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บทที� 1 
การตดิตั �งโปรแกรม 

 

 โปรแกรม  BP Stock 5.0 สามารถติดตั �งใช้งานได้ในระบบปฏิบตักิาร Windows 

Windows XP, Windows Vista,  Windows 7 และ Windows 8, Windows 10 การติดตั �งโปรแกรมจะมี

ไฟล์ตดิตั �งอยู ่2 ไฟล์ คือไฟล์ โปรแกรม  BP Stock 5.0 และไฟล์โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู Firebird 2.5.2 

 

 
 

 

ทั �ง 2 ไฟล์ สามารถดาวน์โหลดได้ที� http://www.byprogrammer.com  หรืออยูใ่นแผน่ CD ที�ทางผู้

ใช้ได้ทําการสั�งซื �อ 

 

1.1 การตดิตั �งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Firebird 2.5.2 

Double Click ที�ไฟล์  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 
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โปรแกรมจะแสดงหน้าจอต้อนรับสูก่ารติดตั �ง ให้ Click ปุ่ ม Next 

 
โปรแกรมจะให้ระบตุําแหนง่ที�เก็บโปรแกรม ให้ Click ปุ่ ม Next 

 



BP Stock 5.0 โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลงั 

 

http://www.byprogrammer.com Page 3 

 

 
โปรแกรมจะให้ระบกุลุม่เมนทีู�จะสร้าง Short Cut ให้ Click ปุ่ ม Next  

 

 
Click ปุ่ ม Install เพื�อเริ�มทําการติดตั �ง 
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โปรแกรมจะเริ�มทําการติดตั �งโปรแกรม ให้รอจนแถบสีวิ�งเตม็ 

 

 ขณะรอ หากมีข้อความตอ่ไปนี �เปิดขึ �นมา แสดงวา่ เครื�องคอมพิวเตอร์นั �น ได้ทําการติดตั �งโปรแกรม

จดัการฐานข้อมลู Firebird 2.5.2 ไว้ก่อนหน้านี �แล้ว ให้ Click  
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เมื�อการตดิตั �งสิ �นสดุ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � ให้ Click ปุ่ ม Finish 

 

1. 2 การตดิตั �งโปรแกรม BP Stock 5.0 

 Double Click ที�ไฟล์  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � 
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โปรแกรมจะให้ระบ ุFolder ที�ทําการติดตั �งโปรแกรม ให้ Click ปุ่ ม Next 

 

 
โปรแกรมให้ระบกุลุม่เมนทีู�จะสร้าง Shortcut ให้ Click ปุ่ ม Next 
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Click ปุ่ ม Install 

 

 
โปรแกรมจะเริ�มทําการติดตั �ง ให้รอจนแถบสีวิ�งเตม็ 
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Click ปุ่ ม Finish เพื�อจบการตดิตั �ง 

 

1.3 การเรียกใช้โปรแกรม 

 Double Click ที�ไอคอน  บนหน้าจอ Desktop  

 

กรณีที�ผู้ ใช้ยงัไมไ่ด้ลงทะเบียนโปรแกรม  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ลงทะเบียน  หน้าจอนี �จะ

หายไปเมื�อได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการสั�งซื �อรหสัลงทะเบียน สามารถดไูด้ที� 

http://www.byprogrammer.com  
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รูป 1.2 หน้าจอลงทะเบียนโปรแกรม 

 

 หากผู้ใช้ต้องการทดลองใช้โปรแกรมก่อน ให้ Click ปุ่ ม ทดลองใช้ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Login 

 
 

 ให้ใสร่หสัผู้ใช้ demo และ รหสัผา่น demo สําหรับการทดลองใช้โปรแกรม 
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บทที� 2 
หน้าตาและวธีิการใช้โปรแกรม 

 

โปรแกรม  BP Stock ถกูออกแบบ เพื�อการใช้งานที�ง่าย สบายตา สวยงาม และนา่ใช้ หน้าตาของ

โปรแกรมแตล่ะหน้าจอจะคล้ายๆ กนั ทําให้การเรียนรู้ง่ายขึ �น ถ้าจะให้แบง่แยกลกัษณะของหน้าจอ ออกมา 

จะแบง่ได้ 5 แบบดงันี � 

 

2.1 หน้าจอป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม (FORM) 
 

 เป็นหน้าจอสําหรับปอ้นข้อมลูทีละ 1 รายการ หน้าจอแบบฟอร์ม จะมีลกัษณะดงันี � 
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ปุ่ มเครื�องมือ การใช้งาน 

 
ใช้เมื�อต้องการค้นหาข้อมลูที�ได้เคยบนัทกึเก็บไว้แล้ว ค้นหาเพื�อนํามา

แสดง แก้ไข หรือลบออกจากระบบ สามารถกดปุ่ ม F2 บนแปน้คีย์บอร์ด 

แทนการใช้เม้าส์ Click ที�ปุ่ มนี �ได้ 

 

 
ล้างหน้าจอให้วา่ง รอปอ้นข้อมลูรายการใหม่ ใช้ปุ่ ม F3 บนคีย์บอร์ดแทน

การใช้เม้าส์ Click ที�ปุ่ มนี �ได้ 

 

 
ปุ่ มนี �จะแสดง เมื�อมีการเรียกข้อมลูเก่าขึ �นมา หน้าที�ของปุ่ มนี �คือ ลบข้อมลู

ออกจากระบบ สามารถใช้การกดปุ่ ม F4 แทนได้ 

 

 
ข้อมลูตา่งๆ ที�คณุปอ้นบนหน้าจอ จะยงัไมถ่กูจดัเก็บ จนกวา่จะ Click ที�

ปุ่ มนี � หรือกด F5 บนแปน้คีย์บอร์ด 

 

 
กดปุ่ มนี � เมื�อต้องการปิดหน้าจอ หรือออกจากหน้าจอ สามารถกด F10 

บนแปน้คีย์บอร์ดแทนได้ 

 

การกดปุ่ ม    โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสําหรับการค้นหาข้อมลู ซึ�งจะอธิบาย

วิธีการใช้ในหวัข้อถดัไป 
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2.2 หน้าจอค้นหา (SEARCH) 

 
 

ด้านซ้ายมือ จะเป็นสว่นของเงื�อนไขในการค้นหา ซึ�งอาจจะแตกตา่งกนัไป ในแตล่ะเรื�องของการ

ค้นหา จากรูปด้านบน เป็นการค้นหาข้อมลู บคุคลภายนอก ซึ�งสามารถค้นหาได้จากรหสั หรือ จากค้นหา

จากชื�อ หรือค้นหาทั �ง 2 เงื�อนไขพร้อมกนั 

ตวัอยา่ง ถ้าต้องการค้นหาชื�อบคุคลภายนอกที� มีตวัอกัษร S  

 

 

หลงัจากปอ้น  S  ที�คอลมัน์ชื�อแล้ว ให้ Click ปุ่ ม   
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โปรแกรมก็จะแสดงข้อมลูในตารางด้านขวา ดงันี � 

 
 คณุสามารถใช้ปุ่ มลกูศรบนแปน้คีย์บอร์ด หรือปุ่ ม PgUP,  PgDn เพื�อเลือกรายการที�ต้องการ 

รายการที�ต้องการจะเป็นแถบสีนํ �าเงิน หลงัจากนั �นให้ Click ปุ่ ม     (สามารถใช้วิธีการ Double 

Click แทนการกดปุ่ ม   ) 

  

2.3  หน้าจอป้อนข้อมูลแบบตาราง (TABLE) 
  

 เป็นหน้าจอสําหรับปอ้นข้อมลูทีละหลายๆ รายการ และเป็นข้อมลูที�มีคอลมัน์น้อย  

 

 
 

ปุ่ มเครื�องมือ การใช้งาน 

 
Click ปุ่ มนี � เมื�อต้องการแสดงข้อมลูลา่สดุ ที�อยูใ่นระบบ  แตโ่ดยปกติ เมื�อ

เปิดหน้าจอขึ �นมาโปรแกรมจะแสดงข้อมลูลา่สดุอยูแ่ล้ว เว้นแตว่่ามีการ

เปิดหน้าจอค้างไว้นาน และมีการเพิ�มข้อมลูจากเครื�องอื�น (กรณีใช้พร้อม

กนัหลายเครื�อง) สามารถกดปุ่ ม F2 บนคีย์บอร์ดแทนการ Click Mouse 
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ได้ 

 

 
ข้อมลูตา่งๆ ที�คณุปอ้นบนหน้าจอ จะยงัไมถ่กูจดัเก็บ จนกวา่จะ Click ที�

ปุ่ มนี � หรือกด F5 บนแปน้คีย์บอร์ด 

 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ณ ตําแหน่งที� Cursor กระพริบอยู่ เพื�อปอ้นข้อมลู

รายการใหม ่ สามารถกดปุ่ ม F6 บนคีย์บอร์ดแทนได้ 

 

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย เพื�อปอ้นข้อมลูรายการใหม ่สามารถกดปุ่ ม F7 บน

คีย์บอร์ดแทนได้ 

 

 
ลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ที� Cursor กระพริบอยู่ สามารถกดปุ่ ม F8 บน

คีย์บอร์ดแทนได้ 

 

 
กดปุ่ มนี � เมื�อต้องการปิดหน้าจอ หรือออกจากหน้าจอ สามารถกด F10 

บนแปน้คีย์บอร์ดแทนได้ 

 

2.4  หน้าจอการป้อนข้อมูลแบบ Header / Detail 
 

 

Header 

Detail 
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ปุ่ มเครื�องมือ การใช้งาน 

 
ใช้เมื�อต้องการค้นหาข้อมลูที�ได้เคยบนัทกึเก็บไว้แล้ว ค้นหาเพื�อนํามา

แสดง แก้ไข หรือลบออกจากระบบ สามารถกดปุ่ ม F2 บนแปน้คีย์บอร์ด 

แทนการใช้เม้าส์ Click ที�ปุ่ มนี �ได้ 

 

 
ล้างหน้าจอให้วา่ง รอปอ้นข้อมลูรายการใหม่ ใช้ปุ่ ม F3 บนคีย์บอร์ดแทน

การใช้เม้าส์ Click ที�ปุ่ มนี �ได้ 

 

 
ลบข้อมลูที�ดงึมาแสดงออกจากระบบ 

 
ข้อมลูตา่งๆ ที�คณุปอ้นบนหน้าจอ จะยงัไมถ่กูจดัเก็บ จนกวา่จะ Click ที�

ปุ่ มนี � หรือกด F5 บนแปน้คีย์บอร์ด 

 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ในสว่นของ Detail ณ ตําแหนง่ที� Cursor กระพริบอยู ่

เพื�อปอ้นข้อมลูรายการใหม ่ สามารถกดปุ่ ม F6 บนคีย์บอร์ดแทนได้ 

 

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย ในสว่นของ Detail เพื�อปอ้นข้อมลูรายการใหม ่

สามารถกดปุ่ ม F7 บนคีย์บอร์ดแทนได้ 

 

 
ลบบรรทดั ณ ตําแหนง่ที� Cursor กระพริบอยู่ ในสว่นของ Detail สามารถ

กดปุ่ ม F8 บนคีย์บอร์ดแทนได้ 

 

 
กดปุ่ มนี � เมื�อต้องการปิดหน้าจอ หรือออกจากหน้าจอ สามารถกด F10 

บนแปน้คีย์บอร์ดแทนได้ 

 

 

2.5 หน้าจอสาํหรับดูรายงาน และ พมิพ์รายงาน 
 

 จะมี 2 หน้าจอที�เกี�ยวข้อง คือ หน้าจอที�กําหนดเงื�อนไขในการดงึข้อมลูเพื�อแสดงในรายงาน  และ

หน้าจอที�แสดงผลรายงาน ตามเงื�อนไขที�ระบ ุ



BP Stock 5.0 โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลงั 

 

http://www.byprogrammer.com Page 16 

 

 หน้าจอที�กําหนดเงื�อนไขจะมีลกัษณะดงันี � 

 

 
 

คณุสามารถ Click ปุ่ ม   หลงัคอลมัน์ตา่งๆ (ถ้ามี) เพื�อค้นหาข้อมลูได้ หลงัจากใสเ่งื�อนไขที�

ต้องการแล้ว ให้ Click ที�ปุ่ ม    โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอแสดงผลรายงาน  

 

 
 

ปุ่ มเครื�องมือ การใช้งาน 



BP Stock 5.0 โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลงั 

 

http://www.byprogrammer.com Page 17 

 

 
พิมพ์รายงานที�แสดงบนหน้าจอไปยงัเครื�องพิมพ์ 

 

 
 

สง่ออกข้อมลูไปยงัแฟ้มข้อมลูอื�นๆ เชน่  

 
สง่ออกข้อมลูเป็นไฟล์ Excel 

 

 
 

ไปยงัหน้าแรกของรายงาน 

 
 

ไปยงัหน้าที�แล้ว 

 

 
 

ไปหน้าตอ่ไป 

 
 

ไปหน้าสดุท้าย 

 
 

ออกจากหน้าจอรายงาน 
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บทที� 3 
เริ�มใช้ BP Stock 5.0 

หลงัจากติดตั �งโปรแกรม ผู้ใช้อาจจะไมท่ราบว่า จะเริ�มใช้โปรแกรมอยา่งไร ในบทนี � จะเป็นการ

แนะนําสําหรับการเข้าใช้โปรแกรมครั �งแรก 

 

3.1 ล้างข้อมูล 
โปรแกรมที�ดาวน์โหลดมา หรือ ติดตั �งจากแผน่ซีดี อาจจะมีข้อมลูตวัอยา่งให้ทดลองใช้ หลงัจากที�ผู้

ใช้ได้ทดลองใช้ หรือ ต้องการเริ�มใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถล้างข้อมลูทั �งหมดในระบบออก โดยใช้เมนลู้าง

ข้อมลู 

เมนลู้างข้อมลู เป็นเมนทีู�อนัตราย ดงันั �น เมื�อเริ�มใช้โปรแกรมจริง หลงัจากลบข้อมลูที�ต้องการ ผู้ใช้

ควรปิดสิทธิการใช้งานเมนนีู � การปิดสิทธิ�การใช้งาน ดไูด้ในบทที� 

เลือกเมนจูดัการระบบ เลือกหวัข้อ ล้างข้อมลู เพื�อเข้าถึงหน้าจอ 

 
1 – คลิ�กเลือกข้อมลูที�ต้องการลบ     2-คลิ�กเพื�อทําการลบ 
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ลบข้อมลูหลกั จะเป็นการลบข้อมลูในเมนแูฟ้มข้อมลูหลกั ออกทั �งหมด ยกเว้นข้อมลูบริษัท และ 

ข้อมลูประเภทเอกสาร 

 
ลบข้อมลูรายวนั จะเป็นการลบข้อมลู การรับสินค้า จา่ยสินค้า โอนย้ายสินค้า รายการตรวจนบั 

และรายการปรับปรุง ออกทั �งหมด 

 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อดําเนินการลบข้อมลู 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อปิดหน้าจอ 

คลิ�กปุ่ ม  เพื�อลบคา่เริ�มต้นของผู้ใช้ (รายละเอียดคา่เริ�มต้น อธิบายในเมนปูฏิบตังิาน

ประจําวนั) 

 

 

 

 

 

ขอมูลในกลุมเมนูนี้

จะถูกลบทั้งหมด 

ยกเวนขอมูลบริษัท 

และ ประเภทเอกสาร 
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3.2 กาํหนดกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม 
 เป็นการตั �งรหสักลุม่ผู้ใช้ และ กําหนดสิทธิ�การเข้าใช้งานในแตล่ะเมน ู

 
 

1 - ปอ้นรหสักลุม่ และ ปอ้นชื�อกลุม่  2 – คลิ�กเลือกเมนทีู�ต้องการใช้งาน 

         3 – คลิ�กปุ่ มจดัเก็บ หรือกด F5 บนแปน้พิมพ์  คลิ�กเพื�อให้สิทธิ�ทกุเมน ู

 

 
 

คลิ�กปุ่ มค้นหาหรือกด F2 บนแปน้พิมพ์ เพื�อดรูายการที�ได้บนัทกึไว้แล้ว 

      คลิ�กปุ่ มออก หรือ กด F10 เพื�อออกจากหน้าจอ 

 

กดปุ่ มค้นหา เมื�อต้องการดขู้อมลูที�เคยบนัทึกไว้ ต้องการแก้ไข หรือ ลบออกจากระบบ 
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ในหน้าจอค้นหา สามารถระบเุงื�อนไขในการค้นหาได้ การใสค่า่ที�ต้องการค้นหา สามารถใส่

บางสว่นของคํา โปรแกรมจะค้นหาคา่ที�ใกล้เคียงให้อตัโนมตั ิ

  คลิ�กปุ่ มค้นหา เพื�อเริ�มค้นหา  โปรแกรมแสดงผลการค้นหา 

 

 
 

 

คลิ�กปุ่ มตกลง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที�เลือกไว้ (ที�เป็นแถบสี) 
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ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลู แล้วคลิ�ก   เพื�อจดัเก็บ หรือ คลิ�กปุ่ ม  เพื�อ

ลบข้อมลู ออกจากระบบได้ตามต้องการ 

 
 

3.3 กาํหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรม 
 

 เมื�อมีการเปิดใช้โปรแกรม  BP Stock โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Login  ที�หน้าจอ Login จะมี

คอลมัน์ให้ปอ้นรหสัผู้ใช้ และ รหสัผา่น ผู้ใช้ที�มีรหสัผู้ใช้ เท่านั �น ที�จะสามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ 

 คลิ�กที�เมนจูดัการะบบ เลือกหวัข้อ รหสัผู้ใช้  
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1 – ปอ้นรหสัผู้ ใช้   (ไมเ่กิน 10 ตวัอกัษร),  ปอ้นรหสัผา่น (ไมเ่กิน 10 ตวัอกัษร) และปอ้นชื�อผู้ใช้ 

      2 - คลิ�กเลือกว่าผู้ใช้นี � อยูใ่นกลุม่ผู้ใช้กลุม่ไหน 

    3 – คลิ�กจดัเก็บ 

 

 
 

กรณีที�ต้องการแสดงข้อมลูเดิมที�เคยบนัทกึไว้ หรือต้องการดงึมาแก้ไข หรือ ลบออกจากระบบ ให้

คลิ�กปุ่ ม  

 

3.4 กาํหนดประเภทเอกสาร 
 

 ระบบบริหารสินค้าคงคลงั จะเกี�ยวข้องกบักระบวนการรับและกระบวนการจ่าย การรับของเข้าคลงั 

อาจจะรับมาด้วยเหตผุลตา่งๆ เชน่ รับจากการสั�งซื �อ, รับจากการผลิต ฯลฯ  

การจา่ยสินค้าก็เชน่เดียวกนั อาจจะเป็นการเบิกสินค้าเพื�อขาย, เบกิวตัถดุิบเพื�อไปใช้ในการผลิต 

ฯลฯ 

 เพื�อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลู รับรู้ถึงที�มาที�ไปของการรับจ่ายสินค้า จงึจําเป็นจะต้องมีการ

แบง่ประเภทการรับจา่ย ซึ�งกําหนดได้ที�เมนนีู � 
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คลิ�กเลือกเมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อ ประเภทเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงันี � (ข้อมลู

ที�แสดงเป็นข้อมลูตวัอยา่ง) 

 
ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

รหสั รหสัประเภทเอกสาร ความยาวได้ 3 ตวัอกัษร 

ชื�อประเภทเอกสาร ชื�อประเภทเอกสาร ความยาวได้ 50 ตวัอกัษร 

รับ/จา่ย ให้ระบวุา่ประเภทเอกสารที�ปอ้นเป็นเอกสารรับ หรือเอกสารจา่ย 

 

ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
แสดงข้อมลูลา่สดุ  

 
จดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ที� Cursor กระพริบอยู ่

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย 
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ลบบรรทดัปัจจบุนัที� Cursor กระพริบอยู่ 

 
ปิดหน้าจอประเภทเอกสาร 

 

3.5 กาํหนดรูปแบบของเลขที�เอกสาร  
 

 คลิ�กเมนจูดัการะบบ เลือกหวัข้อ เลขที�อตัโนมตัิ 

 
 เอกสารในโปรแกรม  BP Stock จะมีอยู ่5 ชนิด คือ ใบรับ, ใบจา่ย, ใบโอน, ใบตรวจนบั และใบ

ปรับปรุงรายการสินค้า ผู้ใช้สามารถให้โปรแกรม สร้างเลขที�เอกสารให้ โดยไมต้่องปอ้นเอง 

 รูปแบบของเลขที�เอกสาร มีดงันี � 

 

                          ข้อความนํา,     ปีสองหลกั,  เดือนสองหลกั,     Running Number 

 

X   X ...  Y   Y   M   M   9   9   9   9… 
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ข้อความนํา อาจจะมีหรือไมมี่ก็ได้  จํานวนหลกัของ Running กําหนดที�นี� 

       M M จะมี ถ้ากําหนดเริ�ม 1 เมื�อขึ �นเดือนใหม่ 

 
 

คลิ�กให้เป็นเครื�องหมายถกู ถ้าต้องการให้โปรแกรมสร้างเลขที�เอกสารให้โดยอตัโนมตัิ 

เลขที�เอกสาร ความยาวสงูสดุ ไมเ่กิน 15 ตวัอกัษร 

ในหน้าจอนี �จะสามารถกําหนดรูปแบบรหสัสินค้า และ รหสับคุคลภายนอก ถ้าต้องการให้โปรแกรม 

Running รหสัให้อตัโนมตั ิรหสัสินค้ายาวสงูสดุได้ 25 ตวัอกัษร รหสับคุคลภายนอกยาวสงูสดุได้ 10 

ตวัอกัษร 

จากหวัข้อ กําหนดประเภทเอกสาร ทําให้รู้วา่ เอกสารรับ และ เอกสารจ่าย สามารถมีได้หลาย

หลายแบบ หลายประเภท ขึ �นอยูก่บัการกําหนดของผู้ใช้ เราสามารถ Running เอกสาร แยกตามประเภทเอ

การได้ โดยคลิ�กเครื�องหมายถกู ที�  

  

ผู้ ใช้สามารถด ูหรือ กําหนดเลขที�ตอ่ไปของเอกสารแตล่ะชนิดได้ โดยคลิ�กที�  
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กลุม่เอกสาร เกิดจากข้อความนํา + ปีสองหลกั + เดือนสองหลกั (บางชนิดอาจจะไมมี่ข้อความนํา 

หรือ เดือนสองหลกั ขึ �นอยูก่บัการกําหนดของผู้ใช้)   เลขที�ตอ่ไป 

 

 
ผู้ใช้สามารถเพิ�มกลุม่ หรือลบกลุม่ได้เอง แตต้่องทําด้วยความระมดัระวงั เพราะถ้าทําไมถ่กูต้อง 

อาจทําให้เกิดปัญหาเกี�ยวกบัเลขที�เอกสาร 

ที�กลา่วมาทั �งหมด เป็นการแนะนํา สําหรับการเริ�มใช้โปรแกรม  BP Stock 4.0 

 

บทตอ่ไปจะเป็นการสร้างแฟ้มข้อมลูหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BP Stock 5.0 โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลงั 

 

http://www.byprogrammer.com Page 28 

 

บทที� 4 
แฟ้มข้อมูลหลัก 

ระบบบริหารสินค้าคงคลงั จะเป็นระบบที�เกี�ยวข้องกบัการรับจา่ยสินค้า การรับจา่ยจะมีการติดตอ่

กบับคุคลภายนอก บอ่ยครั �งฝ่ายบริหารอยากรู้วา่ใครเป็นพนกังานรับจา่ยสินค้า ใครเป็นผู้อนมุตัใินการรับ

จา่ยสินค้า การรับจา่ยเป็นของแผนกใด 

การโอนย้ายตําแหนง่ที�เก็บจากคลงัหนึ�งไปอีกคลงัหนึ�ง จากที�เก็บหนึ�งไปยงัอีกที�เก็บหนึ�ง ก็เป็น

เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นบอ่ย ในการดแูลระบบสินค้าคงคลงั 

จากข้อมลูที�กลา่วมา จะเห็นได้วา่ มีข้อมลูหลายอยา่ง ที�เกี�ยวข้อง เชน่ บคุคลภายนอก, พนกังาน, 

แผนก, คลงัสินค้า, ที�เก็บสินค้า  และที�สําคญัที�ขาดไมไ่ด้คือ ข้อมลูสินค้า  ข้อมลูเหล่านี � โปรแกรม  BP 

Stock จะเรียกวา่เป็นข้อมลูหลกั ซึ�งต้องกําหนดขึ �นมาก่อน โดยมีรายละเอียดดงัที�จะกล่าวตอ่ไป 

 

4.1 ข้อมูลบริษัท 
เป็นหน้าจอสําหรับปอ้นรายละเอียดกิจการของเรา หรือ บริษัทของเรา ชื�อบริษัท ที�กําหนดใน

หน้าจอนี � จะไปปรากฏบนหวัรายงาน และแบบฟอร์ม ทกุตวัในระบบ  
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ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

ชื�อบริษัท ชื�อบริษัท จะถกูนําไปแสดงบนหวัรายงาน และ หวัแบบฟอร์ม ทกุตวัใน

ระบบ 

ชื�อองักฤษ ชื�อบริษัท ภาษาองักฤษ อาจนําไปแสดงในแบบฟอร์มบางตวั ในระบบ 

เลขที�อยู่… เลขที�อยู่, ตําบล, อําเภอ, จงัหวดั, รหสัไปรณีย์, โทรสาร, เลขที�ผู้ เสียภาษี 

อาจนําไปแสดงบนแบบฟอร์มบางตวั ในระบบ 

ชว่งเวลาของการบนัทึก

ข้อมลู 

เป็นการกําหนดขอบเขตวนัที�ของเอกสาร ที�จะบนัทกึเข้าระบบ ชว่ยปอ้งกนั

การปอ้นข้อมลูในเดือนที�ไมต้่องการได้ 

การตดัจา่ยลอท ในหน้าจอจ่ายสินค้า หลงัจากปอ้นรหสัสินค้า โปรแกรมจะแสดงยอด

คงเหลือ คอลมัน์นี � จะกําหนดวา่ จะให้โปรแกรมแสดงข้อมลูเรียงแบบไหน 

ซึ�งจะมีผลกบัการตดัจา่ยลอทอตัโนมตัิ (แม้วา่โปรแกรมจะทําการตดัจา่ย

อตัโนมตัิ แตผู่้ ใช้ก็สามารถแก้ไขโดยเลือกตดัจ่ายลอทตามต้องการได้) 

รหสัแก้/ลบเอกสาร ข้อมลูการรับจา่ยสินค้า การโอนย้าย การปรับปรุง หลงัจากที�บนัทึกเข้าไป

ระบบ หากมีการแก้ไข หรือต้องการลบออกจากระบบ โปรแกรมจะให้ปอ้น

รหสัผา่น ซึ�งกําหนดที�คอลมัน์นี � 
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ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
ผู้ ใช้ไมส่ามารถเปลี�ยนชื�อบริษัทโดยอิสระได้ ชื�อบริษัท จะต้องเป็นชื�อที�ได้

ลงทะเบียนสั�งซื �อโปรแกรมกบัทางผู้ จําหน่าย โดยผู้ ใช้จะได้รหสัผา่น สําหรับเปลี�ยน

ชื�อบริษัท 

 
จดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

 
ปิดหน้าจอประเภทเอกสาร 

 

4.2 คลังสินค้า 
 การจดัเก็บสินค้าของโปรแกรม  BP Stock จะต้องระบทีุ�เก็บเป็น 2 ระดบัคือ คลงัสินค้า และ 

ตําแหนง่ที�เก็บ คลงัสินค้าจะหมายถึงโกดงัใหญ่ๆ เป็นหลงัๆ และตําแหน่งที�เก็บ หมายถึง พื �นที�ภายใต้

โกดงั  ซึ�งอาจจะเป็นห้องย่อย เป็นโซน เป็นชั �น ฯลฯ 

 คลิ�กที�เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อ คลงัสินค้า เพื�อทําการสร้างรหสัคลงัสินค้า 

 
 โปรแกรมจะแสดงข้อมลูคลงัสินค้าที�ได้ทําการบนัทกึไว้แล้ว ถ้ายงัไมเ่คยบนัทึก จะแสดงเป็น

หน้าจอว่าง รอให้ปอ้นข้อมลู 

 
ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

รหสั ปอ้นรหสัคลงัสินค้า ความยาวสงูสดุได้ 5 ตวัอกัษร 

ชื�อคลงัสินค้า ปอ้นชื�อคลงัสินค้า ความยาวสงูสดุได้ 100 ตวัอกัษร 
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ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
แสดงข้อมลูลา่สดุ  

 
จดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ที� Cursor กระพริบอยู ่

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย 

 
ลบบรรทดัปัจจบุนัที� Cursor กระพริบอยู่ 

 
ปิดหน้าจอคลงัสินค้า 

 
สง่ออกข้อมลูคลงัสินค้าเป็นไฟล์ Excel 

 
Paste Clipboard (เชน่การทําข้อมลูใน Excel แล้ว Copy มาวาง) 

 

4.3 ที�เก็บสินค้า 
 คลิ�กที�เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ ตําแหนง่ที�จดัเก็บ เพื�อเข้าสูห่น้าจอ ตําแหนง่ที�จดัเก็บ 

 

 
ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

รหสั ปอ้นรหสัตําแหนง่ที�จดัเก็บสินค้า ความยาวสงูสดุได้ 15 ตวัอกัษร 

ชื�อตําแหนง่ที�จดัเก็บ ปอ้นชื�อตําแหนง่ที�จดัเก็บสินค้า ความยาวสงูสดุได้ 100 ตวัอกัษร 

 

ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
แสดงข้อมลูลา่สดุ  
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จดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ที� Cursor กระพริบอยู ่

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย 

 
ลบบรรทดัปัจจบุนัที� Cursor กระพริบอยู่ 

 
ปิดหน้าจอตําแหนง่ที�จดัเก็บ 

 
สง่ออกข้อมลูตําแหนง่ที�จดัเก็บสินค้าเป็นไฟล์ Excel 

 
Paste Clipboard (เชน่การทําข้อมลูใน Excel แล้ว Copy มาวาง) 

 

4.4 ประเภทสินค้า 
 การสร้างข้อมลูสินค้า จะต้องมีองค์ประกอบ 3 สว่น คือ ประเภทสินค้า, กลุม่สินค้า และ หนว่ยนบั 

ประเภทสินค้า และ กลุม่สินค้า เป็นการจดัหมวดหมูข่องสินค้า ตามต้องการ 

 คลิ�กที�เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อ ประเภทสินค้า 

 

 
ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

รหสั ปอ้นรหสัประเภทสินค้า ความยาวสงูสดุได้ 5 ตวัอกัษร 

ชื�อประเภทสินค้า ปอ้นชื�อประเภทสินค้า ความยาวสงูสดุได้ 100 ตวัอกัษร 
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ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
แสดงข้อมลูลา่สดุ  

 
จดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ที� Cursor กระพริบอยู ่

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย 

 
ลบบรรทดัปัจจบุนัที� Cursor กระพริบอยู่ 

 
ปิดหน้าจอประเภทสินค้า 

 
สง่ออกข้อมลูประเภทสินค้าเป็นไฟล์ Excel 

 
Paste Clipboard (เชน่การทําข้อมลูใน Excel แล้ว Copy มาวาง) 

 

4.5 กลุ่มสินค้า 
 กลุม่สินค้า จะเป็นหมวดย่อยของประเภทสินค้า คลิ�กที�เมนแูฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อกลุม่สินค้า 

เพื�อเข้าถึงหน้าจอ 

 

 
ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

รหสั ปอ้นรหสักลุม่สินค้า ความยาวสงูสดุได้ 5 ตวัอกัษร 

ชื�อกลุม่สินค้า ปอ้นชื�อกลุม่สินค้า ความยาวสงูสดุได้ 100 ตวัอกัษร 
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ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
แสดงข้อมลูลา่สดุ  

 
จดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ที� Cursor กระพริบอยู ่

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย 

 
ลบบรรทดัปัจจบุนัที� Cursor กระพริบอยู่ 

 
ปิดหน้าจอกลุม่สินค้า 

 
สง่ออกข้อมลูกลุม่สินค้าเป็นไฟล์ Excel 

 
Paste Clipboard (เชน่การทําข้อมลูใน Excel แล้ว Copy มาวาง) 

 

4.6 หน่วยนับ 
 คลิ�กที�เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อ หนว่ยนบั เพื�อเข้าถึงหน้าจอหนว่ยนบั 

 

 
ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

รหสั ปอ้นรหสัหนว่ยนบั ความยาวสงูสดุได้ 5 ตวัอกัษร 

ชื�อหนว่ยนบั ปอ้นชื�อหนว่ยนบั ความยาวสงูสดุได้ 100 ตวัอกัษร 
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ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
แสดงข้อมลูลา่สดุ  

 
จดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ที� Cursor กระพริบอยู ่

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย 

 
ลบบรรทดัปัจจบุนัที� Cursor กระพริบอยู่ 

 
ปิดหน้าจอหนว่ยนบั 

 
สง่ออกข้อมลูหนว่ยนบัเป็นไฟล์ Excel 

 
Paste Clipboard (เชน่การทําข้อมลูใน Excel แล้ว Copy มาวาง) 

 

 

4.7 สินค้า 
 ก่อนที�จะสร้างรหสัสินค้า จะต้องสร้างรหสัประเภทสินค้า รหสักลุม่สินค้า และรหสัหนว่ยนบัก่อน 

เนื�องจากข้อมลูเหลา่นั �น จะใช้เป็นสว่นประกอบในการสร้างรหสัสินค้า และเป็นข้อมลูที�จําเป็นที�จะต้องระบ ุ

 คลิ�กเลือกเมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อ สินค้า เพื�อเข้าสูห่น้าจอข้อมลูสินค้า 

 



BP Stock 5.0 โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลงั 

 

http://www.byprogrammer.com Page 36 

 

 
ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

รหสัสินค้า ปอ้นรหสัสินค้า ความยาวสงูสดุได้ 25 ตวัอกัษร 

รหสับาร์โค้ด ปอ้นรหสับาร์โค้ดสินค้า ความยาวสงูสดุได้ 25 ตวัอกัษร 

รหสัประเภท ปอ้นรหสัประเภทสินค้า สามารถกด F9 หรือ double click เพื�อค้นหา

ได้ 

รหสักลุม่ ปอ้นรหสักลุม่สินค้า สามารถกด F9 หรือ double click เพื�อค้นหาได้ 

ชื�อสินค้า (ไทย) ปอ้นชื�อสินค้าภาษาไทย ความยาวสงูสดุได้ 100 ตวัอกัษร 

ชื�อสินค้า (องักฤษ) ปอ้นชื�อสินค้าภาษาองักฤษ ความยาวสงูสดุได้ 100 ตวัอกัษร 

รหสัหนว่ยนบั ปอ้นรหสัหนว่ยนบั สามารถกด F9 หรือ double click เพื�อค้นหาได้ 

ต้นทนุ ปอ้นจํานวนเงินต้นทนุตอ่หน่วยของสินค้า (ที�หน้าจอรับสินค้า

โปรแกรมจะดงึจํานวนเงินต้นทนุตอ่หนว่ยนี �ไปใช้ แตผู่้ ใช้สามารถ

แก้ไขได้ตามความเป็นจริง โปรดดคูําอธิบายอีกครั �งในหน้าจอรับ

สินค้า) 

วิธีคดิต้นทนุ วิธีการคํานวณต้นทนุสินค้าคงเหลือ สามารถเลือกคํานวณได้แบบ 

Average, FIFO, หรือไมค่ํานวณ 

ปริมาณตํ�าสดุ เมื�อจํานวนสินค้าเหลือน้อยกวา่หรือเทา่กบัปริมาณตํ�าสดุ ที�ระบใุน

คอลมัน์นี � โปรแกรมจะแสดงใน รายงานสินค้าถึงจดุตํ�าสดุ 

ปริมาณสงูสดุ เมื�อจํานวนสินค้าเหลือเทา่กบัหรือมากกว่าปริมาณสงูสดุที�ระบใุน

คอลมัน์นี � โปรแกรมแสดงใน รายงานสินค้าถึงจดุสงูสดุ 

 คลิ�กถกู จะหมายถึงสินค้านี �ยงัใช้งานอยู ่สามารถบนัทึกรายการ

เคลื�อนไหวได้ เชน่ รับ จา่ย โอน ปรับปรุง 

 
คลิ�กถกู เมื�อต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบจํานวนสินค้าคงเหลือทกุ
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ครั �งเมื�อเข้าใช้โปรแกรม ถ้าจํานวนสินค้าเหลือถึงจดุตํ�าสดุ ก็จะแสดง

ข้อความเตือนให้ผู้ใช้รับทราบ 

 

ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
ค้นหาข้อมลูที�ได้บนัทกึไปแล้ว เพื�อดงึมาแสดง แก้ไข ยกเลิก หรือ ลบออกจากระบบ 

 
ล้างหน้าจอเพื�อเพิ�มรายการใหม ่

 
ลบข้อมลูออกจากระบบ 

 
จดัเก็บข้อมลูที�ปอ้นเข้าระบบ 

 
ปิดหน้าจอสินค้า 

 
แก้ไขข้อมลูสินค้าทีละหลายๆรายการ (รายละเอียดดใูนหวัข้อถดัไป) 

 
แสดงข้อมลูสินค้าคงเหลือ 

 
แสดงรูปสินค้า 

 
นําเข้าข้อมลูจาก Excel 

 
สง่ออกข้อมลูสินค้าเป็น Excel 

 

 

การแก้ไขสินค้าทีละหลายรายการ 

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูสินค้าทีละหลายๆรายการได้ โดยคลิ�กที�ปุ่ ม  โปรแกรมจะ

แสดงหน้าจอ ดงันี � 
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คลิ�กถกู เพื�อระบวุา่ต้องการแก้ไขที�คอลมัน์อะไร 

   เลือกรายการสินค้าที�ต้องการแก้ไข ไปทางขวา 

    ปุม้ย้ายสินค้าไปทางขวาหรือซ้าย 

 
 คลิ�กแก้ไข โปรแกรมจะทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไขทนัที 

 

 

การนําเข้าข้อมลูสินค้าจาก Excel 

 ผู้ใช้สามารถนําเข้าข้อมลูสินค้าจาก Excel โดยที�ไมต้่องปอ้นที�โปรแกรมทีละตวั โดยคลิ�กที�ปุ่ ม 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงันี � 
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โปรแกรมจะแจ้งวา่ ให้เตรียมข้อมลูใน Excel โดยมีลําดบัคอลมัน์ตามตาราง หมายความวา่ผู้ใช้

ต้องไปเตรียมข้อมลูใน Excel ก่อน ตวัอยา่งเชน่ 

 
เสร็จแล้วให้ทําการ เลือกให้เป็นแถบสี (ไมต้่องเลือกหวัคอลมัน์) 

 
แล้ว ทําการ Copy (กดปุ่ ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ ม C) ข้อมลูจะไปอยูใ่น Memory 

กลบัมาที�โปรแกรม  BP Stock แล้วคลิ�กที�ปุ่ ม  

 
ถ้าข้อมลูผิดพลาด หรือ ไมถ่กูต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อความผิดพลาดที�คอลมัน์สดุท้ายนี � 

ข้อผิดพลาดสว่นใหญ่ เกิดจากผู้ใช้ไมไ่ด้กําหนด รหสัประเภทสินค้า รหสักลุม่สินค้า หรือ รหสั

หนว่ยนบั  ดงันั �น ข้อมลูดงักลา่ว ต้องบนัทกึเข้าไปในระบบก่อนการ Import ข้อมลู 

ถ้าข้อมลูถกูต้อง พร้อม Import ปุ่ ม  จะสามารถคลิ�กได้  ให้ทําการคลิ�ก เพื�อเริ�ม 

Import ข้อมลู 
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4.8 แผนก 
 คลิ�กที�เมนแูฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อแผนก เพื�อเข้าถึงหน้าจอ 

 

 
 

 
ชื�อคอลมัน์ ความหมาย 

รหสัแผนก ปอ้นรหสัแผนก ความยาวสงูสดุได้ 10 ตวัอกัษร 

ชื�อแผนก ปอ้นชื�อแผนก ความยาวสงูสดุได้ 100 ตวัอกัษร 

 

ปุ่ ม ทําหน้าที� 

 
แสดงข้อมลูลา่สดุ  

 
จดัเก็บข้อมลูเข้าระบบ 

 
แทรกบรรทดัวา่ง ที� Cursor กระพริบอยู ่

 
เพิ�มบรรทดัว่างตอ่ท้าย 

 
ลบบรรทดัปัจจบุนัที� Cursor กระพริบอยู่ 
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ปิดหน้าจอแผนก 

 
สง่ออกข้อมลูแผนกเป็นไฟล์ Excel 

 
Paste Clipboard (เชน่การทําข้อมลูใน Excel แล้ว Copy มาวาง) 

 

4.9 พนักงาน 
 การเบกิจ่ายสินค้าในโปรแกรม  BP Stock สามารถระบพุนกังานที�เกี�ยวข้องในกระบวนการได้ เช่น 

ผู้ขอเบกิ ผู้อนมุตั ิ 

ข้อมลูพนกังาน ในหน้าจอรับ หน้าจอจ่าย ผู้ใช้ อาจจะระบ ุหรือ ไมก็่ได้ โปรแกรมไมไ่ด้บงัคบั แตถ้่า

ระบ ุผู้ใช้ก็จะมีข้อมลูสําหรับวิเคราะห์ ซึ�งสามารถดไูด้จากรายงานตา่งๆ ที�จดักลุม่ตามพนกังาน 

คลิ�กที�เมนแูฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อพนกังาน เพื�อเข้าสู่หน้าจอ พนกังาน 
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4.10 บุคคลภายนอก 
 บคุคลภายนอกอาจหมายถึงลกูค้า (กรณีเบกิจา่ยสินค้าเพื�อขาย) หรือผู้ จําหนา่ย (กรณีรับของจาก

การสั�งซื �อ) หรือบคุคลอื�นๆ ที�เกี�ยวของกบัการรับจ่ายสินค้า 

 คลิ�กที�เมนแูฟ้มข้อมลูหลกั เลือกหวัข้อบคุคลภายนอก เพื�อเข้าถึงหน้าจอ 
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บทที� 5 
ข้อมูลรายวัน 

 เป็นการบนัทึกข้อมลูการรับ จา่ย โอน หรือ ปรับปรุงรายการสินค้า ที�เกิดขึ �นในแตล่ะวนั รวมทั �งการ

บนัทกึการตรวจนบั การคํานวณต้นทนุ  

 

5.1 การบนัทกึรับ 
การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือกรับ 

 หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�ก ไอคอน  ที�อยูบ่นหน้าจอหลกั 

 

 หน้าตาของเมนกูารรับสินค้าเป็นแบบ header detail คณุสามารถศกึษาวิธีการใช้ปุ่ มเครื�องมือ

ตา่งๆ ได้ที�หวัข้อ “หน้าตาและวิธีการใช้โปรแกรม” 
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รายละเอียดคอลมัน์ตา่งๆในสว่น header 

ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด หมายเหต ุ

เลขที�เอกสาร เลขที�เอกสารรับสินค้า ผู้ ใช้สามารถเลือกได้

วา่ จะปอ้นเลขที�เอกสารเข้าไปเอง หรือสั�งให้

โปรแกรม Running อตัโนมตั ิ

กําหนดเงื�อนไขได้ที�เมนจูดัการ

ระบบ หวัข้อ เลขที�อตัโนมตัิ 

วนัที� วนัที�ทําการรับสินค้า โปรแกรมจะแสดงวนัที�

ปัจจบุนัของเครื�องคอมพิวเตอร์ ซึ�งผู้ใช้

สามารถเปลี�ยนแปลงแก้ไขได้ 

 

ประเภท (F9) ประเภทของการรับสินค้า  กําหนดรหสัประเภทเอกสารนี �ได้

ที�เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ

ประเภทเอกสาร 

เอกสารอ้างอิง ปอ้นเอกสารอ้างอิง ที�เกี�ยวข้องกบัการรับ

สินค้า เชน่ เลขที�ใบสั�งซื �อ, เลขที� invoice 

 

รับจาก (F9) ปอ้นรหสับคุคลภายนอก เช่น รหสัผู้ขาย  กําหนดรหสับคุคลภายนอกที�

เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ 

บคุคลภายนอก 

รหสัคลงั (F9) ปอ้นรหสัคลงัสินค้า ที�จะนําสินค้าเข้าไปเก็บ  กําหนดรหสัคลงัสินค้าที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ 

คลงัสินค้า 

ชื�อคลงั โปรแกรมจะแสดงชื�อคลงัสินค้า จากรหสัที�

ปอ้น 

 

รหสัแผนก 

(F9) 

ปอ้นรหสัแผนกที�เกี�ยวข้องกบัการรับสินค้า กําหนดรหสัแผนก ที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ แผนก 

ชื�อแผนก โปรแกรมจะแสดงชื�อแผนก จากรหสัที�ปอ้น  

ผู้ขออนมุตั ิ

(F9) 

ปอ้นรหสัพนกังานที�ขออนมุตัิการนําเข้า

สินค้า 

กําหนดรหสัพนกังานที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ พนกังาน 

ชื�อผู้ขออนมุตัิ โปรแกรมจะแสดงชื�อพนกังานจากรหสัที�ปอ้น  

อนมุตัิโดย 

(F9) 

ปอ้นรหสัพนกังานที�อนมุตัิให้นําเข้าสินค้า  
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ชื�อผู้อนมุตัิ โปรแกรมจะแสดงชื�อพนกังานจากรหสัที�ปอ้น  

หมายเหต ุ ระบหุมายเหตอืุ�นๆ ตามต้องการ 3 บรรทดั  

 

รายละเอียดคอลมัน์ตา่งๆ ในสว่น detail 

ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด หมายเหต ุ

รหสัสินค้า (F9) ปอ้นรหสัสินค้า ที�รับเข้า กําหนดรหสัสินค้า ที�เมนแูฟ้มข้อมลู

หลกั หวัข้อ สินค้า 

บาร์โค้ด ปอ้นรหสับาร์โค้ด หรือ ใช้เครื�องอา่น

บาร์โค้ด 

ถ้าผู้ใช้ ใช้เครื�องอ่านบาร์โค้ด ใน

การปอ้นข้อมลูเป็นหลกั ผู้ใช้

สามารถปรับแตง่หน้าจอให้สะดวก

กบัการใช้เครื�องอา่นบาร์โค้ดได้ 

(กําหนดที�ปุ่ ม คา่เริ�มต้น) 

ชื�อสินค้า โปรแกรมจะแสดงชื�อสินค้า ตามรหสัที�

ปอ้น 

 

รหสัหนว่ยนบั ปอ้นรหสัหนว่ยนบั  

Lot  ระบ ุLot Number ของสินค้านั �น (ถ้ามี)  

Expired Date ระบวุนัที�หมดอาย ุ(ถ้ามี)  

ที�จดัเก็บ (F9) ปอ้นรหสัที�จดัเก็บ ที�จะนําสินค้าไปเก็บ กําหนดรหสัที�จดัเก็บ ที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ ตําแหนง่ที�

จดัเก็บ 

ชื�อที�เก็บ โปรแกรมจะแสดงชื�อที�เก็บ จากรหสัที�

ปอ้น 

 

ปริมาณ ปอ้นจํานวนสินค้าที�ทําการรับเข้า  

ต้นทนุตอ่

หนว่ย 

ปอ้นต้นทนุสินค้าตอ่หนว่ย ที�รับเข้า โปรแกรมจะแสดงคา่ต้นทนุ

มาตรฐาน ที�กําหนดไว้ในแฟ้มสินค้า 

แตผู่้ ใช้สามารถแก้ไขได้ 

จํานวนเงิน มลูคา่รวมของสินค้า  
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ชื�อคอลมัน์ ที�ลงท้ายด้วย (F9) ผู้ใช้สามารถ Double Click ที�คอลมัน์นั �น หรือ กด F9 เมื�อ Cursor อยูที่�

คอลมัน์นั �น เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

 
การนําเข้าข้อมูลจาก Text ไฟล์ 

 เป็นการนําเข้าข้อมลูในสว่นของ Detail เทา่นั �น ให้ Click   เมื�อต้องการนําเข้า

ข้อมลู โดยที�ผู้ ใช้ต้องเตรียมข้อมลูใน Excel ก่อน ให้มีคอลมัน์ดงันี � 

 

ชื�อคอลมัน์ ประเภทของข้อมลู 

รหสัสินค้า CHAR(25) 

Lot สินค้า CHAR(30) 

รหสัที�เก็บ CHAR(15) 

จํานวน NUMERIC 

มลูคา่รวม NUMERIC 

 

การกาํหนดค่าเริ�มต้น 

 

 คา่เริ�มต้น จะชว่ยอํานวยความสะดวกในการปอ้นข้อมลูการรับสินค้า โดยผู้ใช้ไมต้่องไปปอ้นข้อมลู

ทกุครั �ง เนื�องจากโปรแกรมจะใสค่า่ให้อตัโนมตัิ ตามที�กําหนดไว้ 

 

 Click ที�   โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ 
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 ถ้าเปิดหน้าจอรับ แล้ว ต้องการให้โปรแกรมใส่คา่อะไรให้อตัโนมตัิ ให้ระบไุด้ที�หน้าจอนี � ผู้ ใช้

สามารถ Click ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

 คอลมัน์ พิมพ์เอกสารหลงักด Save และ ใช้เครื�องอา่นบาร์โค้ด ให้ระบเุป็น Y หรือ N เทา่นั �น 

 หลงัจากกําหนดคา่ลงไปแล้วให้ Click ปุ่ ม  

 

5.2 การบนัทกึจ่าย 
การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือกจา่ย 

หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�ก ไอคอน  ที�อยูบ่นหน้าจอหลกั 
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รายละเอียดคอลมัน์ตา่งๆในสว่น header 

 

ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด หมายเหต ุ

เลขที�เอกสาร เลขที�เอกสารจ่ายสินค้า ผู้ใช้สามารถเลือก

ได้วา่ จะปอ้นเลขที�เอกสารเข้าไปเอง หรือ

สั�งให้โปรแกรม Running อตัโนมตั ิ

กําหนดเงื�อนไขได้ที�เมนจูดัการ

ระบบ หวัข้อ เลขที�อตัโนมตัิ 

วนัที� วนัที�จา่ยสินค้า โปรแกรมจะแสดงวนัที�

ปัจจบุนัของเครื�องคอมพิวเตอร์ ซึ�งผู้ใช้

สามารถเปลี�ยนแปลงแก้ไขได้ 

 

ประเภท (F9) ประเภทของการจ่ายสินค้า  กําหนดรหสัประเภทเอกสารนี �ได้

ที�เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ

ประเภทเอกสาร 

เอกสารอ้างอิง ปอ้นเอกสารอ้างอิง ที�เกี�ยวข้องกบัการจา่ย

สินค้า เชน่ เลขที�ใบสั�งขาย, เลขที� invoice 

 

จา่ยให้ (F9) ปอ้นรหสับคุคลภายนอก เช่น รหสัลกูค้า  กําหนดรหสับคุคลภายนอกที�

เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ 

บคุคลภายนอก 
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รหสัคลงั (F9) ปอ้นรหสัคลงัสินค้า ที�จะนําสินค้าออก กําหนดรหสัคลงัสินค้าที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ 

คลงัสินค้า 

ชื�อคลงั โปรแกรมจะแสดงชื�อคลงัสินค้า จากรหสัที�

ปอ้น 

 

รหสัแผนก (F9) ปอ้นรหสัแผนกที�เกี�ยวข้องกบัการจา่ย

สินค้า 

กําหนดรหสัแผนก ที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ แผนก 

ชื�อแผนก โปรแกรมจะแสดงชื�อแผนก จากรหสัที�ปอ้น  

ผู้ขออนมุตั ิ(F9) ปอ้นรหสัพนกังานที�ขออนมุตัิการจา่ย

สินค้า 

กําหนดรหสัพนกังานที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ พนกังาน 

ชื�อผู้ขออนมุตัิ โปรแกรมจะแสดงชื�อพนกังานจากรหสัที�

ปอ้น 

 

อนมุตัิโดย (F9) ปอ้นรหสัพนกังานที�อนมุตัิให้จา่ยสินค้า  

ชื�อผู้อนมุตัิ โปรแกรมจะแสดงชื�อพนกังานจากรหสัที�

ปอ้น 

 

หมายเหต ุ1,2,3 ระบหุมายเหตอืุ�นๆ ตามต้องการ  

 

 

รายละเอียดคอลมัน์ตา่งๆ ในสว่น detail 

ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด หมายเหต ุ

รหสัสินค้า (F9) ปอ้นรหสัสินค้า ที�รับเข้า กําหนดรหสัสินค้า ที�เมนแูฟ้มข้อมลู

หลกั หวัข้อ สินค้า 

บาร์โค้ด ปอ้นรหสับาร์โค้ด หรือ ใช้เครื�องอา่น

บาร์โค้ด 

ถ้าผู้ใช้ ใช้เครื�องอ่านบาร์โค้ด ใน

การปอ้นข้อมลูเป็นหลกั ผู้ใช้

สามารถปรับแตง่หน้าจอให้สะดวก

กบัการใช้เครื�องอา่นบาร์โค้ดได้ 

(กําหนดที�ปุ่ ม คา่เริ�มต้น) 

ชื�อสินค้า โปรแกรมจะแสดงชื�อสินค้า ตามรหสัที�

ปอ้น 
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รหสัหนว่ยนบั ปอ้นรหสัหนว่ยนบั  

ปริมาณ ปอ้นจํานวนสินค้าที�ต้องการเบกิ  

หนว่ยสต๊อก จํานวนในหนว่ยสต๊อก ที�ตดัจา่ย  

 

ชื�อคอลมัน์ ที�ลงท้ายด้วย (F9) ผู้ใช้สามารถ Double Click ที�คอลมัน์นั �น หรือ กด F9 เมื�อ Cursor อยูที่�

คอลมัน์นั �น เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

 

ในหน้าจอการจา่ยสินค้า หลงัจากที�ปอ้นรหสัสินค้า โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสินค้าคงเหลือ แยกตาม

ตําแหนง่ที�เก็บ และ แยกตาม Lot สินค้า ซึ�งผู้ใช้สามารถเลือกตดัจา่ยได้ตามต้องการ 

 

  

 
 

การกาํหนดค่าเริ�มต้น 
 

 คา่เริ�มต้น จะชว่ยอํานวยความสะดวกในการปอ้นข้อมลูการจา่ยสินค้า โดยผู้ใช้ไมต้่องไปปอ้น

ข้อมลูทกุครั �ง เนื�องจากโปรแกรมจะใสค่า่ให้อตัโนมตั ิตามที�กําหนดไว้ 

 

 Click ที�   โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ 
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ถ้าเปิดหน้าจอจา่ย แล้ว ต้องการให้โปรแกรมใสค่า่อะไรให้อตัโนมตัิ ให้ระบไุด้ที�หน้าจอนี � ผู้ ใช้

สามารถ Click ปุ่ ม  เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

 คอลมัน์ พิมพ์เอกสารหลงักด Save และ ใช้เครื�องอา่นบาร์โค้ด ให้ระบเุป็น Y หรือ N เทา่นั �น 

 หลงัจากกําหนดคา่ลงไปแล้วให้ Click ปุ่ ม  
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5.3 โอนสินค้า 
การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือกโอน 

หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�ก ไอคอน  ที�อยูบ่นหน้าจอหลกั 

 

 

 
 

รายละเอียดคอลมัน์ตา่งๆในสว่น header 

 

ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด หมายเหต ุ

เลขที�เอกสาร เลขที�เอกสารจ่ายสินค้า ผู้ใช้สามารถเลือกได้

วา่ จะปอ้นเลขที�เอกสารเข้าไปเอง หรือสั�งให้

โปรแกรม Running อตัโนมตั ิ

กําหนดเงื�อนไขได้ที�เมนจูดัการ

ระบบ หวัข้อ เลขที�อตัโนมตั ิ

วนัที� วนัที�จา่ยสินค้า โปรแกรมจะแสดงวนัที�  
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ปัจจบุนัของเครื�องคอมพิวเตอร์ ซึ�งผู้ใช้

สามารถเปลี�ยนแปลงแก้ไขได้ 

รหสัคลงัต้น

ทาง (F9) 

รหสัคลงัที�ต้องการโอนสินค้าออก กําหนดรหสัประเภทเอกสารนี �ได้

ที�เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ

ประเภทเอกสาร 

รหสัคลงั

ปลายทาง 

(F9) 

รหสัคลงัที�ต้องการโอนสินค้าเข้า  

ผู้ขออนมุตั ิ

(F9) 

ปอ้นรหสัพนกังานที�ขออนมุตัิโอน กําหนดรหสัพนกังานที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ พนกังาน 

ชื�อผู้ขออนมุตัิ โปรแกรมจะแสดงชื�อพนกังานจากรหสัที�ปอ้น  

อนมุตัิโดย 

(F9) 

ปอ้นรหสัพนกังานที�อนมุตัิให้โอนสินค้า  

ชื�อผู้อนมุตัิ โปรแกรมจะแสดงชื�อพนกังานจากรหสัที�ปอ้น  

หมายเหต ุ ระบหุมายเหตอืุ�นๆ ตามต้องการ  

 

รายละเอียดคอลมัน์ตา่งๆ ในสว่น detail 

ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด หมายเหต ุ

รหสัสินค้า (F9) ปอ้นรหสัสินค้า ที�ต้องการโอน กําหนดรหสัสินค้า ที�เมนแูฟ้มข้อมลู

หลกั หวัข้อ สินค้า 

บาร์โค้ด ปอ้นรหสับาร์โค้ด หรือ ใช้เครื�องอา่น

บาร์โค้ด 

ถ้าผู้ใช้ ใช้เครื�องอ่านบาร์โค้ด ใน

การปอ้นข้อมลูเป็นหลกั ผู้ใช้

สามารถปรับแตง่หน้าจอให้สะดวก

กบัการใช้เครื�องอา่นบาร์โค้ดได้ 

(กําหนดที�ปุ่ ม คา่เริ�มต้น) 

ชื�อสินค้า โปรแกรมจะแสดงชื�อสินค้า ตามรหสัที�

ปอ้น 

 

หนว่ยนบั โปรแกรมจะแสดงชื�อหนว่ยนบั ตาม

รหสัสินค้าที�ปอ้น 
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ชื�อคอลมัน์ ที�ลงท้ายด้วย (F9) ผู้ใช้สามารถ Double Click ที�คอลมัน์นั �น หรือ กด F9 เมื�อ Cursor อยูที่�

คอลมัน์นั �น เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

 

ในหน้าจอการโอนสินค้า หลงัจากที�ปอ้นรหสัสินค้า โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสินค้าคงเหลือ แยกตาม

ตําแหนง่ที�เก็บ และ แยกตาม Lot สินค้า ซึ�งผู้ใช้สามารถเลือกรายการที�ต้องการโอนได้ 

 

 

5.4 กระบวนการตรวจนับ 
 กระบวนการตรวจนบัในโปรแกรม  BP Stock มี 3 ขั �นตอนดงันี � 

 

1 เตรียมเอกสารตรวจนบั 

2 บนัทกึยอดตรวจนบั 

3 ปรับปรุงรายการจากการตรวจนบั 

 

 สินค้าที�อยูร่ะหวา่งการตรวจนบั จะไมส่ามารถทําการรับ จา่ย หรือ โอนย้ายสินค้าได้ 

 

5.4.1 เตรียมเอกสารตรวจนับ 

การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือกเตรียมเอกสารตรวจนบั 

หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�ก ไอคอน   ที�อยูบ่นหน้าจอหลกั 
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ระบคุลงัสินค้า ตําแหนง่ที�เก็บ และ รายการสินค้าที�ต้องการตรวจนบั หลงัจากนั �นให้ Click  

โปรแกรมแสดงข้อความดงันี � 

 
 

ให้เลือกใช ่เมื�อต้องการยืนยนัการตรวจนบั และพิมพ์ใบตรวจนบั  
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5.4.2 บันทกึยอดตรวจนับ 

การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือกบนัทกึยอดตรวจนบั 

หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�ก ไอคอน   ที�อยูบ่นหน้าจอหลกั 
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5.5 ปรับปรุงรายการ 
การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือกปรับปรุงรายการจากการตรวจนบั 

หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�ก ไอคอน  ที�อยูบ่นหน้าจอหลกั 

 

 

 ผู้ใช้สามารถทํารายการปรับปรุง โดยอ้างอิงจากเลขที�เอกสารตรวจนบั หรือ ไม่อ้างอิงก็ได้ กรณี

อ้างอิง โปรแกรมจะดงึผลตา่งจากการตรวจนบัมาให้โดยอตัโนมตัิ 

 

 
 

รายละเอียดคอลมัน์ตา่งๆในสว่น header 

 

ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด หมายเหต ุ

เลขที�เอกสาร เลขที�เอกสารปรับปรุงรายการสินค้า ผู้ใช้

สามารถเลือกได้วา่ จะปอ้นเลขที�เอกสารเข้า

ไปเอง หรือสั�งให้โปรแกรม Running 

อตัโนมตั ิ

กําหนดเงื�อนไขได้ที�เมนจูดัการ

ระบบ หวัข้อ เลขที�อตัโนมตัิ 

วนัที� วนัที�ที�ทํารายการปรับปรุงสินค้า โปรแกรมจะ  
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แสดงวนัที�ปัจจบุนัของเครื�องคอมพิวเตอร์ ซึ�ง

ผู้ใช้สามารถเปลี�ยนแปลงแก้ไขได้ 

รหสัคลงัสินค้า 

(F9) 

รหสัคลงัที�จะทําการปรับปรุง กําหนดรหสัประเภทเอกสารนี �ได้

ที�เมน ูแฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ

ประเภทเอกสาร 

ผู้ขออนมุตั ิ

(F9) 

ปอ้นรหสัพนกังานที�ขออนมุตัิการปรับปรุง

รายการ 

กําหนดรหสัพนกังานที�เมนู

แฟ้มข้อมลูหลกั หวัข้อ พนกังาน 

ชื�อผู้ขออนมุตัิ โปรแกรมจะแสดงชื�อพนกังานจากรหสัที�ปอ้น  

อนมุตัิโดย 

(F9) 

ปอ้นรหสัพนกังานที�อนมุตัิให้ทํารายการ

ปรับปรุง 

 

ชื�อผู้อนมุตัิ โปรแกรมจะแสดงชื�อพนกังานจากรหสัที�ปอ้น  

หมายเหต ุ ระบหุมายเหตอืุ�นๆ ตามต้องการ  

 

รายละเอียดคอลมัน์ตา่งๆ ในสว่น detail 

ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด หมายเหต ุ

รหสัสินค้า (F9) รหสัสินค้า ที�ต้องการปรับปรุง กําหนดรหสัสินค้า ที�เมนแูฟ้มข้อมลู

หลกั หวัข้อ สินค้า 

บาร์โค้ด รหสับาร์โค้ด   

ชื�อสินค้า โปรแกรมจะแสดงชื�อสินค้า ตามรหสัที�

ปอ้น 

 

หนว่ยนบั โปรแกรมจะแสดงชื�อหนว่ยนบั ตาม

รหสัสินค้าที�ปอ้น 

 

LOT LOT ของสินค้าที�ต้องการปรับปรุง  

Exp. Date วนัที�สินค้าหมดอาย ุ  

รหสัที�เก็บ (F9) รหสัที�เก็บของสินค้าที�ต้องการปรับปรุง  

ชื�อที�เก็บ โปรแกรมจะแสดงชื�อที�เก็บตามรหสัที�เก็บ  

ปริมาณ จํานวนสินค้า ให้ปอ้นเป็นตวัเลขตดิลบ ถ้า

ต้องการทําการปรับปรุงโดยการลด

จํานวนสินค้า 
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ต้นทนุ/หนว่ย ต้นทนุมาตรฐานของสินค้า ที�กําหนดไว้

ในแฟ้มข้อมลูสินค้า 

 

จํานวนเงิน รวมมลูคา่สินค้า  

 

ชื�อคอลมัน์ ที�ลงท้ายด้วย (F9) ผู้ใช้สามารถ Double Click ที�คอลมัน์นั �น หรือ กด F9 เมื�อ Cursor อยูที่�

คอลมัน์นั �น เพื�อค้นหาข้อมลูได้ 

 

5.6 คาํนวณต้นทุน 
การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือกคํานวณต้นทนุ 

 หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�ก  ไอคอน  ที�อยูบ่นหน้าจอหลกั 

 โปรแกรม  BP Stock สามารถคํานวณหาต้นทนุสินค้าคงเหลือได้ 2 แบบคือ แบบ Average และ 

แบบ FIFO โดยกําหนดเป็นรายสินค้าได้วา่ สินค้าตวัไหน ต้องการคํานวณแบบไหน (กําหนดได้ที�แฟ้มข้อมลู

สินค้า) 
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ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด 

ตั �งแตว่นัที� โปรแกรมจะแสดงวนัที� ที�จะเริ�มคํานวณต้นทนุ โดยโปรแกรมจะดจูาก

เอกสารใบแรกสดุ ที�ยงัไมไ่ด้คํานวณต้นทนุ 

 

ถึงวนัที� ใสว่นัที�สดุท้าย ที�ต้องการคํานวณต้นทนุ 

 

การคํานวณต้นทนุ จะไมส่ามารถทําได้ ถ้าการเคลื�อนไหวของสินค้า มีรายการติดลบ นั�นคือ มี

รายการเบกิจา่ยสินค้า มากกวา่สินค้าคงเหลือ 

ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบข้อมลูสินค้าตดิลบ ก่อนการคํานวณต้นทนุ เพื�อหาสาเหตขุองการติดลบ 

โดย Click ที�ปุ่ ม  

Click ที�ปุ่ ม  ถ้าต้องการทําการคํานวณต้นทนุ ตามชว่งวนัที� ที�ระบ ุ

 

 ชว่งวนัที� ที�มีการคํานวณต้นทนุไปแล้ว ผู้ใช้ จะไมส่ามารถ ทําการรับ จา่ย โอน หรือ ปรับปรุง

รายการสินค้าได้ หากจําเป็นต้องทํา ให้ทําการยกเลิก การคํานวณต้นทนุก่อน โดยมีรายละเอียด ในหวัข้อ

ถดัไป 

 
5.7 ยกเลิกคาํนวณต้นทุน 
การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือกยกเลิกคํานวณต้นทนุ 

 หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�กไอคอน    ที�อยูบ่นหน้าจอหลกั 
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 ให้ระบวุนัที�เริ�มต้น ที�ต้องการยกเลิกการคํานวณต้นทนุ โปรแกรมจะทําการยกเลิกการคํานวณ 

ตั �งแตว่นัที� ที�ผู้ ใช้ระบ ุจนถึงวนัที�ปัจจบุนั 
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บทที� 6 
การ Backup และ Restore ข้อมูล 

 

 การสํารองข้อมลู (Backup) เป็นเรื�องที�ผู้ ใช้ควรให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ�ง เนื�องจาก Harddisk ที�

ใช้ในการจดัเก็บข้อมลู ซึ�งเป็นอปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์อย่างหนึ�ง มีโอกาสที�จะเสียหายได้ตลอดเวลา 

 

 เมื�อเกิดเหตกุารณ์ Harddisk เสีย และไมส่ามารถกู้ ข้อมลูขึ �นมาได้ หรือ กู้ ข้อมลูขึ �นมาได้ไมส่มบรูณ์ 

ถ้าผู้ใช้ได้ไมไ่ด้ทําการสํารองข้อมลูไว้ ข้อมลูตา่งๆ ที�บนัทึกลงไปในโปรแกรม  BP Stock จะสญูหายทั �งหมด 

 

6.1 การสาํรองข้อมูล (Backup) 
การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือก Backup 

 หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�กไอคอน   บนหน้าจอหลกั 
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ชื�อคอลมัน์ รายละเอียด 

Database ที�จะทํา

การ Backup 

โปรแกรมจะแสดงตําแหนง่ที�เก็บของแฟ้มฐานข้อมลู ที�ผู้ ใช้ กําลงัใช้งาน

อยู ่

 

Backup ไปยงั 

Folder 

ให้ระบชืุ�อ Drive และ ชื�อ Folder ที�ต้องการเก็บไฟล์ Backup เชน่ 

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) 

 

ถ้าต้องการให้โปรแกรมทําการ Backup ข้อมลูทกุครั �ง เมื�อออกจากโปรแกรม ให้ Click เครื�องหมายถกู 

หน้าข้อความ  Backup อตัโนมตั ิเมือออกจากโปรแกรม ดงันี � 

 
 

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

 
 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ การทํางานของโปรแกรม Backup ซึ�งมีลกัษณะดงันี � 
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ให้รอจนกระทั �งหน้าจอนี � หายไปเอง (ห้ามปิดเอง เพราะจะทําให้การ Backup ไมสํ่าเร็จ) 
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6.2 การนําข้อมูลสาํรองกลับมาใช้ (Restore) 
  

การนําข้อมลูสํารองกลบัมาใช้ ต้องระวงั เนื�องจากข้อมลูปัจจบุนั จะถกูทบัด้วยข้อมลูสํารอง

ทั �งหมด และกรณีที�ใช้งานพร้อมกนัหลายๆ เครื�อง จะต้องให้ทุกเครื�องออกจากโปรแกรม BP Stock 

ก่อน ให้เหลือเพียงเครื�องที�จะทาํการ Restore เท่านั�น 

การเรียกใช้ 

 เลือกเมนขู้อมลูรายวนั  -> เลือก Restore 

หรือ ดบัเบิ �ลคลิ�กไอคอน    บนหน้าจอหลกั 

 

 
 

ให้ระบตุําแหนง่ของไฟล์ Backup แล้ว Click ปุ่ ม  
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บทที� 7 
การระบุตาํแหน่งของฐานข้อมูล 

 

 แฟ้มฐานข้อมลูของโปรแกรม  BP Stock จะชื�อวา่ mystock4-db.gdb โดยปกตแิล้วตอนติดตั �ง

โปรแกรม จะอยู่ที� Folder c:\program files\BPSoft\bpstock40 คณุสามารถย้ายไฟล์นี � ไปไว้ที� drive อื�น 

หรือ Folder อื�นก็ได้ แล้วไปแก้ไขคา่ของโปรแกรม  BP Stock ให้ไปมองไฟล์ที� Folder ที�คณุต้องการ 

 

 การระบตุําแหนง่ของแฟ้มฐานข้อมลู ระบไุด้ที�หน้าจอ Login 

 

  
        

 

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

เชน่ 

 
หรือระบเุป็น เบอร์ ไอ. พี. ก็ได้ เชน่ 

 
 

  


