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การเข้าโปรแกรม nanoPos 

เลือกปุ่ม nanoPos  
ระบบจะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
(login)  หรือ  

การเข้าสู่ระบบ (login) 

 ชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ 

 รหัสผ่าน รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ 

 กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการเข้าสู่
ระบบ 

 

 
เม่ือกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดง
หน้าจอดังน้ี โดยผู้ใช้งานสามารถดู
รายละเอียดได้ตามหัวข้อต่อไปน้ี 
1. ปุ่ม “ข้อมูลพนักงาน” เข้าใช้งาน 

การจัดการข้อมูลพนักงาน  
2. ปุ่ม “ข้อมูลลูกค้า” การจัดการ

ข้อมูลลูกค้า 
3. ปุ่ม “หน้าจอขาย” การจัดการ

ข้อมูลด้านการขาย 
4. ปุ่ม “ตั้งค่าการใช้งาน” การจัดการ

การตั้งค่าการใช้งาน 
5. ปุ่ม “ข้อมูลสินค้า” การจัดการ

ข้อมูลสินค้า 
6. ปุ่ม “รายงาน” ปุ่มการออก

รายงาน 

 

 

 

 



1. การจัดการข้อมูลพนักงาน  

การเข้าสู่หน้าหลัก ข้อมูลพนักงาน 
กดเลือก ไอคอน ข้อมูลพนักงาน 
จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอการ
จัดการข้อมูลผู้ใช้ 

 
รายละเอียดข้อมูล 

 รหัสพนักงาน 

 ชื่อผู้ใช้งาน 

 ช่ือ 

 นามสกุล 

 เลขที่บัตรประชาชน 

 ที่อยู่ 

 เบอร์โทรศัพท์ 

 มือถือ 

 วันเริ่มงาน 

 วันลาออก 

 แผนก 

 ต าแหน่ง 

 เงินเดือน 

 เลขที่บัญชีธนาคาร 

 ธนาคาร 

 สาขา 

 บันทึกย่อ 

 

  



1.1 การเพ่ิมข้อมูลพนักงาน 
1. กดปุ่ม เพิ่ม ด้านล่างซ้าย 

 
2. ระบบจะแสดงหมายเลขพนักงาน

คนใหม่ให้พร้อมขึ้นฟอร์มส าหรับ
กรอกข้อมูลของพนักงานใหม่ให้ 

 



3. ท าการกรอกข้อมูลพนักงานให้
ครบถ้วน จากน้ันกด บันทึก เพื่อ
บันทึกข้อมูลพนักงานที่ต้องการ
เพิ่ม 

 
4. เม่ือกดปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดง

สถานะ การบันทึกข้อมูล 

 
  



1.2 การเปลี่ยนรหัสการเข้าระบบของพนักงาน 
1. คลิ๊กเลือกข้อมูลของพนักงานที่
ต้องการเปลี่ยนรหัสการเข้าระบบ 

 
2. กดปุ่ม ตั้งรหัสผ่านใหม่ 

 
3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง ให้กรอก
รหัสผ่านในการเข้าระบบ  

 กดปุ่ม ตกลง เพื่อท าการบันทึก
รหัสผ่าน 

 กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิก
การตั้งรหัสผ่าน 

 

  



1.3 การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
1. คลิ๊กเลือกข้อมูลของพนักงานที่
ต้องการก าหนดสิทธ์ิ ตัวอย่างในภาพจะ
ก าหนดข้อมูลของพนักงานรหัส 
E00002 
2. กดปุ่ม ตั้งค่าการเข้าถึงหน้าจอ 

 
3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง การก าหนด
สิทธ์ิ การเข้าถึงของผู้ใช้งานมาให้เลือก 
ก าหนดสิทธ์ิ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  

 จัดการข้อมูลผู้ใช้  

 จัดการข้อมูลลูกค้า  

 POS 

 ตั้งค่าทั่วไป 

 จัดการข้อมูลสินค้า 

 รายงาน 
 

4. สถานะในการเลือกการก าหนดสิทธ์ิ  

 สามารถเข้าถึงได้ ใช้เลือก กรณีที่
ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
หัวข้อน้ันๆได้ 

 ไม่สามารถเข้าถึงได้ ใช้เลือก กรณี
ที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน
ในหัวข้อน้ันๆได้ 

 
 



5. เม่ือเลือกการก าหนดสิทธ์ิแต่ละหัวข้อ 
กดปุ่ม ตกลง เพื่อท าการบันทึกข้อมูล
การก าหนดสิทธ์ิ 
กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการ
ก าหนดสิทธ์ิ 

 

1.4 การค้นหาข้อมูลพนักงาน 
1. กดปุ่มค้นหาด้านล่างขวา จะปรากฏ
หน้าจอคัดกรองข้อมูล 

 
2. ใส่เงื่อนไขการคัดกรอง ยกตัวอย่าง
เช่น ต้องการค้นหาพนักงานที่นามสกุล
ขึ้นต้นด้วย ก ไก่ ให้ใส่ ก ไก่ ในช่อง 
นามสกุล 

 กดปุ่ม ตกลง เพื่อท าการค้นหา 

 กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิก
การค้นหาพนักงาน 

 



4. เม่ือกด ตกลง ระบบจะแสดงข้อมูลที่
ท าการค้นหา  
 

 

1.5 การแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

1. เลือกข้อมูลพนักงานที่ต้องการแก้ไข 
จากน้ันท าการแก้ไขข้อมูลในฝั่งด้านซ้าย  

 กดปุ่ม บันทึก เพื่อท าการบันทึก
ข้อมูล 

 

 
  



1.6 การลบข้อมูลพนักงาน 

1. เลือกพนักงานที่ต้องการลบ จาก
รายชื่อพนักงานฝั่งขวา  ในตัวอย่าง
ต้องการลบข้อมูล E00003 

 
2. กดปุ่มลบด้านล่างซ้าย 

 
3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง แจ้งเตือน 
เพื่อยันยันการลบข้อมูลพนักงาน  

 กดปุ่ม Yes เพื่อท าการลบข้อมูล
พนักงาน 

 กดปุ่ม No เพื่อท าการยกเลิกการ
ลบข้อมูลพนักงาน 

 

 

  



2. การจัดการข้อมูลลูกค้า 

ลูกค้าทั่วไป หมายถึงลูกค้าที่มาใช้บริการที่จุดขายโดยไม่ได้สมัครสมาชิกไว้ก่อน ภายหลังปี 2558 ที่มีกฎหมายบังคับใส่ระบุเลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษี(เลขบัตรประชาชน) ของผู้ซ้ือ ก็สามารถใช้ ลูกค้า  ”ลูกค้าทั่วไป” ได้แต่ผู้ใช้จะต้องกรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี

ในรายการซ้ือขายด้วย 

การเข้าสู่หน้าหลัก ข้อมูลลูกค้า 
กดเลือก ไอคอน ข้อมูลพนักงาน 
จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอการ
จัดการข้อมูลลูกค้า 

 
รายละเอียดข้อมูล 

 ประเภทลูกค้า 

o บุคคลธรรมดา 

o นิติบุคคล 

 รหัสลูกค้า 

 ช่ือ 

 นามสกุล 

 เลขที่บัตรประชาชน 

 ที่อยู่ 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 มือถือ 

 วันสมัครสมาชิก 

 วันหมดอายุ 
 ระดับราคา 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 

 ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ 
 แต้มสะสมคงเหลือ 

 แต้มที่ใช้ไปทั้งหมด 

 บันทึกย่อ 

 



2.1 การเพ่ิมข้อมูลลูกค้า 

1. กดปุ่ม เพิ่ม ด้านล่างซ้าย 

 
2. ระบบจะแสดงหมายเลขลูกค้าคน

ใหม่ให้พร้อมขึ้นฟอร์มส าหรับ
กรอกข้อมูลของลูกค้าใหม่ให้ 

 
3. ท าการกรอกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการ

เพิ่มให้ครบถ้วน จากน้ันกด บันทึก 
เพื่อบันทึกข้อมูลพนักงานที่
ต้องการเพิ่ม 

 



4. เม่ือกดปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดง
สถานะ การบันทึกข้อมูล 

 

2.2 การค้นหาข้อมูลลูกค้า 
1. กดปุ่มค้นหาด้านล่างขวา จะปรากฏ
หน้าจอคัดกรองข้อมูล 

 
2. ใส่เงื่อนไขการคัดกรอง ยกตัวอย่าง
เช่น ต้องการค้นหาพนักงานที่ชื่อขึ้นต้น
ด้วย ยิ่ง ให้ใส่ ยิ่ง ในช่อง ชื่อ 

 กดปุ่ม ตกลง เพื่อท าการค้นหา 

 กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิก
การค้นหา 

 



3. เม่ือกด ตกลง ระบบจะแสดงข้อมูลที่
ท าการค้นหา  

 

2.3 การแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
1. เลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการแก้ไข 
จากน้ันท าการแก้ไขข้อมูลในฝั่งด้านซ้าย  

 กดปุ่ม บันทึก เพื่อท าการบันทึก
ข้อมูล 

 

 



2.4 การลบข้อมูลลูกค้า 
1. เลือกพนักงานที่ต้องการลบ จาก
รายชื่อพนักงานฝั่งขวา  ในตัวอย่าง
ต้องการลบข้อมูล C00003 

 
2. กดปุ่มลบด้านล่างซ้าย 

 
3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง แจ้งเตือน 
เพื่อยันยันการลบข้อมูลลูกค้า  

 กดปุ่ม Yes เพื่อท าการลบข้อมูล
ลูกค้า 

 กดปุ่ม No เพื่อท าการยกเลิกการ
ลบข้อมูลลูกค้า 

 

 

 

  



3. การจัดการข้อมูลด้านการขาย 

การเข้าสู่หน้าหลัก ข้อมูลการขาย 
กดเลือก ไอคอน หน้าจอขาย จากน้ัน
ระบบจะแสดงหน้าจอการจัดการข้อมูล
ด้านการขาย 

 

3.1 การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า  
1. กดเลือกรายชื่อลูกค้า  

 กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก  

 หากลูกค้าไม่ได้เป็นสมาชิก  

 
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอก
เงื่อนไขที่ต้องการค้นหาลูกค้า ใน
ตัวอย่าง ต้องการค้นหาลูกค้าที่เป็น
สมาชิก โดยมีชื่อประกอบด้วย ก ไก่  

 กดปุ่ม enter 

 



3. ระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงข้อมูล
การค้นหาตามเงื่อนไข 

 กดปุ่ม ดับเบิ้ลคลิ้ก ที่แถบรายชื่อที่
ต้องการใช้งาน 

 
4. ระบบจะดึงข้อมูลลูกค้าและส่วนลด
มาแสดงให้บนแถบด้านบนหน้าจอ  

 
  



3.2 การเลือกสินค้าเข้า Quick list 
1. กดปุ่ม บันทึก ในกล่องข้อมูล Quick 
list 

 
2. ท าการกรอกข้อมูลสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาในกล่อง ค้นหาสินค้า จากน้ันกด
ตกลง จากน้ันรายชื่อสินค้าที่ตรงตาม
เงื่อนไข จะแสดงในช่องรายการสินค้า
ด้านขวา 

 
3. ระบบจะแสดงหน้าต่างบันทึก Quick 
list มาให้ผู้ใช้งาน โดยรายการสินค้า
ด้านขวาคือรายการสินค้าที่มีในระบบ
ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 

 



4. กดเลือกแถบสินค้าที่ต้องการให้อยู่ใน 
quick list เพื่อใช้งานจากน้ัน กดปุ่ม สี
เขียว 

 
4. ระบบจะดึงข้อมูลที่มีการเลือกมาอยู่
ในกล่อง Quick list ในด้านซ้ายแทน 

 
5. เม่ือกลับมาที่หน้าจอหลัก ระบบจะ
แสดงข้อมูลสินค้าที่เลือกมาอยู่ใน 
Quick list เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่าย
ขึ้น 

 



3.3 การลบสินค้าออกจาก Quick list 
1. คลิ๊กเลือกแถบสินค้าที่ต้องการเอา
ออกจาก Quick list  

 กดปุ่ม สีแดง 

 
2. ระบบจะท าการลบสินค้าที่เลือกออก
จาก quick list 

 
  



3.4 การเลือกสินค้าท่ีต้องการขาย 

การเลือกสินค้าจากรหัสสินค้า ,บาร์โค้ด ท าการกรอกข้อมูลรหัสสินค้าหรือรหัสบาร์โค้ดที่แถบด้านล่างจากน้ัน  กดปุ่ม enter 
ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ได้มีการกรอกข้อมูลลงม าให้

 
การเลือกสินค้าจากการยิงบาร์โค้ด  ท าการยิงบาร์โค้ดเข้าเครื่องจากตัวสินค้า ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ได้มีการยิง

บาร์โค้ดเข้าระบบให้ 

 
  



การเลือกสินค้าตามประเภทสินค้า  1. กดเลือกรายการสินค้า 

 
2. เลือกลูกศรลงเพื่อดูตามประเภทสินค้า

 
3. กดเลือก สินค้าที่ต้องการขาย โดยการดับเบิ้ลคลิ้ก ที่แถบรายการของสินค้าน้ันๆ

 



4. ระบบจะท าการดึงข้อมูลลงมาไว้ดังภาพ

 

3.5 การแก้ไขจ านวนสินค้าขาย 

1. กดเลือก แถบรายการสินค้า ที่
ต้องการแก้ไขจ านวนสินค้าขาย 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าต่าง ให้กรอก
จ านวนสินค้าที่ต้องการแก้ไข  

 กดปุ่ม enter หลังจากใส่จ านวน
สินค้า 

 



3. ระบบจะท าการค านวณจ านวนเงิน
สินค้า จ านวนเงินรวมแต่ละรายการ 
และจ านวนเงินทั้งสิ้นที่ลูกค้าต้องท าการ
จ่าย ดังภาพ 

 

3.6 การแก้ไขราคาขาย 

1. เลือกแถบรายการของสินค้าที่
ต้องการแก้ไขราคาขาย จากน้ันกด
ปุ่ม แก้ไขราคาขาย 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าต่าง ให้กรอก
ราคาที่ต้องการขาย ตัวอย่าง ต้องการ
ก าหนดราคาให้เป็น 120 บาท  

 กดปุ่ม enter  



3. ระบบจะดึงข้อมูลราคาที่ท าการ
เปลี่ยนแปลงมาให้พร้อมทั้งท าการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าน้ันๆและ
โดยรวม 

 
หากขึ้นหน้าต่างน้ี แสดงว่าลูกค้าไม่สามารถมีสิทธ์ิใน การก าหนดราคาน้ีให้กับลูกค้าได้ 
ต้องท าการแก้ไขจากเมนู การตั้งค่าจากผู้ดูแลระบบ   

 

3.7 การยกเลิกรายการขาย 
1. เลือกแถบรายการของสินค้าที่
ต้องการยกเลิก จากน้ันกดปุ่ม ยกเลิก
รายการขาย 

 



2. แถบรายการสินค้าที่ต้องการยกเลิก
จะหายไปทันที 

 

3.8 การเคลียร์บิล 

1. กรณีที่มีผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการ
คีย์ออเดอร์ของสินค้าในทุกรายการ 
สามารถท าการลบทุกรายการได้จาก
การกดปุ่ม เคลียร์บิล 

 



2. ระบบจะท าการล้างข้อมูล ลูกค้าและ
รายการที่มีการคีย์รับออเดอร์เข้ามาให้
เสมือนเป็นการออกบิลในครั้งต่อไปทันที 

 

3.9 การช าระเงิน 
1. เม่ือเลือกรายการสินค้าที่ลูกค้า
ต้องการซ้ือ และจ านวนได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  

 กดปุ่ม ช าระเงิน 

 



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด 
ข้อมูลดังน้ี 

 ยอดรวม 

 ส่วนลด 

 ยอดสุทธิ(ส่วนที่ลูกค้าต้องจ่ายจริง ) 

 เงินสดรับ 

 บัตรเครดิต 

 เงินทอน 
 

3. พนักงานต้องกรอกจ านวนเงินที่ได้รับ
จากลูกค้า 

 กรณีรับเงินสด ให้กรอกจ านวนเงิน
ในช่อง เงินสดรับ ตัวอย่าง รับเงิน
สดจากลูกค้า 500 บาท 

 กรณีจ่ายเป็นบัตรเครดิต กรอก
จ านวนเงินตามจริง  

 จากน้ันกดปุ่ม enter 

 
4. ระบบจะแสดงจ านวนเงินทอนที่ต้อง
ส่งมอบให้กับลูกค้า 

 



3.10 การพิมพ์บิลย้อนหลัง 

1. กดปุ่มพิมพ์บิลย้อนหลัง 
 

 
2. ระบุเงื่อนไขที่ของบิลที่ต้องการ

พิมพ์ ได้ในแถบด้านบน 

 กดปุ่ม enter 

 
3. ดับเบิ้ลคลิ๊ก รายการบิลที่ต้องการ
พิมพ์บิลย้อนหลัง 

 



4. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยัน
ความต้องการที่จะพิมพ์บิล 

 กดปุ่ม yes เพื่อพิมพ์บิล 

 กดปุ่ม no เพื่อยกเลิกการพิมพ์บิล 
 

5. เม่ือกดปุ่ม yes ระบบจะแสดง
หน้าต่างยืนยันสถานะความส าเร็จใน
การพิมพ์ 

 

3.11 การยกเลิกบิลเก่า 

1. กดปุ่ม ยกเลิกบิลเก่า 
 

 
2. ใส่เลขที่บิลเก่าที่ต้องการยกเลิก  

 กดปุ่ม enter  
3. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยัน

การยกเลิกของบิล 

 กดปุ่ม yes เพื่อยกเลิกบิลขาย 

 กดปุ่ม no เพื่อออกจากการท า
รายการ 

 

4. เม่ือกดปุ่ม yes ระบบจะแสดง
หน้าต่างยืนยันสถานะการยกเลิก
บิลขาย 

 



3.12 การสรุปยอดขายรายวัน 

1. กดปุ่มสรุปยอดขายรายวัน 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการ

ขายรายวัน 
 

 
3. หากต้องการพิมพ์ ให้กดปุ่มพิมพ์ 

ระบบจะสร้างรายงานสรุป
ยอดขายรายวันในรูปแบบ PDF 
File ให้ 

 



3.13 การสรุปสินค้ารายวัน 
1. กดปุ่ม สรุปสินค้ารายวัน 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุป
สินค้ารายวัน 

 กดปุ่ม พิมพ์ 
 

 

 
3. ระบบจะสร้างรายงานสรุปสินค้า
รายวันในรูปแบบ PDF File ให้ 

 
 

 

 



5. การจัดการข้อมูลสินค้า 

การเข้าสู่หน้าหลัก ข้อมูลสินค้า 
กดเลือก ไอคอน ข้อมูลสินค้า จากน้ัน
ระบบจะแสดงหน้าจอการจัดการข้อมูล
สินค้า 

 
เม่ือเลือกเมนูข้อมูลสินค้า ระบบจะ
แสดงเมนูย่อยเก่ียวกับการจัดการข้อมูล
สินค้าดังน้ี 
5.1 จัดการสินค้า (Stock) 
5.2 รายงานสินค้าทั้งหมด 
5.3 สินค้าถึงจุดสั่งซ้ือ 
5.4 ท าบาร์โค้ดติดสินค้า 
5.5 รับสินค้าเข้าสต๊อค 
5.6 พิมพ์บาร์โค้ดทั้งหมด 

 

5.1 การจัดการสินค้า (Stock)  
1. กดปุ่ม จัดการสินค้า (Stock) 

 



2. ระบบจะแสดงหน้าจอการจัดการ
สินค้า ดังภาพ 

 

5.1.1 การค้นหาข้อมูลสินค้า 

1. กดปุ่ม ค้นหา 

 
2. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอก
ข้อมูลตามเงื่อนไข 
ยกตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาสินค้าที่มี
รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย P ให้ใส่ข้อมูลดังน้ี 

 กดปุ่ม ตกลง เพื่อท าการค้นหา 

 กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิก
การค้นหา 

 



5.1.2 การเพ่ิมรายการสินค้า 

1. กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อท าการเพิ่มรายการ
สินค้า 

 
2. ระบบจะท าการเพิ่มหมายเลขของ
สินค้าให้โดยอัตโนมัติ  

 
3. เม่ือกรอกรายละเอียดสินค้าเรียบร้อย
แล้ว กดปุ่ม บันทึก 

 



4. ระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงสถานะ 
การบันทึกข้อมูลสินค้า  

 

5.1.3 การเพ่ิมรูปของสินค้า 
1. เลือกแถบข้อมูลสินค้าที่ต้องการเพิ่ม
รูป จากน้ันกด เพิ่มรูปสินค้า 

 
2. ระบบจะแสดงการเชื่อมต่อเข้าถึง
ข้อมูลรูปภาพจากคอมพิวเตอร์  

 เลือกไฟล์ที่ต้องการ 

 กด Open 

 



3. ระบบจะดึงรูปภาพที่ได้ท าการเลือก
มาเก็บข้อมูล 

 
4. กดปุ่ม บันทึก 

 
5. ระบบจะแสดงหน้าจอ สถานะการ
บันทึกข้อมูล 

 



5.1.4 การแก้ไขรายการสินค้า 
1. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข โดย

การ click ที่สินค้าที่ต้องการจาก
รายการสินค้าด้านขวามือ 

 
2. แก้ไขข้อมูลของสินค้าตามต้องการ

จากช่องแสดงข้อมูลสินค้าฝั่ง
ซ้ายมือ 

 กดปุ่มบันทึก (สีฟ้า) 
 

 



5.1.5 การลบสินค้า 

1. เลือกสินค้าที่ต้องการลบ โดยการ  
click ที่สินค้าที่ต้องการจาก
รายการสินค้าด้านขวามือ  

 กดปุ่ม ลบ 

 

5.2 รายงานสินค้าท้ังหมด  

1. กดปุ่ม รายงานสินค้าทั้งหมด 

 
2. ระบบจะแสดงรายงานสินค้าทั้งหมด  

 

 
3. หากต้องการพิมพ์ ให้กดปุ่มพิมพ์ 
ระบบจะสร้างรายงานสินค้าทั้งหมด ใน
รูปแบบ PDF File ให้ 

 



5.3 สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ(รายงานแสดงสินค้าท่ีมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนขั้นต่ าท่ีก าหนดไว)้ 
1. กดปุ่ม สินค้าถึงจุดสั่งซ้ือ 

 
2. ระบบจะแสดงรายงาน สินค้าที่มีการ
ขายจนถึงจุดสั่งซ้ือ โดยจะแสดงจ านวน
คงเหลือในร้านขาย และจ านวนขั้นต่ าที่
ควรมีอยู่ในร้านมาให้ดังรูป 

 
3. หากต้องการพิมพ์ ให้กดปุ่มพิมพ์ 
ระบบจะสร้างรายงานสินค้าทั้งหมด ใน
รูปแบบ PDF File ให้ 

 



5.4  ท าบาร์โค้ดติดสินค้า 
1. กดปุ่ม ท าบาร์โค้ดติดสินค้า 

 
2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการพิมพ์
บาร์โค้ด โดยอาจใช้การค้นหาสินค้า
จาก drop down list ของประเภท, 
ใส่รหัสสินค้า และชื่อสินค้า ในช่อง
ด้านบนของกล่องรายการได้ 
 

 
3. สามารถท าการแก้ไขข้อมูลบาร์โค้ด
สินค้าได้ในหน้าตา่งนี ้

 ข้อความด้านบน 

 รหัสบาร์โค้ด  

 ข้อความด้านล่าง 

 จ านวนบาร์โค้ดที่ต้องการพิมพ ์

 ขนาดบาร์โค้ด 
o 3.2 x 2.0 cm. 
o 3.2 x 2.5 cm. 
o A4 (สามารถเลือกที่จะ

พิมพ์เส้นขอบหรือไม่
พิมพ์ได้) 

 



4. กดปุ่ม พิมพ์ เพื่อท าการพิมพ์
บาร์โค้ด 

 
5. เม่ือกดปุ่ม พิมพ์ ระบบจะแสดง
หน้าจอดังนี้ 

กรณีเลือกเป็นไฟล์ขนาด 3.2 x 2.0 cm./ 3.2 x 2.5 cm. ระบบจะแสดงหน้าสั่งพิมพ์ 

 
กรณีเลือกเป็นไฟล์ ขนาด A4 
ระบบจะแสดงหน้าจอเป็นไฟล์ pdf ที่พร้อมพิมพ์มาให้ 

 



5.5  รับสินค้าเข้าสต๊อค 
1. กดปุ่ม รับสินค้าเข้าสต๊อค 

 
2. กรอกรหัสสินค้า  
 

 ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด 

 พิมพ์รหัสสินค้า/รหัสบาร์โค้ด ในกล่อง<F2> จากนั้น กดปุ่ม ค้นหา 

 



3. ระบบจะดึงข้อมูลจากค้นหามา
แสดงให้  

 กรอกจ านวนรับเข้า  

 กดปุ่ม ยืนยัน 

 
4. ระบบจะแสดงข้อมูล การยืนยันการ
รับสินค้าเข้าสต๊อคในระบบ พร้อมบอก
จ านวนสินค้าที่เพิ่มเข้ามา  
 

 



5.6 พิมพ์บาร์โค้ดท้ังหมด 

1. กดปุ่ม พิมพ์บาร์โค้ดทั้งหมด 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
บาร์โค้ดที่มีอยู่ในระบบมาให ้
 

 
3. หากต้องการพิมพ์ ให้กดปุ่มพิมพ์ 
ระบบจะสร้างรายงานบาร์โค้ดทั้งหมด 
ในรูปแบบ PDF File ให้ 

 
 

 



6. การจัดการรายงาน 

การเข้าสู่หน้าหลัก การจัดการรายงาน 
กดเลือก ไอคอน รายงาน จากน้ันระบบ
จะแสดงหน้าจอการจัดการรายงาน 

 
ระบบจะแสดงเมนูย่อยเก่ียวกับการ
จัดการข้อมูลรายงานดังน้ี  
6.1 ขายหน้าร้านวันน้ี  
6.2 ขายหน้าร้านเดือนน้ี 
6.3 ขายแยกตามพนักงานวันน้ี  
6.4 ขายแยกตามพนักงานเดือนน้ี  
6.5 รายงานขายแบบก าหนดเอง 
(Custom) 
6.6 ขายสินค้าวันน้ี 
6.7 ขายสินค้าเดือนน้ี 
6.8 รายงานขายสินค้าแบบก าหนดเอง 
(Custom) 
6.9 รายงานก าไร-ขาดทุน 

 

6.1 การจัดการรายงานขายหน้าร้านวันนี ้
1. กดปุ่ม ขายหน้าร้านวันน้ี 

 



2. ระบบจะน าข้อมูลรายงานขาย
ประจ าวันมาแสดง 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ ์

 
3. ระบบจะสร้างรายงานขายประจ าวัน
ในรูปแบบ PDF File ให้ 

 

6.2  การจัดการรายงานขายหน้าร้านเดือนนี ้
1. กดปุ่ม ขายหน้าร้านเดือนน้ี 

 



2. ระบบจะน าข้อมูลรายงานขาย
ประจ าเดือนมาแสดง 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ์ 

 
3. ระบบจะสร้างรายงานขาย
ประจ าเดือนในรูปแบบ PDF File ให้ 

 

6.3 การจัดการรายงานขายแยกตามพนักงานวันนี ้
1. กดปุ่ม ขายแยกตามพนักงานวันน้ี 

 



2. ระบบจะน าข้อมูลรายงานขายแยก
ตามพนักงานวันน้ีมาแสดง  

 สามารถกดปุ่มเลือก พนักงาน
ผู้ขาย ได้ในช่องลูกศร ในตัวอย่าง
พนักงานขายคือ OneByte 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ์ 

 
3. ระบบจะสร้างรายงานขายแยกตาม
พนักงาน ในรูปแบบ PDF File ให้ 

 

6.4 การจัดการรายงานขายแยกตามพนักงานเดือนนี ้
1. กดปุ่ม ขายแยกตามพนักงานเดือนน้ี 

 



2. ระบบจะน าข้อมูลรายงานขายแยก
ตามพนักงานเดือนน้ีมาแสดง 

 สามารถกดปุ่มเลือก พนักงาน
ผู้ขาย ได้ในช่องลูกศร ในตัวอย่าง
พนักงานขายคือ OneByte 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ์ 

 
3. ระบบจะสร้างรายงานขายแยกตาม
พนักงานเดือนน้ี ในรูปแบบ PDF File 
ให้ 

 

6.5 การจัดการรายงานขายแบบก าหนดเอง (Custom) 
1. กดปุ่ม รายงานขายแบบก าหนดเอง 
(Custom) 

 



2. ระบบจะแสดงหน้าต่างการคัดกรอง
ข้อมูลมาให้เลือกเงื่อนไขดังน้ี 

 ช่วงเวลา สามารถเลือก  
1. รายวัน 
2. รายเดือน 
3. รายปี 
4. ก าหนดช่วงวันที่ 

 เฉพาะ สามารถเลือก 
1. สินค้า 
2. ลูกค้า 
3. พนักงาน 

จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา 
 

ตัวอย่าง ค้นหาโดยใช้เงื่อนไข รายเดือน 
มีนาคม 2558 

 กดปุ่ม ค้นหา จะได้ข้อมูลดังรูป 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ์ 

 
3. ระบบจะสร้างรายงานขายก าหนด
เอง ในรูปแบบ PDF File ให้ 

 



6.6 การจัดการรายงานขายสินค้าวันนี ้
1. กดปุ่ม ขายสินค้าวันน้ี 

 
2. ระบบจะน าข้อมูลรายงานขายสินค้า
วันน้ีมาแสดง 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ ์

 
3. ระบบจะสร้างรายงานขายวันน้ี ใน
รูปแบบ PDF File ให้ 

 



6.7 การจัดการรายงานขายสินค้าเดือนนี ้
1. กดปุ่ม ขายสินค้าเดือนน้ี 

 
2. ระบบจะน าข้อมูลรายงานขายสินค้า
ของเดือนน้ีมาแสดง 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ ์

 
3. ระบบจะสร้างรายงานขายสินค้าของ
เดือนน้ี ในรูปแบบ PDF File ให้ 

 

6.8 การจัดการรายงานขายสินคา้แบบก าหนดเอง (Custom) 
1. กดปุ่ม รายงานขายสินค้าแบบ
ก าหนดเอง (Custom) 

 



2. ระบบจะแสดงหน้าต่างการคัดกรอง
ข้อมูลมาให้เลือกเงื่อนไขดังน้ี  

 ช่วงเวลา สามารถเลือก  
1. รายวัน 
2. รายเดือน 
3. รายปี 
4. ก าหนดช่วงวันที่ 

 เฉพาะ สามารถเลือก 
1. สินค้า 
2. ลูกค้า 
3. พนักงาน 

จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา 
 

ตัวอย่าง ค้นหาโดยใช้เงื่อนไข ลูกค้า
ทั่วไป 

 กดปุ่ม ค้นหา จะได้ข้อมูลดังรูป 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ์ 

 
3. ระบบจะสร้างรายงานขายสินค้าแบบ
ก าหนดเอง (Custom) ในรูปแบบ PDF 
File ให้ 

 

6.9 การจัดการรายงานก าไร-ขาดทุน 
1. กดปุ่ม รายงานก าไร-ขาดทุน 

 



2. ระบบจะแสดงหน้าต่างการคัดกรอง
ข้อมูลมาให้เลือกเงื่อนไขดังน้ี  

 ช่วงเวลา สามารถเลือก  
1. รายวัน 
2. รายเดือน 
3. รายปี 
4. ก าหนดช่วงวันที่ 

 เฉพาะ สามารถเลือก 
1. สินค้า 
2. ลูกค้า 
3. พนักงาน 

จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา 
 

ตัวอย่าง ค้นหาโดยใช้เงื่อนไข พนักงาน 
Onebyte 

 กดปุ่ม ค้นหา จะได้ข้อมูลดังรูป 

 หากต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม 
พิมพ์ 

 
3. ระบบจะสร้างรายงานก าไร-ขาดทุน 
ในรูปแบบ PDF File ให้ 

 
 



  



การตั้งค่าการใช้งาน 

การเปลี่ยนข้อมูลบริษัท 

1. กดปุ่มการตั้งค่าการใช้งาน  

2. เปลี่ยนเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของบริษัท โดยการแก้ไขข้อมูลในกล่อง  

3. เปลี่ยนเลขที่ทะเบียนพาณิชย์ โดยการแก้ไขข้อมูลในกล่อง  

4. กดปุ่มบันทึกข้อมูลสีฟ้า ด้านล่างขวา  

 

การตั้งค่าหน้าจอขาย 

1. กดปุ่มการตั้งค่าการใช้งาน  

2. เปลี่ยน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) โดยแก้ไขข้อมูลในกล่องข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม  

3. เปลี่ยนการเริ่มต้นเลขที่บิลขาย โดยแก้ไขข้อมูลในกล่อง เลขที่ทีบิลขาย  

4. ตั้งค่าขนาดบิลมาตรฐาน โดยเปลี่ยนข้อมูลได้ที่ช่องขนาดบิลปกติ  

5. ตั้งจ านวนส าเนาในการพิมพ์แต่ละครั้ง ได้ในช่อง จ านวนส าเนา  

6. ตั้งราคาต่ าสุดที่สามารถขายได้ ในข่อง ราคาจ่ าสุดที่ขายได้  

7. ก าหนดส่วนลดสูงสุดได้ โดยการแก้ไขข้อมูลในช่อง ส่วนลดเปอร์เซ็นต์สูงสุด  

8. กดปุ่มบันทึกสีฟ้า ด้านล่างขวา  



การตั้งค่าหัวกระดาษของบิลใหญ่  

1. กดปุ่มการตั้งค่าการใช้งาน  

2. กดปุ่ม ตั้งค่าหัวกระดาษบิลใหญ่ (Invoice) 

3. แก้ไขรายละเอียดที่จะแสดงที่หัวบิลตามต้องการ  

4. กดปุ่มบันทึก 

5. กดปุ่มบันทึก ที่หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานอีกครั้ง  

 

การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษของบิลเล็ก 

1. กดปุ่มการตั้งค่าการใช้งาน  

2. กดปุ่ม ตั้งค่าหัว/ท้ายกระดาษบิลเล็ก (Slip) 

3. แก้ไขรายละเอียดที่จะแสดงที่หัวบิลและท้ายบิลตามต้องการ  

4. กดปุ่มบันทึก 

5. กดปุ่มบันทึก ที่หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานอีกครั้ง  



 

การตั้งค่าหมวดหมู่สินค้า 

1. กดปุ่มการตั้งค่าการใช้งาน  

2. กดปุ่ม หมวดหมู่สินค้า 

3. หากต้องการเพิ่ม 

a. กดปุ่มเพิ่ม 

b. ใส่ช่ือหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการเพิ่ม  

c. กดปุ่มบันทีก 

4. หากต้องการแก้ไข 

a. เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ  

b. แก้ไขข้อความในกล่องด้านล่าง  

c. กดปุ่มบันทึก 

5. หากต้องการลบหมวดหมู่สินค้า  

a. เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ  

b. กดปุ่มลบ 



 

 

การตั้งค่าหน่วยนับสินค้า 

1. กดปุ่มการตั้งค่าการใช้งาน  

2. กดปุ่ม หน่วยนับสินค้า 

3. หากต้องการเพิ่ม 

a. กดปุ่มเพิ่ม 

b. ใส่ช่ือหน่วยนับสินค้าที่ต้องการเพิ่ม  

c. กดปุ่มบันทีก 

4. หากต้องการแก้ไข 

a. เลือกหน่วยนับสินค้าที่ต้องการ  

b. แก้ไขข้อความในกล่องด้านล่าง  

c. กดปุ่มบันทึก 

5. หากต้องการลบหน่วยนับสินค้า  

a. เลือกหน่วยสินค้าที่ต้องการ  

b. กดปุ่มลบ 



 

การตั้งค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ  

1. กดปุ่มการตั้งค่า 

2. สังเกตที่ส่วน การตั้งค่าเครื่องพิมพ์และลิ้นชัก  

3. เลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต้องการส าหรับการพิมพ์ประเภทต่างๆ  

4. โดยการกดที่สัญลักษณ์ลูกศรลง  

5. ระบบจะแสดงรายการฮาร์ดแวร์ที่สามารถใช้งานได้ 

6. เลือกฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ 

7. กดปุ่มบันทึก 



 

การตั้งค่าคะแนนสะสม 

1. กดปุ่ม การตั้งค่า 

2. สังเกตส่วน ตั้งค่าคะแนนสะสม 

3. หากต้องการเปิด หรือ ปิดการใช้งานระบบแต้มสะสม ให้ติ๊กถูกที่ช่อง เปิดใช้งานแต้มสะสม  

4. เม่ือเปิดการใช้งานแล้วจะสามารถแก้ไข เงื่อนไขการใช้งานแต้มสะสม ได้ 

a. แก้ไขจ านวนบาทที่ต้องซ้ือเพื่อให้ได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม 

b. แก้ไขจ านวนแต้มส าหรับใช้แทนส่วนลด 1 บาท 

5. สามารถเลือกอนุญาตให้ใช้แต้มสะสมเป็นส่วนลดจากเงินสด โดยการติ๊กถูกที่ช่อง อนุญาตให้ใช้แต้มสะสม  

การตั้งค่าภาษา 

1. กดปุ่ม การตั้งค่า 

2. สังเกตส่วน ภาษาที่ใช้ (Language) 

3. เลือกภาษาที่ต้องการ  

4. กดปุ่มบันทึก 

การตั้งค่ารหัสลับส าหรับการด าเนินการที่ต้องใช้สิทธ์ิพิเศษ  



1. กดปุ่ม การตั้งค่า 

2. สังเกตส่วน รหัสลับ ส าหรับด าเนินการ ที่ต้องขออนุญาต  

3. แก้ไขรหัสลับได้ในกล่องข้อความด้านล่าง  

4. กดปุ่มบันทึก 

 


