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ระบบร้านอาหาร BP Restaurant 

โซน 

 เป็นการบนัทกึข้อมลูของโซนที�ตั �งของโต้ะ หรือกลุ่มของโต้ะ เช่น โซนริมนํ �า, โซนห้องแอร์ 

การเข้าใช้หน้าจอ ให้เลือกเมน ู แฟ้มข้อมลู  เลือกร้านอาหาร และเลือกโซน 

 

ปุ่มควบคุม 

ปุ่ ม   สําหรับแสดงข้อมลูล่าสดุในระบบ ซึ�งตอนเข้าหน้าจอ หรือ หลงัจากจดัเก็บ โปรแกรมจะ

แสดงข้อมลูล่าสดุให้อตัโนมตัิ 

ปุ่ ม  สําหรับแทรกบรรทดัว่าง ณ ตําแหน่งที� cursor กะพริบอยู่ เพื�อปอ้นข้อมลูรายการ

ใหม ่

ปุ่ ม  สําหรับเพิ�มบรรทดัว่าง ต่อท้ายรายการล่าสดุ เพื�อปอ้นข้อมลูรายการใหม่ 

ปุ่ ม  สําหรับลบบรรทดั ณ ตําแหน่งที� cursor กะพริบอยู่ 

ปุ่ ม  สําหรับจดัเก็บข้อมลูที�ปอ้นบนหน้าจอ เข้าสู่ระบบฐานข้อมลู  
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ปุ่ ม  สําหรับออกจากหน้าจอ 

ข้อความบนปุ่ ม ผู้ใช้จะสงัเกตเุป็น  เครื�องหมายวงเล็บ และตามด้วย F2, F6, F7 ฯลฯ  ซึ�งจะแสดงว่า ผู้ใช้

สามารถกดปุ่ มฟังก์ชั�นคีย์ บนแปน้คีย์บอร์ด แทนการ ใช้เม้าส์คลิ�ก ได้ 

ในโปรแกรม จะมีหลายๆ หน้าจอ ที�มีลกัษณะการใช้งานแบบนี �  ถ้าผู้ ใช้เข้าใจหน้าจอการทํางานนี � ก็จะสามารถ

ใช้งานในหน้าจออื�นๆ ได้ โดยง่าย 

คําอธิบายคอลัมน์ 

ชื�อคอลัมน์ คําอธิบาย 

รหสัโซน ปอ้นรหสัโซน ได้สงูสดุ 5 ตวัอกัษร 

ชื�อโซน ปอ้นชื�อโซน ได้สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

 

หลงัจากจดัเก็บข้อมลู ผู้ ใช้จะไมส่ามารถแก้ไขรหสัโซนได้  (การแก้ไขต้องทําการลบ แล้ว สร้างใหม่) 

ข้อมลูโซน ที�ถกูนําไปใช้งานแล้ว จะไมส่ามารถลบได้ ถ้าผู้ใช้ทําการลบ โปรแกรมจะแสดงข้อความลกัษณะดงันี � 
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โต้ะ 

 สําหรับบนัทกึข้อมลูโต้ะอาหาร ที�อยู่ในร้าน  การเข้าใช้หน้าจอ ให้เลือกเมน ูแฟ้มข้อมลู เลือกร้านอาหาร และ

เลือกโต้ะ 

 

ปุ่มควบคุม 

 ปุ่ มควบคมุของหน้าจอโต้ะจะเหมือนกบัหน้าจอโซน 

คําอธิบายคอลัมน์ 

ชื�อคอลัมน์ คําอธิบาย 

โซน ให้เลือกโซน ที�โต้ะตั �งอยู ่

รหสัโต้ะ ปอ้นรหสัโต้ะ ได้ 5 ตวัอกัษร 

ชื�อโต้ะ ปอ้นชื�อโต้ะ ได้ 100 ตวัอกัษร 

ที�นั�ง ปอ้นจํานวนที�นั�ง 

สถานะ สถานะโต้ะ มี 5 สถานะคือ 

ว่าง = พร้อมให้บริการ 

ไม่ว่าง = มีลกูค้ากําลงัใช้บริการ 

จอง = สํารองที�นั�ง 

งดใช้ = ยกเลิกการใช้ชั�วคราว หรือ ถาวร 

เรียกเก็บเงิน = อยู่ระหว่างคิดเงิน 

อ้างองิเอกสาร กรณีโต้ะมีสถานะที�ลกูค้าใช้บริการอยู่ โปรแกรมจะแสดงเลขที�ของการให้บริการ 
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การตั �งค่าระบบร้านอาหาร 

 ก่อนการใช้งานหน้าจะระบบการขายอาหาร ผู้ ใช้จะต้องทําการตั �งค่าที�จําเป็นก่อน ที�เมนจูดัการระบบ เลือก ตั �ง

ค่าระบบร้านอาหาร 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 
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ปุ่มควบคุม 

 จะมีเพียง 2 ปุ่ มควบคมุ คือปุ่ ม และปุ่ ม  สําหรับบนัทึกการตั �งค่าเก็บไว้ในฐานข้อมลู และปุ่ ม 

 เพื�อออกจากหน้าจอ 

คําอธิบายคอลมัน ์

ชื�อคอลัมน์ คําอธิบาย 

POS ID ระบชืุ�อเครื�อง POS ที�จะทําการบนัทึกการขาย การกําหนดชื�อเครื�อง POS ให้ทําที�เมน ู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ ประเภทเอกสาร 

รหสัสาขา ปอ้นรหสัสาขาที�ทําการขาย 

รหสัที�เก็บ ปอ้นรหสัที�เก็บ ที�จะหยิบสินค้าควบคมุสต๊อกออกมาขาย (เช่น อาหารสําเร็จรูป, นํ �า ฯลฯ) 

รหสัลกูค้า ปอ้นรหสัลกูค้า (อาจจะกําหนดเป็นรหสัลกูค้าสําหรับขาจรทั�วไป) 

รหสัพนกังานขาย ปอ้นรหสัพนกังานขายประจําเรื�อง POS นี � 

การคิดภาษี ให้ระบวุ่าราคาสินค้ารวมภาษี หรือ แยกภาษี 

อตัราภาษี ระบอุตัราภาษีที�ใช้ 

 

ในหวัข้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบั จะเป็นการกําหนดข้อความที�จะพิมพ์ลงบนใบเสร็จรับเงนิ/กํากบัภาษีแบบย่อ 

 

ผู้ใชสามารถเลือกเครื�องพมิพ์ใบเสร็จ หรือ ใบเรียกเก็บเงนิ  เพื�อให้ระบบพิมพ์เอกสารออกไปยงัเครื�องพิมพ์ที�ระบ ุ 

ถ้าผู้ ใช้ไม่คลิ�กถกู หน้าข้อความ พิมพ์ใบเรียกเก็บ + ใบเสร็จ โปรแกรมจะไม่พมิพ์เอกสารออกมา 
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ในหวัข้อ ปุ่ มสินค้า (ทชัสกรีน) จะเป็นการกําหนดจํานวนแถว ของกลุ่มสินค้า, โซนโต๊ะ และจํานวนคอลมัน์ของ

กลุ่มสินค้า ,โต๊ะ และรหสัสินค้า เพื�อให้แสดงบนหน้าจอได้อย่างเหมาะสม 

 

จากรูปด้านบน กําหนดคอลมัน์ไว้ 6 จํานวนแถวกลุ่มสินค้าไว้ 2 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอขาย ดงันี � 

 

 

 

*** โซนโต๊ะ และ กลุ่มสินค้า (หรือกลุ่มอาหาร) จะอยู่ในแถบเดียวกนั แต่แยกด้วยสี 

เมือผู้ใช้เลือก โซนโต๊ะ หรือ กลุ่มสินค้า โปรแกรมจะแสดงโต๊ะ หรือ สินค้า ให้เลือกในสว่นล่าง 

 

สินค้าที�จะแสดงในหน้าจอทชัสกรีน จะต้องถูกเลือกให้มาแสดง โดยกําหนดที� ปุ่ ม  

 

 

 

 

 

 

 

2 แถวกลุ่มสินค้า,โซนโต๊ะ 

แถวสินค้า,โต๊ะ จะ

ยืดหยุ่นตามขนาด

หน้าจอของผู้ใช้ 

6 คอลมัน์ 
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สินค้าที�แสดงในหน้า POS คือสินค้าที�อยู่ด้านซ้าย 

    ด้านขวาแสดงข้อมลูสินค้าในระบบทั �งหมด ที�ยงัไม่ถกูเลือกให้แสดงในหน้าจอ POS 

 

การย้ายสินค้าจากด้านขวา ไปด้านซ้าย ให้คลิ�กสินค้าที�ต้องการให้เป็นแถบสี และคลิ�กที�ปุ่ ม  

ในทํานองเดียวกนั ถ้าต้องการย้ายจากซ้ายไปขวา ก็ให้เลือกสินค้า และคลิ�กปุ่ ม  

ถ้าต้องการนําสินค้าทั �งหมดจากด้านขวาไปด้านซ้าย ให้คลิ�ก  โดยไมต้่องเลือกสินค้าให้เป็นแถบส ี

และถ้าต้องการย้ายสินค้าจากซ้ายทั �งหมดไปขวา ก็ให้คลิ�กที�  

หลงัจากเลือกสินค้าตามต้องการแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  

เมื�อต้องการออกจากหน้าจอให้คลิ�กปุ่ ม  
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กรณีที�ผู้ใช้ ใช้ลิ �นชกัเก็บเงินอตัโนมตัิ  ให้ระบ ุPort เชื�อมต่อ ที�คอลมัน์ Port ลิ �นชกั ซึ�งจะทําให้โปรแกรมเปิด

ลิ �นชกัอตัโนมตัิหลงัจากบนัทกึรับเงิน 

ผู้ใช้สามารถแสดงโลโก้ของร้าน ที�หน้าจอ POS ได้ โดยระบตํุาแหน่งของรูปในเครื�องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ที�

คอลมัน์ รูปโลโก้  ซึ�งสามารถพมิพ์เอง หรือ กดปุ่ ม  เพื�อเลือกจากเครื�องได้ 
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การใช้งานหน้าจอ POS 

คลิ�กที�ไอคอน  บนหน้าจอ หรือเลือกจากเมนรูะบบขาย หวัข้อ ขายอาหาร(หน้าร้าน) 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 
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ขั �นตอนการขาย ให้ปฏิบตัิดงันี � 

1 – เลือกโซนโต๊ะ 

2 – เลือกโต๊ะ   โปรแกรมจะแสดงชื�อโต๊ะ   

 

หลงัจากโปรแกรมแสดงชื�อโต๊ะ สามารถเพิ�มรายการอาหารที�ลกูค้าสั�งได้ทนัที 

 

คลิ�กเลือกกลุ่มอาหาร 

 

โปรแกรมแสดงรายชื�ออาหารในกลุ่ม  ให้คลิ�กเลือกอาหารที�ต้องการ 

โปรแกรมจะเพิ�มรายการอาหารที�เลือกไปยงัโต๊ะ จํานวน 1 จาน (หรือตามหน่วยนบัของสินค้า) 

ถ้าต้องการเพิ�มจํานวน สามารถทําได้ โดยคลิ�กที� ปุ่ ม 
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ถ้าต้องการยกเลิกรายการ ให้คลิ�กที� ปุ่ ม 

 

ถ้าต้องการระบหุมายเหต ุเพื�อแจ้งทางครัว เช่น เผ็ดน้อย ให้คลิ�กที� ปุ่ ม 

 

โปรแกรมจะแสดงคําสั�งพิเศษ   

 

ให้คลิ�กเลือกข้อความที�ต้องการ แล้ว คลิ�ก  
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โปรแกรมแสดงข้อความ ตามระบ ุเพื�อส่งครัว 

นอกจากการคลิ�กเลือกที�ปุ่ มทชัสกรีน ผู้ใช้สามารถปอ้นรหสับาร์โค้ดของสินค้าแล้วกด Enter หรือใช้เครื�องอา่น

บาร์โค้ดสแกน  เพื�อเพิ�มรายการอาหาร 

 

     ตวัเลขนี �จะแสดงจํานวนอาหารที�จะเพิ�ม 

ผู้ใช้สามารถสั�งให้โปรแกรม ใส่จํานวนอาหารที�ต้องการ โดย พมิพ์ เครื�องหมาย + ตามด้วยจํานวน ที�ช่องอ่าน

บาร์โค้ด  เช่น พิมพ์ +2 

 

แล้วกด Enter   จํานวนอาหารก็จะเป็น 2 สําหรับรายการอาหารที�จะปอ้นรายการต่อไป 

 

 

เมื�อจํานวนอาหารมีมากกว่า 1 รายการ และยงัไม่ส่งครัว  ผู้ ใช้จะสามารถแก้ไขรายการ ตามที�ต้องการได้ เช่น 

เพิ�มจํานวน  เพิ�มคําสั�งพิเศษ หรือลบรายการอาหารออก  
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การเลือกที�จะทําการแก้ไขรายการ  ให้คลิ�กเลือกที�รายการที�ต้องการแก้ไขได้ทนัที  หรือคลิ�กที�ปุ่ ม 

   

เพื�อเลือกรายการ 

หลงัจากเพิ�มรายการอาหาร และตรวจทานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อสั�งพิมพ์รายการอาหารที�

ลกูค้าสั�ง ไปยงัครัว 

การสั�งพมิพ์รายการอาหารไปยงัครัว จะต้องทําการกําหนดค่าในแฟ้มข้อมลูหลกัก่อน  ซึ�งจะมี 2 เมน ูคือ เมนคูรัว 

และ เมน ูรายการส่งครัว 
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 เมนคูรัว จะถกูระบวุ่า เครื�องพิมพ์ที�ตั �งอยู่ในครัวนั �น คือเครื�องพิมพ์เครื�องใด 

 

 ส่วนเมน ูรายการส่งครัว จะเป็นการกําหนดวา่ สินค้ากลุ่มไหน จะถกูสง่ไปยงัครวัอะไร 

 

 กลบัมาตอนที�คลิ�ก ส่งครัวนะครับ 

หลงัจากคลิ�ก โปรแกรมจะทําการจดัเก็บข้อมลูรายการสั�งอาหาร และพิมพ์รายการอาหารไปยงัครัว 

 



BP Restaurant User Guide 
 

http://www.byprogrammer.com Page 15 
 

และที�หน้าจอ  จะแสดงสถานะว่า ส่งครัวไปแล้วเป็นเวลานานเท่าไร 

 

 

ปุ่ มเสิร์ฟ จะคลิ�ก หลงัจากที�อาหารได้ถูกนําไปส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 

หลงัจากคลิ�กปุ่ ม เสิร์ฟ  สถานะของอาหาร จะเปลี�ยนเป็น เสิร์ฟไปแล้วนานเท่าไร 

 

ผู้ใช้จะยงัสามารถยกเลกิการเสิร์ฟได้ตลอดเวลา  (อาจจะคลิ�กผดิ) ถ้าโต๊ะนั �น ยงัไม่ไปเป็นสถานะ เรียกเก็บเงนิ 

และแน่นอนวา่ ผู้ ใช้ ยงัสามารถเพิ�มรายการอาหารได้ตลอดเวลา ถ้าโต๊ะนั �น ยงัไม่เปลี�ยนไปเป็นสถานะ เรียกเก็บเงิน 
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เมื�อลกูค้าเรียกเก็บเงิน  ให้คลิ�กที�ปุ่ ม   

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 

ด้านซ้าย โปรแกรมจะแสดงโต๊ะที�สามารถเปลี�ยนสถานะเป็นเรียกเก็บเงินได้  (โต๊ะนั �น ต้องเสิร์ฟอาหาร ครบทกุ

รายการ แล้ว) 

ให้คลิ�กที�โต๊ะที�ต้องการเรียกเก็บเงิน 
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โปรแกรมจะคํานวณค่าอาหารทั �งหมด  ถ้ามีเรื�องส่วนลด หรือ โปรโมชั�น โปรแกรมก็จะคํานวณให้ และ ใส่ตวัเลข

ที�ช่องส่วนลด ของรายการอาหาร  (กําหนดส่วนลดได้ที�เมน ูแฟม้ข้อมลูหลกั หวัข้อ ร้านอาหาร และเลือก ส่วนลดตามกลุ่ม

สินค้า + กลุ่มลกูค้า) 

 

ที�หน้าจอเรียกเก็บเงิน  อาจจะมีเหตกุารณ์ที�จําเป็นต้อง ลด หรือ เพิ�มจํานวนของรายการอาหาร ซึ�งสามารถทําได้ 

โดยคลิ�กที�ปุ่ ม    โปรแกรมจะแสดงยอดที�เพิ�ม หรือ ลด ที�คอลมัน์ ปรับปรุง 

ที�หน้าจอเรียกเก็บเงิน ผู้ ใช้ยงัสามารถเปลี�ยนรหสัลกูค้า (เช่น  ลกูค้ายื�นบตัรสมาชกิ)  โดยคลิ�กที�ปุ่ ม 

  ปอ้นรหสัลกูค้าที�ต้องการ และ กด Enter  ( ถ้าเปลี�ยนใจ สามารถกด Esc เพื�อยกเลิกได้ ) 
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หลงัจากตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ�กที�ปุ่ ม  

ถ้าเปลี�ยนใจ ยงัไม่เรียกเก็บเงิน  ก็สามารถคลิ�กที�ปุ่ ม   เพื�อออกจากหน้าจอเรียกเก็บเงินได้ 

ถ้ายืนยนัการเรียกเก็บเงิน หลงัจากคลิ�กปุ่ ม จดัเก็บ โปรแกรมจะพมิพ์ใบเรียกเก็บเงิน  (ถ้าไม่ได้ระบเุครื�องพิมพ์ที�

เมนตูั �งค่าร้านอาหาร โปรแกรมกจ็ะไม่พิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน) 
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เมื�อกลบัมาอยู่ที�หน้าจอหลกั จะเห็นสถานะโต๊ะ เป็นเรียกเก็บเงิน 

 

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด และ สถานะ เมื�อคลิ�กที�โต๊ะ 

 

  จะสงัเกตเุห็นว่า ปุ่ ม ส่งครัว หายไป ซึ�งหมายความ

ว่า โต๊ะที�เรียกเก็บเงินแล้ว จะไมส่ามารถสั�งอาหารได้อีก   (แต่ถ้าจําเป็น ก็สามารถทําได้ โดยการยกเลิกเก็บเงิน) 
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การยกเลิกเก็บเงิน สามารถทําได้  การยกเลิกเก็บเงินอาจจะด้วยเหตผุล พนกังานทํารายการผิดโต๊ะ  หรือ ลกูค้า

ต้องการอยู่ต่อ หรือเหตผุลอื�นๆ   

ให้คลิ�กที�    โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 ด้านขวาจะแสดงโต๊ะ ที�มีสถานะเรียกเก็บเงินแล้ว พร้อมที�จะทําการรับชําระเงินและพิมพ์ใบเสร็จ 

 

คลิ�กเลือกโต๊ะที�ต้องการ   

 

หลงัจากนั �น คลิ�กที�ปุ่ ม ลบรายการ 
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เมื�อกลบัมายงัหน้าจอหลกั  สถานะโต๊ะจะเปลี�ยนจากเรียกเก็บเงิน เป็นไม่ว่าง และสามารถเพิ�มรายการอาหารได้ 

ตามต้องการได้   

 

กลบัไปที�หน้าจอรับชําระเงิน ถ้าต้องการยืนยนัการรับชําระ (ลกูค้าจ่ายเงินมาแล้ว) ให้คลิ�กที�ปุ่ ม   

 

 

 

 

 

 

 



BP Restaurant User Guide 
 

http://www.byprogrammer.com Page 22 
 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรับเงิน  ให้ปอ้นจํานวนเงินที�รับมาจากลกูค้า แล้วกด Enter 2 ครั �ง หรือ คลิ�กที�ปุ่ ม OK 

 

โปรแกรมแสดงยอดเงินรับ และ เงินทอน  ให้กด Enter อีกครั �ง เพื�อยืนยนั 

 

 

 

สามารถเปลี�ยนวิธีการรับเงินได้ เช่น รับบตัรเครดิต  

วิธีการรับเงิน สามารถกําหนดได้ที�เมนู ข้อมลูหลกั -> ซื �อ / ขาย -> วิธีการชําระเงิน 

ปอ้นตวัเลข แล้วกด Enter 
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วิธีการชําระเงิน โปรแกรมจะกําหนดมาให้แล้ว 2 รหสัคือ เงินสด และ เช็ค ส่วนการรับเงินโดยวิธีอื�น ผู้ ใช้สามารถ

เพิ�มเข้าไปได้เอง เช่น รับจากบตัรเครดิต รับจากการโอนเงินผ่านธนาคาร ฯลฯ 

 

หลงัจาก Enter รับเงิน ถ้าผู้ใช้ เชื�อมต่อลิ �นชกัเก็บเงินอตัโนมตัิ  ลิ �นชกัจะเปิดออก  พร้อมกบัพมิพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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การย้ายโต๊ะ 

 คลิ�กที�โต๊ะ ที�ต้องการย้าย  

 

แล้ว คลิ�กที�ปุ่ ม   โปรแกรมจะแสดงโต๊ะที�ยงัวา่ง 

 

ให้คลิ�กเลือกโต๊ะ แล้ว คลิ�กปุ่ ม ตกลง 

 


