทะเบียนที่เกี่ ยวข้อง ให้เราดู
ที่ ว่า ท าไมธุ ร กิ จ ของบัญ ชี ในการตอบสนองความต้อ งการทางกฎหมาย ในการจ่ า ยภาษี แ ละ
ตอบสนองความต้องการตามกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้ทางานธุ รกิ จด้วยการจัดการลูกหนี้ และเจ้าหนี้
เงินสดธนาคาร เพื่อให้ดู การดาเนินงานขององค์กร การตอบสนองต่อ คาสั่งโดยการระบุตาแหน่ ง
การทาธุ รกรรมที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ ว เราได้รับสมบูรณ์แบบโมดูลบัญชี มานานกว่ายี่สิบปี ในการ
ส่ งมอบไม่ได้เป็ นเพียงซอฟต์แวร์ บญั ชี แต่ซอฟต์แวร์ การจัดการธุ รกิ จที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับทุก
ความต้องการของคุณ ด้วยการเข้ามาของVoucherหนังสื อ )นี้คือสิ่ งที่เรา เรี ยกรายการบัญชี ท้ งั หมด(
ทุกเล่มของบัญชี , รายงานผลรวมทั้งหมดและผลรวมย่อยมีการปรับปรุ งทันที ไม่มีอะไรที่มากขึ้นที่
จะต้องทาคือ ไม่ว่าคุ ณจะใส่ รายการลื มหรื อแก้ไข ข้อกาหนดการจัดเก็บภาษีของรัฐของประเทศ
อิ น เ ดี ย ที่ มี อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ส นั บ ส นุ น ง า น ต่ า ง ๆ
วัตถุประสงค์ ของ โปรแกรม Tally
1.เพื่อให้ได้ทราบถึงคุณสมบัติของโปรแกรม Tally
2.เพื่อสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Tally มาใช้จดั เก็บข้อมูลของบริ ษทั
3.สามารถนาเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.เพื่อใช้งานต่างๆในโปรแกรม Tally ได้ดีกว่าเวอร์ ชนั เดิม
5. โปรแกรม Tally ออกแบบมาเพื่อช่ วยให้สามารถเรี ย นรู ้ และปรั บปรุ งตัวเองให้ใ ช้
โปรแกรมนี้ได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย
6. เพื่อนาฟั งก์ชนั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งค่า โปรแกรมTally มาประยุกต์ใช้ในการทางาน
เช่น การกระทบยอดธนาคาร การพิมพ์เช็ค การพิมพ์เช็ค
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การกระทบยอดธนาคาร
การกระทบยอดฝากธนาคาร คือการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยอด คงเหลือ
ในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป บัญชี แยกประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ
GFMIS กับ ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร )Bank Statement) โดยต้องจัดทางบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ หากยอด
คงเหลือในรายงานการแสดงยอด บัญชีแยกประเภททัว่ ไปไม่เท่ากับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงิน
ฝากธนาคาร )Bank Statement) ต้องหาสาเหตุ ของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น และหากพบข้อผิดพลาดต้อง
แก้ไขปรับปรุ งรายการให้ถูกต้อง โดยมีวธิ ีการดาเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร
1. รายการที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS แล้ว แต่ธนาคารยังไม่บนั ทึก
ข้อมูล ในระบบของธนาคาร
1.1 เงินฝากระหว่างทาง คือรายการฝากเงินที่หน่วยงานได้บนั ทึกบัญชีเพิ่ม
ยอดบัญชีเงินฝาก ธนาคารในบัญชีแยกประเภทแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บนั ทึกบัญชี เพิ่มยอดเงิน
ฝากธนาคารให้ อาจเกิดจาก หน่วยงานฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารภายหลังจากเวลาที่ธนาคารปิ ดรับ
ฝากเช็ค หรื อกรณี เป็ นเช็คต่างจังหวัดที่ตอ้ งใช้ ระยะเวลาเรี ยกเก็บหลายวัน รายการประเภทนี้เป็ นผล
ให้บญั ชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร )Bank Statement) มียอดคงเหลือต่ากว่า
ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
1.2 เช็คที่ผมู ้ ีสิทธิ ยงั ไม่นามาขึ้นเงิน หรื อเช็คค้างจ่าย คือรายการสั่งจ่ายเช็คที่
หน่วยงาน สัง่ จ่ายเช็คให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ และบันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว แต่ผมู ้ ีสิทธิ ยงั ไม่นา
เช็คไป ขึ้นเงินเป็ นผลให้ บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร)Bank Statement) มี
ยอดคงเหลือสู งกว่ายอดเงินฝาก ธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
1.3 หน่วยงานบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อนเช่น บันทึกรายการฝากเงินต่าไป
เป็ นผลให้ ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัว่ ไปต่ากว่าใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร)Bank Statement) หรื อกรณี บนั ทึกรายการจ่ายเงินต่าไป เป็ นผลให้ยอดเงินฝาก
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ธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชี แยกประเภททัว่ ไปสู งกว่าใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร )Bank
Statement) เป็ นต้น
2. รายการที่ธนาคารบันทึกข้อมูลในระบบของธนาคารแล้วแต่หน่วยงานยังไม่ได้บนั ทึก
ข้อมูล บัญชีในระบบ GFMIS
2.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็ค
คืนเมื่อเกิด ค่าใช้จ่ายธนาคารจะบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการประเภทนี้เป็ นผลให้ยอดเงิน
ฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร )Bank Statement) มียอดคงเหลือต่ากว่ายอดเงินฝาก
ธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
2.2 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร ธนาคารจะบันทึกเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคาร
รายการประเภทนี้ เป็ นผลให้บญั ชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร)Bank Statement)
มียอดคงเหลือสู งกว่ายอด เงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
2.3 เช็คคืน คือเช็คที่หน่วยงานนาฝากธนาคารแล้วแต่ธนาคารไม่สามารถ
เรี ยกเก็บได้ ธนาคารจึงบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ เคยบันทึกแล้วออกไป แต่หน่วยงานยังไม่
บันทึกลดยอดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร รายการประเภทนี้เป็ นผลให้บญั ชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร)Bank Statement) มียอดคงเหลือต่ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการ
แสดงยอดบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
2.4 กรณี อื่น ๆ เช่น
2.4.1 บุคคลภายนอกฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
โดยตรงแล้วไม่ได้ แจ้งให้ทราบ จึงไม่ได้บนั ทึกเพิ่มยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภท แต่
ธนาคารได้บนั ทึกเพิ่มบัญชีเงินฝาก ธนาคารแล้ว รายการประเภทนี้ เป็ นผลให้บญั ชีเงินฝากธนาคาร
ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร )Bank Statement) มียอดคงเหลือสู งกว่ายอดเงินฝากธนาคารใน
รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
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2.4.2 ธนาคารบันทึกผิดพลาด เช่น ธนาคารบันทึกค่าธรรมเนียมซ้ า 2 ครั้ง
หรื อธนาคารนาเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีธนาคารของหน่วยงาน รายการประเภทนี้
เป็ นผลให้บญั ชี เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร )Bank Statement) มียอดคงเหลือต่า
กว่ายอดเงินฝากธนาคารใน รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
ไทร เขต
ลักษณะธุ รกิจ
เวลาทางาน
เบอร์โทรศัพท์

: บริ ษทั ซาราฟเอ็นเนอร์ยี จากัด
: 77/32 อาคารสิ นสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้น
คลองสาน กทม 10600
: โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ า
: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
: 02-862-2062

รุ ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั สถานประกอบการ
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ประวัติและความเป็ นมา
7891: Saraff รัฐวิสาหกิ จเริ่ มต้นมันเป็ นวิธีการเดินทางย้อนกลับไปในปี 1987 ในธุ รกิ จ
เพชรเป็ นผูบ้ ุกเบิกการค้าใน Bangkok.Since
7898: ในปี 1989 ซึ่ งเป็ น บริ ษทั ย่อยที่เรี ยกว่าเพชรเจวีเจย์ถูกจัดตั้งขึ้นและในปี เดี ยวกัน
บริ ษทั ได้ยา้ ยไปที่หวั ใจของอัญมณี และเครื่ องประดับในไตรมาสของกรุ งเทพฯ
1994: Sinter Plast ไทย จากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 เป็ น บริ ษทั ร่ วมทุนระหว่าง M / s KP
Associates บริ ษทั ภายใต้กลุ่ม Saraff
2004: ตั้งแต่ปี 2004 Saraff Infotech ได้รับชื่ อเสี ยงเป็ น บริ ษทั ที่ไม่ซ้ ากันในตลาดอย่าง
รวดเร็ ว, การรวบรวมและโมเมนตัมในแต่ละปี
2005: Saraff โฮลดิ้งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม Saraff ก่อตั้งในปี 2005 ด้วยวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาและเติมพื้นที่พระรามสามในกรุ งเทพฯเป็ นพื้นที่เชิงพาณิ ชย์
2009: SEL จะมุ่งสู่ การเติบโตในภาคพลังงานและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุ 200 เมกะวัตต์
กาลังการผลิตในปี 2009 จะมีการพัฒนา SEL ชื่อเสี ยงที่แข็งแกร่ งสาหรับคุณภาพของงานและความ
เคารพมีสุขภาพดีสาหรับสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
3.2 ลักษณะการให้ บริการขององค์ กร
SARAFF ENERGIES Co.Ltd ได้รับการจดทะเบียนกับวิสัยทัศน์ ภาคพลังงานสี เขียว การมี
ส่ ว นร่ วมในภาคพลั ง งานการเจริ ญเติ บ โตและการรั ก ษาความเคารพมี สุ ขภาพดี ส าหรั บ
สภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ ยนที่ SARAFF กรุ๊ ปเปิ ดตัวสองโครงการมี เป้ าหมายเพื่อให้บรรลุ
200mW ของการใช้พลังงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผ่านวิธีการใหม่ของตัวเอง วัตถุประสงค์ทนั ที
Saraff พลังงานคือเพื่อให้โรงงานเรื อธงอยู่บนพื้นฐานของการชุ มนุ ม น้ ามัน )เสี ยทางการเกษตร (
เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ โรงไฟฟ้ ามีการจัดการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้ าอุปกรณ์และ Maintenance.SEL ปรัชญาคือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบนั ที่จะให้พลังงานที่สะอาด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ การแผนกบัญชี

Group CFO
นายVaradhachari S.Rajan

Account Manager
นางกฤติกา ศรี โปดก

Junior Accountant

Junior Accountant

Senior Account

นางสี รุ้ง กอยากลาง

นายปรี ชา จารุ พิมล

นางสาวสมจิตร ลุนาหา
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นายเพชร แซ่ เต๋ ง
ตาแหน่ ง : นักศึกษาฝึ กงาน
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1. การตรวจนับเอกสารหลักฐานใบกากับภาษีซ้ื อและสาเนาใบกากับภาษีขาย
2. การบันทึกบัญชี
3. กรอกแบบยืน่ ภ.ง.ด. 3,53
4. จัดเรี ยงและเก็บเอกสารเข้าแฟ้ ม
5. ยืน่ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด. 53
6. การบันทึกกระทบยอดธนาคาร
7. การทา RM/TR
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
1. นางสี รุ้ง กอยากลาง
ตาแหน่ง Junior Account
2. นายปรี ชา จารุ พิมล
ตาแหน่ง Junior Account
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.7.3 รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
ระบบการบัน ทึ ก บัญชี มี ห ลายขั้น ตอนผูจ้ ัด ท าจึ ง ต้อ งสอบถามจากพนัก งานที่
ปรึ กษา หรื อพนักงานที่มีความชานาญในการทางาน เกี่ยวกับเรื่ องเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบันทึก
บัญชี และตอนปฏิบตั ิงานจะทาการจดบันทึกทุกขั้นตอนไว้
1.7.3 วิเคราะห์ ปัญหา
ระบบการบันทึกบัญชี มีเอกสารบางรายการของลู กค้าที่มีรหัสสิ นค้าไม่ตรงกับ
สานักงานและมีเอกสารไม่ครบ
3.7.3 วิธีการแก้ไขปัญหา
ต้องมีการสอบถามไปทางลูกค้าถึงรหัสที่ผิดพลาด หากมีที่รหัสสิ นค้าผิดพลาดจะ
ขอให้ลูกค้าส่ งใบที่มีการแก้ไขที่ถูกต้องและครบถ้วนมายังสานักงาน
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3.7.4 จัดทาโครงงานและสรุ ปผล
จัดทาโครงงานเกี่ยวกับคู่มือการใช้โปรแกรม Tally โครงงานจะอธิ บายถึง การตั้ง
ค่าของโปรแกรม วิธีและขั้นตอนการบันทึกการตั้งค่าในแต่ละขั้นตอน
3.7.5 ระยะเวลาในการจัดทาโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มิถุนายน

กรกฎาคม

1. รวบรวมข้อมูลและศึกษา
รายละเอียดโครงการ
2. วิเคราะห์ปัญหา
3. วิธีแก้ไขปั ญหา
4. วางแผนขั้นตอนการจัดทา
โครงการ
5. จัดทาโครงการและสรุ ปผล
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการจัดทาโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่ อง Printer
3. กล้องถ่ายรู ป
4. เครื่ องคิดเลข
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Tally
2. โปรแกรม Microsoft Office Excel

สิ งหาคม

กันยายน
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
คู่มอื Tally
4.1ขั้นตอนแรกที่จะเริ่ มต้นในการ Tally.ERP 9 คือการสร้าง บริ ษทั หลังจากการติดตั้ง
แอพลิเคชันจะเปิ ดหน้าจอที่แสดงด้านล่าง:

หน้าจอนี้จะเป็ นประตูของ Tally ส่ วนประกอบต่างๆของ Gateway of Tally อธิบายไว้ใน
ตารางด้านล่าง:
ตัวแทน
แถบปุ่ มแนวนอน

ฟังก์ชนั่
ตัวเลือกในการพิมพ์, อีเมล์, นําเข้าและข้อมูลที่
อัพโหลดได้ที่นี่ ปุ่ มนี้นอกจากนี้ยงั มีตวั เลือกที่
จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งาน
ศูนย์ควบคุมและศูนย์บริ การ
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ตัวแทน

ฟังก์ชนั่

แถบปุ่ มแนวตั้ง

ตัวเลือกทั้งหมดปุ่ มจะแสดงที่นี่ ปุ่ มแตกต่างกัน
ไปจากหน้าจอไปที่หน้าจอ

พื้นที่หลัก (Ctrl + M)

พื้นที่หลักแบ่งออกเป็ นสองส่ วน ด้านซ้ายมือ:
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน ที่ แ ละรายชื่ อ ของ บริ ษัท
โหลดจะแสดงที่นี่ ด้านขวามือ: The Gateway
เมนู Tally จะปรากฏขึ้นที่นี่

ข้อมูล. แผงหน้าปัด

อัพเดท: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปั จจุบนั และ
รุ่ น ล่าสุ ดและข้อมูล TDL กด Ctrl + Alt + T
เพื่อ แ ส ด ง รุ่ น แ ล ะ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล
ใบอนุ ญ าตและการสมั ค ร: แสดงข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับ ใบอนุ ญาตผลิตภัณฑ์เช่ นเว็บไซต์
หมายเลขรหัส

บัญ ชี ห มายเลขและอื่ น ๆ

กด Ctrl + Alt + L เพื่อ

แสดงใบอนุ ญ าต

และการสมัครข้อมูล การ กํ า ห น ด ค่ า : จ ะ
แสดงรายละเอียดตามกฎหมาย

ดั ง กล่ า วมี

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร กํ า ห น ด ค่ า เ ช่ น ก า ร
กําหนดค่าพร็อกซี่, การตั้งค่า ข้อ มู ล และ
อื่น ๆ

กด Ctrl + Alt + F เพื่อแสดงข้อมูล

การกําหนดค่า

เครื่ องคิดเลข: คํานวณทาง

คณิ ตศาสตร์สามารถทํา

ได้ที่นี่ กด Ctrl + N

เพื่อเปิ ดใช้งานแผงเครื่ องคิด เลข
แถบงาน

ระบบวันและเวลาที่จะแสดงที่นี่
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แถบปุ่ ม
ตัวเลือกแถบปุ่ มด้ านบน:
ปุ่ ม
Print
Export

ปุ่ มลัด
Alt + P
Alt + E

E-Mail

Alt + M

Upload

Alt + O

ฟังก์ชั่น
ไปยังเมนูพิมพิ์
ปุ่ มเหล่านี้ถูกปิ ดใช้งานในเกตเวย์ของ
หน้าจอ Tally

Language
Alt + G
Keyboard
Alt + K
Control Centre
Ctrl + K
Support Centre
Ctrl + H
ตัวเลือกแถบปุ่ มด้ านขวา:

เปลี่ยนภาษา
การเปลี่ยนภาษาแป้ นพิมพ์
เข้าสู่ ระบบศูนย์ควบคุม
เพื่อโพสต์คาํ สั่งถ้ามีที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า

ปุ่ ม
Select Cmp
Shut Cmp
Date
Period
Company
Company Info
Connect

ปุ่ มลัด
F1
Alt + F1
F2
Alt + F2
F3
Alt + F3
F4

Disconnect

Alt + F4

Features
Configure

F11
F12

ฟังก์ชั่น
การเลือก บริ ษทั
ที่จะปิ ดหรื อปิ ด บริ ษทั
การเปลี่ยนวันที่ปัจจุบนั
การเปลี่ยนระยะเวลา
การเลือก บริ ษทั ที่แตกต่างกันที่มีอยูแ่ ล้ว
การเข้าถึงข้อมูล บริ ษทั เมนู
การเชื่อมต่อ บริ ษทั ที่จะ Tally.NET เซิร์ฟเวอร์
ตัดการเชื่อมต่อจาก บริ ษทั Tally.NET
เซิร์ฟเวอร์
การเข้าสู่ บริ ษทั เมนูสาํ หรับ บริ ษทั
การเข้าถึงการตั้งค่า
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การสร้ างและรักษา บริษทั
การสร้าง บริ ษทั ใน Tally.ERP 9 เป็ นกิจกรรมหนึ่ งครั้ง อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
ที่สร้างขึ้นเป็ นที่ปรับแก้ที่จุดใดก็ตามของเวลา
การสร้าง บริ ษทั ใน Tally.ERP 9
1.ไปกับ Gateway of Tally> สร้าง บริ ษทั
2. กด Backspace เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางข้อมูลในฟิ ลด์ไดเรกทอรี โดยค่าเริ่ มต้น
3.ใส่ รายละเอียดเกี่ยวกับ บริ ษทั ของคุณ

หน้ าจอการสร้ าง บริษทั ประกอบด้ วยต่ อไปนี:้
1.จดหมายหลักและรายละเอียดการติดต่อ
2.หนังสื อและปี รายละเอียดทางการเงิน
3.ควบคุมความปลอดภัย
4.ข้อมูลสกุลเงินหลัก

การใช้ Tally.Server 9 ในการรักษาข้ อมูล
คลิก S: Server Data Loc

Note: If the administrator has enabled security access, users need to
provide authorised Tally.NET user ID and password to access the server
list.
หมายเหตุ: หากผูด้ ูแลระบบได้เปิ ดใช้การเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยผูใ้ ช้จาํ เป็ นต้องให้
ID ผูใ้ ช้ที่ได้รับอนุญาต Tally.NET และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงรายชื่อเซิ ร์ฟเวอร์
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เลือกสถานที่ที่จาํ เป็ นจากรายการข้อมูล Tally.Server

กด Enter เพื่อดําเนินการต่อด้วยการสร้าง บริ ษทั

การปรับเปลีย่ น บริษทั
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ บริ ษทั ที่มีอยู่
1.ไป Gateway of Tally
2.เลือก ALT + F3: ข้อมูล Cmp จากแถบปุ่ มขวา
3.เลือก Alter และกด Enter
4.เลือก บริ ษทั จากรายชื่อ บริ ษทั
5.กด Enter เพื่อดูหน้าจอ บริ ษทั เปลี่ยนแปลง
6.ทําการเปลี่ยนแปลงที่จาํ เป็ นในฟิ ลด์ที่จาํ เป็ น
7.กด Enter เพื่อบันทึก

ตัวควบคุมการรักษาความปลอดภัยมีการตั้งค่ าใช่ แล้ว
1.ป้ อนชื่อของผูด้ ูแลระบบ
2.ป้ อนรหัสผ่านใหม่
3.ป้ อนรหัสผ่านในเขตซํ้าเพื่อยืนยัน
4.ใส่ รหัสผ่านเดิม
5.กด Enter เพื่อบันทึก
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การลบ บริษทั
ในการลบ บริ ษทั
1.โหลด บริ ษทั ที่จะถูกลบออก
2.ไป Gateway of Tally> คลิก F3: ข้อมูล Cmp
3.เลือก Alter และกด Enter
4.เลือก บริ ษทั ที่จะถูกลบออก
5.ในหน้าจอของ บริ ษทั เปลี่ยนแปลงกด Alt + D เพื่อลบ

ข้อความยืนยันจะปรากฏดังต่อไปนี้

กด Enter เพื่อลบ บริ ษทั

การปิ ด บริษทั
1.ไป Gateway of Tally> คลิก F1: บริ ษทั ปิ ด
2.เลือก บริ ษทั จากรายการของ บริ ษทั
3.กด Enter เพื่อปิ ด บริ ษทั
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การโหลดข้ อมูลของ บริษัท ใน Tally.ERP 9
1.แบบอัตโนมัติหรื อเลือก
2.กดด้วยตนเองได้
เมื่อมีการสร้าง บริ ษทั Tally.ERP 9 สร้างไดเรกทอรี ยอ่ ยภายใต้ไดเรกทอรี \ ข้อมูล ข้อมูลที่
บันทึกไว้ที่นี่จะได้รับการจัดสรรจํานวนในการสั่งซื้ อแบบอนุ กรมที่เริ่ มต้นด้วย 0001 เหล่ านี้ เป็ น
รหัสระบบที่สร้างขึ้นสําหรับ บริ ษทั

การโหลดข้ อมูลบริษทั ด้ วยตนเอง
1.เปิ ดแฟ้ ม Tally.ini ซึ่ งตั้งอยูใ่ นโฟลเดอร์ Tally
2.บริ ษทั เริ่ มต้นที่จะไม่มีหรื อใส่ สองจุดคู่ก่ ึงก่อนที่จะโหลด = 00001
3.เปิ ดแอปพลิเคชัน่ Tally.ERP 9
4.คลิกเลือก บริ ษทั
5.เลือก บริ ษทั ที่จะโหลดจากรายชื่อ บริ ษทั
6.กด Enter เพื่อเลือก บริ ษทั

การโหลดข้ อมูลบริษทั โดยอัตโนมัติ
1.เปิ ดแฟ้ ม Tally.ini ซึ่ งตั้งอยูใ่ นโฟลเดอร์ Tally
2.ตั้งค่าเริ่ มต้น บริ ษทั จะใช่
3.ระบุ บริ ษทั ที่จะถูกโหลดโดยอัตโนมัติตวั อย่างเช่นโหลด = 00001
4.บริ ษทั มีการโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิ ดโปรแกรม
นอกจากนี้ ย งั สามารถกํา หนดค่า การตั้ง ค่ า ใน F12 นี้ : การตั้ง ค่ า ทัว่ ไป บริ ษ ทั ในการโหลดโดย
อัตโนมัติ สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมโปรดดูขอ้ มูลการกําหนดค่า
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การโหลดข้ อมูลหลายบริษทั
1.ไปกับ Gateway of Tally> F1: เลือก บริ ษทั
2.เลือก บริ ษทั ที่จะโหลด
หมายเหตุ: บริ ษทั ที่มีชื่อเดียวกันไม่สามารถโหลดได้ในเวลาเดียวกัน ปิ ด บริ ษทั เลือกที่จะโหลดอื่น
ที่มีชื่อเดียวกัน

4.2เมนูการตั้งค่า F12 Configuration
การกําหนดค่า F12 มีการประยุกต์ใช้ตวั เลือกการกําหนดเป็ นศูนย์กลางที่มีอยูท่ วั่ ทุกหน้าจอ
ของ Tally.ERP 9. การกําหนดค่าเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้และการบริ หารจัดการจํานวนครั้ง
ใด ๆ เพื่ อ ให้ เหมาะกับ ความต้อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลง ตัว อย่า งเช่ นถ้า คุ ณ ต้อ งการบัน ทึ ก การทํา
ธุ รกรรมการซื้ อของคุ ณในโหมดเดบิต / เครดิ ตเดี ยวกันสามารถตั้งค่าในการกําหนดค่า F12 ใน
ทํานองเดียวกันถ้าคุณต้องการการชําระเงินในการ / โดยรู ปแบบนี้ อีกครั้งสามารถกําหนดค่าการใช้
ตัวเลือก F12
ไป Gateway of Tally> F12: กําหนดค่า F12: เมนูการตั้งค่าคอนฟิ กปรากฏดังต่อไปนี้:
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ตั้งค่ าตัวเลือกทัว่ ไป General
รู ปแบบของชื่อ
ลักษณะเริ่ มต้นของชื่ อในรายงาน: ตัวเลื อกนี้ จะแสดงรายการของลักษณะชื่ อสําหรับบัญชี
แยกประเภท

โดยค่าเริ่ มต้นสไตล์ชื่อของบัญชี แยกประเภทเป็ นชื่ อเฉพาะ สามารถเปลี่ยนรู ปแบบชื่ อโดย
การเลือกจากรายการ

รู ปแบบของวันที่
รู ปแบบวันที่สไตล์: ตัวเลือกนี้จะแสดงรู ปแบบของวันที่

โดยค่ าเริ่ ม ต้นรู ป แบบวันที่ เป็ น dd-mm-yy สามารถเปลี่ ย นรู ปแบบวันที่ โดยการเลื อก
รู ปแบบจากรายการ คัน่ ระหว่างวันเดือนและปี ที่ สามารถระบุคนั่ สําหรับวันที่ โดยค่าเริ่ มต้นยัติภงั ค์
('-') เป็ นตัวคัน่
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การกาหนดค่ าของตัวเลข
ตัวอักษรที่จะใช้สาํ หรับทศนิยมสามารถระบุตวั อักษรสําหรับจุดทศนิยม
ตัวคัน่ ที่จะใช้สาํ หรับพันสามารถระบุตวั อักษรสําหรับคัน่ พัน
เพิ่มเข้าสู่ ระบบก่อนสัญลักษณ์สกุลเงิน / หน่วยถ้าตัวเลือกการตั้งค่ามันใช่เป็ นสัญญาณ เชิง
ลบจะถูกวางไว้ก่อนสัญลักษณ์สกุลเงินเช่น (-) 20 $ ถ้าตัวเลือกการตั้งค่าไปยังไม่มีสัญญาณเชิ งลบ
จะถูกวางไว้หลังจากสัญลักษณ์สกุลเงินเช่น $ (-) 20
แสดงจํานวนในล้าน ตัวเลือกนี้ จะใช้สําหรับการแสดงตัวเลขในล้าน ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้
เพื่อ yes, จํานวนจะปรากฏในล้าน
หมายเหตุ: หากคุ ณเปลี่ ยนการตั้งค่าใด ๆ ภายใต้รูปแบบของวันที่และการกําหนดค่าของ
ตัวเลขที่คุณจําเป็ นต้องรี สตาร์ ทโปรแกรมประยุกต์สาํ หรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผล

การกาหนดค่ าตัวเลขสั ญลักษณ์ Numeric Symbols
ช่วยให้สามารถกําหนดรู ปแบบจํานวนรู ปแบบที่เริ่ มต้นและสัญลักษณ์ที่ระบุไว้มีตวั เลื อก
ในการเปลี่ยนในแต่ละสาขาให้เป็ นไปตามความต้องการ
ยกตัวอย่างเช่ นการเปลี่ ยนสัญญาณเชิ งลบจาก (-) เพื่อ (+) ไปGateway of Tally> F12:
กําหนดค่า> สัญลักษณ์ตวั เลข

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ ยนการตั้งค่าของลักษณะจํานวนใด ๆ ที่คุณจําเป็ นต้องรี สตาร์ ทโปรแกรม
ประยุกต์สาํ หรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผล
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บัญชีและข้ อมูลสิ นค้ าคงคลัง Accounts and Inventory Info
ที่ นี่สามารถกําหนดค่ารายละเอี ยดที่ คุณต้องการและเหนื อกว่าที่ บญ
ั ญัติไว้โดย สามารถ
เข้าถึง F12: หน้าจอการตั้งค่าคอนฟิ กจากบัญชี สินค้าคงคลังเมื่อจําเป็ น เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้ง
สองบัญชี และข้อมูล สิ นค้า คงคลัง สามารถกํา หนดค่า ได้ที่ นี่ ไป Gateway of Tally> F12:
กําหนดค่า> Accts / ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง

การกาหนดค่ ารายการVoucher
ตัวเลื อกนี้ จะช่วยให้คุณสามารถกําหนดค่ารายการVouchersใน Tally.ERP 9 ทั้งบัญชี และ
สิ นค้าคงคลังVouchersสามารถกําหนดค่าได้จากเมนูน้ ี สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไป Gateway of Tally>
F12: กําหนดค่า> Voucher และ Entry

โดยค่าเริ่ มต้นตั้งค่าตัวเลือกดังกล่าวข้างต้นจะปรากฏในหน้าจอVoucher และคอนฟิ กูเรชันรายการ
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ
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Vouchersบัญชี
-ข้ามฟิ ลด์วนั ในระหว่างการสร้างรายการได้เร็ วขึ้น
โดยค่าเริ่ มต้นเคอร์ เซอร์ ขา้ มฟิ ลด์วนั ที่ในระหว่างการสร้างVoucher และ หากไม่ตอ้ งการที่
จะข้ามฟิ ลด์วนั ที่แล้วตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อ No
-ใช้โหมดรายการเดียวสําหรับการชําระเงิน / ใบเสร็ จ / Voucher contra
โดยค่ าเริ่ มต้น Tally.ERP 9 แสดงโหมดรายการเดี ยวสําหรั บการชําระเงิ น / ใบเสร็ จ /
รายการ contra หากต้องการที่จะแสดงในโหมดการป้ อนคู่แล้วตั้งค่าตัวเลือกนี้ No
-ใช้การชําระเงิน / ใบเสร็ จรับเงินเป็ น Voucher contra
โดยการเปิ ดใช้ตวั เลือกนี้ คุณสามารถป้ อน Contra ในการชําระเงิ นเช่นเดียวกับ Voucher
ใบเสร็ จรับเงิน
-ใช้ Cr / Dr แทนที่จะ / เป็ นในช่วงรายการ
โดยการเปิ ดใช้ตวั เลือกนี้คุณสามารถเปลี่ยน / โดยจะ Cr / Drในหน้าจอรายการVoucher
-พิมพ์ใช้การตรวจสอบ Voucher contra
โดยการเปิ ดใช้ตวั เลื อกนี้ คุณสามารถพิมพ์เช็คจาก Voucher Contra และตัวเองในขณะที่
การโอนเงินผ่านธนาคารและถอนเงินสดระหว่าง ตัวเลือกการพิมพ์เช็คจะปรากฏขึ้นสําหรับธนาคาร
ที่จะให้เครดิต
-เตือนเมื่อมีเงินสดคงเหลือในเชิงลบ
โดยค่าเริ่ มต้น Tally.ERP 9 แสดงความสมดุลเงินสดเชิ งลบข้อความเตือน หากคุณตั้งค่าให้
ไม่มีขอ้ ผิดพลาดนี้จะไม่ปรากฏ
-ก่อนจัดสรรค่าใช้จ่ายสําหรับการชําระเงินใบเสร็ จรับเงินใบ / / วารสาร
โดยการเปิ ดใช้ตวั เลือกนี้ คุณสามารถ preallocate ค่าใช้จ่ายก่อนที่จะระบุจาํ นวนเงินที่บญั ชี
แยกประเภท
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-แสดงรายละเอียดของสิ นค้าคงคลัง
โดยค่าเริ่ มต้นรายละเอียด Tally.ERP 9 แสดงสิ นค้าคงคลังในหน้าจอรายการบัตรกํานัล
หากคุณตั้งค่าให้ไม่มีรายละเอียดสิ นค้าคงคลังจะไม่ปรากฏ
-แสดงตารางของค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือก
โดยค่าเริ่ มต้น Tally.ERP 9 แสดงรายการรอตัว๋ เงิ นบัญชี แยกประเภทในหน้าจอรายการ
Voucher หากคุณตั้งค่าให้ไม่รอรายการค่าใช้จ่ายจะไม่ปรากฏ
-แสดงรายละเอียดการเรี ยกเก็บเงินที่ชาญฉลาด
โดยค่าเริ่ มต้นรายละเอียดการเรี ยกเก็บเงินที่ชาญฉลาดของบัญชี แยกประเภทจะปรากฏใน
หน้าจอรายการVoucher หากตั้งค่าให้ไม่มีการเรี ยกเก็บเงินรายละเอียดที่ชาญฉลาดจะไม่ปรากฏ
-แสดงยอดคงเหลือปัจจุบนั ของบัญชีแยกประเภท
โดยค่าเริ่ มต้น Tally.ERP 9 แสดงบัญชีแยกประเภทยอดเงินปั จจุบนั ถึงวันสุ ดท้ายรายการ
บัตรกํานัล หากคุณตั้งค่าให้ไม่มีบญั ชีแยกประเภทยอดเงินปั จจุบนั จะไม่ปรากฏ
-แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่บตั รกํานัล
โดยค่ าเริ่ มต้น Tally.ERP 9 แสดงบัญชี แยกประเภทยอดเงิ นปั จจุ บนั ถึ งวันที่รายการ
Voucher ล่ าสุ ด หากคุ ณตั้งค่าให้ใช่ มนั จะแสดงยอดเงิ นคงเหลื อในบัญชี แยกประเภทได้ถึงวันที่
รายการ Voucher ปัจจุบนั

Vouchersสิ นค้ าคงคลัง
-หน่วยแสดงสารประกอบของรายการขึ้นอยูก่ บั อัตรา
โดยการเปิ ดใช้ตวั เลือกนี้ คุณจะได้รับอนุ ญาตให้แสดงหน่ วยสารประกอบของรายการตาม
หน่วยที่ให้ไว้ในอัตราต่อคอลัมน์ ตัวอย่าง: Compound หน่วยสร้างขึ้นเป็ นกิโลกรัม 1000 กรัม เมื่อ
มีปริ มาณพิมพ์เป็ น 12-250 ปริ มาณจะแสดงเป็ น 12-250 กิ โลกรั มและหน่ วยในอัตราต่อเป็ น
กิโลกรัม เปิ ดใช้งานตัวเลือกหน่วยแสดงสารประกอบของรายการขึ้นอยูก่ บั อัตราและประเภทหน่วย
ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในอัตราต่อคอลัมน์การเปลี่ ยนหน่ วยสารประกอบของรายการกล่าวคือถ้ากรัมถู ก
พิมพ์ลงในอัตราต่อคอลัมน์ปริ มาณโดยอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็ น 12,250 กรัม
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-แสดงรายละเอียดเต็มรู ปแบบของหน่วยสารประกอบ
การเปิ ดใช้งานตัวเลื อกนี้ จะแสดงรายละเอี ยดเต็มรู ปแบบของหน่ วยสารประกอบในด้าน
ปริ มาณ หากกิโลกรัมถูกพิมพ์ลงในอัตราต่อข้อมูลข้อมูลปริ มาณจะแสดงเป็ น 12 Kgs.250 กรัม
-เตือนเกี่ยวกับความสมดุลหุ น้ เชิงลบ
โดยค่าเริ่ มต้น Tally.ERP 9 แสดงข้อความเตือนเพื่อความสมดุลหุ ้นเชิ งลบ หากคุณตั้งค่าให้
ไม่มีขอ้ ผิดพลาดจะไม่ปรากฏ
-แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ใน Voucher
โดยค่าเริ่ มต้น Tally.ERP 9 แสดงรายการแจ้งยอดเงินได้ถึงวันที่รายการ Voucher ที่ผา่ นมา
หากคุณตั้งค่าให้ใช่มนั จะแสดงความสมดุลแจ้งรายการถึงวันที่รายการ Voucher ปัจจุบนั

ใบแจ้ งหนี,้ ใบส่ งมอบหรือการกาหนดค่ าการสั่ งซื้อสิ นค้ า Invoice/Orders Entry
ในการกําหนดค่าใบแจ้งหนี้ , บันทึ กการส่ งมอบและบัตรกํานัลเพื่อไปกับ Gateway of
Tally> F12: กําหนดค่า> ใบแจ้งหนี้ / คําสั่งซื้ อเข้า/ ส่ งมอบหมายเหตุหน้าจอใบแจ้งหนี้ / การ
กําหนดค่าสัง่ ซื้ อสิ นค้าที่ปรากฏขึ้นดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ รู ป แบบและบริ ก ารของ บริ ษ ทั ฯ ได้รับ ตัวเลื อ กเพิ่ ม ขึ้ นในการตั้ง ค่ า
รายการใบแจ้งหนี้ / สัง่ ซื้ อ ด้านล่าง
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การกาหนดค่ าการธนาคาร

Banking Configuration

นี้ จะช่วยให้คุณสามารถกําหนดค่ารายงาน BRS และปรับเปลี่ยนVouchers ไป Gateway
of Tally> F12: เมนูการตั้งค่า> การตั้งค่าคอนฟิ กการธนาคาร

แสดงการทําธุ รกรรม ที่ไม่ได้ปรับ ทั้งหมดใน BRS จนถึ งวันที่ถ้าตัวเลื อกนี้ ถูกตั้งค่าใช่
Tally.ERP 9 จะแสดงทุกรายการที่ได้ที่ไม่ได้จนถึงวันที่ได้รับโดยไม่คาํ นึงถึงนับจากวันที่กาํ หนดไว้
ในงบกระทบยอดธนาคาร
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ยงั มีอยูใ่ นการกําหนดค่าของงบกระทบยอดธนาคาร
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การพิมพ์ Printing
ตัวเลือกการพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถกําหนดค่าพารามิเตอร์ ของการพิมพ์Voucher และใบ
แจ้งหนี้และรู ปแบบคําชี้แจงก่อนที่จะพิมพ์เป็ นครั้งสุ ดท้าย ไป Gateway of Tally> F12: กําหนดค่า>
การพิมพ์
ยกตัวอย่างเช่น ใบสําคัญจ่ายการกําหนดค่าการพิมพ์
พารามิ เตอร์ พิมพ์ใบสําคัญจ่ายสามารถกําหนดค่าจากหน้าจอนี้ สามารถตั้งค่าขนาดขอบ
ของบัตรกํานัลและตัดสิ นใจปริ มาณของข้อมูลในการพิมพ์การกําหนดค่าการพิมพ์ใบสําคัญจ่าย
ไป Gateway of Tally> F12: กําหนดค่า> พิมพ์> ใบสําคัญจ่ายหน้าจอการตั้งค่าคอนฟิ กการชําระเงิน
พิมพ์ยงั สามารถกําหนดค่าจากใบสําคัญจ่าย
การกําหนดค่าการพิมพ์บตั รกํานัลการชําระเงินจากบัตรกํานัลการชําระเงิน
1. ไป Gateway of Tally> Vouchersบัญชี> F5: การชําระเงิน
2. คลิก P: พิมพ์เพื่อดูหน้าจอพิมพ์Voucher
3. คลิก F12: กําหนดค่าเพื่อดูต้ งั ค่าหน้าจอการชําระเงินการพิมพ์
หน้าจอการตั้งค่าคอนฟิ กการชําระเงินพิมพ์จะปรากฏดังต่อไปนี้
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-พิมพ์โลโก้ บริ ษทั
ตั้ง ค่ าตัวเลื อกนี้ เพื่อใช่ ใ นการพิม พ์โลโก้ข อง บริ ษ ทั ในใบสําคัญจ่า ย ในการตั้ง ค่ าภาพ
เป็ นโลโก้ของ บริ ษทั ที่เปิ ดใช้งานดูโลโก้ บริ ษทั
-การตั้งค่ามาร์ จิน้
การตั้งค่าหน้าพิมพ์Voucher และมีความสู งความกว้างขอบบนและขอบด้านซ้าย โดยค่า
เริ่ มต้นความสู งถูกตั้งค่าเป็ น 7 นิ้ วกว้างถูกตั้งค่าเป็ น 5 นิ้ วขอบบนถูกตั้งค่าเป็ น 0.25 นิ้ วและขอบ
ด้านซ้ายถูกตั้งค่าเป็ น 0.75 นิ้ว
-วิธีการชําระเงินด้านบนของVoucher
ตั้งค่าตัวเลื อกนี้ เพื่อใช่ ในการพิมพ์ชื่อบัญชี แยกประเภทเงิ นสด / ธนาคารที่ ด้านบนของ
Voucher
-พิมพ์รายละเอียดบิล
เปิ ดใช้ตวั เลือกนี้เพื่อพิมพ์รายละเอียดการเรี ยกเก็บเงินที่ชาญฉลาด รายละเอียดการเรี ยกเก็บ
เงินที่ชาญฉลาดจะถูกพิมพ์ในระหว่างการพิมพ์ใบสําคัญจ่าย
-พิมพ์บิลวันที่ครบกําหนด
นี่ คือตัวเลื อกย่อยของการพิมพ์รายละเอียดบิ ลที่ ชาญฉลาด ตั้งค่าตัวเลื อกนี้ เพื่อใช่ ในการ
พิมพ์ใบเรี ยกเก็บเงินวันครบกําหนดพร้อมกับรายละเอียดการเรี ยกเก็บเงินที่ชาญฉลาดในใบสําคัญ
จ่าย
-พิมพ์วนั ที่ครบกําหนดวันที่มีเครดิต
ตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่ในการพิมพ์วนั ที่ได้รับอนุ ญาตให้เครดิตกับวันครบกําหนด ตัวเลือก
นี้จะสามารถเปิ ดใช้งานเฉพาะในกรณี ที่ตวั เลือกการพิมพ์บิล Due Date ตั้ง ใช่
-พิมพ์รายละเอียดสิ นค้าคงคลัง
ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อใช่ในการพิมพ์รายละเอียดของรายการสิ นค้าคงคลังในใบสําคัญจ่าย
-พิมพ์รายละเอียดธุรกรรมธนาคาร
ตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่ในการพิมพ์รายละเอียดของธนาคารเช่นประเภทของรายการจํานวน
เครื่ องดนตรี และวันที่ในใบสําคัญจ่าย
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-พื้นที่การพิมพ์สาํ หรับการยืมชื่อย่อ / ได้รับการยืนยัน
ตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่เพื่อให้พ้ืนที่และพิมพ์เช็คและตรวจสอบโดยที่ดา้ นล่างของVoucher
การชําระเงิน
-พื้นที่การพิมพ์สาํ หรับการจัดทําโดย
ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อใช่เพื่อให้พ้นื ที่และพิมพ์จดั ทําโดยที่ดา้ นล่างของVoucherการชําระเงิน
-คําอธิบายรายการพิมพ์
เปิ ดใช้ตวั เลือกนี้เพื่อพิมพ์คาํ บรรยายในใบสําคัญจ่าย
-คําบรรยายพิมพ์สาํ หรับแต่ละรายการ
ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อใช่ในการพิมพ์คาํ บรรยายสําหรับแต่ละรายการในใบสําคัญจ่าย
-จํานวนการพิมพ์ในสกุลเงินต่างประเทศ
ตั้ง ค่ า ตัว เลื อ กนี้ เพื่ อ ใช่ ใ นการพิ ม พ์ จ ํา นวนเงิ น ในVoucherการชํา ระเงิ น เป็ นสกุ ล เงิ น
ต่างประเทศตามที่กาํ หนดค่า
-พิมพ์ฐานสัญลักษณ์สกุลเงินรวมทั้งสิ้ น
ตั้ง ค่ า ตัว เลื อ กนี้ เพื่ อ ใช่ ค าํ นํา หน้า สั ญ ลัก ษณ์ ส กุ ล เงิ น ฐานจํา นวนในระหว่ า งการพิ ม พ์
ใบสําคัญจ่าย
-เช็คพิมพ์หลังจากบันทึกVoucher และ
ตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่ ในการพิมพ์การตรวจสอบสําหรับการทําธุ รกรรมการตรวจสอบทุก
คนในใบสําคัญจ่าย
หมายเหตุ : ในการพิ ม พ์ก ารตรวจสอบในขณะที่ ก ารป้ อนใบสํา คัญจ่ ายเลื อกเช็ ค ประเภทการทํา
ธุ รกรรมและการกําหนดค่าสมุดเช็ค เมื่อการทําธุ รกรรมจะถูกบันทึกไว้ที่หน้าจอเช็คพิมพ์ปรากฏ
กด Enter เพื่อพิมพ์
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ข้ อมูลการกาหนดค่ า Data Configuration
Tally.ERP 9 ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถเพิ่มหรื อปรับเปลี่ยนเส้นทางที่ไฟล์ภาษาข้อมูลและการตั้ง
ค่าคอนฟิ กอาศัย ในการเปลี่ ยนการกําหนดค่าที่ จาํ เป็ นต้องดําเนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ไ ป
Gateway of Tally หรื อเมนูขอ้ มูล บริ ษทั คลิก F12: การกําหนดค่า เลือกข้อมูลการกําหนดค่าหน้าจอ
ข้อมูลการกําหนดค่าจะปรากฏขึ้น
สถานที่ต้ งั ของไฟล์ขอ้ มูล: โดยปกติสถานที่ต้ งั ของไฟล์ขอ้ มูลที่มีการตั้งค่าที่ C: \ Users \
Public \ Tally.ERP9 \ Data ระบุเส้นทางที่คุณเลือกเมื่อไฟล์ขอ้ มูลจะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรี อื่น /
โฟลเดอร์
สถานที่ต้ งั ของไฟล์ที่ส่งออก: โดยปกติมีการตั้งค่าที่ C: \ Program Files \ Tally.ERP9 ระบุ
เส้นทางที่จาํ เป็ นในการจัดเก็บไฟล์ที่ส่งออกในสถานที่ที่กาํ หนด
สถานที่ต้ งั ของไฟล์ภาษา: โดยปกติมีการตั้งค่าที่ C: \ Program Files \ Tally.ERP9 \ ระบุ
เส้นทางที่จาํ เป็ นหากไฟล์ภาษาถิ่นที่อยูใ่ นโฟลเดอร์ อื่น
สถานที่ต้ งั ของแฟ้ มการกําหนดค่า: โดยปกติมีการตั้งค่าที่ C: \ Program Files \ Tally.ERP9
ระบุเส้นทางที่จาํ เป็ นถ้าแฟ้ มการกําหนดค่าที่อยูใ่ นโฟลเดอร์ อื่น
หากธุ รกิจของคุณใช้ Tally.Server 9 ในการรักษาข้อมูลในหน้าจอการตั้งค่าคอนฟิ กข้อมูล
คลิก S: Server Data Loc หรื อกด Alt + S
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F12 กาหนดค่ าขั้นสู ง Advanced Configuration
สามารถเพิ่มหรื อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ที่จาํ เป็ นสําหรับการทําข้อมูลให้ตรงกัน, ODBC,
การออกใบอนุ ญาตและ Tally.NET เซิ ร์ฟเวอร์ ในการเปลี่ ยนการกําหนดค่าที่จาํ เป็ นต้องทําตาม
ขั้นตอนที่แสดง ไป Gateway of Tally หรื อเมนูขอ้ มูล บริ ษทั กด F12 หรื อคลิก F12: กําหนดค่า
เลือกกําหนดค่าขั้นสู ง

การพิมพ์เช็ค
ตัวเลือกการพิมพ์เช็คในเมนูธนาคารช่วยให้ผใู ้ ช้ในการพิมพ์ที่คา้ งอยูท่ ้ งั หมดที่พิมพ์ไปแล้ว
หรื อ การตรวจสอบที่ จ าํ เป็ นอย่า งต่ อ เนื่ อ งจากหน้า จอเดี ย ว นอกจากนี้ ยัง ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดการตรวจสอบของการทําธุ รกรรมเช่นตราสารที่ไม่มีวนั เครื่ องมือตรวจสอบความนิ ยม
ฯลฯ บัญชีแยกประเภทของธนาคารจะต้องมีการเปิ ดใช้งานสําหรับตรวจสอบการพิมพ์จากการสร้าง
บัญชีแยกประเภทหรื อโหมดการเปลี่ยนแปลง
1.การเข้าถึงการพิมพ์เช็ค
2.เช็คพิมพ์ / เช็คพิมพ์รายงาน
3.การกําหนดค่าการพิมพ์เช็ค

การเข้ าถึงการพิมพ์เช็ค
ในการเข้าถึงหน้าจอการพิมพ์เช็ค
1. ไปกับ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพิมพ์เช็ค เลือกหน้าจอว่างแสดงรายชื่ อของ
ธนาคารจะปรากฏเป็ นที่แสดง
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2. เลือกทั้งหมดหรื อบัญชีธนาคารที่จาํ เป็ นจากรายการของธนาคาร
3. กด Enter
หน้าจอการพิมพ์เช็คของธนาคารที่เลือกจะแสดงที่แสดง

4. โดยค่าเริ่ มต้นรายการนี้ หน้าจอแสดงผลของการตรวจสอบอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
เดือนวันที่ปัจจุบนั
5. คลิก F6: แสดงทั้งหมดเพื่อแสดงการตรวจสอบทั้งหมด

ธนาคารไม่ได้กาํ หนดค่าสําหรับการพิมพ์เช็ค
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พิมพ์หน้าจอตรวจสอบจะแจ้งให้กบั ธนาคารข้อความไม่ได้กาํ หนดค่าสําหรับการพิมพ์เช็ค
เมื่อแยกประเภทของธนาคารไม่ได้กาํ หนดค่าสําหรับการตรวจสอบการพิมพ์จะถูกเลือกดังแสดง

ธนาคารจะต้องมีการเปิ ดใช้งานสําหรับตรวจสอบการพิมพ์จากหน้าจอการเปลี่ยนแปลง
บัญชี แยกประเภท ในหน้าจอการพิมพ์เช็ คบัญชี แยกประเภทที่ กาํ หนดค่าสําหรั บมัน เลื อกแถวที่
ต้องการจากรายการเช็คพิมพ์คูปองเพื่อเปิ ดในโหมดการเปลี่ยนแปลง
F2: ระยะเวลา: ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
F4: ธนาคาร: ช่วยให้การเลือกทั้งหมด / ธนาคารอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นจากรายการ
F7: แก้ไขรายละเอียด CH: ช่วยให้การแก้ไข / ปรับปรุ ง Favouring ชื่ อตราสารไม่มีและเครื่ องดนตรี
คอลัมน์วนั ดังแสดง:
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ยอมรับหน้าจอเพื่อบันทึกการตั้งค่าF12: ช่ วง: ช่ วยให้การกรองหน้าจอการพิมพ์เช็ค ผูใ้ ช้
สามารถกรองการทําธุ รกรรมบนพื้นฐานของจํานวนเงินที่ธนาคารวัน, วันที่, Favouring ชื่อวันตรา
สารตราสารเลขที่บญั ชีแยกประเภทการบรรยายข้อสังเกตและชนิดของธุรกรรมดังแสดง

เช็คพิมพ์ / เช็คพิมพ์รายงาน
ผูใ้ ช้สามารถพิมพ์หรื อการตรวจสอบที่เลื อกจากรายการเช็คการพิมพ์การพิมพ์เช็คทั้งหมด
การพิมพ์เช็คทั้งหมดจากรายการ
1. ไปกับ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพิมพ์เช็ค
2. เลือกบัญชีธนาคารที่จาํ เป็ นจากรายการของธนาคารเพื่อดูหน้าจอการพิมพ์เช็ค
3. คลิก P: พิมพ์
4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เช็คใช่ตามที่แสดง:
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หน้าจอพิมพ์รายงานปรากฏ

หมายเหตุ: ตัวเลื อกพิมพ์เช็คปรากฏเฉพาะในกรณี ที่ธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถูกเลือกสําหรับ
การตรวจสอบการพิมพ์ การเลือกรายการทั้งหมดสําหรับการแสดงผลการตรวจสอบของธนาคารอยู่
ระหว่างดําเนินการที่แตกต่างกันในหน้าจอการตรวจสอบการพิมพ์ตวั เลือกนี้จะไม่ปรากฏ
5. กด Enter
เช็คการพิมพ์เงินและการแสดงการยืนยันสําหรับแต่ละตรวจสอบกับรายละเอียดเช็คดังแสดง
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6. กด Enter เพื่อยืนยันการพิมพ์ของการตรวจสอบหนึ่งโดยหนึ่ง นอกจากความสะดวกใน
การเปลี่ยนทิศทางและปรับระยะห่ างจากขอบบนและขอบด้านซ้ายที่มีความยืดหยุน่ ที่จะหลีกเลี่ยง
การพิมพ์วนั ในการตรวจสอบที่มีให้การเลือกเครื่ องพิมพ์เพื่อเลือกเครื่ องพิมพ์
1. คลิก S: เลือกเครื่ องพิมพ์
2. เลือกเครื่ องพิมพ์จากรายการของเครื่ องพิมพ์
การเปลี่ยนการวางแนว
1. คลิก N: ปฐมนิเทศเพื่อดูหน้าจอปฐมนิเทศเช็คการพิมพ์
2. เลือกปฐมนิเทศเช็คพิมพ์ตามที่กาํ หนด
3. หากการวางแนวทางที่ เ ลื อ กอยู่ใ นแนวตั้ง แล้ว เลื อ กหน้า / หลัง ในสาขาที่ พิ ม พ์จ าก
(แนวตั้งเท่านั้น)
หน้าจอการปฐมนิเทศเช็คพิมพ์ปรากฏดังต่อไปนี้:

การกําหนดค่าปรับโดยรวม
การปรับเปลี่ยนการกําหนดค่าล่วงหน้ามิติกา
1. คลิก F12: การกําหนดค่า
2. ป้ อนขนาดตามที่ตอ้ งการ
3. เปิ ดใช้ตวั เลือกการพิมพ์จาํ นวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศหากจําเป็ น
4. ตั้งค่าวันที่ตวั เลือกการพิมพ์จะไม่มีวนั ถ้าไม่ได้ที่จะได้รับการพิมพ์ในการตรวจสอบ
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หน้าจอการตั้งค่าคอนฟิ กการพิมพ์เช็คปรากฏดังต่อไปนี้

5. กด Enter เพื่อบันทึก การปรับทําสําหรับการปรับใช้โดยรวม F12: การกําหนดค่าของ
หน้าจอตรวจสอบการพิมพ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าของมิติตรวจสอบก่อนการกําหนดค่า
สําหรับการตรวจสอบรู ปแบบที่เลือก
พิมพ์แสดงตามที่แสดง:

การพิมพ์ที่เลือกเช็ค เพื่อพิมพ์เช็คเลือกจากรายการ
1. ไปกับ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพิมพ์เช็ค
2. เลือกทั้งหมดหรื อบัญชีเงินฝากธนาคารที่จาํ เป็ นจากรายการของธนาคารเพื่อดูหน้าจอการ
พิมพ์เช็ค
3. กดปุ่ มสเปซบาร์เพื่อเลือกแถวที่ตอ้ งการ (s)
4. คลิก P: พิมพ์เพื่อดูหน้าจอการพิมพ์เช็ค
5. กด Enter เพื่อพิมพ์
ตรวจสอบเฉพาะที่เลือกจะถูกพิมพ์
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4.3การกระทบยอดธนาคาร Bank Reconciliation
ตรวจสอบเฉพาะทีเ่ ลือกจะถูกพิมพ์
คู่มอื การกระทบยอดธนาคาร
ตัวเลือกการกระทบยอดธนาคารในเมนูธนาคารช่วยให้ผใู ้ ช้ในการดําเนินการดังต่อไปนี้:
-กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
-สร้างคูปองจากหน้าจอการกระทบยอดธนาคารเอง
-ผูใ้ ช้ยงั สามารถให้ BRS เปิ ดสําหรับการทําธุ รกรรม ที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยน Voucherโดยการ
เลือกทําธุรกรรมที่จาํ เป็ นจากหน้าจอการกระทบยอดธนาคาร
-กรองรายงานเพื่อแสดงการทําธุ รกรรมตามจํานวนธนาคารวันตราสารไม่มีวนั ตราสารพวก
บัญชีแยกประเภท ฯลฯ

การเข้ าถึงการกระทบยอดธนาคาร
ในการเข้าถึงหน้าจอการกระทบยอดธนาคาร ไป Gateway of Tally> ธนาคาร> การกระทบยอด
ธนาคาร เลือกหน้าจอว่างแสดงรายชื่อของธนาคารจะปรากฏเป็ นที่แสดง

เลือกบัญชีธนาคารที่จาํ เป็ นจากรายการของธนาคารและกด ENTER
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หน้าจอการกระทบยอดธนาคารของธนาคารที่เลือกจะปรากฏ โดยค่าเริ่ มต้นรายละเอียดใน
หน้าจอการกระทบยอดธนาคารจะถูกเรี ยงลําดับตามวันที่ธนาคาร (ถ้าวันธนาคารที่ระบุไว้แล้ว
สําหรับการทําธุ รกรรม) หรื ออื่น ๆ เรี ยงลําดับดังกล่าวจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานตราสารวัน

บันทึก:
1. หน้า จอการกระทบยอดธนาคารยังสามารถเข้า ถึ งได้จาก Gateway of Tally>
จอแสดงผล> บัญชี หนังสื อ> เงินสด / หนังสื อธนาคาร> เลือกธนาคารบัญชีแยกประเภท> เลือก
เดือน> F5 A: กระทบยอด
2. โดยค่าเริ่ มต้นหน้าจอจะแสดงช่ วงระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ ที่ระบุ ในวันที่ มีผลบังคับใช้
สําหรับการตรวจสอบในบัญชีแยกประเภทต้นแบบธนาคารจนถึงวันที่ของรายการสุ ดท้าย
3. ธนาคารวันที่ได้จะเป็ นที่จะให้ข้ ึนอยูก่ บั วันที่ตราสารและไม่อยูใ่ นVoucher และวันที่
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ตัวเลือกปุ่ มในหน้ าจอการกระทบยอดธนาคาร
F2: ช่วงเวลา
กดปุ่ ม F2 หรื อคลิก F2: ระยะเวลาในการระบุระยะเวลาที่หน้าจอการกระทบยอดธนาคาร
จะได้รับการแสดง
S: วันชุดธนาคาร
เพื่อกําหนดวันที่ธนาคารสําหรับการทําธุ รกรรมทั้งหมดสําหรับการตรวจสอบคลิก S: ชุดธนาคาร
วันที่ปุ่มหรื อกด Alt + S สําคัญ ในการกด Alt + S, ชุดธนาคารวันที่ยอ่ ยหน้าจอจะปรากฏดังแสดง

ตราสาร วันที่: ในการเลือกเครื่ องมือที่ใช้ในวันที่เป็ นธนาคารวันที่ประเภทธนาคารฟิ ลด์วนั
สําหรับการทําธุ รกรรมทั้งหมดที่อยูใ่ นหน้าจอการกระทบยอดธนาคารที่เต็มไปด้วยวันที่ใช้ในการ
ป้ อนสํา หรั บการทํา ธุ รกรรมที่ อยู่ในหน้าจอธนาคารจัดสรรวันใหม่ : ในการเลื อกวันที่ ใ หม่ เป็ น
ธนาคารประเภทวันที่วนั ที่ขอ้ มูลใหม่จะปรากฏขึ้นในชุดที่ธนาคารวันที่หน้าจอย่อย

ระบุ ว นั ธนาคารที่ จ าํ เป็ นที่ จ ะเต็ม ไปสํา หรั บการทํา ธุ ร กรรมทั้ง หมดที่ อ ยู่ใ น
หน้าจอการกระทบยอดธนาคาร วันVoucherได้สูงสุ ด: ในการเลือกวันที่เป็ น Voucher และ
ธนาคารวันที่ประเภทธนาคารฟิ ลด์วนั สําหรับการทําธุ รกรรมทั้งหมดที่อยูใ่ นหน้าจอการ
กระทบยอดธนาคารที่เต็มไปด้วยวันที่ของVoucher
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C: สร้างVoucherได้สูงสุ ด:
กด Alt + C ที่สําคัญหรื อคลิก C: สร้างVoucher และในการสร้างVoucherจากหน้าจอการ
กระทบยอดธนาคารตัวเอง
U: BRS เปิ ด
ใน Tally.ERP 9 ชุดปล่อย 3.0 เป็ นต้นไปผูใ้ ช้อาจจัดให้มีการเปิ ด BRS กับการทําธุ รกรรมที่
ไม่ได้ปรับใช้ฟังก์ชนั่ นี้ BRS เปิ ดจะใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณลักษณะ BRS ถูกนํามาใช้ในช่วง
กลางของปี งบการเงิ น โดยการตั้ง ค่ า วัน ที่ มี ผ ลกระทบยอดธนาคารหลัก ในบัญ ชี แ ยกประเภท
Tally.ERP 9 หรื อ บัญชีเริ่ มต้นใน Tally.ERP 9 ในช่วงกลางของปี การเงิน สมดุลทําการของธนาคาร
ที่มีการทําธุ รกรรม ที่ไม่ได้ปรับ นําไปข้างหน้าเพื่อแยกประเภทของธนาคารสร้างขึ้นใน Tally.ERP
9 หรื อด้วยเหตุผลอื่น ๆ ในกรณี น้ ี ผใู ้ ช้ตอ้ งด้วยตนเองติดตามการทําธุ รกรรม ที่ไม่ได้ปรับ จนกว่า
พวกเขาจะกลับมาคืนดี เพื่อให้เปิ ด BRS:
คลิก U: BRS เปิ ด
หน้าจอธนาคารจัดสรรเปิ ดธนาคารที่เลือกจะแสดงที่แสดง:
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ให้รายละเอียดการทําธุ รกรรมที่ไม่ได้ปรับขึ้นอยู่กบั ธรรมชาติของการทําธุ รกรรม (ฝาก /
ถอน) ตามที่แสดง:

บันทึกหน้าจอ
เมื่ อ ข้อมู ล ที่ บริ ษ ทั มี ก ารแยกการทํา ธุ รกรรม ที่ ไ ม่ ไ ด้ป รั บ จะได้รับ การปรั บ ปรุ ง โดย
อัตโนมัติในการเปิ ด BRS รายละเอียด หน้าจอการกระทบยอดธนาคารจะแสดงด้วยการเปิ ดให้เป็ น
BRS แสดง
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ให้วนั ที่เกิดรายการที่ตระหนัก (จํานวนเงินที่สะท้อนให้เห็นในสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร)
ในด้านการธนาคารวันที่ที่จดั ไว้ให้ บันทึกหน้าจอการกระทบยอดธนาคาร กด Ctrl + Enter บนแถว
ธุรกรรมจําเป็ นต้องเปิ ด Voucherในโหมดการเปลี่ยนแปลงF12: ช่วง Range
จะช่ วยให้การกรองหน้าจอการกระทบยอดธนาคาร ผูใ้ ช้สามารถกรองการทําธุ รกรรมบน
พื้นฐานของจํานวนเงินที่ธนาคารวัน, วันที่, Favouring ชื่อ ฯลฯ ตามที่แสดง:

การกําหนดค่าการกระทบยอดธนาคาร
ผูใ้ ช้สามารถกําหนดค่าหน้าจอการกระทบยอดธนาคารขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของเขา
การกําหนดค่า กด F12: กําหนดค่า, ตั้งค่าหน้าจอจะปรากฏดังแสดง
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เลื อกบัตรกํา นัล ที่ จะแสดง โดยค่ า เริ่ ม ต้น Voucherทั้ง หมดที่ มี ก ารแสดง เลื อ กที่ จ าํ เป็ น
ประเภทบัญชี แยกประเภทรายการจากรายการแสดงการบรรยายยังตั้งค่าตัวเลื อกนี้ เพื่อใช่ ในการ
แสดงคําบรรยายในหน้าจอการกระทบยอดธนาคารแสดงข้อสังเกตยังตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่ในการ
แสดงข้อสังเกตในหน้าจอการกระทบยอดธนาคารตามที่แสดง:

แสดงรายละเอียดยัง Forex
ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อใช่เพื่อแสดงรายละเอียดของอัตราแลกเปลี่ยนยังอยูใ่ นรายงานรายการที่
แสดง Forex เท่านั้น โดยค่าเริ่ มต้นตัวเลือกนี้ ถูกกําหนดเป็ นใช่ พิมพ์หน้าจอตรวจสอบแสดงเฉพาะ
การทําธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน
แสดงรายการที่ยงั คืนดี
ตั้งค่าตัวเลื อกนี้ เพื่อใช่ ในการแสดงการทําธุ รกรรมคื นดี ยงั อยู่ในหน้าจอการกระทบยอด
ธนาคารอนุ ญาตให้ส มานฉันท์วนั ที่ ก ลับ ตั้ง ค่ า ตัวเลื อกนี้ เพื่ อใช่ ใ นการอนุ ญาตให้ก ลับ มาคื น ดี
กลับมาทําธุรกรรมลงวันที่ยงั แสดง Favouring การชําระเงิน / ที่ได้รับจากตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่เพื่อ
แสดง Favouring การชําระเงิน / ได้รับจากรายละเอียดในหน้าจอการกระทบยอดธนาคารหน้าจอ
การกระทบยอดธนาคารที่ มีคาํ บรรยาย, ข้อสังเกตและการชําระเงิ น Favouring / ได้รับจาก
รายละเอียดจะปรากฏดังแสดง:
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บันทึก:
1. Favouring ชื่ อคอลัมน์แสดงเฉพาะชื่ อผูท้ ี่มีความแตกต่างจากชื่อบัญชีพรรค / บัญชีแยก
ประเภท
2. ความสามารถในการกระทบยอดธนาคารได้รับการปรับปรุ งจากผูใ้ ช้หน้าจอนี้สามารถ
* ดูการแสดงผลคูปองโดยการกด Alt + Enter จากธนาคารฟิ ลด์วนั
* เปลี่ยนVoucher และโดยการกด Ctrl + Enter จากธนาคารฟิ ลด์วนั
แสดงธุ รกรรมที่ไม่ได้ปรับทุกจนกระทัง่ วันที่
ตั้ง ค่ า ตัว เลื อ กนี้ เพื่ อ ใช่ จ ะแสดงทั้ง หมดในรายการได้ที่ ไ ม่ ไ ด้จ นถึ ง วัน ที่ ไ ด้รั บ โดยไม่
คํานึงถึงนับจากวันที่กาํ หนดไว้ในงบกระทบยอดธนาคาร
บันทึก:
1. ตัวเลือกนี้ยงั มีอยูใ่ น Gateway of Tally> F12: กําหนดค่า> ทัว่ ไป
2. ชุดตัวเลือกที่จะใช้บงั คับกับทุกธนาคารสําหรับ บริ ษทั ที่เลือก
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ลักษณะของชื่อ
เลื อกที่จาํ เป็ นต้องใช้ชื่อที่แสดงรู ปแบบจากรายการที่จะแสดงในหน้าจอตรวจสอบการ
พิมพ์หน้าจอการกระทบยอดธนาคารสมบูรณ์จะปรากฏตามที่ปรากฏ

การพิมพ์งบการกระทบยอดธนาคาร
ผูใ้ ช้ส ามารถพิ ม พ์งบกระทบยอดธนาคารของธนาคารที่จาํ เป็ นต้องใช้ก ารพิ มพ์งบกระทบยอด
ธนาคาร ไปกับ Gateway of Tally> ธนาคาร> การกระทบยอดธนาคารเลือกบัญชีธนาคารที่จาํ เป็ น
จากรายการของธนาคาร หน้าจอการกระทบยอดธนาคารจะปรากฏ คลิกพิมพ์หรื อกด Alt + P
หน้าจอพิมพ์รายงานปรากฏ
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คลิกไม่มีหรื อกด N หรื อ Esc เพื่อตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้:
เลื อกVouchersเพื่อแสดง: โดยค่าเริ่ มต้นนี้ จะถู กเลื อกเป็ นVouchersทั้งหมดเลื อกตัวเลื อกที่ จาํ เป็ น
จากรายการบัญชีแยกประเภทรายการ แสดงการบรรยายยัง: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่ ในการแสดงคํา
บรรยายในรายงาน แสดงข้อสังเกตเพิ่มเติม: ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อใช่ในการแสดงข้อสังเกตในรายงาน
แสดง Forex รายละเอียดเพิ่มเติม: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่เพื่อแสดงรายละเอียดของอัตราแลกเปลี่ยน
ในรายงาน แสดง Forex ธุ รกรรมเพียง: ตั้งค่าตัวเลื อกนี้ เพื่อใช่ ในการแสดงการทําธุ รกรรมอัตรา
แลกเปลี่ยนเท่านั้นในรายงาน
แสดงรายการที่ ยงั คื นดี : ตั้งค่าตัวเลื อกนี้ เพื่อใช่ ในการแสดงการทําธุ รกรรมคืนดี ยงั อยู่ใน
รายงาน แสดง Favouring การชําระเงิน / รับจาก: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ เพื่อใช่เพื่อแสดง Favouring การ
ชําระเงิน / ได้รับจากรายละเอียดในรายงาน
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งบกระทบยอดธนาคารปรากฏตามที่แสดง
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการดาเนินงาน
การปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ซาราฟ จากัดตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน2559
ในแผนกบัญ ชี ท าให้ไ ด้รับ ประโยชน์และประสบการณ์ ที่ ส ามารถนาไปใช้ใ นการประกอบอาชี พ
พนักงานของแผนกบัญชีในอนาคตได้หลายด้าน
1.ด้านทฤษฎี
1.1 สามารถนาเอาความรู้ที่ได้มานาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.2 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Microsoft Excel
2.ด้านการปฏิบตั ิ
2.1 ทาให้เข้าใจในการจัดเก็บเอกสารต่างๆว่าเอกสารชนิดใดคู่กบั ชนิ ดใด
2.2 สามารถใช้อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ในบริ ษทั บันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
3.ด้านสังคม
3.1 ฝึ กการปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรในบริ ษทั มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.2 ฝึ กการมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบในการทางาน เช่น การตรงต่อเวลา, ทางาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้องแม่นยา
4. ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
4.1 ทาให้รู้จกั การวางตัวต่อบุคลากรในบริ ษทั
4.2 มีความคล่องแคล่วว่องไวในการทางาน
4.3 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองให้เหมาะกับการเป็ นนักบัญชีได้
4.5 ทาให้เห็นถึ งปั ญหาต่างๆของการทางาน ผลกระทบ และการแก้ไขปั ญหาต่างๆที่
เราพบ
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5.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
- ปัญหา
1. เนื่ องจากเป็ นการปฏิ บตั ิงานครั้งแรกจึงอาจมีความล่าช้าและเกิ ดความผิดพลาดใน
การทางาน
2. ในระยะแรกของการปฏิบตั ิงาน ยังขาดความรู้ดา้ นการบันทึกบัญชี ในระบบ Tally
จึงอาจเกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
- ข้อเสนอแนะ
1. จากการที่ได้เข้ามาปฏิบตั ิงานได้เห็นถึงข้อผิดพลาดต่างๆของตัวเราเอง และทาให้เรา
ได้รู้วา่ เราควรจะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ แก้อย่างไร
2.ในบางครั้งการประมวลผลของระบบมัลแวร์ ช้าเกิ นไป จึงทาให้เกิ ดความล่ าช้าใน
การทางานเพิ่มมากขึ้น
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ภาคผนวก
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