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คาํชี �แจงก่อนที�จะดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นอัพเดทนี �ไปใช้งาน 

1. สามารถดาวน์โหลดไฟล์อพัเดทโปรแกรม Express ได้จากหน้าเวบ็ไซท์ของ Express เทา่นั 1น โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ยใดๆ (ไมม่ี

บริการอพัเดทแผน่ซีดีโปรแกรม ดงันั 1นกรุณาอยา่สง่แผน่ซีดีโปรแกรมกลบัมาอพัเดทที�บริษัทเอ็กซ์เพรส) 

2. เนื�องจากเป็นการอพัเดทโดยไมม่คีา่ใช้จา่ย ดงันั 1นทางบริษัทฯ จะไมม่ีบริการตอบปัญหาทางโทรศพัท์เกี�ยวกบัวธีิการดาวน์โหลด 

, วิธีการอพัเดท รวมไปถึงการสอนวิธีใช้งานโปรแกรม Express รุ่นอพัเดทนี 1 แตจ่ะมีไฟล์เอกสารและวีดีโออธิบายขั 1นตอนการ

ดาวน์โหลด และวิธีการใช้งานคณุสมบตัิที�เพิ�มเติมในโปรแกรมตวัใหมนี่ 1เทา่นั 1น 

3. หากต้องการรับบริการเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัโปรแกรม Express รุ่นอพัเดท เช่น บริการตอบปัญหาการใช้งานในคณุสมบตัิที�เพิ�มเตมิ 

หรือการแก้ไขแบบฟอร์ม/รายงานเฉพาะสว่นที�รองรับตามประกาศฉบบัใหมนี่ 1 จะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยแบบฟอร์ม/รายงานละ �,AAA 

บาท (คา่บริการนี 1ยงัไมร่วมภาษี)  

วิธีการอัพเดทโปรแกรม Express เพื�อรองรับประกาศกรมสรรพากรฉบับที� )*+-)*- 

1. ดาวน์โหลดไฟล์อพัเดทโปรแกรม Express จากเว็บไซท์ของ Express ที� http://www.esg.co.th  

2. สาํรองข้อมลูทกุๆ ข้อมลูที�ใช้งาน / ตรวจสอบโฟลเดอร์ที�เก็บโปรแกรม 

เรียกเข้าโปรแกรม และเลอืกเข้าบริษัทที�มีการใช้งาน สาํรองข้อมลูได้ที�เมนอืู�นๆ ข้อ �.� และทําแบบเดียวกนันี 1กบัทกุๆ ที�เก็บ

ข้อมลูที�มีการสร้างเอาไว้ / จดชื�อโฟลเดอร์ที�ติดตั 1งโปรแกรมเก็บเอาไว้ เพื�อใช้ระบใุนขั 1นตอนการติดตั 1งไฟล์อพัเดทโปรแกรม 

วิธีการคือคลกิเข้าไปที�เมนอืู�นๆ ข้อ � ‘แสดงระบบคอมพิวเตอร์’ และจดข้อมลูในข้อ �A. ‘ที�เก็บโปรแกรม’ เก็บเอาไว้ 

3. ติดตั 1งไฟล์อพัเดทโปรแกรม 

โดยในขั 1นตอนการตดิตั 1ง เมื�อมีหน้าจอให้ระบโุฟลเดอร์ที�จะตดิตั 1งโปรแกรม ให้ระบตุามที�ได้ตรวจสอบชื�อโฟลเดอร์ที�เก็บโปรแกรม

ตามวิธีในข้อ E. จากนั 1นเมื�อถึงขั 1นตอนที�ให้เลอืกสว่นประกอบการติดตั 1ง ให้เอาเครื�องหมายหน้าคาํวา่ ‘ข้อมลูตวัอยา่ง’ ออก 

4. แปลงข้อมลูที�มีอยูใ่ห้เป็นเวอร์ชั�นใหม ่

หลงัจากติดตั 1งไฟล์อพัเดทโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที�เมนเูริ�มระบบ ข้อ F กําหนดบริษัทใหม ่คลกิที�ข้อมลูที�ต้องการจะ

แปลงข้อมลู และคลกิที�ปุ่ มแปลงข้อมลูบนแถบทลูบาร์ 

5. กําหนดคา่เพิ�มเติมในฟิลด์ข้อมลูที�เพิ�มขึ 1นมาหลงัจากติดตั 1งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย  

กําหนดวา่บริษัทของเรานั 1นเป็นสาํนกังานใหญ่หรือสาขาที�เมนเูริ�มระบบ ข้อ �.� ‘รายละเอียดกิจการ’ กําหนดคา่เช่นเดยีวกนันี 1

ให้กบัผู้ จําหนา่ยแตล่ะราย ที�เมนซูื 1อ ข้อ G ‘รายละเอียดผู้ จําหนา่ย’ กําหนดคา่ให้กบัลกูค้าแตล่ะราย ที�เมนขูาย ข้อ G 

‘รายละเอียดลกูค้า’  

6. แก้ไขแบบฟอร์ม/รายงานให้แสดงเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี และลาํดบัสาขา 

ทําการแก้ไขแบบฟอร์มในโปรแกรมที�จําเป็นต้องแสดงข้อความสาํนกังานใหญ่หรือสาขา โดยเพิ�มตวัแปรที�ใช้แสดงเลขประจําตวั

ผู้ เสยีภาษี และลาํดบัสาขาเข้าไปในแบบฟอร์ม  

6.1 แบบฟอร์มทางด้านซื 1อ 
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6.2 แบบฟอร์มทางด้านขาย 

6.3 รายงานภาษีซื 1อ 

6.4 รายงานภาษีขาย 

 

ขั �นตอนโดยละเอียด 

1. ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทโปรแกรม Express จากเว็บไซท์ของ Express 

เข้าไปที�เว็บของ Express http://www.esg.co.th และคลกิที�ลิ 1งค์ดาวน์โหลดในเมนหูลกัด้านซ้าย ดงัรูป 

 

 

 

จะปรากฏหน้าจอแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดเงื�อนไขการดาวน์โหลดโปรแกรม Express รุ่น ��� ดงัในรูปข้างลา่งนี 1 ขอให้

อา่นรายละเอียดและเงื�อนไข และรอสกัครู่หนึ�งจนปรากฏคําวา่ ‘ดาํเนินการตอ่’ ที�ข้างลา่งของหน้าจอนี 1 จึงคลกิปุ่ มดงักลา่วเพื�อ

ไปยงัขั 1นตอนถดัไป 
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จะเข้าสูข่ั 1นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Express รุ่น ��� ขั 1นตอนที� � 
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ให้ปอ้นหมายเลข Serial Number (S/N) ของคณุ ซึ�งสามารถด ูS/N นี 1ได้จากแผน่ซีดีโปรแกรม Express ที�คณุมีอยู ่โดยปอ้น

ลงไปในช่อง S/N จากนั 1นกดปุ่ ม <Enter> บนคีย์บอร์ด หากปอ้น S/N ได้ถกูต้อง จะปรากฏรหสัยืนยนัการดาวน์โหลดขึ 1นมา ดงั

รูปถดัไป  

 

คําเตือน จะต้องปอ้นหมายเลข S/N ของโปรแกรมให้ถกูต้อง ระบบจึงจะแสดงรหสัสาํหรับดาวน์โหลดขึ 1นมา และทําให้สามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์อพัเดทโปรแกรมนี 1ไปใช้งานได้ และจะต้องปอ้นหมายเลข S/N ให้ตรงกบัโปรแกรมที�คณุจะนําไฟล์อพัเดท

โปรแกรมนี 1ไปติดตั 1ง เช่น ในกรณีที�คณุมีแผน่โปรแกรมหลายชดุ และเป็นคนละเวอร์ชั�นกนั (เช่น 1.0 กบั 1.5) เพื�อไมใ่ห้เกิด

ข้อผิดพลาดในการอพัเดทโปรแกรม 

 

 

 

 

ให้ปอ้นในช่องรหสัสาํหรับดาวน์โหลดให้ถกูต้องตรงกนั เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม <Enter> บนคีย์บอร์ด จะมีหน้าจอให้รับทราบ

ข้อตกลงในการดาวน์โหลด ให้ทําเครื�องหมายหน้าข้อความ ‘รับทราบ และ ยอมรับข้อกําหนด’ จากนั 1นคลกิปุ่ ม ‘ตกลง’ 
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ในขั 1นตอนที� � จะมีปุ่ มให้ดาวน์โหลด พร้อมกบัแสดงหมายเลขเวอร์ชั�นของโปรแกรม Express ซึ�งเป็นไปตามหมายเลข S/N ที�

คณุได้ปอ้นเข้าไป หากตรวจสอบแล้วเป็นโปรแกรม Express เวอร์ชั�นที�ใช้งานอยูถ่กูต้อง ให้คลกิปุ่ มตกลงเพื�อเริ�มการดาวน์โหลด 

 

 

จากนั 1นจะมีหน้าจอให้เลอืกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�จะบนัทกึไฟล์อพัเดทนี 1 ขอให้จดที�เก็บไฟล์อพัเดทโปรแกรมที�ได้ดาวน์โหลดไปนี 1

ด้วย เพื�อสะดวกตอ่การนํามาใช้ในขั 1นตอนการตดิตั 1ง 
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หมายเหต ุหากจําที�เก็บไฟล์ที�ดาวน์โหลดมาแล้วไมไ่ด้ หรือค้นหาไฟล์อพัเดทโปรแกรมที�ดาวน์โหลดไปแล้วไมเ่จอ ให้อยูใ่น

หน้าจอบราวเซอร์ที�ได้ดาวน์โหลดไฟล์ไป เช่น Internet Explorer หรือ Firefox หรือ Google Chrome จากนั 1นกดปุ่ ม 

<Ctrl+J> 
 

2. สาํรองข้อมูลทุกๆ ข้อมูลที�ใช้งาน / ตรวจสอบโฟลเดอร์ที�เก็บโปรแกรม 

E.� สาํรองข้อมลู 

เรียกเข้าโปรแกรม และเลอืกเข้าบริษัทที�มีการใช้งาน  

 

 

 

สาํรองข้อมลูได้ที�เมนอืู�นๆ ข้อ �.� (ดงัรูปถดัไป) หากใช้งานอยูบ่นระบบเครือขา่ย (LAN) ก่อนที�จะสาํรองข้อมลู ต้องให้ผู้ ที�ใช้งาน

โปรแกรม Express อยู ่ออกจากโปรแกรมไปก่อน (และทําขั 1นตอนแบบเดียวกนันี 1กบัทกุๆ ที�เก็บข้อมลูที�มีการใช้งาน) 

 

 

หมายเหต ุนอกจากการสาํรองข้อมลูทีละห้องของโฟลเดอร์ที�เก็บข้อมลูแล้ว คณุอาจจะใช้วิธีการก๊อปปี 1โฟลเดอร์ที�เก็บโปรแกรม 

Express (เช่น Z:\ExpressI) ไปทั 1งโฟลเดอร์ ซึ�งจะได้ข้อมลูทั 1งหมดที�อยูภ่ายใต้โฟลเดอร์ที�เก็บโปรแกรมนี 1ไปทั 1งหมดด้วย โดย

นําไปเก็บไว้ที�ฮาร์ดดิสก์ลกูอื�น หรือแฟลชไดร์ฟ 
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E.E ตรวจสอบชื�อโฟลเดอร์ที�เก็บโปรแกรม 

คลกิเข้าไปที�เมนอืู�นๆ ข้อ � ‘แสดงระบบคอมพิวเตอร์’  

 

 

จดชื�อโฟลเดอร์ที�ติดตั 1งโปรแกรมตวัเดิมเก็บเอาไว้ โดยดจูากในข้อ �A. ‘ที�เก็บโปรแกรม’ เพื�อใช้ระบใุนขั 1นตอนการติดตั 1งไฟล์

อพัเดทโปรแกรม จากในรูปตวัอยา่งนี 1คือ Z:\. 

 

 

3. ตดิตั �งไฟล์อัพเดทโปรแกรม 
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ทําการติดตั 1งโปรแกรมตามปกติ (หากไมเ่ข้าใจ สามารถดขูั 1นตอนแบบละเอียดได้จากคูม่ือการใช้งานโปรแกรม Express บทที� 

E) โดยในระหวา่งขั 1นตอนการติดตั 1ง เมื�อมีหน้าจอให้ระบโุฟลเดอร์ที�จะติดตั 1งโปรแกรม ให้ระบตุามที�ได้ตรวจสอบชื�อโฟลเดอร์ที�

เก็บโปรแกรมตามวิธีในข้อ E.E  

 

 

จากนั 1นเมื�อถงึขั 1นตอนที�ให้เลอืกสว่นประกอบการติดตั 1ง ให้เอาเครื�องหมายหน้าคาํวา่ ‘ข้อมลูตวัอยา่ง’ (Example Datas) ออก  

 

 

 

กรณีที�ไมต้่องการให้สร้างชอร์ทคทัเรียกเข้าโปรแกรม Express (Shortcuts) ซึ�งอาจจะเป็นเพราะได้สร้างชอร์ทคทับนหน้าจอ 

Desktop เอาไว้แล้ว เมื�อถึงขั 1นตอนกําหนดชื�อโปรแกรม (ดงัรูปข้างลา่งนี 1) ให้ทําเครื�องหมายหน้าข้อความ “Do not create 

shortcuts” ด้วย 
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เมื�อตดิตั 1งเสร็จเรียบร้อย ให้คลกิที�ปุ่ ม Close เพื�อปิดหน้าจอการตดิตั 1งนี 1 

 

 

หมายเหต ุหากในภายหลงั มีความจําเป็นต้องตดิตั 1งโปรแกรมทบัเข้าไปหลงัการอพัเดทครั 1งนี 1 ซึ�งอาจจะเนื�องมาจากฮาร์ดดิสก์

เสยี , ไฟล์โปรแกรมหายเนื�องจากติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้ทําการติดตั 1งโปรแกรมตามขั 1นตอนเดียวกนันี 1 และเลอืกติดตั 1ง

จากไฟล์อพัเดทที�ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ท ไมใ่ช่จากแผน่ซดีีโปรแกรม Express (เพราะไฟล์บนแผน่ซีดีจะเก่ากวา่ที�ดาวน์

โหลดมาจากเว็บ) 
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เมื�อตดิตั 1งเรียบร้อย และเรียกเข้าใช้งานโปรแกรมครั 1งแรก จะมีข้อความเตือนจากระบบเกี�ยวกบัเวอร์ชั�นของข้อมลู และแนะนําให้

ทําการแปลงข้อมลูดงัในรูป ให้คลกิปุ่ ม ‘ตกลง’ เพื�อผา่นหน้าจอนี 1ไป 

 

 
 

เมื�อเข้าสูห่น้าจอหลกัของโปรแกรม Express สงัเกตที�กรอบแสดงรายละเอียดของข้อมลู ที�ด้านลา่งของหน้าจอ จะแสดงเลขเวอร์

ชั�นของข้อมลู (ในครั 1งแรกนี 1ยงัคงเป็นเวอร์ชั�น �.AA เพราะยงัไมไ่ด้ทําการแปลงข้อมลู) ซึ�งแสดงวา่ได้มีการอพัเดทเวอร์ชั�นของ

โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะโปรแกรม Express เวอร์ชั�นกอ่นหน้านี 1 จะไมแ่สดงเวอร์ชั�นของข้อมลูที�เลอืกใช้งาน 

 

 
 

4. แปลงข้อมูลที�มีอยู่ให้เป็นเวอร์ชั�นใหม่ 

หลงัจากติดตั 1งไฟล์อพัเดทโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที�เมนเูริ�มระบบ ข้อ F กําหนดบริษัทใหม ่คลกิที�ข้อมลูที�ต้องการจะ

แปลงข้อมลู และคลกิที�ปุ่ มแปลงข้อมลูบนแถบทลูบาร์ 
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จะปรากฏหน้าจอการแปลงโครงสร้างของข้อมลูขึ 1นมาดงัรูป ระบบจะแจ้งเตือนให้มกีารสาํรองข้อมลูชดุนี 1เก็บเอาไว้ก่อนที�จะ

ดําเนินการแปลงข้อมลู หากคณุได้สาํรองข้อมลูเอาไว้แล้วตามขั 1นตอนในข้อ E. ก็ให้คลกิที�ปุ่ ม ‘เริ�มแปลงข้อมลู’ ได้ทนัที 

 

 

 

หลงัจากแปลงข้อมลูเสร็จสิ 1น ระบบจะแจ้งข้อความดงัรูป ให้คลกิปุ่ ม ‘ตกลง’ เพื�อสิ 1นสดุขั 1นตอนการแปลงข้อมลู 
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เมื�อเรียกใช้งานข้อมลูที�มกีารแปลงข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขเวอร์ชั�นของข้อมลูในกรอบแสดงรายละเอียดด้านลา่ง ในหน้าจอ

หลกัของโปรแกรม ก็จะเปลี�ยนเป็นเลข �.�� ดงัรูป 

หมายเหต ุเลขเวอร์ชั�นของข้อมลูนี 1 อาจมีการเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 1นได้ หากภายหลงัมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของไฟล์ข้อมลู

เพิ�มเติมอีก 

 

 

 

5. กาํหนดค่าเพิ�มเตมิในฟิลด์ข้อมูลที�เพิ�มขึ �นมาหลังจากตดิตั �งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย 
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5.1 ในเมนเูริ�มระบบ ข้อ �.� รายละเอียดกิจการ ให้กําหนดคา่ในข้อ K.� โดยระบเุลขลาํดบัของสาขา (หรือใสเ่ป็น A กรณีที�

ข้อมลูที�เรากําลงัทํางานอยูนี่ 1เป็นข้อมลูของ สาํนกังานใหญ่) และอาจจะระบชืุ�อยอ่ของสาขาในข้อ K.E 

 

 

 

5.2 กําหนดคา่ให้กบัผู้ จําหนา่ยแตล่ะรายวา่เป็นสาํนกังานใหญ่ หรือสาขา ที�เมนซูื 1อ ข้อ G. รายละเอียดผู้ จําหนา่ย 

 

5.3 กําหนดคา่ให้กบัลกูค้าแตล่ะรายวา่เป็นสาํนกังานใหญ่ หรือสาขา ที�เมนขูาย ข้อ G. รายละเอียดลกูค้า 
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5.4 ในเมนซูื 1อ (ซื 1อเงินสด/ซื 1อเงินเชื�อ/บนัทกึคา่ใช้จา่ยอื�นๆ) เมื�ออ้างถึงรหสัผู้ จําหนา่ยรายใด ระบบจะดงึลาํดบัสาขามาแสดงให้

โดยอตัโนมตัิ (หรือดงึคา่ A มาให้ในกรณีที�เป็นสาํนกังานใหญ่)  

หมายเหต ุโปรแกรมจะดงึลาํดบัสาขามาแสดงในช่อง “สาขา#” ให้เฉพาะตอนที�เปิดบิล (เพิ�มเอกสาร) เทา่นั 1น หากภายหลงั

มีการไปเปลี�ยนคา่ในช่อง “สาขา#” ที�เมนรูายละเอียดผู้ จําหนา่ยเป็นคา่อื�น คณุจะต้องตามมาแก้ไขในบิลที�เปิดไปแล้วนี 1เอง 
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5.5 ในสว่นของช่อง ‘Bill be’ นั 1น (เป็นฟิลด์ข้อมลูเพิ�มเติม บางกิจการจะใช้งานหรือไมก็่ได้) จะใช้ในกรณีที�เราได้มกีารตดิตอ่ซื 1อ

สนิค้าหรือบริการจากผู้ จําหนา่ย แตไ่ด้รับใบกํากบัภาษีเป็นอีกของอีกสาขาหนึ�งของผู้ จําหนา่ยรายนี 1 เช่น สั�งซื 1อสนิค้าและ

ต้องจา่ยคา่สนิค้าให้กบัสาํนกังานใหญ่ แตไ่ด้รับใบกํากบัเป็นชื�อของสาขา ในกรณีลกัษณะนี 1ให้ระบใุนช่องรหสัผู้ จําหนา่ย

เป็นรหสัของผู้ จําหนา่ยที�เราต้องตั 1งหนี 1 เพื�อจา่ยชําระหนี 1คา่สนิค้าหรือบริการไปให้ สว่นในช่อง Bill be ให้ระบเุป็นรหสัผู้

จําหนา่ยที�ระบทีุ�อยูต่ามใบกํากบัภาษีที�ได้รับ โดยระบบจะทําการตั 1งหนี 1ตาม ‘รหสัผู้ จําหนา่ย’ ที�ระบไุว้ในหน้าจอซื 1อเงินเชื�อ

นี 1 รวมไปถึงรายงานวเิคราะห์การซื 1อ หรือรายงานเจ้าหนี 1 ก็จะแสดงเป็นยอดหนี 1ของรหสัผู้ จําหนา่ยที�อ้างถงึนี 1 สาํหรับรหสัผู้

จําหนา่ยที�ระบไุว้ในช่อง Bill be นั 1น จะใช้แสดงผลในตอนสั�งพิมพ์ใบรับของ (บิลซื 1อ) และในรายงานภาษีซื 1อเทา่นั 1น  

5.6 ในเมนขูาย (ขายเงินสด/ขายเงินเชื�อ/บนัทกึรายได้อื�นๆ) เมื�ออ้างถงึรหสัลกูค้ารายใด ระบบจะดงึลาํดบัสาขามาแสดงให้โดย

อตัโนมตัิ (หรือดงึคา่ A มาให้ในกรณีที�เป็นสาํนกังานใหญ่)  

หมายเหต ุโปรแกรมจะดงึลาํดบัสาขามาแสดงในช่อง “สาขา#” ให้เฉพาะตอนที�เปิดบิล (เพิ�มเอกสาร) เทา่นั 1น หากภายหลงั

มีการไปเปลี�ยนคา่ในช่อง “สาขา#” ที�เมนรูายละเอียดลกูค้าเป็นคา่อื�น คณุจะต้องตามมาแก้ไขในบิลที�เปิดไปแล้วนี 1เอง 
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5.7 ในสว่นของช่อง ‘Bill to’ นั 1น (เป็นฟิลด์ข้อมลูเพิ�มเติม บางกิจการจะใช้งานหรือไมก็่ได้) จะใช้ในกรณีออกใบกํากบัภาษี 

(หรือบิลขาย) เป็นชื�อลกูค้ารายหนึ�ง แตเ่รียกเก็บเงินจากลกูค้าอีกรายหนึ�ง ตวัอยา่งเช่น ให้เรียกเก็บเงินจากสาํนกังานใหญ่ 

แตเ่ปิดบิลในนามของสาขา ในกรณีเช่นนี 1 ให้ระบรุหสัลกูค้าเป็นสาํนกังานใหญ่ และระบใุนช่อง Bill to เป็นรหสัลกูค้าที�เป็น

สาขาของลกูค้าที�ต้องการให้เปิดบิล โดยระบบจะทําการตั 1งหนี 1ตาม ‘รหสัลกูค้า’ ที�ระบไุว้ในหน้าจอขายเงินเชื�อนี 1 รวมไปถงึ

รายงานวเิคราะห์การขาย หรือรายงานลกูหนี 1 ก็จะแสดงเป็นยอดหนี 1ของรหสัลกูค้าที�อ้างถงึนี 1 สาํหรับรหสัลกูค้าที�ระบไุว้ใน

ช่อง Bill to จะใช้แสดงผลในตอนสั�งพิมพ์ใบกํากบัภาษี (บิลขาย) และการแสดงผลในรายงานภาษีขายเทา่นั 1น 

หมายเหต ุสาํหรับรหสัลกูค้าที�จะใช้ปอ้นเข้าไปในช่อง Bill to นั 1น หากเป็นลกูค้าขาจร (ไมใ่ช่ลกูค้าประจํา) คณุอาจจะสร้าง

รายละเอียดของลกูค้าแบบนี 1 โดยให้โปรแกรมรันเลขที�ของรหสัลกูค้าให้ก็ได้ (เมื�อสร้างรหสัลกูค้าใหมที่�เมนขูาย ข้อ G. 

รายละเอียดลกูค้า เมื�อถึงช่องรหสัลกูค้าให้ปลอ่ยวา่งไว้ และกด <Enter> ผา่น) ซึ�งลกูค้าประเภทนี 1 เมื�อใดก็ตามที�มกีารสั�ง

ปิดประมวลผลสิ 1นปีในโปรแกรม ระบบก็จะทําการลบข้อมลูลกูค้าเหลา่นี 1ทิ 1งไปให้เอง เพื�อไมใ่ห้มีข้อมลูเหลอืค้างในระบบ

เกินความจําเป็น 

5.8 ในหน้าจอแฟม้ภาษีซื 1อ (ที�เมนกูารเงินข้อ �.�) หากต้องการบนัทกึรายการเข้าไปเอง โดยไมไ่ด้ผา่นมาจากระบบซื 1อของ

โปรแกรม สามารถจะกําหนดรายละเอียดของผู้ จําหนา่ย หรือรายละเอียดเจ้าหนี 1เอาไว้ใน ‘รายการข้อความ’ เอาไว้ก่อนได้ 

เพื�อให้สะดวกตอ่การปอ้นข้อมลูในแฟม้ภาษีซื 1อ โดยวิธีการคือเข้าไปที�เมนเูริ�มระบบ ข้อ �.G และเลอืกลาํดบั KA ดงัรูป 
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ให้กําหนดรหสัข้อความตามที�ต้องการ จากนั 1นในช่องรายละเอียด/คําอธิบาย ให้ปอ้นชื�อผู้ จําหนา่ยหรือชื�อเจ้าหนี 1ในรูปแบบ

ดงัตอ่ไปนี 1 ชื�อ; คาํนําหน้าชื�อ; เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี; ลาํดับสาขา (หรือกําหนดเป็น A หากเป็นสาํนกังานใหญ่) 

ตวัอยา่งเช่น เอก็ซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จาํกัด; บริษัท; ;);<<+=)><-?;; ; 
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จากนั 1นเมื�อเข้าที�หน้าจอแฟม้ภาษีซื 1อ (เมนกูารเงิน ข้อ �.�) เมื�อทําการปอ้นข้อมลูเข้าไปโดยตรงในหน้าจอนี 1 เมื�อมาถึงช่อง 

‘คําอธิบาย’ ให้คลกิปุ่ มแวน่ขยายด้านหลงั ระบบจะดงึรายการข้อความที�กําหนดเอาไว้ขึ 1นมา ให้เลอืกชื�อของผู้ จําหนา่ยหรือชื�อ

เจ้าหนี 1ที�เรากําหนดคา่เอาไว้แล้วด้วยรูปแบบที�อธิบายไว้ 

 

 

 

เมื�อกด <Enter> ผา่นช่องคําอธิบายนี 1 ระบบก็จะแยกใสข้่อมลูในช่อง คาํนําหน้าชื�อ คาํอธิบาย เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี และ

ลาํดบัสาขาให้โดยอตัโนมตัิ  
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5.9 ในหน้าจอแฟม้ภาษีขาย (ที�เมนกูารเงินข้อ �.E) หากต้องการบนัทกึรายการเข้าไปเอง โดยไมไ่ด้ผา่นมาจากระบบขายของ

โปรแกรม สามารถจะกําหนดรายละเอียดของลกูค้า หรือรายละเอียดลกูหนี 1เอาไว้ใน ‘รายการข้อความ’ เอาไว้ก่อนได้ 

เพื�อให้สะดวกตอ่การปอ้นข้อมลูในแฟม้ภาษีขาย โดยวิธีการคือเข้าไปที�เมนเูริ�มระบบ ข้อ �.G และเลอืกลาํดบั KE ดงัรูป 

 

ให้กําหนดรหสัข้อความตามที�ต้องการ จากนั 1นในช่องรายละเอียด/คําอธิบาย ให้ปอ้นชื�อผู้ จําหนา่ยหรือชื�อเจ้าหนี 1ในรูปแบบ

ดงัตอ่ไปนี 1 ชื�อ; คาํนําหน้าชื�อ; เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี; ลาํดับสาขา (หรือกําหนดเป็น A หากเป็นสาํนกังานใหญ่) 

ตวัอยา่งเช่น เอก็ซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จาํกัด; บริษัท; ;);<<+=)><-?;; ; 
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จากนั 1นเมื�อเข้าที�หน้าจอแฟม้ภาษีขาย (เมนกูารเงิน ข้อ �.E) เมื�อทําการปอ้นข้อมลูเข้าไปโดยตรงในหน้าจอนี 1 เมื�อมาถึงช่อง 

‘คําอธิบาย’ ให้คลกิปุ่ มแวน่ขยายด้านหลงั ระบบจะดงึรายการข้อความที�กําหนดเอาไว้ขึ 1นมา ให้เลอืกชื�อของลกูค้าหรือชื�อลกูหนี 1

ที�เรากําหนดคา่เอาไว้แล้วด้วยรูปแบบที�อธิบายไว้ 

 

 

 

เมื�อกด <Enter> ผา่นช่องคําอธิบายนี 1 ระบบก็จะแยกใสข้่อมลูในช่อง คาํนําหน้าชื�อ คาํอธิบาย เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี และ

ลาํดบัสาขาให้โดยอตัโนมตั ิ
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6. แก้ไขแบบฟอร์ม/รายงานให้แสดงเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี และลาํดับสาขา 

ทําการแก้ไขทกุๆ แบบฟอร์มที�ต้องการให้แสดงข้อความสาํนกังานใหญ่หรือสาขา และแสดงเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี โดยเพิ�มตวั

แปรที�ใช้แสดงเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี และลาํดบัสาขา ทั 1งในสว่นที�เป็นของบริษัทของเรา และของผู้ จําหนา่ย (กรณีที�เป็น

แบบฟอร์มทางด้านซื 1อ) และของลกูค้า (กรณีที�เป็นแบบฟอร์มทางด้านขาย)  

G.� แบบฟอร์มทางด้านซื 1อ (เช่น ซื 1อเงินสด/ซื 1อเงินเชื�อ/บนัทกึคา่ใช้จ่ายอื�นๆ/จ่ายชําระหนี 1 เป็นต้น) 

คลกิเข้าไปในหน้าจอแก้ไขแบบทดสอบ เลอืกลาํดบัของฟอร์มที�ต้องการแก้ไข 

 

 

ให้พิมพ์ชื�อตวัแปรที�เพิ�มขึ 1นมาใหมด่งัตอ่ไปนี 1 เข้าไปในแบบฟอร์ม ตามตําแหนง่ที�ต้องการแสดงผลในสว่นของ [report frame] 
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~P_ORGTXT  ใช้แสดงคาํวา่สาขาหรือสาํนกังานใหญ่ ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.� 

~P_ORGSTR  ใช้แสดงชื�อยอ่สาขา ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.� 

~BILLBE  ใช้แสดงรหสัผู้ จําหนา่ยตามที�ระบไุว้ในหน้าจอบนัทกึข้อมลู (จะใช้งานหรือไมก็่ได้) 

~TAXIDX  ใช้แสดงเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีของผู้ จําหนา่ย ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.E 

~ORG   ใช้แสดงลาํดบัสาขาของผู้ จําหนา่ย ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.E 

 

เพิ�มบรรทดัคาํสั�งที�เกี�ยวข้องกบัตวัแปร (ที�เพิ�มเข้าไปใหมนี่ 1) ในสว่นของ [data spec] 

~P_ORGTXT:   A,      "",   "p_orgtxt()",    "" 

~P_ORG:      A,      "",              "p_orgnum()",   "" 

~P_ORGSTR:   A,      "",              "p_orgstr()",      "" 

~BILLBE:     A,      "",             "A->BILLBE",     "tax_id=@TAXID()" 

~TAXIDX:     A,      "",            "tax_id",          "" 

~ORG:        A,      "",            "org",              "org=IIF(tax_id#'   ',IIF(A->ORGNUM=A,' สาํนกังานใหญ่     ', 

' สาขาที�•'     -LTRIM(STR(A->ORGNUM,K,A))),'              ')" 

~SEEKSUP:    A,      "",         "SeekSup()",      "" 

ตวัอยา่งแบบฟอร์มบิลซื 1อ เมื�อเพิ�มตวัแปรเข้าไปตามวิธีข้างต้นแล้ว (เนื�องจากไมไ่ด้ปอ้นข้อมลูในชอ่ง ‘Bill be’ ดงันั 1นจงึไมม่ี

ข้อมลูปรากฏขึ 1นมาในแบบฟอร์ม ตามหมายเลข L) 
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G.E แบบฟอร์มทางด้านขาย (เช่น ขายเงินสด/ขายเงินเชื�อ/บนัทกึรายได้อื�นๆ/รับชําระหนี 1 เป็นต้น) 

คลกิเข้าไปในหน้าจอแก้ไขแบบทดสอบ เลอืกลาํดบัของฟอร์มที�ต้องการแก้ไข 

 

 

 

ให้พิมพ์ชื�อตวัแปรที�เพิ�มขึ 1นมาใหมด่งัตอ่ไปนี 1 เข้าไปในแบบฟอร์ม ตามตําแหนง่ที�ต้องการแสดงผล 
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~P_ORGTXT  ใช้แสดงคาํวา่สาขาหรือสาํนกังานใหญ่ ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.� 

~P_ORGSTR  ใช้แสดงชื�อยอ่สาขา ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.� 

~BILLTO  ใช้แสดงรหสัลกูค้าตามที�ระบไุว้ในช่อง “Bill to” ของหน้าจอบนัทกึข้อมลู  

~TAXIDX  ใช้แสดงเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีของลกูค้า ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.L 

~ORG   ใช้แสดงลาํดบัสาขาของลกูค้า ตามที�ปอ้นไว้ในหน้าจอบนัทกึข้อมลูนี 1 

 

เพิ�มบรรทดัคาํสั�งที�เกี�ยวข้องกบัตวัแปรที�เพิ�มเข้าไปใหมนี่ 1 ในสว่นของ [data spec] 

~P_ORGTXT:   A,      "",   "p_orgtxt()",    "" 

~P_ORG:      A,      "",              "p_orgnum()",   "" 

~P_ORGSTR:   A,      "",              "p_orgstr()",      "" 

~BILLTO:     A,      "",             "A->BILLTO",     "tax_id=@TAXID()" 

~TAXIDX:     A,      "",            "tax_id",          "" 

~ORG:        A,      "",            "org",              "org=IIF(tax_id#'   ',IIF(A->ORGNUM=A,' สาํนกังานใหญ่     ', 

' สาขาที�•'     -LTRIM(STR(A->ORGNUM,K,A))),'              ')" 

~SEEKCUS:    A,      "",         "SeekCus()",      "" 

 

ตวัอยา่งแบบฟอร์มบิลขาย เมื�อเพิ�มตวัแปรเข้าไปตามวิธีข้างต้นแล้ว (เนื�องจากไมไ่ด้ปอ้นข้อมลูในช่อง ‘Bill to’ ดงันั 1นจึงไมม่ี

ข้อมลูปรากฏขึ 1นมาในแบบฟอร์ม ตามหมายเลข L) 

 

 



การอพัเดทโปรแกรม Express เพื�อรองรับประกาศกรมสรรพากรฉบบัที� ���-���  ห น้ า  | 25 

 

บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จํากดั  
http://www.esg.co.th 

หมายเหต ุหากคณุไมถ่นดักบัการพิมพ์คําสั�งในการแก้ไขแบบฟอร์มตามวิธีข้างต้น สามารถใช้วิธีคดัลอกบรรทดัคําสั�งจาก

แบบฟอร์มต้นฉบบัมาใช้งานได้ทนัที โดยวิธีการคือให้คดัลอกแบบฟอร์มต้นฉบบัขึ 1นมาทบัในฟอร์มที�ไมใ่ช้งาน เช่น ฟอร์ม E หรือ

ฟอร์ม L หรือฟอร์ม � (แล้วแตก่รณี) 

 

 

เปิดหน้าจอแก้ไขแบบฟอร์มตรงนี 1ค้างเอาไว้ และเลอืกก๊อปปี 1ตวัแปรหรือบรรทดัคําสั�งจากฟอร์มต้นฉบบั โดยใช้วิธีลากเม้าส์คลมุ

ตวัแปรหรือบรรทดัคาํสั�งที�ต้องการจะก๊อปปี 1 จากนั 1นคลกิเม้าส์ปุ่ มขวาบนแถบสแีละเลอืกคาํสั�งคดัลอก (Copy) 
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จากนั 1นเข้าไปหน้าจอแก้ไขแบบทดสอบ เลอืกแบบฟอร์มที�ใช้งานจริงของคณุขึ 1นมา และเลื�อนไปยงัตําแหนง่ที�ต้องการแก้ไข คลกิ

เม้าส์ปุ่ มขวา เลอืกคาํสั�งวาง (Paste)  

หมายเหต ุกรณีที�คณุเปิดหน้าจอแก้ไขแบบฟอร์มทั 1งคูไ่ว้แล้ว คณุสามารถใช้ Hotkey โดยการกดปุ่ ม <Ctrl+Tab> เพื�อสลบั

หน้าจอไปมาได้ 

 

 

G.L รายงานภาษีซื 1อ 

เข้าไปที�เมนกูารเงิน ข้อ �.� แฟม้ภาษีซื 1อ จากนั 1นเลอืกดงูวดที�มีข้อมลู หรืออาจจะปลอ่ยให้ช่อง ‘ดเูฉพาะรายการที�ยื�นรวมใน

งวด’ นี 1วา่งไว้ เพื�อดขู้อมลูทกุงวด และคลกิปุ่ ม ‘ตกลง’ 
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หากคณุใช้รายงานภาษีซื 1อต้นฉบบัของโปรแกรม Express หรือไมเ่คยแก้ไขรายงานภาษีซื 1อนี 1เลย ให้ใช้วธีิคดัลอกรายงาน

ต้นฉบบัขึ 1นมาทบัแบบฟอร์มเก่าดงัในรูป  

 

 

นําแบบทดสอบที�คดัลอกมาไปทบัแบบฟอร์มต้นฉบบั เพื�อที�จะใช้งานได้ทนัทีที�คลกิไอคอ่นรูปเครื�องพิมพ์ เมื�อสั�งพิมพ์ 
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ในกรณีที�เคยมกีารแก้ไขแบบฟอร์มรายงานภาษีซื 1อเอาไว้ และต้องการเพียงแคเ่พิ�มตวัแปรข้อความสาํนกังานใหญ่/สาขา และ

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีของผู้ จําหนา่ยเข้าไป ให้คลกิเข้าไปแก้ไขรายงานภาษีซื 1อ โดยวิธีดงัในรูป 

 

 

 

ให้พิมพ์ชื�อตวัแปรที�เพิ�มขึ 1นมาใหมด่งัตอ่ไปนี 1 เข้าไปในแบบฟอร์ม ตามตําแหนง่ที�ต้องการแสดงผลในสว่นของ [report frame] 

 

 

~TAXIDX  ใช้แสดงเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีของผู้ จําหนา่ย ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.E 

~BR   ใช้แสดงลาํดบัสาขาของผู้ จําหนา่ย ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.E 

 

เพิ�มบรรทดัคาํสั�งที�เกี�ยวข้องกบัตวัแปรที�เพิ�มเข้าไปใหมนี่ 1 ในสว่นของ [data spec] 
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บรรทดัที�เพิ�มเข้าไปคือ 

~TAXIDX:  0,      "",             "A->TAXID",              "", G 

~BR:             0,      "00009",     "A->ORGNUM",             "", H 

 

สาํหรับตวัแปร ~DESCRP เดิมจะแสดงคาํอธิบายในสมดุรายวนัของรายการที�ถกูผา่นเข้ามาในแฟม้ภาษีซื 1อนี 1 แตใ่นเวอร์ชั�นใหม่

นี 1จะแสดงเป็นคํานําหน้าชื�อ และชื�อบริษัทแทน เพื�อให้ตรงกบัข้อกําหนดของโปรแกรมโอนข้อมลูของกรมสรรพากร ดงันั 1นให้

แก้ไขตวัแปร ~DESCRP ที�มีอยูเ่ดิม ให้เป็นดงันี 1 

 

ตวัแปร ~DESCRP หลงัจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะเป็นดงันี 1 

~DESCRP:       50,      "",                     "xname",                "xname=A->PRENAM-'•'-A->DESCRP", F 

 

G.� รายงานภาษีขาย 

เข้าไปที�เมนกูารเงิน ข้อ �.E แฟม้ภาษีขาย จากนั 1นเลอืกดงูวดที�มีข้อมลู หรืออาจจะปลอ่ยให้ช่อง ‘ดเูฉพาะรายการที�ยื�นรวมใน

งวด’ นี 1วา่งไว้ เพื�อดขู้อมลูทกุงวด และคลกิปุ่ ม ‘ตกลง’ 
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หากคณุใช้รายงานภาษีขายต้นฉบบัของโปรแกรม Express หรือไมเ่คยแก้ไขรายงานภาษีขายนี 1เลย ให้ใช้วิธีคดัลอกรายงาน

ต้นฉบบัขึ 1นมาทบัแบบฟอร์มเก่าดงัในรูป  

 

 

นําแบบทดสอบที�คดัลอกมาไปทบัแบบฟอร์มต้นฉบบั เพื�อที�จะใช้งานได้ทนัทีที�คลกิไอคอ่นรูปเครื�องพิมพ์ เมื�อสั�งพิมพ์ 
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ในกรณีที�เคยมกีารแก้ไขแบบฟอร์มรายงานภาษีขายเอาไว้ และต้องการเพียงแคเ่พิ�มตวัแปรข้อความสาํนกังานใหญ่/สาขา และ

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีของลกูค้าเข้าไป ให้คลกิเข้าไปแก้ไขรายงานภาษีขาย โดยวิธีดงัในรูป 

 

 

 

ให้พิมพ์ชื�อตวัแปรที�เพิ�มขึ 1นมาใหมด่งัตอ่ไปนี 1 เข้าไปในแบบฟอร์ม ตามตําแหนง่ที�ต้องการแสดงผลในสว่นของ [report frame] 
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~TAXIDX  ใช้แสดงเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีของลกูค้า ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.L 

~BR   ใช้แสดงลาํดบัสาขาของลกูค้า ตามที�กําหนดไว้ในขั 1นตอนข้อ K.L 

เพิ�มบรรทดัคาํสั�งที�เกี�ยวข้องกบัตวัแปรที�เพิ�มเข้าไปใหมนี่ 1 ในสว่นของ [data spec] 

 

บรรทดัที�เพิ�มเข้าไปคือ 

~TAXIDX:  0,      "",             "A->TAXID",              "", G 

~BR:             0,      "00009",     "A->ORGNUM",             "", H 

 

สาํหรับตวัแปร ~DESCRP เดิมจะแสดงคาํอธิบายในสมดุรายวนัของรายการที�ถกูผา่นเข้ามาในแฟม้ภาษีขายนี 1 แตใ่นเวอร์ชั�น

ใหมนี่ 1จะแสดงเป็นคํานําหน้าชื�อ และชื�อบริษัทแทน เพื�อให้ตรงกบัข้อกําหนดของโปรแกรมโอนข้อมลูของกรมสรรพากร ดงันั 1นให้

แก้ไขตวัแปร ~DESCRP ที�มีอยูเ่ดิม ให้เป็นดงันี 1 

 

ตวัแปร ~DESCRP หลงัจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะเป็นดงันี 1 

~DESCRP:       50,      "",                     "xname",                "xname=A->PRENAM-'•'-A->DESCRP" 


