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การตดิตั �งโปรแกรม 

 การติดตั �งโปรแกรม จะใช้ไฟล์ติดตั �ง 2 ไฟล์ คือ  

 

  

setup_firebird_2_5_2_win32.exe  เป็นโปรแกรมจดัการฐานข้อมลู ถ้าผู้ใช้เคยดาวน์โหลดจาก    

http://www.byprogrammer.com    ไปติดตั �งแล้ว ไมจํ่าเป็นต้องติดตั �งซํ �า 

 ดบัเบิ �ลคลิ�กที� setup_job.exe เพื�อทําการติดตั �ง  ( ตดิตั �งไฟล์ไหนก่อนก็ได้) 

 

ให้กด Next 
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โปรแกรมจะให้ระบตุําแหนง่ที�ติดตั �งโปรแกรม ให้กด Next 

 

โปรแกรมจะให้ระบชืุ�อกลุม่เมน ูที�จะแสดงใน Start menu ของวินโดว์ ให้กด Next 
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คลิ�ก Install เพื�อเริ�มทาํการติดตั �ง 

 

โปรแกรมจะเริ�มทาํการติดตั �ง 
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คลิ�ก Finish  

 โปรแกรมจะสร้างไอคอน บนหน้าจอ Desktop ของวินโดว์ 
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ดบัเบิ �ลคลิ�กที� setup_firebird_2_5_2_win32.exe เพื�อทําการติดตั �งโปรแกรมจดัการฐานข้อมลู 

(ถ้าเคยติดตั �งแล้ว ไมต้่องตดิตั �งซํ �า) 

 

คลิ�ก Next 

 

คลิ�ก Next 
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คลิ�ก Next 

 

คลิ�ก Install 
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ถ้าโปรแกรมแสดงหน้าจอนี � หมายความวา่ ในเครื�องได้ติดตั �ง Firebird ไปแล้ว  

สามารถติดตั �งซํ �าได้ โดย คลิ�ก Next หรือ คลิ�ก Cancel เพื�อยกเลกิการติดตั �ง 

 

คลิ�ก Finish เพื�อเสร็จการตดิตั �ง 
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การเข้าใช้โปรแกรม 

 ดบัเบิ �ลคลิ�กที�ไอคอน 

 

บนหน้าจอ Desktop 

เข้าใช้โปรแกรมครั �งแรก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ลงทะเบียน 

 

ปอ้นรหสัลงทะเบียนที�ได้รับจากผู้ จําหนา่ย แล้วคลิ�กปุ่ ม ลงทะเบยีน 

    กรณีต้องการทดลองใช้ ให้คลิ�กปุ่ ม ทดลองใช้ โดยไมต้่องปอ้นรหสัลงทะเบียน 

 

หน้าจอนี � จะหายไป  หลงัจากได้ทําการลงทะเบียน 
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หลงัจากนั �นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอปอ้นรหสัผู้ใช้  และ รหสัผา่น 

กรณีทดลองใช้ โปรแกรมจะปอ้นรหสัผู้ใช้ และ รหสัผา่นมาให้  ผู้ใช้สามารถคลิ�กปุ่ ม ตกลง ได้ทนัท ี

 

หลงัจากลงทะเบยีน โปรแกรมจะไมข่ึ �นรหสัผู้ใช้ และ รหสัผา่น 

ให้ปอ้นรหสัผู้ใช้ demo และรหสัผา่น  demo  

ถ้าปอ้นรหสัผู้ใช้ และ รหสัผา่น ถกูต้อง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอหลกั ดงันี � 
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เมื�อเริ�มใช้โปรแกรม ผู้ใช้อาจจะมคีําถามวา่ จะเริ�มจากสว่นไหนก่อนดี จึงขอแนะนําขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 

                        

ล้างข้อมูล 

 เมนลู้างข้อมลู จะทาํการลบข้อมลูทั �งหมดในระบบ  อาจใช้กรณีที�ต้องการลบข้อมลูทดสอบ หรือที�ทดลองใช้ เพื�อ

เริ�มทําการปอ้นใหม ่

 ในการใช้งานจริง ผู้ดแูลระบบควรจะปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ใช้ เข้าถึงเมนนูี � เพราะอาจทําให้ข้อมลูทั �งหมดสญูหายได้ 

 ไปที�เมน ูจดัการระบบ เลอืกหวัข้อ ล้างข้อมลู 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

      

 

 

 

 

แฟม้ข้อมลูหลกั มี 9 เรื�อง 
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คลิ�กถกู กลุม่เมน ูที�ต้องการลบ 

 

ถ้าคลิ�กถกูที�กลุม่เมน ูข้อมลูหลกั   ข้อมลูรายวนัจะถกูลบด้วย  เนื�องจากข้อมลูรายวนั ต้องอ้างอิงรายการตา่งๆ 

จากข้อมลูหลกั 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อทําการลบข้อมลู 

โปรแกรมจะขึ �นกลอ่งข้อความยืนยนัอีกครั �ง 

 

ให้เลอืก Yes เพื�อลบข้อมลู หรือ เลอืก No เมื�อยงัไมต้่องการลบข้อมลู 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อ ออกจากหน้าจอ 
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เลขที�อัตโนมัต ิ

 ในโปรแกรม Job Tracking จะมกีารสร้างเอกสารขึ �นมาควบคมุการทํางาน คือ ใบ Job  

 ในใบ Job จะมเีลขที� Job ซึ�งสามารถกําหนดให้โปรแกรม สร้างเลขที�ให้อตัโนมตัิ  ( Auto running ) 

 นอกจากเลขที� Job ยงัมีข้อมลูอีก 2 สว่น คือ รหสัสนิค้า และ รหสัลกูค้า ที�โปรแกรมสามารถสร้างเลขรหสัให้

อตัโนมตั ิ

 คลิ�กที�เมน ูจดัการระบบ เลอืกหวัข้อ เลขที�อตัโนมตั ิ

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

   

คอลมัน์ คําอธิบาย 

เลขที� รหสัสนิค้า สงูสดุไมเ่กิน 25 ตวัอกัษร 

รหสัลกูค้า สงูสดุไมเ่กิน 10 ตวัอกัษร 

เลขที� Job สงูสดุไมเ่กิน 15 ตวัอกัษร 

อตัโนมตั ิ คลิ�กถกู ถ้าต้องการให้โปรแกรมสร้างรหสั หรือ เลขที�ให้ อตัโนมตัิ ถ้าต้องการปอ้น

เองให้คลิ�กเครื�องหมายถกูออก 

ข้อความนํา ข้อความนํารหสั หรือ เลขที� 

จํานวนหลกั จํานวนลาํดบัที�ของเลขที�  ไมร่วมอกัษรนํา (และ ปปดด กรณีเลขที� Job) 

เริ�ม 1 เมื�อขึ �นเดือนใหม ่ ใช้กบัเลขที� Job เทา่นั �น โปรแกรมจะสร้างเลขที� ในรูปแบบ 

ปปดด9999 

ปป=ปีสองหลกั 

ดด=เดือนสองหลกั 

9999=ลาํดบัที� ที�จะเริ�มเลข 1 เมื�อขึ �นเดือนใหม ่
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ถ้าไมค่ลิ�ก เริ�ม 1 เมื�อขึ �นเดือนใหม ่โปรแกรมจะเริ�มเลข 1 เมื�อขึ �นปีตอ่ไป 

 

กรณีที�ต้องการดวูา่โปรแกรมได้ Running ถึงเลขที�อะไร ให้คลิ�ก  

ปปดด ของเลขที� Job  เลขที�ตอ่ไป 

 

 

กาํหนดสิทธิ�การใช้โปรแกรม 

 ผู้ใช้สามารถกําหนดรหสัผู้ใช้โปรแกรม และ กําหนดสทิธิ�ในการเข้าใช้หน้าจอตา่งๆ ในโปรแกรม  การกําหนดสทิธิ�

การใช้โปรแกรม จะมี 2 หวัข้อ ที�เกี�ยวข้องคือ กลุม่ผู้ใช้ และ รหสัผู้ใช้ 

 

กลุ่มผู้ใช้ 

 คลิ�กที�เมน ูจดัการระบบ เลอืกหวัข้อ กลุม่ผู้ใช้ 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 

ปุ่ ม เพิ�มกลุม่ ใช้ในกรณีที�ต้องการกําหนดเลขที�ตอ่ไป 

ของเดือนใหม ่โดยไมต้่องการเริ�มต้นด้วยเลข 1 

จากรูป ถ้าต้องการเริ�มเดือน  ก.ย. 2559 ด้วย

เอกสารเลขที� 5 

ให้เพิ�มกลุม่ 5809 และเลขตอ่ไปให้ปอ้น 5 
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ให้ปอ้นรหสักลุม่ และชื�อกลุม่ 

 

และคลิ�กเลอืกชื�อเมน ูที�ต้องการให้กลุม่ที�ปอ้น สามารถเข้าใช้งานได้                       ถ้าต้องการเลอืกทั �งหมด ให้คลิ�ก 

 

หลงัจากปอ้นข้อมลู ให้คลิ�กปุ่ ม   

ถ้าต้องการดขู้อมลูที�บนัทกึเก็บไว้แล้ว หรือต้องการดงึมาแก้ไข หรือ ลบออก ให้คลิ�กปุ่ ม  
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คลิ�กรายการ ที�ต้องการแก้ไข 

 

  แล้วคลิ�กปุ่ ม  

รหัสผู้ใช้ 

 คลิ�กที�เมน ูจดัการระบบ เลอืกหวัข้อ กลุม่ผู้ใช้ 
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โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 ปอ้นรหสัผู้ใช้ (ไมเ่กิน 10 ตวัอกัษร) รหสัผา่น (ไมเ่กิน 10 ตวัอกัษร) และ ชื�อผู้ใช้  

 

คลิ�กเลอืกกลุม่ ที�ผู้ ใช้นี � สงักดั   (สามารถสงักดัได้มากกวา่ 1 กลุม่) 

      กลุม่ที�แสดง คือ กลุม่ที�สร้างในเมน ูกลุม่ผู้ใช้ 

หลงัจากปอ้นข้อมลูให้คลิ�กปุ่ ม   

ถ้าต้องการดขู้อมลูที�บนัทกึเก็บไว้แล้ว หรือต้องการดงึมาแก้ไข หรือ ลบออก ให้คลิ�กปุ่ ม  

คลิ�กรายการ ที�ต้องการแก้ไข 

                     คลิ�กตกลง 
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เปลี�ยนรหัสผ่าน 

 ผู้ใช้โปรแกรม สามารถเปลี�ยนรหสัผา่นได้ ด้วยตวัเอง โดยไปที�เมน ูจดัการระบบ เลอืกหวัข้อ เปลี�ยนรหสัผา่น 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

     ให้ปอ้นรหสัผู้ใช้  และ รหสัผา่น ปัจจบุนั 

 

ปอ้นรหสัผา่นใหม ่ 2 ครั �ง 

หลงัจากนั �นให้คลิ�กปุ่ ม  
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ข้อมูลบริษัท 

 คลิ�กที�เมนแูฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกหวัข้อ ข้อมลูบริษัท 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 

ชื�อบริษัทที�ระบ ุจะแสดงในหวัฟอร์ม และ รายงานทกุตวั ในระบบ ผู้ใช้จะต้องแจ้งชื�อบริษัท ตอนสั�งซื �อโปรแกรม 

เพื�อขอรับรหสัในการเปลี�ยนชื�อบริษัท เป็นของตนเอง 

ช่วงเวลาของการบนัทกึข้อมลู จะเป็นการกําหนดช่วงวนัที� ของ Job ที�สามารถบนัทกึได้ ช่วยปอ้งกนัการบนัทกึ

ข้อมลู Job ผิดวนัที� 

Folder เก็บแผนที� เป็น Folder ที�จะเก็บรูปแผนที� ของลกูค้า การเพิ�มแผนที� ทําที�แฟม้ข้อมลูลกูค้า 

คลิ�กจดัเก็บ หรือ กด F5 เพื�อบนัทกึการเปลี�ยนแปลง 
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คลิ�ก  เมื�อต้องการเปลี�ยนชื�อบริษัท 

 

ปอ้นชื�อบริษัท และรหสัผา่น ที�ได้จากการสั�งซื �อ  หลงัจากนั �นให้คลิ�กปุ่ ม เปลี�ยนชื�อ 

 

ข้อมลูสนิค้าในโปรแกรม Job Tracking จะประกอบไปด้วยข้อมลู 3 สว่นที�ต้องระบคุือ ประเภทสนิค้า กลุม่

สนิค้า และหนว่ยนบั ดงัมีรายละเอียดดงันี � 

ประเภทสินค้า 

 คลิ�กเมนแูฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกหวัข้อ ประเภทสนิค้า 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 
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ประเภทสนิค้าในโปรแกรม Job Tracking จะกําหนดข้อมลูมาแล้ว 3 ประเภท ผู้ใช้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงแก้ไขได้ 

ประเภท คําอธิบาย 

สนิค้า สนิค้าหลกัที�จําหนา่ย 

อปุกรณ์ อปุกรณ์ตอ่พว่ง สาํหรับสนิค้าหลกั เช่น ขาแขวนแอร์, ฝาครอบทอ่แอร์ 

คา่แรง คา่แรงในการติดตั �ง ซอ่มบํารุง หรือคา่บริการอื�นๆ 

 

กลุ่มสินค้า 

 คลิ�กเมนแูฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกหวัข้อ กลุม่สนิค้า 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 



Job Tracking System 
 

BP Soft Company Limited Page 22 
 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

รหสั รหสักลุม่สนิค้า ปอ้นได้สงูสดุ 5 ตวัอกัษร 

ชื�อกลุม่สนิค้า ชื�อกลุม่สนิค้า ปอ้นได้สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

 

หน่วยนับ 

 คลิ�กเมนแูฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกหวัข้อ หนว่ยนบั 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

รหสั รหสัหนว่ยนบั ปอ้นได้สงูสดุ 5 ตวัอกัษร 

ชื�อหนว่ยนบั ชื�อหนว่ยนบั ปอ้นได้สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

 

หลงัจากกําหนดประเภทสนิค้า กลุม่สนิค้า และหนว่ยนบัแล้ว ก็จะสามารถบนัทกึข้อมลูสนิค้าได้  
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สินค้า 

คลิ�กเมนแูฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกหวัข้อ สนิค้า 

 

 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�ไอคอน 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 

ราคาสนิค้า  ตอ่ จํานวน  กี� ชิ �น 
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ปุ่ ม copy สนิค้า จะแสดงเมื�ออยูใ่นสถานะแก้ไข (กด F2 เลอืกสนิค้ามาแก้ไข)  

 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

รหสัสนิค้า รหสัสนิค้า ปอ้นได้สงูสดุ 25 ตวัอกัษร  สามารถกําหนดได้วา่ ต้องการปอ้นเอง หรือ

ให้โปรแกรมกําหนดรหสัให้อตัโนมตัิ (กําหนดที�เมนจูดัการระบบ หวัข้อ เลขที�

อตัโนมตั)ิ 

รหสัประเภท ปอ้นรหสัประเภทสนิค้า สามารถกด F9 หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�กเพื�อค้นหา 

รหสักลุม่ ปอ้นรหสักลุม่สนิค้า สามารถกด F9 หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�กเพื�อค้นหา 

ชื�อสนิค้า ปอ้นชื�อสนิค้า ได้สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

รหสัหนว่ยนบั ปอ้นรหสัหนว่ยนบั สามารถกด F9 หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�กเพื�อค้นหา 

ราคา ราคาสนิค้า  

ใช้งาน คลิ�กถกู ถ้าสนิค้านี �ยงัมกีารใช้งานอยู ่

 

        คลิ�กให้เป็นแถบส ี

     ย้ายรายการที�เลอืกไปทางซ้าย    

   ย้ายรายการทั �งหมดจากขวาไปซ้าย 
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ตารางด้านลา่งจะเป็นการระบอุปุกรณ์ หรือคา่บริการ ที�อาจจะนําไปใช้ในสนิค้า เช่น ถ้ากําลงัตั �งรหสัสนิค้าที�เป็น 

เครื�องปรับอากาศ อปุกรณ์ที�ใช้กบัเครื�องปรับอากาศ ก็จะเป็น ขาแขวน  ฝาครอบทอ่  และคา่บริการ ก็จะเป็นคา่ติดตั �ง

เครื�องปรับอากาศ 

รายการอปุกรณ์และคา่แรงจะถกูนําไปแสดงในใบ Job  

ข้อมูลพนักงาน 

 คลิ�กเมนแูฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกหวัข้อ พนกังาน 

 

 หรือคลิ�กเลอืกจากไอคอน 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

 ปอ้นรายละเอียดแตล่ะคอลมัน์ แล้วคลิ�กปุ่ ม จดัเก็บ  กรณีแก้ไขให้กด F2 เพื�อค้นหา 
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รถขนส่ง 

 คลิ�ก เมนแูฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกเมน ูรถขนสง่ 

 

 หรือคลิ�กที�ไอคอน  

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

รหสั ปอ้นรหสัรถขนสง่ ได้สงูสดุ 5 ตวัอกัษร 

รายละเอียดรถ ปอ้นรายละเอียดรถ ได้สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

Folder เก็บรูป ระบ ุFolder สาํหรับเก็บรูปถ่ายหน้างาน 
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ลูกค้า 

 คลิ�กที�เมน ูแฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกหวัข้อ ลกูค้า 

 

 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�ไอคอน 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 

ปอ้นรายละเอียดแตล่ะคอลมัน์ แล้วคลิ�กปุ่ ม จดัเก็บ  กรณีแก้ไขให้กด F2 เพื�อค้นหา 
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คลิ�ก  เมื�อต้องการเพิ�มรูปแผนที� 

เลอืกรูปแผนที� แล้วคลิ�ก Open 

 

โปรแกรมแสดงแผนที� ทางด้านขวาของจอ 
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คอมมชิชั�น 

 การให้คา่คอมมชิชั�นในโปรแกรม Job Tracking จะให้ในสว่นของคา่ตดิตั �งสนิค้า และ เปอร์เซ็นจากการขาย

อปุกรณ์ โดยกําหนดได้ในระบบกลุม่สนิค้า และรหสัสนิค้า 

 คา่คาํนวณ  ถ้ามีการกําหนดเงื�อนไขทั �งระดบักลุม่ และ ระดบัสนิค้า โปรแกรมจะคํานวณจากระดบัสนิค้าก่อน  

 คลิ�กเมน ูแฟม้ข้อมลูหลกั เลอืกคอมมิชชั �น จะมเีมนยูอ่ย 4 เมน ูสาํหรับกําหนดเงื�อนไขคอมมชิชั�น 

 

ตดิตั �ง/ซ่อม ตามกลุ่มสินค้า 

 

จากตวัอยา่งด้านบน ถ้าสง่สนิค้ากลุม่เครื�องปรับอากาศ จะได้คา่สง่ 20 บาท แตถ้่าสง่พร้อมตดิตั �ง จะได้ 200 บาท 
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ตดิตั �ง/ซ่อม ตามสินค้า 

 

จากตวัอยา่งด้านบน  

ถ้าสง่ แอร์ 12,000 บีทีย ูจะได้คา่สง่  30 บาท แตถ้่าสง่พร้อมติดตั �ง จะได้  300 บาท 

ถ้าสง่ แอร์ 900 บีทีย ูจะได้คา่สง่  25 บาท แตถ้่าสง่พร้อมตดิตั �ง จะได้  250 บาท 

แตถ้่าไมม่ีการกําหนดเงื�อนไขตามรหสัสนิค้าในหน้าจอนี � โปรแกรมจะไปมองเงื�อนไขในหน้าจอ ติดตั �ง/ซอ่ม ตามกลุม่สนิค้า 

 

ขายอุปกรณ์ตามกลุ่มสินค้า 

 

จากตวัอยา่งด้านบน ถ้ามกีารขายสนิค้า ในกลุม่อปุกรณ์ จะได้คา่คอมมิชชั�น 2% จากราคาอปุกรณ์ 
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ขายอุปกรณ์ตามรหสัสินค้า 

 

จากตวัอยา่งด้านบน  

ถ้าขายฝาครอบทอ่ จะได้ 3% 

ถ้าขายขาแขวน จะได้ 2% 

แตถ้่าไมม่ีการกําหนดเงื�อนไขตามรหสัสนิค้าในหน้าจอนี � โปรแกรมจะไปมองเงื�อนไขในหน้าจอ ขายอปุกรณ์ ตามกลุม่

สนิค้า 
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เนื �อหาถดัไปจะเป็นสว่นของข้อมลูรายวนั ซึ�งหมายถงึ งานที�ต้องปฏิบตัิในแตล่ะวนั โดยจะมีขั �นตอนในการ

ปฏิบตัิงานดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

 

เปิด Job 

 คลิ�กเมน ูข้อมลูรายวนั เลอืก เปิด Job 

 

 หรือคลิ�กเลอืกจากไอคอน  

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 
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      ให้คลิ�ก ถกู ถ้าต้องการพิมพ์ใบ Job หลงัจาก คลิ�กปุ่ มจดัเก็บ 

ค้นหาข้อมลูที�เคยบนัทกึไว้    

แทรกบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor,  เพิ�มตอ่ท้าย, ลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor 

 

คลิ�กปุ่ มจดัเก็บ หลงัจากปอ้นข้อมลู 

เมื�อเข้าสูห่น้าจอ โปรแกรมจะอยูใ่นสถานะพร้อมปอ้นข้อมลู Job ใหม ่ หลงัจากผู้ใช้ปอ้นข้อมลูเสร็จ ให้คลิ�กปุ่ ม

จดัเก็บ หรือกดปุ่ ม F5  ข้อมลูที�ป้อนจะไมถ่กูจดัเก็บเข้าระบบ ถ้าไมไ่ด้กดปุ่ ม จดัเก็บ 

ให้คลิ�กเครื�องหมายถกู หน้าข้อความ พิมพ์ Job หลงัจากจดัเก็บ เพื�อพิมพ์ใบ Job ออกจากระบบ แตถ้่าไมไ่ด้

พิมพ์หลงัจากจดัเก็บ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ ม ค้นหา หรือกด F9 เพื�อเรียกมาพิมพ์ใหมไ่ด้ 

 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

เลขที� เลขที� Job 

วนัที� วนัที�เปิด Job 



Job Tracking System 
 

BP Soft Company Limited Page 34 
 

รหสัลกูค้า ปอ้นรหสัลกูค้า  

ชื�อผู้ติดตอ่ ชื�อผู้ติดตอ่ 

ชื�ออาคาร/ร้านค้า, บ้านเลขที�,หมูท่ี�,ถนน,ตําบล,อําเภอ

,จงัหวดั 

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดที�อยู ่จากรหสัลกูค้าที�ปอ้น 

รายละเอียดเพิ�มเตมิ ระบรุายละเอียดอื�นๆ (ถ้าม)ี 

โทรศพัท์บ้าน ปอ้นเบอร์โทรศพัท์ที�บ้าน 

มือถือ ปอ้นเบอร์โทรศพัท์มือถือ 

อีเมล ์ ปอ้นอีเมล์ของลกูค้า 

 

 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

วนัที�สั�งซื �อ วนัที�ลกูค้าสั�งซื �อสนิค้า 

วนัที�นดั วนัที�นดัติดตั �งสนิค้า หรือ ให้บริการ 

เวลา ระบเุป็นช่วงเช้า หรือ ช่วงบา่ย 

หมายเหต ุ ปอ้นหมายเหตอุื�นๆ (ถ้าม)ี 

 

 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

ชําระ/ทําเครดติแล้ว จํานวนเงินที�ลกูค้าชําระเงินแล้ว 

ใบกํากบัเลขที� เลขที�ใบกํากบัภาษี 

ชําระที�ปลายทาง จํานวนเงินที�นดัชําระ ณ วนัที�ให้บริการ 

ใบกํากบัเลขที� เลขที�ใบกํากบัภาษี ณ วนัที�ให้บริการ 

คา่เดินทาง ระบจํุานวนเงินคา่เดินทาง (ถ้าม)ี 
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การรับประกนั ระบวุา่เป็นบริการในประกนั หรือนอกประกนั  

ชําระคา่บริการบางสว่น เงินมดัจําคา่บริการ 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบมดัจําเลขที� หลกัฐานการชําระเงินมดัจํา 

 

 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

รหสั รหสัสนิค้า/บริการ 

ชื�อสนิค้า/บริการ ชื�อสนิค้า/บริการ โปรแกรมจะแสดงจากรหสัที�ปอ้น 

รุ่น/ขนาด รุ่น/ขนาด สนิค้า 

หนว่ยนบั หนว่ยของสนิค้า/บริการ โปรแกรมจะแสดงจากรหสัที�ปอ้น 

จํานวน จํานวนสนิค้า/บริการ 

ราคา/หนว่ย ราคาสนิค้า/บริการ 

จํานวนเงิน รวมเงิน 

บริการ สง่ = สง่สนิค้าอยา่งเดียวไมต่ิดตั �ง 

ติดตั �ง = สง่พร้อมติดตั �ง 

ซอ่ม = ไปดําเนินการซอ่ม 

การระบปุระเภทบริการ  (สง่,ติดตั �ง,ซอ่ม) มีผลกบัการคาํนวณคา่คอมมิชชั�น 

การเรียกข้อมลูที�ได้บนัทกึเก็บไว้แล้ว มาด ูมาแก้ไข มาพิมพ์ใบ Job หรือมากยกเลกิ ให้คลิ�กที�ปุ่ ม ค้นหา หรือกด 

F2 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา ดงันี � 
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กรณีข้อมลูมีมาก ผู้ใช้สามารถระบขุ้อความที�ต้องการค้นหาได้  (ระบขุ้อความเทา่ที�จําได้) 

หลงัจากนนั ให้คลิ�กปุ่ ม ค้นหา  โปรแกรมจะแสดงข้อมลูตามเงื�อนไขในการค้นหา 

 

คลิ�กปุ่ มตกลง เพื�อแสดงรายละเอียดข้อมลู  หรือคลิ�กปุ่ ม ยกเลกิ ถ้าต้องการกลบัไปที�หน้าเดมิ 

หน้าจอค้นหาทกุหน้าจอ สามารถสง่ออกข้อมลูเป็น Excel 

 กรณีดงึข้อมลูเกา่ขึ �นมา ปุ่ มยกเลกิ และ ปุ่ มพิมพ์ จะปรากฏ 

 

หลงัจากจดัเก็บ (กด F5) หรือ ยกเลกิ (กด F4) โปรแกรมจะล้างหน้าจอ เพื�อรอปอ้นรายการใหม ่  แตถ้่าผู้ใช้เรียก

ข้อมลูเกา่ขึ �นมาด ูหรือ พิมพ์ สามารถคลิ�กปุ่ มเริ�มใหม ่หรือ กด F3 เพื�อให้โปรแกรมล้างหน้าจอ รอปอ้นรายการใหมไ่ด้ 
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ตวัอยา่งใบ Job                         กรณีมีการสั�งซื �ออปุกรณ์ที�หน้างาน สามารถ ระบลุงในฟอร์มได้   

                               (รายการอปุกรณ์ที�แสดง สามารถกําหนดได้ ในหน้าบนัทกึรหสัสนิค้า)  
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รับ Job 

 คลิ�กที�ข้อมลูรายวนั เลอืก รับ Job 

 

 หรือคลิ�กที�ไอคอน 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

 หลงัจากที�พนกังาน  หรือ ช่าง รับใบ Job ที�จะต้องออกไปปฏิบตัิงาน   พนกังานคนนั �น จะต้องมาทําการบนัทกึรับ 

Job ที�หน้าจอนี � ก่อนออกไปปฏิบตัิงาน 

 ให้ สแกนบาร์โค้ด บนใบ Job หรือปอ้นเลขที� Job  ที�จะออกไปปฏิบตัิงาน  
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แล้วคลิ�กปุ่ ม จดัเก็บ หรือกดปุ่ ม F5   โปรแกรมจะให้ระบพุนกังานรับงาน ที�ออกปฏิบตัิงาน  และ รหสัรถขนสง่ ที�ใช้ 

 

หลงัจากระบรุหสัพนกังานรับงาน  (อยา่งน้อย 1 คน) และ รหสัรถขนสง่  ให้คลิ�กปุ่ ม ตกลง 

ถ้าไปดทูี�หน้าจอ สถานะ Job จะเห็นวา่  Job ได้เปลี�ยนสถานะจาก เปิด Job เป็น รับ Job  และแสดงวนัที� , เวลาที�รับ Job 

 

*** รายละเอยีดของหน้าจอ สถานะ Job จะอธิบายในหวัข้อ สถานะ Job *** 

 

สาํหรับขั �นตอนการปฏิบตังิานที�หน้างาน พนกังานที�รับ Job จะต้องทําการถา่ยรูป หน้างาน เพื�อมาบนัทกึผลการ

ปฏิบตัิงาน ซึ�งจะอธิบายในหวั สง่งาน 



Job Tracking System 
 

BP Soft Company Limited Page 40 
 

 หลงัจากปฏิบตังิานและกลบัเข้าสูส่าํนกังาน พนกังานจะต้องไปตดิตอ่ฝ่ายแคชเชียร์ เพื�อสรุปรายได้ที�อาจจะเกิด

จากการขายอปุกรณ์ตา่งๆ หรือหน้างาน หรือจํานวนเงินที�อาจต้องเก็บเพิ�มจากลกูค้า  ไมว่า่จะมกีารเก็บเงินหรือไม ่

พนกังานจะต้องติดตอ่ขั �นตอนแคชเชียร์ก่อน ถึงจะไปทําขั �นตอนตอ่ไปได้ 

แคชเชียร์ 

 คลิ�กที�ข้อมลูรายวนั เลอืกหวัข้อ แคชเชียร์ 

 

 หรือคลิ�กที�ไอคอน 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 

 เมื�อพนกังานที�ออกปฏิบตังิานกลบัมา พนกังานจะนาํใบ Job สง่ให้แคชเชียร์  เพื�อบนัทกึรับเงิน โดยอาจใช้วิธี

สแกนบาร์โค้ด ที�ใบ Job หรือปอ้นหมายเลข Job 
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หลงัจากปอ้นเลขที� Job โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดในใบ Job  

 

กรณีมีการขายอปุกรณ์ หรือคา่ตดิตั �ง สามารถระบจํุานวนได้ (ราคาจะดงึมาจากแฟม้ข้อมลูสนิค้า) 

ช่องจํานวนสามารถดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อเพิ�มจํานวนที�ละ 1 

ยอดรวมอปุกรณ์และคา่แรง 

หลงัจากแคชเชียร์บนัทกึข้อมลูและรับเงินเรียบร้อย ให้ทําการ จดัเก็บ หรือ กด F5 

ถ้าไปดทูี�หน้าจอ สถานะ Job จะเห็นวา่  Job ได้เปลี�ยนสถานะจาก รับ Job เป็น ออกใบกํากบั (อยูท่ี�ขั �นตอนแคชเชียร์) 
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ส่งงาน 

 คลิ�กที�เมน ูข้อมลูรายวนั เลอืกหวัข้อ สง่งาน 

 

 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�ไอคอน สง่งาน 

 

 สแกนบาร์โค้ด หรือ ปอ้นเลขที� Job 

 

หลงัจากปอ้นเลขที� Job โปรแกรมจะแสดงข้อมลู ที�ถกูสง่ตอ่มาจะขั �นตอนของ แคชเชียร์  ในขั �นตอนสง่งาน 

พนกังานที�กลบัจากการให้บริการ จะต้องทาํการโหลดภาพถ่ายหน้างานเข้าระบบ  

พนกังานจะต้องโหลดภาพถ่ายอยา่งน้อย 2 รูป จึงจะเข้าเงื�อนไขที�จะได้คา่คอมมิชชั�น 
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คลิ�ก โหลดภาพถ่าย 

 

ถ้าต้องการลบภาพ ให้คลิ�ก ลบภาพถ่าย 

 

คอลมัน์ คําอธิบาย 

สรุปการทํางาน ปอ้นรายละเอียดผลการทํางาน 

ลาํดบังาน ปอ้นลาํดบังานที�ไปทําของวนันั �น 

เริ�มเวลา, เสร็จเวลา ระบเุวลาเริ�มทํา และ เวลาแล้วเสร็จ 

 

หน้าจอนี �โปรแกรมจะบนัทกึข้อมลูเข้าระบบให้อตัโนมตัิ หลงัจากโหลดภาพถ่าย  จงึไมม่ีปุ่ มบนัทกึ 
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ถ้าไปดทูี�หน้าจอ สถานะ Job จะเห็นวา่  Job ได้เปลี�ยนสถานะจาก ออกใบกํากบั เป็นสถานะ สง่งาน 

 

 

ปิด Job 

 คลิ�กที�เมน ูข้อมลูรายวนั เลอืกหวัข้อ ปิด Job 

 

 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กจากไอคอน 

 

 สแกนบาร์โค้ด หรือ ปอ้นเลขที� Job 
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 หลงัจากพนกังาน หรือ ช่างที�ออกไปปฏิบตัิงาน กลบัมา ผา่นขั �นตอนแคชเชียร์ และ ได้ทําการบนัทกึภาพถ่าย ใน

ขั �นตอนสง่งานเรียบร้อยแล้ว พนกังานหรือช่างที�ออกไปปฏิบตัิงาน จะนําใบ Job มาสง่คืน ที�แผนกควบคมุการบริการ 

 พนกังานแผนกควบคมุการบริการ จะทําการรับเอกสาร และ ทําการบนัทกึปิด Job 

 หลงัจากปอ้นเลขที� Job แล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Job และภาพถ่าย การบนัทกึปิด Job ให้ทําการคลิ�ก

ปุ่ ม ปิด Job หรือ กด F5  

 

ถ้าจํานวนรูปน้อยกวา่ 2 รูป โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน 

ถ้าไปดทูี�หน้าจอ สถานะ Job จะเห็นวา่  Job ได้เปลี�ยนสถานะจาก สง่งาน เป็นสถานะ ปิด Job 
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แก้ไข Job 

 คลิ�กที�เมนขู้อมลูรายวนั เลอืกหวัข้อ แก้ไข Job 

 

 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�ไอคอน 

 

 ปอ้นเลขที� Job ที�ได้ปิด Job ไปแล้ว 

 

หน้าจอแก้ไข Job จะคล้ายกบัหน้าจอเปิด Job จะตา่งกนัตรงที� หน้าจอ แก้ไข Job จะอ้างอิงเลขที� Job เดิม ที�

เคยปิดไปแล้ว 

เลขที� Job จะเป็นเลขที� Job ปกติ ตามด้วยเครื�องหมายขีดกลาง และ ตามด้วยลาํดบัการแก้ไข 

 



Job Tracking System 
 

BP Soft Company Limited Page 47 
 

Job ที�จะทําการแก้ไข   หมายเลข Job แก้ไข 

 

 

สถานะ Job 

 คลิ�กที�เมน ูข้อมลูรายวนั เลอืกหวัข้อ สถานะ Job 

 

 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�ไอคอน 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 
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ระบปีุ และ เดือน ที�ต้องการด ู สามารถเลอืกดสูถานะตามต้องการ  คลิ�กปุ่ มแสดง เพื�อดขู้อมลู 

 

จํานวนรวม ตามสถานะ    แสดงใบ Job   จํานวนรูป 

    

Backup (การสาํรองข้อมูล) 

 การสาํรองข้อมลูเป็นประจําทกุวนั จะช่วยให้ข้อมลูของผู้ใช้ไมส่ญูหาย หรือสญูหายน้อยที�สดุ การสญูหาย หรือ

สญูเสยีของไฟล์ข้อมลูอาจจะมีสาเหตมุาจาก   

 อปุกรณ์คอมพวิเตอร์เสยีหาย เชน่ ฮาร์ดดิสพงั , ฮาร์ดดิสมี Bad Sector 

 ไฟล์ข้อมลูเสยีหายจากการตดิไวรัสคอมพิวเตอร์   

 ไฟล์ข้อมลูเสยีหายจากความผิดพลาดของระบบปฏิบตัิการวินโดว์  (วินโดว์เสยี) 

 เผลอลบไฟล์ข้อมลูโดยไมไ่ด้ตั �งใจ 

 สาเหตอุื�นๆ ที�ทําให้ไมส่ามารถเปิดไฟล์ข้อมลูได้ 

 

เมื�อเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วข้างต้น ถ้าผู้ใช้มีการ Backup ข้อมลู  ผู้ใช้ก็สามารถนาํข้อมลูที� Backup ไว้ลา่สดุ 

กลบัมาใช้งานได้ การนาํข้อมลูที� Backup กลบัมาใช้ จะอธิบายในหวัข้อ Restore 
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คลิ�กที�เมน ูจดัการระบบ เลอืกหวัข้อ Backup 

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

    ไฟล์ข้อมลูที�ใช้งาน ณ ปัจจบุนั Folder เก็บไฟล์ Backup 

 

ชื�อไฟล์ Backup    เมื�อออกจากโปรแกรมให้โปรแกรมเตือนให้ Backup   

  เริ�ม Backup ตอนนี �เลย 

หลงัจากคลิ�ก Start Backup โปรแกรมจะขึ �นหน้าจอคาํสั�งทาํงานเป็นกรอบหน้าตา่ง มีพื �นสดีาํ  เมื�อทํางานเสร็จ 

หน้าจอนั �นจะปิดไปเอง ห้ามผู้ใช้ปิดหน้าจอเอง เพราะจะทาํให้การ Backup ไมส่าํเร็จ 

ชื�อไฟล์ Backup โปรแกรมจะตอ่ท้ายด้วย  วนัที� และ เวลา ที�ทําการ Backup   

จากรูปด้านบน ตั �งชื�อไฟล์ Backup เป็น mystock  ถ้า Backup วนัที� 21 สงิหาคม 2558 เวลา 17.00 ชื�อไฟล์ 

Backup จะเป็น 

  mystock_2015-08-21_17-00.bdb 

*** ไฟล์ Backup จะนามสกลุ .bdb    สว่นไฟล์ข้อมลูที�ใช้งานจะนามสกลุ .gdb  *** 
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Restore (การนําข้อมูลที�สาํรองไว้ กลับมาใช้) 

 คลิ�กที�เมน ูจดัการระบบ เลอืกหวัข้อ Restore 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

     ไฟล์ข้อมลูที�ใช้งาน ณ ปัจจบุนั 

 

ระบ ุตําแหนง่ไฟล์ และ ชื�อไฟล์ Backup 

สามารถ คลิ�กปุ่ มนี � เพื�อค้นหาในเครื�องคอมพวิเตอร์ 

   คลิ�ก เพื�อเริ�มทาํการ Restore 

หลงัจากคลิ�ก Start Restore โปรแกรมจะขึ �นหน้าจอคาํสั�งทาํงานเป็นกรอบหน้าตา่ง มีพื �นสดีาํ  เมื�อทํางานเสร็จ 

หน้าจอนั �นจะปิดไปเอง ห้ามผู้ใช้ปิดหน้าจอเอง เพราะจะทาํให้การ Restore ไมส่าํเร็จ 
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กาํหนดตาํแหน่งฐานข้อมูล 

 ไฟลฐ์านข้อมลูของโปรแกรม Job Tracking จะชื�อวา่ job-db.gdb  ถ้าติดตั �งโปรแกรมตามปกติ ไฟล์นี �จะอยูท่ี� 

C:\Program Files\BPSoft\Job\job-db.gdb  (บน Windows 32bit) 

หรือ 

C:\Program Files (x86)\BPSoft\Job\job-db.gdb  (ถ้า Windows เป็น 64bit) 

 ผู้ใช้สามารถเปลี�ยนที�เก็บข้อมลู  (ไฟล์ job-db.gdb) ไปไว้ที� Folder อื�น หรือไว้ที� Computer เครื�องอื�นได้ โดย

ไปตั �งคา่ที�หน้าจอ Login  ดงันี � 

 

 คลิ�ก เมื�อต้องการเปลี�ยนตาํแหนง่ที�เก็บข้อมลู 

  

ระบตุําแหนง่ที�เก็บข้อมลูใหม ่แล้วคลิ�ก ตกลง 
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การระบตุาํแหนง่ข้อมลู มี 2 กรณี คือ 

ข้อมูลเก็บไว้ที�เครื�องตัวเอง 

 ระบ ุFolder ที�เก็บและไฟล์ข้อมลู เช่น  ถ้าไฟล์ข้อมลู เก็บไว้ที�  d:\database ก็กําหนดเป็น 

    D:\database\job-db.gdb 

 

ข้อมูลเก็บไว้ที�เครื�องอื�น 

 เราจะเรียกเครื�องนั �นวา่ Server หรือ เครื�องแม ่

เครื�อง Server  หรือเครื�องแม ่ ให้ลงโปรแกรมตามปกติ ทั �ง 2 ไฟล ์

การระบตุาํแหนง่ฐานข้อมลู ให้ระบชืุ�อเครื�อง Server  หรือเบอร์ ไอพี ของเครื�อง Server แล้วตามด้วย

เครื�องหมาย :  และตามด้วย ตําแหนง่ไฟล์ในเครื�อง Server เช่น 

ถ้าเก็บไฟล์ไว้ในเครื�องชื�อ  My_server  ที�มีเบอร์ไอพีเป็น 192.168.1.1  และข้อมลูอยูท่ี� d:\database 

ให้กําหนดดงันี � 

My_server:d:\database\job-db.gdb 

หรือ 

192.168.1.1:d:\database\job-db.gdb 

 

*** กรณี Server มี Firewall เครื�อง Server จะต้องเปิด port 3050  *** 

 

 

  

 


