หน้ า 1 จาก 15

โปรแกรมขายหน้ าร้ านและบริหารสินค้ าคงคลัง
การทางานของโปรแกรม
1. ควบคุมบัญชีเจ้ าหนี ้ ระบบสามารถรายงานให้ ทราบว่าท่านค้ างชาระเจ้ าหนี ้รายใดบ้ าง จานวนกี่บิล และมีเจ้ าหนี ้รายใดทีย่ งั
ไม่ครบกาหนดชาระ และจะครบกาหนดชาระเมื่อใด

2. ควบคุมบัญชีลูกหนี ้ (แบ่งออกเป็ น ขายส่ง-ลูกค้ ารายใหญ่-ลูกค้ าทัว่ ไป-ขายปลีก) ระบบสามารถรายงานให้ ทราบว่าท่านมี
ลูกหนี ้ทังหมดกี
้
่ราย จานวนเงิน+ดอกเบี ้ย และมีลกู หนี ้รายใดที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ และจะครบกาหนดชาระเมื่อใด

3. การคิดดอกเบีย้ กับลูกค้ า ท่านสามารถกาหนดได้ วา่ ต้ องการคิดดอกเบี ้ยกับลูกค้ าหรือไม่ คิดในอัตราร้ อยละเท่าไร และให้
เริ่ มคิดดอกเบี ้ยตังแต่
้ เมื่อไร (เริ่ มจากวันที่เปิ ดบิลขายเลยหรื อให้ เริ่มคิดจากวันที่เลยกาหนดชาระ ก็ได้ )

4. ควบคุมค่ าใช้ จ่ายภายในร้ าน ระบบสามารถสรุปค่าใช้ จ่ายต่างๆ ภายในร้ าน เพื่อนาไปคานวณยอดเงินสดคงเหลือในแต่ละ
วัน

5. ระบบสามารถสร้ างโกดังเก็บสินค้ าได้ หลายโกดังและสามารถกาหนดชัน้ วางสินค้ าได้

ท่านสามารถกาหนด

โกดังจัดเก็บได้ เอง (มากกว่า 1 โกดัง) และสามารถกาหนดสถานที่จดั เก็บภายในโกดังได้ เอง

6. สรุปยอดสินค้ าคงเหลือแต่ ละโกดัง ทุกครัง้ ที่มีการคีย์บิลซื ้อและเปิ ดบิลขาย ระบบจะตัดสต๊ อกให้ อตั โนมัติ
7. การขายสินค้ าและสะสมคูปอง สามารถกาหนดราคาขายส่ง-ลูกค้ ารายใหญ่-ลูกค้ าทัว่ ไป-ขายปลีก และลูกค้ าสามารถ
สะสมคะแนนไว้ แลกของสมนาคุณได้

8. คิดกาไร-ขาดทุน ระบบจะคานวณกาไร-ขาดทุน แต่ละตัวสินค้ า พร้ อมกับคิด % กาไรต่อชิ ้น และเก็บสถิติยอดกาไร-ขาดทุน
สะสมของสินค้ าแต่ละชิ ้นตังแต่
้ เริ่มมีการขาย

9. สามารถรับคืนสินค้ า / ยกเลิกบิลซือ้ / ยกเลิกบิลขาย และสามารถทาใบเสนอราคาให้ ลูกค้ าได้
10. พิมพ์ ใบแจ้ งหนี ้ และ พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์ใบแจ้ งหนี ้ (Statement) เพือ่ สรุปหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยให้ กบั
ลูกค้ า และพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน กรณีลกู ค้ าชาระเงิน

11.
12.
13.
14.
15.

สรุปเงินสด รับ-จ่ าย ประจาวัน และสิน้ เดือน
สรุปการรับ-จ่ าย สินค้ า ประจาวัน และสิน้ เดือน
สรุปกาไร-ขาดทุน ในแต่ ละวัน และกาไร-ขาดทุน สะสมในแต่ ละเดือน
สรุปสินค้ าที่ไม่ เคลื่อนไหวมานาน (Death Stock) เพื่อจะได้ ร้ ูวา่ มีสนิ ค้ าตัวไหนบ้ างที่ค้างสต๊ อกนาน และขายไม่ดี
สรุ ปการสะสมคะแนนลูกค้ าแต่ ละราย เพื่อนามาแลกของสมนาคุณ และสรุ ปรายการ การแลกคูปอง

คาเตือน : ก่อนจะเริ่มคีย์ข้อมูลในเดือนต่อไป ท่ านต้ องปิ ดยอดสิน้ เดือน เพื่อให้ ระบบปรับปรุงสต็อกสินค้ าคงเหลือ ,ระบบเจ้ าหนี ้คง
ค้ างและระบบลูกหนี ้คงค้ าง
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หน้ า 2 จาก 15

เทคนิคการคีย์
ในการกรอกข้ อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดบิลขายหรื อการชาระเงิน จะมีชอ่ ง รหัส-ชื่อผู้ขาย , รหัส-ชื่อลูกค้ า
, รหัส-ชื่อสินค้ า เพื่อให้ ทา่ นกรอกรหัส แต่หากท่านจารหัสไม่ได้ ท่านสามารถกรอกชื่อเข้ าไปได้ เลยโดยไม่ต้องกรอก
รหัส เช่น
1. ท่านมีเจ้ าหนี ้ชื่อ “เจ้ น้ นุ ” ท่านก็คีย์แค่คาว่า “เจ้ ” หรื อ “นุ้น” ก็ได้ ตามรู ปภาพ
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2. ท่านมีลกู ค้ าชื่อ “กานัน พี่เอ๋ ห้ วงิ ้ว” ท่านก็คีย์แค่คาว่า “กานัน” หรื อ “พี่เอ๋ ” หรื อ “หัวงิว้ ” ก็ได้ ตามรูปภาพ

หน้ า 3 จาก 15

3. ท่านมีสินค้ าในร้ านคือ “ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15” ท่านก็คีย์แค่คาว่า “กระต่ าย” หรื อ “ปุ๋ย” หรื อ
“15-15” ก็ได้ ตามรูปภาพ
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การเริ่มใช้ งานโปรแกรมในครัง้ แรก
1. ให้ ทา่ นจดรายชื่อสินค้ าและจานวน สินค้ าทังหมดภายในร้
้
านของท่าน
2. เสร็จแล้ ว ให้ เข้ าหน้ าจอ งานประจาวัน  บันทึกการรับสินค้ าเข้ า
เข้ าระบบ

กรอกข้ อมูลเพื่อบันทึกรับสต๊ อกสินค้ า

หน้ า 4 จาก 15

หน้ าจอหลักในการทางาน
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บนหน้ าจอหลัก ท่านสามารถค้ นหาสินค้ าในโกดังและสถานที่จดั เก็บภายในโกดัง
ได้ รับ ลูกศรชี ้ตามตัวอย่าง

พร้ อมทังราคาขายและคะแนนที
้
่ลกู ค้ าจะ

หน้ า 5 จาก 15
1. ลงทะเบียนการใช้ งาน ท่านสามารถลงทะเบียนการใช้ งาน โดยแจ้ งรหัสการลงทะเบียนไปยังผู้ดแู ลระบบ

2. กาหนดสิทธิ์การทางาน เพื่อกาหนดหน้ าจอการทางานให้ กบั พนักงานแต่ละคน (กรณีใช้ งานร่วมกันหลายคน) เช่น
2.1 พนง.เปิ ดบิลขาย ก็ให้ ใช้ ได้ เฉพาะหน้ าจอเปิ ดบิลขาย
2.2 พนง.ตรวจนับสินค้ า ก็ให้ ดไู ด้ เฉพาะหน้ าจอสินค้ าคงเหลือ
2.3 พนง.ดูแลลูกหนี ้ ก็ให้ ใช้ ได้ เฉพาะหน้ าจอลูกค้ าชาระเงิน และหน้ าจอลูกหนี ้คงค้ าง เป็ นต้ น
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3. งานประจาวัน
3.1 บันทึกการรับสินค้ าเข้ าคลัง ให้ ทา่ นคีย์บนั ทึกการรับสินค้ าเข้ าคลังตามรายละเอียดในบิลซื ้อ กรณีซื ้อเงินเชื่อ ให้ ทา่ นระบุวนั ที่
ครบกาหนดทีจ่ ะต้ องจ่ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อให้ ระบบคอยเตือนท่านให้ ทราบว่าท่านต้ องชาระเงินเมื่อใด

ซึง่ ในขันตอนนี
้
้

ระบบจะทาการบันทึกรับเข้ าสต๊ อกสินค้ าอัตโนมัติ
3.2 เปิ ดบิลขาย – บันทึการจ่ายสินค้ า เพื่อพิมพ์บิลขายหรื อใบกากับภาษี /ใบเสร็ จรับเงิน/ใบยืมสินค้ า ให้ ลกู ค้ า ซึง่ ในขันตอนนี
้
้
ระบบจะทาการตัดสต๊ อกสินค้ าอัตโนมัติพร้ อมกับบันทึกหนี ้ลูกค้ า และบันทึกคะแนนที่ลกู ค้ าได้ รับเพื่อสะสมคูปองไว้ แลกของ
สมนาคุณ
การคีย์เลขที่บิลขาย หากท่านไม่มีระบบควบคุมเลขที่บิลขายเอง ท่านสามารถให้ โปรแกรมกาหนดเลขที่อตั โนมัตใิ ห้
ท่านได้ ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและท่านไม่ต้องมาคอยนัง่ จาว่าต้ องใช้ เลขที่อะไร

กรณีขายสด ระบบจะบันทึกเป็ นขายสด

พร้ อมกับพิมพ์ใบเสร็ จให้ ลกู ค้ า และบันทึกรับเงินสดทันทีในวันนัน้ กรณีขายเชื่อ ระบบจะบันทึกเป็ นลูกหนี ้ค้ างชาระ หาก
เป็ นลูกค้ ารายใหม่ ให้ ทา่ นคลิกปุ่ ม

เพื่อทาการเพิ่มข้ อมูลลูกค้ า

ในการคีย์รายการสินค้ านัน้ ระบบจะแสดงสินค้ าคงเหลือแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า มียอดคงเหลือเท่าไร และเก็บอยูโ่ กดัง
ไหน เพื่อความสะดวกจะการหยิบสินค้ า ระบบจะไม่ อนุญาตให้ ท่านขายสินค้ าเกินสต๊ อก
3.3 รับคืนสินค้ า กรณีลกู ค้ าคืนสินค้ า ให้ ทา่ นคีย์รับคืนสินค้ าดังกล่าว ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั นโยบายของร้ านท่านว่ามีการรับคืนสินค้ าได้
หรื อไม่ โดยท่านจะต้ องระบุเลขที่เอกสารรับคืนด้ วย เลขที่เอกสารรับคืน ไม่ ใช่ เลขที่บิลขาย
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3.4 บันทึกค่าใช้ จา่ ยภายในร้ าน / รายจ่ายประจาวัน ท่านสามารถบันทึกค่าใช้ จา่ ยประจาวันที่เกิดขึ ้นภายในร้ าน เช่น ค่าน ้า , ค่า
ไฟ , ค่าจ้ าง ฯลฯ เพื่อสรุปยอดเงินสดคงเหลือสิ ้นวัน
3.5 หน้ าจอการแลกคูปอง (นาคูปองแลกของสมนาคุณ) กรณีที่ลกู ค้ านาคูปองมาแลกของสมนาคุณ ระบบจะนาคูปองไปหักออก
จากคะแนนสะสมของลูกค้ า ท่านควรระบุรายการของสมนาคุณที่ให้ กบั ลูกค้ าด้ วย เพื่อเก็บเป็ นประวัติการแลกของ
3.6 ยกเลิกบิลซื ้อ ให้ ทา่ นระบุเลขที่บลิ ซื ้อเพื่อทาการยกเลิก ระบบจะทาการลดยอดเจ้ าหนี ้ของท่าน และหักสินค้ าออกจากสต็อก
3.7 ยกเลิกบิลขาย ให้ ทา่ นระบุเลขทีบ่ ิลขายเพื่อทาการยกเลิก ระบบจะทาการลดยอดลูกหนีค้ ้ างชาระของท่าน และเพิ่มสินค้ าเข้ า
สต็อก
4. บันทึกการชาระเงิน
4.1 ชาระเงินให้ เจ้ าหนี ้ เมื่อท่านระบุเจ้ าหนี ้ทีต่ ้ องการชาระเงิน ระบบจะแสดงรายการบิลค้ างทังหมด
้

ให้ ทา่ นคลิกบิลที่ทา่ น

ต้ องการชาระ
4.2 ลูกค้ าชาระเงิน / พิมพ์ใบเสร็ จ เมื่อท่านระบุลกู หนี ้ทีต่ ้ องการชาระเงิน ระบบจะแสดงรายการบิลค้ างชาระทังหมด
้
ท่าน
สามารถพิมพ์ใบแจ้ งหนี ้ให้ ลกู ค้ าเลือกก่อนก็ได้ วา่ มีหนี ้คงค้ างทังหมดเท่
้
าไร และลูกค้ าประสงค์ต้องการชาระบิลไหน

เมื่อ

ท่านคลิกเลือกบิลที่ลกู ค้ าต้ องการชาระแล้ ว ระบบจะพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินให้ ลกู ค้ า (หากท่านต้ องการพิมพ์ใบเสร็ จย้ อนหลัง ให้
ท่านคลิกปุ่ ม
ใหม่อีกครัง้

ระบบจะแสดงประวัติการพิมพ์ใบเสร็ จของลูกค้ าให้ ทา่ นเลือก เพื่อทาการพิมพ์ใบเสร็ จ

หน้ า 7 จาก 15
5. ลบสต๊ อกสินค้ า
5.1 ลบสต๊ อกสินค้ าออกจากระบบ กรณีที่ทา่ นไม่ต้องการให้ มีสนิ ค้ าคงเหลืออยูใ่ นระบบ หรื อท่านต้ องการเริ่ มสต็อกใหม่โดยไม่
สนใจประวัติการรับ-จ่าย ของเดิม ซึง่ การลบสต๊ อกสินค้ านี ้จะเป็ นการลบแบบถาวร ท่านจะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาใหม่ได้
อีก ซึง่ การลบสต๊ อกสินค้ า ท่านสามารถเลือกลบได้ 3 แบบ คือ
- ลบรายการสินค้ า หมายถึง ลบสินค้ าทีละตัว ตามที่ทา่ นเลือก
- ลบรายการสินค้ าทังหมดในกลุ
้
ม่ หมายถึง เมื่อท่านเลือกกลุม่ สินค้ าใดๆ ระบบจะลบสินค้ า ทุกตัวที่อยูใ่ นกลุม่ ที่ทา่ น
เลือก
- ลบรายการสินค้ าทังหมดในโกดั
้
ง หมายถึง เมื่อท่านเลือกโกดังใดๆ ระบบจะลบสินค้ าทุกตัว ทุกกลุม่ สินค้ า ที่มีอยู่
ในโกดังที่ทา่ นเลือก
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6. พิมพ์
6.1 ใบแจ้ งหนี ้ ให้ ทา่ นระบุลกู หนี ้ทีต่ ้ องการ เพื่อพิมพ์ใบแจ้ งหนี ้ให้ ลกู ค้ าทราบว่ามีหนี ้ทังหมดกี
้
่บิล จานวนเงินเท่าไร
7. งานสิน้ เดือน
7.1 ปิ ดยอดสิ ้นเดือน ก่อนจะเริ่ มทารายการในเดือนต่อไป ท่ านต้ องปิ ดยอดสิน้ เดือน เพื่อให้ ระบบปรับปรุงสต็อกสินค้ าคงเหลือ
ระบบเจ้ าหนี ้คงค้ าง ระบบลูกหนี ้คงค้ าง
8. แฟ้มทะเบียน
8.1 เพิ่ม/แก้ ไข/พิมพ์ ข้ อมูลผู้ขาย สามารถเพิ่ม/แก้ ไข/พิมพ์ ชื่อผู้ขาย/ที่อยู/่ เบอร์ โทร
8.2 เพิ่ม/แก้ ไข/พิมพ์ ข้ อมูลลูกค้ า สามารถเพิ่ม/แก้ ไข/พิมพ์ ชื่อลูกค้ า/ที่อยู/่ เบอร์ โทร และสามารถกาหนดประเภทลูกค้ า (ขายส่ง,
ขายรายใหญ่,ทัว่ ไป,ขายปลีก) พร้ อมระบุวา่ เป็ นลูกค้ าขายสดหรื อขายเชื่อ การคิดดอกเบี ้ยและท่านสามารถกาหนดวิธีการคิด
ดอกเบี ้ยได้ เอง
8.3 เพิ่ม/แก้ ไข/พิมพ์ ข้ อมูลสินค้ า สามารถเพิ่ม/แก้ ไข/พิมพ์ ชื่อสินค้ า กลุม่ สินค้ า ต้ นทุนสินค้ า ราคาขาย (ขายส่ง,ขายรายใหญ่,
ทัว่ ไป,ขายปลีก) และสามารถระบุคะแนนของสินค้ าแต่ละชิ ้นเพื่อสะสมคูปองไว้ แลกของสมนาคุณ

หน้ า 8 จาก 15
8.4 เพิ่ม/แก้ ไข สถานที่จดั เก็บสินค้ า ท่านสามารถกาหนดให้ มีสถานที่จดั เก็บสินค้ า เพื่อความสะดวกในการค้ นหา เช่น
- 101,102,103,... หมายถึง ชันที
้ ่ 1 ล็อกที่ 1, ชันที
้ ่ 1 ล็อกที่ 2, ชันที
้ ่ 1 ล็อกที่ 3, ...
- 201,202,203,... หมายถึง ชันที
้ ่ 2 ล็อกที่ 1, ชันที
้ ่ 2 ล็อกที่ 2, ชันที
้ ่ 2 ล็อกที่ 3, ... เป็ นต้ น
หากไม่ต้องการกาหนดสถานที่จดั เก็บก็ให้ ระบุเป็ น 000
8.5 เพิ่ม/แก้ ไข ข้ อมูลโกดัง สามารถเพิ่ม/แก้ ไข โกดังเก็บสินค้ า และสามารถกาหนดโกดังจัดเก็บสินค้ าได้ มากกว่า 1 โกดัง
8.6 เพิ่ม/แก้ ไข ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กาหนดให้ มีผ้ ใู ช้ งานได้ มากกว่า 1 คน และแบ่งระดับการใช้ งานได้ อีกทังยั
้ งสามารถกาหนด
หน้ าจอการทางานให้ กบั ผู้ใช้ งานแต่ละคนได้ เช่น
- พนง.เปิ ดบิลขาย ก็ให้ ใช้ ได้ เฉพาะหน้ าจอ เปิ ดบิลขาย
- พนง.ตรวจนับสินค้ า ก็ให้ ดไู ด้ เฉพาะหน้ าจอ รายงานสินค้ าคงเหลือ
- พนง.ดูแลลูกหนี ้ ก็ให้ ใช้ ได้ เฉพาะหน้ าจอ ลูกค้ าชาระเงิน และหน้ าจอลูกหนี ้คงค้ าง
- หรื อ ให้ สามารถใช้ งานได้ ทกุ หน้ าจอ เป็ นต้ น
8.7 แก้ ไขข้ อมูลบริ ษัทฯ สามารถแก้ ไขชื่อบริ ษัท/ที่อยู/่ เบอร์ โทร/e-Mail ของท่าน และกาหนดให้ มีการคิดภาษี หรื อไม่ ดัง
ตัวอย่าง
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9. รายงาน
9.1 ประจาวัน เงินสดรับ-จ่าย เพื่อสรุปว่าในแต่ละวันท่านมีเงินสดคงเหลือ จากการซื ้อสินค้ าเข้ าโกดัง จากการขายสินค้ าให้ ลกู ค้ า
และค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในร้ าน รวมทังหมดจ
้
านวนเท่าไร
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9.2 ประจาวัน รับ-จ่าย สินค้ า เพื่อสรุปว่าในแต่ละวันท่านมีการซื ้อสินค้ าอะไรบ้ าง และท่านขายสินค้ าอะไรบ้ าง

หน้ า 10 จาก 15
9.3 สิ ้นเดือน สรุปเงินสดรับ-จ่าย เพื่อสรุปว่าในแต่ละเดือนมีทา่ นเงินสดคงเหลือ จากการซื ้อสินค้ าเข้ าโกดัง จากการขายสินค้ าให้
ลูกค้ าและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในร้ าน รวมทังหมดจ
้
านวนเท่าไร
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9.4 สิ ้นเดือน สรุปค่าใช้ จ่ายภายในร้ าน เพื่อสรุปรายการค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในร้ าน

หน้ า 11 จาก 15
9.5 สิ ้นเดือน สรุปรับ-จ่าย สินค้ า เพื่อสรุปการรับ-จ่ายสินค้ า ในแต่ละวันว่าท่านมีการซื ้อสินค้ า และขายสินค้ าอะไรบ้ าง
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9.6 สิ ้นเดือน สรุปการรับสินค้ าเข้ าคลัง เพื่อสรุปว่าในแต่ละวันท่านมีการซื ้อสินค้ าอะไรบ้ าง

หน้ า 12 จาก 15
9.7 สิ ้นเดือน สรุปการจ่ายสินค้ าออกจากคลัง เพื่อสรุปว่าในแต่ละเดือนท่านมีการขายสินค้ าอะไรบ้ าง

9.8 รายการยกเลิกบิล รายงานการยกเลิกบิล ที่เกิดขึ ้นภายในเดือน
9.9 รายการรับคืนสินค้ า รายงานการรับคืนสินค้ า ภายในเดือน
9.10 รายงานสินค้ าคงเหลือ สรุปยอดสินค้ าคงเหลือทังหมดและมู
้
ลค่าคงเหลือของสินค้ า และวันที่เคลือ่ นไหวสินค้ าครัง้ ล่าสุด โดย
แยกแต่ละโกดัง
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9.11 รายงานสินค้ าคงเหลือตามสถานที่เก็บ สรุปยอดสินค้ าคงเหลือทังหมดและมู
้
ลค่าคงเหลือของสินค้ า และบอกสถานทีจ่ ดั เก็บ
สินค้ า เพื่อความสะดวกในการตรวจนับสินค้ า
9.12 รายงานสินค้ าไม่เคลือ่ นไหว (Death Stock) เพื่อรายงานให้ ทา่ นทราบว่าสินค้ าตัวไหน ที่ไม่เคลือ่ นไหวมานาน (สินค้ า
ขายไม่ด)ี ตามตัวอย่าง เป็ นรายการสินค้ าอยูใ่ นโกดังมานานกว่า 6 เดือน (180 วัน) แต่ยงั ขายไม่ได้
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9.13 คะแนนสะสม / คะแนนคงเหลือ สรุปคะแนนของลูกค้ าแต่ละราย เพื่อสะสมคูปองแลกของสมนาคุณ

หน้ า 14 จาก 15
9.14 กาไร-ขาดทุน แยกตามวัน สรุปยอดกาไร-ขาดทุน จากการขายสินค้ าในแต่ละวัน
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9.15 กาไร-ขาดทุน สะสม สรุปยอดกาไร-ขาดทุน สะสมของสินค้ าแต่ละตัว
9.16 บัญชีเจ้ าหนี ้ – ค้ างชาระ รายงานให้ ทา่ นทราบว่า ท่านค้ างชาระเจ้ าหนี ้รายใดบ้ าง จานวนเงินเท่าใด และจะครบกาหนดชาระ
เมื่อใด

หน้ า 15 จาก 15
9.17 บัญชีลกู หนี ้ – ค้ างชาระ รายงานให้ ทา่ นทราบว่า ท่านมีลกู หนี ้ค้ างชาระกี่ราย จานวนเงินพร้ อมดอกเบี ้ยเท่า ไร
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