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การตดิตั �งโปรแกรม 

โปรแกรม BP POS 6.0 Point  of Sale จะมีไฟล์ติดตั �งอยู ่2 ไฟล์ คือ 

 

ให้ทําการติดตั �งทั �ง 2 ไฟล์ โดยติดตั �งไฟล์ไหนก่อนก็ได้ 

ไฟล์ setup_bppos_60.exe เป็นไฟล์ติดตั �งของโปรแกรม BP POS 6.0 Point of Sales 

ไฟล์ setup_firebird_2_5_2_win32.exe เป็นไฟล์ติดตั �งของ โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู Firebird เวอร์ชั�น 2.5.2 

ถ้าเครื�องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ได้เคยตดิตั �งเวอร์ชั�นก่อนหน้านี � หรือติดตั �งไฟล์ที�ไมไ่ด้ดาวน์โหลดจาก 

byprogrammer.com ผู้ใช้จะต้อง uninstall ตวัเดิมออกก่อน 

ติดปัญหาการตดิตั �งโปรแกรม สามารถสอบถามได้ที�  

Mobile : 081-4088313 

Email : saksans@hotmail.com 

Line ID : 0814088313 
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ติดตั �งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Firebird เวอร์ชั�น 2.5.2 

ดบัเบิ �ลคลิ�กที�  เพื�อทําการตดิตั �งระบบฐานข้อมลู Firebird เวอร์ชั�น 2.5.2 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Welcome ให้คลิ�ก  

 

 

โปรแกรมจะให้ระบ ุFolder ที�จะทําการติดตั �ง ให้คลิ�ก  
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โปรแกรมจะให้สร้างกลุม่ของ Short cut ให้คลิ�ก  

 

 

คลิ�ก   เพื�อทําการติดตั �งโปรแกรม 
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ถ้าขึ �นหน้าจอนี � แสดงวา่ ในเครื�องคอมพวิเตอร์ ได้ทําการติดตั �งโปรแกรมไปแล้ว 

ผู้ใช้สามารถคลิ�ก   เพื�อติดตั �งซํ �าได้ หรือ คลิ�ก   เพื�อยกเลกิการติดตั �ง 

 

 

ถ้าคลิ�ก  โปรแกรมจะทําการ copy ไฟล์ และ ตั �งคา่ตา่งๆ  
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หลงัจากนั �น จะขึ �นหน้าจอ Completing ให้คลิ�ก  

 

 

ติดตั �งโปรแกรม BP POS 6.0 Point of Sale 

ดบัเบิ �ลคลิ�กที� เพื�อทําการติดตั �งโปรแกรม 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Welcome ให้คลิ�ก  
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โปรแกรมจะให้ระบ ุFolder ที�จะทําการติดตั �ง ให้คลิ�ก  

 

โปรแกรมจะให้สร้างกลุม่ของ Short cut ให้คลิ�ก  
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คลิ�ก   เพื�อทําการติดตั �งโปรแกรม 

 

 

โปรแกรมจะทําการ copy ไฟล์ และ ตั �งคา่ตา่งๆ  
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หลงัจากนั �น จะขึ �นหน้าจอ Completing ให้คลิ�ก  

 

 

โปรแกรมจะสร้าง Shortcut บนหน้าจอ Desktop 
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การเรียกใช้โปรแกรม BP POS 6.0 Point of Sale 

 ให้ดบัเบิ �ลคลิ�กที� Shortcut  BP POS 6.0 บนหน้าจอ Desktop 

 

 หาผู้ใช้ยงัไมไ่ด้ลงทะเบียน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ลงทะเบียน ดงันี � 

 

 หน้าจอนี �จะหายไป หลงัจากได้ลงทะเบียนโปรแกรม เป็นตวัใช้งานจริง 

ผู้ใช้สามารถคลิ�ก  เพื�อเข้าไปทดลองใช้โปรแกรม 

หลงัจากคลิ�ก  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Login 
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รหสัผู้ใช้ และ รหสัผา่น สาํหรับโปรแกรมทดลองใช้คือ demo ซึ�งโปรแกรมจะปอ้นมาให้อตัโนมตั ิ

ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อเข้าสูห่น้าจอหลกัของโปรแกรมดงัรูปถดัไป ได้ทนัท ี
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การล้างข้อมูล 

 ในโปรแกรม BP POS 6.0 Point of Sale ที�ดาวน์โหลดไปทดลองใช้ อาจจะมีข้อมลูตวัอยา่ง หรือ ผู้ใช้อาจจะมี

การปอ้นข้อมลูเข้าไปเพื�อทดสอบโปรแกรม 

 ในเมน ูล้างข้อมลู ผู้ใช้สามารถล้างข้อมลูทั �งหมด เพื�อเริ�มต้นใช้งานจริง โดยไมต้่องไปลบข้อมลูในแตล่ะหน้าจอ 

 เมื�อเริ�มต้นใช้งานจริง สาํหรับผู้ใช้ ที�ไมใ่ช่ผู้มีอํานาจสงูสดุ ควรจะปิดสทิธิ�การใช้งานเมนนูี � เพื�อปอ้งการการเข้าไป

ลบข้อมลู โดยไมไ่ด้ตั �งใจ ซึ�งจะทาํให้ข้อมลูทั �งหมดหายไป และไมส่ามารถกู้คืนกลบัมาได้ 

 ไปที�เมนจูดัการระบบ เลอืกเมนยูอ่ย ล้างข้อมลู  

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 
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ผู้ใช้สามารถเลอืกลบเฉพาะข้อมลูรายวนั (ข้อมลูในเมนรูะบบซื �อ,ขาย,สต๊อก) โดยไมล่บแฟม้ข้อมลูหลกั (ข้อมลู

ในเมนขู้อมลูหลกั)  

โดยให้นําเครื�องหมายถกูหน้า ลบข้อมลูหลกัออก 

 

ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อทําการลบข้อมลู 

โปรแกรมจะถามเพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

 

ปุ่ ม  จะเป็นการลบคา่เริ�มต้นตา่งๆ ที�กําหนดไว้ในแตล่ะหน้าจอ ออกทั �งหมด 
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การตั �งค่าเอกสาร 

การบนัทกึข้อมลูในโปรแกรม BP POS 6.0จะเกี�ยวข้องกบัเอกสารตา่งๆ หลายชนดิ เช่น ใบสั�งซื �อ, ใบเสนอราคา, 

ใบเสร็จ, ใบกํากบัภาษี ฯลฯ 

เอกสารดงักลา่ว สามารถกําหนดให้โปรแกรม Running ให้อตัโนมตัิ โดยไมต้่องปอ้นเอง (หรือจะกําหนดให้ปอ้น

เองก็ได้) 

โดยไปกําหนดที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ เอกสาร 

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 
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รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ 

รหัส รหสัเอกสารสาํหรับระบบ (ผู้ใช้ไมจํ่าเป็นต้องจําคา่นี �ก็ได้ครับ) 

 

ชื�อเอกสาร ชื�อเอกสารตา่งๆ ที�จะทาํการกําหนดรูปแบบเลขที�เอกสาร 

 

อัตโนมัต ิ ให้คลิ�กถกูที�คอลมัน์นี � ถ้าต้องการให้โปรแกรม Running เลขที�เอกสารให้ 

รูปแบบของเลขที�เอกสาร ขึ �นอยูก่บั 3 คอลมัน์ถดัไป 

 

ข้อความนํา ตวัอกัษรนํา ของเลขที�เอกสาร 

จาํนวนหลัก จํานวนหลกัของเลขที� Running 

เริ�ม 1 ทุกเดือน เริ�มเลขที� 1 ใหม ่เมื�อขึ �นเดือนใหม ่

 

ตัวอย่าง ถ้าข้อความนํา = INV,   จํานวนหลกั = 5,  และคลิ�กถกูที�เริ�ม 1 ทกุเดือน  

เมื�อปอ้นข้อมลูเดือน เมษายน ปี 2557 เป็นเอกสารใบแรก 

ผลที�ได้จะเป็นดงันี � 

  INV570400001 

ตัวอย่าง  ถ้าไมร่ะบขุ้อความนํา,   จํานวนหลกั = 5,  และไมค่ลิ�กถกูที�เริ�ม 1 ทกุเดือน  

เมื�อปอ้นข้อมลูเดือน เมษายน ปี 2557 เป็นเอกสารใบแรก 

ผลที�ได้จะเป็นดงันี � 

5700001 
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ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเลขที� Running ลา่สดุ หรือระบเุลขที�ลา่สดุได้ โดยคลิ�กที�ปุ่ ม  

 

กลุ่ม ถ้าเริ�ม 1 ทกุเดือน ให้ระบเุป็น  ปปดด  (ปี 2 หลกั เดือน 2 หลกั) 

ถ้าไมเ่ริ�ม 1 ทกุเดือน (เริ�ม 1 ทกุปี) ให้ระบเุป็น ปป (ปี 2 หลกั) 

 

เลขที�ต่อไป Running เลขที�ตอ่ไป 

 

 

ข้อมลูกลุม่  โปรแกรมจะเพิ�มให้อตัโนมตัิ เมื�อขึ �นเดือนใหม ่โดยผู้ใช้ไมต้่องทาํอะไร 

โปรแกรมเปิดให้ผู้ใช้สามารถเพิ�มกลุม่ได้เอง เนื�องจากผู้ใช้อาจจะเริ�มใช้เอกสารตอ่เนื�องจากระบบเดิมก่อนใช้  BP POS 

6.0 Point of Sale ที�อาจจะ Running ไปแล้ว 

กดปุ่ ม  เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงข้อมลู 
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เอกสารบางอยา่งสามารถพิมพ์ฟอร์มออกจากระบบได้ เช่น ใบเสนอราคา, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกํากบัภาษี 

โปรแกรม BP POS 6.0สามารถพิมพ์เอกสารแบบออกเป็นชดุได้ เช่น ใบแจ้งหนี �/ใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษี สามารถจะพมิพ์ได้

หลายใบ ตามที�ผู้ ใช้ต้องการ โดยคลิ�กที�  

การไมร่ะบอุะไรเลย ในเมนฟูอร์ม โปรแกรมจะพิมพ์ฟอร์มมาตรฐาน ของโปรแกรม 

ตวัอยา่งการกําหนดเอกสารกรณีขายเชื�อ โดยมคีวามต้องการคือ 

 ใบแจ้งหนี �/ใบสง่ของ   2  ชดุ สาํหรับลกูค้า และ ร้านค้า 

 ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี  2  ชดุ สาํหรับลกูค้า และ ร้านค้า 

สามารถกําหนดได้ดงันี � 

 

รหัสฟอร์ม รหสัรูปแบบ หน้าตาของเอกสาร (อาจต้องสอบถามผู้ จําหนา่ย) 

 

ชื�อฟอร์ม ข้อความภาษาไทย ที�ต้องการให้แสดงบนฟอร์ม 

 

Form Name ข้อความภาษาองักฤษ ที�ต้องการให้แสดงบนฟอร์ม 

ชื�อชุด (ต้นฉบับ/สาํเนา) ข้อความที�ต้องการให้แสดงวา่ เป็นต้นฉบบั หรือ สาํเนา 

สาํหรับ (ลกูค้า/บริษัท) ข้อความที�ต้องการให้แสดงวา่ เป็นชดุของลกูค้า หรือ บริษัท 

ออกเป็นชุด ต้องการให้แสดงคาํวา่ เอกสารออกเป็นชดุ 

ลายเซ็น ไมไ่ด้ใช้ 

พิมพ์ คลิ�กถกู ถ้าต้องการให้โปรแกรมพิมพ์เอกสารนี � 
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เมื�อไปพิมพ์เอกสารที�เมนขูายเชื�อ โปรแกรมจะแสดงออกมา 4 ใบ ดงันี � 

 

ชื�อฟอร์ม     ชื�อชดุ   
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การตั �งรหัสสินค้า 

คลิ�กที�ไอคอน สนิค้า บนหน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 

หรือเลอืกจากเมน ูแฟม้ข้อมลู เมนยูอ่ย สต๊อก เมนยูอ่ย สนิค้า 

  

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

คอลมัน์ที�มีสนีํ �าเงิน คือข้อมลูที�ต้องปอ้น เช่น รหสั, รหสัประเภท, รหสักลุม่, รหสัหนว่ย 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) จะสามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยู่

ที�คอลมัน์นั �น 
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คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) หรือคอลมัน์ที�สามารถค้นหาข้อมลูได้  ข้อมลูนั �นๆ จะต้องมีการกําหนดคา่มาก่อน (กําหนดใน

เมนแูฟม้ข้อมลู) 

บางคอลมัน์ที�อาจจะต้องปอ้นข้อมลูซํ �าๆ คา่เดิมๆ ทกุครั �ง สามารถกําหนดให้โปรแกรม ปอ้นคา่ให้อตัโนมตัิ การกําหนดคา่

ดงักลา่ว ให้ คลิ�กที�ปุ่ ม   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ระบคุา่เริ�มต้น ดงันี � 

 

ให้ระบคุา่เริ�มต้นตา่งๆลงไปตามต้องการ  

ในบางคอลมัน์สามารถ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

ปุ่ ม  ในหน้าจอนี � จะเป็นการเคลยีร์คา่ทกุคอลมัน์ ให้เป็นคา่วา่ง 

คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บคา่เริ�มต้น และ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อออกจากหน้าจอการกําหนดคา่เริ�มต้น 

คา่เริ�มต้นที�กําหนดจะมีผลในการเข้าหน้าจอครั �งตอ่ไป หรือ เมื�อ คลิ�กปุ่ ม  
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รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์  

 

รหัสสินค้า รหสัสนิค้า สามารถกําหนดให้โปรแกรม running อตัโนมตัิ หรือจะปอ้นคา่เองก็ได้  โดยไป

กําหนดที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ ตั �งคา่ระบบ 

 
 

หมวดสินค้า 
 

ให้เลอืกวา่รหสัสนิค้านี � เป็นสนิค้าแบบไหน 

 

รหัสประเภท (F9) ปอ้นรหสัประเภทสนิค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของประเภทสนิค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

รหัสกลุ่ม (F9) ปอ้นรหสักลุม่สนิค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของกลุม่สนิค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 
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ชื�อสนิค้า ชื�อสนิค้าปอ้นได้สงูสดุ 100 ตวัอกัษร 

 

รหัสหน่วย (F9) ปอ้นรหสัหนว่ยนบั ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของหนว่ยนบัมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

ต้นทุน กําหนดคา่ต้นทนุมาตรฐาน จะถกูดงึไปใช้ในหน้าจอรับสนิค้า 

 

ปริมาณตํ�าสุด ใช้สาํหรับสนิค้าที�เก็บสต๊อก เมื�อจํานวนสนิค้าเหลอืน้อยกวา่ หรือเทา่กบัคา่ที�กําหนดไว้ 

โปรแกรมจะแสดงข้อมลูในรายงานสนิค้าถงึจดุตํ�าสดุ 

ปริมาณสูงสุด ใช้สาํหรับสนิค้าที�เก็บสต๊อก เมื�อจํานวนสนิค้าเหลอืมากกวา่ หรือเทา่กบัคา่ที�กําหนดไว้ 

โปรแกรมจะแสดงข้อมลูในรายงานสนิค้าถงึจดุสงูสดุ 

 

 
คลิ�กถกู ถ้าสนิค้าหรือบริการ เป็นสนิค้าที�ต้องคิดภาษีมลูคา่เพิ�ม 

 

 
รหสัสนิค้าที�ถกูนําไปใช้งานแล้ว จะไมส่ามารถลบออก จากระบบได้ แตส่ามารถระบสุถานะวา่ 
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ไมใ่ช้งานแล้ว โดยนาํเครื�องหมายถกู ออกจากหน้าคาํวา่ ใช้ 

สนิค้าที�ไมใ่ช้งานแล้ว จะไมส่ามารถดงึไปใช้งานในหน้าจอตา่งๆ ได้ 

 

การแปลงหน่วย 

คลิ�กที� Tab การแปลงหนว่ย 

 

รหสัสนิค้า สามารถมีได้ หลายหนว่ยนบั ผู้ใช้สามารถเพิ�มหนว่ยนบั ที� Tab การแปลงหนว่ย 

รหัสหน่วย (F9) ปอ้นรหสัหนว่ยนบั 

ชื�อหน่วยนับ โปรแกรมจะแสดงชื�อหนว่ยนบั จากรหสัหนว่ยนบั ที�ปอ้น 

 

อัตราแปลง อตัราแปลงหนว่ย ไปเป็นหนว่ยหลกั 

 

ซื �อ ถ้าคลิ�กถกูในคอลมัน์นี � ในระบบซื �อ จะดงึหนว่ยนบันี �ไปใช้เป็นคา่เริ�มต้น 

 

ราคาซื �อ ในระบบซื �อ จะดงึราคาซื �อตอ่หนว่ย ที�กําหนด ไปใช้เป็นคา่เริ�มต้น 

 

ขาย ถ้าคลิ�กถกูในคอลมัน์นี � ในระบบขาย จะดงึหนว่ยนบันี �ไปใช้เป็นคา่เริ�มต้น 

 

ราคาขาย 1,2,3,4,5 ในระบบขาย จะดงึราคาขายตอ่หนว่ย ที�กําหนด ไปใช้เป็นคา่เริ�มต้น 

การดงึราคาขายไปใช้ในระบบขาย จะขึ �นอยูก่บัลกูค้าด้วย วา่ใช้ราคาขายตวัไหน (สามารถ

กําหนดราคาได้ 5 แบบ)  

 

การเพิ�มหนว่ยนบั ให้กดปุ่ ม F7 หรือคลิ�กที�  

การเพิ�มหนว่ยนบัโดยการแทรกแถว ณ ตําแหนง่ Cursor ให้กดปุ่ ม F6 หรือคลิ�กที�  

การลบบรรทดัหนว่ยนบั ณ ตาํแหนง่ Cursor ปัจจบุนั ให้กดปุ่ ม F8 หรือคลิ�กที�  
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คาํอธิบายสนิค้า 

คลิ�กที� Tab คําอธิบายสนิค้า 

 

ผู้ใช้สามารถใสร่ายละเอยีดคาํอธิบายรายการสนิค้าได้ ไมจํ่ากดัจํานวนบรรทดั ข้อมลูที�บนัทกึไว้ จะถกูดงึไปแสดงใน

หน้าจอ ซื �อ, ขาย โดยอตัโนมตั ิ

ผู้ใช้สามารถเลอืกให้โปรแกรมแสดง หรือ ไมแ่สดงบรรทดัที�ต้องการ โดย คลิ�กที�คอลมัน์  

การเพิ�มบรรทดัเพื�ออธิบายรายละเอียดของสนิค้า ให้กดปุ่ ม F7 หรือคลิ�กที�  

การแทรกแถว เพื�ออธิบายรายละเอียดของสนิค้า ณ ตาํแหนง่ Cursor ให้กดปุ่ ม F6 หรือคลิ�กที�  

การลบบรรทดัคําอธิบายรายการสนิค้า ณ ตําแหนง่ Cursor ปัจจบุนั ให้กดปุ่ ม F8 หรือคลิ�กที�  

รูปสินค้า 

ผู้ใช้สามารถกําหนดรูปของสนิค้าในโปรแกรมได้ โดยจะต้องเก็บรูปไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์ 

แล้วระบตุําแหนง่ที�เก็บของรูปและชื�อรูป ที� Tab รูปสนิค้า 
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ใน Tab รูปสนิค้า ผู้ใช้สามารถคลิ�ก  เพื�อ เลอืกภาพ ในเครื�องคอมพิวเตอร์ได้ ดงัตวัอยา่ง 

 

ให้คลิ�กภาพที�ต้องการ แล้ว คลิ�ก  

แสดงจาํนวนสินค้าคงเหลอื 

คลิ�กที� Tab สนิค้าคงเหลอื โปรแกรมจะแสดงจํานวนสนิค้าคงเหลอืของสนิค้านั �น วา่มีอยูท่ี�สาขาไหน เก็บไว้ที�ตรงไหน และ

เหลอืจํานวนเทา่ไหร่ ( จะมีข้อมลูเฉพาะสนิค้าที�เป็น สนิค้าเก็บสต๊อก เทา่นั �น ) 
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การบนัทกึจ่ายเงนิมัดจาํ 

คลิ�กที�ไอคอน จ่ายเงินมดัจํา บนหน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 

หรือเลอืกจากเมน ูระบบซื �อ หวัข้อ จ่ายเงินมดัจํา 

  

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

คอลมัน์ที�มีสนีํ �าเงิน คือข้อมลูที�ต้องปอ้น เช่น รหสัสาขา, พนกังาน, ผู้ จําหนา่ย 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) จะสามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�

คอลมัน์นั �น 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) หรือคอลมัน์ที�สามารถค้นหาข้อมลูได้  ข้อมลูนั �นๆ จะต้องมีการกําหนดคา่มาก่อน (กําหนดใน

เมนแูฟม้ข้อมลู) 



BP POS 6.0 

 

http://www.byprogrammer.com  Page 26 

 

คอลมัน์ที�เป็นการปอ้นข้อมลูวนัที� สามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�คอลมัน์นั �น เพื�อแสดง

ปฏิทินได้ 

 

บางคอลมัน์ที�อาจจะต้องปอ้นข้อมลูซํ �าๆ คา่เดิมๆ ทกุครั �ง สามารถกําหนดให้โปรแกรม ปอ้นคา่ให้อตัโนมตัิ การกําหนดคา่

ดงักลา่ว ให้ คลิ�กที�ปุ่ ม   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ระบคุา่เริ�มต้น ดงันี � 

 

ให้ระบคุา่เริ�มต้นตา่งๆลงไปตามต้องการ  
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ในบางคอลมัน์สามารถ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

ปุ่ ม  ในหน้าจอนี � จะเป็นการเคลยีร์คา่ทกุคอลมัน์ ให้เป็นคา่วา่ง 

คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บคา่เริ�มต้น และ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อออกจากหน้าจอการกําหนดคา่เริ�มต้น 

คา่เริ�มต้นที�กําหนดจะมีผลในการเข้าหน้าจอครั �งตอ่ไป หรือ มีผลเมื�อ คลิ�กปุ่ ม  

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (สว่นหวัของเอกสาร) 

 

เลขที� เลขที�ของเอกสารการจา่ยเงินมดัจํา สามารถกําหนดให้โปรแกรม running อตัโนมตัิ หรือจะ

ปอ้นคา่เองก็ได้  โดยไปกําหนดที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ เอกสาร 

 
 

วันที� วนัที�จ่ายเงินมดัจํา โปรแกรมจะแสดงวนัที�ปัจจบุนั ถ้าโปรแกรมไมแ่สดงวนัที�ปัจจบุนั ให้

ตรวจสอบการกําหนดคา่วนัที� ของ Windows  

ผู้ใช้สามารถแก้ไขเป็นวนัที�ที�ต้องการได้ (กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงปฏิทิน) 

 

รหัสสาขา (F9) ปอ้นรหสัสาขา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

  

ผู้จาํหน่าย (F9) ปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของผู้ จําหนา่ยมาก่อน โดยไปกําหนดที� 
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ติดต่อกับ หลงัจากปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูชื�อผู้ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูผู้ จําหนา่ย) 

 

โทร. หลงัจากปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูเบอร์โทร. ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูผู้ จําหนา่ย) 

  

รหัสพนักงาน (F9) ปอ้นรหสัพนกัที�จ่ายเงิน ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของพนกังานมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

รหัสผู้อนุมตัิ (F9) ปอ้นรหสัผู้อนมุตัิการการจ่ายเงินมดัจํา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � 

เพื�อค้นหา 

จาํนวนเงนิ จํานวนเงินมดัจําที�จะทาํการจา่ย 

 

ราคา ระบวุา่จํานวนเงินที�รับรวมภาษี หรือ ไมร่วมภาษี 

อัตราภาษี อตัราภาษี 

 

จาํนวนเงนิภาษ ี จํานวนเงินภาษีที�คาํนวณได้ 

 

หัก ณ ที�จ่าย ปอ้นจํานวนเงินภาษีหกั ณ ที�จา่ย (ถ้ามี) 
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ใบกาํกับภาษี ปอ้นเลขที�ใบกํากบัภาษี ที�ได้รับจากผู้ จําหนา่ย 

วันที�ใบกาํกับภาษี วนัที�ของใบกํากบัภาษี 

 

ใช้ไป ยอดเงินจา่ยลว่งหน้าที�ถกูตดัจ่ายไปแล้ว 

 

ราคา (รวมภาษี,ไมร่วมภาษี), อตัราภาษี สามารถกําหนดคา่เริ�มต้นได้ ที�เมน ู

 

หวัข้อ 

 

 

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (รายละเอยีดของรายการจา่ยเงินมดัจํา) 

 

T บรรทดัที�คลิ�กเป็นเครื�องหมายถกู บรรทดันั �นจะเป็นหมายเหต ุ

 

รายละเอียด ปอ้นรายละเอียดของรายการจา่ยเงินมดัจํา 

จาํนวนเงนิ ปอ้นจํานวนเงินมดัจําของแตล่ะบรรทดัรายการ 

 

การเพิ�มบรรทดัรายการสนิค้า ให้กดปุ่ ม F7 หรือคลิ�ก   

ถ้าต้องการแทรกบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F6 หรือคลิ�ก  
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ถ้าต้องการลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F8 หรือคลิ�ก  

รายละเอียดการรับชําระ 

 ผู้ใช้จะต้องทาํการระบรุายละเอยีดการจ่ายเงิน โดยคลิ�กที�ปุ่ ม  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ 

ดงันี � 

 

รหัสชาํระ (F9) ระบรุหสัการชําระ สามารถกด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อค้นหาได้ 

รหสัการชําระ สามารถสร้างได้ที�เมน ูแฟม้ข้อมลูหลกั หวัข้อ ซื �อ/ขาย และหวัข้อยอ่ย วิธีการ

ชําระเงิน 

 
 

ชื�อวิธีการชาํระ โปรแกรมจะแสดงชื�อวธีิการชําระ จากรหสัที�ผู้ใช้ปอ้น 

 

จาํนวนเงนิ ระบจํุานวนเงินที�รับชําระ สามารถดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อให้โปรแกรมใสย่อดเงิน ตามมลูคา่ที�ขาย 

 

รหัสธนาคาร (F9) สามารถระบธุนาคารที�เกี�ยวข้อง กรณีที�รับเป็น เช็ค, เงินโอน หรือบตัรเครดติ 

ชื�อธนาคาร โปรแกรมแสดงชื�อธนาคาร จากรหสัที�ปอ้น 

สาขา ระบสุาขาของธนาคาร 

เลขที�เช็ค/บตัร ระบเุลขที�บตัรเครดติ หรือ เลขที�เช็ค 
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วันที� ระบวุนัที�บนเช็ค หรือ วนัที�หมดอายบุนบตัรเครดิต  

อ้างอิง ระบรุายละเอียอ้างองิอื�นๆ 

 

ในใบจ่ายเงนิมัดจํา 1 ใบ ผู้ใช้สามารถระบุวิธีการจ่ายชําระได้มากกว่า 1 วิธี  

การเพิ�มวิธีการจา่ยชําระ โปรแกรมจะเพิ�มบรรทดัให้ปอ้นอตัโนมตัิ เมื�อผู้ใช้กด Enter ผา่นคอลมัน์ อ้างองิ 

การบนัทกึภาษีหกั ณ ที�จ่าย 

 กรณีการจา่ยเงินมดัจําคา่บริการ ผู้ใช้อาจทําการหกัภาษี ณ ที�จ่าย จากผู้ จําหนา่ย โดยคลิ�กที�ปุ่ ม 

  

 

ข้อมลูที�บนัทกึ จะสามารถแสดงในรายงาน ใบแนบ ภงด. ได้ โดยเลอืกจากเมน ูรายงาน -> รายงานภาษี 



BP POS 6.0 

 

http://www.byprogrammer.com  Page 32 

 

 

รูปถดัไปเป็นตวัอยา่งของรายงานใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (หกั ณ ที�จ่าย) 
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หลงัจากที�ปอ้นข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บข้อมลู (ข้อมลูที�ปอ้นจะไมถ่กูจดัเก็บจนกวา่จะ

คลิ�กที�ปุ่ มนี �) 

โปรแกรมจะถามวา่ ต้องการพมิพ์ภาษีหกั ณ ที�จา่ยหรือไม ่(ถ้าการจ่ายเงินครั �งมี มีการหกั ณ ที�จา่ย) 

 

ให้คลิ�ก  เพื�อพิมพ์ใบหกั ณ ที�จา่ย หรือ คลิ�ก  ถ้าต้องการพิมพ์ภายหลงั 

ถ้าเลอืกพมิพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดงันี � 
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การแก้ไข, ยกเลิก หรือ ดูเอกสารจ่ายเงนิมัดจาํ ที�บนัทกึเกบ็ไว้ในระบบ 

กดปุ่ ม F2 หรือ คลิ�กที�ปุ่ ม  เมื�อต้องการค้นหารายการจ่ายเงินมดัจํา ที�บนัทกึเก็บไว้ในระบบ โดย

วตัถปุระสงค์ อาจจะเรียกขึ �นมาด ูพิมพ์ แก้ไข หรือลบออกจากระบบ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา ดงันี � 
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ให้เลอืกรายการที�ต้องการดงึขึ �นมาด ูแก้ไข หรือ ยกเลกิ แล้ว คลิ�กที�ปุ่ ม  (รายการที�เลอืก คือรายการที�เป็น

แถบส)ี 

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลู โดยปอ้นคา่ที�ต้องการค้นหา ในคอลมัน์ด้านซ้าย (สามารถปอ้นข้อมลูเทา่ที�จําได้) 

การค้นหาวนัที� ให้ปอ้นในรูปแบบ ปปปปดดวว  (ปีสี�หลกัตามด้วยเดือนสองหลกัและตามด้วยวนัที�สองหลกั) 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อยกเลกิการค้นหา และ กลบัไปหน้าจอที�แล้ว 

ถ้าผู้ใช้เลอืก  โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดของเอกสารที�เลอืก  
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ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูตา่งๆ และ ทําการจดัเก็บอีกครั �ง 

หรือสามารถลบเอกสารการจา่ยเงินมดัจํา ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรือ คลิ�กที�  

เอกสารที�ที�ถกูดงึไปตดัรายการจา่ยมดัจําแล้ว จะไมส่ามารถยกเลกิได้ 
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การจัดทาํใบสั�งซื �อ 

คลิ�กที�ไอคอน ใบสั�งซื �อ บนหน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 

หรือเลอืกจากเมน ูระบบซื �อ หวัข้อ ใบสั�งซื �อ 

  

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

คอลมัน์ที�มีสนีํ �าเงิน คือข้อมลูที�ต้องปอ้น เช่น รหสัสาขา, ขออนมุตัโิดย, ผู้ จําหนา่ย, รหสัสนิค้า, รหสัหนว่ย 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) จะสามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยู่

ที�คอลมัน์นั �น 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) หรือคอลมัน์ที�สามารถค้นหาข้อมลูได้  ข้อมลูนั �นๆ จะต้องมีการกําหนดคา่มาก่อน (กําหนดใน

เมนแูฟม้ข้อมลู) 
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คอลมัน์ที�เป็นการปอ้นข้อมลูวนัที� สามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�คอลมัน์นั �น เพื�อแสดง

ปฏิทินได้ 

 

บางคอลมัน์ที�อาจจะต้องปอ้นข้อมลูซํ �าๆ คา่เดิมๆ ทกุครั �ง สามารถกําหนดให้โปรแกรม ปอ้นคา่ให้อตัโนมตัิ การกําหนดคา่

ดงักลา่ว ให้ คลิ�กที�ปุ่ ม   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ระบคุา่เริ�มต้น ดงันี � 

 

ให้ระบคุา่เริ�มต้นตา่งๆลงไปตามต้องการ  
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ในบางคอลมัน์สามารถ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

ปุ่ ม  ในหน้าจอนี � จะเป็นการเคลยีร์คา่ทกุคอลมัน์ ให้เป็นคา่วา่ง 

คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บคา่เริ�มต้น และ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อออกจากหน้าจอการกําหนดคา่เริ�มต้น 

คา่เริ�มต้นที�กําหนดจะมีผลในการเข้าหน้าจอครั �งตอ่ไป หรือ มีผลเมื�อ คลิ�กปุ่ ม  

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (สว่นหวัของเอกสาร) 

 

เลขที�ใบสั�งซื �อ เลขที�ของใบสั�งซื �อ สามารถกําหนดให้โปรแกรม running อตัโนมตัิ หรือจะปอ้นคา่เองก็ได้  

โดยไปกําหนดที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ เอกสาร 

 
วันที� วนัที�ใบสั�งซื �อ โปรแกรมจะแสดงวนัที�ปัจจบุนั ถ้าโปรแกรมไมแ่สดงวนัที�ปัจจบุนั ให้ตรวจสอบ

การกําหนดคา่วนัที� ของ Windows  

ผู้ใช้สามารถแก้ไขเป็นวนัที� ที�ต้องการได้ (กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงปฏิทิน) 

รหัสสาขา (F9) ปอ้นรหสัสาขา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
กลุ่มเอกสาร กลุม่เอกสารของใบสั�งซื �อ การกําหนดวา่ใบสั�งซื �อมีกี�ประเภท ให้ไปทําที� 
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การชาํระเงนิ ให้เลอืกวา่ชําระเป็นเงินเชื�อ หรือ ชําระเป็นเงินสด 

ขออนุมัตโิดย (F9) ปอ้นรหสัพนกังาน ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของพนกังานมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
ผู้จาํหน่าย (F9) ปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของผู้ จําหนา่ยมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
ติดต่อกับ หลงัจากปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูชื�อผู้ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูผู้ จําหนา่ย) 

โทร. หลงัจากปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูเบอร์โทร. ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูผู้ จําหนา่ย) 

เครดิตเทอม หลงัจากปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงจํานวนวนัเครดิต ตามที�ได้กําหนดไว้ที�

แฟม้ข้อมลูผู้ จําหนา่ย 

ราคา เลอืกวิธีการคาํนวณภาษี  

มูลค่าสินค้า รวมมลูคา่ของสนิค้าหรือบริการที�ต้องการสั�งซื �อ 

มูลค่ายกเว้นภาษี รวมมลูคา่ของสนิค้าหรือบริการที�ยกเว้นภาษี 

ส่วนลด สว่นลดท้ายบิล 

รวมเงนิก่อนภาษ ี รวมมลูคา่สนิค้าหรือบริการ หลงัหกัสว่นลด ที�ยงัไมร่วมภาษี 
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อัตราภาษี อตัราภาษี 

จาํนวนเงนิภาษ ี จํานวนเงินภาษีที�คาํนวณได้ 

รวมทั �งสิ �น รวมมลูคา่สนิค้าหรือบริการ ที�รวมภาษีแล้ว 

หมายเหตุ ปอ้นหมายเหตอุื�นๆ ตามที�ต้องการ 

นัดส่งของวนัที� ระบวุนัที�นดัสง่สนิค้า 

(กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงปฏิทินได้) 

ใบเสนอราคา ระบเุลขที�ใบเสนอราคาจากผู้จําหนา่ย (ถ้าม)ี 

อนุมตัิโดย (F9) ปอ้นรหสัผู้อนมุตัิการสั�งซื �อ ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

 

ราคา (รวมภาษี,ไมร่วมภาษี), อตัราภาษี สามารถกําหนดคา่เริ�มต้นได้ ที�เมน ู

 

หวัข้อ 

 

 

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (รายละเอยีดของสนิค้าหรือบริการที�ต้องการสั�งซื �อ) 

 

T บรรทดัที�คลิ�กเป็นเครื�องหมายถกู บรรทดันั �นจะเป็นหมายเหต ุ

รหัสสินค้า (F9) ปอ้นรหสัสนิค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของสนิค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 
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ชื�อสนิค้า โปรแกรมจะแสดงชื�อของสนิค้า หรือ บริการ จากรหสัที�ปอ้น 

ถ้ารหสัสนิค้าที�ปอ้น มีการใสค่าํอธิบายรายการสนิค้าไว้ โปรแกรมจะดงึมาแสดงเป็นบรรทดั

หมายเหตใุห้ โดยอตัโนมตั ิ

ถ้าบรรทดันั �นเป็นบรรทดัหมายเหต ุผู้ใช้สามารถปอ้นข้อความได้ตามต้องการ 

รหัสหน่วย (F9) โปรแกรมจะแสดงรหสัหนว่ยนบั ตามที�ระบไุว้ในแฟม้ข้อมลูสนิค้า 

ชื�อหน่วย โปรแกรมจะแสดงชื�อหนว่ยนบั จากรหสัหนว่ยนบัที�ปอ้น 

ปริมาณ จํานวนสนิค้าหรือบริการ ที�ต้องการสั�งซื �อ 

ราคา/หน่วย ราคาสนิค้าหรือบริการ  

ส่วนลด จํานวนเงินสว่นลดของสนิค้า 

รวมเงนิ รวมเงินหลงัจากหลกัสว่นลด 

ส่ง โปรแกรมจะแสดงจํานวนที�ได้รับสนิค้าแล้ว 

การเพิ�มบรรทดัรายการสนิค้า ให้กดปุ่ ม F7 หรือคลิ�ก   

ถ้าต้องการแทรกบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F6 หรือคลิ�ก  

ถ้าต้องการลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F8 หรือคลิ�ก  

หลงัจากที�ปอ้นข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บข้อมลู (ข้อมลูที�ปอ้นจะไมถ่กูจดัเก็บจนกวา่จะ

คลิ�กที�ปุ่ มนี �) 

โปรแกรมจะถามวา่ ต้องการพมิพ์ใบสั�งซื �อ หรือไม ่
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ให้คลิ�ก  เพื�อพิมพ์ใบสั�งซื �อ หรือ คลิ�ก  ถ้าต้องการพิมพ์ภายหลงั 

ถ้าเลอืกพมิพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดงันี � 

 

ผู้ใช้สามารถสั�งพมิพ์ไปยงั PDF Printer เมื�อต้องการบนัทกึใบสั�งซื �อเป็นไฟล์ PDF และสง่เมลใ์ห้ลกูค้า 

ตวัอยา่งของโปรแกรม PDF Printer ที�แนะนําให้ตดิตั �งคือโปรแกรม Foxit Reader  
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การแก้ไข, ยกเลิก หรือ ดูใบสั�งซื �อ ที�บนัทึกเก็บไว้ในระบบ 

กดปุ่ ม F2 หรือ คลิ�กที�ปุ่ ม  เมื�อต้องการค้นหาใบสั�งซื �อ ที�บนัทกึเก็บไว้ในระบบ โดยวตัถปุระสงค์ 

อาจจะเรียกขึ �นมาด ูพิมพ์ แก้ไข หรือลบออกจากระบบ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา ดงันี � 

 

ให้เลอืกรายการที�ต้องการดงึขึ �นมาด ูแก้ไข หรือ ยกเลกิ แล้ว คลิ�กที�ปุ่ ม  (รายการที�เลอืก คือรายการที�เป็น

แถบส)ี 

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลู โดยปอ้นคา่ที�ต้องการค้นหา ในคอลมัน์ด้านซ้าย (สามารถปอ้นข้อมลูเทา่ที�จําได้) 

การค้นหาวนัที� ให้ปอ้นในรูปแบบ ปปปปดดวว  (ปีสี�หลกัตามด้วยเดือนสองหลกัและตามด้วยวนัที�สองหลกั) 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อยกเลกิการค้นหา และ กลบัไปหน้าจอที�แล้ว 

ถ้าผู้ใช้เลอืก  โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดของใบสั�งซื �อที�เลอืก  
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ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายละเอยีด และ ทําการจดัเก็บอกีครั �ง 

หรือสามารถลบใบสั�งซื �อออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรือ คลิ�กที�  

ใบสั�งซื �อที�ได้ทาํการรับสนิค้าหรือบริการแล้ว จะไมส่ามารถยกเลกิได้ 

รายการสนิค้าอาจจะไมส่ามารถแก้ไขได้ หากมกีารรับสนิค้าแล้ว 

รายงานใบสั�งซื �อ 

 เมื�อต้องการดรูายงานเกี�ยวกบัใบสั�งซื �อ ให้ไปที�เมน ูรายงาน เลอืกเมนยูอ่ย รายงานระบบซื �อ ดงันี � 

 

ขอยกตวัอยา่ง รายงานใบสั�งซื �อแยกตามผู้ จําหนา่ย ซึ�งมวีตัถปุระสงค์เพื�อต้องการรู้วา่ ได้ทําการสั�งซื �อสนิค้าจากผู้ จําหนา่ย

รายใดบ้าง และได้รับสนิค้าครบแล้วหรือไม ่

เมื�อเลอืกเมน ูรายงานใบสั�งซื �อแยกตามผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกเงื�อนไขในการดรูายงานดงันี � 
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ปุ่ ม   จะทําการเคลยีร์คา่ของทกุคอลมัน์ ถ้าผู้ใช่ไมร่ะบคุา่อะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูทั �งหมด 

คอลมัน์ที�เป็นจดุเริ�มต้น (ที�มีคาํวา่ตั �งแต)่ ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�น้อยที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�เป็นจดุสิ �นสดุ (ที�มีคาํวา่ ถึง) ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�มากที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�มีปุ่ ม  ผู้ใช้สามารถ คลิ�ก เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

เมื�อระบเุงื�อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อทําการดงึข้อมลู 
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การบนัทกึซื �อสด 

คลิ�กที�ไอคอน ซื �อสด บนหน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 

หรือเลอืกจากเมน ูระบบซื �อ หวัข้อ ซื �อสด 

  

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

คอลมัน์ที�มีสนีํ �าเงิน คือข้อมลูที�ต้องปอ้น เช่น รหสัสาขา, ขอซื �อโดย, ผู้ จําหนา่ย, รหสัสนิค้า, รหสัหนว่ย ฯลฯ 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) จะสามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�

คอลมัน์นั �น 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) หรือคอลมัน์ที�สามารถค้นหาข้อมลูได้  ข้อมลูนั �นๆ จะต้องมีการกําหนดคา่มาก่อน (กําหนดใน

เมนแูฟม้ข้อมลู) 
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คอลมัน์ที�เป็นการปอ้นข้อมลูวนัที� สามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�คอลมัน์นั �น เพื�อแสดง

ปฏิทินได้ 

 

บางคอลมัน์ที�อาจจะต้องปอ้นข้อมลูซํ �าๆ คา่เดิมๆ ทกุครั �ง สามารถกําหนดให้โปรแกรม ปอ้นคา่ให้อตัโนมตัิ การกําหนดคา่

ดงักลา่ว ให้ คลิ�กที�ปุ่ ม   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ระบคุา่เริ�มต้น ดงันี � 

 

ให้ระบคุา่เริ�มต้นตา่งๆลงไปตามต้องการ  
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ในบางคอลมัน์สามารถ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

ปุ่ ม  ในหน้าจอนี � จะเป็นการเคลยีร์คา่ทกุคอลมัน์ ให้เป็นคา่วา่ง 

คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บคา่เริ�มต้น และ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อออกจากหน้าจอการกําหนดคา่เริ�มต้น 

คา่เริ�มต้นที�กําหนดจะมีผลในการเข้าหน้าจอครั �งตอ่ไป หรือ มีผลเมื�อ คลิ�กปุ่ ม  

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (สว่นหวัของเอกสาร) 

 

เลขที�เอกสาร เลขที�ของเอกสารซื �อสด สามารถกําหนดให้โปรแกรม running อตัโนมตัิ หรือจะปอ้นคา่เองก็

ได้  โดยไปกําหนดที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ เอกสาร 

 
 

วันที� วนัที�ทําการซื �อสด โปรแกรมจะแสดงวนัที�ปัจจบุนั ถ้าโปรแกรมไมแ่สดงวนัที�ปัจจบุนั ให้

ตรวจสอบการกําหนดคา่วนัที� ของ Windows  

ผู้ใช้สามารถแก้ไขเป็นวนัที�ที�ต้องการได้ (กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงปฏิทิน) 

 

รหัสสาขา (F9) ปอ้นรหสัสาขา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

กลุ่มเอกสาร ประเภทของการซื �อสด การกําหนดประเภทการซื �อสด ให้ไปทําที� 
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ชาํระเงนิ โปรแกรมแสดงคาํวา่ สด หมายถงึ ซื �อสด 

 

ขอซื �อโดย (F9) ปอ้นรหสัพนกังานที�ขอให้มีการสั�งซื �อ ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � 

เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของพนกังานมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

ผู้จาํหน่าย (F9) ปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของผู้ จําหนา่ยมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

ติดต่อกับ หลงัจากปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูชื�อผู้ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูผู้ จําหนา่ย) 

 

โทร. หลงัจากปอ้นรหสัผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูเบอร์โทร. ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูผู้ จําหนา่ย) 
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มูลค่าสินค้า รวมมลูคา่ของสนิค้าหรือบริการที�ซื �อ 

 

มูลค่ายกเว้นภาษี รวมมลูคา่ของสนิค้าหรือบริการที�ยกเว้นภาษี 

 

ส่วนลด สว่นลดท้ายบิล 

 

หักเงนิมดัจาํ ปอ้นจํานวนเงินมดัจํา กรณีที�ได้จา่ยเงินมดัจําให้ผู้ จําหนา่ยไปแล้ว 

 

รวมเงนิ รวมมลูคา่สนิค้าหรือบริการหลงัหกัสว่นลด และ  เงินมดัจํา 

 

ราคา ระบวุา่ราคาสนิค้ารวมภาษี หรือ ไมร่วมภาษี 

 

อัตราภาษี อตัราภาษี 

 

จาํนวนเงนิภาษ ี จํานวนเงินภาษีที�คาํนวณได้ 

 

รวมทั �งสิ �น รวมมลูคา่สนิค้าหรือบริการ ที�รวมภาษีแล้ว 

 

ใบกาํกับภาษี ปอ้นเลขที�ใบกํากบัภาษีที�ได้รับจากผู้ จําหนา่ย 

วันที�ใบกาํกับภาษี วนัที�ของใบกํากบัภาษี 

 

ใบสั�งซื �อ โปรแกรมแสดงเลขที�ใบสั�งซื �อ กรณีที�ได้อ้างองิข้อมลูมาจากใบสั�งซื �อ 

 

เลขที�ใบรับเงนิมดัจาํ กรณีที�มีการหกัเงินมดัจํา ให้ปอ้นเลขที�ใบจา่ยเงินมดัจํา 

 

หมายเหตุ ปอ้นหมายเหตอุื�นๆ ตามที�ต้องการ 

 

อนุมตัิโดย (F9) ปอ้นรหสัผู้อนมุตัิการการซื �อ ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

 

ราคา (รวมภาษี,ไมร่วมภาษี), อตัราภาษี สามารถกําหนดคา่เริ�มต้นได้ ที�เมน ู
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หวัข้อ 

 

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (รายละเอยีดของสนิค้าหรือบริการที�ซื �อ) 

 

T บรรทดัที�คลิ�กเป็นเครื�องหมายถกู บรรทดันั �นจะเป็นหมายเหต ุ

 

รหัสสินค้า (F9) ปอ้นรหสัสนิค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของสนิค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

ชื�อสนิค้า โปรแกรมจะแสดงชื�อของสนิค้า หรือ บริการ จากรหสัที�ปอ้น 

ถ้ารหสัสนิค้าที�ปอ้น มีการใสค่าํอธิบายรายการสนิค้าไว้ โปรแกรมจะดงึมาแสดงเป็นบรรทดั

หมายเหตใุห้ โดยอตัโนมตั ิ

ถ้าบรรทดันั �นเป็นบรรทดัหมายเหต ุผู้ใช้สามารถปอ้นข้อความได้ตามต้องการ 

 

รหัสหน่วย (F9) โปรแกรมจะแสดงรหสัหนว่ยนบั ตามที�ระบไุว้ในแฟม้ข้อมลูสนิค้า 

 

ชื�อหน่วย โปรแกรมจะแสดงชื�อหนว่ยนบั จากรหสัหนว่ยนบัที�ปอ้น 
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รหัสที�เก็บ ปอ้นรหสัที�เก็บสนิค้า ถ้าสนิค้านั �นเป็นสนิค้าที�เก็บสต๊อก 

 

ชื�อที�เก็บ โปรแกรมจะแสดงชื�อที�เก็บของสนิค้า ตามรหสัที�ปอ้น 

 

ปริมาณ จํานวนสนิค้าหรือบริการ ที�ซื �อ 

 

ราคา/หน่วย ราคาสนิค้าหรือบริการ  

ส่วนลด จํานวนเงินสว่นลดของสนิค้า 

 

รวมเงนิ รวมเงินหลงัจากหลกัสว่นลด 

 

การเพิ�มบรรทดัรายการสนิค้า ให้กดปุ่ ม F7 หรือคลิ�ก   

ถ้าต้องการแทรกบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F6 หรือคลิ�ก  

ถ้าต้องการลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F8 หรือคลิ�ก  

รายละเอียดการจ่ายชําระ 

 ผู้ใช้จะต้องทาํการระบรุายละเอยีดการจ่ายชําระเงิน โดยคลิ�กที�ปุ่ ม  โปรแกรมจะแสดง

หน้าจอ ดงันี � 

 

รหัสชาํระ (F9) ระบรุหสัการชําระ สามารถกด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อค้นหาได้ 

รหสัการชําระ สามารถสร้างได้ที�เมน ูแฟม้ข้อมลูหลกั หวัข้อ ซื �อ/ขาย และหวัข้อยอ่ย วิธีการ

ชําระเงิน 
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ชื�อวิธีการชาํระ โปรแกรมจะแสดงชื�อวธีิการชําระ จากรหสัที�ผู้ใช้ปอ้น 

 

จาํนวนเงนิ ระบจํุานวนเงินที�รับชําระ สามารถดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อให้โปรแกรมใสย่อดเงิน ตามมลูคา่ที�ขาย 

 

รหัสธนาคาร (F9) สามารถระบธุนาคารที�เกี�ยวข้อง กรณีที�รับเป็น เช็ค, เงินโอน หรือบตัรเครดติ 

ชื�อธนาคาร โปรแกรมแสดงชื�อธนาคาร จากรหสัที�ปอ้น 

สาขา ระบสุาขาของธนาคาร 

เลขที�เช็ค/บตัร ระบเุลขที�บตัรเครดติ หรือ เลขที�เช็ค 

วันที� ระบวุนัที�บนเช็ค หรือ วนัที�หมดอายบุนบตัรเครดิต  

อ้างอิง ระบรุายละเอียอ้างองิอื�นๆ 

 

ในเอกสารซื�อ 1 ใบ ผู้ใช้สามารถระบุวิธีการรับชําระได้มากกว่า 1 วิธี  

การเพิ�มวิธีการจา่ยชําระ โปรแกรมจะเพิ�มบรรทดัให้ปอ้นอตัโนมตัิ เมื�อผู้ใช้กด Enter ผา่นคอลมัน์ อ้างองิ 

การบนัทกึภาษีถกูหกั ณ ที�จ่าย 

 กรณีการซื �อบริการ ผู้ซื �อ อาจต้องหกัภาษี ณ ที�จา่ย จากผู้ จําหนา่ย ซึ�งสามารถบนัทกึรายละเอยีดในระบบได้ โดย

คลิ�กที�ปุ่ ม   
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ข้อมลูที�บนัทกึ จะสามารถแสดงในรายงาน ใบแนบ ภงด. ได้ โดยเลอืกจากเมน ูรายงาน -> รายงานภาษี 

 

รูปถดัไปเป็นตวัอยา่งของรายงานใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (หกั ณ ที�จ่าย) 
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หลงัจากที�ปอ้นข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บข้อมลู (ข้อมลูที�ปอ้นจะไมถ่กูจดัเก็บจนกวา่จะ

คลิ�กที�ปุ่ มนี �) 

โปรแกรมจะถามวา่ ต้องการพมิพ์ภาษีหกั ณ ที�จา่ยหรือไม ่(ถ้าการจ่ายเงินครั �งมี มีการหกั ณ ที�จา่ย) 

 

ให้คลิ�ก  เพื�อพิมพ์ใบหกั ณ ที�จา่ย หรือ คลิ�ก  ถ้าต้องการพิมพ์ภายหลงั 

ถ้าเลอืกพมิพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดงันี � 
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การแก้ไข, ยกเลิก หรือ ดูเอกสารซื �อสด ที�บันทกึเกบ็ไว้ในระบบ 

กดปุ่ ม F2 หรือ คลิ�กที�ปุ่ ม  เมื�อต้องการค้นหารายการซื �อสด ที�บนัทกึเก็บไว้ในระบบ โดย

วตัถปุระสงค์ อาจจะเรียกขึ �นมาด ูพิมพ์ แก้ไข หรือลบออกจากระบบ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา ดงันี � 
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ให้เลอืกรายการที�ต้องการดงึขึ �นมาด ูแก้ไข หรือ ยกเลกิ แล้ว คลิ�กที�ปุ่ ม  (รายการที�เลอืก คือรายการที�เป็น

แถบส)ี 

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลู โดยปอ้นคา่ที�ต้องการค้นหา ในคอลมัน์ด้านซ้าย (สามารถปอ้นข้อมลูเทา่ที�จําได้) 

การค้นหาวนัที� ให้ปอ้นในรูปแบบ ปปปปดดวว  (ปีสี�หลกัตามด้วยเดือนสองหลกัและตามด้วยวนัที�สองหลกั) 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อยกเลกิการค้นหา และ กลบัไปหน้าจอที�แล้ว 

ถ้าผู้ใช้เลอืก  โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดของเอกสารที�เลอืก  
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ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูตา่งๆ และ ทําการจดัเก็บอีกครั �ง 

หรือสามารถลบเอกสารซื �อสด ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรือ คลิ�กที�  

รายงานการซื �อ 

 เมื�อต้องการดรูายงานเกี�ยวกบัการซื �อ ให้ไปที�เมน ูรายงาน เลอืกเมนยูอ่ย รายงานระบบซื �อ ดงันี � 

 

ขอยกตวัอยา่ง รายงานการซื �อแยกตามผู้ จําหนา่ย ซึ�งมวีตัถปุระสงค์เพื�อต้องการรู้วา่ ได้ซื �อสนิค้าจากใครบ้าง และมยีอด

ค้างรับ เป็นจํานวนเทา่ไร 

เมื�อเลอืกเมน ูรายงานการซื �อแยกตามผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกเงื�อนไขในการดรูายงานดงันี � 
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ปุ่ ม   จะทําการเคลยีร์คา่ของทกุคอลมัน์ ถ้าผู้ใช่ไมร่ะบคุา่อะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูทั �งหมด 

คอลมัน์ที�เป็นจดุเริ�มต้น (ที�มีคาํวา่ตั �งแต)่ ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�น้อยที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�เป็นจดุสิ �นสดุ (ที�มีคาํวา่ ถึง) ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�มากที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�มีปุ่ ม  ผู้ใช้สามารถ คลิ�ก เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

เมื�อระบเุงื�อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อทําการดงึข้อมลู 
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รายงานการซื �อ 

 เมื�อต้องการดรูายงานเกี�ยวกบัการซื �อ ให้ไปที�เมน ูรายงาน เลอืกเมนยูอ่ย รายงานระบบซื �อ ดงันี � 

 

ขอยกตวัอยา่ง รายงานการซื �อแยกตามผู้ จําหนา่ย ซึ�งมวีตัถปุระสงค์เพื�อต้องการรู้วา่ ได้ซื �อสนิค้าจากใครบ้าง และมยีอด

ค้างรับ เป็นจํานวนเทา่ไร 

เมื�อเลอืกเมน ูรายงานการซื �อแยกตามผู้ จําหนา่ย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกเงื�อนไขในการดรูายงานดงันี � 
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ปุ่ ม   จะทําการเคลยีร์คา่ของทกุคอลมัน์ ถ้าผู้ใช่ไมร่ะบคุา่อะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูทั �งหมด 

คอลมัน์ที�เป็นจดุเริ�มต้น (ที�มีคาํวา่ตั �งแต)่ ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�น้อยที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�เป็นจดุสิ �นสดุ (ที�มีคาํวา่ ถึง) ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�มากที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�มีปุ่ ม  ผู้ใช้สามารถ คลิ�ก เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

เมื�อระบเุงื�อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อทําการดงึข้อมลู 
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การบนัทกึรับเงนิมัดจาํ 

คลิ�กที�ไอคอน รับเงินมดัจํา บนหน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 

หรือเลอืกจากเมน ูระบบขาย หวัข้อ รับเงินมดัจํา 

  

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

คอลมัน์ที�มีสนีํ �าเงิน คือข้อมลูที�ต้องปอ้น เช่น รหสัสาขา, พนกังาน, ลกูค้า 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) จะสามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�

คอลมัน์นั �น 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) หรือคอลมัน์ที�สามารถค้นหาข้อมลูได้  ข้อมลูนั �นๆ จะต้องมีการกําหนดคา่มาก่อน (กําหนดใน

เมนแูฟม้ข้อมลู) 
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คอลมัน์ที�เป็นการปอ้นข้อมลูวนัที� สามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�คอลมัน์นั �น เพื�อแสดง

ปฏิทินได้ 

 

บางคอลมัน์ที�อาจจะต้องปอ้นข้อมลูซํ �าๆ คา่เดิมๆ ทกุครั �ง สามารถกําหนดให้โปรแกรม ปอ้นคา่ให้อตัโนมตัิ การกําหนดคา่

ดงักลา่ว ให้ คลิ�กที�ปุ่ ม   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ระบคุา่เริ�มต้น ดงันี � 

 

ให้ระบคุา่เริ�มต้นตา่งๆลงไปตามต้องการ  



BP POS 6.0 

 

http://www.byprogrammer.com  Page 67 

 

ในบางคอลมัน์สามารถ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

ปุ่ ม  ในหน้าจอนี � จะเป็นการเคลยีร์คา่ทกุคอลมัน์ ให้เป็นคา่วา่ง 

คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บคา่เริ�มต้น และ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อออกจากหน้าจอการกําหนดคา่เริ�มต้น 

คา่เริ�มต้นที�กําหนดจะมีผลในการเข้าหน้าจอครั �งตอ่ไป หรือ มีผลเมื�อ คลิ�กปุ่ ม  

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (สว่นหวัของเอกสาร) 

 

เลขที� เลขที�ของเอกสารใบรับเงินมดัจํา สามารถกําหนดให้โปรแกรม running อตัโนมตัิ หรือจะ

ปอ้นคา่เองก็ได้  โดยไปกําหนดที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ เอกสาร 

 
 

วันที� วนัที�รับเงินมดัจํา โปรแกรมจะแสดงวนัที�ปัจจบุนั ถ้าโปรแกรมไมแ่สดงวนัที�ปัจจบุนั ให้

ตรวจสอบการกําหนดคา่วนัที� ของ Windows  

ผู้ใช้สามารถแก้ไขเป็นวนัที�ที�ต้องการได้ (กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงปฏิทิน) 

 

รหัสสาขา (F9) ปอ้นรหสัสาขา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที� 
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ลูกค้า (F9) ปอ้นรหสัลกูค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของลกูค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

ติดต่อกับ หลงัจากปอ้นรหสัลกูค้า โปรแกรมจะแสดงข้อมลูชื�อผู้ตดิตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ในแฟม้ข้อมลู

ลกูค้า) 

 

โทร. หลงัจากปอ้นรหสัลกูค้า โปรแกรมจะแสดงข้อมลูเบอร์โทร. ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูลกูค้า) 

  

รหัสพนักงาน (F9) ปอ้นรหสัพนกัที�รับเงิน ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของพนกังานมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

รหัสผู้อนุมตัิ (F9) ปอ้นรหสัผู้อนมุตัิการการรับเงินมดัจํา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � 

เพื�อค้นหา 

จาํนวนเงนิ จํานวนเงินมดัจําที�จะทาํการรับ 

 

ราคา ระบวุา่จํานวนเงินที�รับรวมภาษี หรือ ไมร่วมภาษี 

อัตราภาษี อตัราภาษี 
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จาํนวนเงนิภาษ ี จํานวนเงินภาษีที�คาํนวณได้ 

 

หัก ณ ที�จ่าย ปอ้นจํานวนเงินภาษีถกูหกั ณ ที�จ่าย (ถ้ามี) 

 

ใบกาํกับภาษี กรณี Running  เอกสารรับเงินมดัจํา ใบกํากบัภาษีจะเป็นเลขที�เดยีวกนั 

วันที�ใบกาํกับภาษี วนัที�ของใบกํากบัภาษี 

 

คงเหลือ ยอดเงินมดัจําคงเหลอื 

 

ราคา (รวมภาษี,ไมร่วมภาษี), อตัราภาษี สามารถกําหนดคา่เริ�มต้นได้ ที�เมน ู

 

หวัข้อ 

 

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (รายละเอยีดของรายการรับเงินมดัจํา) 

 

T บรรทดัที�คลิ�กเป็นเครื�องหมายถกู บรรทดันั �นจะเป็นหมายเหต ุ

 

รายละเอียด ปอ้นรายละเอียดของรายการรับเงินมดัจํา 

จาํนวนเงนิ ปอ้นจํานวนเงินมดัจําของแตล่ะบรรทดัรายการ 

 



BP POS 6.0 

 

http://www.byprogrammer.com  Page 70 

 

การเพิ�มบรรทดัรายการสนิค้า ให้กดปุ่ ม F7 หรือคลิ�ก   

ถ้าต้องการแทรกบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F6 หรือคลิ�ก  

ถ้าต้องการลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F8 หรือคลิ�ก  

รายละเอียดการรับชําระ 

 ผู้ใช้จะต้องทาํการระบรุายละเอยีดการรับชําระเงิน โดยคลิ�กที�ปุ่ ม  โปรแกรมจะแสดง

หน้าจอ ดงันี � 

 

รหัสชาํระ (F9) ระบรุหสัการชําระ สามารถกด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อค้นหาได้ 

รหสัการชําระ สามารถสร้างได้ที�เมน ูแฟม้ข้อมลูหลกั หวัข้อ ซื �อ/ขาย และหวัข้อยอ่ย วิธีการ

ชําระเงิน 

 
 

ชื�อวิธีการชาํระ โปรแกรมจะแสดงชื�อวธีิการชําระ จากรหสัที�ผู้ใช้ปอ้น 

 

จาํนวนเงนิ ระบจํุานวนเงินที�รับชําระ สามารถดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อให้โปรแกรมใสย่อดเงิน ตามมลูคา่ที�ขาย 
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รหัสธนาคาร (F9) สามารถระบธุนาคารที�เกี�ยวข้อง กรณีที�รับเป็น เช็ค, เงินโอน หรือบตัรเครดติ 

ชื�อธนาคาร โปรแกรมแสดงชื�อธนาคาร จากรหสัที�ปอ้น 

สาขา ระบสุาขาของธนาคาร 

เลขที�เช็ค/บตัร ระบเุลขที�บตัรเครดติ หรือ เลขที�เช็ค 

วันที� ระบวุนัที�บนเช็ค หรือ วนัที�หมดอายบุนบตัรเครดิต  

อ้างอิง ระบรุายละเอียอ้างองิอื�นๆ 

 

ในใบรับเงนิมัดจํา 1 ใบ ผู้ใช้สามารถระบุวิธีการรับชําระได้มากกว่า 1 วิธี  

การเพิ�มวิธีการรับชําระ โปรแกรมจะเพิ�มบรรทดัให้ปอ้นอตัโนมตัิ เมื�อผู้ใช้กด Enter ผา่นคอลมัน์ อ้างองิ 

การบนัทกึภาษีถกูหกั ณ ที�จ่าย 

 กรณีการรับเงินมดัจําคา่บริการ ทางผู้ซื �ออาจทาํการหกัภาษี ณ ที�จ่าย ซึ�งสามารถนาํมาบนัทกึรายละเอียดใน

ระบบได้ โดยคลิ�กที�ปุ่ ม   

 

ข้อมลูที�บนัทกึ จะสามารถแสดงในรายงาน ใบแนบ ภงด. ได้ โดยเลอืกจากเมน ูรายงาน -> รายงานภาษี 
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รูปถดัไปเป็นตวัอยา่งของรายงานใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (ถกูหกั ณ ที�จ่าย) 
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หลงัจากที�ปอ้นข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บข้อมลู (ข้อมลูที�ปอ้นจะไมถ่กูจดัเก็บจนกวา่จะ

คลิ�กที�ปุ่ มนี �) 

การแก้ไข, ยกเลิก หรือ ดูใบรับเงนิมดัจาํ ที�บนัทึกเก็บไว้ในระบบ 

กดปุ่ ม F2 หรือ คลิ�กที�ปุ่ ม  เมื�อต้องการค้นหาใบรับเงินมดัจํา ที�บนัทกึเก็บไว้ในระบบ โดย

วตัถปุระสงค์ อาจจะเรียกขึ �นมาด ูพิมพ์ แก้ไข หรือลบออกจากระบบ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา ดงันี � 

 

ให้เลอืกรายการที�ต้องการดงึขึ �นมาด ูแก้ไข หรือ ยกเลกิ แล้ว คลิ�กที�ปุ่ ม  (รายการที�เลอืก คือรายการที�เป็น

แถบส)ี 

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลู โดยปอ้นคา่ที�ต้องการค้นหา ในคอลมัน์ด้านซ้าย (สามารถปอ้นข้อมลูเทา่ที�จําได้) 

การค้นหาวนัที� ให้ปอ้นในรูปแบบ ปปปปดดวว  (ปีสี�หลกัตามด้วยเดือนสองหลกัและตามด้วยวนัที�สองหลกั) 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อยกเลกิการค้นหา และ กลบัไปหน้าจอที�แล้ว 
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ถ้าผู้ใช้เลอืก  โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดของเอกสารที�เลอืก  

 

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูตา่งๆ และ ทําการจดัเก็บอีกครั �ง 

หรือสามารถลบเอกสารใบรับเงินมดัจํา ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรือ คลิ�กที�  

ใบรับเงินมดัจําที�ถกูตดัชําระไปแล้ว จะไมส่ามารถยกเลกิได้ 
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การจัดทาํใบเสนอราคา 

คลิ�กที�ไอคอน ใบเสนอราคา บนหน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 

หรือเลอืกจากเมน ูระบบขาย หวัข้อ เสนอราคา 

  

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

คอลมัน์ที�มีสนีํ �าเงิน คือข้อมลูที�ต้องปอ้น เช่น รหสัสาขา, พนกังานขาย, ลกูค้า, รหสัสนิค้า, รหสัหน่วย 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) จะสามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูได้ หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยู่

ที�คอลมัน์นั �น 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) หรือคอลมัน์ที�สามารถค้นหาข้อมลูได้  ข้อมลูนั �นๆ จะต้องมีการกําหนดคา่มาก่อน (กําหนดใน

เมนแูฟม้ข้อมลู) 
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คอลมัน์ที�เป็นการปอ้นข้อมลูวนัที� สามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�คอลมัน์นั �น เพื�อแสดง

ปฏิทินได้ 

 

บางคอลมัน์ที�อาจจะต้องปอ้นข้อมลูซํ �าๆ คา่เดิมๆ ทกุครั �ง สามารถกําหนดให้โปรแกรม ปอ้นคา่ให้อตัโนมตัิ การกําหนดคา่

ดงักลา่ว ให้ คลิ�กที�ปุ่ ม   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ระบคุา่เริ�มต้น ดงันี � 

 

ให้ระบคุา่เริ�มต้นตา่งๆลงไปตามต้องการ  
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ในบางคอลมัน์สามารถ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

ปุ่ ม  ในหน้าจอนี � จะเป็นการเคลยีร์คา่ทกุคอลมัน์ ให้เป็นคา่วา่ง 

คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บคา่เริ�มต้น และ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อออกจากหน้าจอการกําหนดคา่เริ�มต้น 

คา่เริ�มต้นที�กําหนดจะมีผลในการเข้าหน้าจอครั �งตอ่ไป หรือ มีผลเมื�อ คลิ�กปุ่ ม  

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (สว่นหวัของเอกสาร) 

 

ใบเสนอราคา เลขที�ของใบเสนอราคา สามารถกําหนดให้โปรแกรม running อตัโนมตัิ หรือจะปอ้นคา่เองก็ได้  

โดยไปกําหนดที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ เอกสาร 

 
วันที� วนัที�เสนอราคา โปรแกรมจะแสดงวนัที�ปัจจบุนั ถ้าโปรแกรมไมแ่สดงวนัที�ปัจจบุนั ให้

ตรวจสอบการกําหนดคา่วนัที� ของ Windows  

ผู้ใช้สามารถแก้ไขเป็นวนัที�ที�ต้องการได้ (กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงปฏิทินได้) 

รหัสสาขา (F9) ปอ้นรหสัสาขา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
ประเภทเอกสาร ประเภทของใบเสนอราคา การกําหนดวา่ใบเสนอราคามีกี�ประเภท ให้ไปทําที� 
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การชาํระเงนิ ให้เลอืกวา่ชําระเป็นเงินเชื�อ หรือ ชําระเป็นเงินสด 

พนักงานขาย (F9) ปอ้นรหสัพนกังานขาย ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของพนกังานมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
ลูกค้า (F9) ปอ้นรหสัลกูค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของลกูค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
ติดต่อกับ หลงัจากปอ้นรหสัลกูค้า โปรแกรมจะแสดงข้อมลูชื�อผู้ตดิตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ในแฟม้ข้อมลู

ลกูค้า) 

โทร. หลงัจากปอ้นรหสัลกูค้า โปรแกรมจะแสดงข้อมลูเบอร์โทร. ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูลกูค้า) 

เครดิตเทอม หลงัจากปอ้นรหสัลกูค้า โปรแกรมจะแสดงจํานวนวนัเครดติ ตามที�ได้กําหนดไว้ที�แฟม้ลกูค้า 

ยนืราคาภายใน ราคาที�เสนอ ใช้ได้กี�วนั 

ส่งของภายใน กรณีมีการสั�งซื �อ จะสง่ของได้ภายในกี�วนั 

ราคา เลอืกวิธีการคาํนวณภาษี  

มูลค่าสินค้า รวมมลูคา่ของสนิค้าหรือบริการที�เสนอราคา 

มูลค่ายกเว้นภาษี รวมมลูคา่ของสนิค้าหรือบริการที�ยกเว้นภาษี 

ส่วนลด สว่นลดท้ายบิล 

รวมเงนิก่อนภาษ ี รวมมลูคา่สนิค้าหรือบริการ หลงัหกัสว่นลด ที�ยงัไมร่วมภาษี 
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อัตราภาษี อตัราภาษี 

จาํนวนเงนิภาษ ี จํานวนเงินภาษีที�คาํนวณได้ 

รวมทั �งสิ �น รวมมลูคา่สนิค้าหรือบริการ ที�รวมภาษีแล้ว 

หมายเหตุ ปอ้นหมายเหตอุื�นๆ ตามที�ต้องการ 

นัดส่งของวนัที� ระบวุนัที�สง่ของให้ลกูค้า 

(กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงปฏิทินได้) 

อนุมตัิโดย (F9) ปอ้นรหสัผู้อนมุตัิการเสนอราคา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อ

ค้นหา 

 

ยืนราคาภายใน, สง่ของภายใน, ราคา (รวมภาษี,ไมร่วมภาษี), อตัราภาษี สามารถกําหนดคา่เริ�มต้นได้ ที�เมน ู

 

หวัข้อ 

 

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (รายละเอยีดของสนิค้าหรือบริการที�ทําการเสนอราคา) 

 

T บรรทดัที�คลิ�กเป็นเครื�องหมายถกู บรรทดันั �นจะเป็นหมายเหต ุ

รหัสสินค้า (F9) ปอ้นรหสัสนิค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของสนิค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 
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ชื�อสนิค้า โปรแกรมจะแสดงชื�อของสนิค้า หรือ บริการ จากรหสัที�ปอ้น 

ถ้ารหสัสนิค้าที�ปอ้น มีการใสค่าํอธิบายรายการสนิค้าไว้ โปรแกรมจะดงึมาแสดงเป็นบรรทดั

หมายเหตใุห้ โดยอตัโนมตั ิ

ถ้าบรรทดันั �นเป็นบรรทดัหมายเหต ุผู้ใช้สามารถปอ้นข้อความได้ตามต้องการ 

รหัสหน่วย (F9) โปรแกรมจะแสดงรหสัหนว่ยนบั ตามที�ระบไุว้ในแฟม้ข้อมลูสนิค้า 

ชื�อหน่วย โปรแกรมจะแสดงชื�อหนว่ยนบั จากรหสัหนว่ยนบัที�ปอ้น 

ปริมาณ จํานวนสนิค้าหรือบริการ ที�เสนอราคา 

ราคา/หน่วย ราคาสนิค้าหรือบริการ  

ส่วนลด จํานวนเงินสว่นลดของสนิค้า 

รวมเงนิ รวมเงินหลงัจากหลกัสว่นลด 

ส่ง โปรแกรมจะแสดงจํานวนที�มีการดงึไปทําใบสั�งขายแล้ว 

การเพิ�มบรรทดัรายการสนิค้า ให้กดปุ่ ม F7 หรือคลิ�ก   

ถ้าต้องการแทรกบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F6 หรือคลิ�ก  

ถ้าต้องการลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F8 หรือคลิ�ก  

หลงัจากที�ปอ้นข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บข้อมลู (ข้อมลูที�ปอ้นจะไมถ่กูจดัเก็บจนกวา่จะ

คลิ�กที�ปุ่ มนี �) 

โปรแกรมจะถามวา่ ต้องการพมิพ์ใบเสนอราคา หรือไม ่
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ให้คลิ�ก  เพื�อพิมพ์ใบเสนอราคา หรือ คลิ�ก  ถ้าต้องการพิมพ์ภายหลงั 

ถ้าเลอืกพมิพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดงันี � 

 

ผู้ใช้สามารถสั�งพมิพ์ไปยงั PDF Printer เมื�อต้องการบนัทกึใบเสนอราคาเป็นไฟล์ PDF และสง่เมลใ์ห้ลกูค้า 

ตวัอยา่งของโปรแกรม PDF Printer ที�แนะนําให้ตดิตั �งคือโปรแกรม Foxit Reader  
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การแก้ไข, ยกเลิก หรือ ดูใบเสนอราคา ที�บนัทกึเก็บไว้ในระบบ 

กดปุ่ ม F2 หรือ คลิ�กที�ปุ่ ม  เมื�อต้องการค้นหาใบเสนอราคา ที�บนัทกึเก็บไว้ในระบบ โดย

วตัถปุระสงค์ อาจจะเรียกขึ �นมาด ูพิมพ์ แก้ไข หรือลบออกจากระบบ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา ดงันี � 

 

ให้เลอืกรายการที�ต้องการดงึขึ �นมาด ูแก้ไข หรือ ยกเลกิ แล้ว คลิ�กที�ปุ่ ม  (รายการที�เลอืก คือรายการที�เป็น

แถบส)ี 

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลู โดยปอ้นคา่ที�ต้องการค้นหา ในคอลมัน์ด้านซ้าย (สามารถปอ้นข้อมลูเทา่ที�จําได้) 

การค้นหาวนัที� ให้ปอ้นในรูปแบบ ปปปปดดวว  (ปีสี�หลกัตามด้วยเดือนสองหลกัและตามด้วยวนัที�สองหลกั) 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อยกเลกิการค้นหา และ กลบัไปหน้าจอที�แล้ว 

ถ้าผู้ใช้เลอืก  โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดของใบเสนอราคาที�เลอืก  
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ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายละเอยีด และ ทําการจดัเก็บอกีครั �ง 

หรือสามารถลบใบเสนอราคาออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรือ คลิ�กที�  

ใบเสนอราคาที�ถกูดงึไปทาํใบสั�งขายแล้ว จะไมส่ามารถยกเลกิได้ 

รายการสนิค้าอาจจะไมส่ามารถแก้ไขได้ หากถกูนําไปทําใบสั�งขายแล้ว 

รายงานใบเสนอราคา 

 เมื�อต้องการดรูายงานเกี�ยวกบัใบเสนอราคา ให้ไปที�เมน ูรายงาน เลอืกเมนยูอ่ย รายงานระบบขาย ดงันี � 

 

ขอยกตวัอยา่ง รายงานใบเสนอราคาแยกตามลกูค้า ซึ�งมวีตัถปุระสงค์เพื�อต้องการรู้วา่ ได้เสนอราคาไปให้ใครบ้าง และ 

สถานะการเสนอราคาเป็นอยา่งไร 

เมื�อเลอืกเมน ูใบเสนอราคาแยกตามลกูค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกเงื�อนไขในการดรูายงานดงันี � 
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ปุ่ ม   จะทําการเคลยีร์คา่ของทกุคอลมัน์ ถ้าผู้ใช่ไมร่ะบคุา่อะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูทั �งหมด 

คอลมัน์ที�เป็นจดุเริ�มต้น (ที�มีคาํวา่ตั �งแต)่ ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�น้อยที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�เป็นจดุสิ �นสดุ (ที�มีคาํวา่ ถึง) ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�มากที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�มีปุ่ ม  ผู้ใช้สามารถ คลิ�ก เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

เมื�อระบเุงื�อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อทําการดงึข้อมลู 
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การบนัทกึขายสด 

คลิ�กที�ไอคอน ขายสด บนหน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 

หรือเลอืกจากเมน ูระบบขาย หวัข้อ ขายสด 

  

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

คอลมัน์ที�มีสนีํ �าเงิน คือข้อมลูที�ต้องปอ้น เช่น รหสัสาขา, พนกังานขาย, ลกูค้า, รหสัสนิค้า, รหสัหน่วย ฯลฯ 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) จะสามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�

คอลมัน์นั �น 

คอลมัน์ที�มีข้อความ (F9) หรือคอลมัน์ที�สามารถค้นหาข้อมลูได้  ข้อมลูนั �นๆ จะต้องมีการกําหนดคา่มาก่อน (กําหนดใน

เมนแูฟม้ข้อมลู) 

คอลมัน์ที�เป็นการปอ้นข้อมลูวนัที� สามารถใช้เม้าส์ ดบัเบิ �ลคลิ�ก หรือกดปุ่ ม F9 เมื�อ cursor อยูท่ี�คอลมัน์นั �น เพื�อแสดง

ปฏิทินได้ 
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บางคอลมัน์ที�อาจจะต้องปอ้นข้อมลูซํ �าๆ คา่เดิมๆ ทกุครั �ง สามารถกําหนดให้โปรแกรม ปอ้นคา่ให้อตัโนมตัิ การกําหนดคา่

ดงักลา่ว ให้ คลิ�กที�ปุ่ ม   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ระบคุา่เริ�มต้น ดงันี � 

 

ให้ระบคุา่เริ�มต้นตา่งๆลงไปตามต้องการ  

ในบางคอลมัน์สามารถ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

ปุ่ ม  ในหน้าจอนี � จะเป็นการเคลยีร์คา่ทกุคอลมัน์ ให้เป็นคา่วา่ง 
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คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บคา่เริ�มต้น และ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อออกจากหน้าจอการกําหนดคา่เริ�มต้น 

คา่เริ�มต้นที�กําหนดจะมีผลในการเข้าหน้าจอครั �งตอ่ไป หรือ มีผลเมื�อ คลิ�กปุ่ ม  

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (สว่นหวัของเอกสาร) 

 

เลขที�เอกสาร เลขที�ของเอกสารขายสด สามารถกําหนดให้โปรแกรม running อตัโนมตัิ หรือจะปอ้นคา่เอง

ก็ได้  โดยไปกําหนดที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ เอกสาร 

 
 

วันที� วนัที�ทําการขายสด โปรแกรมจะแสดงวนัที�ปัจจบุนั ถ้าโปรแกรมไมแ่สดงวนัที�ปัจจบุนั ให้

ตรวจสอบการกําหนดคา่วนัที� ของ Windows  

ผู้ใช้สามารถแก้ไขเป็นวนัที�ที�ต้องการได้ (กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อแสดงปฏิทิน) 

 

รหัสสาขา (F9) ปอ้นรหสัสาขา ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของสาขามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

กลุ่มเอกสาร ประเภทของการขายสด การกําหนดประเภทการขายสด ให้ไปทาํที� 
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ชาํระเงนิ โปรแกรมแสดงคาํวา่ สด หมายถงึ ขายสด 

 

พนักงานขาย (F9) ปอ้นรหสัพนกังานขาย ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดคา่ของพนกังานมาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

ลูกค้า (F9) ปอ้นรหสัลกูค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของลกูค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

ติดต่อกับ หลงัจากปอ้นรหสัลกูค้า โปรแกรมจะแสดงข้อมลูชื�อผู้ตดิตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ในแฟม้ข้อมลู

ลกูค้า) 

 

โทร. หลงัจากปอ้นรหสัลกูค้า โปรแกรมจะแสดงข้อมลูเบอร์โทร. ติดตอ่ (ถ้าได้กําหนดไว้ใน

แฟม้ข้อมลูลกูค้า) 

 

มูลค่าสินค้า รวมมลูคา่ของสนิค้าหรือบริการที�ขาย 

 

มูลค่ายกเว้นภาษี รวมมลูคา่ของสนิค้าหรือบริการที�ยกเว้นภาษี 

 

ส่วนลด สว่นลดท้ายบิล 

 

หักเงนิมดัจาํ ปอ้นจํานวนเงินมดัจํา กรณีที�ลกูค้าได้จา่ยเงินมดัจําไว้แล้ว 

 

รวมเงนิ รวมมลูคา่สนิค้าหรือบริการหลงัหกัสว่นลด และ  เงินมดัจํา 
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ราคา ระบวุา่ราคาสนิค้ารวมภาษี หรือ ไมร่วมภาษี 

 

อัตราภาษี อตัราภาษี 

 

จาํนวนเงนิภาษ ี จํานวนเงินภาษีที�คาํนวณได้ 

 

รวมทั �งสิ �น รวมมลูคา่สนิค้าหรือบริการ ที�รวมภาษีแล้ว 

 

ใบกาํกับภาษี กรณี Running  เอกสารขายสดและใบกํากบัภาษีจะเป็นเลขที�เดยีวกนั 

วันที�ใบกาํกับภาษี วนัที�ของใบกํากบัภาษี 

 

ใบเสนอราคา แสดงเลขที�ใบเสนอราคา ถ้าการขายครั �งนี � อ้างองิมาจากใบเสนอราคา  

 

ใบสั�งซื �อ ปอ้นเลขที�ใบสั�งซื �อของลกูค้า 

 

เลขที�ใบรับเงนิมดัจาํ กรณีที�มีการหกัเงินมดัจํา ให้ปอ้นเลขที�ใบรับเงินมดัจํา 

 

หมายเหตุ ปอ้นหมายเหตอุื�นๆ ตามที�ต้องการ 

 

อนุมตัิโดย (F9) ปอ้นรหสัผู้อนมุตัิการการขาย ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

 

ราคา (รวมภาษี,ไมร่วมภาษี), อตัราภาษี สามารถกําหนดคา่เริ�มต้นได้ ที�เมน ู

 

หวัข้อ 

 

รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ (รายละเอยีดของสนิค้าหรือบริการที�ทําการขาย) 
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T บรรทดัที�คลิ�กเป็นเครื�องหมายถกู บรรทดันั �นจะเป็นหมายเหต ุ

 

รหัสสินค้า (F9) ปอ้นรหสัสนิค้า ถ้าจําคา่ไมไ่ด้ให้กด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�กที�คอลมัน์นี � เพื�อค้นหา 

ผู้ใช้จะต้องกําหนดข้อมลูของสนิค้ามาก่อน โดยไปกําหนดที� 

 
 

ชื�อสนิค้า โปรแกรมจะแสดงชื�อของสนิค้า หรือ บริการ จากรหสัที�ปอ้น 

ถ้ารหสัสนิค้าที�ปอ้น มีการใสค่าํอธิบายรายการสนิค้าไว้ โปรแกรมจะดงึมาแสดงเป็นบรรทดั

หมายเหตใุห้ โดยอตัโนมตั ิ

ถ้าบรรทดันั �นเป็นบรรทดัหมายเหต ุผู้ใช้สามารถปอ้นข้อความได้ตามต้องการ 

 

รหัสหน่วย (F9) โปรแกรมจะแสดงรหสัหนว่ยนบั ตามที�ระบไุว้ในแฟม้ข้อมลูสนิค้า 

 

ชื�อหน่วย โปรแกรมจะแสดงชื�อหนว่ยนบั จากรหสัหนว่ยนบัที�ปอ้น 

 

รหัสที�เก็บ ปอ้นรหสัที�เก็บสนิค้า ถ้าสนิค้านั �นเป็นสนิค้าที�เก็บสต๊อก 

 

ชื�อที�เก็บ โปรแกรมจะแสดงชื�อที�เก็บของสนิค้า ตามรหสัที�ปอ้น 

 

ปริมาณ จํานวนสนิค้าหรือบริการ ที�เสนอราคา 
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ราคา/หน่วย ราคาสนิค้าหรือบริการ  

ส่วนลด จํานวนเงินสว่นลดของสนิค้า 

 

รวมเงนิ รวมเงินหลงัจากหลกัสว่นลด 

 

การเพิ�มบรรทดัรายการสนิค้า ให้กดปุ่ ม F7 หรือคลิ�ก   

ถ้าต้องการแทรกบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F6 หรือคลิ�ก  

ถ้าต้องการลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ cursor ให้กดปุ่ ม F8 หรือคลิ�ก  

รายละเอียดการรับชําระ 

 ผู้ใช้จะต้องทาํการระบรุายละเอยีดการรับชําระเงิน โดยคลิ�กที�ปุ่ ม  โปรแกรมจะแสดง

หน้าจอ ดงันี � 

 

รหัสชาํระ (F9) ระบรุหสัการชําระ สามารถกด F9 หรือดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อค้นหาได้ 

รหสัการชําระ สามารถสร้างได้ที�เมน ูแฟม้ข้อมลูหลกั หวัข้อ ซื �อ/ขาย และหวัข้อยอ่ย วิธีการ

ชําระเงิน 
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ชื�อวิธีการชาํระ โปรแกรมจะแสดงชื�อวธีิการชําระ จากรหสัที�ผู้ใช้ปอ้น 

 

จาํนวนเงนิ ระบจํุานวนเงินที�รับชําระ สามารถดบัเบิ �ลคลิ�ก เพื�อให้โปรแกรมใสย่อดเงิน ตามมลูคา่ที�ขาย 

 

รหัสธนาคาร (F9) สามารถระบธุนาคารที�เกี�ยวข้อง กรณีที�รับเป็น เช็ค, เงินโอน หรือบตัรเครดติ 

ชื�อธนาคาร โปรแกรมแสดงชื�อธนาคาร จากรหสัที�ปอ้น 

สาขา ระบสุาขาของธนาคาร 

เลขที�เช็ค/บตัร ระบเุลขที�บตัรเครดติ หรือ เลขที�เช็ค 

วันที� ระบวุนัที�บนเช็ค หรือ วนัที�หมดอายบุนบตัรเครดิต  

อ้างอิง ระบรุายละเอียอ้างองิอื�นๆ 

 

ในเอกสารขาย 1 ใบ ผู้ใช้สามารถระบุวิธีการรับชําระได้มากกว่า 1 วิธี  

การเพิ�มวิธีการรับชําระ โปรแกรมจะเพิ�มบรรทดัให้ปอ้นอตัโนมตัิ เมื�อผู้ใช้กด Enter ผา่นคอลมัน์ อ้างองิ 

การบนัทกึภาษีถกูหกั ณ ที�จ่าย 

 กรณีการขายโดยให้บริการ ทางผู้ซื �ออาจทาํการหกัภาษี ณ ที�จ่าย ซึ�งสามารถนาํมาบนัทกึรายละเอยีดในระบบได้ 

โดยคลิ�กที�ปุ่ ม   
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ข้อมลูที�บนัทกึ จะสามารถแสดงในรายงาน ใบแนบ ภงด. ได้ โดยเลอืกจากเมน ูรายงาน -> รายงานภาษี 

 

รูปถดัไปเป็นตวัอยา่งของรายงานใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (ถกูหกั ณ ที�จ่าย) 
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หลงัจากที�ปอ้นข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บข้อมลู (ข้อมลูที�ปอ้นจะไมถ่กูจดัเก็บจนกวา่จะ

คลิ�กที�ปุ่ มนี �) 

โปรแกรมจะถามวา่ ต้องการพมิพ์ใบเสร็จ หรือไม ่

 

ให้คลิ�ก  เพื�อพิมพ์ใบเสร็จ หรือ คลิ�ก  ถ้าต้องการพิมพ์ภายหลงั 

ถ้าเลอืกพมิพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Preview ก่อนพิมพ์ ดงันี � 
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โปรแกรมสามารถพิมพ์เอกสาร แบบเป็นชดุ ได้ (เหมือนการพิมพ์ลงแบบฟอร์มที�มีสาํเนาหลายๆชดุ) 

โดยสามารถระบไุด้วา่ แตล่ะใบ สาํหรับลกูค้า หรือ สาํหรับบริษัท และเป็นต้นฉบบั หรือ สาํเนา 

วิธีการตั �งคา่ ให้ไปทําที�เมน ูจดัการระบบ หวัข้อ เอกสาร ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี � 
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คลิ�กปุ่ ม  ของบรรทดัที�เป็นขายสด  เพื�อกําหนดรูปแบบฟอร์มของการขายสด 

 

รายละเอียดการกําหนดรูปแบบฟอร์ม โปรดติดตอ่ผู้ จําหนา่ย เพื�อช่วยเหลอืในการกําหนดคา่ให้ 

(กรณีที�ผู้ ใช้ต้องการให้พิมพ์ลงฟอร์มของทา่น ทางผู้ จําหนา่ยก็มีบริการ เซต็ลงฟอร์ม ให้ครับ) 
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การแก้ไข, ยกเลิก หรือ ดูเอกสารขายสด ที�บันทกึเก็บไว้ในระบบ 

กดปุ่ ม F2 หรือ คลิ�กที�ปุ่ ม  เมื�อต้องการค้นหารายการขายเชื�อ ที�บนัทกึเก็บไว้ในระบบ โดย

วตัถปุระสงค์ อาจจะเรียกขึ �นมาด ูพิมพ์ แก้ไข หรือลบออกจากระบบ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา ดงันี � 

 

ให้เลอืกรายการที�ต้องการดงึขึ �นมาด ูแก้ไข หรือ ยกเลกิ แล้ว คลิ�กที�ปุ่ ม  (รายการที�เลอืก คือรายการที�เป็น

แถบส)ี 

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลู โดยปอ้นคา่ที�ต้องการค้นหา ในคอลมัน์ด้านซ้าย (สามารถปอ้นข้อมลูเทา่ที�จําได้) 

การค้นหาวนัที� ให้ปอ้นในรูปแบบ ปปปปดดวว  (ปีสี�หลกัตามด้วยเดือนสองหลกัและตามด้วยวนัที�สองหลกั) 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อยกเลกิการค้นหา และ กลบัไปหน้าจอที�แล้ว 

ถ้าผู้ใช้เลอืก  โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดของเอกสารที�เลอืก  
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ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูตา่งๆ และ ทําการจดัเก็บอีกครั �ง 

หรือสามารถลบเอกสารขายสด ออกจากระบบ โดยกดปุ่ ม F4 หรือ คลิ�กที�  

 

รายงานการขาย 

 เมื�อต้องการดรูายงานเกี�ยวกบัการขาย ให้ไปที�เมน ูรายงาน เลอืกเมนยูอ่ย รายงานระบบขาย ดงันี � 

 

ขอยกตวัอยา่ง รายงานการขายแยกตามลกูค้า ซึ�งมีวตัถปุระสงค์เพื�อต้องการรู้วา่ ได้ขายสนิค้าไปให้ใครบ้าง 

เมื�อเลอืกเมน ูรายละเอียดการขายแยกตามลกูค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกเงื�อนไขในการดรูายงานดงันี � 
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ปุ่ ม   จะทําการเคลยีร์คา่ของทกุคอลมัน์ ถ้าผู้ใช่ไมร่ะบคุา่อะไรเลย โปรแกรมจะแสดงข้อมลูทั �งหมด 

คอลมัน์ที�เป็นจดุเริ�มต้น (ที�มีคาํวา่ตั �งแต)่ ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�น้อยที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�เป็นจดุสิ �นสดุ (ที�มีคาํวา่ ถึง) ถ้าผู้ใช้ไมร่ะบ ุโปรแกรมจะดงึข้อมลูรายการที�มากที�สดุ (เรียงตามตวัอกัษร) 

คอลมัน์ที�มีปุ่ ม  ผู้ใช้สามารถ คลิ�ก เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

เมื�อระบเุงื�อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ�กปุ่ ม  เพื�อทําการดงึข้อมลู 
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การบนัทกึขายหน้าร้าน 

โดยใช้ระบบบาร์โค้ด และ หน้าจอทัชสกรีน 

 ก่อนใช้งานหน้าจอ POS ( Point of Sale)  ผู้ใช้จะต้องไปกําหนดคา่ที�จําเป็นบางคา่ ที�หน้าจอ ตั �งคา่ POS โดย

คลิ�กที�เมน ูจดัการระบบ เลอืกหวัข้อ ตั �งคา่ POS 

 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 
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รายละเอียดของแตล่ะคอลมัน์ 

POS ID ระบรุหสัประจําเครื�อง POS (  

 

รหัสสาขา ระบรุหสัสาขาของจดุขาย 

 

รหัสที�เก็บ ระบรุหสัที�เก็บสนิค้า ณ จดุขาย 

รหัสลูกค้า ระบรุหสัลกูค้า ณ จดุขาย (กรณีขายลกูค้าทั�วไป อาจตั �งรหสัลกูค้าขึ �นมา 1 รหสั ให้ชื�อวา่เป็น

ลกูค้าทั�วไป) 

 

รหัสพนักงานขาย ระบรุหสัพนกังานขาย ณ จดุขาย 

 

การคิดภาษี ระบวุิธีการคิดภาษี ณ จดุขาย 

 

อัตราภาษี ระบอุตัราภาษีมลูคา่เพิ�ม 

 

ชื�อฟอร์ม, หัวฟอร์ม 
ท้ายฟอร์ม 

โดยคา่มาตรฐานของโปรแกรม  ระบบ POS จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบยอ่ (Slip ) ซึ�งผู้ใช้  

สามารถกําหนดข้อความที�จะแสดงบนสว่นหวัของ Slip ได้ 4 บรรทดั และ สว่นท้ายของ Slip 

ได้ 3 บรรทดั 

 

เครื�องพิมพ์ 
 

ระบชืุ�อเครื�องพิมพ์ที�ใช้ในการพิมพ์ Slip 

แสดงตวัอย่างก่อนพิมพ์ 
 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Preview Slip ก่อนพิมพ์  

คอลัมน์สินค้า,แถวกลุ่ม
สินค้า 
 

ระบบ POS สามารถใช้งานได้ในระบบบาร์โค้ด และ ทชัสกรีน ซึ�งสามารถกําหนดจํานวนปุ่ ม

ทชัสกรีน ให้เหมาะสมกบัจอที�ใช้ ได้ โดยตั �งคา่ที� 2 คอลมัน์นี � 

Port ลิ �นชัก 
 
 

โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกบัลิ �นชกัเก็บเงินอตัโนมตัิได้ โดยระบ ุPort ที�ใช้เชื�อมตอ่ ที�

คอลมัน์นี � 

 
ปุ่ มสนิค้าที�จะแสดงบนหน้าจอ POS  
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รายการสนิค้าที�ต้องการแสดงบนหน้าจอ POS ให้ย้ายมาไว้ทางด้านซ้าย 

     การย้ายข้าง  ให้คลิ�กปุ่ มควบคมุนี � 
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การเข้าใช้หน้าจอ POS ให้คลิ�กที�ไอคอน   บนหน้าจอ 

หรือเลอืกจากเมน ูระบบขาย หวัข้อ POS 

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 

 สนิค้าที�กําลงัขาย    กลุม่สนิค้า  รหสัสนิค้าตามกลุม่สนิค้าที�เลอืก 

 

ลบรายการสนิค้า สแกนบาร์โค้ดสนิค้า เพิ�มหรือลดจํานวน 

ผู้ใช้สามารถขายสนิค้าโดยใช้เครื�องสแกนบาร์โค้ด  แตะที�ทชัสกรีน หรือใช้เม้าส์คลิ�ก (กรณีไมใ่ช่จอทชัสกีน) ที�ปุ่ ม

รายชื�อสนิค้า 
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หลงัจากเลอืกสนิค้าและระบจํุานวนเรียบร้อยแล้วให้ คลิ�กที�ปุ่ ม  เพื�อจดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรับเงิน ทอนเงิน ดงันี � 

     ปอ้นยอดเงินที�รับมา  (แตะทชัสกรีน หรือ คลิ�กที�ปุ่ มตวัเลขได้) 

 

เปลี�ยนประเภทการชําระเงิน    คลิ�ก ok เมื�อระบจํุานวนเงินที�รับมา เรียบร้อย 

โปรแกรมแสดงเงินทอน 

 

      คลิ�ก OK อีกครั �ง 
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การ Backup และ Restore ข้อมูล 

 การสาํรองข้อมลู (Backup) เป็นเรื�องที�ผู้ ใช้ควรให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง เนื�องจาก Harddisk ที�ใช้ในการ

จดัเก็บข้อมลู ซึ�งเป็นอปุกรณ์อเิลคทรอนิคส์อยา่งหนึ�ง มีโอกาสที�จะเสยีหายได้ตลอดเวลา 

 เมื�อเกิดเหตกุารณ์ Harddisk เสยี และไมส่ามารถกู้ ข้อมลูขึ �นมาได้ หรือ กู้ ข้อมลูขึ �นมาได้ไมส่มบรูณ์ ถ้าผู้ใช้ได้

ไมไ่ด้ทําการสาํรองข้อมลูไว้ ข้อมลูตา่งๆ ที�บนัทกึลงไปในโปรแกรม  BP POS จะสญูหายทั �งหมด 

 การสาํรองข้อมูล (Backup) 

การเรียกใช้ 

 เลอืกเมนจูดัการระบบ  -> เลอืก Backup 

 หรือ Click ที�รูป  บนหน้าจอหลกั 
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ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด 

Database ที�จะทําการ 

Backup 

โปรแกรมจะแสดงตําแหนง่ที�เก็บของแฟม้ฐานข้อมลู ที�ผู้ ใช้ กําลงัใช้งานอยู ่

 

Backup ไปยงั Folder ให้ระบชืุ�อ Drive และ ชื�อ Folder ที�ต้องการเก็บไฟล์ Backup เช่น 

D: 

D:\backup_database 

(  ไมต้่องระบเุครื�องหมาย \  ตอ่ท้าย ) 

ชื�อไฟล์ Backup ชื�อไฟล์จะเป็นชื�อที�ผู้ ใช้ระบ ุ+ ปี เดือน วนั และเวลา ที�ทําการ Backup 

ไฟล์ Backup จะนามสกลุ BDB  (Backup Data Base) 

 

ถ้าต้องการให้โปรแกรมทาํการ Backup ข้อมลูทกุครั �ง เมื�อออกจากโปรแกรม ให้ Click เครื�องหมายถกู หน้าข้อความ  

Backup อตัโนมตัิ เมอืออกจากโปรแกรม ดงันี � 

 

 

เมื�อกําหนดตาํแหนง่ที�เก็บไฟล์ Backup และชื�อไฟล์ Backup เรียบร้อยแล้ว ให้ Click ปุ่ ม  

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ การทํางานของโปรแกรม Backup ซึ�งมลีกัษณะดงันี � 
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ให้รอจนกระทั �งหน้าจอนี � หายไปเอง (ห้ามปิดเอง เพราะจะทาํให้การ Backup ไมส่าํเร็จ) 
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การนําข้อมูลสาํรองกลับมาใช้ (Restore) 

การนําข้อมลูสาํรองกลบัมาใช้ ต้องระวงั เนื�องจากข้อมลูปัจจบุนั จะถกูทบัด้วยข้อมลูสาํรองทั �งหมด และกรณีที�

ใช้งานพร้อมกนัหลายๆ เครื�อง จะต้องให้ทกุเครื�องออกจากโปรแกรม BP POS ก่อน ให้เหลอืเพียงเครื�องที�จะทาํการ 

Restore เทา่นั �น 

การเรียกใช้ 

 เลอืกเมนจูดัการระบบ  -> เลอืก Restore 

 

 

ให้ระบตุําแหนง่ของไฟล์ Backup แล้ว Click ปุ่ ม  
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การระบุตาํแหน่งของฐานข้อมูล 

 แฟม้ฐานข้อมลูของโปรแกรม  BP POS จะชื�อวา่ bppos.fdb โดยปกติแล้วตอนติดตั �งโปรแกรม จะอยูท่ี� Folder 

c:\program files\BPSoft\bppos60 คณุสามารถย้ายไฟล์นี � ไปไว้ที� drive อื�น หรือ Folder อื�นก็ได้ แล้วไปแก้ไขคา่ของ

โปรแกรม  BP POS ให้ไปมองไฟล์ที� Folder ที�คณุต้องการ 

 

 การระบตุาํแหนง่ของแฟม้ฐานข้อมลู ระบไุด้ที�หน้าจอ Login 

 

  

        

 

 Click เมื�อต้องการเปลี�ยนตําแหนง่ที�เก็บของฐานข้อมลู 
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กรณีที�ฐานข้อมลูอยูท่ี�เครื�องอื�น ให้ระบชืุ�อเครื�องนําหน้า แล้ว ตามด้วยเครื�องหมาย :  

เช่น 

 

หรือระบเุป็น เบอร์ ไอ. พี. ก็ได้ เช่น 

 

 


