BPOFFICE ONLINE

😊การเข้าใชโ้ ปรแกรม

เริม
่ ต้น

ที่ address bar ของ internet browser (แนะนำให้ใช ้ Chrome) ให้พิมพ์
office.bp-server.com

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ Login ดังนี้

1. ป้อนรหัสกิจการ รหัสผูใ้ ช ้ และ รหัสผ่าน
2. ถ้าต้องการให้โปรแกรมจำข้อมูลการ Login สำหรับการเข้าโปรแกรมครัง
้ ต่อ
ไป ให้คลิกถูกที่หน้ าข้อความ จำรหัสผ่าน
3. คลิกปุ่ม เข้าระบบ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอหลัก ดังรู ปถัดไป
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1. ข้อความต้อนรับ จะแสดงประวัติการเข้าระบบครัง
้ ล่าสุด และ วันที่หมดอายุ
การใชโ้ ปรแกรม
้ านในหน้ าจอที่ต้องการ
2. คลิกที่ไอคอนเพื่อเข้าไปใชง
้ หมดของโปรแกรม
3. แถบเมนูด้านบน เป็นเส้ นทางการเข้าถึงหน้ าจอทัง
ี ยู่หน้ าจออื่น แล้วต้องการกลับมาที่หน้ าจอหลักนี้ ให้คลิกที่รหัส
4. กรณี ท่อ
กิจการ บนแถบเมนู
บนแถบเมนูด้านบน จะแสดงกลุ่มของเมนู ดังนี้
แฟ้ม

่ รหัสสิ นค้า
ประกอบด้วยเมนูท่ใี ชใ้ นการตัง
้ รหัสข้อมูลต่างๆ เชน
รหัสคู่ค้า รหัสพนั กงาน

ื้
ซอ

่ ใบขอซอ
ื่ รับวางบิล
ื้ เชน
ื้ ใบสั่ งซอ
ื้ ซอ
ื้ สด ซอ
ื้ เชอ
กลุ่มเมนูระบบซอ
จ่ายช ำระหนี้

ขาย

่ ใบเสนอราคา ใบสั่ งขาย ขายสด ขายเชอ
ื่
กลุ่มเมนูระบบขาย เชน
วางบิล รับช ำระหนี้ ขายหน้ าร้าน (POS)

สต๊อก

่ รับสิ นค้า จ่ายสิ นค้า โอนย้ายที่เก็บ
กลุ่มเมนูระบบสต๊อก เชน
คำนวณต้นทุน

การเงิน

่ โอนเงิน ผ่านเชค
็ ช ำระหนี้ บัตรเครดิต
กลุ่มเมนูระบบการเงิน เชน

บัญช ี

ี ยกประเภท เชน
่ การกำหนดผังบัญช ี การผูก
กลุ่มเมนูระบบบัญชแ
ี ับระบบต่างๆ การกำหนดงบประมาณโครงการ
รหัสบัญชก
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สิ นทรัพย์

้ าน การ
เป็นเมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลสิ นทรัพย์ ประวัติการใชง
่ มบำรุ ง และการคำนวณค่าเสื่ อม
ซอ

ระบบ

เป็นเมนูสำหรับตัง
้ ค่าเอกสาร กำหนดรู ปแบบฟอร์ม กำหนดรู ป
แบบสลากคิวอาร์สำหรับติดกล่องสิ นค้า การกำหนดสิ ทธิการใช ้
โปรแกรม การนำเข้าข้อมูล และการตรวจสอบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
การลงบัญช ี

ออก

ออกจากโปรแกรมกลับไปยังหน้ าจอ Login

😁แนะนำการใชง้ าน

้ านครัง
้ าจจะเริม
สำหรับการใชง
้ แรก ผูใ้ ชอ
่ ที่เมนูไหนก่อน
่ ต้นไม่ถูก ว่าจะเริม
้ าน 7 ขัน
จึงขอแนะนำการใชง
้ ตอนดังนี้
ื่ เลข
1. ไปที่เมนูข้อมูลหลัก เมนูย่อยกิจการ ให้ไปแก้ไขข้อมูลกิจการ ระบุชอ
ประจำตัวผูเ้ สี ยภาษี ไฟล์โลโก้ (ถ้ามี) ข้อมูลเหล่านี้ จะแสดงบนหัวเอกสาร
ต่างๆ ที่พิมพ์ออกจากโปรแกรม
2. ที่เมนูแฟ้มข้อมูลหลัก ป้อนข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น คือ
○ สาขา
○ ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า
○ ประเภทสิ นค้า
○ กลุ่มสิ นค้า
○ หน่ วยนั บ
○ สิ นค้า
○ แผนก
○ พนั กงาน
○ คู่ค้า
○ ประเภทเอกสาร
ี ารช ำระ
○ วิธก
่ สิ นค้า คู่ค้า สามารถนำเข้าจากไฟล์ Excel ได้ ถ้า
ข้อมูลบางอย่างเชน
ต้องการนำเข้า ให้ไปทำที่เมนูระบบ เมนูย่อย นำเข้า
้ าน และสิ ทธิในการเข้าถึงเมนูต่างๆ ที่เมนูระบบ เมนูย่อย
3. กำหนดรหัสผูใ้ ชง
รหัสผูใ้ ช ้

💡

4. กำหนดรู ปแบบของเลขเอกสาร ที่เมนูระบบ เมนูย่อย เลขที่เอกสาร
ื่ มระบบบัญชแ
ี ยกประเภท ต้องไปกำหนดข้อมูลรหัสบัญช ี ที่เมนูบัญช ี
5. กรณี เชอ
เมนูย่อย รหัสบัญช ี
ื่ มระบบบัญชแ
ี ยกประเภท ให้ทำการผูกบัญช ี ที่เมนูบัญช ี เมนูย่อย ผูก
6. กรณี เชอ
ี ่เี มนู สิ นค้า คู่ค้า วิธก
ี ารช ำระด้วย
บัญช ี และต้องผูกบัญชท
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่ มเอกสารกับสมุดบัญช ี ที่เม
ื่ มระบบบัญชแ
ี ยกประเภท ให้ทำการเชือ
7. กรณี เชอ
ื่ มเอกสารกับสมุดบัญช ี
นูบัญช ี หัวข้อ เชอ
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😘กิจการ

เมนูแฟ้ม

คลิกเมนู แฟ้ม และคลิกเมนูย่อย กิจการ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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รหัส

้ ำหน่ าย
รหัสกิจการจะได้จากผูจ

ื่ กิจการ
ชอ

ื่ กิจการของคุณ ที่จะแสดงบนแบบฟอร์มต่างๆ ที่พิมพ์ออก
ชอ
จากโปรแกรม

เลขที่ผเู้ สี ยภาษี

เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก

แพ็คเกจที่ใช ้

ื้
แพ็คเกจที่ทำการสั่ งซอ

คลิกปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อเพิ่มโลโก้ให้กับโปรแกรม โลโก้จะแสดงบนหัวของ
่ ใบสั่ งซอ
ื้ , ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับ
แบบฟอร์มต่างๆ เชน
ภาษี ฯลฯ

่ ยลด
ในส่ วนของการกำหนดค่าเริม
่ ต้น โปรแกรมจะป้อนค่าให้อัตโนมัติ ชว
เวลาในการป้อนข้อมูล ในหน้ าจอต่างๆ ดังนี้
ื่
1. ขายเชอ
ประเภทเอกสาร

้ ระจำหรือใชบ
้ ่อยในหน้ าขายเชอ
ื่ มี 2
กำหนดเอกสารที่ใชป
ประเภทคือ
● ใบแจ้งหนี้
● ใบแจ้งหนี้ /ใบกำกับภาษี
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ราคา

หมายเหตุ 1-5

● ไม่รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าขาย ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
● รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าขาย เป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
่ งหมายเหตุ 5 ชอ
่ ง ในหน้ าจอ
กำหนดข้อความที่จะแสดงในชอ
ื่
ขายเชอ

2. ขายสด
ประเภทเอกสาร

ราคา

หมายเหตุ 1-5

้ ระจำหรือใชบ
้ ่อยในหน้ าขายสด มี 2
กำหนดเอกสารที่ใชป
ประเภทคือ
● ใบเสร็จรับเงิน
● ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
● ไม่รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าขาย ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
● รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าขาย เป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
่ งหมายเหตุ 5 ชอ
่ ง ในหน้ าจอ
กำหนดข้อความที่จะแสดงในชอ
ขายสด

ื่
ื้ เชอ
3. ซอ
ประเภทเอกสาร

ราคา

หมายเหตุ 1-5

้ ระจำหรือใชบ
้ ่อยในหน้ าซอ
ื่ มี 2
ื้ เชอ
กำหนดเอกสารที่ใชป
ประเภท
้ ำหน่ าย
ั จากผูจ
● ใบแจ้งหนี้ ที่ได้รบ
้ ำหน่ าย
ั จากผูจ
● ใบแจ้งหนี้ /ใบกำกับภาษี ที่ได้รบ
ื้ ยังไม่รวม
● ไม่รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าซอ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ื้ เป็นราคาที่รวม
● รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าซอ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
่ งหมายเหตุ 5 ชอ
่ ง ในหน้ าจอ
กำหนดข้อความที่จะแสดงในชอ
ื่
ื้ เชอ
ซอ

ื้ สด
4. ซอ
ประเภทเอกสาร

้ ระจำหรือใชบ
้ ่อยในหน้ าซอ
ื้ สด มี 2
กำหนดเอกสารที่ใชป
ประเภท
้ ำหน่ าย
ั จากผูจ
● ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รบ
้ ำหน่ าย
ั จากผูจ
● ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ได้รบ
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ราคา

หมายเหตุ 1-5

ื้ ยังไม่รวม
● ไม่รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าซอ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ื้ เป็นราคาที่รวม
● รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าซอ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
่ งหมายเหตุ 5 ชอ
่ ง ในหน้ าจอ
กำหนดข้อความที่จะแสดงในชอ
ื้ สด
ซอ

5. ขายหน้ าร้าน
ประเภทเอกสาร

ราคา

้ ระจำหรือใชบ
้ ่อยในหน้ าขายหน้ าร้าน มี 2
กำหนดเอกสารที่ใชป
ประเภท
● ใบเสร็จรับเงิน
● ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
● ไม่รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าขาย ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
● รวมภาษี ราคาสิ นค้าที่ป้อนในหน้ าขาย เป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ 1-5

่ งหมายเหตุ 5 ชอ
่ ง ในหน้ าจอ
กำหนดข้อความที่จะแสดงในชอ
ขายสด

ลูกค้า

ื่ ลูกค้าที่จะแสดงเป็นค่าเริม
กำหนดชอ
่ ต้นในหน้ าขายหน้ าร้าน

6. GL
ื้ และการบันทึกขาย โปรแกรมจะทำการลงบัญช ี
โดยปกติแล้ว การบันทึกซอ
่ การเริม
แยกประเภทให้อัตโนมัติ แต่บางกรณี เชน
้ แรก การบันทึก
่ ใชโ้ ปรแกรมครัง
เอกสารยอดยกมา ไม่ต้องการให้ลงบัญช ี เนื่ องจากทางบัญช ี ก็ทำใบสำคัญยกมา
้ น การกำหนดวันที่เริม
่ึ จะทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซอ
เหมือนกัน ซง
่ ต้นบันทึกบัญช ี
โปรแกรมจะบันทึกบัญช ี ตัง
้ แต่วันที่ ที่ระบุในหน้ าจอนี้ เท่านั้ น

7. การอนุมัติ
ื้ ใบสั่ งซอ
ื้ ใบเสนอราคา ใบสั่ งขาย
มีเอกสาร 4 ประเภทในระบบคือ ใบขอซอ
ที่กำหนดได้ว่าต้องผ่านการอนุมัติในระบบก่อนจะส่ งไปยังขัน
้ ตอนต่อไปหรือไม่ ให้ค
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ลิกถูก เพื่อระบุว่า ต้องผ่านการอนุมัติก่อน ถ้าไม่ต้องผ่านการอนุมัติ ให้คลิก
่ งหมายถูกออก
เครือ

😏สาขา

่ึ โปรแกรมสร้างให้แล้ว ตอนที่ลงทะเบียน คือ
จะต้องมีอย่างน้ อย 1 สาขา ซง
้ ้องมาใส่ รายละเอียดต่างๆเพิ่มเอง เชน
่ รายละเอียดที่
สาขาสำนั กงานใหญ่ แต่ผใู้ ชต
อยู่ เพื่อนำไปแสดงบนหัวแบบฟอร์มต่างๆในโปรแกรม
คลิกเมนูแฟ้ม และคลิกเมนูย่อย สาขา

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้
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ื่ สาขาที่มีอยู่ในระบบ
1. รายชอ
2. สามารถคลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลสาขา หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบสาขา
ื่ และที่อยู่ของสาขา จะถูกนำไปแสดงบนแบบฟอร์มต่างๆ
3. ชอ
○ คอลัมน์ อักษรย่อ จะแสดงนำหน้ าเลขที่เอกสาร ถ้ากำหนดให้เอกสาร
ี ัวข้อ กำหนดรู ปแบบเลขที่เอกสาร)
Run แยกสาขา (รายละเอียดดูท่ห
4. คลิกจัดเก็บ เพื่อบันทึกการเปลียนแปลง
5. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข สามารถคลิก รายการใหม่ เพื่อให้โปรแกรมล้างหน้ า
จอ รอป้อนสาขาใหม่

😌ตำแหน่ งทีเ่ ก็บ

้ ำหนดรหัสและชอ
ื่
สิ นค้าที่เก็บสต๊อกจะต้องระบุตำแหน่ งที่เก็บ เมนูน้ี ใชก
ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย ตำแหน่ งที่เก็บ
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โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้

1. ข้อมูลตำแหน่ งที่เก็บ ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข
หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลตำแหน่ งที่เก็บ ออกจากระบบ
ื่ ที่เก็บ แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
2. ป้อนรหัสที่เก็บ ชอ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขข้อ 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2)
การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่
ข้อมูลตำแหน่ งที่เก็บ จะถูกนำไปใชใ้ นหน้ าจอที่เกี่ยวกับการรับสิ นค้า จ่าย
สิ นค้า และโอนย้ายตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า

😊ประเภทสิ นค้า

สิ นค้าแต่ละตัว จะต้องระบุว่า เป็นสิ นค้าประเภทอะไร อยู่ในกลุ่มไหน และมี
หน่ วยนั บเป็นอะไร หน้ าจอนี้ จะเป็นการกำหนดประเภทสิ นค้า เพื่อนำไปใชใ้ นการ
สร้างข้อมูลสิ นค้า
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย ประเภทสิ นค้า

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้
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1. ข้อมูลประเภทสิ นค้า ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข
หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลประเภทสิ นค้า ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำ
้ ล้ว จะไม่สามารถลบได้)
ไปใชแ
ื่ ประเภทสิ นค้า แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึก
2. ป้อนรหัสประเภทสิ นค้า ชอ
ข้อมูลเข้าระบบ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขข้อ 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2)
การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

😝กลุม่ สิ นค้า

สิ นค้าแต่ละตัว จะต้องระบุว่า เป็นสิ นค้าประเภทอะไร อยู่ในกลุ่มไหน และมี
หน่ วยนั บเป็นอะไร หน้ าจอนี้ จะเป็นการกำหนดกลุ่มสิ นค้า เพื่อนำไปใชใ้ นการสร้าง
ข้อมูลสิ นค้า
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย กลุ่มสิ นค้า

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้
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1. ข้อมูลกลุ่มสิ นค้า ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ
้ ล้ว
คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลกลุ่มสิ นค้า ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใชแ
จะไม่สามารถลบได้)
ื่ กลุ่มสิ นค้า แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้า
2. ป้อนรหัสกลุ่มสิ นค้า ชอ
ระบบ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขใน 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2)
การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

😊หน่ วยนั บ

สิ นค้าแต่ละตัว จะต้องระบุว่า เป็นสิ นค้าประเภทอะไร อยู่ในกลุ่มไหน และมี
หน่ วยนั บเป็นอะไร หน้ าจอนี้ จะเป็นการกำหนดหน่ วยนั บ เพื่อนำไปใชใ้ นการสร้าง
ข้อมูลสิ นค้า
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย หน่ วยนั บ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้
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1. ข้อมูลหน่ วยนั บ ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ ค
้ ล้ว จะ
ลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลหน่ วยนั บ ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใชแ
ไม่สามารถลบได้)
ื่ หน่ วยนั บ แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้า
2. ป้อนรหัสหน่ วยนั บ ชอ
ระบบ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขใน 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2)
การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

😋สิ นค้า

ก่อนสร้างข้อมูลสิ นค้า จะต้องเตรียมข้อมูล ประเภทสิ นค้า กลุ่มสิ นค้า หน่ วย
นั บ และ ตำแหน่ งที่เก็บก่อน เนื่ องจากข้อมูลเหล่านั้ น จะถูกนำมาใชเ้ ป็น
ส่ วนประกอบของการสร้างข้อมูลสิ นค้า
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย สิ นค้า

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้
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1. ข้อมูลสิ นค้า ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิก
้ ล้ว จะไม่
ปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลสิ นค้า ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใชแ
สามารถลบได้)
ื่ สิ นค้า
2. สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้า ที่อยู่ในระบบ โดยระบุ รหัสสิ นค้า หรือ ชอ
แล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา
3. รายละเอียดของข้อมูลสิ นค้า อธิบายในตารางถัดไป
รายละเอียดข้อมูลสิ นค้า
รหัสสิ นค้า

ประเภท
รายการ

กำหนดรหัสสิ นค้าได้สูงสุด 25 ตัวอักษร เป็นตัวอักษร หรือ
้ ักขระพิเศษบางตัว เชน
่
ตัวเลขก็ได้ แต่ห้ามใชอ
่ งหมาย ‘
เครือ
่ งหมาย “
เครือ
เครืองหมาย &
่ งหมาย :
เครือ
่ งหมาย /
เครือ
่ งหมาย \
เครือ
่ งหมาย %
เครือ
●
●
●
●

สิ นค้าเก็บสต๊อก (สามารถดูรายงานสต๊อกคงเหลือได้)
สิ นค้าไม่เก็บสต๊อก
งานบริการ
้ ่าย
รหัสค่าใชจ
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ื่ สิ นค้า
ชอ

ื่ สิ นค้า
ป้อนชอ

รายละเอียด

ป้อนคำอธิบายรายละเอียดของสิ นค้า (ปล่อยว่างได้)

ประเภทสิ นค้า

เป็นสิ นค้าประเภทอะไร (ตามข้อมูลประเภทสิ นค้าที่กำหนดไว้)

กลุ่มสิ นค้า

เป็นสิ นค้ากลุ่มไหน (ตามข้อมูลกลุ่มสิ นค้าที่กำหนดไว้)

หน่ วยนั บ

หน่ วยของสิ นค้า (ตามข้อมูลหน่ วยนั บที่กำหนดไว้)

ที่จัดเก็บ

กรณี เป็นสิ นค้าเก็บสต๊อก ต้องระบุตำแหน่ งที่เก็บเริม
่ ต้น (ตอน
ทำรับ หรือ จ่ายสิ นค้า โปรแกรมจะระบุว่า รับเข้าที่เก็บนี้ จ่าย
ออกจากที่เก็บนี้ แต่สามารถเปลี่ยนได้ตอนทำรับ หรือ ตอนทำ
จ่าย)

ื้
ราคาซอ

ระบุค่าเริม
่ ต้นของราคาสิ นค้าตอนรับเข้า (เปลี่ยนแปลงตอนทำ
รับได้)

ราคาขาย

ระบุค่าเริม
่ ต้นของราคาสิ นค้าตอนทำจ่าย (เปลี่ยนแปลงตอนทำ
จ่ายได้)

จุดต่ำสุด

แสดงในรายงานสิ นค้าถึงจุดต่ำสุด หรือ Minimum Stock ถ้า
สิ นค้าคงเหลือ เหลือน้ อยหรือเท่ากับ จุดต่ำสุดที่กำหนดไว้

จุดสูงสุด

แสดงในรายงานสิ นค้าถึงจุดสูงสุด หรือ Maximum Stock ถ้า
สิ นค้าคงเหลือ เหลือมากกว่าหรือเท่ากับ จุดสูงสุดที่กำหนดไว้

ขนาดบรรจุ

ระบุจำนวนสิ นค้า ที่บรรจุในกล่องสิ นค้า (หน่ วยบรรจุ)
้ ำนวณ จำนวนกล่อง เพื่อพิมพ์ฉลาก QR
โปรแกรมจะนำไปใชค
แปะที่กล่องสิ นค้า

หน่ วยบรรจุ

่ กล่อง หีบ ลัง
ระบุหน่ วยบรรจุ เชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดค่าเริม
่ ต้น อัตราภาษีของสิ นค้า

ปุ่มหน้ า POS

เลือกได้ว่าจะให้แสดงปุ่มกดในหน้ า POS หรือไม่

สถานะ

้ าน จะไม่สามารถลบออกจากระบบได้
สิ นค้าที่ยกเลิกการใชง
เนื่ องจากถูกนำไปใชใ้ นการบันทึกรายการเคลื่อนไหวต่างๆ แต่
สามารถระบุสถานะเป็น เลิกใช ้ สิ นค้าที่มีสถานะเลิกใช ้ จะไม่
สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสิ นค้านี้ ได้อีก

ี อ
ื้ ,
รหัสบัญชซ
ี
รหัสบัญชขาย

่ื มระบบ บัญช ี
ี อ
ี าย สำหรับการเชอ
ื้ และ รหัสบัญชข
ระบุรหัสบัญชซ
แยกประเภท

รู ปสิ นค้า

อัพโหลดรู ปของสิ นค้า
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เหมือนกับหน้ าจออื่นๆ หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว จะต้องคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อ
เก็บข้อมูลเข้าระบบ
้ ูรายละเอียดข้อมูลสิ นค้า สามารถพิมพ์
ด้านล่าสุด จะมีปุ่ม พิมพ์ สำหรับใชด
่ งพิมพ์ หรือส่ งออกเป็น Excel ได้
ออกทางเครือ
เมื่อกดปุ่ม พิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

่ นไขในการแสดงผล แล้ว คลิกปุ่ม ที่เป็นรู ป แว่นขยาย
1. ระบุเงือ
2. ข้อมูลจะแสดงในส่ วนที่ 2 หลังจากคลิกปุ่ม แว่นขยาย
่ งพิมพ์
3. สามารถดาวน์ โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV, Excel หรือ พิมพ์ออกเครือ

😏แผนก

ื้ ขาย รับสิ นค้า จ่ายสิ นค้า วัตถุประสงค์ เพื่อ
แผนก จะนำไปใชใ้ นหน้ าจอ ซอ
้ ิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแยกตามแผนกได้ เชน
่ ค่าใชจ
้ ่ายแยกตามแผนก การเบิก
นำมาใชว
้ ัสดุแยกตามแผนก ฯลฯ
ใชว
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย แผนก
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โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้

1. ข้อมูลแผนก ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิก
้ ล้ว จะไม่
ปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลแผนก ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใชแ
สามารถลบได้)
ื่ แผนก แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
2. ป้อนรหัสแผนก ชอ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขข้อ 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2)
การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

😐พนั กงาน

คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย พนั กงาน

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้
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1. ข้อมูลพนั กงาน ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ ค
้ ล้ว จะ
ลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลพนั กงาน ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใชแ
ไม่สามารถลบได้)
ื่
2. สามารถค้นหาข้อมูลพนั กงาน ที่อยู่ในระบบ โดยระบุ รหัสพนั กงาน หรือ ชอ
พนั กงาน แล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา
3. รายละเอียดของข้อมูลพนั กงาน อธิบายในตารางถัดไป
รายละเอียดข้อมูลพนั กงาน
รหัส

กำหนดรหัสพนั กงานได้สูงสุด 10 ตัวอักษร เป็นตัวอักษร หรือ
้ ักขระพิเศษบางตัว (ข้อห้ามเหมือนการ
ตัวเลขก็ได้ แต่ห้ามใชอ
กำหนดรหัสสิ นค้า และ รหัสอื่นๆ ในโปรแกรม)

สถานะ

ใช ้ = นำไปบันทึกข้อมูลได้

ื่ พนั กงาน
ชอ

ื่ และ นามสกุล
ป้อนชอ

โทรศั พท์

่ ฟอร์มใบ
โทรศั พท์จะถูกดึงไปแสดงในแบบฟอร์มต่างๆ เชน
ื้
เสนอราคา,ใบสั่ งซอ

ตำแหน่ งงาน

ตำแหน่ งงานอาจถูกดึงไปแสดงในแบบฟอร์มต่างๆ

อีเมล์

กรณี มีการขออนุมัติผา่ นระบบ โปรแกรมจะส่ งอีเมล์ตามที่ระบุไว้

็
รู ปลายเซน

้ สดงในแบบฟอร์มต่างๆ เชน
่ ใบสั่ งซอ
็ ใชแ
ื้ ใบเสนอ
รู ปลายเซน
ราคา ฯลฯ
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เหมือนกับหน้ าจออื่นๆ หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว จะต้องคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อ
เก็บข้อมูลเข้าระบบ

😁คู่ค้า

คู่ค้า หมายถึงหน่ วยงานหรือบุคคลภายนอก ที่ทำธุ รกิจหรือทำการค้าด้วย
่ ลูกค้า หรือ ผูจ
้ ำหน่ าย
เชน
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย คู่ค้า

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้
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1. ข้อมูลคู่ค้า ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิก
้ ล้ว จะไม่
ปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลคู่ค้า ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใชแ
สามารถลบได้)
ื่ คู่ค้า แล้ว
2. สามารถค้นหาข้อมูลคู่ค้า ที่อยู่ในระบบ โดยระบุ รหัสคู่ค้า หรือ ชอ
คลิกปุ่ม ค้นหา
3. รายละเอียดของข้อมูลคู่ค้า อธิบายในตารางถัดไป
รายละเอียดข้อมูลคู่ค้า
รหัส

กำหนดรหัสคู่ค้าได้สูงสุด 10 ตัวอักษร เป็นตัวอักษร หรือ
้ ักขระพิเศษบางตัว (ข้อห้ามเหมือนการ
ตัวเลขก็ได้ แต่ห้ามใชอ
กำหนดรหัสสิ นค้า และ รหัสอื่นๆ ในโปรแกรม)

สาขา

ื่ สาขา เชน
่ สำนั กงานใหญ่
ระบุชอ

ื่ ,ที่อยู่,เบอร์
ชอ
โทร

ื่ คอลัมน์
ระบุรายละเอียดที่อยู่ตามชอ

ติดต่อกับ

ื้ หลังจากป้อนรหัสคู่ค้า โปรแกรม
ที่หน้ าจอขาย หรือ หน้ าจอซอ
ื่ ผูต
้ ิดต่อ ที่กำหนดไว้ในคอลัมน์ นี้
จะแสดงชอ

ประเภท

ระบุเป็นนิ ติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา

เลขที่

เลขที่ผเู้ สี ยภาษี (กรณี ระบุประเภทเป็น นิ ติบุคคล)
เลขที่บัตรประชาชน (กรณี ระบุประเภทเป็น บุคคลธรรมดา)

เครดิต

ื้ หลังจากป้อนรหัสคู่ค้า โปรแกรม
ที่หน้ าจอขาย หรือ หน้ าจอซอ

21

BPOFFICE ONLINE

จะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่กำหนดไว้ในคอลัมน์ นี้
ข้อมูลการช ำระ

่ รับวางบิลทุกวันที่
ป้อนหมายเหตุเกี่ยวกับการช ำระเงิน เชน
เท่าไหร่

รหัสบัญช ี
เจ้าหนี้ ,ลูกหนี้

ื่ มระบบ บัญชแ
ี ยกประเภท
ระบุรหัสบัญช ี สำหรับการเชอ

รหัสฉลาก

ระบุรหัสฉลาก ที่กำหนดในเมนูระบบ เมนูย่อยรู ปแบบฉลาก
สำหรับการพิมพ์ ฉลาก QR

เหมือนกับหน้ าจออื่นๆ หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว จะต้องคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อ
เก็บข้อมูลเข้าระบบ
้ ูข้อมูล พิมพ์ออกทางเครือ
่ งพิมพ์ หรือส่ ง
ด้านล่าสุด จะมีปุ่ม พิมพ์ สำหรับใชด
ออกเป็น Excel
เมื่อกดปุ่ม พิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

่ นไขในการแสดงผล แล้ว คลิกปุ่ม ที่เป็นรู ป แว่นขยาย
1. ระบุเงือ
2. ข้อมูลจะแสดงในส่ วนที่ 2 หลังจากคลิกปุ่ม แว่นขยาย
่ งพิมพ์
3. สามารถดาวน์ โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV, Excel หรือ พิมพ์ออกเครือ

😚ประเภทเอกสาร

งานของระบบสต๊อก คือ รับเข้า เบิกออก และ โอนย้ายที่เก็บ การรับเข้า อาจมี
่ รับจากการซอ
ื้ รับจากการผลิต รับคืน รับเพราะปรับปรุ งยอด
หลายประเภท เชน
่ เดียวกัน เชน
่ จ่ายขาย เบิกวัตถุดิบไปผลิต เบิกใชใ้ นสำนั กงาน
การจ่ายออกก็เชน
เบิกเพื่อปรับปรุ งยอด
้ ำหนดกลุ่มเอกสาร สำหรับการรับ
ประเภทเอกสารที่กำหนดในหน้ าจอนี้ ใชก
้ าร ซอ
ื้ ขาย (เนื่ องจากการซอ
ื้ ขาย
สิ นค้า และจ่ายสิ นค้า ของระบบสต๊อก ที่ไม่ใชก
ั เจนอยู่แล้ว)
มีหน้ าจอแยกชด
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คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย ประเภทเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ดังนี้

1. ข้อมูลประเภทเอกสาร ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข
หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลประเภทเอกสาร ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำ
้ ล้ว จะไม่สามารถลบได้)
ไปใชแ
ื่ ประเภทเอกสาร และ ระบุว่า เป็นเอกสารด้านรับ หรือ ด้าน
2. ป้อนรหัส และ ชอ
จ่าย
3. คลิกปุ่มจัดเก็บ เมื่อมีการเพิ่ม หรือ แก้ไขข้อมูล
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้ ะบุประเภทการช ำระเงิน เชน
่ เงินสด เงินโอน เชค
็ บัตรเครดิต เงินสด
ใชร
ย่อย ฯลฯ
ี ารช ำระ
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย วิธก

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ี ารช ำระ ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ
1. ข้อมูลวิธก
้ ล้ว
ี ารช ำระ ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใชแ
คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลวิธก
จะไม่สามารถลบได้)
ื่ วิธก
ี ารช ำระ แล้วคลิกปุ่มค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล
2. สามารถป้อนรหัส หรือ ชอ
ี ารช ำระ ดังนี้
3. ป้อนรายละเอียดวิธก
a.
b.
c.
d.

ป้อนรหัส
ื่
ป้อนชอ
็ )
ระบุประเภท (เงินสด,เงินสดย่อย,เงินฝาก,บัตรเครดิต,เชค
ระบุยอดยกมา (ถ้ามี)
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ื่ มต่อระบบบัญชแ
ี ยกประเภท
e. ระบุรหัสบัญช ี เมื่อต้องการการเชอ
4. คลิกปุ่มรายการใหม่ เพื่อล้างหน้ าจอรอป้อนรายการใหม่

😊รหัสรายได้/รายการหัก

ื้ หรือ ขาย ไม่ว่าจะเป็นการซอ
ื้ ขายสิ นค้า หรือ ซอ
ื้ ขายบริการ
การบันทึกซอ
่ ่าสิ นค้าหรือค่าบริการ เชน
่
อาจต้องมีการจ่าย หรือ รับช ำระเงิน ที่ไม่ใชค
ค่าธรรมเนี ยม,ค่าปรับ,การปัดเศษทศนิ ยม ฯลฯ
คลิกเมนูแฟ้ม คลิกเมนูย่อย รหัสรายได้/รายการหัก

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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1. รหัสรายได้/รายการหัก ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข
หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลรหัสรายได้/รายการหัก ออกจากระบบ (ข้อมูล
้ ล้ว จะไม่สามารถลบได้)
ที่ถูกนำไปใชแ
ื่ รายได้/รายการหัก แล้วคลิกปุ่มค้นหา เพื่อค้นหา
2. สามารถป้อนรหัส หรือ ชอ
ข้อมูล
ื่ รายได้รายการหัก ถ้าต้องการเชอ
ื่ มระบบบัญชแ
ี ยกประเภท
3. ป้อนรหัส และ ชอ
ี ะต้องสร้างมาก่อน ในเมนูบัญช)ี
ให้ป้อนรหัสบัญช ี (รหัสบัญชจ
4. คลิกปุ่มรายการใหม่ เพื่อล้างหน้ าจอรอป้อนรายการใหม่

😌โครงการ

ื้ ขาย หรือการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถระบุโครงการได้ ในเมนูระบ
การบันทึกซอ
ี ามารถตัง
้ ่ายต่างๆที่เกิด
บบัญชส
้ งบประมาณโครงการ เพื่อใชเ้ ปรียบเทียบกับค่าใชจ
ขึ้นจริง
คลิกเมนูแฟ้ม คลิกเมนูย่อย โครงการ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังรู ปถัดไป
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1. ข้อมูลโครงการ ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ ค
้ ล้ว จะ
ลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลโครงการ ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใชแ
ไม่สามารถลบได้)
ื่ โครงการ แล้วคลิกปุ่มค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล
2. สามารถป้อนรหัส หรือ ชอ
3. ป้อนรายละเอียดโครงการ แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ
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😏เลขทีเ่ อกสาร

เมนูระบบ

่ึ เอกสารแต่ละตัว จะมีเลขที่
มีเอกสารหลายชนิ ดในโปรแกรม BP OFFICE ซง
กำกับ ที่โปรแกรมจะสร้างให้อัตโนมัติ (Running) โดยสามารถกำหนดรู ปแบบของ
เลขที่เอกสารได้ ที่หน้ าจอนี้
คลิกเมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย เลขที่เอกสาร

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

เอกสาร

ื่ เอกสารที่ต้องการกำหนดรู ปแบบ
รายชอ

ข้อความนำ

ข้อความนำเลขที่เอกสาร
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Run แยกสาขา

เลขที่เอกสารของแต่ละสาขา จะ Running แยกกันคนละชุด

เริม
่ 1 เมื่อขึ้นเดือน
ใหม่

เริม
่ ลำดับที่ 1 เมื่อขึ้นเดือนใหม่

จำนวนหลัก
Running

จำนวนหลักของเลขลำดับที่

ปุ่มแก้ไข

คลิกปุ่มแก้ไข ถ้าต้องการแก้ไขรู ปแบบ

รู ปแบบของเอกสาร จะเป็นดังนี้
BBBXXXYYMM9999

BBB = อักษรย่อ สาขา (ถ้าระบุ Run แยกสาขา ถ้าไม่ระบุจะไม่มี)
XXX = ข้อความนำ (ถ้าระบุข้อความนำ ถ้าไม่ระบุจะไม่มี)
YY = ปี 2 หลัก
MM = เดือน 2 หลัก (ถ้ากำหนด เริม
่ 1 เมื่อขึ้นเดือนใหม่ ถ้าไม่กำหนดจะไม่มี)
9999 = ลำดับของเลข Running

💡ทุกตัวรวมกันต้องไม่เกิน 15 ตัวอักษร (เลขเอกสารไม่เกิน 15 ตัวอักษร)
เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

1. รายละเอียดรู ปแบบ
2. คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกเข้าระบบ
ื่ เอกสาร หรือ คลิกปุ่ม เลขที่ล่าสุด เพื่อ
3. คลิกปุ่ม ค้นหา เพื่อกลับไปหน้ ารายชอ
ดู หรือ กำหนดเลขถัดไป
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1. โปรแกรมแสดงเลขที่ต่อไปของเอกสาร (กลุ่ม คือ กลุ่มของ Running ที่จะเริม
่
นั บ 1 ใหม่)
2. คลิกปุ่มแก้ไข เมื่อต้องการแก้ไข กลุ่ม หรือ เลขที่ต่อไป หรือ คลิกปุ่มลบ ถ้า
ต้องการ ลบกลุ่มนี้ ออก
3. ถ้ากดปุ่มแก้ไขในข้อ 2 โปรแกรมจะให้ ป้อนข้อมูลในส่ วนนี้
4. หลังจากป้อนข้อมูลในข้อ 3 ให้คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ
ื่ เอกสาร
5. กลับไปหน้ าจอรายชอ

💡การแก้ไขข้อมูลในหน้ าจอเลขที่ล่าสุด ต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจ
ทำให้เกิดปัญหาเลขเอกสารซ้ำได้ ถ้ากำหนดค่าไม่ถูกต้อง

😙รหัสผูใ้ ช้

สำหรับเพิ่ม หรือ แก้ไขรหัสผูใ้ ชโ้ ปรแกรม และ กำหนดสิ ทธิในการเข้าถึงเม
นูต่างๆ ในโปรแกรม
คลิกเมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย รหัสผูใ้ ช ้
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ื่ ผูใ้ ชท
้ ่ม
ี ีอยู่ในระบบ
1. โปรแกรมแสดงรายชอ
2. คลิกปุ่ม แก้ไข เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช ้ รวมถึงการกำหนดสิ ทธิในการเข้า
ใชเ้ มนูต่างๆ
3. คลิกปุ่ม เพิ่มผูใ้ ช ้ เพื่อสร้างรหัสผูใ้ ชใ้ หม่
้ ายใหม่
เมื่อคลิกปุ่มเพิ่มผูใ้ ช ้ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอเพิ่มผูใ้ ชร

1. ป้อนรายละเอียดผูใ้ ช ้
2. คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกรายการที่ป้อนเเข้าระบบ
่ื ผูใ้ ชท
้ ง
ั้ หมด หรือ คลิกปุ่ม
3. คลิกปุ่ม ค้นหา เพื่อกลับไปยังหน้ าจอแสดงรายชอ
้ ายใหม่
เพิ่มผูใ้ ช ้ เมื่อต้องการล้างหน้ าจอ รอป้อนผูใ้ ชร

31

BPOFFICE ONLINE

1. ถ้าอยู่ในสถานะ แก้ไขผูใ้ ช ้ จะมีปุ่ม สิ ทธิการใชเ้ มนู และ สิ ทธิการเข้าถึงสาขา
แสดงขึ้นมา
2. ถ้าอยู่ในสถานะ แก้ไขผูใ้ ช ้ จะมีปุ่ม ลบ

👉กำหนดสิ ทธิการใชเ้ มนู

คลิกปุ่ม สิ ทธิการใชเ้ มนู เมื่ออยู่ในสถานะ แก้ไข

ื่ เมนู ที่ยังไม่ได้ให้สิทธิ
รายชอ
คลิกเลือก เมนู ที่ต้องการให้สิทธิ
ื่ เมนูจะย้ายไปอยู่ตารางด้านล่าง
คลิกปุ่ม เพิ่มสิ ทธิ รายชอ
ื่ เมนู ที่ได้รบ
้ าน
ั สิ ทธิในการเข้าใชง
รายชอ
้ าน
คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการยกเลิกสิ ทธิการใชง
้ นอื่น โดยเลือก รหัสผูใ้ ชท
้ ่ต
ี ้องการ
สามารถ Copy สิ ทธิ ให้เหมือน รหัสผูใ้ ชค
Copy แล้ว คลิกปุ่ม Copy
ื่ ผูใ้ ช,้ ปุ่มหน้ าแรก กลับไปหน้ าจอแก้ไขรหัสผูใ้ ช,้
7. ปุ่มค้นหา กลับไปหน้ ารายชอ
ปุ่มสิ ทธิการเข้าถึงสาขา สำหรับกำหนดสิ ทธิการเข้าถึงสาขา (หัวข้อถัดไป)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

👉กำหนดสิ ทธิการเข้าถึงสาขา

คลิกปุ่ม สิ ทธิการเข้าถึงสาขา เมื่ออยู่ในสถานะ แก้ไข
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ื่ สาขา ที่ยังไม่ได้ให้สิทธิ
รายชอ
คลิกเลือก สา ที่ต้องการให้สิทธิ
ื่ สาขาจะย้ายไปอยู่ตารางด้านล่าง
คลิกปุ่ม เพิ่มสิ ทธิ รายชอ
ื่ สาขา ที่ได้รบ
้ าน
ั สิ ทธิในการเข้าใชง
รายชอ
้ าน
คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการยกเลิกสิ ทธิการใชง
ื่ ผูใ้ ช,้ ปุ่มหน้ าแรก กลับไปหน้ าจอแก้ไขรหัสผูใ้ ช,้
ปุ่มค้นหา กลับไปหน้ ารายชอ
ปุ่มสิ ทธิการเข้าถึงเมนู สำหรับกำหนดสิ ทธิการเข้าถึงเมนู

😋นำเข้า

้ าจมีข้อมูล ที่ส่งออกมาจากระบบอื่น หรือ ข้อมูล
เมื่อเริม
่ ต้นใชโ้ ปรแกรม ผูใ้ ชอ
่ึ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้ นมา import เข้าไปในโปรแกรมได้
ที่อยู่ในไฟล์ Excel ซง
้ หมด โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเข้าทีละรายการ
ทัง
ข้อมูลที่สามารถนำเข้าได้ ณ ปัจจุบันคือ ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลผังบัญช ี
ข้อมูลพนั กงาน (ในอนาคต จะมีเพิ่มมากกว่านี้ )
คลิกที่เมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย นำเข้า
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่ ะนำข้อมูลเข้า แล้วคลิกปุ่ม OK (จะแสดงตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลสิ นค้า)
เลือกรายการ ทีจ

่ ด้วย
1. ให้จัดคอลัมน์ ตามรู ปแบบที่โปรแกรมกำหนด บันทึกเป็น Text File คัน
Tab และ Encoding เป็น UTF-8 (ดูหัวข้อ การเตรียม Text File)
2. คลิกเลือก Text File
3. คลิกปุ่ม อัพโหลดไฟล์

👉การเตรียม Text File
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ี ่ี ที่จะขอแนะนำคือ ให้จัดคอลัมน์ ใน Excel แล้ว Copy Sheet ไปวางบน
วิธท
โปรแกรม Notepad ดังนี้
ให้ทำการ copy cell จาก Excel (ไม่ต้อง copy หัวคอลัมน์ )

แล้ววางบนโปรแกรม Notepad

ที่โปรแกรม Notepad เลือกเมนู File แล้วคลิก Save (เพื่อ save text file)

เลือก Encoding เป็น UTF-8 แล้ว คลิกปุ่ม Save
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หลังจากเตรียม Text file เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่โปรแกรม

1.
2.
3.
4.

คลิกปุ่มเลือกไฟล์
ี ้องการ
เลือกไฟล์ท่ต
คลิกปุ่ม Open เพื่อยืนยันไฟล์ท่เี ลือก
คลิกปุ่มอัพโหลดไฟล์

หลังจากคลิกปุ่ม อัพโหลดไฟล์ โปรแกรมจะเริม
่ นำเข้าข้อมูล ถ้าพบข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาด ตามตัวอย่างในรู ปถัดไป
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จากตัวอย่างในรู ปด้านบน คอลัมน์ POS ต้อง ระบุเป็น Y หรือ N เท่านั้ น
เมื่อพบข้อผิดพลาด จะต้องกลับไปแก้ไขไฟล์ให้ถูกต้องก่อน แล้วกลับมาทำ
การนำเข้าใหม่

😊รูปแบบฟอร์ม

เอกสารที่ออกจากโปรแกรมต่อไปนี้ สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามต้องการ
และนอกจากการเปลี่ยนฟอนต์ ยังสามารถเปลี่ยนรู ปแบบหรือหน้ าตาของฟอร์มให้
้ ่ายเพิ่ม) เอกสารดังกล่าวได้แก่
ตรงตามต้องการได้ (อาจมีค่าใชจ
ื้
● ใบขอซอ
ื้
● ใบสั่ งซอ
● ใบเสนอราคา
● ใบสั่ งขาย
● ใบแจ้งหนี้
● ใบเสร็จรับเงิน
● ใบกำกับภาษี
● ใบวางบิล
● ใบลดหนี้
คลิกเมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย รู ปแบบบฟอร์ม
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ื่ เอกสารที่กำหนดรู ปแบบฟอร์ม (เอกสารที่ไม่ได้กำหนดรู ปแบบ จะใช ้
1. รายชอ
รู ปแบบตามค่าเริม
่ ต้น (default) ของโปรแกรม
2. ระบุรายละเอียดการกำหนดรู ปแบบฟอร์ม ได้แก่
ื่ เอกสาร
○ ชอ
้ ลิต)
○ รหัสฟอร์ม (สอบถามผูผ
○ หมายเหตุ 1 - 5
○ ฟอนต์
○ แสดงวันที่เอกสารเป็นปี พ.ศ.
้ อร์มนี้
○ คลิกใช ้ เพื่อเลือกใชฟ
3. คลิกจัดเก็บเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

😏รูปแบบฉลาก

ื่ สามารถพิมพ์คิวอาร์โค้ดติดกล่องสิ นค้า
ระบบบันทึกการขายสดและขายเชอ
้ ะบบการส
ตามความต้องการของลูกค้าได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่ใชร
แกนคิวอาร์บันทึกรับสิ นค้าเข้า
่ึ ใน
รหัสสิ นค้าที่แสดงเป็นแถบคิวอาร์โค้ด จะเป็นรหัสสิ นค้าของลูกค้า ซง
ื่ มโยงรหัสสิ นค้าของผูใ้ ชก
้ ับรหัสสิ นค้าของ
โปรแกรมได้เตรียมหน้ าจอสำหรับเชอ
ลูกค้าไว้แล้ว (เมนูแฟ้ม เมนูย่อยรหัสสิ นค้าของคู่ค้า)
คลิกเมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย รู ปแบบฉลาก
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โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

่ ำหนดไว้ สามารถคลิกปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขรายละเอียด หรือ ปุ่มลบเพื่อ
1. ข้อมูลฉลากทีก
ยกเลิกการใช้
2. รายละเอียดการกำหนดรู ปแบบฉลาก (แสดงในตารางถัดไป)
3. คลิกปุ่มจัดเก็บเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดฉลาก
รหัสฉลาก

กำหนดรหัสฉลาก

่ ฉลาก
ชือ

่ ฉลาก
ตัง
้ ชือ
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กว้าง

ความกว้างของฉลาก

สูง

ความสูงของฉลาก

ข้อมูลบนแถบ

่ สดงบนแถบคิวอาร์โค้ด
ข้อมูลทีแ

่
ตัวคัน

่ สดงบนแถบคิวอาร์โค้ด
่ ของข้อมูลทีแ
ตัวคัน

ข้อความ 1 - 5

่ อ
้ งการแสดงบนฉลาก
ข้อความทีต

่ ำหนดในเมนูน้ี จะนำไปใช้ในเมนู คู่ค้า
รหัสฉลากทีก
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ื้
เมนูซอ

😲ใบขอซอ้ื

ื้ หรือจะส่ งออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้
สำหรับจัดทำ และ พิมพ์ใบขอซอ
ื้ สามารถอนุมัติผา่ นระบบได้ โดยโปรแกรมจะส่ งอีเมล์แจ้งไปยังผู้
ใบขอซอ
้ ะบบอนุมัติก็
้ ัดทำ ขอให้มีการอนุมัติ หรือกรณี ไม่ต้องการใชร
ั ทึ เมื่อผูจ
อนุมัติทน
ั ที หลังจากบันทึกข้อมูล (ตัง
ทำได้ โดยระบบจะบันทึกสถานะเป็นอนุมัติทน
้ ค่าจะให้
ผ่านระบบอนุมัติหรือไม่ ที่เมนูกิจการ)
ื้ และคลิกเมนูย่อย ใบขอซอ
ื้
คลิกเมนูซอ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

1.
2.
3.
4.

ื้
ส่ วนหัวของใบขอซอ
ส่ วนรายการสิ นค้า
ื้
ส่ วนท้ายของใบขอซอ
ปุ่มควบคุม
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ื้
ส่ วนหัวของใบขอซอ
สาขา

โปรแกรมจะแสดงสาขา ตามที่กำหนดค่าเริม
่ ต้นของรหัสผูใ้ ช ้
้ ีสิทธิในการเข้าถึงสาขานั้ นๆ
สามารถเปลี่ยนสาขาได้ ถ้าผูใ้ ชม

เลขที่

ื้ โปรแกรมจะ Running ให้
เลขที่ใบขอซอ

ื้
วันที่ขอซอ

ื้ โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่
วันที่ขอซอ
ได้

สถานะ

จะมี 5 สถานะ ดังนี้
1. จัดทำ
2. ส่ งอนุมัติ (ข้อมูลจะถูกส่ งไปแสดงที่หน้ าจอ อนุมัติใบขอ
ื้ )
ซอ
3. อนุมัติ
4. ไม่อนุมัติ
5. ยกเลิก
ื้ สถานะจะเป็นอนุมัติ
ถ้าตัง
้ ค่าระบบว่า ไม่ต้องอนุมัติใบขอซอ
และแก้ไขไม่ได้

้ ำหน่ าย
ผูจ

ื่ ผูจ
้ ำหน่ าย แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

ติดต่อกับ

ื่ ผูต
้ ิดต่อ ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า สามารถแก้ไข
โปรแกรมจะแสดงชอ
ได้

เครดิต

โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า
สามารถแก้ไขได้

วันที่ต้องการ

้ ิ นค้า
วันที่ต้องการใชส

ื้
้ อซอ
ผูข

ื่ พนั กงาน ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

้ นุมัติ
ผูอ

ื่ ผูอ
้ นุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

แผนก

ื่ แผนก ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

หมายเหตุ
1,2,3,4,5

โปรแกรมจะแสดงข้อความ ที่กำหนดค่าเริม
่ ต้นไว้ ในแฟ้ม
กิจการ

หมายเหตุ 6

โปรแกรมจะแสดงข้อความจาก ข้อมูลการช ำระ ที่กำหนดไว้ใน
แฟ้มคู่ค้า

ส่ วนรายการสิ นค้า
ลำดับ

ลำดับของรายการสิ นค้า
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รายการ

ื่ รายการสิ นค้า
รหัส และ ชอ

หน่ วยนั บ

หน่ วยนั บของสิ นค้า

จำนวน

จำนวนสิ นค้า

หน่ วยละ

ราคาสิ นค้าต่อหน่ วย

ส่ วนลด

จำนวนเงินส่ วนลด

รวมเงิน

รวมเงินหลังหักส่ วนลด

ภาษี

% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หักฯ

% หัก ณ ที่จ่าย

เลือก

1. คลิกแทรก เพื่อแทรกรายการสิ นค้า
2. คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการสิ นค้า
3. คลิกลบ เพื่อลบรายการสิ นค้า

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการสิ นค้าที่บรรทัดล่างสุด
กรณี คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ แก้ไขรายการสิ นค้า โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

สิ นค้า

ื่ สิ นค้า แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง
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รายละเอียด

โปรแกรมแสดงรายละเอียดของสิ นค้า ที่กำหนดไว้ในแฟ้ม
สิ นค้า

จำนวน

จำนวนสิ นค้า

หน่ วยละ

ราคาต่อหน่ วย

รวมเงินก่อนลด

จำนวนสิ นค้า x ราคาต่อหน่ วย

ส่ วนลด

ระบุส่วนลด

ลดเป็น

ส่ วนลดที่ระบุ ลดเป็น % หรือลดเป็นบาท

รวมเงินหลังลด

รวมเงินหักจากหักส่ วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัก ณ ที่จ่าย

% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โครงการ

ื่ โครงการ แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

กิจกรรม

ื่ กิจกรรม แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

งาน

ื่ งาน แล้วคลิกเลือกจากรายการ
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
ที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

ปุ่มสิ นค้า
คงเหลือ

แสดงหน้ าจอสิ นค้าคงเหลือ

ปุ่มตกลงแล้ว
ปิด

เพิ่มรายการสิ นค้าไปในตาราง แล้วปิดหน้ าจอ เพิ่ม/แก้ไข
รายการสิ นค้า

ปุ่มตกลง

เพิ่มรายการสิ นค้าไปในตาราง ล้างหน้ าจอ รอป้อนสิ นค้า
รายการใหม่

ปุ่มปิด

ปิดหน้ าจอ เพิ่ม/แก้ไข รายการสิ นค้า

ื้
ส่ วนท้ายของใบขอซอ
ราคา

ให้ระบุว่าราคาสิ นค้ารวมภาษี หรือ ยังไม่รวมภาษี (ต้องระบุ
ก่อนเพิ่มรายการสิ นค้า หลังจากเพิ่มรายการสิ นค้า จะไม่
สามารถแก้ไขได้)
กำหนดค่าเริม
่ ต้นได้ ที่เมนู กิจการ

รวมมูลค่าคิด
ภาษี

รวมมูลค่าของสิ นค้าที่เป็นสิ นค้าคิดภาษี
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รวมมูลค่าไม่คิด
ภาษี

รวมมูลค่าของสิ นค้าที่เป็นสิ นค้าไม่คิดภาษี

ส่ วนลดท้ายบิล

ส่ วนลดท้ายบิล ระบุได้กรณี ราคาสิ นค้ายังไม่รวมภาษีเท่านั้ น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าภาษี

มูลค่ารวมภาษี

มูลค่าสิ นค้า + จำนวนเงินภาษี

หัก ณ ที่จ่าย

รวมยอดหัก ณ ที่จ่าย

ยอดช ำระ

ี ้องช ำระ
จำนวนเงินสุทธิท่ต

ปุ่มควบคุม
ปุ่มค้นหา

ื้ ที่บันทึกเก็บไว้ในระบบ
คลิกเพื่อแสดงหน้ าจอค้นหาใบขอซอ

ปุ่มพิมพ์

ื้ (จะแสดงหลังจากคลิกเลือกรายการจากหน้ าจอค้น
ปุ่มพิมพ์ใบขอซอ
หา)

ปุ่มใหม่

ล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

ปุ่มจัด
เก็บ

จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบ

ื้
ตัวอย่างใบขอซอ
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😲อนุมตั ใิ บขอซอื้

ื้ ที่ผา่ นการอนุมัติ จะถูกส่ งต่อไปทำใบสั่ งซอ
ื้
ใบขอซอ

ื้ โปรแกรมจะส่ งอีเมล์แจ้งผลกลับไปยังผูข
้ ออนุมัติทน
ั ทึ
การอนุมัติใบขอซอ
้ ออนุมัติ ในเม
หลังจากการบันทึกผลการอนุมัติ (จะต้องระบุอีเมล์ ของพนั กงานผูข
นูพนั กงาน)
ื้ แล้วคลิกเมนูย่อย อนุมัติใบขอซอ
ื้
คลิกเมนูซอ
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โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ื่ ผูจ
ื่ ผูข
ื้ ชอ
้ ำหน่ าย ชอ
้ ออนุมัติ และจาก
1. สามารถค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบขอซอ
ื้
สถานะของใบขอซอ
ื้ จะแสดงตามเงือ
่ นไขในข้อ 1 และจะแสดงเฉพาะข้อมูลของผูอ
้ นุมัติ
2. ใบขอซอ
ื้ เพื่อแสดงใบขอซอ
ื้ หรือ คลิกปุ่มบันทึกสถานะ เพื่อเริม
3. คลิกปุ่มดูใบขอซอ
่ ทำ
การอนุมัติ
หลังจากคลิกปุ่มบันทึกสถานะ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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ื้ ถ้าเลือกสถานะ อนุมัติ ข้อมูลจะถูกส่ งไปยังหน้ าจอ ใบสั่ ง
ให้ระบุสถานะของใบขอซอ
ื้ หลังจากเลือกสถานะแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก
ซอ
ื้ ที่มีสถานะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
ใบขอซอ

😶ใบสั่ งซอื้

ื้ หรือจะส่ งออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้
สำหรับจัดทำ และ พิมพ์ใบสั่ งซอ

ื้ ผ่านระบบได้ โดยโปรแกรมจะส่ งอีเมล์แจ้งไปยังผู้
สามารถอนุมัติใบสั่ งซอ
้ ะบบอนุมัติก็ทำได้
้ ัดทำขอให้มีการอนุมัติ หรือกรณี ไม่ต้องการใชร
ั ทึ เมื่อผูจ
อนุมัติทน
ั ทีหลังจากบันทึกข้อมูล (ตัง
โดยระบบจะบันทึกสถานะเป็นอนุมัติทน
้ ค่าจะให้ผา่ น
ระบบอนุมัติหรือไม่ ที่เมนูกิจการ)
ื้ แล้วคลิกเมนูย่อย ใบสั่ งซอ
ื้
คลิกเมนูซอ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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1.
2.
3.
4.

ื้
ส่ วนหัวของใบสั่ งซอ
ส่ วนรายการสิ นค้า
ื้
ส่ วนท้ายของใบสั่ งซอ
ปุ่มควบคุม

ื้
ส่ วนหัวของใบสั่ งซอ
สาขา

โปรแกรมจะแสดงสาขา ตามที่กำหนดค่าเริม
่ ต้นของรหัสผูใ้ ช ้
้ ีสิทธิในการเข้าถึงสาขานั้ นๆ
สามารถเปลี่ยนสาขาได้ ถ้าผูใ้ ชม

เลขที่

ื้ โปรแกรมจะ Running ให้
เลขที่ใบสั่ งซอ

ื้
วันที่สั่งซอ

ื้ โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถ
วันที่เปิดใบสั่ งซอ
เปลี่ยนวันที่ได้

สถานะ

จะมี 5 สถานะ ดังนี้
1. จัดทำ
ื้ สด
2. ส่ งอนุมัติ (ข้อมูลจะถูกส่ งไปแสดงที่หน้ าจอ บันทึกซอ
ื่ )
ื้ เชอ
/ซอ
3. อนุมัติ
4. ไม่อนุมัติ
5. ยกเลิก
ื้ สถานะจะเป็นอนุมัติ
ถ้าตัง
้ ค่าระบบว่า ไม่ต้องอนุมัติใบสั่ งซอ
และแก้ไขไม่ได้

้ ำหน่ าย
ผูจ

ื่ คู่ค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการ
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
ที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

ติดต่อกับ

ื่ ผูต
้ ิดต่อ ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า สามารถแก้ไข
โปรแกรมจะแสดงชอ
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ได้
เครดิต

โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า
สามารถแก้ไขได้

วันที่นัดส่ ง

้ ำหน่ าย
วันที่ต้องการสิ นค้า จากผูจ

ื้
้ อซอ
ผูข

ื่ พนั กงาน ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

้ นุมัติ
ผูอ

ื่ ผูอ
้ นุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

แผนก

ื่ แผนก ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

หมายเหตุ
1,2,3,4,5

โปรแกรมจะแสดงข้อความ ที่กำหนดค่าเริม
่ ต้นไว้ ในแฟ้ม
กิจการ

หมายเหตุ 6

โปรแกรมจะแสดงข้อความจาก ข้อมูลการช ำระ ที่กำหนดไว้ใน
แฟ้มคู่ค้า

ส่ วนรายการสิ นค้า
ลำดับ

ลำดับของรายการสิ นค้า

รายการ

ื่ รายการสิ นค้า
รหัส และ ชอ

หน่ วยนั บ

หน่ วยนั บของสิ นค้า

จำนวน

จำนวนสิ นค้า

หน่ วยละ

ราคาสิ นค้าต่อหน่ วย

ส่ วนลด

จำนวนเงินส่ วนลด

รวมเงิน

รวมเงินหลังหักส่ วนลด

ภาษี

% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หักฯ

% หัก ณ ที่จ่าย

PR

ื้ (กรณี ดึงรายการมาจากใบขอซอ
ื้ )
เลขที่ใบขอซอ

เลือก

1. คลิกแทรก เพื่อแทรกรายการสิ นค้า
2. คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการสิ นค้า
3. คลิกลบ เพื่อลบรายการสิ นค้า

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการสิ นค้าที่บรรทัดล่างสุด
กรณี คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ แก้ไขรายการสิ นค้า โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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สิ นค้า

ื่ สิ นค้า แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

รายละเอียด

โปรแกรมแสดงรายละเอียดของสิ นค้า ที่กำหนดไว้ในแฟ้ม
สิ นค้า

จำนวน

จำนวนสิ นค้า

หน่ วยละ

ราคาต่อหน่ วย

รวมเงินก่อนลด

จำนวนสิ นค้า x ราคาต่อหน่ วย

ส่ วนลด

ระบุส่วนลด

ลดเป็น

ส่ วนลดที่ระบุ ลดเป็น % หรือลดเป็นบาท

รวมเงินหลังลด

รวมเงินหักจากหักส่ วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัก ณ ที่จ่าย

% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โครงการ

ื่ โครงการ แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

กิจกรรม

ื่ กิจกรรม แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

51

BPOFFICE ONLINE

งาน

ื่ งาน แล้วคลิกเลือกจากรายการ
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
ที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

ปุ่มสิ นค้า
คงเหลือ

แสดงหน้ าจอสิ นค้าคงเหลือ

ปุ่มตกลงแล้ว
ปิด

เพิ่มรายการสิ นค้าไปในตาราง แล้วปิดหน้ าจอ เพิ่ม/แก้ไข
รายการสิ นค้า

ปุ่มตกลง

เพิ่มรายการสิ นค้าไปในตาราง ล้างหน้ าจอ รอป้อนสิ นค้า
รายการใหม่

ปุ่มปิด

ปิดหน้ าจอ เพิ่ม/แก้ไข รายการสิ นค้า

ื้ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
ถ้าคลิกปุ่มเลือกจากใบขอซอ

ื่ ผูจ
ื้ วันที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่มแสดง (ถ้าไม่ระบุ
้ ำหน่ าย เลขที่ใบขอซอ
1. ระบุชอ
ื้ ทัง
ื้ และ
่ นไข โปรแกรมจะแสดงใบขอซอ
้ หมดที่ยังไม่ได้ดึงไปทำใบสั่ งซอ
เงือ
ื้ ที่ผา่ นการอนุมัติแล้ว
เป็นใบขอซอ
ื้ หลังจากคลิกปุ่มแสดง ให้คลิกเลือกรายการที่
2. โปรแกรมแสดงใบขอซอ
ื้
ต้องการดึงไปทำใบสั่ งซอ
ื้
ส่ วนท้ายของใบสั่ งซอ
ราคา

ให้ระบุว่าราคาสิ นค้ารวมภาษี หรือ ยังไม่รวมภาษี (ต้องระบุ
ก่อนเพิ่มรายการสิ นค้า หลังจากเพิ่มรายการสิ นค้า จะไม่
สามารถแก้ไขได้)
กำหนดค่าเริม
่ ต้นได้ ที่เมนู กิจการ

รวมมูลค่าคิด
ภาษี

รวมมูลค่าของสิ นค้าที่เป็นสิ นค้าคิดภาษี

รวมมูลค่าไม่คิด
ภาษี

รวมมูลค่าของสิ นค้าที่เป็นสิ นค้าไม่คิดภาษี

ส่ วนลดท้ายบิล

ส่ วนลดท้ายบิล ระบุได้กรณี ราคาสิ นค้ายังไม่รวมภาษีเท่านั้ น
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าภาษี

มูลค่ารวมภาษี

มูลค่าสิ นค้า + จำนวนเงินภาษี

หัก ณ ที่จ่าย

รวมยอดหัก ณ ที่จ่าย

ยอดช ำระ

ี ้องช ำระ
จำนวนเงินสุทธิท่ต

ปุ่มควบคุม
ปุ่มค้นหา

ื้ ที่บันทึกเก็บไว้ในระบบ
คลิกเพื่อแสดงหน้ าจอค้นหาใบสั่ งซอ

ปุ่มพิมพ์

ื้ (จะแสดงหลังจากคลิกเลือกรายการจากหน้ าจอค้น
ปุ่มพิมพ์ใบสั่ งซอ
หา)

ปุ่มใหม่

ล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

ปุ่มจัด
เก็บ

จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบ

ื้
ตัวอย่างใบสั่ งซอ
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ื่
ื้ ที่ผา่ นการอนุมัติ จะถูกส่ งต่อไปบันทึกซอ
ื้ สด หรือ ซอ
ื้ เชอ
ใบสั่ งซอ

ื้ โปรแกรมจะส่ งอีเมล์แจ้งผลกลับไปยังผูข
้ ออนุมัติทน
ั ทึ
การอนุมัติใบสั่ งซอ
้ ออนุมัติ ในเม
หลังจากการบันทึกผลการอนุมัติ (จะต้องระบุอีเมล์ ของพนั กงานผูข
นูพนั กงาน)
ื้ แล้วคลิกเมนูย่อย อนุมัติใบสั่ งซอ
ื้
คลิกเมนูซอ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ื่ ผูจ
ื่ ผูข
ื้ ชอ
้ ำหน่ าย ชอ
้ ออนุมัติ และจาก
1. สามารถค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบสั่ งซอ
ื้ ใบสั่ งซอ
ื้ จะแสดงตามเงือ
่ นไขในข้อ 1 และจะแสดงเฉพาะ
สถานะของใบสั่ งซอ
้ นุมัติ
ข้อมูลของผูอ
ื้ เพื่อแสดงใบสั่ งซอ
ื้ หรือ คลิกปุ่มบันทึกสถานะ เพื่อเริม
2. คลิกปุ่มดูใบสั่ งซอ
่ ทำ
การอนุมัติ
หลังจากคลิกปุ่มบันทึกสถานะ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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ื้ ถ้าเลือกสถานะ อนุมัติ ข้อมูลจะถูกส่ งไปยังหน้ าจอ ซอ
ื้
ให้ระบุสถานะของใบสั่ งซอ
ื่ หลังจากเลือกสถานะแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก
ื้ เชอ
สด/ซอ
ื้ ที่มีสถานะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
ใบสั่ งซอ

😏ซอื้ สด

ื้ สด เอกสารที่ออกจากหน้ าจอนี้ คือ ใบสำคัญบันทึก
สำหรับบันทึกรายการซอ
บัญช ี และ หนั งสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ื้ แล้วคลิกเมนูย่อย ซอ
ื้ สด
คลิกเมนูซอ

ื้ สด จะแบ่งเป็น 5 ส่ วน คือ
หน้ าจอซอ
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ื่ ผูต
้ ิดต่อ พนั กงาน และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
1. หัวเอกสาร สำหรับระบุผจ
ู้ ำหน่ าย ชอ
้ ้อนจำนวน ราคา ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า
2. รายการสิ นค้า ใชป
3. แสดง ยอดสรุ ป รายละเอียดใบกำกับภาษี ใบหัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดผู้
จำหน่ าย และการบันทึก GL
่ ายการซอ
ื้ ให้ระบุท่ี
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ที่ไม่ใชร
่ การหักเงินมัดจำ
ส่ วนนี้ เชน
่ จ่ายเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต เชค
็ ฯลฯ
5. การจ่ายเงิน เชน
6. ปุ่มควบคุม
หัวเอกสาร
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สาขา

้
เลือกสาขา ที่ทำรายการซือ

เลขที่
ใบสำคัญ

้ ันทึกการลงบัญช ี (โปรแกรม
ื้ สด หรือ เลขที่เอกสารที่ใชบ
เลขที่ซอ
Running ให้)

วันที่
ใบสำคัญ

้ ันทึกการลงบัญช ี
ื้ สด หรือ วันที่ใชบ
วันที่เอกสารซอ

เอกสาร

ให้ระบุเป็น ใบเสร็จรับเงิน (ไม่บันทึกภาษี) หรือ ใบกำกับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน (บันทึกภาษี)

เลขที่

เลขที่ของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้
้ ำหน่ าย
จากผูจ

วันที่

วันที่ของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

้ ำหน่ าย
ผูจ

ื่ ผูจ
้ ำหน่ าย เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุก
ป้อนรหัส หรือ ชอ
ตัวอักษร)
ื่ ผูจ
้ ำหน่ ายที่พบ ให้คลิกเลือกผูจ
้ ำหน่ ายที่
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ต้องการ
ื่ ผูจ
้ ำหน่ าย
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ
้ หมด
ทัง

ติดต่อกับ

ื่ ผูต
้ ิดต่อ ที่ได้ระบุไว้ในแฟ้ม คู่ค้า
โปรแกรมแสดงชอ

เครดิต

โปรแกรมแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ได้ระบุไว้ในแฟ้ม คู่ค้า

วันครบ
กำหนด

ื้ สด คอลัมน์ นี้ จะไม่มีค
โปรแกรมคำนวณวันครบกำหนด (กรณี ซอ
วามหมายอะไร)

ื้
้ อซอ
ผูข

ื่ ผูข
ื้ เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัว
้ อซอ
ป้อนรหัส หรือ ชอ
อักษร)
ื่ พนั กงานที่พบ ให้คลิกเลือกพนั กงานที่
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ต้องการ
ื่ พนั กงาน
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ
้ หมด
ทัง

้ นุมัติ
ผูอ

ื่ ผูอ
้ นุมัติ แล้วคลิกเลือก
ป้อนรหัส หรือ ชอ

แผนก

ื่ แผนก แล้วคลิกเลือก
ป้อนรหัส หรือ ชอ

หมายเหตุ
1,2,3,4,5

โปรแกรมแสดงหมายเหตุ ถ้ามีระบุไว้ในแฟ้มกิจการ สามารถแก้ไข
ได้

หมายเหตุ 6

ี ารช ำระ ที่บันทึกไว้ในแฟ้มคู่ค้า
โปรแกรมแสดงรายละเอียดวิธก

รายการสิ นค้า
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ลำดับ

ลำดับรายการสิ นค้า

รายการ

รายละเอียดสิ นค้า

หน่ วยนั บ หน่ วยของสิ นค้า
จำนวน

ื้
จำนวนที่ซอ

หน่ วยละ

ื้ /หน่ วย
ราคาซอ

ส่ วนลด

ส่ วนลดเป็นจำนวนเงิน

รวมเงิน

จำนวนเงินรวมหักหักส่ วนลด

ภาษี

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

หักฯ

อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย

อ้างอิง

ื้ ถ้ารายการสิ นค้านี้ อ้างอิงมาจากใบสั่ งซอ
ื้
แสดงเลขที่ใบสั่ งซอ

ที่เก็บ

แสดงตำแหน่ งที่เก็บของสิ นค้า ที่จะนำสิ นค้าไปเก็บ

เลือก

ปุ่มแทรกรายการสิ นค้า แก้ไขรายการสิ นค้า และ ลบรายการสิ นค้าที่
ไม่ต้องการออก
กรณี เพิ่มรายการสิ นค้าต่อท้าย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ

ื้ สิ นค้า (คลิกปุ่มเพิ่มรายการ หรือ ปุ่มแทรก)
หน้ าจอเพิ่มรายการซอ
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สิ นค้า

ื่ สิ นค้า เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบ
ป้อนรหัส หรือ ชอ
ทุกตัวอักษร)
โปรแกรมจะแสดงรายการสิ นค้าที่พบ ให้คลิกเลือกสิ นค้าที่
ต้องการ
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงสิ นค้า
้ หมด
ทัง

รายละเอียด

แสดงคำอธิบายสิ นค้าที่กำหนดในแฟ้มสิ นค้า สามารถแก้ไข
ได้

จำนวน

จำนวนสิ นค้าที่ขาย

หน่ วยละ

ราคาสิ นค้า/หน่ วย

รวมเงินก่อนลด

จำนวนสิ นค้า คูณ ราคา/หน่ วย

ส่ วนลด

ระบุจำนวนส่ วนลด

ลดเป็น

เลือกได้ว่า ลดเป็น % หรือ ลดเป็นบาท

รวมเงินหลักลด

จำนวนเงินหลังหักส่ วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัก ณ ที่จ่าย

อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ที่เก็บ

ระบุตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า ที่จะนำสิ นค้าไปเก็บ ให้ป้อนรหัส
ื่ ที่เก็บ แล้วคลิกเลือกจากรายการ หรือกด
หรือ ชอ
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้ หมดเพื่อเลือก
Spacebar เพื่อแสดงรายการทัง
หลังจากป้อนรายการสิ นค้า ให้คลิกปุ่ม ตกลงแล้วปิด หรือ ปุ่ม ตกลง

ื้ แล้วปิดหน้ า
1. ตกลงแล้วปิด หมายถึง เพิ่มสิ นค้าไปยังหน้ าแสดงรายการซอ
ป้อนสิ นค้า
ื้ แล้วล้างหน้ า
2. ตกลง หมายถึง เพิ่มสิ นค้าไปยังหน้ าแสดงรายการสิ นค้าที่ซอ
จอป้อนสิ นค้า เพื่อเพิ่มรายการต่อไป
3. แสดงสิ นค้าคงเหลือในสต๊อก
4. ออกจากหน้ าจอ ป้อนรายการสิ นค้า
่ งอ่าน Barcode
ชอ

่ งนี้ (ถ้าตัง
ี อ
สามารถป้อน หรือ สแกนรหัสสิ นค้า หรือ รหัสลูกค้าได้ท่ช
้ รหัสเหมือน
กัน โปรแกรมจะเลือกเป็นรหัสสิ นค้า)
กรณี ป้อนรหัสสิ นค้า โปรแกรมจะ default จำนวน เป็น 1 (ตัวเลขในวงเล็บหลัง
่ งหมาย * ตามด้วย
ข้อความ Barcode) สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ โดยป้อนเครือ
่ งบาร์โค้ด เชน
่ *10 หมายถึง ตัวเลขจำนวนในการป้อนครัง
จำนวนที่ต้องการในชอ
้
ต่อไปจะเป็น 10
สรุ ปยอด

ราคา

ื้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รวมภาษี หมายถึง ราคาสิ นค้าที่ซอ
ื้ ยังไม่รวม
ไม่รวมภาษี หมายถึง ราคาสิ นค้าที่ซอ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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่ นไขนี้ ก่อนเพิ่มรายการสิ นค้า ถ้าเพิ่มรายการ
ให้ระบุเงือ
สิ นค้าแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
รวมมูลค่าคิดภาษี

จำนวนเงินรวม ของสิ นค้าคิดภาษี

รวมมูลค่าไม่คิด
ภาษี

จำนวนเงินรวม ของสิ นค้าที่ยกเว้นภาษี

ส่ วนลดท้ายบิล

จำนวนเงินส่ วนลดท้ายบิล จะใชไ้ ด้ในกรณี ราคาสิ นค้าไม่
รวมภาษีเท่านั้ น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินภาษี

มูลค่ารวมภาษี

มูลค่าสิ นค้าหลังหักส่ วนลดท้ายบิล รวมกับจำนวนเงินภาษี

หัก ณ ที่จ่าย

จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย

ยอดต้องช ำระ

มูลค่ารวมภาษี หัก จำนวนเงิน หัก ณ ที่จ่าย

รายการเพิ่ม

่ เงิน
ั เพิ่ม ที่ไม่เกี่ยวกับรายการสิ นค้า เชน
จำนวนเงินที่รบ
เกินจากเศษสตางค์

รายการหัก

่ หัก
จำนวนเงินที่หักออก ที่ไม่เกี่ยวกับรายการสิ นค้า เชน
เงินมัดจำ

ยอดช ำระ

ยอดเงินรวมจากรายละเอียดการจ่ายช ำระ

ค่างช ำระ

ยอดเงินที่ยังไม่ได้จ่ายช ำระ

รายการเพิ่มหัก

1. แสดงรายการ เพิ่ม/หัก คอลัมน์ เพิ่ม/หัก จะแสดง 1 ถ้าเป็นรายการเพิ่ม และ
แสดง -1 ถ้าเป็นรายการหัก
2. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ
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1. ป้อนรายละเอียด รายการเพิ่ม/หัก
รายการเพิ่ม/
หัก

ื่ รายได้/รายการหัก เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้อง
ป้อนรหัส หรือ ชอ
ป้อนครบทุกตัวอักษร)
ื่ รหัสรายได้/รายการหัก ให้คลิกเลือก
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
รหัสที่ต้องการ
ื่ ทัง
้ หมด
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ

จำนวนเงิน

ป้อนจำนวนเงินเพิ่ม/หัก

เพิ่ม/หัก

ระบุว่า เป็นรายการเพิ่ม หรือ รายการหัก

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอื่น ตามต้องการ

2. คลิกตกลง เมื่อทำการเพิ่มรายการเสร็จแล้ว และต้องการเพิ่มรายการต่อไป
ถ้าคลิกตกลงแล้วปิด โปรแกรมจะออกจากหน้ าจอหลังจากเพิ่มรายการเสร็จ
การจ่ายช ำระเงิน

1. แสดงรายละเอียดการจ่ายช ำระ
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2. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการจ่ายช ำระ

1. ป้อนรายละเอียดการรับช ำระ
ี ารช ำระ
วิธก

ื่ วิธก
ี ารช ำระ เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อน
ป้อนรหัส หรือ ชอ
ครบทุกตัวอักษร)
ื่ วิธก
ี ารช ำระ ให้คลิกเลือกรหัสที่
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ต้องการ
ื่ ทัง
้ หมด
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ

เลขที่อ้างอิง

็ ถ้า วิธก
็ หรือเลขที่บัตรเครดิต
ี ารช ำระ เป็นเชค
หมายถึงเลขที่เชค
ี ารช ำระ เป็นบัตรเครดิต
ถ้าวิธก

วันที่อ้างอิง

วันที่จ่ายเงิน

จำนวนเงิน

จำนวนเงินที่จ่าย

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอื่นได้ ตามต้องการ

2. คลิกตกลง เมื่อทำการเพิ่มรายการเสร็จแล้ว และต้องการเพิ่มรายการต่อไป
ถ้าคลิกตกลงแล้วปิด โปรแกรมจะออกจากหน้ าจอหลังจากเพิ่มรายการเสร็จ
หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูล
เข้าระบบ หลังจากนั้ นโปรแกรมจะแสดงหน้ าจอเลือกพิมพ์เอกสาร
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คลิกเลือกพิมพ์ ใบสำคัญทางบัญช ี หรือพิมพ์ หัก ที่ จ่าย แล้ว คลิกปุ่ม OK
เพื่อพิมพ์
ื้ ใบใหม่
คลิกปุ่ม OK โดยไม่เลือกอะไร จะกลับไปหน้ าจอเพิ่มรายการซอ
คลิกข้อความ เปิดเอกสาร จะกลับไปหน้ าจอแก้ไขเอกสารใบล่าสุด ที่บันทึก
ได้
ตัวอย่าง หนั งสื อรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
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ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย
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😙ซอื้ เชอื่
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ื่ เอกสารที่ออกจากหน้ าจอนี้ คือ ใบขออนุมัติจ่าย
ื้ เชอ
สำหรับบันทึกรายการซอ
ใบสำคัญบันทึกบัญช ี และ หนั งสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ื่
ื้ และคลิกเมนูย่อย ซอ
ื้ เชอ
คลิกเมนู ซอ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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ื่ จะเหมือนกับหน้ าจอซอ
ื้ เชอ
ื้ สด เกือบทัง
้ หมด จะมีจุดต่างคือ
จะเห็นว่าหน้ าจอซอ
ื่ จะรับเอกสารที่เป็น ใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
์้ เชอ
1. ซอ
ื้ สด จะรับเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
2. ซอ
ื่ ถูกส่ งไปทำต่อที่กระบวนการ รับวางบิล หรือ การจ่ายช ำระเงิน
ื้ เชอ
3. ซอ
ื้ สด จะจบกระบวนการที่หน้ าซอ
ื้ สด ไม่ถูกส่ งต่อไปที่อื่นอีก
4. ซอ
ื้ สด
ี ารป้อนข้อมูล สามารถดูได้จากการป้อนข้อมูล ซอ
้ ิธ ก
ดังนั้ น การเรียนรู ว
หลังจากป้อนข้อมูล แล้วคลิก จัดเก็บ โปรแกรมจะให้พิมพ์เอกสาร ดังนี้

ใบขออนุมัติจ่าย
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ใบสำคัญบันทึกบัญช ี
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😉ลดหนี้ (เจา้ หนี้ )
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้ ำหน่ าย เอกสารที่ออกจากหน้ าจอนี้ คือ
ั จากผูจ
สำหรับบันทึกใบลดหนี้ ที่ได้รบ
ใบสำคัญลดหนี้
ใบลดหนี้ สามารถรับคืนเป็นเงินสด หรือ นำไปหักออกจากใบแจ้งหนี้ ใน
การรับวางบิล หรือ จ่ายช ำระเงินในครัง
้ ต่อไป
ื้ และคลิกเมนูย่อย ลดหนี้ (เจ้าหนี้ )
คลิกเมนู ซอ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ื่ ผูต
้ ิดต่อ พนั กงาน และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
1. หัวเอกสาร สำหรับระบุผจ
ู้ ำหน่ าย ชอ
้ ้อนจำนวน ราคา ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า (ระบุตำแหน่ งที่เก็บ
2. รายการสิ นค้า ใชป
กรณี ส่งคืนสิ นค้า)
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3. แสดง ยอดสรุ ป
ี ่ วนนี้
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ให้ระบุท่ส
่ รับเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต (ถ้าไม่ระบุ จะนำไปหัก
5. การรับเงิน เชน
จากใบแจ้งหนี้ ในการรับวางบิล หรือ จ่ายช ำระครัง
้ ต่อไป)
ื้ สด จะต่างกันบางอย่างดังนี้
ี ารป้อนข้อมูล จะเหมือนกับการบันทึก ซอ
วิธก
เอกสาร จะเป็น ใบลดหนี้ หรือ ใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้

ื่
ื้ สด ซอ
ื้ เชอ
สามารถดึงรายการจากใบกำกับภาษีเดิม มาทำการลดหนี้ ได้ (ถ้าเป็นซอ
ื้ )
จะดึงใบสั่ งซอ

มีคอลัมน์ อ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม และมูลค่าเดิมในใบกำกับภาษีนั้น
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ตัวอย่างใบสำคัญลดหนี้
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😐รับวางบิล
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้ ะทำการบันทึกการรับวางบิล
้ ำหน่ าย มาวางบิล เพื่อเรียกเก็บเงิน ผูใ้ ชจ
เมื่อผูจ

ื้ แล้วคลิกเมนูย่อย รับวางบิล
คลิกเมนูซอ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวเอกสารใบรับวางบิล
่ ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้
ั วางบิล เชน
เอกสารที่รบ
สรุ ปยอดเงิน
คลิกปุ่มจัดเก็บ เพื่อบันทึกเข้าระบบ และ พิมพ์ใบรับวางบิล
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หัวเอกสารใบวางบิล
สาขา

เลือกสาขาที่ต้องการวางบิล

ั วางบิล
เลขที่รบ

เลขที่ใบรับวางบิลโปรแกรมจะ Running ให้ ตามรู ปแบบที่
กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร

ั วางบิล
วันที่รบ

โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลียนวันที่ได้

้ ำหน่ าย
ผูจ

ื่ ผูจ
้ ำหน่ าย
ชอ

เอกสารอ้างอิง

้ ำหน่ าย
ป้อนเลขที่ใบวางบิลของผูจ

วันที่นัดช ำระ

วันที่นัดรับช ำระเงิน

้ ัดทำ
ผูจ

้ ัดทำใบรับวางบิล
ผูจ

้ นุมัติ
ผูอ

้ ีอำนาจลงนาม แสดงในใบรับวางบิล
ผูม

หมายเหตุ 1,2,3,4,5
เพิ่มเอกสารที่จะทำใบรับวางบิล
ให้คลิกปุ่ม เอกสารค้างช ำระ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ค้างช ำระ
ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิก แสดง หรือ คลิกแสดงโดยไม่ต้องป้อน
้ หมด
อะไร โปรแกรมจะแสดงรายการค้างช ำระทัง
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ให้คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

โปรแกรมจะแสดงรายการที่เลือกมา สามารถคลิกปุ่มแก้ไข หรือ ปุ่มลบ

หลังจากคลิกปุ่ม จัดเก็บ สามารถเลือกพิมพ์ ใบรับวางบิล หรือใบ ขออนุมัติจ่าย
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ตัวอย่างใบรับวางบิล
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ตัวอย่างใบขออนุมัติจ่าย

79

😯จา่ ยชำระ
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สำหรับบันทึกการจ่ายช ำระหนี้ การจ่ายช ำระสามารถอ้างอิงจากใบรับวางบิล
หรือ อ้างอิงจากใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ โดยตรง (ไม่ผา่ นกระบวนการรับวางบิล)
ื้ และคลิกเมนูย่อย จ่ายช ำระ
คลิกเมนู ซอ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

1. ส่ วนหัวเอกสารจ่ายช ำระ
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2. คลิกรายการค้างช ำระ โปรแกรมจะดึงข้อมูลจาก ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ถ้าคลิ
กใบรับวางบิลค้างช ำระ โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากใบรับวางบิล
3. สรุ ปยอดเงิน
่ ค่าธรรมเนี ยม ดอกเบี้ย ค่าปรับ การปัดเศษ ฯลฯ
4. รายการเงินเพิ่ม เงินหัก เชน
่ จ่ายเป็นเงินสด เชค
็ เงินโอน บัตรเครดิต ฯลฯ
5. รายละเอียดการช ำระเงิน เชน
6. คลิกจัดเก็บ หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

📌หัวเอกสารจ่ายชำระ
สาขา

เลือกสาขาที่ต้องการ

เลขที่ใบสำคัญ

เลขที่ใบจ่ายช ำระ โปรแกรมจะ Running ให้ ตามรู ปแบบที่
กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร

วันที่ใบสำคัญ

โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลียนวันที่ได้

เอกสาร

้ ำหน่ าย
ั จากผูจ
ระบุเป็นใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี ที่ได้รบ

เลขที่

เลขที่ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี

วันที่

ี ะบุในใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี
วันที่ท่ร

้ ำหน่ าย
ผูจ

ื่ ผูจ
้ ำหน่ าย
ชอ

้ ัดทำ
ผูจ

้ ัดทำการจ่ายช ำระ
ผูจ

้ นุมัติ
ผูอ

้ ีอำนาจลงนาม
ผูม

หมายเหตุ 1,2,3,4,5

ระบุหมายเหตุตามต้องการ

📌เพิ่มเอกสารที่จะทำการจ่ายชำระ
คลิกปุ่ม รายการค้างช ำระ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ค้างช ำระ

ถ้าคลิกปุ่ม ใบวางบิลค้างช ำระ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ใบรับวางบิลค้างช ำระ
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โปรแกรมจะแสดงรายการที่เลือกมา สามารถคลิกปุ่มแก้ไข หรือ ปุ่มลบ

หลังจากคลิกปุ่ม จัดเก็บ สามารถเลือกพิมพ์ ใบสำคัญ หรือ เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย
(ถ้ามี)
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📃ตัวอย่างใบสำคัญ
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😁ใบเสนอราคา

เมนูขาย

สำหรับจัดทำ และ พิมพ์ใบเสนอราคา หรือจะส่ งออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้

สามารถอนุมัติใบเสนอราคาผ่านระบบได้ โดยโปรแกรมจะส่ งอีเมล์แจ้งไปยัง
้ ะบบอนุมัติก็
้ นุมัติทน
้ ัดทำขอให้มีการอนุมัติ หรือกรณี ไม่ต้องการใชร
ั ทึ เมื่อผูจ
ผูอ
ั ทีหลังจากบันทึกข้อมูล (ตัง
ทำได้ โดยระบบจะบันทึกสถานะเป็นอนุมัติทน
้ ค่าจะให้
ผ่านระบบอนุมัติหรือไม่ ที่เมนูกิจการ)
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย ใบเสนอราคา

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

84

BPOFFICE ONLINE

1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวของใบเสนอราคา
ส่ วนรายการสิ นค้า
ส่ วนท้ายของใบเสนอราคา
ปุ่มควบคุม

ส่ วนหัวของใบเสนอราคา
สาขา

โปรแกรมจะแสดงสาขา ตามที่กำหนดค่าเริม
่ ต้นของรหัสผูใ้ ช ้
้ ีสิทธิในการเข้าถึงสาขานั้ นๆ
สามารถเปลี่ยนสาขาได้ ถ้าผูใ้ ชม

เลขที่

เลขที่ใบเสนอราคา โปรแกรมจะ Running ให้

วันที่เสนอราคา วันที่เสนอราคา โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยน
วันที่ได้
สถานะ

จะมี 5 สถานะ ดังนี้
1. จัดทำ
2. ส่ งอนุมัติ (ข้อมูลจะถูกส่ งไปแสดงที่หน้ าจอ อนุมัติใบ
เสนอราคา)
3. อนุมัติ
4. ไม่อนุมัติ
5. ยกเลิก
ถ้าตัง
้ ค่าระบบว่า ไม่ต้องอนุมัติใบเสนอราคา สถานะจะเป็น
อนุมัติ และแก้ไขไม่ได้
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ลูกค้า

ื่ คู่ค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการ
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
ที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

ติดต่อกับ

ื่ ผูต
้ ิดต่อ ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า สามารถแก้ไข
โปรแกรมจะแสดงชอ
ได้

เครดิต

โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า
สามารถแก้ไขได้

ยืนราคาถึง

ราคาที่นำเสนอ สามารถใชไ้ ด้ถึงวันที่ระบุ

พนั กงานขาย

ื่ พนั กงานขาย ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้
โปรแกรมแสดงชอ
้
ใช

้ นุมัติ
ผูอ

ื่ ผูอ
้ นุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

แผนก

ื่ แผนก ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

หมายเหตุ
1,2,3,4,5

โปรแกรมจะแสดงข้อความ ที่กำหนดค่าเริม
่ ต้นไว้ ในแฟ้ม
กิจการ

หมายเหตุ 6

โปรแกรมจะแสดงข้อความจาก ข้อมูลการช ำระ ที่กำหนดไว้ใน
แฟ้มคู่ค้า

ส่ วนรายการสิ นค้า
ลำดับ

ลำดับของรายการสิ นค้า

รายการ

ื่ รายการสิ นค้า
รหัส และ ชอ

หน่ วยนั บ

หน่ วยนั บของสิ นค้า

จำนวน

จำนวนสิ นค้า

หน่ วยละ

ราคาสิ นค้าต่อหน่ วย

ส่ วนลด

จำนวนเงินส่ วนลด

รวมเงิน

รวมเงินหลังหักส่ วนลด

ภาษี

% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หักฯ

% หัก ณ ที่จ่าย

เลือก

1. คลิกแทรก เพื่อแทรกรายการสิ นค้า
2. คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการสิ นค้า
3. คลิกลบ เพื่อลบรายการสิ นค้า
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คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการสิ นค้าที่บรรทัดล่างสุด
กรณี คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ แก้ไขรายการสิ นค้า โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

สิ นค้า

ื่ สิ นค้า แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

รายละเอียด

โปรแกรมแสดงรายละเอียดของสิ นค้า ที่กำหนดไว้ในแฟ้ม
สิ นค้า

จำนวน

จำนวนสิ นค้า

หน่ วยละ

ราคาต่อหน่ วย

รวมเงินก่อนลด

จำนวนสิ นค้า x ราคาต่อหน่ วย

ส่ วนลด

ระบุส่วนลด

ลดเป็น

ส่ วนลดที่ระบุ ลดเป็น % หรือลดเป็นบาท

รวมเงินหลังลด

รวมเงินหักจากหักส่ วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัก ณ ที่จ่าย

% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โครงการ

ื่ โครงการ แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง
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กิจกรรม

ื่ กิจกรรม แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

งาน

ื่ งาน แล้วคลิกเลือกจากรายการ
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
ที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

ปุ่มสิ นค้า
คงเหลือ

แสดงหน้ าจอสิ นค้าคงเหลือ

ปุ่มตกลงแล้ว
ปิด

เพิ่มรายการสิ นค้าไปในตาราง แล้วปิดหน้ าจอ เพิ่ม/แก้ไข
รายการสิ นค้า

ปุ่มตกลง

เพิ่มรายการสิ นค้าไปในตาราง ล้างหน้ าจอ รอป้อนสิ นค้า
รายการใหม่

ปุ่มปิด

ปิดหน้ าจอ เพิ่ม/แก้ไข รายการสิ นค้า

ส่ วนท้ายของใบเสนอราคา
ราคา

ให้ระบุว่าราคาสิ นค้ารวมภาษี หรือ ยังไม่รวมภาษี (ต้องระบุ
ก่อนเพิ่มรายการสิ นค้า หลังจากเพิ่มรายการสิ นค้า จะไม่
สามารถแก้ไขได้)
กำหนดค่าเริม
่ ต้นได้ ที่เมนู กิจการ

รวมมูลค่าคิด
ภาษี

รวมมูลค่าของสิ นค้าที่เป็นสิ นค้าคิดภาษี

รวมมูลค่าไม่คิด
ภาษี

รวมมูลค่าของสิ นค้าที่เป็นสิ นค้าไม่คิดภาษี

ส่ วนลดท้ายบิล

ส่ วนลดท้ายบิล ระบุได้กรณี ราคาสิ นค้ายังไม่รวมภาษีเท่านั้ น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าภาษี

มูลค่ารวมภาษี

มูลค่าสิ นค้า + จำนวนเงินภาษี

หัก ณ ที่จ่าย

รวมยอดหัก ณ ที่จ่าย

ยอดช ำระ

ี ้องช ำระ
จำนวนเงินสุทธิท่ต

ปุ่มควบคุม
ปุ่มค้นหา

คลิกเพื่อแสดงหน้ าจอค้นหาใบเสนอราคาที่บันทึกเก็บไว้ใน
ระบบ

ปุ่มพิมพ์

ปุ่มพิมพ์ใบเสนอราคา (จะแสดงหลังจากคลิกเลือกรายการจาก
หน้ าจอค้นหา)
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ปุ่มใหม่

ล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

ปุ่มจัดเก็บ

จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบ

ตัวอย่างใบเสนอราคา

89

BPOFFICE ONLINE

90

BPOFFICE ONLINE

😀อนุมตั ใิ บเสนอราคา

ใบเสนอราคาที่ผา่ นการอนุมัติ จะถูกส่ งต่อไปทำใบสั่ งขาย

้ อ
การอนุมัติใบเสนอราคา โปรแกรมจะส่ งอีเมล์แจ้งผลกลับไปยังผูข
้ อ
ั ทึ หลังจากการบันทึกผลการอนุมัติ (จะต้องระบุอีเมล์ ของพนั กงานผูข
อนุมัติทน
อนุมัติ ในเมนูพนั กงาน)
คลิกเมนูขาย แล้วคลิกเมนูย่อย อนุมัติใบเสนอราคา

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ื่ ลูกค้า ชอ
ื่ ผูข
้ ออนุมัติ และจาก
1. สามารถค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบเสนอราคา ชอ
สถานะของใบเสนอราคา
่ นไขในข้อ 1 และจะแสดงเฉพาะข้อมูลของผู้
2. ใบเสนอราคาจะแสดงตามเงือ
อนุมัติ
3. คลิกปุ่มดูใบเสนอราคา เพื่อแสดงใบเสนอราคา หรือ คลิกปุ่มบันทึกสถานะ
เพื่อเริม
่ ทำการอนุมัติ
หลังจากคลิกปุ่มบันทึกสถานะ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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ให้ระบุสถานะของใบเสนอราคา ถ้าเลือกสถานะ อนุมัติ ข้อมูลจะถูกส่ งไปยังหน้ าจอ
ใบสั่ งขาย หลังจากเลือกสถานะแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก
ใบเสนอราคาที่มีสถานะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

😜ใบสั่ งขาย

สำหรับจัดทำ และ พิมพ์ใบสั่ งขาย หรือจะส่ งออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้

สามารถอนุมัติใบสั่ งขายผ่านระบบได้ โดยโปรแกรมจะส่ งอีเมล์แจ้งไปยังผู้
้ ะบบอนุมัติก็ทำได้
้ ัดทำขอให้มีการอนุมัติ หรือกรณี ไม่ต้องการใชร
ั ทึ เมื่อผูจ
อนุมัติทน
ั ทีหลังจากบันทึกข้อมูล (ตัง
โดยระบบจะบันทึกสถานะเป็นอนุมัติทน
้ ค่าจะให้ผา่ น
ระบบอนุมัติหรือไม่ ที่เมนูกิจการ)
เลือกเมนู แฟ้ม เลือกหัวข้อ ใบสั่ งขาย

92

BPOFFICE ONLINE

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวของใบสั่ งขาย
ส่ วนรายการสิ นค้า
ส่ วนท้ายของใบสั่ งขาย
ปุ่มควบคุม

ส่ วนหัวของใบสั่ งขาย
สาขา

โปรแกรมจะแสดงสาขา ตามที่กำหนดค่าเริม
่ ต้นของรหัสผูใ้ ช ้
้ ีสิทธิในการเข้าถึงสาขานั้ นๆ
สามารถเปลี่ยนสาขาได้ ถ้าผูใ้ ชม

เลขที่

เลขที่ใบสั่ งขาย โปรแกรมจะ Running ให้
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วันที่เสนอราคา วันที่ขาย โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
สถานะ

จะมี 5 สถานะ ดังนี้
1. จัดทำ
2. ส่ งอนุมัติ (ข้อมูลจะถูกส่ งไปแสดงที่หน้ าจอ บันทึกขาย
ื่ )
สด/ขายเชอ
3. อนุมัติ
4. ไม่อนุมัติ
5. ยกเลิก
ถ้าตัง
้ ค่าระบบว่า ไม่ต้องอนุมัติใบสั่ งขาย สถานะจะเป็นอนุมัติ
และแก้ไขไม่ได้

ลูกค้า

ื่ คู่ค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการ
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
ที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

ติดต่อกับ

ื่ ผูต
้ ิดต่อ ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า สามารถแก้ไข
โปรแกรมจะแสดงชอ
ได้

เครดิต

โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า
สามารถแก้ไขได้

วันที่จัดส่ ง

วันที่ต้องส่ งสิ นค้าให้ลก
ู ค้า

พนั กงานขาย

ื่ พนั กงานขาย ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้
โปรแกรมแสดงชอ
ใช ้

้ นุมัติ
ผูอ

ื่ ผูอ
้ นุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

แผนก

ื่ แผนก ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
โปรแกรมแสดงชอ

หมายเหตุ
1,2,3,4,5

โปรแกรมจะแสดงข้อความ ที่กำหนดค่าเริม
่ ต้นไว้ ในแฟ้ม
กิจการ

หมายเหตุ 6

โปรแกรมจะแสดงข้อความจาก ข้อมูลการช ำระ ที่กำหนดไว้ใน
แฟ้มคู่ค้า

ส่ วนรายการสิ นค้า
ลำดับ

ลำดับของรายการสิ นค้า

รายการ

ื่ รายการสิ นค้า
รหัส และ ชอ

หน่ วยนั บ

หน่ วยนั บของสิ นค้า

จำนวน

จำนวนสิ นค้า

หน่ วยละ

ราคาสิ นค้าต่อหน่ วย
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ส่ วนลด

จำนวนเงินส่ วนลด

รวมเงิน

รวมเงินหลังหักส่ วนลด

ภาษี

% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หักฯ

% หัก ณ ที่จ่าย

QO

เลขที่ใบเสนอราคา (กรณี ดึงรายการมาจากใบเสนอราคา)

เลือก

1. คลิกแทรก เพื่อแทรกรายการสิ นค้า
2. คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการสิ นค้า
3. คลิกลบ เพื่อลบรายการสิ นค้า

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการสิ นค้าที่บรรทัดล่างสุด
กรณี คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ แก้ไขรายการสิ นค้า โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

สิ นค้า

ื่ สิ นค้า แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

รายละเอียด

โปรแกรมแสดงรายละเอียดของสิ นค้า ที่กำหนดไว้ในแฟ้ม
สิ นค้า

จำนวน

จำนวนสิ นค้า
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หน่ วยละ

ราคาต่อหน่ วย

รวมเงินก่อนลด

จำนวนสิ นค้า x ราคาต่อหน่ วย

ส่ วนลด

ระบุส่วนลด

ลดเป็น

ส่ วนลดที่ระบุ ลดเป็น % หรือลดเป็นบาท

รวมเงินหลังลด

รวมเงินหักจากหักส่ วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัก ณ ที่จ่าย

% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โครงการ

ื่ โครงการ แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

กิจกรรม

ื่ กิจกรรม แล้วคลิกเลือกจาก
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

งาน

ื่ งาน แล้วคลิกเลือกจากรายการ
ป้อนบางส่ วนของรหัส หรือ ชอ
้ หมด
ที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทัง

ปุ่มสิ นค้า
คงเหลือ

แสดงหน้ าจอสิ นค้าคงเหลือ

ปุ่มตกลงแล้ว
ปิด

เพิ่มรายการสิ นค้าไปในตาราง แล้วปิดหน้ าจอ เพิ่ม/แก้ไข
รายการสิ นค้า

ปุ่มตกลง

เพิ่มรายการสิ นค้าไปในตาราง ล้างหน้ าจอ รอป้อนสิ นค้า
รายการใหม่

ปุ่มปิด

ปิดหน้ าจอ เพิ่ม/แก้ไข รายการสิ นค้า

ถ้าคลิกปุ่มเลือกจากใบเสนอราคา โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ื่ ลูกค้า เลขที่ใบเสนอราคา วันที่ยืนราคา แล้ว คลิกปุ่มแสดง (ถ้าไม่ระบุ
1. ระบุชอ
่ นไข โปรแกรมจะแสดงใบเสนอราคาทัง
้ หมดที่ยังไม่ได้ดึงไปทำใบสั่ งขาย
เงือ
และเป็นใบเสนอราคา ที่ผา่ นการอนุมัติแล้ว
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2. โปรแกรมแสดงใบเสนอราคาหลังจากคลิกปุ่มแสดง ให้คลิกเลือกรายการที่
ต้องการดึงไปทำใบสั่ งขาย
ส่ วนท้ายของใบสั่ งขาย
ราคา

ให้ระบุว่าราคาสิ นค้ารวมภาษี หรือ ยังไม่รวมภาษี (ต้องระบุ
ก่อนเพิ่มรายการสิ นค้า หลังจากเพิ่มรายการสิ นค้า จะไม่
สามารถแก้ไขได้)
กำหนดค่าเริม
่ ต้นได้ ที่เมนู กิจการ

รวมมูลค่าคิด
ภาษี

รวมมูลค่าของสิ นค้าที่เป็นสิ นค้าคิดภาษี

รวมมูลค่าไม่คิด
ภาษี

รวมมูลค่าของสิ นค้าที่เป็นสิ นค้าไม่คิดภาษี

ส่ วนลดท้ายบิล

ส่ วนลดท้ายบิล ระบุได้กรณี ราคาสิ นค้ายังไม่รวมภาษีเท่านั้ น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าภาษี

มูลค่ารวมภาษี

มูลค่าสิ นค้า + จำนวนเงินภาษี

หัก ณ ที่จ่าย

รวมยอดหัก ณ ที่จ่าย

ยอดช ำระ

ี ้องช ำระ
จำนวนเงินสุทธิท่ต

ปุ่มควบคุม
ปุ่มค้นหา

คลิกเพื่อแสดงหน้ าจอค้นหาใบสั่ งขายที่บันทึกเก็บไว้ในระบบ

ปุ่มพิมพ์

ปุ่มพิมพ์ใบสั่ งขาย (จะแสดงหลังจากคลิกเลือกรายการจาก
หน้ าจอค้นหา)

ปุ่มใหม่

ล้างหน้ าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

ปุ่มจัดเก็บ

จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบ
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ตัวอย่างใบสั่ งขาย
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ื่
ใบสั่ งขายที่ผา่ นการอนุมัติ จะถูกส่ งต่อไปบันทึกขายสด หรือ ขายเชอ

้ ออนุมัติทน
ั ทึ
การอนุมัติใบสั่ งขาย โปรแกรมจะส่ งอีเมล์แจ้งผลกลับไปยังผูข
้ ออนุมัติ ในเม
หลังจากการบันทึกผลการอนุมัติ (จะต้องระบุอีเมล์ ของพนั กงานผูข
นูพนั กงาน)
คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย อนุมัติใบสั่ งขาย

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ื่ ลูกค้า ชอ
ื่ ผูข
้ ออนุมัติ และจาก
1. สามารถค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบสั่ งขาย ชอ
่ นไขในข้อ 1 และจะแสดง
สถานะของใบสั่ งขาย ใบสั่ งขายจะแสดงตามเงือ
้ นุมัติ
เฉพาะข้อมูลของผูอ
2. คลิกปุ่มดูใบสั่ งขาย เพื่อแสดงใบสั่ งขาย หรือ คลิกปุ่มบันทึกสถานะ เพื่อเริม
่
ทำการอนุมัติ
หลังจากคลิกปุ่มบันทึกสถานะ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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ให้ระบุสถานะของใบสั่ งขาย ถ้าเลือกสถานะ อนุมัติ ข้อมูลจะถูกส่ งไปยังหน้ าจอ ขาย
ื่ หลังจากเลือกสถานะแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก
สด/ขายเชอ
ใบสั่ งขาย ที่มีสถานะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

😀ขายสด

สำหรับบันทึกรายการขายสด เอกสารที่ออกจากหน้ าจอนี้ คือ ใบเสร็จรับเงิน
หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
คลิกเมนูขาย แล้วคลิกเมนูย่อย ขายสด

หน้ าจอขายสด จะแบ่งเป็น 5 ส่ วน คือ
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ื่ ผูต
้ ิดต่อ พนั กงาน และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
1. หัวเอกสาร สำหรับระบุลก
ู ค้า ชอ
้ ้อนจำนวน ราคา ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า
2. รายการสิ นค้า ใชป
3. แสดง ยอดสรุ ป รายละเอียดใบกำกับภาษี ใบหัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดลูกค้า
และการบันทึก GL
่ ายการขาย ให้ระบุท่ี
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ที่ไม่ใชร
่ การหักเงินมัดจำ
ส่ วนนี้ เชน
่ รับเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต เชค
็ ฯลฯ
5. การรับเงิน เชน
6. ปุ่มควบคุม
หัวเอกสาร
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สาขา

เลือกสาขา ที่ทำรายการขาย

เลขที่
ใบสำคัญ

้ ันทึกการลงบัญช ี (โปรแกรม
เลขที่ขายสด หรือ เลขที่เอกสารที่ใชบ
Running ให้)

วันที่
ใบสำคัญ

้ ันทึกการลงบัญช ี
วันที่เอกสารขายสด หรือ วันที่ใชบ

เอกสาร

ให้ระบุเป็น ใบเสร็จรับเงิน (ไม่บันทึกภาษี) หรือ ใบกำกับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน (บันทึกภาษี)

เลขที่

เลขที่ของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
(โปรแกรม Running ให้)

วันที่

วันที่ของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้า

ื่ ลูกค้า เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัว
ป้อนรหัส หรือ ชอ
อักษร)
ื่ ลูกค้าที่พบ ให้คลิกเลือกลูกค้าที่ต้องการ
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ื่ ลูกค้า
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ
้ หมด
ทัง

ติดต่อกับ

ื่ ผูต
้ ิดต่อ ที่ได้ระบุไว้ในแฟ้ม คู่ค้า
โปรแกรมแสดงชอ

เครดิต

โปรแกรมแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ได้ระบุไว้ในแฟ้ม คู่ค้า

วันครบ
กำหนด

โปรแกรมคำนวณวันครบกำหนด (กรณี ขายสด คอลัมน์ นี้ จะไม่มีค
วามหมายอะไร)

พนั กงาน
ขาย

ื่ พนั กงานขาย เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบ
ป้อนรหัส หรือ ชอ
ทุกตัวอักษร)
ื่ พนั กงานที่พบ ให้คลิกเลือกพนั กงานที่
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ต้องการ
ื่ พนั กงาน
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ
้ หมด
ทัง

้ นุมัติ
ผูอ

่ื ผูอ
้ นุมัติ แล้วคลิกเลือก
ป้อนรหัส หรือ ชอ

แผนก

ื่ แผนก แล้วคลิกเลือก
ป้อนรหัส หรือ ชอ

หมายเหตุ
1,2,3,4,5

โปรแกรมแสดงหมายเหตุ ถ้ามีระบุไว้ในแฟ้มกิจการ สามารถแก้ไข
ได้

หมายเหตุ 6

ี ารช ำระ ที่บันทึกไว้ในแฟ้มลูกค้า
โปรแกรมแสดงรายละเอียดวิธก

รายการสิ นค้า

102

BPOFFICE ONLINE

ลำดับ

ลำดับรายการสิ นค้า

รายการ

รายละเอียดสิ นค้า

หน่ วยนั บ หน่ วยของสิ นค้า
จำนวน

จำนวนที่ขาย

หน่ วยละ

ราคาขาย/หน่ วย

ส่ วนลด

ส่ วนลดเป็นจำนวนเงิน

รวมเงิน

จำนวนเงินรวมหักหักส่ วนลด

ภาษี

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

หักฯ

อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย

อ้างอิง

แสดงเลขที่ใบสั่ งขาย ถ้ารายการสิ นค้านี้ อ้างอิงมาจากใบสั่ งขาย

ที่เก็บ

แสดงตำแหน่ งที่เก็บของสิ นค้า เพื่อตัดสต๊อก

เลือก

ปุ่มแทรกรายการสิ นค้า แก้ไขรายการสิ นค้า และ ลบรายการสิ นค้าที่
ไม่ต้องการออก
กรณี เพิ่มรายการสิ นค้าต่อท้าย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ

หน้ าจอเพิ่มรายการขายสิ นค้า (คลิกปุ่มเพิ่มรายการ หรือ ปุ่มแทรก)
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สิ นค้า

ื่ สิ นค้า เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบ
ป้อนรหัส หรือ ชอ
ทุกตัวอักษร)
โปรแกรมจะแสดงรายการสิ นค้าที่พบ ให้คลิกเลือกสิ นค้าที่
ต้องการ
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงสิ นค้า
้ หมด
ทัง

รายละเอียด

แสดงคำอธิบายสิ นค้าที่กำหนดในแฟ้มสิ นค้า สามารถแก้ไข
ได้

จำนวน

จำนวนสิ นค้าที่ขาย

หน่ วยละ

ราคาสิ นค้า/หน่ วย

รวมเงินก่อนลด

จำนวนสิ นค้า คูณ ราคา/หน่ วย

ส่ วนลด

ระบุจำนวนส่ วนลด

ลดเป็น

เลือกได้ว่า ลดเป็น % หรือ ลดเป็นบาท

รวมเงินหลักลด

จำนวนเงินหลังหักส่ วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัก ณ ที่จ่าย

อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ที่เก็บ

ระบุตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า ที่จะถูกตัดออกจากสต๊อก ให้ป้อน
ื่ ที่เก็บ แล้วคลิกเลือกจากรายการ หรือกด
รหัส หรือ ชอ
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้ หมดเพื่อเลือก
Spacebar เพื่อแสดงรายการทัง
หลังจากป้อนรายการสิ นค้า ให้คลิกปุ่ม ตกลงแล้วปิด หรือ ปุ่ม ตกลง

1. ตกลงแล้วปิด หมายถึง เพิ่มสิ นค้าไปยังหน้ าแสดงรายการขาย แล้วปิดหน้ า
ป้อนสิ นค้า
2. ตกลง หมายถึง เพิ่มสิ นค้าไปยังหน้ าแสดงรายการสิ นค้าที่ขาย แล้วล้างหน้ า
จอป้อนสิ นค้า เพื่อเพิ่มรายการต่อไป
3. แสดงสิ นค้าคงเหลือในสต๊อก
4. ออกจากหน้ าจอ ป้อนรายการสิ นค้า
่ งอ่าน Barcode
ชอ

่ งนี้ (ถ้าตัง
ี อ
สามารถป้อน หรือ สแกนรหัสสิ นค้า หรือ รหัสลูกค้าได้ท่ช
้ รหัสเหมือน
กัน โปรแกรมจะเลือกเป็นรหัสสิ นค้า)
กรณี ป้อนรหัสสิ นค้า โปรแกรมจะ default จำนวน เป็น 1 (ตัวเลขในวงเล็บหลัง
่ งหมาย * ตามด้วย
ข้อความ Barcode) สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ โดยป้อนเครือ
่ งบาร์โค้ด เชน
่ *10 หมายถึง ตัวเลขจำนวนในการป้อนครัง
จำนวนที่ต้องการในชอ
้
ต่อไปจะเป็น 10
สรุ ปยอด

ราคา

รวมภาษี หมายถึง ราคาสิ นค้าที่ขาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมภาษี หมายถึง ราคาสิ นค้าที่ขาย ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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่ นไขนี้ ก่อนเพิ่มรายการสิ นค้า ถ้าเพิ่มรายการ
ให้ระบุเงือ
สิ นค้าแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
รวมมูลค่าคิดภาษี

จำนวนเงินรวม ของสิ นค้าคิดภาษี

รวมมูลค่าไม่คิด
ภาษี

จำนวนเงินรวม ของสิ นค้าที่ยกเว้นภาษี

ส่ วนลดท้ายบิล

จำนวนเงินส่ วนลดท้ายบิล จะใชไ้ ด้ในกรณี ราคาสิ นค้าไม่
รวมภาษีเท่านั้ น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินภาษี

มูลค่ารวมภาษี

มูลค่าสิ นค้าหลังหักส่ วนลดท้ายบิล รวมกับจำนวนเงินภาษี

หัก ณ ที่จ่าย

จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย

ยอดต้องช ำระ

มูลค่ารวมภาษี หัก จำนวนเงิน หัก ณ ที่จ่าย

รายการเพิ่ม

่ เงิน
ั เพิ่ม ที่ไม่เกี่ยวกับรายการสิ นค้า เชน
จำนวนเงินที่รบ
เกินจากเศษสตางค์

รายการหัก

่ หัก
จำนวนเงินที่หักออก ที่ไม่เกี่ยวกับรายการสิ นค้า เชน
เงินมัดจำ

ยอดช ำระ

ยอดเงินรวมจากรายละเอียดการรับช ำระ

ค่างช ำระ

ั ช ำระ
ยอดเงินที่ยังไม่ได้รบ

รายการเพิ่มหัก

1. แสดงรายการ เพิ่ม/หัก คอลัมน์ เพิ่ม/หัก จะแสดง 1 ถ้าเป็นรายการเพิ่ม และ
แสดง -1 ถ้าเป็นรายการหัก
2. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ
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1. ป้อนรายละเอียด รายการเพิ่ม/หัก
รายการเพิ่ม/
หัก

ื่ รายได้/รายการหัก เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้อง
ป้อนรหัส หรือ ชอ
ป้อนครบทุกตัวอักษร)
ื่ รหัสรายได้/รายการหัก ให้คลิกเลือก
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
รหัสที่ต้องการ
ื่ ทัง
้ หมด
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ

จำนวนเงิน

ป้อนจำนวนเงินเพิ่ม/หัก

เพิ่ม/หัก

ระบุว่า เป็นรายการเพิ่ม หรือ รายการหัก

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอื่น ตามต้องการ

2. คลิกตกลง เมื่อทำการเพิ่มรายการเสร็จแล้ว และต้องการเพิ่มรายการต่อไป
ถ้าคลิกตกลงแล้วปิด โปรแกรมจะออกจากหน้ าจอหลังจากเพิ่มรายการเสร็จ
การรับช ำระเงิน

1. แสดงรายละเอียดการรับช ำระ
2. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการรับช ำระ
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1. ป้อนรายละเอียดการรับช ำระ
ี ารช ำระ
วิธก

ื่ วิธก
ี ารช ำระ เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อน
ป้อนรหัส หรือ ชอ
ครบทุกตัวอักษร)
ื่ วิธก
ี ารช ำระ ให้คลิกเลือกรหัสที่
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ต้องการ
ื่ ทัง
้ หมด
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ

เลขที่อ้างอิง

็ ถ้า วิธก
็ หรือเลขที่บัตรเครดิต
ี ารช ำระ เป็นเชค
หมายถึงเลขที่เชค
ี ารช ำระ เป็นบัตรเครดิต
ถ้าวิธก

วันที่อ้างอิง

ั เงิน
วันที่รบ

จำนวนเงิน

ั
จำนวนเงินที่รบ

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอื่นได้ ตามต้องการ

2. คลิกตกลง เมื่อทำการเพิ่มรายการเสร็จแล้ว และต้องการเพิ่มรายการต่อไป
ถ้าคลิกตกลงแล้วปิด โปรแกรมจะออกจากหน้ าจอหลังจากเพิ่มรายการเสร็จ
หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูล
เข้าระบบ หลังจากนั นโปรแกรมจะแสดงหน้ าจอเลือกพิมพ์เอกสาร
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คลิกเลือกพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ/สำเนา) , ใบสำคัญ
ทางบัญช ี หรือพิมพ์ฉลากติดกล่อง แล้ว คลิกปุ่ม OK เพื่อพิมพ์
คลิกปุ่ม OK โดยไม่เลือกอะไร จะกลับไปหน้ าจอเพิ่มรายการขายใบใหม่
คลิกข้อความ เปิดเอกสาร จะกลับไปหน้ าจอแก้ไขเอกสารใบล่าสุด ที่บันทึก
ได้
ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับ แสดงในรู ปถัดไป
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ลองเลือกพิมพ์ใบสำคัญ โปรแกรมจะแสดงดังนี้

ื่ มโยงระบบบัญชแ
ี ยกประเภท
เนื่ องจากยังไม่ได้ตัง
้ ค่าเกี่ยวกับการเชอ
ใบสำคัญรับ จึงแสดงผลออกมาไม่สมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ ในกรอบสี แดง จะ
ี ่างๆ ตามหลักการลงบัญช ี
ต้องแสดงรหัสบัญชต
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ื่ มโยงระบบบัญช ี ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ ระบบบัญช ี
การตัง
้ ค่าเชอ
พิมพ์ฉลากติดกล่องสิ นค้า สามารถพิมพ์ QR Code เพื่อส่ งต่อให้ลก
ู ค้า สแกน
่ึ ข้อมูลที่แสดงเป็น QR Code สามารถกำหนดรู ปแบบได้ (ดู
เข้าระบบของลูกค้าได้ ซง
รายละเอียดที่เมนู รู ปแบบฉลาก)

ี ีการกำหนดข้อมูลรหัสสิ นค้าของลูกค้า โปรแกรมจะแสดงรหัสสิ นค้า และ
กรณี ท่ม
ื่ สิ นค้า ที่เป็นของลูกค้า ในใบเสร็จรับเงิน และ ฉลากสิ นค้า
ชอ
รู ปแสดงการผูกรหัสสิ นค้าของบริษัท กับรหัสสิ นค้าของลูกค้า (กำหนดในเมนู รหัส
สิ นค้าของลูกค้า)

โปรแกรมจะแสดงฉลาก ดังนี้
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😗ขายเชอื่

ื่ เอกสารที่ออกจากหน้ าจอนี้ คือ ใบแจ้งหนี้ หรือ
สำหรับบันทึกรายการเชอ
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
ื่
คลิกเมนูขาย แล้วคลิกเมนูย่อย ขายเชอ

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

113

BPOFFICE ONLINE

ื่ จะเหมือนกับหน้ าจอขายสด เกือบทัง
้ หมด จะมีจุดต่างคือ
จะเห็นว่าหน้ าจอขายเชอ
1.
2.
3.
4.

ื่ ออกเอกสารที่เป็น ใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
ขายเชอ
ขายสด ออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
ื่ ถูกส่ งไปทำต่อที่กระบวนการ วางบิล หรือ การรับช ำระเงิน
ขายเชอ
ขายสด จะจบกระบวนการที่หน้ าขายสด ไม่ถูกส่ งต่อไปที่อื่นอีก

ี ารป้อนข้อมูล สามารถดูได้จากการป้อนข้อมูล ขายสด
้ ิธ ก
ดังนั้ น การเรียนรู ว
ื่
ตัวอย่างเอกสารที่ออกจากระบบขายเชอ
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ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
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ใบสำคัญตัง
้ หนี้

ื่ มโยงระบบบัญชแ
ี ยกประเภท ใบสำคัญตัง
เนื่ องจากยังไม่ได้ตัง
้ ค่าเกี่ยวกับการเชอ
้ หนี้
จึงแสดงผลออกมาไม่สมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ ในกรอบสี แดง จะต้องแสดงรหัส
ี ่างๆ ตามหลักการลงบัญช ี
บัญชต

116

BPOFFICE ONLINE

😏ลดหนี้ (ลูกหนี้ )

สำหรับบันทึกใบลดหนี้ เอกสารที่ออกจากหน้ าจอนี้ คือ ใบลดหนี้ หรือ ใบ
กำกับภาษี/ใบลดหนี้
ใบลดหนี้ สามารถคืนเป็นเงินสด หรือ นำไปหักออกจากใบแจ้งหนี้ ในการ
วางบิล หรือ รับช ำระเงินในครัง
้ ต่อไป
คลิกเมนู ขาย แล้วคลิกเมนูย่อย ลดหนี้

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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ื่ ผูต
้ ิดต่อ พนั กงาน และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
1. หัวเอกสาร สำหรับระบุลก
ู ค้า ชอ
้ ้อนจำนวน ราคา ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า (ระบุตำแหน่ งที่เก็บ
2. รายการสิ นค้า ใชป
ั คืนสิ นค้า)
กรณี รบ
3. แสดง ยอดสรุ ป
ี ่ วนนี้
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ให้ระบุท่ส
่ จ่ายเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต (ถ้าไม่ระบุ จะนำไปหัก
5. การจ่ายเงิน เชน
จากใบแจ้งหนี้ ในการวางบิล หรือ รับช ำระครัง
้ ต่อไป)
ี ารป้อนข้อมูล จะเหมือนกับการบันทึก ขาดสด จะต่างกันบางอย่างดังนี้
วิธก
เอกสาร จะเป็น ใบลดหนี้ หรือ ใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้

่ื
สามารถดึงรายการจากใบกำกับภาษีเดิม มาทำการลดหนี้ ได้ (ถ้าเป็นขายสด ขายเชอ
จะดึงใบสั่ งขาย)
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มีคอลัมน์ อ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม และมูลค่าเดิมในใบกำกับภาษีนั้น

ตัวอย่างใบลดหนี้
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ตัวอย่างใบสำคัญลดหนี้
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การวางบิล เป็นการรวบรวมใบแจ้งหนี้ ส่ งให้กับลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงิน

คลิกเมนู ขาย และคลิกเมนูย่อย วางบิล

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวเอกสารใบวางบิล
่ ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้
เอกสารที่จะนำไปวางบิล เชน
สรุ ปยอดเงิน
คลิกปุ่มจัดเก็บ เพื่อบันทึกเข้าระบบ และ พิมพ์ใบวางบิล

👉หัวเอกสารใบวางบิล
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สาขา

เลือกสาขาที่ต้องการวางบิล

เลขที่วางบิล

เลขที่ใบวางบิลโปรแกรมจะ Running ให้ ตามรู ปแบบที่
กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร

วันที่วางบิล

โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลียนวันที่ได้

ลูกค้า

ื่ ลูกค้า
ชอ

เอกสารอ้างอิง

่ ใบรับวางบิลของลูกค้า
เอกสารอ้างอิง เชน

วันที่นัดช ำระ

วันที่นัดรับช ำระเงิน

้ ัดทำ
ผูจ

้ ัดทำใบวางบิล
ผูจ

้ นุมัติ
ผูอ

้ ีอำนาจลงนาม แสดงในใบวางบิล
ผูม

หมายเหตุ 1,2,3,4,5

👉เพิ่มเอกสารที่จะทำใบวางบิล
ให้คลิกปุ่ม เอกสารค้างช ำระ โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ค้างช ำระ

ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิก แสดง หรือ คลิกแสดงโดยไม่ต้องป้อน
้ หมด
อะไร โปรแกรมจะแสดงรายการค้างช ำระทัง
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ให้คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม ตกลง
โปรแกรมจะแสดงรายการที่เลือกมา สามารถคลิกปุ่มแก้ไข หรือ ปุ่มลบ

หลังจากคลิกปุ่ม จัดเก็บ สามารถเลือกพิมพ์ ใบวางบิล ได้
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คลิกเมนูขาย แล้วคลิกเมนูย่อย รับช ำระ

เอกสารที่สามารถดึงมาทำรับช ำระได้คือ
1. ใบแจ้งหนี้
2. ใบลดหนี้
3. ใบวางบิล
เอกสารที่ได้จากหน้ าจอนี้ คือ ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
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1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวของใบเสร็จรับเงิน
เอกสารที่ดึงมาทำใบเสร็จรับเงิน คือ ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้
สรุ ปยอดเงินรับช ำระ
รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ที่นอกเหนื อจากใบแจ้งหนี้
่ เพิ่มค่าปรับล่าชา้ หรือ การให้ส่วนลดเงินสด
ใบวางบิล ให้ระบุตรงนี้ เชน
ี ก
กรณี ท่ล
ู ค้าช ำระเงินให้ก่อนกำหนด
่ รับเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต เชค
็ ฯลฯ
5. การรับเงิน เชน
6. คลิกปุ่มจัดเก็บ หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อย

👉ส่ วนหัวของใบเสร็จ
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สาขา

เลือกสาขาที่ทำรายการรับช ำระ

เลขที่ใบสำคัญ

ั ช ำระ หรือ เลขที่ใบสำคัญที่ลงบันทึกบัญช ี
เลขที่รบ
โปรแกรมจะ Running ให้

วันที่ใบสำคัญ

วันที่บันทึกบัญช ี

เอกสาร

ใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ เลขที่ใบกำกับภาษี

วันที่

วันที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ วันที่ใบกำกับภาษี

ลูกค้า

รับเงินจากใคร

้ ัดทำ
ผูจ

ื่ พนั กงานผูจ
้ ัดทำ
ชอ

้ นุมัติ
ผูอ

ื่ พนั กงานผูอ
้ นุมัติ
ชอ

หมายเหตุ 1,2,3,4,5,6

หมายเหตุอืนๆ

👉การเพิ่มเอกสารที่ดึงมาทำรับชำระ

1. คลิกปุ่ม ใบวางบิลค้างช ำระเพื่อดึงจากใบวางบิล หรือ คลิกปุ่มรายการค้าง
ช ำระ เพื่อดึงจากใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ (ไม่ผา่ นการวางบิล)
2. ตัวอย่างกรณี ดึงจากใบวางบิล ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิก แสดง
3. ผลการค้นหาแสดงในตาราง ให้คลิกเลือกรายการที่จะดึงมาทำรับช ำระ
4. คลิกตกลง เพื่อดึงรายการมาทำรับช ำระ

128

BPOFFICE ONLINE

รายการจะถูกดึงมาแสดงในหน้ ารับช ำระ สามารถคลิกปุ่ม ลบ เพื่อยกเลิกรายการ

👉สรุปยอด

👉รายการเพิ่ม/หัก

1. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ
2. ป้อนรหัสรายการเพิ่ม หรือ รายการหัก เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบ
ื่ รายการ ให้คลิกเลือกรหัสที่ต้องการ
ทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ื่ ทัง
้ หมด หลังจากนั้ น
สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ
ให้ป้อนจำนวนเงิน แล้วระบุว่าเป็น รายการเพิ่ม หรือ หัก
3. คลิกปุ่มตกลงแล้วปิด เพื่อกลับไปหน้ าจอบันทึกรับช ำระ หรือ คลิกปุ่มตกลง
เพื่อป้อน รายการเพิ่ม/หัก รายการใหม่

👉วิธกี ารชำระเงิน
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1. คลิกปุ่ม เพิ่มการช ำระ
ี ารช ำระ เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร)
2. ป้อนรหัส หรือ วิธก
ื่ รายการ ให้คลิกเลือกรหัสที่ต้องการ สามารถกด
โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ื่ ทัง
้ หมด หลังจากนั้ นให้ป้อน
Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชอ
่ เลขที่เชค
็ วันที่อ้างอิง เชน
่ วันที่บนเชค
็ (กรณี
จำนวนเงิน เลขที่อ้างอิง เชน
ำ
็
รับช ระด้วยเชค)
3. คลิกปุ่มตกลงแล้วปิด เพื่อกลับไปหน้ าจอบันทึกรับช ำระ หรือ คลิกปุ่มตกลง
ี ารรับช ำระอื่น
เพื่อป้อน วิธก
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (กรณี อ้างอิงใบแจ้งหนี้ 1 ใบ)
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ตัวอย่างใบสำคัญรับ
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ื่ ที่ปรับรู ปแบบหน้ าจอ ให้
ขายหน้ าร้าน คือการบันทึกขายสด หรือ ขายเชอ
้ านแบบง่ายๆ
สะดวกกับการใชง
คลิกเมนู ขาย และคลิกเมนูย่อย ขายหน้ าร้าน

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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ื่ กลุ่มสิ นค้า โปรแกรมจะแสดงรายชอ
ื่ สิ นค้า (2)
1. คลิกรายชอ
ื่ สิ นค้า (ในวงเล็บคือราคาขาย) ที่แสดงตามกลุ่มสิ นค้าที่เลือกจากข้อ 1
2. รายชอ
ื่ สิ นค้า โปรแกรมจะเพิ่มเข้าไปในตารางรายการขายด้านขวามือ (3)
ถ้าคลิกที่ชอ
3. รายการสิ นค้าที่ขาย สามารถคลิกปุ่ม แก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนและราย
ละเอียดอื่นๆ หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อยกเลิกรายการ
่ งนี้ จะรับ
4. สามารถสแกน หรือ ป้อนรหัสสิ นค้า เพื่อทำการเพิ่มรายการขาย ชอ
ข้อมูลได้ 5 อย่างคือ
a. รหัสสิ นค้า
b. รหัสลูกค้า
c. การเพิ่มจำนวน ( ป้อน * ตามด้วยตัวเลขจำนวน แล้ว enter )
d. การรับเงิน ( ป้อน + ตามด้วยตัวเลขจำนวนเงิน แล้ว enter )
e. การบันทึกเข้าระบบ เหมือนการคลิกปุ่ม จัดเก็บ ( ป้อน 0 แล้ว enter )
5. คลิกปุ่มลบ หรือ ปุ่มเพิ่ม สำหรับการลด หรือ เพิ่ม ตัวเลขจำนวน (ระบุจำนวน
ก่อนเพิ่มรายการสิ นค้า)
6. แสดงจำนวนเงินที่ต้องช ำระ
่ งมือ
7. แถบเครือ
8. หน้ าจอขายจะมี 4 Tab (4 หน้ าต่างย่อย)
a. Tab ขายสด
b. Tab รายละเอียด (กรณี ระบุรายละเอียดที่มากขึ้น)
c. Tab ช ำระเงิน (กรณี ระบุรายละเอียดที่มากขึ้น)
d. Tab จัดเตรียม (สำหรับพิมพ์ใบเบิก/ใบส่ งสิ นค้า)

👉ชอ่ งอ่านบาร์โค้ด

กรณี กำหนดรหัสสิ นค้า และ รหัสลูกค้า ตรงกัน โปรแกรมจะ รับรหัสสิ นค้า
ป้อน * ตามด้วยจำนวน แล้วกด enter เพื่อเปลี่ยนจำนวนสำหรับสิ นค้าที่กำลังจะ
ขาย

หลัง enter จำนวนเปลี่ยนเป็น 50 ถ้า สแกนสิ นค้าต่อ จะได้จำนวนที่ขายคือ 50

ป้อน +8000 คือรับเงินมา 8000
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หลังกด enter โปรแกรมจะคำนวณเงินทอนให้

ั เข้ามา (ค่า default จะรับเป็นเงินสด แต่
ที่ Tab ช ำระเงิน จะเห็นจำนวนเงินที่รบ
สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนเป็นการรับแบบอื่นได้)
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👉หน้ าจอจดั เตรียม
สำหรับพิมพ์ใบเบิกให้พนั กงานไปหยิบของ หรือ เป็นใบส่ งสิ นค้า

1. กรณี มีเอกสารหลายใบสามารถ ค้นหาเอกสาร และ แสดงตามที่ระบุ (ถ้าไม่
้ หมด)
ระบุจะแสดงทัง
ั
2. เอกสารที่แสดงตามที่ระบุในข้อ 1 (เอกสารที่แสดงคือเอกสารที่ยังไม่ได้รบ
ช ำระเงิน ถ้ารับช ำระเงินแล้วจะไม่แสดง)
3. เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ใบเบิก/ใบส่ งสิ นค้า
4. คลิกเพื่อพิมพ์ใบเบิก ตามรายการที่เลือกในข้อ 3
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ถ้าคลิกปุ่ม

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอสิ นค้าคงเหลือ
137

BPOFFICE ONLINE

ื่ สิ นค้า หรือ กลุ่มสิ นค้า หลังจากระบุเงือ
่ นไข
1. สามารถค้นหาจากรหัสสิ นค้า ชอ
ให้คลิกปุ่ม แสดง
2. โปรแกรมแสดงผลการค้นหาที่ตารางนี้
3. คลิกปุ่มลบ หรือ ปุ่มบวก เพื่อลด หรือ เพิ่มจำนวน หรือจะป้อนตัวเลขตรงๆ
เข้าไปก็ได้
4. คลิกเลือก รายงานจะถูกส่ งไปยังรายการขาย
5. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้ าจอค้นหาสิ นค้า

ถ้าคลิกปุ่ม

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอค้นหาลูกค้า

ื่ ลูกค้า หรือ เบอร์โทรศั พท์ หลังจากระบุ
1. สามารถค้นหาจากรหัสลูกค้า ชอ
่ นไขให้คลิกปุ่ม แสดง
เงือ
2. โปรแกรมแสดงผลการค้นหาที่ตารางนี้
3. คลิกเลือก เพื่อทำการขายให้ลก
ู ค้ารายที่เลือก
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4. คลิกปุ่ม เพิ่ม เมื่อต้องการเพิ่มลูกค้า รายใหม่ (สามารถเพิ่มลูกค้ารายใหม่ได้
เลย)
5. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้ าจอค้นหาสิ นค้า

ื่ (สลับไปมา ระหว่างขายสด กับ ขาย
คลิกปุ่ม
เพื่อสลับไปเป็นการขายเชอ
ื่ ได้) เอกสารที่เป็นขายเชอ
ื่ จะส่ งไปทำการวางบิล และ รับช ำระได้ ส่ วนเอกสารขาย
เชอ
สด จะไม่ถูกส่ งไป

คลิกปุ่ม

สำหรับดูภาพรวมของการขายในแต่ละเดือน

่ นไข
เพื่อแสดงข้อมูลหลังระบุเงือ

เลือกเดือนที่ต้องการดูได้ ให้คลิกปุ่ม
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ข้อมูลจะแสดงยอดสรุ ปรายวัน โดยแสดงเป็นจำนวน ออเดอร์ (เอกสาร) และ
จำนวนเงินรวม และแสดง 10 อันดับประจำวัน 10 อันดับประจำเดือน
คลิกปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้ าจอขายหน้ าร้าน

คลิกปุ่ม

เพื่อแสดงเอกสารขายที่บันทึกไว้ในระบบ

่ นไขในการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา
1. ระบุเงือ
2. รายการที่ยังไม่ได้ช ำระเงิน จะมีพื้นหลังเป็นสี แดง สามารถคลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อ
เข้าไปแก้ไขเอกสาร
3. คลิกปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้ าจอขายรายใหม่
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เมนูสต๊อก

😊รับสิ นค้า
้ ำหรับรับสิ นค้าเข้า ที่ไม่ใชร
่ บ
่ การบันทึกยอดยกมาตอน
ื้ เชน
ั จากการซอ
ใชส
้ ะบบ การบันทึกรับจากการผลิต การบันทึกปรับปรุ งยอดจากการตรวจนั บ
เริม
่ ใชร
ตามประเภทเอกสารที่สามารถกำหนดได้เองในเมนู ประเภทเอกสาร
คลิกเมนูสต๊อก แล้วคลิกเมนูย่อย รับสิ นค้า

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวของเอกสารรับ
ส่ วนตารางรายการสิ นค้ารับเข้า
่ งอ่านบาร์โค้ด
ชอ
ปุ่มควบคุมหน้ าจอ

ส่ วนหัวของเอกสารรับ
สาขา

ั สิ นค้าเข้า
เลือกสาขาที่รบ
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เลขที่

เลขที่ใบรับสิ นค้า โปรแกรมจะ Running ให้ ตามรู ปแบบที่
กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร

วันที่

ั สิ นค้า
วันที่รบ

ประเภทเอกสาร

่ บันทึกยอดยกมาก่อนเริม
ประเภทการรับ เชน
่ ระบบ รับ
จากการผลิต ปรับปรุ งเพิ่มจากการตรวจนั บ (กำหนด
ประเภทเอกสารได้เอง ที่เมนู ประเภทเอกสาร)

เอกสารอ้างอิง

่ ถ้า
เลขที่เอกสารอ้างอิงตามประเภทเอกสารที่ระบุ เชน
ประเภทเอกสารคือใบสั่ งผลิต เอกสารอ้างอิง จะเป็นเลขที่
ใบสั่ งผลิต

รับจาก

ั จากบุคคลภายนอก (คู่ค้า)
กรณี รบ

แผนก

ั (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผูใ้ ช)้
แผนกที่รบ

้ ออนุมัติ
ผูข

้ อให้มีการรับ (แสดงค่า default ตามที่ระบุใน
พนั กงานผูข
เมนูรหัสผูใ้ ช)้

้ นุมัติ
ผูอ

้ นุมัติ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผูใ้ ช)้
ผูอ

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอื่นตามต้องการ

ส่ วนตารางรายการสิ นค้ารับเข้า
ลำดับ

ลำดับรายการสิ นค้า

รายการ

ื่ สิ นค้า
รหัสและชอ

จำนวน

ั
จำนวนที่รบ

หน่ วยนั บ

หน่ วยของสิ นค้า

หน่ วยละ

ต้นทุนรับเข้า

รวมเงิน

ั เข้า
รวมมูลค่าที่รบ

ที่เก็บ

ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า

เลือก

คลิกเพื่อแทรกรายการ แก้ไขรายการ หรือลบรายการ

คลิกปุ่ม
แสดงหน้ าจอดังนี้

เพื่อเพิ่มรายการสิ นค้าต่อท้ายบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะ
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ส่ วนที่ 1 (tab สิ นค้า)
สิ นค้า

ื่ สิ นค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ป้อนรหัส หรือ ชอ
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงรายการสิ นค้าทัง

รายละเอียด

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสิ นค้า ที่กำหนดไว้ในเมนูสินค้า
(แก้ไขได้)

จำนวน

ป้อนจำนวน

หน่ วยละ

ื้ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (แก้ไขได้)
โปรแกรมแสดงราคาซอ

รวมเงิน

จำนวณ คูณ หน่ วยละ

ที่เก็บ

โปรแกรมแสดงที่เก็บ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (เปลี่ยนได้)
ื่ ที่เก็บ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

ส่ วนที่ 1 (tab อื่นๆ) สำหรับป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมของสิ นค้า (ถ้ามี)
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โครงการ

ื่ โครงการ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

กิจกรรม

ื่ กิจกรรม แล้วคลิกเลือกจากรายการที่
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

งาน

ื่ งาน แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

ลอท

ป้อนลอทสิ นค้า

Serial

ป้อน Serial Number ของสิ นค้า

ประกันถึงวันที่

ป้อนวันสิ้ นสุดการรับประกัน หรือวันหมดอายุ

ส่ วนที่ 2 (ปุ่มควบคุม)
แสดงสิ นค้าคงเหลือ
เพิ่มรายการสิ นค้าที่ป้อนไปยังตารางรายการสิ นค้ารับเข้า แล้ว
ปิดหน้ าจอ
เพิ่มรายการสิ นค้าไปยังตารางรายการสิ นค้ารับเข้า แล้วล้าง
หน้ าจอ รอป้อนรายการใหม่
ปิดหน้ าจอเพิ่มรายการ
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รายการสิ นค้าที่เพิ่มมา สามารถแก้ไข หรือ ลบออกได้
่ งอ่านบาร์โค้ด (ป้อนเข้าก็ได้)
ชอ

สามารถรับคำสั่ ง 4 คำสั่ งตามลำดับดังนี้
ป้อน * ตามด้วยตัวเลข

เป็นการเปลี่ยนจำนวนจาก default คือ 1 (จำนวน
แสดงภายในวงเล็บ)
่ *50 จะเปลี่ยนจำนวนเป็น 50 เมื่อป้อนรหัสสิ นค้า
เชน
ั จะเป็น 50
จำนวนที่รบ

รหัสสิ นค้า

ต้องป้อนรหัสสิ นค้าให้ครบทุกตัวอักษร

รหัสคู่ค้า

ต้องป้อนรหัสคู่ค้าให้ครบทุกตัวอักษร

รหัสประเภทเอกสาร

ต้องป้อนรหัสประเภทเอกสารให้ครบทุกตัวอักษร

หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

👉หน้ าจอค้นหา
้ หมดที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อดึงมาแสดง พิมพ์
สำหรับแสดงเอกสารรับทัง
แก้ไข หรือ ยกเลิก

คลิกปุ่ม

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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1.
2.
3.
4.

่ นไขที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิกปุ่ม
ระบุเงือ
่ นไขข้อ 1
โปรแกรมแสดงข้อมูลตามเงือ
คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อดึงไปแสดง พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก
กลับไปหน้ าจอเพิ่มเอกสารรับ

😊จา่ ยสิ นค้า
้ ำหรับจ่ายสิ นค้าออก ที่ไม่ใชก
่ ารจ่ายขาย เชน
่ เบิกไปผลิต จ่ายของเสี ย/ช ำรุ ด
ใชส
จ่ายไปใชใ้ นงานต่างๆ การบันทึกปรับปรุ งลดยอดจากการตรวจนั บ ตามประเภท
เอกสารที่สามารถกำหนดได้เองในเมนู ประเภทเอกสาร
คลิกเมนูสต๊อก และคลิกเมนูย่อย จ่ายสิ นค้า

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้
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1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวของเอกสารจ่าย
ส่ วนตารางรายการสิ นค้าจ่ายออก
่ งอ่านบาร์โค้ด
ชอ
ปุ่มควบคุมหน้ าจอ

ส่ วนหัวของเอกสารจ่าย
สาขา

เลือกสาขาที่จ่ายสิ นค้าออก

เลขที่

เลขที่ใบจ่ายสิ นค้า โปรแกรมจะ Running ให้ ตามรู ปแบบที่
กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร

วันที่

วันที่จ่ายสิ นค้า

ประเภทเอกสาร

่ เบิกไปผลิต เบิกจ่ายของเสี ย
ประเภทการจ่าย เชน
ปรับปรุ งลดยอดจากการตรวจนั บ (กำหนดประเภท
เอกสารได้เอง ที่เมนู ประเภทเอกสาร)

เอกสารอ้างอิง

่ ถ้า
เลขที่เอกสารอ้างอิงตามประเภทเอกสารที่ระบุ เชน
ประเภทเอกสารคือจ่ายไปผลิต เอกสารอ้างอิง จะเป็นเลขที่
ใบสั่ งผลิต

จ่ายให้

กรณี จ่ายให้บุคคลภายนอก (คู่ค้า)

แผนก

แผนกที่เกี่ยวข้อง (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัส
ผูใ้ ช)้

้ ออนุมัติ
ผูข

้ อเบิก (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัส
พนั กงานผูข
ผูใ้ ช)้

้ นุมัติ
ผูอ

้ นุมัติ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผูใ้ ช)้
ผูอ

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอื่นตามต้องการ
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ส่ วนตารางรายการสิ นค้าจ่ายออก
ลำดับ

ลำดับรายการสิ นค้า

รายการ

ื่ สิ นค้า
รหัสและชอ

จำนวน

จำนวนที่จ่าย

หน่ วยนั บ

หน่ วยของสิ นค้า

หน่ วยละ

ราคา/หน่ วย

รวมเงิน

รวมมูลค่าที่จ่ายออก

ที่เก็บ

ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า

เลือก

คลิกเพื่อแทรกรายการ แก้ไขรายการ หรือลบรายการ

เพื่อเพิ่มรายการสิ นค้าต่อท้ายบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะ

คลิกปุ่ม
แสดงหน้ าจอดังนี้

ส่ วนที่ 1 (tab สิ นค้า)
สิ นค้า

ื่ สิ นค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ป้อนรหัส หรือ ชอ
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงรายการสิ นค้าทัง

รายละเอียด

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสิ นค้า ที่กำหนดไว้ในเมนูสินค้า
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(แก้ไขได้)
จำนวน

ป้อนจำนวน

หน่ วยละ

โปรแกรมแสดงราคาขาย ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (แก้ไขได้)

รวมเงิน

จำนวณ คูณ หน่ วยละ

ที่เก็บ

โปรแกรมแสดงที่เก็บ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (เปลี่ยนได้)
ื่ ที่เก็บ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

ส่ วนที่ 1 (tab อื่นๆ) สำหรับป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมของสิ นค้า (ถ้ามี)

โครงการ

ื่ โครงการ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

กิจกรรม

ื่ กิจกรรม แล้วคลิกเลือกจากรายการที่
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

งาน

ื่ งาน แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

ลอท

ป้อนลอทสิ นค้า

Serial

ป้อน Serial Number ของสิ นค้า

ประกันถึงวันที่

ป้อนวันสิ้ นสุดการรับประกัน หรือวันหมดอายุ

ส่ วนที่ 2 (ปุ่มควบคุม)
แสดงสิ นค้าคงเหลือ
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เพิ่มรายการสิ นค้าที่ป้อนไปยังตารางรายการสิ นค้าจ่ายออก
แล้ว ปิดหน้ าจอ
เพิ่มรายการสิ นค้าไปยังตารางรายการสิ นค้าจ่ายออก แล้วล้าง
หน้ าจอ รอป้อนรายการใหม่
ปิดหน้ าจอเพิ่มรายการ

รายการสิ นค้าที่เพิ่มมา สามารถแก้ไข หรือ ลบออกได้
่ งอ่านบาร์โค้ด (ป้อนเข้าก็ได้)
ชอ

สามารถรับคำสั่ ง 4 คำสั่ งตามลำดับดังนี้
ป้อน * ตามด้วยตัวเลข

เป็นการเปลี่ยนจำนวนจาก default คือ 1 (จำนวน
แสดงภายในวงเล็บ)
่ *50 จะเปลี่ยนจำนวนเป็น 50 เมื่อป้อนรหัสสิ นค้า
เชน
ั จะเป็น 50
จำนวนที่รบ

รหัสสิ นค้า

ต้องป้อนรหัสสิ นค้าให้ครบทุกตัวอักษร

รหัสคู่ค้า

ต้องป้อนรหัสคู่ค้าให้ครบทุกตัวอักษร

รหัสประเภทเอกสาร

ต้องป้อนรหัสประเภทเอกสารให้ครบทุกตัวอักษร

หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม
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👉หน้ าจอค้นหา
้ หมดที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อดึงมาแสดง พิมพ์
สำหรับแสดงเอกสารจ่ายทัง
แก้ไข หรือ ยกเลิก

คลิกปุ่ม

1.
2.
3.
4.

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

่ นไขที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิกปุ่ม
ระบุเงือ
่ นไขข้อ 1
โปรแกรมแสดงข้อมูลตามเงือ
คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อดึงไปแสดง พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก
กลับไปหน้ าจอเพิ่มเอกสารจ่ายสิ นค้า

😋โอนย้ายทีเ่ ก็บ
ใชโ้ อนย้ายตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้า ระหว่างสาขา หรือ จากที่เก็บหนึ่ ง ไปเก็บไว้
อีกที่หนึ่ ง
คลิกเมนูสต๊อก แล้วคลิกเมนูย่อย โอนย้ายที่เก็บ
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โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวของเอกสารโอนย้ายที่เก็บ
ส่ วนตารางรายการสิ นค้าที่ต้องการโอน
่ งอ่านบาร์โค้ด
ชอ
ปุ่มควบคุมหน้ าจอ

ส่ วนหัวของเอกสารโอนย้ายที่เก็บ
โอนจากสาขา

เลือกสาขาที่โอนสิ นค้าออก

โอนไปสาขา

เลือกสาขาที่โอนสิ นค้าเข้า

เลขที่

เลขที่ใบโอน โปรแกรมจะ Running ให้ ตามรู ปแบบที่
กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร

วันที่

วันที่โอน

้ อโอน
ผูข

้ อให้มีการโอนย้ายที่เก็บ (แสดงค่า default
พนั กงานผูข
ตามที่ระบุในเมนูรหัสผูใ้ ช)้

้ นุมัติ
ผูอ

้ นุมัติ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผูใ้ ช)้
ผูอ

หมายเหตุ

ป้อนหมายเหตุอื่นตามต้องการ

ส่ วนตารางรายการสิ นค้าที่ต้องการโอน
ลำดับ

ลำดับรายการสิ นค้า

รายการ

ื่ สิ นค้า
รหัสและชอ
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จำนวน

จำนวนที่โอน

หน่ วยนั บ

หน่ วยของสิ นค้า

หน่ วยละ

ต้นทุน

รวมเงิน

รวมมูลค่าสิ นค้า

จากที่เก็บ

ตำแหน่ งที่เก็บที่ต้องการโอนออก

ไปที่เก็บ

ตำแหน่ งที่เก็บสิ นค้าที่โอนเข้า

เลือก

คลิกเพื่อแทรกรายการ แก้ไขรายการ หรือลบรายการ

เพื่อเพิ่มรายการสิ นค้าต่อท้ายบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะ

คลิกปุ่ม
แสดงหน้ าจอดังนี้

ส่ วนที่ 1 (tab สิ นค้า)
สิ นค้า

ื่ สิ นค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ป้อนรหัส หรือ ชอ
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงรายการสิ นค้าทัง

รายละเอียด

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสิ นค้า ที่กำหนดไว้ในเมนูสินค้า
(แก้ไขได้)

จำนวน

ป้อนจำนวน

หน่ วยละ

ื้ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (แก้ไขได้)
โปรแกรมแสดงราคาซอ
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รวมเงิน

จำนวณ คูณ หน่ วยละ

จากที่เก็บ

โปรแกรมแสดงที่เก็บ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (เปลี่ยนได้)
ื่ ที่เก็บ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

ไปที่เก็บ

ระบุตำแหน่ งที่เก็บปลายทาง

ส่ วนที่ 1 (tab อื่นๆ) สำหรับป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมของสิ นค้า (ถ้ามี)

โครงการ

ื่ โครงการ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

กิจกรรม

ื่ กิจกรรม แล้วคลิกเลือกจากรายการที่
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

งาน

ื่ งาน แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง
ให้ป้อนรหัส หรือ ชอ
ื่ ที่เก็บทัง
้ หมด
สามารถกด space bar เพื่อแสดงชอ

ลอท

ป้อนลอทสิ นค้า

Serial

ป้อน Serial Number ของสิ นค้า

ประกันถึงวันที่

ป้อนวันสิ้ นสุดการรับประกัน หรือวันหมดอายุ

ส่ วนที่ 2 (ปุ่มควบคุม)
แสดงสิ นค้าคงเหลือ
เพิ่มรายการสิ นค้าที่ป้อนไปยังตารางรายการสิ นค้าที่ต้องการ
โอน แล้ว ปิดหน้ าจอ
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เพิ่มรายการสิ นค้าไปยังตารางรายการสิ นค้าที่ต้องการโอน
แล้วล้างหน้ าจอ รอป้อนรายการใหม่
ปิดหน้ าจอเพิ่มรายการ

รายการสิ นค้าที่เพิ่มมา สามารถแก้ไข หรือ ลบออกได้
่ งอ่านบาร์โค้ด (ป้อนเข้าก็ได้)
ชอ

สามารถรับคำสั่ ง 2 คำสั่ งตามลำดับดังนี้
ป้อน * ตามด้วยตัวเลข

เป็นการเปลี่ยนจำนวนจาก default คือ 1 (จำนวน
แสดงภายในวงเล็บ)
่ *50 จะเปลี่ยนจำนวนเป็น 50 เมื่อป้อนรหัสสิ นค้า
เชน
ั จะเป็น 50
จำนวนที่รบ

รหัสสิ นค้า

ต้องป้อนรหัสสิ นค้าให้ครบทุกตัวอักษร

หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม

👉หน้ าจอค้นหา
155

เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

BPOFFICE ONLINE

้ หมดที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อดึงมาแสดง
สำหรับแสดงเอกสารโอนย้ายที่เก็บทัง
พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก

คลิกปุ่ม

1.
2.
3.
4.

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

่ นไขที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิกปุ่ม
ระบุเงือ
่ นไขข้อ 1
โปรแกรมแสดงข้อมูลตามเงือ
คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อดึงไปแสดง พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก
กลับไปหน้ าจอเพิ่มเอกสารโอนย้ายสิ นค้า

156

BPOFFICE ONLINE

😊สมุดบัญชี

เมนูบัญช ี

สำหรับกำหนดสมุดบัญช ี ที่จะบันทึกการลงบัญช ี เดบิต เครดิต โดยปกติ
่ ไปจะมี 5 เล่ม คือ
ทัว
ื้
1. สมุดรายวันซอ
2.
3.
4.
5.

สมุดรายวันขาย
สมุดรายวันรับ
สมุดรายวันจ่าย
่ ไป
สมุดรายวันทัว

คลิกเมนู บัญช ี แล้วคลิกเมนูย่อย สมุดบัญช ี

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ี ง
ั้ หมด ที่อยู่ในระบบ สามารถคลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือค
1. ข้อมูลสมุดบัญชท
ลิกปุ่มลบ เพื่อลบสมุดรายวัน (รายการที่นำไปใช้แล้วจะไม่สามารถลบได้)
ื่ สมุดบัญช ี แล้ว คลิกปุ่ม จัดเก็บ
2. ป้อนรหัส และ ชอ
ี ะถูกนำไปใชใ้ นหน้ าจอ เชอ
ื่ มเอกสารกับสมุดบัญช ี
สมุดบัญชจ
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้ ัดกลุ่มของรหัสบัญช ี เพื่อใชแ
้ สดงในรายงานงบดุล งบกำไร
กลุ่มบัญช ี ใชจ
ขาดทุน
คลิกเมนู บัญช ี แล้วคลิกเมนูย่อย กลุ่มบัญช ี

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ี ง
ั้ หมด ที่อยู่ในระบบ สามารถคลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือค
1. ข้อมูลกลุ่มบัญชท
ลิกปุ่มลบ เพื่อลบกลุ่มบัญช ี (รายการที่นำไปใช้แล้วจะไม่สามารถลบได้)
ื่ กลุ่มบัญช ี แล้ว คลิกปุ่ม จัดเก็บ
2. ป้อนรหัส และ ชอ
ี ะถูกนำไปใชใ้ นหน้ าจอ ตัง
กลุ่มบัญชจ
้ ค่างบดุล และ ตัง
้ ค่างบกำไรขาดทุน

😑รหัสบัญชี
ี ยกประเภท
สำหรับกำหนดรหัสบัญช ี เพื่อใชใ้ นการลงบัญชแ
คลิกเมนู บัญช ี แล้วคลิกเมนูย่อย รหัสบัญช ี
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โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ี ง
ั้ หมด ที่อยู่ในระบบ สามารถคลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือค
1. ข้อมูลรหัสบัญชท
ลิกปุ่มลบ เพื่อลบรหัสบัญช ี (รายการที่นำไปใช้แล้วจะไม่สามารถลบได้)
ื่ บัญช ี และระบุว่าอยู่ในหมวดไหน (สิ นทรัพย์ หนี้ สิ น ทุน รายได้
2. ป้อนรหัส ชอ
้ ่าย) แล้ว คลิกปุ่ม จัดเก็บ
ค่าใชจ

💡รหัสบัญชจี ะถูกนำไปใชใ้ นหน้ าจอ ผูกบัญชี สิ นค้า คู่ค้า วิธกี ารชำระ รหัสรายได้/
่ ไป
รายการหัก และหน้ าจอบันทึกรายวันทัว

😏ผูกบัญชี
ื่ ขายสด ขายเชอ
ื่ รับช ำระ จ่ายช ำระ และหน้ าจออื่นๆ
ื้ สด ซอ
ื้ เชอ
การบันทึกซอ
ที่มีผลกับมูลค่าทางบัญช ี โปรแกรมจะนำตัวเลขจำนวนเงินหล่านั้ น มาลงบัญชใี ห้
อัตโนมัติ แต่ต้องมีการตัง
้ ค่าให้กับโปรแกรมก่อน ว่าจะให้ลงบัญช ี รหัสอะไร
คลิกเมนูบัญช ี แล้วคลิกเมนูย่อย ผูกบัญช ี
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ื่ คอลัมน์ ต่างๆ ที่จะเชอ
ื่ มโยงกับ รหัสบัญช ี ให้คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อระบุ
1. รายชอ
รหัสบัญช ี ที่ต้องการ
ื่ มโยงกับคอลัมน์ แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ
2. เลือกรหัสบัญช ี เพื่อเชอ

😊เชอื่ มเอกสารกับสมุดบัญชี
ื่ ขายสด ขายเชอ
ื่ รับช ำระ จ่ายช ำระ และหน้ าจออื่นๆ
ื้ สด ซอ
ื้ เชอ
การบันทึกซอ
ื่ มโยงกับระบบบัญชแ
ี ยกประเภท จะต้องระบุสมุดบัญช ี ที่ใชบ
้ ันทึกบัญช ี
ที่ต้องเชอ
ื่ มเอกสารกับสมุดบัญช ี
คลิกเมนู บัญช ี แล้วคลิกเมนูย่อย เชอ

160

BPOFFICE ONLINE

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอดังนี้

ื่ เอกสาร ที่เชอ
ื่ มโยงกับ สมุดบัญช ี ที่บันทึกไว้ในระบบ สามารถคลิกปุ่ม
1. รายชอ
แก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบออก
ี ่ใี ชล
้ งบัญช ี แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ
2. เลือกเอกสาร และ สมุดบัญชท

😁รายวนั ทัว่ ไป
ี ยกประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใชก
่ ารซอ
ื่ ขายสด ขายเชอ
ื่
ื้ สด ซอ
ื้ เชอ
สำหรับบันทึกบัญชแ
รับช ำระ จ่ายช ำระ ฯลฯ (เป็นการบันทึกบัญช ี ที่ไม่มีการส่ งข้อมูลมาจากระบบอื่น)
่ ไป
คลิกเมนูบัญช ี แล้วคลิกเมนูย่อย รายวันทัว
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1.
2.
3.
4.

ี ยกประเภท
หัวเอกสาร หรือ ใบสำคัญที่จะบันทึกบัญชแ
ี ยกประเภท
รายละเอียดการลงบัญชแ
่ งป้อนคำสั่ ง เพื่อการป้อนข้อมูลที่รวดเร็ว
ชอ
ปุ่มควบคุม

หัวเอกสาร
สาขา
ประเภทเอกสาร

ระบุสาขาที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมจะ default สาขา ตามที่ระบุ
ในเมนู รหัสผูใ้ ช ้
● ปกติ คือ การบันทึกรายการค้าตามปกติ
● ปรับปรุ ง คือ การบันทึกเพื่อปรับปรุ งยอดต่างๆ
ี ระจำปี เชน
่
● ปิดบัญช ี คือ การบันทึกเพื่อปิดบัญชป
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ี ายได้ ค่าใชจ
้ ่าย เข้าบัญชก
ี ำไรขาดทุน
ปิดบัญชร
เลขที่ใบสำคัญ

เลขที่ใบสำคัญ โปรแกรมจะ Running ให้อัตโนมัติ ตามรู ปแบบ
ที่กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร

วันที่ใบสำคัญ

วันที่บันทึกบัญช ี

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

วันที่อ้างอิง

วันที่ของเอกสารอ้างอิง

คู่ค้า

ื่ คู่ค้า (ถ้ามี)
ชอ

้ ัดทำ
ผูจ

้ ออนุมัติ โปรแกรมจะ default ตามที่กำหนด
รหัสพนั กงานผูข
ในเมนูรหัสผูใ้ ช ้

้ นุมัติ
ผูอ

้ นุมัติ โปรแกรมจะ default ตามที่กำหนดใน
รหัสพนั กงานผูอ
เมนูรหัสผูใ้ ช ้

หมายเหตุ
1,2,3,4,5,6

ป้อนหมายเหตุตามต้องการ

ี ยกประเภท
รายละเอียดการลงบัญชแ

ลำดับ

ลำดับรายการ

รายการ

ป้อนรหัสบัญช ี รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม รหัสงาน รหัส
แผนก

เดบิต

จำนวนเงินเดบิต

เครดิต

จำนวนเงินเครดิต

เลือก

คลิกแทรก เพื่อแทรกบรรทัด
คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการ
คลิกลบ เพื่อลบรายการ

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการต่อท้ายบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะแสดงหน้ า
จอดังนี้
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่ งป้อนคำสั่ ง
ชอ

่ งคำสั่ ง ให้ระบุจำนวนเงิน เดบิต หรือ เครดิตก่อน แล้ว ป้อนรหัส
การป้อนจากชอ
บัญช ี
่ งหมาย + ตามด้วยจำนวนเงิน จะหมายถึง จำนวนเงินด้านเดบิต
ป้อนเครือ
่ งหมาย - ตามด้วยจำนวนเงิน จะหมายถึง จำนวนเงินด้านเครดิต
ป้อนเครือ

👉ตัวอย่างเชน่
ป้อน +1000

้ ่า กำลังจะป้อน เดบิต 1000
แล้ว enter โปรแกรมจะรับรู ว

ป้อนรหัสบัญช ี 1010
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แล้ว enter โปรแกรมจะเพิ่มบรรทัดรหัสบัญช ี 1010 จำนวนเงินเดบิต 1,000 บาท
ดังรู ปถัดไป

ปุ่มควบคุม
update ข้อมูลใน dropdown list ให้เป็นข้อมูลล่าสุด (ข้อมูล
dropdown list คือ รหัสบัญช ี รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม รหัส
งาน รหัสแผนก รหัสพนั กงาน และ รหัสคู่ค้า)
ค้นหาเอกสารที่บันทึกเก็บไว้ในระบบ เพื่อดึงมาแสดง พิมพ์
แก้ไข หรือ ยกเลิก
ี ึงข้อมูลที่บันทึกไว้ข้ึนมา
ปุ่มพิมพ์ใบสำคัญ จะแสดงกรณี ท่ด
แสดง (หลังจากคลิกปุ่มค้นหา)
ี ึงข้อมูลที่บันทึกไว้ข้ึนมาแสดง
ปุ่มลบเอกสาร จะแสดงกรณี ท่ด
(หลังจากคลิกปุ่มค้นหา)
กรณี ดึงข้อมูลขึ้นมาแสดง แล้วต้องการเคลียร์หน้ าจอ เพื่อเริม
่
ป้อนข้อมูลใหม่ ให้คลิกปุ่ม ใหม่
คลิกจัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลที่ป้อน เข้าระบบ

หน้ าจอค้นหา
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