
คูมือบัญชีตนทุน  Qcost QuickDesign

จุดมุงหมายในการทําโปรแกรมข้ึนมา เพื่อใชทําบัญชีงานกอสรางแบบงายๆ และสามารถ

ควบคุมตนทุนของงานแตละรายการที่ไดสนอราคาไว VDO

เมื่อจบโครงการจะดูรายละเอียดแตละรายการวาที่เสนอราคาไวกําไรหรือขาดทุนเทาไร VDO

เมื่อเสนอโครงการใหมจะไดกําหนดราคาแตละรายการใหใกลเคียงที่ทํางานจริง หรือมีบาง

รายการที่ควรใสเพิ่มเขาไปเพื่อใหตรงกับงานกอสรางจริง

สามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุที่ส่ังเขาไปใชในหนวยงาน วามีการสูญหาย หรือเสียหายได

หลักการทํางาน

1.ควบคุมรายรับรายจายโดยใชเงินที่อยูในบัญชีธนาคาร

2.เมื่อมีรายรับใหเก็บเขาในบัญชีธนาคารทั้งหมด (บัญชีละ 1 โครงการ)

3.รายจายออกจากธนาคาร มี 2 วีธี คือจายโดยเช็ค หรือจายโดยเบิกจากบัญชี(ATM)

4.รายรับ - รายจาย = เงินที่เหลือในบัญชีธนาคาร

5.หามนําเงินในบัญชีไปใชในโครงการอื่น 

   ถาเงินในบัญชีไมพอใชจาย  ตองทําเปนการยืมเงินเขามา

6.สรุปเมื่อจบโครงการ เงินในธนาคารที่เหลือคือกําไร

7.แบบฟอรม Excel ที่เสนอราคา หามเปล่ียนแปลงรายการทั้งหมด (ใชเปนแบบมาตราฐานทํางาน)

   หลังจากตกลงทําสัญญาแลวไมควรมีการเปล่ียนแปลงราคา นอกจากมีงานเพิ่มเติม

   (จะใชวิธีเพิ่มรายการ หรือเพิ่มปริมาณงานในรายการเดิมก็ได)

8.รายจายจะลงบัญชีเมื่อ มีการจายเงินจริง  รวมรายจายภาษีตางๆ คิดเปนรายจายทั้งหมด

   (ถาตองการกรอกรายการที่ซื้อแบบเครดิตดวยก็ได จะกรอกรายการเมื่อของสงเขาหนวยงาน)

9.เปล่ียนรายการเครดิตเปนรายจายได
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http://www.youtube.com/watch?v=Lz9dh99CV4c


ขั้นตอนการใชโปรแกรม

คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

   Windows7 หรือ Windows XP

   โปรแกรมที่ใช  Excel2003 หรือ Excel2007

   โปรแกรมที่ใช  Access2003 หรือ Access2007

  (การใชงานตองปรับ Security กอนดูทายคูมือ)

เริ่มการทํางาน

1.สราง Folder ใหมแลว Copy  ACC.xls และ ACC.mdb  เก็บไวใน Folder

   (ต้ังชื่อตาม ชื่องาน  เก็บไวที่ไหนก็ได)

หมายเหตุ ควรต้ังชื่อ Folder เปนภาษาอังกฤษ (แตต้ังภาษาไทยได)
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สราง Folder 

Copy เก็บไวใน 



เปด File ACC.xls  

1.ถามีงานที่ไดเสนอราคาไวแลว และมีรายละเอียดการประมาณ VDO

  กรอกรายการประมาณราคา ตามรายการที่เสนอราคาเจาโครงการไว VDO

  (ชองรายการหามใสชื่อรายการซ้ํากัน)

2.เสนอราคางานใหม ตอนทํารายการเสนอราคาใชแบบฟอรมเสนอราคาของ ACC.xls มาเปนฟอรม

   โดยการเพิ่ม-ลดรายการ ดวยคําส่ังของ Ecxel (Insert ,Delete)

3.ถาใชโปรแกรม QuickDesign หรือถอดแบบจาก โปรแกรม TakeOff  สามารถ Copy รายการ

   ประมาณราคา มาใสในแบบฟอรม ACC.xls ไดเลย

หมายเหตุ บรรทัดสุดทายตองมีคําวา "จบรายการ"  หามลบออก ถาลบออก ตองกรอกเขาไปใหม

               ชื่อโครงการหามเปล่ียนตําแหนง เปล่ียนขนาดตัวอักษรได
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http://www.youtube.com/watch?v=iGWss63RvBc


ตัวอยางฟอรมประมาณราคาที่กรอกแลว

เมื่อกรอกรายการครบ ให Save file  โดยหามเปล่ียนช่ือ File

ชองรายการ เมื่อทําบัญชีแลว หามเปล่ียนขอความ

ปริมาณงานและราคาตอหนวยเปล่ียนแปลงได

บรรทัดที่ 1  หามลบออกเปนคําส่ังที่ใชทํางานของโปรแกรม
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หามเปล่ียนขอความหลังจากทําบัญชี

หามเพิ่ม-ลด 



รายจาย

รวบรวมใบเสร็จ รายจายในแตละวันเก็บไว ถาไมมีใบเสร็จ ใหเขียนข้ึมมาเอง แลวนํามากรอกรายจาย

 (มีแบบฟอรมสําหรับเขียน รายจายอยูใน File PO.xls)

VDO

VDO

ตัวอยางใบเสร็จรับเงินแบบมีภาษีมูลคาเพิ่ม

ขั้นตอนลงบัญชีรายจาย

ดูจากใบเสร็จ มีรายการเหล็กเสน  RB6 ,RB9 ,เหล็กทําโครงหลังคา

ในใบเสร็จจะมีภาษีมูลคาเพิ่มรวมไวดวย ใหลงบัญชีโดยเอาภาษีรวมเขาในรายการ

    รายการเหล็กเสน RB6 จะเปนเงิน 2,950*1.07 = 3,156.50  บาท

    รายการเหล็กเสน RB9 จะเปนเงิน 12,775*1.07 = 13,669.25  บาท

    รายการเหล็กโครงหลังคา จะเปนเงิน 120,720*1.07 = 129,170.40  บาท
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รายการเหล็กโครงหลังคา

รายการเหล็กเสน

ภาษีมูลคาเพิ่ม

http://www.youtube.com/watch?v=UsynWwL03hs


การกรอกรายการแรก เหล็ก RB6

การกรอกรายการที่ 2 เหล็ก RB9

แบบฟอรมรายจายใหกรอกรายละเอียด

รายการโครงหลังคาจะทําเหมือนรายการเหล็ก RB9

นําเลข PO เขียนไวบนหัวใบเสร็จ

เมื่อกด Close โปรแกรมจะเก็บขอมูลบัญชีไวใน ACC.mdb (Acess)

เอกสารใบเสร็จใหเก็บไวในแฟมประจําโครงการ เก็บตรวจดูภายหลัง 6

1.เลือกชอง 

2.กด "รายจาย"

วันที (วันที่ทํา

PO มีเลข PO ข้ึมมาใหนําเลข PO ไปเขียนไวบน ใบเสร็จ (หาม

3.กรอก

5.เลือกชอง 

4.กด "Add" 
เพิ่มอีก 1 บรรทัด

6.เลือกชอง RB9 ใน Excel กด "บัญชี" จะมีรายการ 

7.กรอก

8.เลือก

9.กด "Close"

P1



สําหรับใบเสร็จเงินสดยอย ที่ไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม

ตัวอยางใบเสร็จเงินสดยอย

ถาตองการดูเงินรวม กดที่ "รวมเงิน"

เลือกจายโดย "เงินสดยอย"

เมื่อกด Close โปรแกรมจะเก็บขอมูลบัญชีไวใน ACC.mdb (Acess)
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P2

1.ไมยูคา อยูในไม

2.รายการที่ไมมีชองใหเลือก ใหลงใน
คาดําเนินการ

3.คาดําเนินการอยูในหมวดที่ 9



เงินสดยอย จะใชวิธีเบิกเงินสดยอยออกจากบัญชีธนาคารมาเก็บไว VDO

การลงบัญชีเงินสดยอย VDO

ถาไมมีเอกสารเบิกก็ไมตองทําได หรือจะเขียนข้ึนมาเองก็ได

การลงบัญชีเงินคาแรงรายวัน

ควรแนบรายละเอียดการจายเงินแตละคนดวย

คาแรงรายวันเปนรายการที่ ใชคนงานบริษัททําเอง ตองไปรวมรวมคาแรงสวนที่บริษัททําเอง ไว

เปรียบเทียบกับคาแรงที่ทําจริง
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1.กด "เลือก" เลือก "เบิกเงินสด

2.กรอกจํานวนเงินที่เบิก กด 

หมวดที่ 9 เลือกคาแรงรายวัน กด "รายจาย"

http://www.youtube.com/watch?v=0MlaPXFGsz0


การรวมคาแรงรายวัน

คากออิฐมอญ - ใชคนงานรายวันทํางาน ตองยายคาแรงไปวหมวดที่ 9 คาแรงรายวัน

การคืนคาแรงรายวัน

เมื่อพิมพใบเสนอราคารายการหมวดที่ 9 ไมตองพิมพ   

การรวมคาแรงทําไดตลอดหลังทําบัญชีแลวก็รวมได 9

เลือกคาแรงรายวันที่ตองการ

กด เลือก กด "รวมคาแรง

ชองคาแรงจะเปล่ียนเปน "0"

รายการคาแรงยายมาหมวด

เลือกชองคาแรงที่ตองการคืน กด "คืนคาแรง



การลงบัญชีแบบเครดิต

    รายการเหล็กโครงหลังคา จะเปนเงิน 120,720*1.07 = 129,170.40  บาท

ราการเครดิตลงไวสหรําบดูรายการ เมื่อมีการมาเก็บเงินจริงใหลงบัญชีอีกคร้ังหนึ่ง
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เลือกรายการเครดิต กด "Close"



รายรับ

เขียนรายละเอียดใบรับเงิน หรือใบเสร็จมาลงรายการ (รวมรายรับทุกชนิด)

กด "รายรับ" จะมีฟอรมใหกรอกรายละเอียดรายรับ VDO

VDO

1. โครงการ  หามกรอกรายการ

2.วันที่ จะมีวันที่ปจจุบันข้ึนมา

3.ใหเขียนเลขที่ PO ในเอกสารที่จะกรอกรายการ (ตองเร่ิมดวยตัว "R")

4.กรอกรายละเอียดรายการ  กรอกจํานวน กรอกหนวย กรอกเปนเงิน

   จํานวนเงินที่กรอกจะเปน จํานวนเงินที่รับจริง รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ หักภาษี ณ.ที่จายแลว

   คือยอดเงินที่รับตามเช็ค

5.กรอกหมายเหตุ (ถามีรายการ)

6.กด "Close" ปดฟอรม และเก็บขอมูล
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http://www.youtube.com/watch?v=7kWHW1JlIsQ


รายจายบางอยาง จะส่ังของมาใชรวมกัน เชน ปูนซิเมนตถุง หิน ทราย ใหประมาณแลวแยกรายการ

ลงบัญชีเลย เชน

ซื้อปูนซิเมนต    100 ถุง  ผสมฉาบปูน(โดยประมาณ)    50 ถุง  ลงบัญชีฉาบปูน

ปูกระเบ้ือง(โดยประมาณ)      50 ถุง  ลงบัญชีปูกระเบ้ือง
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การตรวจสอบรายการที่ลงบัญชีไว

กด "ดู"  กดที่ DropDown  เพื่อแสดงรายการที่ตองการดู VDO

VDO

เลือก "ดูจายธนาคาร"

สรุป รายรับ-รายจายทั้งหมดของโครงการ

ถาตองการดูรายละเอียดแตละรายการให ดูจากแฟมโครงการที่เก็บเอกสารไว
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เลือก "Total" กลับ

http://www.youtube.com/watch?v=AIGYNUyCt3o


เลือก "ดูเงินสดยอย"

เลือก "ดูตามเลือก"
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เลือกรายการ 



เลือก "ดูรับทั้งหมด"

เลือก "ดูเครดิต"

เลือก "ดูคาแรงรายวัน"

เลือก "ดูคาดําเนินการ"
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คําสั่งอ่ืนๆ

VDO

1.กด "Update" จะมีรายการคาใชจายแตละรายการที่จายแลวแสดงที่ Column สุดทาย VDO

   ของแตละรายการ

รวมทั้งสรุปรายจายทั้งหมด
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รายการบัญชี เมื่อกด 

http://www.youtube.com/watch?v=AJLGk5WceII


การลบรายการ

ถาตองการลบรายการไมยูคา ใหเลือกรายการไมยูคา แลวกด "ลบรายการ"

โปรแกรมจะลบรายการออกจาก File Acess VDO

VDO

การเปลี่ยนแปลงรายการใน บัญชี Acess

เชนแกไข รายการ ไมยูคา เปน ไมยูคา ขนาด 2"
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เลือกรายการ กด "ลบ

เลือก "เลขที่เอกสาร" กด 

http://www.youtube.com/watch?v=432GyK7mAUE


การเปลี่ยนรายการเครดิต เปนการจายเงินจริง

ถาจายเงินแลว ตองการเอารายการเครดิตออก ใหลบขอความ "คางชําระ" ออก กด "แกไข"

โปรแกรมจะถาม จายเงินสดยอย กด Yes

จายโดยธนาคารกด No
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รายการ คาเหล็กทําหลังโครงหลังคา จะยายมาอยู บัญชี



การต้ังคา Macro Security  for Excel2003

  เลือกที่ Low  กด "OK"
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การต้ังคา Macro Security  for Excel2007

เลือก Excel Option

เลือก "Trust Center"  เลือก "Trust Center Setting.."
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เลือก Macro Setting

เลือก Enable all macros (not recmmanded; potentailly dangerous code run)

เอกสารการจายเงิน พิมพไวสําหรับกรอกรายการที่ไมมีใบเสร็จ

อยูที่ File PO.xls  Sheet pay
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