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คํานํา 

โปรแกรมบัญชีรายบุคคล*"SmartMe"*เปนแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
สําหรับสงเสริมใหเกษตรกร และบุคคลทั่วไป ใชในการบันทึกบัญชีครัวเรือน*(รายรับ-รายจาย)  
และบัญชีตนทุนอาชีพ*(รายได*และ*ตนทุน/คาใชจาย)*เพื่อการวางแผนการใชจายและการ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ*นอกจากนี้*"SmartMe"*เปนแอปพลิเคชันที่ใชงาย 
สามารถบันทึกขอมูลไดทุกที่*ทุกเวลา*ผานอุปกรณ*Smart*Phone*พรอมทั้งมีการแสดงรายงาน
ในรูปแบบกราฟท่ีทันสมัย สวยงาม และเขาใจงาย เหมาะกับการใชชีวิตประจําวันในยุคดิจิทัล 
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สารบัญ 

 
 
คํานํา 
สารบัญ 

     
หนา 
(1) 
(2) 

1. บัญชีครัวเรือน  
 ปฏิทินครัวเรือน 

การบันทึกรายรับ 
การบันทึกรายจาย 
การเพิ่ม แกไข ลบหมวดหมูรายรับ-รายจาย 
รายงานบัญชีครัวเรือน 

1 
1 
5 
8 
15 

2. บัญชีตนทุนอาชีพ  
 การเปดใชงานบัญชีตนทุนอาชีพ 

การกําหนดอาชีพ 
ปฏิทินตนทุนอาชีพ 
การบันทึกรายได 
การบันทึกตนทุน/คาใชจาย 
การเพิ่ม แกไข ลบหมวดหมูรายได และตนทุน/คาใชจาย 
รายงานบัญชีตนทุนอาชีพ              

17 
18 
26 
27 
31 
34 
41 

3. การเปดใชงานรหัสผาน 43 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

1. บัญชีครัวเรือน เหมาะสําหรับการใชบันทึกรายการรับ-จายในชีวิตประจําวัน เชนการรับเงินเดือน 
การซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค เปนตน 

1.1 ปฏิทินครัวเรือน เปนหนาจอที่แสดงวันที่ตามปฏิทินเปนรายเดือน เพื่อแสดงใหเห็น
ยอดรายรับ (ตัวเลขสีเขียว) และยอดรายจาย (ตัวเลขสีแดง) ในแตละวัน รวมทั้งแสดงยอดรวม
ของรายรับ รายจาย และคงเหลือรายเดือนที่ดานลางของหนาจอ ดังรูปที่ 1 ปฏิทินครัวเรือน 

 

รูปท่ี 1 ปฏิทินครัวเรือน 

1.2 การบันทึกรายรับ สําหรับบันทึกรายรับประจําวันของผูใช โดยที่ผูใชสามารถบันทึก
รายรับพรอมกันไดหลายรายการ และสามารถเพิ่มหมวดหมูเพิ่มเติมได การบันทึกรายรับ 
มีขั้นตอนดังนี้ 

 เลือก “วันที่” ที่ตองการบันทึกรายการที่หนาปฏิทินครัวเรือน ระบบจะแสดง
หนาจอวันท่ีที่เลือก ซึ่งผูใชจะเห็นรายการท่ีบันทึกในวันดังกลาวท้ังหมด  
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หากไมมีการบันทึกรายการในวันดังกลาว*ระบบจะแสดง*“ไมมีรายการ”  
ดังรูปท่ี 2 หนาวันทีไ่มมีรายการ (ครัวเรือน) 
 

 

รูปท่ี 2 หนาวันที่ไมมีรายการ (ครัวเรือน) 

 เลือก  เพื่อบันทึกรายรับของวันที่ดังกลาว ระบบจะแสดง
หนาจอเพิ่มรายรับ ดังรูปท่ี 3 หนาเพิ่มรายรับ 
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รูปท่ี 3 หนาเพิ่มรายรับ 

 ระบุ “จํานวนเงิน” ในชองรายการรายรับที่ตองการบันทึก หากผูใชตองการ

บันทึกหลายรายการใหเลือกปุม   ที่แปนพิมพตัวเลข เพื่อเสร็จสิ้นการ
บันทึกรายการปจจุบัน ดังรูปท่ี 4 หนาระบุจํานวนเงินรายรับ 
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รูปท่ี 4 หนาระบุจํานวนเงินรายรับ 

 เมื่อผูใชระบุจํานวนเงินครบทุกรายการที่ตองการ*เลือกปุม  

เพื่อยืนยันการบันทึกรายการ หรือ เลือกปุม *  *เพื่อยกเลิก
การทํารายการ 

 เมื่อเลือกบันทึกรายการ ระบบจะแสดงหนาจอวันที่ ที่มีรายการที่ผูใชไดบันทึก 
ดังรูปท่ี 5 หนาวันที่มีรายการรายรับ 
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รูปท่ี 5 หนาวันที่มีรายการรายรับ 

1.3 การบันทึกรายจาย สําหรับบันทึกรายจายประจําวันของผูใช โดยท่ีผูใชสามารถบันทึก
รายจายพรอมกันไดหลายรายการ และสามารถเพิ่มหมวดหมูเพิ่มเติมได การบันทึกรายจาย 
มีขั้นตอนดังนี ้

 เลือก “วันที่” ที่ตองการบันทึกรายการที่หนาปฏิทินครัวเรือน ระบบจะแสดง
หนาจอวันที่ที่เลือก ซึ่งผูใชจะเห็นรายการที่บันทึกในวันดังกลาวทั้งหมด หาก
ไมมีการบันทึกรายการในวันดังกลาว*ระบบจะแสดง*“ไมมีรายการ” ดังรูปที่ 2 
หนาวันที่ไมมีรายการ 

 เลือก  เพื่อบันทึกรายจายของวันที่ดังกลาว ระบบจะแสดง
หนาจอเพิ่มรายจาย ดังรูปที ่6 หนาเพิ่มรายจาย 
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รูปท่ี 6 หนาเพิ่มรายจาย 

 ระบุ “จํานวนเงิน” ในชองรายการรายจายที่ตองการบันทึก หากผูใชตองการ

บันทึกหลายรายการใหเลือกปุม*   *ที่แปนพิมพตัวเลข เพื่อเสร็จสิ้นการ
บันทึกรายการปจจุบัน ดังรูปท่ี 7 หนาระบุจํานวนเงินรายจาย 
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รูปท่ี 7 หนาระบุจํานวนเงินรายจาย 

 เมื่อผูใชระบุจํานวนเงินครบทุกรายการที่ตองการ เลือกปุม*  

เพื่อยืนยันการบันทึกรายการ หรือ เลือกปุม* * เพื่อยกเลิก
การทํารายการ 

 เมื่อเลือกบันทึกรายการ ระบบจะแสดงหนาจอวันที่ ที่มีรายการที่ผูใชไดบันทึก 
ดังรูปท่ี 8 หนาวันที่มีรายการรายจาย 
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รูปท่ี 8 หนาวันที่มีรายการรายจาย 

1.4 การเพิ่ม แกไข ลบหมวดหมูรายรับ-รายจาย  
 1.4.1 การเพิ่มหมวดหมูรายรับ-รายจาย สําหรับเพิ่มหมวดหมูรายรับ-รายจาย  
ที่ผูใชตองการบันทึกรายการนอกเหนือจากหมวดหมูมาตรฐานที่ระบบมีให โดยมีวิธีการ
เพิ่มหมวดหมู 2 วิธ ีดังนี้ 

  วิธีที่ 1 การเพิ่มหมวดหมูรายรับ-รายจาย ท่ีหนาบันทึกรายการ 

 เลือก ปุม  ที่มุมขวาบนของหนาเพิ่มรายรับ*หรือหนาเพิ่มรายจาย 
ระบบจะแสดงหนาเพิ่มหมวดหมู ดังรูปท่ี 9 หนาเพิ่มหมวดหมู (ครัวเรือน) 

 ระบุ “ชื่อหมวดหมู” และเลือก “ไอคอน” ประกอบหมวดหมู  
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รูปท่ี 9 หนาเพิ่มหมวดหมู (ครัวเรือน) 

 เลือกปุม  เพื่อยืนยันการเพิ่มหมวดหมู  หรือ เลือกปุม

  เพื่อยกเลิกการเพิ่มหมวดหมู 
 เมื่อเลือกบันทึก ระบบจะแสดงหนาจอเพิ่มรายรับ หรือหนาเพิ่มรายจายที่มี

หมวดหมูที่เพิ่มใหมเปนรายการสุดทาย*(คาที่พัก)*ดังรูปที่*10*หนาเพิ่ม
รายจายท่ีมีหมวดหมูที่เพิ่มใหม  
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รูปท่ี 10 หนาเพิ่มรายจายที่มีหมวดหมูท่ีเพิ่มใหม 

 วิธีที่ 2 การเพิ่มหมวดหมูรายรับ-รายจาย ท่ีเมนูตั้งคา 

 เลือก ปุม  ที่มุมซายบนของหนาปฏิทินครัวเรือน และเลือกเมนู ตั้งคา 
ระบบจะแสดงหนาเมนูตั้งคา ดังรูปที่ 11 หนาตั้งคา 
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รูปท่ี 11 หนาตั้งคา 

 เลือก “รายรับ” หรือ “รายจาย” ภายใตหัวขอหมวดหมูบัญชีครัวเรือน 
ระบบจะแสดงหนาหมวดหมูรายรับ หรือหนาหมวดหมูรายจาย*ดังรูปที่*12 
หนาหมวดหมูรายรับ 



คูมือการใชงานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (SmartMe)   12 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 12 หนาหมวดหมูรายรับ 

 เลือก ปุม  ที่มุมขวาบนของหนาหมวดหมูรายรับ*หรือหนาหมวดหมู
รายจาย ระบบจะแสดงหนาเพิ่มหมวดหมู ดังรูปที่ 9 หนาเพิ่มหมวดหมู 
(ครัวเรือน) 

 ระบุ “ชื่อหมวดหมู” และเลือก “ไอคอน” ประกอบหมวดหมู  

 เลือกปุม  เพื่อยืนยันการเพิ่มหมวดหมู*หรือ*เลือกปุม

  เพื่อยกเลิกการเพิ่มหมวดหมู 
 เมื่อเลือกบันทึก*ระบบจะแสดงหนาจอหมวดหมูรายรับ*หรือหนาหมวดหมู

รายจายที่มีหมวดหมูที่เพิ่มใหมเปนรายการสุดทาย*(คาลวงเวลา)*ดังรูปที่*13 
หนาหมวดหมูรายรับท่ีมีหมวดหมูที่เพิ่มใหม  
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รูปท่ี 13 หนาหมวดหมูรายรับท่ีมีหมวดหมูที่เพิ่มใหม 

 1.4.2 การแกไขหมวดหมูรายรับ-รายจาย สําหรับแกไขชื่อ หรือไอคอนหมวดหมู
รายรับ-รายจาย โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 เลือก ปุม  ที่มุมซายบนของหนาปฏิทินครัวเรือน และเลือกเมนู ตั้งคา 
ระบบจะแสดงหนาเมนูตั้งคา ดังรูปท่ี 11 หนาตั้งคา 

 เลือก “รายรับ” หรือ “รายจาย” ภายใตหัวขอหมวดหมูบัญชีครัวเรือน 
ระบบจะแสดงหนาหมวดหมูรายรับ หรือหนาหมวดหมูรายจาย ดังรูปที่*12 
หนาหมวดหมูรายรับ 

 เลือก*หมวดหมูที่ตองการแกไข*ระบบจะแสดงหนาจอแกไขหมวดหมู  
ดังรูปท่ี 14 หนาแกไขหมวดหมู 
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รูปท่ี 14 หนาแกไขหมวดหมู 

 แกไข “ชื่อหมวดหมู” หรือ “ไอคอน” ประกอบหมวดหมูตามท่ีตองการ 

 เลือกปุม  เพื่อยืนยันการแกไขหมวดหมู หรือ เลือกปุม

  เพื่อยกเลิกการแกไขหมวดหมู 

 1.4.3 การลบหมวดหมูรายรับ-รายจาย สําหรับลบหมวดหมูรายรับ-รายจายที่ไม
ตองการใชงาน จะลบไดเฉพาะหมวดหมูที่ยังไมมีการบันทึกรายการ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 เลือก ปุม  ที่มุมซายบนของหนาปฏิทินครัวเรือน และเลือกเมนู ตั้งคา 
ระบบจะแสดงหนาเมนูตั้งคา ดังรูปท่ี 11 หนาตั้งคา 

 เลือก “รายรับ” หรือ “รายจาย” ภายใตหัวขอหมวดหมูบัญชีครัวเรือน 
ระบบจะแสดงหนาหมวดหมูรายรับ*หรือหนาหมวดหมูรายจาย*ดังรูปที่*12 
หนาหมวดหมูรายรับ 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 สไลด*หมวดหมูที่ตองการลบ*จากทางดานขวาไปทางดานซาย*จะปรากฏ

ปุม  เลือกที่ปุมดังกลาวและเลือกตกลงเพื่อยืนยันการลบขอมูล  
ดังรูปท่ี 15 หนาลบหมวดหมู 

 

รูปท่ี 15 หนาลบหมวดหมู 

1.5 รายงานบัญชีครัวเรือน สําหรับแสดงรายงานการบันทึกรายรับ-รายจาย บัญชีครัวเรือน 
สามารถเลือกการแสดงผลรายงาน ออกเปน รายงานรายเดือนและรายงานรายป โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

 เลือก ปุม  ที่มุมซายบนของหนาปฏิทินครัวเรือน และเลือกเมนู รายงาน
ครัวเรือน ระบบจะแสดงหนาจอรายงานรายปของปปจจุบัน ดังรูปที่ 16 
รายงานรายป 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 16 รายงานรายป 

 หากผูใชตองการเรียกดูรายงานของปอื่น ใหเลือกปที่ตองการ และเลือกปุม
รายงาน ระบบจะแสดงหนาจอรายงานรายปของปดังกลาว พรอมทั้งรายงาน
รายปแยกตามเดือนของปท่ีเลือก 

 หากผูใชตองการเรียกดูรายงานรายเดือน ให เลือกปุม ที่  Taskbar 
ดานลาง ระบบจะแสดงรายงานรายเดือนของเดือนปจจุบันซึ่งแยกเปนหมวดหมู
ตามรายการท่ีบันทึก ดังรูปที่ 17 รายงานรายเดือน 

 หากผูใชตองการเรียกดูรายงานของเดือนอื่น ใหเลือกปและเดือนที่ตองการ 
และเลือกปุม แสดงรายงาน ระบบจะแสดงหนาจอรายงานรายเดือนของเดือน
ดังกลาว  
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 17 รายงานรายเดือน 
 

2. บัญชตีนทุนอาชีพ เหมาะสําหรับการใชบันทึกรายได ตนทุน/คาใชจาย ในการประกอบอาชีพ 
เพื่อใชในการคํานวณตนทุนอาชีพ และกําไร(ขาดทุน) ในการประกอบอาชีพ  

2.1 การเปดใชงานบัญชีตนทุนอาชีพ สําหรับเปดใชงานบัญชีตนทุนอาชีพ เนื่องจากคา
เริ่มตนของระบบจะมีเพียงฟงกชันบัญชีครัวเรือน*การเปดใชงานบัญชีตนทุนอาชีพ 
มีขั้นตอนดังนี้ 

 เลือก ปุม   ที่มุมซายบนของหนาปฏิทินครัวเรือน และเลือกเมนู ตั้งคา 
ระบบจะแสดงหนาเมนูตั้งคา ดังรูปท่ี 11 หนาตั้งคา 

 เลือก ปุม ใหเปลี่ยนเปนสีฟา เพื่อเปดใชงานบัญชีตนทุนอาชีพ ดังรูปที่ 18 
หนาเปดใชงานบัญชีตนทุนอาชีพ 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 18 หนาเปดใชงานบัญชีตนทุนอาชีพ 

2.2 การกําหนดอาชีพ สําหรับกําหนดอาชีพของผูใชที่ตองการบันทึกตนทุนอาชีพ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

 เลือก ปุม   ที่มุมซายบนของหนาจอ และเลือกเมนูหนาหลัก และเลือก

ปุมอาชีพ หรือเลือกปุม    ที่มุมซายบนของหนาจอ และเลือกเมนูอาชีพ
ระบบจะแสดงหนากําหนดอาชีพ ดังรูปท่ี 19 หนากําหนดอาชีพ 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 19 หนากําหนดอาชีพ 

 เลือก อาชีพ ที่ผูใชตองการบันทึกบัญชีตนทุนอาชีพ โดยระบบจะมีอาชีพ
มาตรฐานเริ่มตนให 5 อาชีพ คือ ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว และรับจาง
ทั่วไป  

 เมื่อ เลือกอาชีพแลว ระบบจะแสดงหนาตั้งคาอาชีพ ซึ่งผูใชสามารถกําหนด
วันที่เริ่มตน หมวดหมูรายได และหมวดหมูตนทุน/คาใชจายของอาชีพท่ีเลือกได 
ดังรูปท่ี 20 หนาตั้งคาอาชีพ 

 เลือกปุม  เพื่อยืนยันการกําหนดอาชีพ*หรือ*เลือกปุม

  เพื่อยกเลิกการกําหนดอาชีพ 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 20 หนาตั้งคาอาชีพ 

 เมื่อเลือกบันทึก ระบบจะแสดงหนาจอหลักของบัญชีตนทุนอาชีพ ที่จะแสดง
อาชีพท้ังหมดที่ผูใชไดกําหนดไว ดังรูปท่ี 21 หนาบัญชีตนทุนอาชีพ 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 21 หนาบัญชีตนทุนอาชีพ 

 หากผูใชตองการเพิ่มอาชีพนอกเหนือจาก 5 อาชีพมาตรฐาน ใหเลือกปุม  
ที่มุมขวาบนของหนากําหนดอาชีพ*ระบบจะแสดงหนาเพิ่มอาชีพ*ดังรูปที่*22 
หนาเพิ่มอาชีพ 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 22 หนาเพิ่มอาชีพ 

 ระบุ “ชื่ออาชีพ” และเลือก “ไอคอน” ประกอบอาชีพ 

 เ ลื อกปุ ม  เพื่ อ ยื นยั นการ เพิ่ มอาชี พ *หรื อ * เลื อกปุ ม

  เพื่อยกเลิกการเพิ่มอาชีพ 
 เมื่อเลือกบันทึก ระบบจะแสดงหนาจอกําหนดอาชีพที่มีอาชีพที่เพิ่มใหมเปน

รายการสุดทาย (เล้ียงปลา)  ดังรูปท่ี 23 หนากําหนดอาชีพท่ีมีอาชีพท่ีเพิ่มใหม  
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 23 หนากําหนดอาชีพท่ีมีอาชีพที่เพิ่มใหม 

 หากผูใชมีอาชีพที่ตองการบันทึกบัญชีตนทุนอาชีพมากกวา*1*อาชีพ*ผูใช

สามารถเพิ่มอาชีพไดโดยเลือกปุม   ที่หนาหลักบัญชีตนทุนอาชีพและ
เลือกอาชีพท่ีตองการตามขั้นตอนที่ไดกลาวไวขางตน 

 หากผูใชตองการแกไข “ชื่ออาชีพ” หรือ “ไอคอน” ประกอบอาชีพ สามารถ

ทําไดโดย   “สไลด” อาชีพท่ีตองการแกไข จากทางดานขวาไปทางดานซาย จะ

ปรากฏปุม   เลือกที่ปุมแกไข ระบบจะแสดงหนาแกไขอาชีพ 
ผูใชสามารถแกไขชื่ออาชีพ และ ไอคอนประกอบอาชีพได เมื่อแกไขเรียบรอย
ใหกดปุมบันทึก ดังรูปที่ 24 หนากําหนดอาชีพที่มีอาชีพที่ตองการแกไขขอมูล 
รูปที่ 25 หนาแกไขอาชีพ และ รูปที่ 26 หนากําหนดอาชีพที่มีอาชีพที่แกไข
ขอมูลเรียบรอยแลว (เปลี่ยนไอคอนอาชีพเล้ียงปลา) 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 24 หนากําหนดอาชีพท่ีมีอาชีพที่ตองการแกไขขอมูล (รูปซาย) 

รูปท่ี 25 หนาแกไขอาชีพ (รูปขวา) 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 26 หนากําหนดอาชีพท่ีมีอาชีพที่แกไขขอมูลเรียบรอยแลว  

(เปลี่ยนไอคอนอาชีพเลี้ยงปลา) 

 หากผูใชตองการลบอาชีพที่มีในหนากําหนดอาชีพ สามารถทําไดโดย“สไลด” 
อาชี พที่ ต อ งการลบ  จากทางด านขวาไปทางด านซ าย  ปรากฏปุ ม 

  เลือกที่ปุมลบ และเลือกตกลงเพื่อยืนยันการลบขอมูล  
ดังรูปที่ 27 หนากําหนดอาชีพที่มีอาชีพที่ตองการลบ (ผูใชสามารถลบอาชีพที่
ยังไมเคยถูกเรียกใชในหนาหลักตนทุนอาชีพเทานั้น หากผูใชตองการลบอาชีพ
ที่เคยถูกเรียกใช ผูใชตองลบกลองอาชีพดังกลาวที่หนาหลักตนทุนอาชีพกอน 
จึงสามารถลบอาชีพที่หนากําหนดอาชีพได) 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 27 หนากําหนดอาชีพท่ีมีอาชีพที่ตองการลบ 
 

2.3 ปฏิทินตนทุนอาชีพ เปนหนาจอที่แสดงวันที่ตามปฏิทินเปนรายเดือน เพื่อแสดงให
เห็นยอดรายได (ตัวเลขสีเขียว) และตนทุน/คาใชจาย (ตัวเลขสีแดง) ในแตละวัน รวมทั้ง
แสดงยอดรวมของรายได และตนทุน/คาใชจายของอาชีพนั้นๆที่ดานลางของหนาจอ ดังรูป
ที่ 22 ปฏิทินอาชีพ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 เลือกอาชีพที่ผูใชตองการบันทึกรายการหรือเรียกดูปฏิทินอาชีพที่หนาจอหลัก
ของบัญชีตนทุนอาชีพ ดังรูปที่ 21 หนาบัญชีตนทุนอาชีพ 

 ระบบจะแสดงหนาจอปฏิทินของอาชีพดังกลาว ดังรูปท่ี 28 ปฏิทินอาชีพ 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 28 ปฏิทินอาชีพ 

2.4 การบันทึกรายได สําหรับบันทึกรายไดที่เกิดขึ้นในแตละวันของอาชีพนั้นๆ โดยที่ผูใช
สามารถบันทึกรายไดพรอมกันไดหลายรายการ และสามารถเพิ่มหมวดหมูเพิ่มเติมได การ
บันทึกรายไดมีขั้นตอนดังนี้ 

 เลือก “วันที่” ที่ตองการบันทึกรายการที่หนาปฏิทินอาชีพ ระบบจะแสดง
หนาจอวันที่ที่เลือก ซึ่งผูใชจะเห็นรายการที่บันทึกในวันดังกลาวทั้งหมด หาก
ไมมีการบันทึกรายการในวันดังกลาว ระบบจะแสดง “ไมมีรายการ” ดังรูปที่ 29 
หนาวันที่ไมมีรายการ (อาชีพ) 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 29 หนาวันที่ไมมีรายการ (อาชีพ) 

 เลือก  เพื่อบันทึกรายไดของวันที่ดังกลาว ระบบจะแสดง
หนาจอเพิ่มรายได ดังรูปท่ี 30 หนาเพิ่มรายได 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 30 หนาเพิ่มรายได 

 ระบุ “จํานวนเงิน” ในชองรายการรายไดที่ตองการบันทึก หากผูใชตองการ

บันทึกหลายรายการใหเลือกปุม    ที่แปนพิมพตัวเลข เพื่อเสร็จสิ้นการ
บันทึกรายการปจจุบัน ดังรูปท่ี 31 หนาระบุจํานวนเงินรายได 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 31 หนาระบุจํานวนเงินรายได 

 เมื่อผูใชระบุจํานวนเงินครบทุกรายการที่ตองการ เลือกปุม  

เพื่อยืนยันการบันทึกรายการ หรือ เลือกปุม   เพื่อยกเลิก
การทํารายการ 

 เมื่อเลือกบันทึกรายการ ระบบจะแสดงหนาจอวันที่ ที่มีรายการที่ผูใชไดบันทึก 
ดังรูปท่ี 32 หนาวันที่มีรายการรายได 



คูมือการใชงานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (SmartMe)   31 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 32 หนาวันที่มีรายการรายได 

2.5 การบันทึกตนทุน/คาใชจาย สําหรับบันทึกตนทุน/คาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละวันของ
อาชีพนั้นๆ โดยที่ผูใชสามารถบันทึกตนทุน/คาใชจายพรอมกันไดหลายรายการ และ
สามารถเพิ่มหมวดหมูเพิ่มเติมได การบันทึกตนทุน/คาใชจาย มีขั้นตอนดังนี้ 

 เลือก “วันที่” ที่ตองการบันทึกรายการที่หนาปฏิทินอาชีพ ระบบจะแสดง
หนาจอวันที่ที่เลือก ซึ่งผูใชจะเห็นรายการที่บันทึกในวันดังกลาวทั้งหมด หาก
ไมมีการบันทึกรายการในวันดังกลาวระบบจะแสดง “ไมมีรายการ” ดังรูปที่ 29 
หนาวันที่ไมมีรายการ (อาชีพ) 

 เลือก  เพื่อบันทึกตนทุน/คาใชจายของวันที่ดังกลาว 
ระบบจะแสดงหนาจอเพิ่มตนทุน/คาใชจาย ดังรูปที่ 33 หนาเพิ่มตนทุน/
คาใชจาย 



คูมือการใชงานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (SmartMe)   32 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 33 หนาเพิ่มตนทุน/คาใชจาย 

 ระบุ “จํานวนเงิน” ในชองรายการตนทุน/คาใชจายที่ตองการบันทึก หากผูใช

ตองการบันทึกหลายรายการใหเลือกปุม   ที่แปนพิมพตัวเลข เพื่อเสร็จ
สิ้นการบันทึกรายการปจจุบัน ดังรูปที่  34 หนาระบุจํานวนเงินตนทุน/
คาใชจาย 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 34 หนาระบุจํานวนเงินตนทุน/คาใชจาย 

 เมื่อผูใชระบุจํานวนเงินครบทุกรายการที่ตองการ เลือกปุม  

เพื่อยืนยันการบันทึกรายการ หรือ เลือกปุม    เพื่อยกเลิก
การทํารายการ 

 เมื่อเลือกบันทึกรายการ ระบบจะแสดงหนาจอวันที่ ที่มีรายการที่ผูใชไดบันทึก 
ดังรูปท่ี 35 หนาวันที่มีรายการตนทุน/คาใชจาย 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 35 หนาวันที่มรีายการตนทุน/คาใชจาย 

2.6 การเพิ่ม แกไข ลบ หมวดหมูรายได และตนทนุ/คาใชจาย 
2.6.1 การเพิ่มหมวดหมูรายได และตนทุน/คาใชจาย สําหรับเพิ่มหมวดหมูรายได และ
ตนทุน/คาใชจาย ที่ผูใชตองการบันทึกรายการนอกเหนือจากหมวดหมูมาตรฐานที่ระบบมี
ให โดยมีวิธีการเพิ่มหมวดหมู 2 วิธ ีดังนี้ 
  วิธีที่ 1 การเพิ่มหมวดหมูรายได และตนทุน/คาใชจาย ที่หนาบันทึกรายการ 

 เลือก ปุม  ที่มุมขวาบนของหนาเพิ่มรายได หรือหนาเพิ่มตนทุน/
คาใชจาย ระบบจะแสดงหนาเพิ่มหมวดหมู ดังรูปที่ 36 หนาเพิ่มหมวดหมู 
(อาชีพ) 

 ระบุ “ชื่อหมวดหมู” และเลือก “ไอคอน” ประกอบหมวดหมู  
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 36 หนาเพิ่มหมวดหมู (อาชีพ) 

 เลือกปุม  เพื่อยืนยันการเพิ่มหมวดหมู  หรือ เลือกปุม

  เพื่อยกเลิกการเพิ่มหมวดหมู 
 เมื่อเลือกบันทึก ระบบจะแสดงหนาจอเพิ่มรายได หรือหนาเพิ่มตนทุน/

คาใชจายที่มีหมวดหมูที่ เพิ่มใหม เปนรายการสุดทาย (คาอุปกรณ )  
ดังรูปท่ี 37 หนาเพิ่มตนทุน/คาใชจายที่มีหมวดหมูที่เพิ่มใหม  
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 37 หนาเพิ่มตนทุน/คาใชจายที่มีหมวดหมูที่เพิ่มใหม 

 วิธีที่ 2 การเพิ่มหมวดหมูรายได และตนทุน/คาใชจาย ทีห่นาตั้งคาอาชีพ 

 เลือกปุม   ที่หนาหลักบัญชีตนทุนอาชีพและเลือกอาชีพที่ตองการ
เพิ่มหมวดหมู ระบบจะแสดงหนาตั้งคาอาชีพของอาชีพที่เลือก ดังรูปที่ 20 
หนาตั้งคาอาชีพ 

 เลือก “หมวดหมูรายได” หรือ “หมวดหมูตนทุน/คาใชจาย” ที่ผูใชตองการ
เพิ่มหมวดหมู ระบบจะแสดงหนาจอหมวดหมูที่เลือก ดังรูปที่ 38 หนา
หมวดหมูรายได 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 38 หนาหมวดหมูรายได 

 เลือก ปุม  ที่มุมขวาบนของหนาหมวดหมูรายได หรือหนาหมวดหมู
ตนทุน/คาใชจาย ระบบจะแสดงหนาเพิ่มหมวดหมู ดังรูปที่ 39 หนาเพิ่ม
หมวดหมูรายได 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 39 หนาเพิ่มหมวดหมูรายได 

 ระบุ “ชื่อหมวดหมู” และเลือก “ไอคอน” ประกอบหมวดหมู  

 เลือกปุม  เพื่อยืนยันการเพิ่มหมวดหมู  หรือ เลือกปุม

  เพื่อยกเลิกการเพิ่มหมวดหมู 
 เมื่อเลือกบันทึก ระบบจะแสดงหนาจอหมวดหมูรายได หรือหนาหมวดหมู

ตนทุน/คาใชจายที่มีหมวดหมูที่เพิ่มใหมเปนรายการสุดทาย (ขายรําขาว)  
ดังรูปท่ี 40 หนาหมวดหมูรายไดที่มีหมวดหมูที่เพิ่มใหม  
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 40 หนาหมวดหมูรายไดที่มีหมวดหมูที่เพิ่มใหม 

 2.6.2 การแกไขหมวดหมูรายได และตนทุน/คาใชจาย สําหรับแกไขชื่อ หรือ
ไอคอนหมวดหมูรายได และตนทุน/คาใชจาย โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 เลือกปุม   ที่หนาหลักบัญชีตนทุนอาชีพและเลือกอาชีพที่ตองการ
แกไขหมวดหมู ระบบจะแสดงหนาตั้งคาอาชีพของอาชีพที่เลือก ดังรูปที่ 20 
หนาตั้งคาอาชีพ 

 เลือก “หมวดหมูรายได” หรือ “หมวดหมูตนทุน/คาใชจาย” ที่ผูใชตองการ
แกไขหมวดหมู ระบบจะแสดงหนาจอหมวดหมูที่เลือก ดังรูปที่ 38 หนา
หมวดหมูรายได 

 เลือก หมวดหมูที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอแกไขหมวดหมู ดังรูป
ที่ 41 หนาแกไขหมวดหมูรายได 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 41 หนาแกไขหมวดหมูรายได 

 แกไข “ชื่อหมวดหมู” หรือ “ไอคอน” ประกอบหมวดหมูตามท่ีตองการ 

 เลือกปุม  เพื่อยืนยันการแกไขหมวดหมู หรือ เลือกปุม

  เพื่อยกเลิกการแกไขหมวดหมู 

 2.6.3 การลบหมวดหมูรายได และตนทุน/คาใชจาย สําหรับลบหมวดหมูรายได
และตนทุน/คาใชจายที่ไมตองการใชงาน จะลบไดเฉพาะหมวดหมูที่ยังไมมีการบันทึก
รายการ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 เลือกปุม   ที่หนาหลักบัญชีตนทุนอาชีพและเลือกอาชีพที่ตองการ
ลบหมวดหมู ระบบจะแสดงหนาตั้งคาอาชีพของอาชีพที่เลือก ดังรูปที่ 20 
หนาตั้งคาอาชีพ 

 เลือก “หมวดหมูรายได” หรือ “หมวดหมูตนทุน/คาใชจาย” ที่ผูใชตองการ
ลบหมวดหมู ระบบจะแสดงหนาจอหมวดหมูที่เลือก ดังรูปที่ 38 หนา
หมวดหมูรายได 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 สไลด หมวดหมูที่ตองการลบ จากทางดานขวาไปทางดานซาย จะปรากฏ

ปุม  เลือกที่ปุมดังกลาวและเลือกตกลงเพื่อยืนยันการลบขอมูล  
ดังรูปท่ี 42 หนาลบหมวดหมูรายได 

 

รูปท่ี 42 หนาลบหมวดหมูรายได 

2.7 รายงานบัญชีตนทุนอาชีพ สําหรับแสดงรายงานการบันทึกรายได และตนทุน/
คาใชจาย บัญชีตนทุนอาชีพ โดยมีการแสดงผลรายงาน ออกเปน 2 รูปแบบ คือ รายงาน
อาชีพใดอาชีพหนึ่ง และรายงานเปรียบเทียบอาชีพ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
2.7.1 รายงานอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 

 เลือกปุม  ของอาชีพที่ตองการเรียกดูรายงาน ที่หนาหลัก
บัญชีตนทุนอาชีพ ระบบจะแสดงหนารายงานของอาชีพที่เลือก*ดังรูปที่*43 
หนารายงานอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 43 หนารายงานอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 

2.7.2 รายงานเปรียบเทียบอาชีพ 

 เลือก ปุม  ที่มุมซายบนของหนาจอ หรือที่มุมซายบนของหนาหลักบัญชี
ตนทุนอาชีพ และเลือกเมนู รายงานอาชีพ ระบบจะแสดงหนาจอรายงาน
เปรียบเทียบอาชีพ ดังรูปที่ 44 รายงานอาชีพ ซึ่งเปนรายงานเปรียบเทียบ
อาชีพท่ีผูใชบันทึกไว  
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รูปท่ี 44 รายงานอาชีพ 

 หากผูใชตองการเรียกดูรายงานเปรียบเทียบบางอาชีพ ใหเลือกอาชีพที่ตองการ
เปรียบเทียบและเลือกปุมแสดงรายงาน ระบบจะแสดงหนาจอรายงาน
เปรียบเทียบอาชีพดังกลาว  
 

3. การเปดใชงานรหัสผาน เหมาะสําหรับผูใชที่ตองการใหมีการกรอกรหัสผานกอนเขาระบบ 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 เลือก  ปุม    ที่มุมซายบนของหนาจอ และเลือกเมนู ตั้งคา ระบบจะแสดงหนา
เมนูตั้งคา ดังรูปที่ 11 หนาตั้งคา 

 เลือก*เปดใชงานรหัสผาน*ระบบจะแสดงหนาจอใหกําหนดรหัสผาน*ดังรูปที่ 45 
หนากําหนดรหัสผาน 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
รูปท่ี 45 หนากําหนดรหัสผาน 

 เมื่อผูใชกําหนดรหัสผานครบ 6 หลัก ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกรหัสผานเพื่อ
ยืนยันอีกครั้ง 

 เมือผูใชกรอกรหัสผานยืนยันถูกตอง ระบบจะแสดงหนาตั้งคาที่มีเมนู ปดใชงาน
รหัสผาน ดังรูปที่ 46 หนาตั้งคาที่มีเมนูปดใชงานรหัสผาน เปนการเสร็จสิ้นการเปด
ใชงานรหัสผาน เมื่อผูใชเปดใชงานโปรแกรมครั้งตอไปจะตองกรอกรหัสผานในการ
เขาโปรแกรม 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
รูปท่ี 46 หนาตั้งคาที่มีเมนูปดใชงานรหัสผาน 

 หากผูใชตองการปดใชงานรหัสผาน ใหเลือกเมนู ปดใชงานรหัสผาน ระบบจะแสดง
หนาจอใหผูใชกรอกรหัสผานเพื่อยกเลิกการใชงาน ดังรูปที่ 47 หนาปดใชงาน
รหัสผาน 
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กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
รูปท่ี 47 หนาปดใชงานรหัสผาน 

 เมือผูใชกรอกรหัสผานถูกตอง ระบบจะแสดงหนาตั้งคาที่มีเมนู เปดใชงานรหัสผาน 
เปนการเสร็จสิ้นการปดใชงานรหัสผาน เมื่อผูใชเปดใชงานโปรแกรมครั้งตอไปจะไม
ตองกรอกรหัสผานกอนเขาโปรแกรม 
 

 

 

 

 

  


