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คําแนะนํา สําหรับผูเริ่มใชโปรแกรม 50ทวิ ครั้งแรก ประกอบดวย 5 หัวขอ ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

การติดตั้งโปรแกรม
การเขาโปรแกรม
แบบฝกหัดทดลองใชโปรแกรม
การลงทะเบียนใชงานจริง

5. ขั้นตอนการใชโปรแกรมปกติ
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1. การติดตั้งโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรม 50Tvi-LD Version 2.10
*** เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการติดตั้ง ทานควรสํารองขอมูล ***
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 50Tvi-LD Version 2.10
1. เมื่อไดรับโปรแกรม 50Tvi-LD Version 2.10 ใหใสแผน CD ที่ Drive CD
2. แผนจะขึ้นหนา Setup ใหโดยอัตโนมัติ (ถาไมขึ้นหนา Setup ใหเขา My Computer และเขา Drive CD และคลิกที่
Setup)
3. หนาจอจะขึ้นตามภาพที่ 3.1 ใหคลิก ตอไป >

ภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.2
4. กรณีลงใหมเลือก folder ตามภาพที่ 3.2 ตอง (กรณีทานเคยติดตั้งอยูแลวใหเลือก Folder ที่ทานติดตั้งโปรแกรมไว)
เสร็จแลวใหตรวจ Directory ที่เลือกไววาถูกตองหรือไม ตามภาพที่ 4.1 ถาไมถูกตอง ใหคลิกที่ < ยอนกลับ เพื่อแก
ไขใหถูกตอง จากนั้นใหคลิก ตอไป > และรอโปรแกรม Run จนเต็ม ตามภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.1
4. คลิกเสร็จสิ้น ตามภาพที่ 5 การติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอย

ภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 5

2. การเขาโปรแกรม
DOUBLE CLICK ที่ ICON 50 ทวิ จอจะแสดง ภาพนี้

USER NAME คือ SUM สวน PASSWORD คือ 1234567890
3. แบบฝกหัดทดลองใชโปรแกรม ดูรายละเอียดไดที่ file “แบบฝกหัด.doc”

เพื่อใหไดหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จาย
- เลือกผูถูกหักที่ตองการ

- เลือกแบบ ภ.ง.ด. ที่ตองการ
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- เลือกประเภทเงินไดที่จะหัก

-

แลวกรอกตัวเลขตามประเภทของเงินไดพึงประเมิน ที่ชองจํานวนเงินที่จาย จํานวนภาษี จะแสดง
เองอัตโนมัติ

- ใสแบบฟอรมหนังสือหัก ณ ที่จาย CLICK พิมพ
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เพื่อใหไดใบตอ ภ.ง.ด. 53
- เลือกพิมพ ภ.ง.ด. จาก แฟม

-

ใสกระดาษเปลา เลือกประเภทใบตอของ ภ.ง.ด. 53

เพื่อใหไดแบบยื่น ภ.ง.ด. 53
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- เลือกพิมพ ภ.ง.ด. จาก แฟม

- ใสกระดาษเปลา เลือกประเภทแบบยื่นของ ภ.ง.ด. 53

สําหรับ ภ.ง.ด. 3 ก็เชนเดียวกัน เพียงระบุประเภท ภ.ง.ด.ที่ตองการเทานั้น

4. การลงทะเบียนใชงานจริง มี 3 ทางเลือก คือ
-

-

รับ FILE ลงทะเบียนทาง INTERNET ใหเขา WWW.SUM.CO.TH ทานจะไดรับ file ทันที หลังจากกรอกหมาย
เลขประจําตัวผูเสียภาษีและรายละเอียดบริษัท ตามแบบฟอรม
รับ FILE ลงทะเบียนทาง E-MAIL ใหเปด file “ลงทะเบียน.DOC” จากแผนโปรแกรมกรอกขอมูลใหครบแลว
FAX มาที่หมายเลข 02-713-3246 กรุณาระบุชื่อบริษัทที่ subject ดวย
สงเจาหนาที่มารับ FILE หลังจากสงรายละเอียดบริษัทแลว กรณีไมมี INTERNET และ E-MAIL
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NO…………………

ขอมูลเพื่อลงทะเบียนใชโปรแกรม50 ทวิ

S/N……………………………………………

สวนขอมูลลูกคา เพื่อนําขอมูลที่ได SET ลงในโปรแกรม 50 ทวิ (สวน ชื่อ-ที่อยูของผูมีหนาที่หักภาษี ณ. ที่จาย)
ชื่อบริษัท………………………………………………………………….ชื่อผูติดตอ……………………….….…..
เลขที่……………………….หมูที่…………ซอย…………………………อาคาร/นิคม…………………….………
ชั้นที่…………………ถนน………………………………………………แขวง/ตําบล……………………………..
เขต/อําเภอ………………………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…………………..
โทรศัพท………………………..………………………………….โทรสาร………………..………………………

E-mail address…………………………………………………………Homepage……………………………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………………เลขที่บัญชีนายจาง(เลขที่ประกันสังคม)……………………...
เลขที่ใบอนุญาตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ(หากมี)………………………………………………………………………

สวนเตรียมความพรอมของระบบ
P มี CD-ROM
P มี เครื่องพิมพ LASER

P มีWINDOWSVERSION………………
P มี เครื่องพิมพ DOT PRINTER ยี่หอ/รุน…………………….
ลงชื่อ……………………………………ผูสั่งทํา
(……………………………………………..)

หมายเหตุ : กรุณากรอกขอมูลตามรายละเอียดขางตน แลวสงกลับมาที่123@sum.co.th หรือ FAX 02-713-3246
958/336 เดอะวินนิ่งทาวเวอร ชั้นที่ 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-713-0705-6, 02-713-1934-7
เวลาทําการ วันจันทร-วันศุกร 8:30-17:30 น. รับแผนที่บริษัทไดที่ www.sum.co.th/webmas/images/mapsum.gif
Checked with customer by…………………………..

5. ขั้นตอนการใชโปรแกรม

วิธีใชและขั้นตอนการใชโปรแกรมพิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 50 ทวิ
( 50Tvi-LD Version 2.1 )
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เครื่องหมายบน Tool Bar
Combo Box

คลิ๊กเพื่อเลือกรายการที่ตองการ

Add

คลิ๊กเพื่อเพิ่ม, แกไข หรือลบรายการ

New

สรางหนาใหมเพื่อการบันทึก

Save

คลิ๊กบันทึกขอมูลที่ key แลว

Delete

คลิ๊กเพื่อลบใบหักที่ไมตองการ

Print

พิมพหนังสือรับรองที่ key ไว

Exit

ออกจากโปรแกรม

ขั้นตอนการใชโปรแกรม
1. บันทึกฐานขอมูลของผูถูกหักภาษี / คูคา ใน Menu Bar แฟม Ö ผูถูกหักภาษี
• รหัสบริษัท
=
รหัสของคูคา(นิติบุคคล ใช ภ.ง.ด.53) / ผูถูกหักภาษี(บุคคลใช ภ.ง.ด.3)
เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 10 ตัวอักษร
• เลขประจําตัวผูเสียภาษี =
เลขที่ภาษีของคูคา / ผูถูกหักภาษี เปนตัวเลข 10 ตัวอักษร
• ชื่อ
=
ชื่อบริษัทคูคา / ผูที่ถูกหักภาษี เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 120 ตัวอักษร
• ที่อยู =
เปน Combo Box ใหเลือกเปน อาคาร หรือ หมูบาน
ถาไมใชทั้งสองอยางก็ให Delete ชองนั้นใหวางไว
• หองเลขที่=
ใชในกรณีที่เปนอาคาร / ตึก / คอนโดฯ
• ชั้นที่ =
ใชในกรณีที่เปนอาคาร / ตึก / คอนโดฯ
• เลขที่ =
เลขที่ตั้งบริษัท / อาคาร / บาน ของลูกคาหรือผูที่ถูกหักภาษี
เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 20 ตัวอักษร
• หมูที่ =
เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 5 ตัวอักษร
• ซอย =
เปน Combo Box ใหเลือกเปน ซอย หรือ ตรอก ตามดวยใสชื่อซอยหรือตรอกในชอง
ถัดไป เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 50 ตัวอักษร ถาไมใชทั้งสองอยางหรือไมมีก็ให
Delete ชองนั้นใหวางไว
• ถนน =
เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 50 ตัวอักษร
• แขวง =
เปน Combo Box ใหเลือกเปน แขวง หรือ ตําบล ตามดวยใสชื่อแขวงหรือตําบลใน
ชองถัดไป เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 50 ตัวอักษร
• เขต
=
เปน Combo Box ใหเลือกเปน เขต หรือ อําเภอ ตามดวยใสชื่อซอยหรือตรอกในชอง
ถัดไป เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 50 ตัวอักษร
• จังหวัด =

• รหัสไปรษณีย
• โทรศัพท =

เปน Combo Box โดยเริ่มแรกจะไมมีใหเลือก ตองทําการคลิ๊ก Add ที่ปุม แลว
จะมีกรอบขอความแสดงขึ้นมา ใหใสชื่อจังหวัดที่ตองการในชองบน แลวคลิ๊กปุม Add ที่
อยูดานลาง เสร็จแลวคลิ๊กปุม OK ตอไปใน Combo Box ก็จะมีรายการใหเลือกใช
=
เปนตัวเลขไมเกิน 5 ตัวอักษร
เปนตัวเลขและตัวอักษรไมเกิน 50 ตัวอักษร
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• สาขาที่ =
• หัก % =
•

•
•
•
•
•

ใสในกรณีที่บริษัทลูกคา / ผูที่ถูกหักภาษี มีหลายสาขา ถามีสาขาเดียวก็ไมจําเปนตองใส
ใสเปอรเซนตที่ใชหักภาษีของรายนี้ เปนตัวเลขไมเกิน 3 ตัวอักษร
ถามีการหักภาษีหลายอัตรา ใหเลือกใสอัตราที่ใชบอยที่สุดเพียงอัตราเดียว
หักแบบ =
เปน Combo Box ใหเลือกประเภท การออกภาษีใหครั้งเดียว / ออกภาษีใหตลอดไป
หรือหัก ณ ที่จาย ถา 3 แบบนี้ไมใช ใหคลิ๊กที่ชองอื่นๆ แลวระบุชื่อประเภทการหักภาษี
ลงในชองวางใน Combo Box ไดเลย
เลขที่บัตรประชาชน
=
ใชในกรณีที่ออกใหเปนบุคคล เปนตัวเลขไมเกิน 13 ตัวอักษร
ปุม Add
=
ใชบันทึกขอมูลที่กรอกครั้งแรกเสร็จเรียบรอยแลว
ปุม Save=
ใชบันทึกขอมูลที่มีการแกไข เปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบรอยแลว
=
ปดหนาจอในสวนบันทึกผูถูกหัก และกลับสูหนาจอหลักของโปรแกรม
ปุม
วิธีการเรียกขอมูลที่เคยบันทึกไวขึ้นมาดูหรือแกไข
=
ใสรหัสบริษัท แลว Enter หรือกดปุม F3 ,
หรือ ดับเบิ้ลคลิก ในชองรหัสบริษัท

2. วิธีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
• ใสรหัสบริษัท แลว Enter หรือกดปุม F3 , หรือดับเบิ้ลคลิก , ในชองรหัสบริษัท หรือใสตัวยอของชื่อบริษัท ใน
ชองชื่อและกด Page Down
• คลิ๊กเลือกแบบ ภ.ง.ด. ที่ตองการออกที่ Combo Box ในชองแบบ
• เลือกประเภทเงินไดที่จะหักในขอ 1-5 ถาขอใดมี Combo Box สามารถคลิ๊กเลือกรายการในนั้นไดเลย และ
รายการที่ไมมีในขอ 1-5 ใหระบุประเภทเงินไดใสในชองขอ 6 (อื่นๆ ระบุ) หรือจะทําการ Add สําหรับใชภาย
หนา
• ประเภทเงินไดอื่น (ขอ6) หากตองใชเปนประจําสามารถบันทึกไว โดยคลิ๊กที่ปุม แลวจะมีกรอบขอความ
แสดงขึ้นมา ใหใสประเภทเงินไดในชองบน แลวคลิ๊กปุม Add ที่อยูดานลาง เสร็จแลวคลิ๊กปุม OK ตอไปใน
Combo Box ก็จะมีรายการนั้นๆ ใหเลือกใช
• กรอกจํานวนเงินในชองจํานวนเงินตามประเภทเงินไดที่เลือกไว จะเห็นวาภาษีจะคิดใหเองอัตโนมัติ ตามอัตรา
ที่กําหนดไว ดูไดจากชอง หัก% และสามารถเปลี่ยนอัตรา% ที่หักภาษีไดเลย โดยแกในชอง หัก% ไดเลย แต
ตองกรอกจํานวนเงินใหมอีกครั้ง เพื่อใหคิดคํานวณภาษีอัตโนมัติใหม
• ระบุวันที่หักภาษี ในชอง วัน/เดือน/ป ตามที่ตองการ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการบันทึกขอมูล
โดยคลิ๊กที่ปุม
วันที่หักภาษี ในชอง วัน/เดือน/ป ถาไมกําหนด ในโปรแกรมจะถือเอาวันที่ปจจุบัน เปนตัว
ตั้ง
• ถาเราตองการเรียกดูขอมูลใบหักที่ออกไปแลว เพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล สามารถทําไดโดยคลิ๊กเลือกแบบ
ภ.ง.ด. ที่ตองการที่ Combo Box ในชองแบบ แลวคลิ๊กไปที่ชองเลขที่ เพื่อเรียกเลขที่เปนใบที่เราตองการ
หรือกดปุม Page Up และ Page Down ในการเลื่อนดูใบหักที่เคยบันทึกขอมูลไว และถาตองการบันทึกขอ
มูลที่แกไขใหมแทนที่ในใบหักเลขที่เดิม ใหคลิ๊กที่ปุม
3. การพิมพ
3.1 พิมพหนังสือ 50 ทวิ เรียกพิมพไดจาก 2 แหลง คือ
เครื่องหมาย Print ใน Tool Bar สามารถเรียกพิมพ 50 ทวิ ฉบับที่แสดงอยูหนาจอ
- คําสั่งพิมพ 50 ทวิใน Menu Bar แฟม Ö พิมพ 50 ทวิ จะสามารถพิมพหนังสือ 50 ทวิ
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ตามหมายเลขที่ระบุทั้งหมดประจําเดือนนั้นๆ ที่เลือกใหโปรแกรม Active อยู
3.2 พิมพ ภ.ง.ด. สามารถเลือกพิมพไดจาก 2 ประเภท คือ
- คําสั่ง พิมพ ภ.ง.ด. ใน Menu Bar แฟม Ö พิมพ ภ.ง.ด. ออก DOT สามารถเรียกพิมพ
แบบยื่น และ ใบตอของ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.3
- คําสั่ง พิมพ ภ.ง.ด. ใน Menu Bar แฟม Ö พิมพ ภ.ง.ด. ออก Laser สามารถเรียกพิมพ
แบบยื่น ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.3
หมายเหตุ

- การพิมพออก DOT แบบยื่นของ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด. 3 ใชฟอรมของสรรพากรป 44
- การพิมพออก Laser แบบยื่นของ ภ.ง.ด.53 ใชฟอรม ของสรรพากรป 47
- การพิมพออก Laser แบบยื่นของ ภ.ง.ด.3 ใชฟอรม ของสรรพากรป 45

4. การสํารองขอมูล ทําไดโดยเลือกที่ Menu Bar เครื่องมือ Ö สํารองขอมูล โดยปกติโปรแกรมจะสํารอง
ขอมูลลงเครื่องที่ Drive C: ชื่อไฟล 50Tvi.zip ถาตองการสํารองขอมูลไวที่ Drive อื่น หรือสํารองขอมูลลงใน
แผน Diskette สามารถทําไดโดยการคลิ๊กที่ปุม
เพื่อเลือกตําแหนงหรือ Drive ที่จะสํารองขอมูลไว และ
ขอแนะนําใหทําการสํารองขอมูล ลงในแผน Diskette หรือ Drive A: ไวดวย เพื่อปองกันขอมูลผิดพลาดจาก
เครื่องคอมพิวเตอร กรณีตองการเรียกใชขอมูลที่สํารองไวมาใช สามารถทําไดโดยเลือกที่ Menu Bar เครื่อง
มือ Ö นําขอมูลสํารองมาใช แลวเลือกแหลงขอมูลที่สํารองไว
5. การบันทึกขอมูล ตอง Key ในเดือนที่โปรแกรม Active อยู หากตองการบันทึกขอมูลยอนหลังสามารถเลือก
ยายเดือนไดจาก Menu Bar Ö เครื่องมือ Ö ยายเดือน แลวระบุเดือนที่ตองการ (ยอนหลังไดถึงเดือนที่ติดตั้ง
โปรแกรม) เชนเดียวกันกับการบันทึกขอมูลลวงหนา สามารถเลือกขึ้นเดือนใหมจาก Menu Bar Ö เครื่อง
มือÖ ขึ้นเดือนใหม เชนกัน สังเกตเดือนที่โปรแกรม Active อยู ไดที่บรรทัดของบนสุดของโปรแกรม

การใช Menu ตางๆ บน Menu Bar
เมนู แฟม
•
•
•
•
•

สราง
=
บันทึก
=
ผูถูกหักภาษี =
ลบทิ้ง
=
ตั้งคาขอบกระดาษ

การเริ่มออกใบหัก 50 ทวิ
การเก็บขอมูลใบหัก 50 ทวิ ที่อยูบนหนาจอ
สวนกรอกขอมูลลูกคา /ผูถูกหัก
ลบใบหัก 50 ทวิ ที่กําลังแสดงบนหนาจอ
=
ใชสําหรับการพิมพแบบยื่น ภ.ง.ด.53, 3 โดยเปนการปรับตั้งคาการ
พิมพลงฟอรมแบบยื่นใหเลื่อนไปทางดานซายหรือขวาได การกําหนด
คาทําไดดังนี้ ปกติจะตั้งคาไวที่ 0 สําหรับการเลื่อน 1 ตัวอักษรมีคาเทา
กับ 100 ถาตองการไปทางซายใหใสเครื่องหมาย – ขางหนาดวย ถา
ตองการไปทางขวาใสเฉพาะตัวเลขไดเลย เชนไปทางซาย 2 ตัวอักษร
ใหใสคาเปน –200 สวนถาไปทางขวา 3 ตัวอักษร ใหใสคาเปน 300
• พิมพ 50 ทวิ เฉพาะชื่อ =
ใชสําหรับพิมพเฉพาะชื่อบริษัท และ ที่อยูของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่
จาย
เมื่อตองการใช
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• พิมพ 50 ทวิ

=

การพิมพใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 50 ทวิ แบบตอเนื่องตามที่เรา
ระบุของ ภ.ง.ด. แตละประเภท โดยปกติจะแสดงเลขที่ตั้งแตใบแรก
ถึงใบสุดทายที่ไดมีการบันทึกขอมูลไว และสามารถระบุวันออก
หนังสือรับรองตามที่เราตองการได
• พิมพ ภ.ง.ด. ออก Dot =
การเลือกพิมพแบบยื่นและใบตอของ ภ.ง.ด. โดยเครื่องพิมพหัวเข็ม
• พิมพ ภ.ง.ด. ออก Laser =
การเลือกพิมพแบบยื่นของ ภ.ง.ด. โดยเครื่องพิมพเลเซอร
• จบการทํางาน =
ออกจากโปรแกรม

เมนู แสดงรายชื่อ
• ออกกระดาษ =
• ออกหนาจอ

รายงานแสดงรหัสบริษัท, ชื่อบริษัท และเลขประจําตัวผูเสียภาษี ที่ตั้ง
ไวออกมาทางกระดาษ
=
แสดงขอมูลรหัสบริษัท, เลขผูเสียภาษี และชื่อบริษัทของลูกคา
ทางหนาจอ เพื่อสะดวกในการใชงาน

เมนู เครื่องมือ
• เลขที่ ภ.ง.ด. ปจจุบัน =
แสดงเลขที่ใชงานถัดไปของ ภ.ง.ด. แตละประเภท
• ประเภทเงินได =
ประเภทเงินไดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเภทเงินไดในขอ 1-5
• ยายเดือน
=
เลือกเดือนที่ตองการใชงานจาก Combo Box โดยจะมีใหเลือกเดือน-ป
ตั้งแตเริ่มใชโปรแกรม 50 ทวิ
• ขึ้นเดือนใหม =
เปนการขึ้นเดือนใหมถัดไปเพื่อใชงานหรือสําหรับการออกใบหักภาษี
50 ทวิ ลวงหนา
• เปลี่ยนรหัสผาน
=
เปนการเปลี่ยนรหัสผานเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเขาใชโปรแกรม
ของผูใชโปรแกรมเทานั้น
• สํารองขอมูล =
เพื่อเก็บไวใชงานเมื่อตองการ หรือเครื่องมีปญหา
โดยสามารถสํารองขอมูลไวไดทั้งที่เครื่องและแผนดิสก
• นําขอมูลสํารองมาใช =
เพื่อนําขอมูลที่สํารองไวกลับมาใชงาน

เมนู วิธีใช
• 50tviLD2-Tutor

=

คูมือวิธีการใชโปรแกรม 50TviLD2

