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โปรแกรมขายหน้าร้านและบริหารสินค้าคงคลัง 

การท างานของโปรแกรม 
1. ควบคุมบัญชีเจ้าหนี ้ ระบบสามารถรายงานให้ทราบวา่ทา่นค้างช าระเจ้าหนีร้ายใดบ้าง  จ านวนก่ีบิล  และมีเจ้าหนีร้ายใดทีย่งั

ไมค่รบก าหนดช าระ  และจะครบก าหนดช าระเมื่อใด 

2. ควบคุมบัญชีลูกหนี ้  (แบง่ออกเป็น ขายสง่-ลกูค้ารายใหญ่-ลกูค้าทัว่ไป-ขายปลกี)  ระบบสามารถรายงานให้ทราบวา่ทา่นมี

ลกูหนีท้ัง้หมดก่ีราย  จ านวนเงิน+ดอกเบีย้    และมีลกูหนีร้ายใดที่ยงัไมค่รบก าหนดช าระ  และจะครบก าหนดช าระเมื่อใด 

3. การคิดดอกเบีย้กับลูกค้า  ทา่นสามารถก าหนดได้วา่ต้องการคิดดอกเบีย้กบัลกูค้าหรือไม ่  คิดในอตัราร้อยละเทา่ไร  และให้

เร่ิมคิดดอกเบีย้ตัง้แตเ่มื่อไร  (เร่ิมจากวนัท่ีเปิดบิลขายเลยหรือให้เร่ิมคิดจากวนัท่ีเลยก าหนดช าระ ก็ได้) 

4. ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้าน  ระบบสามารถสรุปคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ภายในร้าน  เพื่อน าไปค านวณยอดเงินสดคงเหลอืในแตล่ะ

วนั 

5. ระบบสามารถสร้างโกดังเก็บสินค้าได้หลายโกดังและสามารถก าหนดชัน้วางสินค้าได้  ทา่นสามารถก าหนด

โกดงัจดัเก็บได้เอง (มากกวา่ 1 โกดงั) และสามารถก าหนดสถานท่ีจดัเก็บภายในโกดงัได้เอง 

6. สรุปยอดสินค้าคงเหลือแต่ละโกดัง  ทกุครัง้ที่มีการคย์ีบิลซือ้และเปิดบิลขาย  ระบบจะตดัสต๊อกให้อตัโนมตั ิ

7. การขายสินค้าและสะสมคูปอง  สามารถก าหนดราคาขายสง่-ลกูค้ารายใหญ่-ลกูค้าทัว่ไป-ขายปลกี  และลกูค้าสามารถ

สะสมคะแนนไว้แลกของสมนาคณุได้ 

8. คิดก าไร-ขาดทุน  ระบบจะค านวณก าไร-ขาดทนุ แตล่ะตวัสนิค้า พร้อมกบัคิด % ก าไรตอ่ชิน้  และเก็บสถิติยอดก าไร-ขาดทนุ 

สะสมของสนิค้าแตล่ะชิน้ตัง้แตเ่ร่ิมมีการขาย 

9. สามารถรับคืนสินค้า / ยกเลิกบิลซือ้ / ยกเลิกบิลขาย และสามารถท าใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ 

10. พมิพ์ใบแจ้งหนี ้ และ พมิพ์ใบเสร็จรับเงนิ  สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี ้ (Statement) เพือ่สรุปหนีพ้ร้อมดอกเบีย้ให้กบั

ลกูค้า  และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรณีลกูค้าช าระเงิน 

11. สรุปเงนิสด รับ-จ่าย ประจ าวัน และสิน้เดือน 

12. สรุปการรับ-จ่าย สินค้า ประจ าวัน และสิน้เดือน 

13. สรุปก าไร-ขาดทุน ในแต่ละวัน  และก าไร-ขาดทุน สะสมในแต่ละเดือน 

14. สรุปสินค้าที่ไม่เคล่ือนไหวมานาน (Death Stock)  เพื่อจะได้รู้วา่มีสนิค้าตวัไหนบ้างที่ค้างสต๊อกนาน และขายไมด่ ี

15. สรุปการสะสมคะแนนลูกค้าแต่ละราย เพ่ือน ามาแลกของสมนาคุณ และสรุปรายการ การแลกคูปอง 

 

ค าเตอืน : ก่อนจะเร่ิมคีย์ข้อมลูในเดือนตอ่ไป  ท่านต้องปิดยอดสิน้เดอืน  เพื่อให้ระบบปรับปรุงสต็อกสนิค้าคงเหลอื  ,ระบบเจ้าหนีค้ง

ค้างและระบบลกูหนีค้งค้าง 
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เทคนิคการคีย์ 

 ในการกรอกข้อมลูตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นการเปิดบลิขายหรือการช าระเงิน  จะมีชอ่ง  รหสั-ช่ือผู้ขาย , รหสั-ช่ือลกูค้า 

, รหสั-ช่ือสินค้า  เพ่ือให้ทา่นกรอกรหสั   แตห่ากท่านจ ารหสัไมไ่ด้  ทา่นสามารถกรอกช่ือเข้าไปได้เลยโดยไมต้่องกรอก

รหสั  เชน่ 

1. ทา่นมีเจ้าหนีช่ื้อ “เจ้นุ้น”  ทา่นก็คีย์แคค่ าว่า  “เจ้”  หรือ  “นุ้น”  ก็ได้  ตามรูปภาพ 

 
 

2. ทา่นมีลกูค้าช่ือ “ก านนั พ่ีเอ ๋ ห้วงิว้” ทา่นก็คีย์แคค่ าวา่  “ก านัน”  หรือ “พี่เอ๋”  หรือ  “หัวงิว้”  ก็ได้  ตามรูปภาพ 
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3. ทา่นมีสินค้าในร้านคือ  “ปุ๋ ยตรากระตา่ย  สตูร 15-15-15”   ทา่นก็คีย์แคค่ าวา่  “กระต่าย”  หรือ  “ปุ๋ย”  หรือ 

“15-15”  ก็ได้  ตามรูปภาพ 

 
 

 

การเร่ิมใช้งานโปรแกรมในครัง้แรก 

1. ให้ทา่นจดรายช่ือสินค้าและจ านวน สินค้าทัง้หมดภายในร้านของทา่น 

2. เสร็จแล้ว  ให้เข้าหน้าจอ  งานประจ าวนั  บนัทกึการรับสินค้าเข้า    กรอกข้อมลูเพ่ือบนัทกึรับสต๊อกสินค้า

เข้าระบบ 
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หน้าจอหลักในการท างาน 

 

 
 

 

 บนหน้าจอหลกั ทา่นสามารถค้นหาสนิค้าในโกดงัและสถานท่ีจดัเก็บภายในโกดงั  พร้อมทัง้ราคาขายและคะแนนท่ีลกูค้าจะ

ได้รับ  ลกูศรชีต้ามตวัอยา่ง 
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1. ลงทะเบียนการใช้งาน   ทา่นสามารถลงทะเบียนการใช้งาน  โดยแจ้งรหสัการลงทะเบยีนไปยงัผู้ดแูลระบบ 

 
 

2. ก าหนดสิทธ์ิการท างาน  เพื่อก าหนดหน้าจอการท างานให้กบัพนกังานแตล่ะคน (กรณีใช้งานร่วมกนัหลายคน)  เชน่   

2.1 พนง.เปิดบิลขาย  ก็ให้ใช้ได้เฉพาะหน้าจอเปิดบิลขาย   

2.2 พนง.ตรวจนบัสนิค้า  ก็ให้ดไูด้เฉพาะหน้าจอสนิค้าคงเหลอื 

2.3 พนง.ดแูลลกูหนี ้  ก็ให้ใช้ได้เฉพาะหน้าจอลกูค้าช าระเงิน และหน้าจอลกูหนีค้งค้าง  เป็นต้น 
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3. งานประจ าวนั 

3.1 บนัทกึการรับสนิค้าเข้าคลงั    ให้ทา่นคีย์บนัทกึการรับสนิค้าเข้าคลงัตามรายละเอียดในบิลซือ้  กรณีซือ้เงินเช่ือ ให้ทา่นระบวุนัท่ี

ครบก าหนดทีจ่ะต้องจา่ยเงินให้กบัเจ้าหนี ้  เพื่อให้ระบบคอยเตอืนทา่นให้ทราบวา่ทา่นต้องช าระเงินเมื่อใด  ซึง่ในขัน้ตอนนี ้ 

ระบบจะท าการบนัทกึรับเข้าสต๊อกสนิค้าอตัโนมตั ิ

3.2 เปิดบิลขาย – บนัทกึารจ่ายสนิค้า   เพื่อพิมพ์บิลขายหรือใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบยืมสนิค้า ให้ลกูค้า  ซึง่ในขัน้ตอนนี ้

ระบบจะท าการตดัสต๊อกสนิค้าอตัโนมตัิพร้อมกบับนัทกึหนีล้กูค้า  และบนัทกึคะแนนที่ลกูค้าได้รับเพื่อสะสมคปูองไว้แลกของ

สมนาคณุ   

การคีย์เลขที่บิลขาย  หากทา่นไมม่ีระบบควบคมุเลขที่บิลขายเอง  ทา่นสามารถให้โปรแกรมก าหนดเลขที่อตัโนมตัใิห้

ทา่นได้ ทัง้นี ้  เพื่อความสะดวกและทา่นไมต้่องมาคอยนัง่จ าวา่ต้องใช้เลขที่อะไร     กรณีขายสด  ระบบจะบนัทกึเป็นขายสด

พร้อมกบัพิมพ์ใบเสร็จให้ลกูค้า  และบนัทกึรับเงินสดทนัทีในวนันัน้  กรณีขายเชื่อ  ระบบจะบนัทกึเป็นลกูหนีค้้างช าระ  หาก

เป็นลกูค้ารายใหม ่  ให้ทา่นคลกิปุ่ ม    เพื่อท าการเพิ่มข้อมลูลกูค้า 

ในการคีย์รายการสนิค้านัน้  ระบบจะแสดงสนิค้าคงเหลอืแจ้งให้ทา่นทราบวา่  มยีอดคงเหลอืเทา่ไร  และเก็บอยูโ่กดงั

ไหน  เพื่อความสะดวกจะการหยบิสนิค้า  ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านขายสินค้าเกนิสต๊อก 

3.3 รับคืนสนิค้า  กรณีลกูค้าคืนสนิค้า  ให้ทา่นคีย์รับคืนสนิค้าดงักลา่ว  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบายของร้านทา่นวา่มีการรับคืนสนิค้าได้

หรือไม ่  โดยทา่นจะต้องระบเุลขที่เอกสารรับคืนด้วย  เลขที่เอกสารรับคืน ไม่ใช่เลขที่บิลขาย 

3.4 บนัทกึคา่ใช้จา่ยภายในร้าน / รายจ่ายประจ าวนั   ทา่นสามารถบนัทกึคา่ใช้จา่ยประจ าวนัท่ีเกิดขึน้ภายในร้าน เช่น คา่น า้ , คา่

ไฟ , คา่จ้าง ฯลฯ   เพื่อสรุปยอดเงินสดคงเหลอืสิน้วนั 

3.5 หน้าจอการแลกคปูอง (น าคปูองแลกของสมนาคณุ)   กรณีที่ลกูค้าน าคปูองมาแลกของสมนาคณุ  ระบบจะน าคปูองไปหกัออก

จากคะแนนสะสมของลกูค้า  ทา่นควรระบรุายการของสมนาคณุที่ให้กบัลกูค้าด้วย  เพื่อเก็บเป็นประวตัิการแลกของ 

3.6 ยกเลกิบิลซือ้  ให้ทา่นระบเุลขที่บิลซือ้เพื่อท าการยกเลกิ  ระบบจะท าการลดยอดเจ้าหนีข้องทา่น  และหกัสนิค้าออกจากสตอ็ก 

3.7 ยกเลกิบิลขาย  ให้ทา่นระบเุลขทีบ่ิลขายเพื่อท าการยกเลกิ  ระบบจะท าการลดยอดลกูหนีค้้างช าระของทา่น  และเพิ่มสนิค้าเข้า

สต็อก 
 

4. บันทกึการช าระเงนิ 

4.1 ช าระเงินให้เจ้าหนี ้  เมื่อทา่นระบเุจ้าหนีท้ีต้่องการช าระเงิน  ระบบจะแสดงรายการบิลค้างทัง้หมด    ให้ทา่นคลกิบิลที่ทา่น

ต้องการช าระ 

4.2 ลกูค้าช าระเงิน / พิมพ์ใบเสร็จ  เมื่อทา่นระบลุกูหนีท้ีต้่องการช าระเงิน  ระบบจะแสดงรายการบิลค้างช าระทัง้หมด  ทา่น

สามารถพมิพ์ใบแจ้งหนีใ้ห้ลกูค้าเลอืกก่อนก็ได้วา่มีหนีค้งค้างทัง้หมดเทา่ไร  และลกูค้าประสงค์ต้องการช าระบิลไหน    เมื่อ

ทา่นคลกิเลอืกบิลที่ลกูค้าต้องการช าระแล้ว  ระบบจะพมิพ์ใบเสร็จรับเงินให้ลกูค้า  (หากทา่นต้องการพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลงั  ให้

ทา่นคลกิปุ่ ม    ระบบจะแสดงประวตัิการพิมพ์ใบเสร็จของลกูค้าให้ทา่นเลอืก  เพื่อท าการพิมพ์ใบเสร็จ

ใหมอ่ีกครัง้ 
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5. ลบสต๊อกสนิค้า 

5.1 ลบสต๊อกสนิค้าออกจากระบบ  กรณีที่ทา่นไมต้่องการให้มีสนิค้าคงเหลอือยูใ่นระบบ  หรือทา่นต้องการเร่ิมสต็อกใหมโ่ดยไม่

สนใจประวตัิการรับ-จ่าย ของเดมิ    ซึง่การลบสต๊อกสนิค้านีจ้ะเป็นการลบแบบถาวร  ทา่นจะไมส่ามารถกู้ ข้อมลูกลบัมาใหมไ่ด้

อีก  ซึง่การลบสต๊อกสนิค้า  ทา่นสามารถเลอืกลบได้  3  แบบ  คือ  

- ลบรายการสนิค้า   หมายถึง  ลบสนิค้าทีละตวั  ตามที่ทา่นเลือก 

- ลบรายการสนิค้าทัง้หมดในกลุม่  หมายถึง  เมื่อทา่นเลอืกกลุม่สนิค้าใดๆ   ระบบจะลบสนิค้าทกุตวัที่อยูใ่นกลุม่ที่ทา่น

เลอืก 

- ลบรายการสนิค้าทัง้หมดในโกดงั  หมายถึง  เมื่อทา่นเลอืกโกดงัใดๆ  ระบบจะลบสนิค้าทกุตวั  ทกุกลุม่สนิค้า  ที่มีอยู่

ในโกดงัที่ทา่นเลอืก 

 
 

6. พิมพ์ 

6.1 ใบแจ้งหนี ้  ให้ทา่นระบลุกูหนีท้ีต้่องการ  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนีใ้ห้ลกูค้าทราบวา่มีหนีท้ัง้หมดก่ีบิล  จ านวนเงินเทา่ไร   
 

7. งานสิน้เดอืน 

7.1 ปิดยอดสิน้เดือน  ก่อนจะเร่ิมท ารายการในเดือนตอ่ไป  ท่านต้องปิดยอดสิน้เดือน  เพื่อให้ระบบปรับปรุงสต็อกสนิค้าคงเหลอื   

ระบบเจ้าหนีค้งค้าง  ระบบลกูหนีค้งค้าง 
 

8. แฟ้มทะเบียน 

8.1 เพิ่ม/แก้ไข/พิมพ์  ข้อมลูผู้ขาย  สามารถเพิ่ม/แก้ไข/พิมพ์  ช่ือผู้ขาย/ที่อยู/่เบอร์โทร 

8.2 เพิ่ม/แก้ไข/พิมพ์  ข้อมลูลกูค้า  สามารถเพิ่ม/แก้ไข/พิมพ์  ช่ือลกูค้า/ที่อยู/่เบอร์โทร และสามารถก าหนดประเภทลกูค้า (ขายสง่,

ขายรายใหญ่,ทัว่ไป,ขายปลกี)  พร้อมระบวุา่เป็นลกูค้าขายสดหรือขายเช่ือ   การคดิดอกเบีย้และทา่นสามารถก าหนดวิธีการคดิ

ดอกเบีย้ได้เอง 

8.3 เพิ่ม/แก้ไข/พิมพ์  ข้อมลูสนิค้า  สามารถเพิ่ม/แก้ไข/พิมพ์  ช่ือสนิค้า  กลุม่สนิค้า  ต้นทนุสนิค้า  ราคาขาย (ขายสง่,ขายรายใหญ่,

ทัว่ไป,ขายปลกี)  และสามารถระบคุะแนนของสนิค้าแตล่ะชิน้เพื่อสะสมคปูองไว้แลกของสมนาคณุ 
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8.4 เพิ่ม/แก้ไข  สถานท่ีจดัเก็บสนิค้า  ทา่นสามารถก าหนดให้มีสถานที่จดัเก็บสนิค้า  เพื่อความสะดวกในการค้นหา  เช่น  

- 101,102,103,...  หมายถึง  ชัน้ท่ี 1 ลอ็กที ่1, ชัน้ท่ี 1 ลอ็กที ่2, ชัน้ท่ี 1 ลอ็กที ่3, ...  

- 201,202,203,...  หมายถึง  ชัน้ท่ี 2 ลอ็กที ่1, ชัน้ท่ี 2 ลอ็กที ่2, ชัน้ท่ี 2 ลอ็กที ่3, ...  เป็นต้น 

หากไมต้่องการก าหนดสถานท่ีจดัเก็บก็ให้ระบเุป็น 000 

8.5 เพิ่ม/แก้ไข  ข้อมลูโกดงั  สามารถเพิ่ม/แก้ไข  โกดงัเก็บสนิค้า  และสามารถก าหนดโกดงัจดัเก็บสนิค้าได้มากกวา่ 1 โกดงั 

8.6 เพิ่ม/แก้ไข  ข้อมลูผู้ใช้งาน  ก าหนดให้มีผู้ใช้งานได้มากกวา่ 1 คน  และแบง่ระดบัการใช้งานได้  อีกทัง้ยงัสามารถก าหนด

หน้าจอการท างานให้กบัผู้ใช้งานแตล่ะคนได้  เช่น 

- พนง.เปิดบิลขาย  ก็ให้ใช้ได้เฉพาะหน้าจอ  เปิดบิลขาย   

- พนง.ตรวจนบัสนิค้า  ก็ให้ดไูด้เฉพาะหน้าจอ  รายงานสนิค้าคงเหลอื 

- พนง.ดแูลลกูหนี ้  ก็ให้ใช้ได้เฉพาะหน้าจอ  ลกูค้าช าระเงิน และหน้าจอลกูหนีค้งค้าง 

- หรือ  ให้สามารถใช้งานได้ทกุหน้าจอ   เป็นต้น 

8.7 แก้ไขข้อมลูบริษัทฯ  สามารถแก้ไขช่ือบริษัท/ที่อยู/่เบอร์โทร/e-Mail ของทา่น  และก าหนดให้มีการคิดภาษีหรือไม่  ดงั

ตวัอยา่ง 
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9. รายงาน 

9.1 ประจ าวนั เงินสดรับ-จ่าย  เพื่อสรุปวา่ในแตล่ะวนัทา่นมีเงินสดคงเหลอื  จากการซือ้สนิค้าเข้าโกดงั จากการขายสนิค้าให้ลกูค้า

และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในร้าน  รวมทัง้หมดจ านวนเทา่ไร 

 

9.2 ประจ าวนั รับ-จ่าย สนิค้า  เพื่อสรุปวา่ในแตล่ะวนัทา่นมีการซือ้สนิค้าอะไรบ้าง และทา่นขายสนิค้าอะไรบ้าง 
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9.3 สิน้เดือน  สรุปเงินสดรับ-จ่าย  เพื่อสรุปวา่ในแตล่ะเดือนมีทา่นเงินสดคงเหลอื  จากการซือ้สนิค้าเข้าโกดงั จากการขายสนิค้าให้

ลกูค้าและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในร้าน  รวมทัง้หมดจ านวนเทา่ไร 

 

9.4 สิน้เดือน  สรุปคา่ใช้จ่ายภายในร้าน  เพื่อสรุปรายการคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในร้าน 
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9.5 สิน้เดือน  สรุปรับ-จ่าย สนิค้า  เพื่อสรุปการรับ-จ่ายสนิค้า  ในแตล่ะวนัวา่ทา่นมกีารซือ้สนิค้า และขายสนิค้าอะไรบ้าง 

 

 

9.6 สิน้เดือน  สรุปการรับสนิค้าเข้าคลงั  เพื่อสรุปวา่ในแตล่ะวนัทา่นมกีารซือ้สนิค้าอะไรบ้าง 
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9.7 สิน้เดือน  สรุปการจ่ายสนิค้าออกจากคลงั  เพื่อสรุปวา่ในแตล่ะเดอืนทา่นมีการขายสนิค้าอะไรบ้าง 

 

 

9.8 รายการยกเลกิบิล  รายงานการยกเลกิบิล  ที่เกิดขึน้ภายในเดือน 

9.9 รายการรับคืนสนิค้า  รายงานการรับคืนสนิค้า  ภายในเดือน 

9.10 รายงานสนิค้าคงเหลอื  สรุปยอดสนิค้าคงเหลอืทัง้หมดและมลูคา่คงเหลอืของสนิค้า  และวนัท่ีเคลือ่นไหวสนิค้าครัง้ลา่สดุ โดย

แยกแตล่ะโกดงั 
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9.11 รายงานสนิค้าคงเหลอืตามสถานที่เก็บ  สรุปยอดสนิค้าคงเหลอืทัง้หมดและมลูคา่คงเหลอืของสนิค้า  และบอกสถานท่ีจดัเก็บ

สนิค้า   เพื่อความสะดวกในการตรวจนบัสนิค้า 

9.12 รายงานสนิค้าไมเ่คลือ่นไหว (Death Stock)  เพื่อรายงานให้ทา่นทราบวา่สนิค้าตวัไหน   ที่ไมเ่คลือ่นไหวมานาน (สนิค้า

ขายไมด่)ี   ตามตวัอยา่ง เป็นรายการสนิค้าอยูใ่นโกดงัมานานกวา่ 6 เดือน (180 วนั)  แตย่งัขายไมไ่ด้ 

 

 

9.13 คะแนนสะสม / คะแนนคงเหลอื  สรุปคะแนนของลกูค้าแตล่ะราย  เพื่อสะสมคปูองแลกของสมนาคณุ 
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9.14 ก าไร-ขาดทนุ  แยกตามวนั  สรุปยอดก าไร-ขาดทนุ จากการขายสนิค้าในแตล่ะวนั 

 

 

9.15 ก าไร-ขาดทนุ สะสม  สรุปยอดก าไร-ขาดทนุ สะสมของสนิค้าแตล่ะตวั 

9.16 บญัชีเจ้าหนี ้– ค้างช าระ  รายงานให้ทา่นทราบวา่  ทา่นค้างช าระเจ้าหนีร้ายใดบ้าง  จ านวนเงินเทา่ใด และจะครบก าหนดช าระ

เมื่อใด 
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9.17 บญัชีลกูหนี ้– ค้างช าระ  รายงานให้ทา่นทราบวา่  ทา่นมีลกูหนีค้้างช าระก่ีราย  จ านวนเงินพร้อมดอกเบีย้เทา่ไร 

 


