My Store 6.0 Professional

การติดตังโปรแกรม
โปรแกรม My Store 6.0 จะมีไฟล์ติดตังอยู่ 2 ไฟล์ คือ

ให้ ทําการติดตังทัง 2 ไฟล์ โดยติดตังไฟล์ไหนก่อนก็ได้
ไฟล์ setup_mystore_6_0 เป็ นไฟล์ติดตังของโปรแกรม My Store 6.0
ไฟล์ setup_firebird_2_5_2_win32.exe เป็ นไฟล์ติดตังของ โปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล Firebird เวอร์ ชนั 2.5.2
ถ้ าเครืองคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ได้ เคยติดตังเวอร์ ชนก่
ั อนหน้ านี หรื อติดตังไฟล์ทีไม่ได้ ดาวน์โหลดจาก
byprogrammer.com ผู้ใช้ จะต้ อง uninstall ตัวเดิมออกก่อน
ติดปั ญหาการติดตังโปรแกรม สามารถสอบถามได้ ที
Mobile : 081-4088313
Email : saksans@hotmail.com
Skype : saksans
Line ID : saksans
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ติดตังโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล Firebird เวอร์ ชัน 2.5.2
ดับเบิลคลิกที

เพือทําการติดตังระบบฐานข้ อมูล Firebird เวอร์ ชนั 2.5.2

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Welcome ให้ คลิก

โปรแกรมจะให้ ระบุ Folder ทีจะทําการติดตัง ให้ คลิก
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โปรแกรมจะให้ สร้ างกลุ่มของ Short cut ให้ คลิก

คลิก

เพือทําการติดตังโปรแกรม
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ถ้ าขึนหน้ าจอนี แสดงว่า ในเครื องคอมพิวเตอร์ ได้ ทําการติดตังโปรแกรมไปแล้ ว
ผู้ใช้ สามารถคลิก

ถ้ าคลิก

เพือติดตังซําได้ หรื อ คลิก

เพือยกเลิกการติดตัง

โปรแกรมจะทําการ copy ไฟล์ และ ตังค่าต่างๆ
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หลังจากนัน จะขึนหน้ าจอ Completing ให้ คลิก

ติดตังโปรแกรม My Store 6.0
ดับเบิลคลิกที

เพือทําการติดตังโปรแกรม

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Welcome ให้ คลิก
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โปรแกรมจะให้ ระบุ Folder ทีจะทําการติดตัง ให้ คลิก

โปรแกรมจะให้ สร้ างกลุ่มของ Short cut ให้ คลิก
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คลิก

เพือทําการติดตังโปรแกรม

โปรแกรมจะทําการ copy ไฟล์ และ ตังค่าต่างๆ
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หลังจากนัน จะขึนหน้ าจอ Completing ให้ คลิก

โปรแกรมจะสร้ าง Shortcut บนหน้ าจอ Desktop
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การเรี ยกใช้ โปรแกรม My Store 6.0
ให้ ดบั เบิลคลิกที Shortcut MyStore 6.0 บนหน้ าจอ Desktop

หาผู้ใช้ ยงั ไม่ได้ ลงทะเบียน โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ลงทะเบียน ดังนี

หน้ าจอนีจะหายไป หลังจากได้ ลงทะเบียนโปรแกรม เป็ นตัวใช้ งานจริง
ผู้ใช้ สามารถคลิก
หลังจากคลิก

เพือเข้ าไปทดลองใช้ โปรแกรม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Login
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รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สําหรับโปรแกรมทดลองใช้ คือ demo ซึงโปรแกรมจะป้อนมาให้ อตั โนมัติ
ให้ คลิกปุ่ ม

เพือเข้ าสู่หน้ าจอหลักของโปรแกรมดังรูปถัดไป ได้ ทนั ที
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การล้ างข้ อมูล
ในโปรแกรม My Store 6.0 ทีดาวน์โหลดไปทดลองใช้ อาจจะมีข้อมูลตัวอย่าง หรือ ผู้ใช้ อาจจะมีการป้ อนข้ อมูล
เข้ าไปเพือทดสอบโปรแกรม
ในเมนู ล้ างข้ อมูล ผู้ใช้ สามารถล้ างข้ อมูลทังหมด เพือเริมต้ นใช้ งานจริง โดยไม่ต้องไปลบข้ อมูลในแต่ละหน้ าจอ
เมือเริมต้ นใช้ งานจริง สําหรับผู้ใช้ ทีไม่ใช่ผ้ มู ีอํานาจสูงสุด ควรจะปิ ดสิทธิการใช้ งานเมนูนี เพือป้ องการการเข้ าไป
ลบข้ อมูล โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ซึงจะทําให้ ข้อมูลทังหมดหายไป และไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้
ไปทีเมนูจดั การระบบ เลือกเมนูย่อย ล้ างข้ อมูล

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี
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ผู้ใช้ สามารถเลือกลบเฉพาะข้ อมูลรายวัน (ข้ อมูลในเมนูระบบซือ,ขาย,สต๊ อก) โดยไม่ลบแฟ้ มข้ อมูลหลัก (ข้ อมูล
ในเมนูข้อมูลหลัก)
โดยให้ นําเครื องหมายถูกหน้ า ลบข้ อมูลหลักออก

ให้ คลิกปุ่ ม

เพือทําการลบข้ อมูล

โปรแกรมจะถามเพือยืนยันการลบข้ อมูล

ปุ่ ม

จะเป็ นการลบค่าเริมต้ นต่างๆ ทีกําหนดไว้ ในแต่ละหน้ าจอ ออกทังหมด
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การตังค่ าเอกสาร
การบันทึกข้ อมูลในโปรแกรม My Store จะเกียวข้ องกับเอกสารต่างๆ หลายชนิด เช่น ใบสังซือ, ใบเสนอราคา, ใบ
แจ้ งหนี, ใบเสร็จ, ใบกํากับภาษี ฯลฯ
เอกสารดังกล่าว สามารถกําหนดให้ โปรแกรม Running ให้ อตั โนมัติ โดยไม่ต้องป้อนเอง (หรื อจะกําหนดให้ ป้อน
เองก็ได้ )
โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์
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รหัส

รหัสเอกสารสําหรับระบบ (ผู้ใช้ ไม่จําเป็ นต้ องจําค่านีก็ได้ ครับ)

ชือเอกสาร

ชือเอกสารต่างๆ ทีจะทําการกําหนดรูปแบบเลขทีเอกสาร

อัตโนมัติ

ให้ คลิกถูกทีคอลัมน์นี ถ้ าต้ องการให้ โปรแกรม Running เลขทีเอกสารให้
รูปแบบของเลขทีเอกสาร ขึนอยู่กบั 3 คอลัมน์ถดั ไป

ข้ อความนํา
จํานวนหลัก
เริ ม 1 ทุกเดือน

ตัวอักษรนํา ของเลขทีเอกสาร
จํานวนหลักของเลขที Running
เริมเลขที 1 ใหม่ เมือขึนเดือนใหม่

ตัวอย่ าง ถ้ าข้ อความนํา = INV, จํานวนหลัก = 5, และคลิกถูกทีเริม 1 ทุกเดือน
เมือป้อนข้ อมูลเดือน เมษายน ปี 2557 เป็ นเอกสารใบแรก
ผลทีได้ จะเป็ นดังนี
INV570400001
ตัวอย่ าง

ถ้ าไม่ระบุข้อความนํา, จํานวนหลัก = 5, และไม่คลิกถูกทีเริม 1 ทุกเดือน
เมือป้อนข้ อมูลเดือน เมษายน ปี 2557 เป็ นเอกสารใบแรก
ผลทีได้ จะเป็ นดังนี
5700001
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ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบเลขที Running ล่าสุด หรื อระบุเลขทีล่าสุดได้ โดยคลิกทีปุ่ ม

กลุ่ม

ถ้ าเริม 1 ทุกเดือน ให้ ระบุเป็ น ปปดด (ปี 2 หลัก เดือน 2 หลัก)
ถ้ าไม่เริม 1 ทุกเดือน (เริม 1 ทุกปี ) ให้ ระบุเป็ น ปป (ปี 2 หลัก)

เลขทีต่ อไป

Running เลขทีต่อไป

ข้ อมูลกลุม่ โปรแกรมจะเพิมให้ อตั โนมัติ เมือขึนเดือนใหม่ โดยผู้ใช้ ไม่ต้องทําอะไร
โปรแกรมเปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเพิมกลุ่มได้ เอง เนืองจากผู้ใช้ อาจจะเริมใช้ เอกสารต่อเนืองจากระบบเดิมก่อนใช้ My Store
6.0 ทีอาจจะ Running ไปแล้ ว
กดปุ่ ม

เมือมีการเปลียนแปลงข้ อมูล
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เอกสารบางอย่างสามารถพิมพ์ฟอร์ มออกจากระบบได้ เช่น ใบเสนอราคา, ใบแจ้ งหนี, ใบกํากับภาษี โปรแกรม
My Store สามารถพิมพ์เอกสารแบบออกเป็ นชุดได้ เช่น ใบแจ้ งหนี/ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี สามารถจะพิมพ์ได้ หลายใบ
ตามทีผู้ใช้ ต้องการ โดยคลิกที
การไม่ระบุอะไรเลย ในเมนูฟอร์ ม โปรแกรมจะพิมพ์ฟอร์มมาตรฐาน ของโปรแกรม
ตัวอย่างการกําหนดเอกสารกรณีขายเชือ โดยมีความต้ องการคือ
ใบแจ้ งหนี/ใบส่งของ 2 ชุด สําหรับลูกค้ า และ ร้ านค้ า
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี 2 ชุด สําหรับลูกค้ า และ ร้ านค้ า
สามารถกําหนดได้ ดงั นี

รหัสฟอร์ ม

รหัสรูปแบบ หน้ าตาของเอกสาร (อาจต้ องสอบถามผู้จําหน่าย)

ชือฟอร์ ม

ข้ อความภาษาไทย ทีต้ องการให้ แสดงบนฟอร์ ม

Form Name
ชือชุด (ต้ นฉบับ/สําเนา)
สําหรั บ (ลูกค้ า/บริ ษัท)
ออกเป็ นชุด
ลายเซ็น
พิมพ์

ข้ อความภาษาอังกฤษ ทีต้ องการให้ แสดงบนฟอร์ม
ข้ อความทีต้ องการให้ แสดงว่า เป็ นต้ นฉบับ หรื อ สําเนา
ข้ อความทีต้ องการให้ แสดงว่า เป็ นชุดของลูกค้ า หรื อ บริษทั
ต้ องการให้ แสดงคําว่า เอกสารออกเป็ นชุด
ไม่ได้ ใช้
คลิกถูก ถ้ าต้ องการให้ โปรแกรมพิมพ์เอกสารนี
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เมือไปพิมพ์เอกสารทีเมนูขายเชือ โปรแกรมจะแสดงออกมา 4 ใบ ดังนี

ชือฟอร์ม

ชือชุด
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การตังรหัสสินค้ า
คลิกทีไอคอน สินค้ า บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู แฟ้มข้ อมูล เมนูย่อย สต๊ อก เมนูย่อย สินค้ า

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัส, รหัสประเภท, รหัสกลุ่ม, รหัสหน่วย
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูลได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่
ทีคอลัมน์นนั
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คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม
คลิกทีปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ เมือ คลิกปุ่ ม
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รายละเอียดของแต่ ละคอลัมน์

รหัสสินค้ า

รหัสสินค้ า สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะป้ อนค่าเองก็ได้ โดยไป
กําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ ตังค่าระบบ

หมวดสินค้ า
ให้ เลือกว่ารหัสสินค้ านี เป็ นสินค้ าแบบไหน
รหัสประเภท (F9)

ป้อนรหัสประเภทสินค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของประเภทสินค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที

รหัสกลุ่ม (F9)

ป้อนรหัสกลุ่มสินค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของกลุ่มสินค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที
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ชือสินค้ า

ชือสินค้ าป้อนได้ สงู สุด 100 ตัวอักษร

รหัสหน่ วย (F9)

ป้อนรหัสหน่วยนับ ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของหน่วยนับมาก่อน โดยไปกําหนดที

ต้ นทุน

กําหนดค่าต้ นทุนมาตรฐาน จะถูกดึงไปใช้ ในหน้ าจอรับสินค้ า

ปริมาณตําสุด

ใช้ สําหรับสินค้ าทีเก็บสต๊ อก เมือจํานวนสินค้ าเหลือน้ อยกว่า หรื อเท่ากับค่าทีกําหนดไว้
โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลในรายงานสินค้ าถึงจุดตําสุด
ใช้ สําหรับสินค้ าทีเก็บสต๊ อก เมือจํานวนสินค้ าเหลือมากกว่า หรือเท่ากับค่าทีกําหนดไว้
โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลในรายงานสินค้ าถึงจุดสูงสุด

ปริมาณสูงสุด

คลิกถูก ถ้ าสินค้ าหรื อบริการ เป็ นสินค้ าทีต้ องคิดภาษีมลู ค่าเพิม
รหัสสินค้ าทีถูกนําไปใช้ งานแล้ ว จะไม่สามารถลบออก จากระบบได้ แต่สามารถระบุสถานะว่า
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ไม่ใช้ งานแล้ ว โดยนําเครื องหมายถูก ออกจากหน้ าคําว่า ใช้
สินค้ าทีไม่ใช้ งานแล้ ว จะไม่สามารถดึงไปใช้ งานในหน้ าจอต่างๆ ได้

การแปลงหน่ วย
คลิกที Tab การแปลงหน่วย

รหัสสินค้ า สามารถมีได้ หลายหน่วยนับ ผู้ใช้ สามารถเพิมหน่วยนับ ที Tab การแปลงหน่วย
รหัสหน่ วย (F9)
ชือหน่ วยนับ

ป้อนรหัสหน่วยนับ
โปรแกรมจะแสดงชือหน่วยนับ จากรหัสหน่วยนับ ทีป้อน

อัตราแปลง

อัตราแปลงหน่วย ไปเป็ นหน่วยหลัก

ซือ

ถ้ าคลิกถูกในคอลัมน์นี ในระบบซือ จะดึงหน่วยนับนีไปใช้ เป็ นค่าเริมต้ น

ราคาซือ

ในระบบซือ จะดึงราคาซือต่อหน่วย ทีกําหนด ไปใช้ เป็ นค่าเริมต้ น

ขาย

ถ้ าคลิกถูกในคอลัมน์นี ในระบบขาย จะดึงหน่วยนับนีไปใช้ เป็ นค่าเริมต้ น

ราคาขาย 1,2,3,4,5

ในระบบขาย จะดึงราคาขายต่อหน่วย ทีกําหนด ไปใช้ เป็ นค่าเริมต้ น
การดึงราคาขายไปใช้ ในระบบขาย จะขึนอยู่กบั ลูกค้ าด้ วย ว่าใช้ ราคาขายตัวไหน (สามารถ
กําหนดราคาได้ 5 แบบ)

การเพิมหน่วยนับ ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิกที
การเพิมหน่วยนับโดยการแทรกแถว ณ ตําแหน่ง Cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิกที
การลบบรรทัดหน่วยนับ ณ ตําแหน่ง Cursor ปั จจุบนั ให้ กดปุ่ ม F8 หรือคลิกที
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คําอธิบายสินค้ า
คลิกที Tab คําอธิบายสินค้ า

ผู้ใช้ สามารถใส่รายละเอียดคําอธิบายรายการสินค้ าได้ ไม่จํากัดจํานวนบรรทัด ข้ อมูลทีบันทึกไว้ จะถูกดึงไปแสดงใน
หน้ าจอ ซือ, ขาย โดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้ สามารถเลือกให้ โปรแกรมแสดง หรือ ไม่แสดงบรรทัดทีต้ องการ โดย คลิกทีคอลัมน์
การเพิมบรรทัดเพืออธิบายรายละเอียดของสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรือคลิกที
การแทรกแถว เพืออธิบายรายละเอียดของสินค้ า ณ ตําแหน่ง Cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิกที
การลบบรรทัดคําอธิบายรายการสินค้ า ณ ตําแหน่ง Cursor ปั จจุบนั ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิกที
รูปสินค้ า
ผู้ใช้ สามารถกําหนดรูปของสินค้ าในโปรแกรมได้ โดยจะต้ องเก็บรูปไว้ ในเครื องคอมพิวเตอร์
แล้ วระบุตําแหน่งทีเก็บของรูปและชือรูป ที Tab รูปสินค้ า
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ใน Tab รูปสินค้ า ผู้ใช้ สามารถคลิก

เพือ เลือกภาพ ในเครื องคอมพิวเตอร์ได้ ดังตัวอย่าง

ให้ คลิกภาพทีต้ องการ แล้ ว คลิก
แสดงจํานวนสินค้ าคงเหลือ
คลิกที Tab สินค้ าคงเหลือ โปรแกรมจะแสดงจํานวนสินค้ าคงเหลือของสินค้ านัน ว่ามีอยู่ทีสาขาไหน เก็บไว้ ทีตรงไหน และ
เหลือจํานวนเท่าไหร่ ( จะมีข้อมูลเฉพาะสินค้ าทีเป็ น สินค้ าเก็บสต๊ อก เท่านัน )
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การบันทึกจ่ ายเงินมัดจํา
คลิกทีไอคอน จ่ายเงินมัดจํา บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบซือ หัวข้ อ จ่ายเงินมัดจํา

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, พนักงาน, ผู้จําหน่าย
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูล หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ที
คอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
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คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้ อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
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ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม
คลิกทีปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วนหัวของเอกสาร)

เลขที

เลขทีของเอกสารการจ่ายเงินมัดจํา สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะ
ป้อนค่าเองก็ได้ โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีจ่ายเงินมัดจํา โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทิน)

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

ผู้จาํ หน่ าย (F9)

ป้อนรหัสผู้จําหน่าย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของผู้จําหน่ายมาก่อน โดยไปกําหนดที
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ติดต่อกับ

หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลชือผู้ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลผู้จําหน่าย)

โทร.

หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลเบอร์ โทร. ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลผู้จําหน่าย)

รหัสพนักงาน (F9)

ป้อนรหัสพนักทีจ่ายเงิน ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

รหัสผู้อนุมัติ (F9)
จํานวนเงิน

ป้อนรหัสผู้อนุมตั ิการการจ่ายเงินมัดจํา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี
เพือค้ นหา
จํานวนเงินมัดจําทีจะทําการจ่าย

ราคา
อัตราภาษี

ระบุว่าจํานวนเงินทีรับรวมภาษี หรือ ไม่รวมภาษี
อัตราภาษี

จํานวนเงินภาษี

จํานวนเงินภาษีทีคํานวณได้

หัก ณ ทีจ่ าย

ป้อนจํานวนเงินภาษีหกั ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี)
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ใบกํากับภาษี
วันทีใบกํากับภาษี

ป้อนเลขทีใบกํากับภาษี ทีได้ รับจากผู้จําหน่าย
วันทีของใบกํากับภาษี

ใช้ ไป

ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ าทีถูกตัดจ่ายไปแล้ ว

ราคา (รวมภาษี ,ไม่รวมภาษี), อัตราภาษี สามารถกําหนดค่าเริมต้ นได้ ทีเมนู

หัวข้ อ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (รายละเอียดของรายการจ่ายเงินมัดจํา)

T

บรรทัดทีคลิกเป็ นเครื องหมายถูก บรรทัดนันจะเป็ นหมายเหตุ

รายละเอียด
จํานวนเงิน

ป้อนรายละเอียดของรายการจ่ายเงินมัดจํา
ป้อนจํานวนเงินมัดจําของแต่ละบรรทัดรายการ

การเพิมบรรทัดรายการสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการแทรกบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิก
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ถ้ าต้ องการลบบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิก
รายละเอียดการรับชําระ
ผู้ใช้ จะต้ องทําการระบุรายละเอียดการจ่ายเงิน โดยคลิกทีปุ่ ม

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ

ดังนี

รหัสชําระ (F9)

ระบุรหัสการชําระ สามารถกด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือค้ นหาได้
รหัสการชําระ สามารถสร้ างได้ ทีเมนู แฟ้มข้ อมูลหลัก หัวข้ อ ซือ/ขาย และหัวข้ อย่อย วิธีการ
ชําระเงิน

ชือวิธีการชําระ

โปรแกรมจะแสดงชือวิธีการชําระ จากรหัสทีผู้ใช้ ป้อน

จํานวนเงิน

ระบุจํานวนเงินทีรับชําระ สามารถดับเบิลคลิก เพือให้ โปรแกรมใส่ยอดเงิน ตามมูลค่าทีขาย

รหัสธนาคาร (F9)
ชือธนาคาร
สาขา
เลขทีเช็ค/บัตร

สามารถระบุธนาคารทีเกียวข้ อง กรณีทีรับเป็ น เช็ค, เงินโอน หรือบัตรเครดิต
โปรแกรมแสดงชือธนาคาร จากรหัสทีป้อน
ระบุสาขาของธนาคาร
ระบุเลขทีบัตรเครดิต หรื อ เลขทีเช็ค

http://www.byprogrammer.com

Page 31

My Store 6.0 Professional
ระบุวนั ทีบนเช็ค หรือ วันทีหมดอายุบนบัตรเครดิต
ระบุรายละเอียอ้ างอิงอืนๆ

วันที
อ้ างอิง

ในใบจ่ ายเงินมัดจํา 1 ใบ ผู้ใช้ สามารถระบุวิธีการจ่ ายชําระได้ มากกว่ า 1 วิธี
การเพิมวิธีการจ่ายชําระ โปรแกรมจะเพิมบรรทัดให้ ป้อนอัตโนมัติ เมือผู้ใช้ กด Enter ผ่านคอลัมน์ อ้างอิง
การบันทึกภาษีหกั ณ ทีจ่าย
กรณีการจ่ายเงินมัดจําค่าบริการ ผู้ใช้ อาจทําการหักภาษี ณ ทีจ่าย จากผู้จําหน่าย โดยคลิกทีปุ่ ม

ข้ อมูลทีบันทึก จะสามารถแสดงในรายงาน ใบแนบ ภงด. ได้ โดยเลือกจากเมนู รายงาน -> รายงานภาษี
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รูปถัดไปเป็ นตัวอย่างของรายงานใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (หัก ณ ทีจ่าย)
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หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
โปรแกรมจะถามว่า ต้ องการพิมพ์ภาษีหกั ณ ทีจ่ายหรื อไม่ (ถ้ าการจ่ายเงินครังมี มีการหัก ณ ทีจ่าย)

ให้ คลิก

เพือพิมพ์ใบหัก ณ ทีจ่าย หรื อ คลิก

ถ้ าต้ องการพิมพ์ภายหลัง

ถ้ าเลือกพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดังนี
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูเอกสารจ่ ายเงินมัดจํา ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหารายการจ่ายเงินมัดจํา ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี
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ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบเอกสารการจ่ายเงินมัดจํา ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
เอกสารทีทีถูกดึงไปตัดรายการจ่ายมัดจําแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
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การจัดทําใบสังซือ
คลิกทีไอคอน ใบสังซือ บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบซือ หัวข้ อ ใบสังซือ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, ขออนุมตั โิ ดย, ผู้จําหน่าย, รหัสสินค้ า, รหัสหน่วย
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูลได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่
ทีคอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)

http://www.byprogrammer.com

Page 38

My Store 6.0 Professional
คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
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ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม
คลิกทีปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วนหัวของเอกสาร)

เลขทีใบสังซือ

เลขทีของใบสังซือ สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรือจะป้ อนค่าเองก็ได้
โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีใบสังซือ โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้ ตรวจสอบ
การกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันที ทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทิน)
ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

รหัสสาขา (F9)

กลุ่มเอกสาร

กลุ่มเอกสารของใบสังซือ การกําหนดว่าใบสังซือมีกีประเภท ให้ ไปทําที
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การชําระเงิน
ขออนุมัตโิ ดย (F9)

ให้ เลือกว่าชําระเป็ นเงินเชือ หรือ ชําระเป็ นเงินสด
ป้อนรหัสพนักงาน ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

ผู้จาํ หน่ าย (F9)

ป้อนรหัสผู้จําหน่าย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของผู้จําหน่ายมาก่อน โดยไปกําหนดที

ติดต่อกับ

หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลชือผู้ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้มข้ อมูลผู้จําหน่าย)
หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลเบอร์ โทร. ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้มข้ อมูลผู้จําหน่าย)
หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงจํานวนวันเครดิต ตามทีได้ กําหนดไว้ ที
แฟ้มข้ อมูลผู้จําหน่าย
เลือกวิธีการคํานวณภาษี
รวมมูลค่าของสินค้ าหรื อบริการทีต้ องการสังซือ
รวมมูลค่าของสินค้ าหรื อบริการทียกเว้ นภาษี
ส่วนลดท้ ายบิล
รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการ หลังหักส่วนลด ทียังไม่รวมภาษี

โทร.
เครดิตเทอม
ราคา
มูลค่ าสินค้ า
มูลค่ ายกเว้ นภาษี
ส่ วนลด
รวมเงินก่ อนภาษี
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อัตราภาษี
จํานวนเงินภาษี
รวมทังสิน
หมายเหตุ
นัดส่ งของวันที
ใบเสนอราคา
อนุมัตโิ ดย (F9)

อัตราภาษี
จํานวนเงินภาษีทีคํานวณได้
รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการ ทีรวมภาษีแล้ ว
ป้อนหมายเหตุอืนๆ ตามทีต้ องการ
ระบุวนั ทีนัดส่งสินค้ า
(กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทินได้ )
ระบุเลขทีใบเสนอราคาจากผู้จําหน่าย (ถ้ ามี)
ป้อนรหัสผู้อนุมตั ิการสังซือ ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา

ราคา (รวมภาษี ,ไม่รวมภาษี), อัตราภาษี สามารถกําหนดค่าเริมต้ นได้ ทีเมนู

หัวข้ อ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (รายละเอียดของสินค้ าหรื อบริการทีต้ องการสังซือ)

T
รหัสสินค้ า (F9)

บรรทัดทีคลิกเป็ นเครื องหมายถูก บรรทัดนันจะเป็ นหมายเหตุ
ป้อนรหัสสินค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของสินค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที
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ชือสินค้ า

รหัสหน่ วย (F9)
ชือหน่ วย
ปริมาณ
ราคา/หน่ วย
ส่ วนลด
รวมเงิน
ส่ ง

โปรแกรมจะแสดงชือของสินค้ า หรื อ บริการ จากรหัสทีป้อน
ถ้ ารหัสสินค้ าทีป้ อน มีการใส่คําอธิบายรายการสินค้ าไว้ โปรแกรมจะดึงมาแสดงเป็ นบรรทัด
หมายเหตุให้ โดยอัตโนมัติ
ถ้ าบรรทัดนันเป็ นบรรทัดหมายเหตุ ผู้ใช้ สามารถป้ อนข้ อความได้ ตามต้ องการ
โปรแกรมจะแสดงรหัสหน่วยนับ ตามทีระบุไว้ ในแฟ้ มข้ อมูลสินค้ า
โปรแกรมจะแสดงชือหน่วยนับ จากรหัสหน่วยนับทีป้อน
จํานวนสินค้ าหรื อบริการ ทีต้ องการสังซือ
ราคาสินค้ าหรื อบริการ
จํานวนเงินส่วนลดของสินค้ า
รวมเงินหลังจากหลักส่วนลด
โปรแกรมจะแสดงจํานวนทีได้ รับสินค้ าแล้ ว

การเพิมบรรทัดรายการสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการแทรกบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการลบบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิก
หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
โปรแกรมจะถามว่า ต้ องการพิมพ์ใบสังซือ หรือไม่
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ให้ คลิก

เพือพิมพ์ใบสังซือ หรื อ คลิก

ถ้ าต้ องการพิมพ์ภายหลัง

ถ้ าเลือกพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดังนี

ผู้ใช้ สามารถสังพิมพ์ไปยัง PDF Printer เมือต้ องการบันทึกใบสังซือเป็ นไฟล์ PDF และส่งเมล์ให้ ลกู ค้ า
ตัวอย่างของโปรแกรม PDF Printer ทีแนะนําให้ ติดตังคือโปรแกรม Foxit Reader
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูใบสังซือ ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหาใบสังซือ ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดยวัตถุประสงค์

อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของใบสังซือทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขรายละเอียด และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบใบสังซือออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
ใบสังซือทีได้ ทําการรับสินค้ าหรือบริการแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
รายการสินค้ าอาจจะไม่สามารถแก้ ไขได้ หากมีการรับสินค้ าแล้ ว
รายงานใบสังซือ
เมือต้ องการดูรายงานเกียวกับใบสังซือ ให้ ไปทีเมนู รายงาน เลือกเมนูย่อย รายงานระบบซือ ดังนี

ขอยกตัวอย่าง รายงานใบสังซือแยกตามผู้จําหน่าย ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือต้ องการรู้ว่า ได้ ทําการสังซือสินค้ าจากผู้จําหน่าย
รายใดบ้ าง และได้ รับสินค้ าครบแล้ วหรือไม่
เมือเลือกเมนู รายงานใบสังซือแยกตามผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกเงือนไขในการดูรายงานดังนี
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ปุ่ ม

จะทําการเคลียร์ ค่าของทุกคอลัมน์ ถ้ าผู้ใช่ไม่ระบุค่าอะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลทังหมด

คอลัมน์ทีเป็ นจุดเริมต้ น (ทีมีคําว่าตังแต่) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีน้ อยทีสุด (เรียงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีเป็ นจุดสินสุด (ทีมีคําว่า ถึง) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีมากทีสุด (เรี ยงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีมีปมุ่

ผู้ใช้ สามารถ คลิก เพือค้ นหาข้ อมูลได้

เมือระบุเงือนไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม
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การบันทึกซือสด
คลิกทีไอคอน ซือสด บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบซือ หัวข้ อ ซือสด

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, ขอซือโดย, ผู้จําหน่าย, รหัสสินค้ า, รหัสหน่วย ฯลฯ
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูล หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ที
คอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
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คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
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ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม
คลิกทีปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วนหัวของเอกสาร)

เลขทีเอกสาร

เลขทีของเอกสารซือสด สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะป้อนค่าเองก็
ได้ โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีทําการซือสด โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทิน)

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

กลุ่มเอกสาร

ประเภทของการซือสด การกําหนดประเภทการซือสด ให้ ไปทําที
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ชําระเงิน

โปรแกรมแสดงคําว่า สด หมายถึง ซือสด

ขอซือโดย (F9)

ป้อนรหัสพนักงานทีขอให้ มีการสังซือ ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรือดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี
เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

ผู้จาํ หน่ าย (F9)

ป้อนรหัสผู้จําหน่าย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของผู้จําหน่ายมาก่อน โดยไปกําหนดที

ติดต่อกับ

หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลชือผู้ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลผู้จําหน่าย)

โทร.

หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลเบอร์ โทร. ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลผู้จําหน่าย)
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มูลค่ าสินค้ า

รวมมูลค่าของสินค้ าหรือบริการทีซือ

มูลค่ ายกเว้ นภาษี

รวมมูลค่าของสินค้ าหรือบริการทียกเว้ นภาษี

ส่ วนลด

ส่วนลดท้ ายบิล

หักเงินมัดจํา

ป้อนจํานวนเงินมัดจํา กรณีทีได้ จา่ ยเงินมัดจําให้ ผ้ จู ําหน่ายไปแล้ ว

รวมเงิน

รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการหลังหักส่วนลด และ เงินมัดจํา

ราคา

ระบุว่าราคาสินค้ ารวมภาษี หรื อ ไม่รวมภาษี

อัตราภาษี

อัตราภาษี

จํานวนเงินภาษี

จํานวนเงินภาษีทีคํานวณได้

รวมทังสิน

รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการ ทีรวมภาษีแล้ ว

ใบกํากับภาษี
วันทีใบกํากับภาษี

ป้อนเลขทีใบกํากับภาษีทีได้ รับจากผู้จําหน่าย
วันทีของใบกํากับภาษี

ใบสังซือ

โปรแกรมแสดงเลขทีใบสังซือ กรณีทีได้ อ้างอิงข้ อมูลมาจากใบสังซือ

เลขทีใบรั บเงินมัดจํา

กรณีทีมีการหักเงินมัดจํา ให้ ป้อนเลขทีใบจ่ายเงินมัดจํา

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอืนๆ ตามทีต้ องการ

อนุมัตโิ ดย (F9)

ป้อนรหัสผู้อนุมตั ิการการซือ ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา

ราคา (รวมภาษี ,ไม่รวมภาษี), อัตราภาษี สามารถกําหนดค่าเริมต้ นได้ ทีเมนู
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หัวข้ อ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (รายละเอียดของสินค้ าหรื อบริการทีซือ)

T

บรรทัดทีคลิกเป็ นเครื องหมายถูก บรรทัดนันจะเป็ นหมายเหตุ

รหัสสินค้ า (F9)

ป้อนรหัสสินค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของสินค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที

ชือสินค้ า

โปรแกรมจะแสดงชือของสินค้ า หรื อ บริการ จากรหัสทีป้อน
ถ้ ารหัสสินค้ าทีป้ อน มีการใส่คําอธิบายรายการสินค้ าไว้ โปรแกรมจะดึงมาแสดงเป็ นบรรทัด
หมายเหตุให้ โดยอัตโนมัติ
ถ้ าบรรทัดนันเป็ นบรรทัดหมายเหตุ ผู้ใช้ สามารถป้ อนข้ อความได้ ตามต้ องการ

รหัสหน่ วย (F9)

โปรแกรมจะแสดงรหัสหน่วยนับ ตามทีระบุไว้ ในแฟ้ มข้ อมูลสินค้ า

ชือหน่ วย

โปรแกรมจะแสดงชือหน่วยนับ จากรหัสหน่วยนับทีป้อน
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รหัสทีเก็บ

ป้อนรหัสทีเก็บสินค้ า ถ้ าสินค้ านันเป็ นสินค้ าทีเก็บสต๊ อก

ชือทีเก็บ

โปรแกรมจะแสดงชือทีเก็บของสินค้ า ตามรหัสทีป้อน

ปริมาณ

จํานวนสินค้ าหรื อบริการ ทีซือ

ราคา/หน่ วย
ส่ วนลด

ราคาสินค้ าหรื อบริการ
จํานวนเงินส่วนลดของสินค้ า

รวมเงิน

รวมเงินหลังจากหลักส่วนลด

การเพิมบรรทัดรายการสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการแทรกบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการลบบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิก
รายละเอียดการจ่ายชําระ
ผู้ใช้ จะต้ องทําการระบุรายละเอียดการจ่ายชําระเงิน โดยคลิกทีปุ่ ม

โปรแกรมจะแสดง

หน้ าจอ ดังนี

รหัสชําระ (F9)

ระบุรหัสการชําระ สามารถกด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือค้ นหาได้
รหัสการชําระ สามารถสร้ างได้ ทีเมนู แฟ้มข้ อมูลหลัก หัวข้ อ ซือ/ขาย และหัวข้ อย่อย วิธีการ
ชําระเงิน
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ชือวิธีการชําระ

โปรแกรมจะแสดงชือวิธีการชําระ จากรหัสทีผู้ใช้ ป้อน

จํานวนเงิน

ระบุจํานวนเงินทีรับชําระ สามารถดับเบิลคลิก เพือให้ โปรแกรมใส่ยอดเงิน ตามมูลค่าทีขาย

รหัสธนาคาร (F9)
ชือธนาคาร
สาขา
เลขทีเช็ค/บัตร
วันที
อ้ างอิง

สามารถระบุธนาคารทีเกียวข้ อง กรณีทีรับเป็ น เช็ค, เงินโอน หรือบัตรเครดิต
โปรแกรมแสดงชือธนาคาร จากรหัสทีป้อน
ระบุสาขาของธนาคาร
ระบุเลขทีบัตรเครดิต หรื อ เลขทีเช็ค
ระบุวนั ทีบนเช็ค หรือ วันทีหมดอายุบนบัตรเครดิต
ระบุรายละเอียอ้ างอิงอืนๆ

ในเอกสารซือ 1 ใบ ผู้ใช้ สามารถระบุวิธีการรั บชําระได้ มากกว่ า 1 วิธี
การเพิมวิธีการจ่ายชําระ โปรแกรมจะเพิมบรรทัดให้ ป้อนอัตโนมัติ เมือผู้ใช้ กด Enter ผ่านคอลัมน์ อ้างอิง
การบันทึกภาษีถกู หัก ณ ทีจ่าย
กรณีการซือบริการ ผู้ซือ อาจต้ องหักภาษี ณ ทีจ่าย จากผู้จําหน่าย ซึงสามารถบันทึกรายละเอียดในระบบได้ โดย
คลิกทีปุ่ ม
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ข้ อมูลทีบันทึก จะสามารถแสดงในรายงาน ใบแนบ ภงด. ได้ โดยเลือกจากเมนู รายงาน -> รายงานภาษี

รูปถัดไปเป็ นตัวอย่างของรายงานใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (หัก ณ ทีจ่าย)
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หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
โปรแกรมจะถามว่า ต้ องการพิมพ์ภาษีหกั ณ ทีจ่ายหรื อไม่ (ถ้ าการจ่ายเงินครังมี มีการหัก ณ ทีจ่าย)

ให้ คลิก

เพือพิมพ์ใบหัก ณ ทีจ่าย หรื อ คลิก

ถ้ าต้ องการพิมพ์ภายหลัง

ถ้ าเลือกพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดังนี
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูเอกสารซือสด ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหารายการซือสด ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี
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ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบเอกสารซือสด ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรือ คลิกที
รายงานการซือ
เมือต้ องการดูรายงานเกียวกับการซือ ให้ ไปทีเมนู รายงาน เลือกเมนูย่อย รายงานระบบซือ ดังนี

ขอยกตัวอย่าง รายงานการซือแยกตามผู้จําหน่าย ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือต้ องการรู้ว่า ได้ ซอสิ
ื นค้ าจากใครบ้าง และมียอด
ค้ างรับ เป็ นจํานวนเท่าไร
เมือเลือกเมนู รายงานการซือแยกตามผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกเงือนไขในการดูรายงานดังนี
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ปุ่ ม

จะทําการเคลียร์ ค่าของทุกคอลัมน์ ถ้ าผู้ใช่ไม่ระบุค่าอะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลทังหมด

คอลัมน์ทีเป็ นจุดเริมต้ น (ทีมีคําว่าตังแต่) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีน้ อยทีสุด (เรียงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีเป็ นจุดสินสุด (ทีมีคําว่า ถึง) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีมากทีสุด (เรี ยงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีมีปมุ่

ผู้ใช้ สามารถ คลิก เพือค้ นหาข้ อมูลได้

เมือระบุเงือนไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม
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การบันทึกซือเชือ
คลิกทีไอคอน ซือเชือ บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบซือ หัวข้ อ ซือเชือ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, ขอซือโดย, ผู้จําหน่าย, รหัสสินค้ า, รหัสหน่วย ฯลฯ
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูล หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ที
คอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
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คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
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ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม
คลิกทีปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วนหัวของเอกสาร)

เลขทีเอกสาร

เลขทีของเอกสารซือเชือ สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะป้อนค่าเองก็
ได้ โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีทําการซือเชือ โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทิน)

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

กลุ่มเอกสาร

ประเภทของกลุ่มเอกสารซือเชือ การกําหนดกลุ่มเอกสาร ให้ ไปทําที
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ชําระเงิน

โปรแกรมแสดงคําว่า เชือ หมายถึง ซือเชือ

ขอซือโดย (F9)

ป้อนรหัสพนักงานทีขอซือ ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

ผู้จาํ หน่ าย (F9)

ป้อนรหัสผู้จําหน่าย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของผู้จําหน่าย มาก่อน โดยไปกําหนดที

ติดต่อกับ

หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลชือผู้ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลผู้จําหน่าย)

โทร.

หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลเบอร์ โทร. ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลผู้จําหน่าย)

เครดิตเทอม

หลังจากป้อนรหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงจํานวนวันเครดิต ตามทีได้ กําหนดไว้ ทีแฟ้ มผู้
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จําหน่าย
ครบกําหนด

วันทีครบกําหนดทีต้ องชําระเงินให้ ผ้ จู ําหน่าย

วันทีนัดวางบิล

วันทีนัดให้ ผ้ จู ําหน่ายมาวางบิล

วันทีนัดส่ งของ

วันทีต้ องการให้ ผ้ ูจําหน่ายมาส่งสินค้ า

มูลค่ าสินค้ า

รวมมูลค่าของสินค้ าหรือบริการทีซือ

มูลค่ ายกเว้ นภาษี

รวมมูลค่าของสินค้ าหรือบริการทียกเว้ นภาษี

ส่ วนลด

ส่วนลดท้ ายบิล

หักเงินมัดจํา

ป้อนจํานวนเงินมัดจํา กรณีทีได้ จา่ ยเงินมัดจําให้ ผ้ จู ําหน่ายไว้ แล้ ว

รวมเงิน

รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการหลังหักส่วนลด และ เงินมัดจํา

ราคา

ระบุว่าราคาสินค้ ารวมภาษี หรื อ ไม่รวมภาษี

อัตราภาษี

อัตราภาษี

จํานวนเงินภาษี

จํานวนเงินภาษีทีคํานวณได้

รวมทังสิน

รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการ ทีรวมภาษีแล้ ว

ใบกํากับภาษี
วันทีใบกํากับภาษี

เลขทีใบกํากับภาษีทีได้ รับจากผู้จําหน่าย
วันทีของใบกํากับภาษี

ใบสังซือ

โปรแกรมจะแสดงเลขทีใบสังซือ กรณีอ้างอิงข้ อมูลมาจากใบสังซือ

เลขทีมัดจํา

กรณีทีมีการหักเงินมัดจํา ให้ ป้อนเลขทีใบรับเงินมัดจํา

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอืนๆ ตามทีต้ องการ
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อนุมัตโิ ดย (F9)

ป้อนรหัสผู้อนุมตั ิการการซือ ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา

ราคา (รวมภาษี ,ไม่รวมภาษี), อัตราภาษี สามารถกําหนดค่าเริมต้ นได้ ทีเมนู

หัวข้ อ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (รายละเอียดของสินค้ าหรื อบริการทีซือ)

T

บรรทัดทีคลิกเป็ นเครื องหมายถูก บรรทัดนันจะเป็ นหมายเหตุ

รหัสสินค้ า (F9)

ป้อนรหัสสินค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของสินค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที
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ชือสินค้ า

โปรแกรมจะแสดงชือของสินค้ า หรื อ บริการ จากรหัสทีป้อน
ถ้ ารหัสสินค้ าทีป้ อน มีการใส่คําอธิบายรายการสินค้ าไว้ โปรแกรมจะดึงมาแสดงเป็ นบรรทัด
หมายเหตุให้ โดยอัตโนมัติ
ถ้ าบรรทัดนันเป็ นบรรทัดหมายเหตุ ผู้ใช้ สามารถป้ อนข้ อความได้ ตามต้ องการ

รหัสหน่ วย (F9)

โปรแกรมจะแสดงรหัสหน่วยนับ ตามทีระบุไว้ ในแฟ้ มข้ อมูลสินค้ า

ชือหน่ วย

โปรแกรมจะแสดงชือหน่วยนับ จากรหัสหน่วยนับทีป้อน

รหัสทีเก็บ

ป้อนรหัสทีเก็บสินค้ า ถ้ าสินค้ านันเป็ นสินค้ าทีเก็บสต๊ อก

ชือทีเก็บ

โปรแกรมจะแสดงชือทีเก็บของสินค้ า ตามรหัสทีป้อน

ปริมาณ

จํานวนสินค้ าหรื อบริการ ทีเสนอราคา

ราคา/หน่ วย
ส่ วนลด

ราคาสินค้ าหรื อบริการ
จํานวนเงินส่วนลดของสินค้ า

รวมเงิน

รวมเงินหลังจากหลักส่วนลด

การเพิมบรรทัดรายการสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการแทรกบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการลบบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิก
หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูเอกสารซือเชือ ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหารายการซือเชือ ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบเอกสารซือเชือ ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
เอกสารทีทีถูกดึงไปทําการรับวางบิลแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือ แก้ ไขได้
รายงานการซือ
เมือต้ องการดูรายงานเกียวกับการซือ ให้ ไปทีเมนู รายงาน เลือกเมนูย่อย รายงานระบบซือ ดังนี

ขอยกตัวอย่าง รายงานการซือแยกตามผู้จําหน่าย ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือต้ องการรู้ว่า ได้ ซอสิ
ื นค้ าจากใครบ้าง และมียอด
ค้ างรับ เป็ นจํานวนเท่าไร
เมือเลือกเมนู รายงานการซือแยกตามผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกเงือนไขในการดูรายงานดังนี
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ปุ่ ม

จะทําการเคลียร์ ค่าของทุกคอลัมน์ ถ้ าผู้ใช่ไม่ระบุค่าอะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลทังหมด

คอลัมน์ทีเป็ นจุดเริมต้ น (ทีมีคําว่าตังแต่) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีน้ อยทีสุด (เรียงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีเป็ นจุดสินสุด (ทีมีคําว่า ถึง) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีมากทีสุด (เรี ยงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีมีปมุ่

ผู้ใช้ สามารถ คลิก เพือค้ นหาข้ อมูลได้

เมือระบุเงือนไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม
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การจัดทําใบรั บวางบิล
คลิกทีไอคอน รับวางบิล บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบซือ หัวข้ อ รับวางบิล

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, รหัสพนักงาน, รหัสผู้จําหน่าย
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คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูลได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่
ทีคอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี
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ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง

คลิกทีปุ่ ม

เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
ขันตอนการจัดทําใบรั บวางบิล
ให้ ป้อนรหัสผู้จําหน่าย ทีจะทําการวางบิล ถ้ าจําไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิก ทีคอลัมน์นนั โปรแกรมจะแสดง
รายชือผู้จําหน่ายทียังไม่ได้ รับการวางบิล
หลังจากใส่รหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงเอกสารทียังไม่ได้ รับวางบิล ของผู้จําหน่ายนัน (ใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี
, ใบเพิมหนี)

http://www.byprogrammer.com

Page 77

My Store 6.0 Professional
ป้อนรหัสผู้จําหน่าย

โปรแกรมแสดงเอกสาร ทียังไม่ได้ รับการวางบิล ของผู้จําหน่ายนัน
ส่วน Header

ส่วน Detail
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วน Header )
ใบรั บวางบิล

เลขทีใบรับวางบิล สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะป้ อนค่าเองก็ได้
โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีรับวางบิล โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้ ตรวจสอบ
การกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทินได้ )

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที
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ผู้จาํ หน่ าย (F9)

ป้อนรหัสผู้จําหน่าย ทีจะไปทําการรับวางบิล

รหัสพนักงาน (F9)

ป้อนรหัสพนักงาน ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

วันทีนัดชําระ

วันทีนัดจ่ายเงินให้ ผ้ จู ําหน่าย

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุ ตามต้ องการ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วน Detail )

เลขทีตังหนี

เลขทีเอกสารตังหนีทีจะทําการรับวางบิล

วันทีตังหนี

วันทีเอกสารตังหนี

ประเภทเอกสาร

ประเภทเอกสารทีรับวางบิล เช่น ใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบเพิมหนี

เลขทีเอกสาร

เลขทีใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบเพิมหนี
กรณีทีเอกสารตังหนี Running อัตโนมัติ เลขทีดังกล่าว จะเหมือนกับเลขทีเอกสารตังหนี

วันที

วันทีใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบเพิมหนี

เอกสารอ้ างอิง

กรณีเป็ นใบแจ้ งหนี จะหมายถึงใบสังซือ
กรณีเป็ นใบลดหนี/เพิมหนี จะหมายถึง เลขทีใบกํากับภาษีเดิม
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วันทีครบกําหนด

วันทีครบกําหนดการชําระเงิน

หมายเหตุ

หมายเหตุจาก ใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบเพิมหนี

ค้ างชําระ

จํานวนเงินทีค้ างชําระ

วางบิล

ป้อนจํานวนเงินทีจะทําการวางบิลในครังนี
สามารถ ดับเบิลคลิก ถ้ าต้ องการวางบิลเต็มจํานวนทีคงค้ าง

ชําระแล้ ว

จํานวนเงินทีมีการชําระแล้ ว (จะถูก update อัตโนมัติเมือมีการบันทึกการรับชําระ)

หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
โปรแกรมจะถามว่า ต้ องการพิมพ์ใบรับวางบิล หรื อไม่

ให้ คลิก

เพือพิมพ์ใบรับวางบิล หรือ คลิก

ถ้ าต้ องการพิมพ์ภายหลัง

ถ้ าเลือกพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดังนี
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูใบรับวางบิล ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหาใบรับวางบิล ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี
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ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของใบรับวางบิลทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขรายละเอียด และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบใบรับวางบิลออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
ใบรับวางบิลทีถูกดึงไปทําการจ่ายชําระแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
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บันทึกจ่ ายชําระเงิน ตัดเจ้ าหนี
คลิกทีไอคอน จ่ายชําระหนี บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบซือ หัวข้ อ จ่ายชําระ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, รหัสพนักงาน, รหัสผู้จําหน่าย
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูลได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่
ทีคอลัมน์นนั
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คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้ อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี
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ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง

คลิกทีปุ่ ม

เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
ขันตอนการจ่ ายชําระและตัดเจ้ าหนี
ให้ ป้อนรหัสผู้จําหน่าย ทีจะทําการจ่ายชําระ ถ้ าจําไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิก ทีคอลัมน์นนั โปรแกรมจะ
แสดงรายชือผู้จําหน่ายทีวางบิลเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ทํารายการจ่ายชําระ
หลังจากใส่รหัสผู้จําหน่าย โปรแกรมจะแสดงใบรับวางบิลของผู้จําหน่าย ทียังไม่ได้ ทําการจ่ายชําระ

ป้อนรหัสผู้จําหน่าย

โปรแกรมแสดงใบรับวางบิลทียังไม่ได้ ชําระเงิน
ส่วน Header

ส่วน Detail
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รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วน Header )
เลขที

เลขทีใบจ่ายชําระเงิน สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะป้ อนค่าเองก็ได้
โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีจ่ายชําระเงิน โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทินได้ )

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

เลขทีใบเสร็ จ

กรณีทีใบเสร็จทีได้ รับจากผู้จําหน่าย

วันทีใบเสร็ จ

วันทีใบเสร็จ

ผู้จาํ หน่ าย (F9)

ป้อนรหัสผู้จําหน่าย ทีจะทําการจ่ายชําระ (ทําการรับวางบิลแล้ ว)

รหัสพนักงาน (F9)

ป้อนรหัสพนักงาน ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

รวมเงิน

รวมจํานวนเงินทีจ่ายชําระ

ส่ วนลด

จํานวนเงินสวนลด (ถ้ ามี)
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ค่ าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอืนๆ (ถ้ ามี)

สุทธิ

รวมจํานวนเงินทีได้ รับจริง

หมายเหตุ

หมายเหตุอืนๆ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วน Detail )

เอกสาร

เช่น ซือเชือ, ลดหนี, เพิมหนี

เลขทีเอกสาร

เลขทีของเอกสาร ซือเชือ, ลดหนี, เพิมหนี

วันที

วันทีของเอกสาร ซือเชือ, ลดหนี, เพิมหนี

เลขทีบิล

เลขทีใบรับวางบิล

ค้ างชําระ

มูลค่าทียังไม่ได้ ชําระเงิน

ยอดชําระ

จํานวนเงินทีจ่ายชําระครังนี (ดับเบิลคลิก ถ้ าต้ องการชําระเต็มจํานวนโดยไม่ต้องป้ อนตัวเลข)

ส่ วนลด

ป้อนจํานวนเงินส่วนลด (ถ้ ามี)

ค่ าธรรมเนียม

ป้อนค่าธรรมเนียมอืนๆ (ถ้ ามี)

หัก ณ ทีจ่ าย

ป้อนจํานวนเงินภาษีถูกหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี)

สุทธิ

จํานวนเงินรวมหลังหักส่วนลด, หัก ณ ทีจ่าย และบวกเพิมค่าธรรมเนียม

ถ้ ามีจํานวนเงินหัก ณ ทีจ่าย ให้ คลิกปุ่ ม
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หลังจากนันให้ คลิกทีปุ่ ม

เพือระบุรายละเอียดการจ่ายเงิน

รหัสชําระ คือวิธีการชําระเงิน เช่น ชําระเป็ นเงินสด, เงินโอน, เช็ค, บัตรเครดิต ฯลฯ
สามารถกําหนดรหัสการชําระได้ เอง ทีเมนู
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หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูรายการจ่ ายชําระเงิน ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหารายการจ่ายชําระเงิน ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
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ถ้ าผู้ใช้ เลือก

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของรายการจ่ายชําระเงินทีเลือก

ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขรายละเอียด และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบเอกสารการจ่ายชําระเงินออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
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การบันทึกรั บเงินมัดจํา
คลิกทีไอคอน รับเงินมัดจํา บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบขาย หัวข้ อ รับเงินมัดจํา

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, พนักงาน, ลูกค้ า
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูล หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ที
คอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
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คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
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ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม
คลิกทีปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วนหัวของเอกสาร)

เลขที

เลขทีของเอกสารใบรับเงินมัดจํา สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะ
ป้อนค่าเองก็ได้ โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีรับเงินมัดจํา โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทิน)

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที
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ลูกค้ า (F9)

ป้อนรหัสลูกค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรือดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของลูกค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที

ติดต่อกับ

หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลชือผู้ตดิ ต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ในแฟ้มข้ อมูล
ลูกค้ า)

โทร.

หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลเบอร์ โทร. ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลลูกค้ า)

รหัสพนักงาน (F9)

ป้อนรหัสพนักทีรับเงิน ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรือดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

รหัสผู้อนุมัติ (F9)
จํานวนเงิน

ป้อนรหัสผู้อนุมตั ิการการรับเงินมัดจํา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี
เพือค้ นหา
จํานวนเงินมัดจําทีจะทําการรับ

ราคา
อัตราภาษี

ระบุว่าจํานวนเงินทีรับรวมภาษี หรือ ไม่รวมภาษี
อัตราภาษี
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จํานวนเงินภาษี

จํานวนเงินภาษีทีคํานวณได้

หัก ณ ทีจ่ าย

ป้อนจํานวนเงินภาษีถูกหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี)

ใบกํากับภาษี
วันทีใบกํากับภาษี

กรณี Running เอกสารรับเงินมัดจํา ใบกํากับภาษีจะเป็ นเลขทีเดียวกัน
วันทีของใบกํากับภาษี

คงเหลือ

ยอดเงินมัดจําคงเหลือ

ราคา (รวมภาษี ,ไม่รวมภาษี), อัตราภาษี สามารถกําหนดค่าเริมต้ นได้ ทีเมนู

หัวข้ อ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (รายละเอียดของรายการรับเงินมัดจํา)

T

บรรทัดทีคลิกเป็ นเครื องหมายถูก บรรทัดนันจะเป็ นหมายเหตุ

รายละเอียด
จํานวนเงิน

ป้อนรายละเอียดของรายการรับเงินมัดจํา
ป้อนจํานวนเงินมัดจําของแต่ละบรรทัดรายการ
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การเพิมบรรทัดรายการสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการแทรกบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการลบบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิก
รายละเอียดการรับชําระ
ผู้ใช้ จะต้ องทําการระบุรายละเอียดการรับชําระเงิน โดยคลิกทีปุ่ ม

โปรแกรมจะแสดง

หน้ าจอ ดังนี

รหัสชําระ (F9)

ระบุรหัสการชําระ สามารถกด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือค้ นหาได้
รหัสการชําระ สามารถสร้ างได้ ทีเมนู แฟ้มข้ อมูลหลัก หัวข้ อ ซือ/ขาย และหัวข้ อย่อย วิธีการ
ชําระเงิน

ชือวิธีการชําระ

โปรแกรมจะแสดงชือวิธีการชําระ จากรหัสทีผู้ใช้ ป้อน

จํานวนเงิน

ระบุจํานวนเงินทีรับชําระ สามารถดับเบิลคลิก เพือให้ โปรแกรมใส่ยอดเงิน ตามมูลค่าทีขาย
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รหัสธนาคาร (F9)
ชือธนาคาร
สาขา
เลขทีเช็ค/บัตร
วันที
อ้ างอิง

สามารถระบุธนาคารทีเกียวข้ อง กรณีทีรับเป็ น เช็ค, เงินโอน หรือบัตรเครดิต
โปรแกรมแสดงชือธนาคาร จากรหัสทีป้อน
ระบุสาขาของธนาคาร
ระบุเลขทีบัตรเครดิต หรื อ เลขทีเช็ค
ระบุวนั ทีบนเช็ค หรือ วันทีหมดอายุบนบัตรเครดิต
ระบุรายละเอียอ้ างอิงอืนๆ

ในใบรั บเงินมัดจํา 1 ใบ ผู้ใช้ สามารถระบุวิธีการรั บชําระได้ มากกว่ า 1 วิธี
การเพิมวิธีการรับชําระ โปรแกรมจะเพิมบรรทัดให้ ป้อนอัตโนมัติ เมือผู้ใช้ กด Enter ผ่านคอลัมน์ อ้ างอิง
การบันทึกภาษีถกู หัก ณ ทีจ่าย
กรณีการรับเงินมัดจําค่าบริการ ทางผู้ซออาจทํ
ื
าการหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึงสามารถนํามาบันทึกรายละเอียดใน
ระบบได้ โดยคลิกทีปุ่ ม

ข้ อมูลทีบันทึก จะสามารถแสดงในรายงาน ใบแนบ ภงด. ได้ โดยเลือกจากเมนู รายงาน -> รายงานภาษี
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รูปถัดไปเป็ นตัวอย่างของรายงานใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (ถูกหัก ณ ทีจ่าย)
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หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูใบรับเงินมัดจํา ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหาใบรับเงินมัดจํา ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
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ถ้ าผู้ใช้ เลือก

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารทีเลือก

ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบเอกสารใบรับเงินมัดจํา ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
ใบรับเงินมัดจําทีถูกตัดชําระไปแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
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การจัดทําใบเสนอราคา
คลิกทีไอคอน ใบเสนอราคา บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบขาย หัวข้ อ เสนอราคา

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้อน เช่น รหัสสาขา, พนักงานขาย, ลูกค้ า, รหัสสินค้ า, รหัสหน่วย
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูลได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่
ทีคอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรื อคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
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คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
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ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม
คลิกทีปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วนหัวของเอกสาร)

ใบเสนอราคา

เลขทีของใบเสนอราคา สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะป้อนค่าเองก็ได้
โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีเสนอราคา โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทินได้ )
ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

รหัสสาขา (F9)

ประเภทเอกสาร

ประเภทของใบเสนอราคา การกําหนดว่าใบเสนอราคามีกีประเภท ให้ ไปทําที
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การชําระเงิน
พนักงานขาย (F9)

ให้ เลือกว่าชําระเป็ นเงินเชือ หรือ ชําระเป็ นเงินสด
ป้อนรหัสพนักงานขาย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรือดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

ลูกค้ า (F9)

ป้อนรหัสลูกค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของลูกค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที

ติดต่อกับ

หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลชือผู้ตดิ ต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ในแฟ้ มข้ อมูล
ลูกค้ า)
หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลเบอร์ โทร. ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้มข้ อมูลลูกค้ า)
หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงจํานวนวันเครดิต ตามทีได้ กําหนดไว้ ทีแฟ้ มลูกค้ า
ราคาทีเสนอ ใช้ ได้ กีวัน
กรณีมีการสังซือ จะส่งของได้ ภายในกีวัน
เลือกวิธีการคํานวณภาษี
รวมมูลค่าของสินค้ าหรื อบริการทีเสนอราคา
รวมมูลค่าของสินค้ าหรื อบริการทียกเว้ นภาษี
ส่วนลดท้ ายบิล
รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการ หลังหักส่วนลด ทียังไม่รวมภาษี

โทร.
เครดิตเทอม
ยืนราคาภายใน
ส่ งของภายใน
ราคา
มูลค่ าสินค้ า
มูลค่ ายกเว้ นภาษี
ส่ วนลด
รวมเงินก่ อนภาษี
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อัตราภาษี
จํานวนเงินภาษี
รวมทังสิน
หมายเหตุ
นัดส่ งของวันที
อนุมัตโิ ดย (F9)

อัตราภาษี
จํานวนเงินภาษีทีคํานวณได้
รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการ ทีรวมภาษีแล้ ว
ป้อนหมายเหตุอืนๆ ตามทีต้ องการ
ระบุวนั ทีส่งของให้ ลกู ค้ า
(กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทินได้ )
ป้อนรหัสผู้อนุมตั ิการเสนอราคา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือ
ค้ นหา

ยืนราคาภายใน, ส่งของภายใน, ราคา (รวมภาษี ,ไม่รวมภาษี), อัตราภาษี สามารถกําหนดค่าเริมต้ นได้ ทีเมนู

หัวข้ อ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (รายละเอียดของสินค้ าหรื อบริการทีทําการเสนอราคา)

T
รหัสสินค้ า (F9)

บรรทัดทีคลิกเป็ นเครื องหมายถูก บรรทัดนันจะเป็ นหมายเหตุ
ป้อนรหัสสินค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของสินค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที
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ชือสินค้ า

รหัสหน่ วย (F9)
ชือหน่ วย
ปริมาณ
ราคา/หน่ วย
ส่ วนลด
รวมเงิน
ส่ ง

โปรแกรมจะแสดงชือของสินค้ า หรื อ บริการ จากรหัสทีป้อน
ถ้ ารหัสสินค้ าทีป้ อน มีการใส่คําอธิบายรายการสินค้ าไว้ โปรแกรมจะดึงมาแสดงเป็ นบรรทัด
หมายเหตุให้ โดยอัตโนมัติ
ถ้ าบรรทัดนันเป็ นบรรทัดหมายเหตุ ผู้ใช้ สามารถป้ อนข้ อความได้ ตามต้ องการ
โปรแกรมจะแสดงรหัสหน่วยนับ ตามทีระบุไว้ ในแฟ้ มข้ อมูลสินค้ า
โปรแกรมจะแสดงชือหน่วยนับ จากรหัสหน่วยนับทีป้อน
จํานวนสินค้ าหรื อบริการ ทีเสนอราคา
ราคาสินค้ าหรื อบริการ
จํานวนเงินส่วนลดของสินค้ า
รวมเงินหลังจากหลักส่วนลด
โปรแกรมจะแสดงจํานวนทีมีการดึงไปทําใบสังขายแล้ ว

การเพิมบรรทัดรายการสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการแทรกบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการลบบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิก
หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
โปรแกรมจะถามว่า ต้ องการพิมพ์ใบเสนอราคา หรื อไม่
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ให้ คลิก

เพือพิมพ์ใบเสนอราคา หรื อ คลิก

ถ้ าต้ องการพิมพ์ภายหลัง

ถ้ าเลือกพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดังนี

ผู้ใช้ สามารถสังพิมพ์ไปยัง PDF Printer เมือต้ องการบันทึกใบเสนอราคาเป็ นไฟล์ PDF และส่งเมล์ให้ ลกู ค้ า
ตัวอย่างของโปรแกรม PDF Printer ทีแนะนําให้ ติดตังคือโปรแกรม Foxit Reader
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูใบเสนอราคา ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหาใบเสนอราคา ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของใบเสนอราคาทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขรายละเอียด และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบใบเสนอราคาออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
ใบเสนอราคาทีถูกดึงไปทําใบสังขายแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
รายการสินค้ าอาจจะไม่สามารถแก้ ไขได้ หากถูกนําไปทําใบสังขายแล้ ว
รายงานใบเสนอราคา
เมือต้ องการดูรายงานเกียวกับใบเสนอราคา ให้ ไปทีเมนู รายงาน เลือกเมนูย่อย รายงานระบบขาย ดังนี

ขอยกตัวอย่าง รายงานใบเสนอราคาแยกตามลูกค้ า ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือต้ องการรู้ว่า ได้ เสนอราคาไปให้ ใครบ้ าง และ
สถานะการเสนอราคาเป็ นอย่างไร
เมือเลือกเมนู ใบเสนอราคาแยกตามลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกเงือนไขในการดูรายงานดังนี
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ปุ่ ม

จะทําการเคลียร์ ค่าของทุกคอลัมน์ ถ้ าผู้ใช่ไม่ระบุค่าอะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลทังหมด

คอลัมน์ทีเป็ นจุดเริมต้ น (ทีมีคําว่าตังแต่) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีน้ อยทีสุด (เรียงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีเป็ นจุดสินสุด (ทีมีคําว่า ถึง) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีมากทีสุด (เรี ยงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีมีปมุ่

ผู้ใช้ สามารถ คลิก เพือค้ นหาข้ อมูลได้

เมือระบุเงือนไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม
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การบันทึกขายสด
คลิกทีไอคอน ขายสด บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบขาย หัวข้ อ ขายสด

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, พนักงานขาย, ลูกค้ า, รหัสสินค้ า, รหัสหน่วย ฯลฯ
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูล หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ที
คอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้
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บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
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คลิกทีปุ่ ม

เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วนหัวของเอกสาร)

เลขทีเอกสาร

เลขทีของเอกสารขายสด สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรือจะป้ อนค่าเอง
ก็ได้ โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีทําการขายสด โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทิน)

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

กลุ่มเอกสาร

ประเภทของการขายสด การกําหนดประเภทการขายสด ให้ ไปทําที
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ชําระเงิน

โปรแกรมแสดงคําว่า สด หมายถึง ขายสด

พนักงานขาย (F9)

ป้อนรหัสพนักงานขาย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

ลูกค้ า (F9)

ป้อนรหัสลูกค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรือดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของลูกค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที

ติดต่อกับ

หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลชือผู้ตดิ ต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ในแฟ้มข้ อมูล
ลูกค้ า)

โทร.

หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลเบอร์ โทร. ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลลูกค้ า)

มูลค่ าสินค้ า

รวมมูลค่าของสินค้ าหรือบริการทีขาย

มูลค่ ายกเว้ นภาษี

รวมมูลค่าของสินค้ าหรือบริการทียกเว้ นภาษี

ส่ วนลด

ส่วนลดท้ ายบิล

หักเงินมัดจํา

ป้อนจํานวนเงินมัดจํา กรณีทีลูกค้ าได้ จ่ายเงินมัดจําไว้ แล้ ว

รวมเงิน

รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการหลังหักส่วนลด และ เงินมัดจํา
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ราคา

ระบุว่าราคาสินค้ ารวมภาษี หรื อ ไม่รวมภาษี

อัตราภาษี

อัตราภาษี

จํานวนเงินภาษี

จํานวนเงินภาษีทีคํานวณได้

รวมทังสิน

รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการ ทีรวมภาษีแล้ ว

ใบกํากับภาษี
วันทีใบกํากับภาษี

กรณี Running เอกสารขายสดและใบกํากับภาษีจะเป็ นเลขทีเดียวกัน
วันทีของใบกํากับภาษี

ใบเสนอราคา

แสดงเลขทีใบเสนอราคา ถ้ าการขายครังนี อ้ างอิงมาจากใบเสนอราคา

ใบสังซือ

ป้อนเลขทีใบสังซือของลูกค้ า

เลขทีใบรั บเงินมัดจํา

กรณีทีมีการหักเงินมัดจํา ให้ ป้อนเลขทีใบรับเงินมัดจํา

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอืนๆ ตามทีต้ องการ

อนุมัตโิ ดย (F9)

ป้อนรหัสผู้อนุมตั ิการการขาย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา

ราคา (รวมภาษี ,ไม่รวมภาษี), อัตราภาษี สามารถกําหนดค่าเริมต้ นได้ ทีเมนู

หัวข้ อ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (รายละเอียดของสินค้ าหรื อบริการทีทําการขาย)
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T

บรรทัดทีคลิกเป็ นเครื องหมายถูก บรรทัดนันจะเป็ นหมายเหตุ

รหัสสินค้ า (F9)

ป้อนรหัสสินค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของสินค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที

ชือสินค้ า

โปรแกรมจะแสดงชือของสินค้ า หรื อ บริการ จากรหัสทีป้อน
ถ้ ารหัสสินค้ าทีป้ อน มีการใส่คําอธิบายรายการสินค้ าไว้ โปรแกรมจะดึงมาแสดงเป็ นบรรทัด
หมายเหตุให้ โดยอัตโนมัติ
ถ้ าบรรทัดนันเป็ นบรรทัดหมายเหตุ ผู้ใช้ สามารถป้ อนข้ อความได้ ตามต้ องการ

รหัสหน่ วย (F9)

โปรแกรมจะแสดงรหัสหน่วยนับ ตามทีระบุไว้ ในแฟ้ มข้ อมูลสินค้ า

ชือหน่ วย

โปรแกรมจะแสดงชือหน่วยนับ จากรหัสหน่วยนับทีป้อน

รหัสทีเก็บ

ป้อนรหัสทีเก็บสินค้ า ถ้ าสินค้ านันเป็ นสินค้ าทีเก็บสต๊ อก

ชือทีเก็บ

โปรแกรมจะแสดงชือทีเก็บของสินค้ า ตามรหัสทีป้อน

ปริมาณ

จํานวนสินค้ าหรื อบริการ ทีเสนอราคา
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ราคา/หน่ วย
ส่ วนลด

ราคาสินค้ าหรื อบริการ
จํานวนเงินส่วนลดของสินค้ า

รวมเงิน

รวมเงินหลังจากหลักส่วนลด

การเพิมบรรทัดรายการสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการแทรกบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการลบบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิก
รายละเอียดการรับชําระ
ผู้ใช้ จะต้ องทําการระบุรายละเอียดการรับชําระเงิน โดยคลิกทีปุ่ ม

โปรแกรมจะแสดง

หน้ าจอ ดังนี

รหัสชําระ (F9)

ระบุรหัสการชําระ สามารถกด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือค้ นหาได้
รหัสการชําระ สามารถสร้ างได้ ทีเมนู แฟ้มข้ อมูลหลัก หัวข้ อ ซือ/ขาย และหัวข้ อย่อย วิธีการ
ชําระเงิน
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ชือวิธีการชําระ

โปรแกรมจะแสดงชือวิธีการชําระ จากรหัสทีผู้ใช้ ป้อน

จํานวนเงิน

ระบุจํานวนเงินทีรับชําระ สามารถดับเบิลคลิก เพือให้ โปรแกรมใส่ยอดเงิน ตามมูลค่าทีขาย

รหัสธนาคาร (F9)
ชือธนาคาร
สาขา
เลขทีเช็ค/บัตร
วันที
อ้ างอิง

สามารถระบุธนาคารทีเกียวข้ อง กรณีทีรับเป็ น เช็ค, เงินโอน หรือบัตรเครดิต
โปรแกรมแสดงชือธนาคาร จากรหัสทีป้อน
ระบุสาขาของธนาคาร
ระบุเลขทีบัตรเครดิต หรื อ เลขทีเช็ค
ระบุวนั ทีบนเช็ค หรือ วันทีหมดอายุบนบัตรเครดิต
ระบุรายละเอียอ้ างอิงอืนๆ

ในเอกสารขาย 1 ใบ ผู้ใช้ สามารถระบุวิธีการรั บชําระได้ มากกว่ า 1 วิธี
การเพิมวิธีการรับชําระ โปรแกรมจะเพิมบรรทัดให้ ป้อนอัตโนมัติ เมือผู้ใช้ กด Enter ผ่านคอลัมน์ อ้ างอิง
การบันทึกภาษีถกู หัก ณ ทีจ่าย
กรณีการขายโดยให้ บริการ ทางผู้ซออาจทํ
ื
าการหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึงสามารถนํามาบันทึกรายละเอียดในระบบได้
โดยคลิกทีปุ่ ม
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ข้ อมูลทีบันทึก จะสามารถแสดงในรายงาน ใบแนบ ภงด. ได้ โดยเลือกจากเมนู รายงาน -> รายงานภาษี

รูปถัดไปเป็ นตัวอย่างของรายงานใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (ถูกหัก ณ ทีจ่าย)
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หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
โปรแกรมจะถามว่า ต้ องการพิมพ์ใบเสร็จ หรื อไม่

ให้ คลิก

เพือพิมพ์ใบเสร็จ หรื อ คลิก

ถ้ าต้ องการพิมพ์ภายหลัง

ถ้ าเลือกพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดังนี
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โปรแกรมสามารถพิมพ์เอกสาร แบบเป็ นชุด ได้ (เหมือนการพิมพ์ลงแบบฟอร์ มทีมีสําเนาหลายๆชุด)
โดยสามารถระบุได้ ว่า แต่ละใบ สําหรับลูกค้ า หรื อ สําหรับบริษัท และเป็ นต้ นฉบับ หรื อ สําเนา
วิธีการตังค่า ให้ ไปทําทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี
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คลิกปุ่ ม

ของบรรทัดทีเป็ นขายสด เพือกําหนดรูปแบบฟอร์มของการขายสด

รายละเอียดการกําหนดรูปแบบฟอร์ ม โปรดติดต่อผู้จําหน่าย เพือช่วยเหลือในการกําหนดค่าให้
(กรณีทีผู้ใช้ ต้องการให้ พมิ พ์ลงฟอร์ มของท่าน ทางผู้จําหน่ายก็มีบริการ เซ็ตลงฟอร์ ม ให้ ครับ)
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูเอกสารขายสด ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหารายการขายเชือ ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบเอกสารขายสด ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที

รายงานการขาย
เมือต้ องการดูรายงานเกียวกับการขาย ให้ ไปทีเมนู รายงาน เลือกเมนูย่อย รายงานระบบขาย ดังนี

ขอยกตัวอย่าง รายงานการขายแยกตามลูกค้ า ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือต้ องการรู้วา่ ได้ ขายสินค้ าไปให้ ใครบ้ าง
เมือเลือกเมนู รายละเอียดการขายแยกตามลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกเงือนไขในการดูรายงานดังนี
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ปุ่ ม

จะทําการเคลียร์ ค่าของทุกคอลัมน์ ถ้ าผู้ใช่ไม่ระบุค่าอะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลทังหมด

คอลัมน์ทีเป็ นจุดเริมต้ น (ทีมีคําว่าตังแต่) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีน้ อยทีสุด (เรียงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีเป็ นจุดสินสุด (ทีมีคําว่า ถึง) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีมากทีสุด (เรี ยงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีมีปมุ่

ผู้ใช้ สามารถ คลิก เพือค้ นหาข้ อมูลได้

เมือระบุเงือนไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม
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การบันทึกขายเชือ
คลิกทีไอคอน ขายเชือ บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบขาย หัวข้ อ ขายเชือ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, พนักงานขาย, ลูกค้ า, รหัสสินค้ า, รหัสหน่วย ฯลฯ
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูล หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ที
คอลัมน์นนั
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
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คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี

ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ

http://www.byprogrammer.com

Page 130

My Store 6.0 Professional
ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม
คลิกทีปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง
เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วนหัวของเอกสาร)

เลขทีเอกสาร

เลขทีของเอกสารขายเชือ สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรือจะป้ อนค่าเอง
ก็ได้ โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีทําการขายเชือ โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทิน)

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

ประเภทเอกสาร

ประเภทของการขายเชือ การกําหนดประเภทการขายเชือ ให้ ไปทําที
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ชําระเงิน

โปรแกรมแสดงคําว่า เชือ หมายถึง ขายเชือ

พนักงานขาย (F9)

ป้อนรหัสพนักงานขาย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

ลูกค้ า (F9)

ป้อนรหัสลูกค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรือดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของลูกค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที

ติดต่อกับ

หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลชือผู้ตดิ ต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ในแฟ้มข้ อมูล
ลูกค้ า)

โทร.

หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลเบอร์ โทร. ติดต่อ (ถ้ าได้ กําหนดไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลลูกค้ า)

เครดิตเทอม

หลังจากป้อนรหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงจํานวนวันเครดิต ตามทีได้ กําหนดไว้ ทีแฟ้มลูกค้ า
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ครบกําหนด

วันทีครบกําหนดทีลูกค้ าต้ องชําระเงิน

วันทีนัดวางบิล

วันทีลูกค้ านัดวางบิล

วันทีนัดส่ งของ

วันทีต้ องส่งของให้ ลกู ค้ า

มูลค่ าสินค้ า

รวมมูลค่าของสินค้ าหรือบริการทีเสนอราคา

มูลค่ ายกเว้ นภาษี

รวมมูลค่าของสินค้ าหรือบริการทียกเว้ นภาษี

ส่ วนลด

ส่วนลดท้ ายบิล

หักเงินมัดจํา

ป้อนจํานวนเงินมัดจํา กรณีทีลูกค้ าได้ จ่ายเงินมัดจําไว้ แล้ ว

รวมเงิน

รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการหลังหักส่วนลด และ เงินมัดจํา

ราคา

ระบุว่าราคาสินค้ ารวมภาษี หรื อ ไม่รวมภาษี

อัตราภาษี

อัตราภาษี

จํานวนเงินภาษี

จํานวนเงินภาษีทีคํานวณได้

รวมทังสิน

รวมมูลค่าสินค้ าหรื อบริการ ทีรวมภาษีแล้ ว

ใบกํากับภาษี
วันทีใบกํากับภาษี

กรณี Running เอกสารขายเชือ ใบกํากับภาษีจะเป็ นเลขทีเดียวกัน
วันทีของใบกํากับภาษี

ใบเสนอราคา

แสดงเลขทีใบเสนอราคา ถ้ าการขายครังนี อ้ างอิงมาจากใบเสนอราคา

ใบสังซือ

ป้อนเลขทีใบสังซือของลูกค้ า

เลขทีใบรั บเงินมัดจํา

กรณีทีมีการหักเงินมัดจํา ให้ ป้อนเลขทีใบรับเงินมัดจํา

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอืนๆ ตามทีต้ องการ
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อนุมัตโิ ดย (F9)

ป้อนรหัสผู้อนุมตั ิการการขาย ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา

ราคา (รวมภาษี ,ไม่รวมภาษี), อัตราภาษี สามารถกําหนดค่าเริมต้ นได้ ทีเมนู

หัวข้ อ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (รายละเอียดของสินค้ าหรื อบริการทีทําการขาย)

T

บรรทัดทีคลิกเป็ นเครื องหมายถูก บรรทัดนันจะเป็ นหมายเหตุ

รหัสสินค้ า (F9)

ป้อนรหัสสินค้ า ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดข้ อมูลของสินค้ ามาก่อน โดยไปกําหนดที
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ชือสินค้ า

โปรแกรมจะแสดงชือของสินค้ า หรื อ บริการ จากรหัสทีป้อน
ถ้ ารหัสสินค้ าทีป้ อน มีการใส่คําอธิบายรายการสินค้ าไว้ โปรแกรมจะดึงมาแสดงเป็ นบรรทัด
หมายเหตุให้ โดยอัตโนมัติ
ถ้ าบรรทัดนันเป็ นบรรทัดหมายเหตุ ผู้ใช้ สามารถป้ อนข้ อความได้ ตามต้ องการ

รหัสหน่ วย (F9)

โปรแกรมจะแสดงรหัสหน่วยนับ ตามทีระบุไว้ ในแฟ้ มข้ อมูลสินค้ า

ชือหน่ วย

โปรแกรมจะแสดงชือหน่วยนับ จากรหัสหน่วยนับทีป้อน

รหัสทีเก็บ

ป้อนรหัสทีเก็บสินค้ า ถ้ าสินค้ านันเป็ นสินค้ าทีเก็บสต๊ อก

ชือทีเก็บ

โปรแกรมจะแสดงชือทีเก็บของสินค้ า ตามรหัสทีป้อน

ปริมาณ

จํานวนสินค้ าหรื อบริการ ทีเสนอราคา

ราคา/หน่ วย
ส่ วนลด

ราคาสินค้ าหรื อบริการ
จํานวนเงินส่วนลดของสินค้ า

รวมเงิน

รวมเงินหลังจากหลักส่วนลด

การเพิมบรรทัดรายการสินค้ า ให้ กดปุ่ ม F7 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการแทรกบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F6 หรื อคลิก
ถ้ าต้ องการลบบรรทัด ณ ตําแหน่ง cursor ให้ กดปุ่ ม F8 หรื อคลิก
หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
โปรแกรมจะถามว่า ต้ องการพิมพ์ใบแจ้ งหนี หรือไม่
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ให้ คลิก

เพือพิมพ์ใบแจ้ งหนี หรื อ คลิก

ถ้ าต้ องการพิมพ์ภายหลัง

ถ้ าเลือกพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดังนี

โปรแกรมสามารถพิมพ์เอกสาร แบบเป็ นชุด ได้ (เหมือนการพิมพ์ลงแบบฟอร์ มทีมีสําเนาหลายๆชุด)
โดยสามารถระบุได้ ว่า แต่ละใบ สําหรับลูกค้ า หรื อ สําหรับบริษัท และเป็ นต้ นฉบับ หรื อ สําเนา
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วิธีการตังค่า ให้ ไปทําทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี

คลิกปุ่ ม

ของบรรทัดทีเป็ นขายเชือ เพือกําหนดรูปแบบฟอร์มของการขายเชือ

รายละเอียดการกําหนดรูปแบบฟอร์ ม โปรดติดต่อผู้จําหน่าย เพือช่วยเหลือในการกําหนดค่าให้
(กรณีทีผู้ใช้ ต้องการให้ พมิ พ์ลงฟอร์ มของท่าน ทางผู้จําหน่ายก็มีบริการ เซ็ตลงฟอร์ ม ให้ ครับ)
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูเอกสารขายเชือ ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหารายการขายเชือ ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบเอกสารขายเชือ ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
เอกสารทีทีถูกดึงไปทําการวางบิลแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือ แก้ ไขได้
รายงานการขาย
เมือต้ องการดูรายงานเกียวกับการขาย ให้ ไปทีเมนู รายงาน เลือกเมนูย่อย รายงานระบบขาย ดังนี

ขอยกตัวอย่าง รายงานการขายแยกตามลูกค้ า ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือต้ องการรู้วา่ ได้ ขายสินค้ าไปให้ ใครบ้ าง
เมือเลือกเมนู รายละเอียดการขายแยกตามลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกเงือนไขในการดูรายงานดังนี
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ปุ่ ม

จะทําการเคลียร์ ค่าของทุกคอลัมน์ ถ้ าผู้ใช่ไม่ระบุค่าอะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลทังหมด

คอลัมน์ทีเป็ นจุดเริมต้ น (ทีมีคําว่าตังแต่) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีน้ อยทีสุด (เรียงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีเป็ นจุดสินสุด (ทีมีคําว่า ถึง) ถ้ าผู้ใช้ ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึงข้ อมูลรายการทีมากทีสุด (เรี ยงตามตัวอักษร)
คอลัมน์ทีมีปมุ่

ผู้ใช้ สามารถ คลิก เพือค้ นหาข้ อมูลได้

เมือระบุเงือนไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม
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การจัดทําใบวางบิล
คลิกทีไอคอน วางบิล บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบขาย หัวข้ อ วางบิล

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, รหัสพนักงาน, รหัสลูกค้ า
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูลได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่
ทีคอลัมน์นนั
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คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี
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ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง

คลิกทีปุ่ ม

เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
ขันตอนการจัดทําใบวางบิล
ให้ ป้อนรหัสลูกค้ า ทีจะทําการวางบิล ถ้ าจําไม่ได้ ให้ กด F9 หรือดับเบิลคลิก ทีคอลัมน์นนั โปรแกรมจะแสดง
รายชือลูกค้ าทียังไม่ได้ ทําการวางบิล
หลังจากใส่รหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงเอกสารทียังไม่ได้ ทําการวางบิล ของลูกค้ านัน (ใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบ
เพิมหนี)
ป้อนรหัสลูกค้ า

โปรแกรมแสดงเอกสาร ทียังไม่ได้ ทําการวางบิล ของลูกค้ านัน
ส่วน Header

ส่วน Detail
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รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วน Header )
ใบวางบิล

เลขทีใบวางบิล สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรือจะป้ อนค่าเองก็ได้ โดยไป
กําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีวางบิล โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้ ตรวจสอบ
การกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทินได้ )

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

รหัสลูกค้ า (F9)

ป้อนรหัสลูกค้ า ทีจะไปทําการวางบิล

รหัสพนักงาน (F9)

ป้อนรหัสพนักงาน ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

วันทีนัดชําระ

วันทีลูกค้ านัดชําระจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุ ตามต้ องการ
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รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วน Detail )

เลขทีตังหนี

เลขทีเอกสารตังหนีทีจะนําไปวางบิล

วันทีตังหนี

วันทีเอกสารตังหนีทีจะนําไปวางบิล

ประเภทเอกสาร

ประเภทเอกสารทีใช้ ในการวางบิล เช่น ใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบเพิมหนี

เลขทีเอกสาร

เลขทีใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบเพิมหนี
กรณีทีเอกสารตังหนี Running อัตโนมัติ เลขทีดังกล่าว จะเหมือนกับเลขทีเอกสารตังหนี

วันที

วันทีใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบเพิมหนี

เอกสารอ้ างอิง

กรณีเป็ นใบแจ้ งหนี จะหมายถึงใบเสนอราคา
กรณีเป็ นใบลดหนี/เพิมหนี จะหมายถึง เลขทีใบกํากับภาษีเดิม

วันทีครบกําหนด

วันทีครบกําหนดการชําระเงิน

หมายเหตุ

หมายเหตุจาก ใบแจ้ งหนี, ใบลดหนี, ใบเพิมหนี

ค้ างชําระ

จํานวนเงินทีค้ างชําระ

วางบิล

ป้อนจํานวนเงินทีจะทําการวางบิลในครังนี
สามารถ ดับเบิลคลิก ถ้ าต้ องการวางบิลเต็มจํานวนทีคงค้ าง

ชําระแล้ ว

จํานวนเงินทีมีการชําระแล้ ว (จะถูก update อัตโนมัติเมือมีการบันทึกการรับชําระ)

หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
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โปรแกรมจะถามว่า ต้ องการพิมพ์ใบวางบิล หรื อไม่

ให้ คลิก

เพือพิมพ์ใบวางบิล หรือ คลิก

ถ้ าต้ องการพิมพ์ภายหลัง

ถ้ าเลือกพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดังนี
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การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูใบวางบิล ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหาใบวางบิล ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดยวัตถุประสงค์

อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของใบวางบิลทีเลือก
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ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขรายละเอียด และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบใบวางบิลออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
ใบวางบิลทีถูกดึงไปทําการรับชําระแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
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บันทึกรับชําระเงิน ตัดลูกหนี
คลิกทีไอคอน รับชําระหนี บนหน้ าจอหลักของโปรแกรม

หรื อเลือกจากเมนู ระบบขาย หัวข้ อ รับชําระ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี

คอลัมน์ทีมีสีนําเงิน คือข้ อมูลทีต้ องป้ อน เช่น รหัสสาขา, รหัสพนักงาน, รหัสลูกค้ า
คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) จะสามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก เพือแสดงหน้ าจอค้ นหาข้ อมูลได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่
ทีคอลัมน์นนั
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คอลัมน์ทีมีข้อความ (F9) หรือคอลัมน์ทีสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ข้ อมูลนันๆ จะต้ องมีการกําหนดค่ามาก่อน (กําหนดใน
เมนูแฟ้มข้ อมูล)
คอลัมน์ทีเป็ นการป้ อนข้ อมูลวันที สามารถใช้ เม้ าส์ ดับเบิลคลิก หรื อกดปุ่ ม F9 เมือ cursor อยู่ทีคอลัมน์นนั เพือแสดง
ปฏิทินได้

บางคอลัมน์ทีอาจจะต้ องป้อนข้ อมูลซําๆ ค่าเดิมๆ ทุกครัง สามารถกําหนดให้ โปรแกรม ป้อนค่าให้ อตั โนมัติ การกําหนดค่า
ดังกล่าว ให้ คลิกทีปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุค่าเริมต้ น ดังนี
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ให้ ระบุค่าเริมต้ นต่างๆลงไปตามต้ องการ
ในบางคอลัมน์สามารถ คลิกทีปุ่ ม
ปุ่ ม

เพือค้ นหาข้ อมูลได้

ในหน้ าจอนี จะเป็ นการเคลียร์ค่าทุกคอลัมน์ ให้ เป็ นค่าว่าง

คลิกทีปุ่ ม

เพือจัดเก็บค่าเริมต้ น และ คลิกทีปุ่ ม

เพือออกจากหน้ าจอการกําหนดค่าเริมต้ น

ค่าเริมต้ นทีกําหนดจะมีผลในการเข้ าหน้ าจอครังต่อไป หรือ มีผลเมือ คลิกปุ่ ม
ขันตอนการรั บชําระและตัดลูกหนี
ให้ ป้อนรหัสลูกค้ า ทีจะทําการรับชําระ ถ้ าจําไม่ได้ ให้ กด F9 หรือดับเบิลคลิก ทีคอลัมน์นนั โปรแกรมจะแสดง
รายชือลูกค้ าทีวางบิลเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยงั ไม่ไดทํารายการรับชําระ
หลังจากใส่รหัสลูกค้ า โปรแกรมจะแสดงใบวางบิลของลูกค้ า ทียังไม่ได้ ทําการรับชําระ

ป้อนรหัสลูกค้ า

โปรแกรมแสดงใบวางบิลทียังไม่ได้ ชําระเงิน
ส่วน Header

ส่วน Detail
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รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วน Header )
เลขที

เลขทีใบรับชําระเงิน สามารถกําหนดให้ โปรแกรม running อัตโนมัติ หรื อจะป้อนค่าเองก็ได้
โดยไปกําหนดทีเมนู จัดการระบบ หัวข้ อ เอกสาร

วันที

วันทีทําใบรับชําระเงิน โปรแกรมจะแสดงวันทีปั จจุบนั ถ้ าโปรแกรมไม่แสดงวันทีปั จจุบนั ให้
ตรวจสอบการกําหนดค่าวันที ของ Windows
ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขเป็ นวันทีทีต้ องการได้ (กด F9 หรื อดับเบิลคลิก เพือแสดงปฏิทนิ ได้ )

รหัสสาขา (F9)

ป้อนรหัสสาขา ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที

เลขทีใบเสร็ จ

กรณีทีใบเสร็จไม่ได้ เป็ นเลขเดียวกับใบแจ้ งหนี/ใบกํากับภาษี

วันทีใบเสร็ จ

กรณีทีใบเสร็จไม่ได้ ออกพร้ อมกับใบแจ้ งหนี/ใบกํากับภาษี

รหัสลูกค้ า (F9)

ป้อนรหัสลูกค้ า ทีจะทําการรับชําระ (ทําการวางบิลแล้ ว)

รหัสพนักงาน (F9)

ป้อนรหัสพนักงาน ถ้ าจําค่าไม่ได้ ให้ กด F9 หรื อดับเบิลคลิกทีคอลัมน์นี เพือค้ นหา
ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดค่าของพนักงานมาก่อน โดยไปกําหนดที

รวมเงิน

รวมจํานวนเงินทีรับชําระ

ส่ วนลด

จํานวนเงินสวนลด (ถ้ ามี)
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ค่ าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอืนๆ (ถ้ ามี)

สุทธิ

รวมจํานวนเงินทีได้ รับจริง

หมายเหตุ

หมายเหตุอืนๆ

รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ (ส่วน Detail )

เอกสาร

เช่น ขายเชือ, ลดหนี, เพิมหนี

เลขทีเอกสาร

เลขทีของเอกสาร ขายเชือ, ลดหนี, เพิมหนี

วันที

วันทีของเอกสาร ขายเชือ, ลดหนี, เพิมหนี

เลขทีบิล

เลขทีใบวางบิล

ค้ างชําระ

มูลค่าทียังไม่ได้ ชําระเงิน

ยอดชําระ

จํานวนเงินทีจะชําระครังนี (ดับเบิลคลิก ถ้ าต้ องการชําระเต็มจํานวนโดยไม่ต้องป้ อนตัวเลข)

ส่ วนลด

ป้อนจํานวนเงินส่วนลด (ถ้ ามี)

ค่ าธรรมเนียม

ป้อนค่าธรรมเนียมอืนๆ (ถ้ ามี)

หัก ณ ทีจ่ าย

ป้อนจํานวนเงินภาษีถูกหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี)

สุทธิ

จํานวนเงินรวมหลังหักส่วนลด, หัก ณ ทีจ่าย และบวกเพิมค่าธรรมเนียม
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ถ้ ามีจํานวนเงินหัก ณ ทีจ่าย ให้ คลิกปุ่ ม

หลังจากนันให้ คลิกทีปุ่ ม

เพือระบุรายละเอียด

เพือระบุรายละเอียดการรับเงิน

รหัสชําระ คือวิธีการชําระเงิน เช่น ชําระเป็ นเงินสด, เงินโอน, เช็ค, บัตรเครดิต ฯลฯ
สามารถกําหนดรหัสการชําระได้ เอง ทีเมนู
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หลังจากทีป้อนข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม

เพือจัดเก็บข้ อมูล (ข้ อมูลทีป้อนจะไม่ถกู จัดเก็บจนกว่าจะ

คลิกทีปุ่ มนี)
การแก้ ไข, ยกเลิก หรือ ดูรายการรั บชําระเงิน ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ
กดปุ่ ม F2 หรือ คลิกทีปุ่ ม

เมือต้ องการค้ นหารายการรับชําระเงิน ทีบันทึกเก็บไว้ ในระบบ โดย

วัตถุประสงค์ อาจจะเรียกขึนมาดู พิมพ์ แก้ ไข หรือลบออกจากระบบ
โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้ นหา ดังนี

ให้ เลือกรายการทีต้ องการดึงขึนมาดู แก้ ไข หรื อ ยกเลิก แล้ ว คลิกทีปุ่ ม

(รายการทีเลือก คือรายการทีเป็ น

แถบสี)
ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูล โดยป้อนค่าทีต้ องการค้ นหา ในคอลัมน์ด้านซ้ าย (สามารถป้ อนข้ อมูลเท่าทีจําได้ )
การค้ นหาวันที ให้ ป้อนในรูปแบบ ปปปปดดวว (ปี สีหลักตามด้ วยเดือนสองหลักและตามด้ วยวันทีสองหลัก)
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คลิกปุ่ ม
ถ้ าผู้ใช้ เลือก

เพือยกเลิกการค้ นหา และ กลับไปหน้ าจอทีแล้ ว
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของรายการรับชําระเงินทีเลือก

ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขรายละเอียด และ ทําการจัดเก็บอีกครัง
หรื อสามารถลบเอกสารการรับชําระเงินออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรื อ คลิกที
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