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1. บทนํา 

        กิจการรับซื�อนํ�ายางเป็นอีกกิจการหนึ0งที0ตอ้งมีการจดัการขอ้มูล เอกสารการรับซื�อ และอื0นๆ เพื0อความ

สะดวกในการจดัการขอ้มูลจึงควรมีระบบที0ช่วยจดัการซึ0งโปรแกรมรับซื�อนํ�ายาง Latex นี� เป็นอีกทางเลือก

หนึ0งที0จะช่วยเพิ0มความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการเกบ็ขอ้มูลและคาํนวณคา่รับซื�อสินคา้ให้

ถูกตอ้งและรวดเร็วทั�งยงัสามารถออกรายงานสรุปคา่รับซื�อสินคา้ตามช่วงเวลาที0ตอ้งการทราบและสามารถ

แกไ้ขรูปแบบของแบบฟอร์มไดด้ว้ยตวัทา่นเอง ซึ0 งขั�นตอนและวธีิการติดตั�งโปรแกรมและวธีิการใชง้าน

โปรแกรมไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในเอกสารนี�  
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2. การตดิตั :งโปรแกรม 

 

 
รูปที�1 หน้าแรกของเว็บไซต์ http://www.qsofttech.com 

 

 
รูปที�2 เมนูดาวน์โหลดบนแถบเมนู 
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    ท่านสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมรับซื�อนํ�ายางสดไดจ้ากเวบ็ไซต ์http://www.qsofttech.com 

หรือติดต่อสอบถามไดที้0เบอร์โทรศทัพ ์086-9531353 เมื0อเขา้สู่เว็บไซต์แลว้ให้ไปที0เมนูดาวน์โหลด

แลว้คลิTกที0โปรแกรมรับซื�อนํ�ายางสด 

 
รูปที�3 โปรแกรมรับซื,อนํ,ายางสดในหน้าดาวน์โหลด 

 

รูปที�4 การดาวน์โหลดโปรแกรมรับซื,อนํ,ายางสดที�มีการทาํงานในส่วนรับซื,อ 
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จากรูปที0 4 แสดงให้เห็นวา่มีโปรแกรมรับซื�อนํ�ายางสด 3 แบบ ให้ท่านเลือกโปรแกรมที0เหมาะสมกบั

กิจการของท่านซึ0 งในคู่มือนี� จะอธิบายโปรแกรมรับซื�อนํ� ายางสดที0มีเฉพาะการทาํงานในส่วนรับซื�อนํ�า

ยางเท่านั�น ให้ท่านคลิTกที0ปุ่ม DOWNLOAD เพื0อดาวน์โหลดโปรแกรมมาทาํการติดตั�ง 

 
รูปที�5 การติดตั,งโปรแกรมรับซื,อนํ,ายางสดหน้าต่างแรก 

 

 
รูปที�6 การติดตั,งโปรแกรมรับซื,อนํ,ายางสดหน้าต่างที�สอง 
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รูปที�7 การติดตั,งโปรแกรมรับซื,อนํ,ายางสดหน้าต่างที�สาม 

 
รูปที�8 การติดตั,งโปรแกรมรับซื,อนํ,ายางสดหน้าต่างที�สี� 

 

 
รูปที�9 การติดตั,งโปรแกรมรับซื,อนํ,ายางสดหน้าต่างสุดท้าย 

 

 

 

สร้างไอคอนโปรแกรมรับซื �อนํ �ายาง  

บนหน้า Desktop เพื�อให้สะดวก

ในการเรียกใช้งานโปรแกรม 
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3. คูม่อืการใชโ้ปรแกรม 

3.1) การเปิดโปรแกรม 

 
รูปที�10 การเปิดโปรแกรม 

*** หมายเหตุ หรือท่านสามารถเปิดโปรแกรมจากหน้า DESKTOP หากท่านไดท้าํการสร้างไอคอนโปรแกรมไวแ้ลว้ตาม

รูปที0 7 

3.2 ) การเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที�11 การเข้าสู่การโปรแกรม 

 



โปรแกรมรับซื �อนํ �ายาง 10 

 

เมื0อท่านเปิดโปรแกรมจะพบหน้าต่าง LOG IN เพื0อเป็นการป้องกนัสิทธิการใช้โปรแกรมและเขา้ถึงขอ้มูล

ในกรณีที0ท่านเขา้สู่ระบบเป็นครั� งแรกให้ท่านใช ้USER ID และ PASSWORD ดงันี�  

USER ID :     SYSTEM 

PASSWORD: 123 

*** หมายเหตุ ท่านสามารถเขา้สู่ระบบเพื0อเพิ0มผูใ้ชแ้ละเปลี0ยนรหัสผ่านไดต้ามความตอ้งการซึ0 งจะอยูใ่นหัวขอ้ 3.4.4) 

รหัสผ่าน 

3.3) การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

       การลงทะเบียนผลิตภณัฑ์โดยเขา้เมนูลงทะเบียนผลิตภณัฑ์แลว้ติดต่อขอรับ RELEASE CODE ทาง

หมายเลขโทรศพัท์(086-9531353) ตามที0ระบุไวใ้นรูปที0 13 แลว้กดบนัทึก  

 
รูปที�12 การเข้าเมนูลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
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รูปที�13 การระบุ RELEASE CODE เพื�อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

3.4) ปุ่ มเมนูในแถบเมนูของโปรแกรม 

รูปภาพ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ลักษณะการใช้งาน 

 
การเพิ0มขอ้มูล คลิTกก่อนเพิ0มขอ้มูลหรือเอกสาร 

 
การแกไ้ขขอ้มูล คลิTกก่อนแกไ้ขขอ้มูลที0ได้เคยทาํการบนัทึกไปแลว้ 

 
การบนัทึกขอ้มูล คลิTกหลงัจากที0ทาํการเพิ0มหรือแกไ้ขขอ้มูลแลว้ 

 
ยกเลิกขอ้มูล คลิTกยกเลิกขอ้มูลที0ยงัไม่ได้ทาํการบนัทึก 

 
ลบขอ้มูล คลิTกลบขอ้มูลที0ไดท้าํการบนัทึกไปแลว้ 

 
พิมพเ์อกสาร คลิTกเพื0อพิมพเ์อกสาร 

 
คน้หาขอ้มูล คลิTกเพื0อคน้หาขอ้มูลโดยใส่รหัสของขอ้มูลในการคน้หา 

 
ออกจากการทาํงาน คลิTกเพื0อออกจากการทาํงาน 

 
เลื0อนตาํแหน่งขอ้มูลไปตาํแหน่งแรกสุด คลิTกเลื0อนตาํแหน่งขอ้มูลไปตาํแหน่งแรก 

 
เลื0อนตาํแหน่งขอ้มูลไปตาํแหน่งก่อนหน้า คลิTกเลื0อนตาํแหน่งขอ้มูลไปตาํแหน่งก่อนหน้า 

 
เลื0อนตาํแหน่งขอ้มูลไปขอ้มูลถดัไป คลิTกเลื0อนตาํแหน่งขอ้มูลไปตาํแหน่งถดัไป 

 
เลื0อนตาํแหน่งขอ้มูลไปขอ้มูลสุดทา้ย คลิTกเลื0อนตาํแหน่งขอ้มูลไปตาํแหน่งสุดทา้ย 

ตารางที�1 แสดงคาํอธิบายปุ่ มต่างๆในแถบเมนูของโปรแกรม 

 

ขั �นที� 1 

ขั �นที� 2 



โปรแกรมรับซื �อนํ �ายาง 12 

 

3.5) การกาํหนดค่าเริ�มต้น 

           การใช้งานโปรแกรมตอ้งมีการกาํหนดค่าเริ0มตน้เพื0อใช้สาํหรับการเขา้สู่ระบบ,เพิ0มขอ้มูลรับซื�อนํ�า

ยาง, ออกรายงาน และอื0นๆ 

ซึ0 งประกอบด้วย 

- ขอ้มูลสมาชิก 

- รายละเอียดสินคา้ 

- ราคาเพิ0มตามเปอร์เซ็นต์ 

- รหัสผา่น 

- ขอ้มูลกิจการ 

3.5.1) ข้อมูลสมาชิก 

       ระบุขอ้มูลสมาชิกเพื0อเป็นขอ้มูลหลกั (ผูที้0เรารับซื�อนํ�ายาง)โดยขอ้มูลสมาชิกประกอบดว้ยประวติั

ส่วนตวัของสมาชิกและเปอร์เซ็นตเ์จา้ของสวนยาง เปอร์เซ็นต์คนตดัยาง เพื0อจูงใจในการเพิ0มปริมาณ

การขายให้แก่ท่านมากขึ�นซึ0 งท่านอาจให้หรือไม่เปอร์เซ็นต์ก็ได ้

 
รูปที�14 การเข้าเมนูข้อมูลสมาชิก 
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รูปที�15 ฟอร์มข้อมูลสมาชิก 

***หมายเหตุท่านสามารถดูคาํอธิบายการทาํงานของปุ่มต่างๆไดที้0 ตารางที01 คาํอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 10> 
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3.5.2) รายละเอียดสินค้า 

       ระบุขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ ไดแ้ก่ รหัส ชื0อสินคา้ (รับซื�อยางกี0ประเภท) คิดตามเปอร์เซ็นต ์(เช่นใน

รูปที017 ฟอร์มรายละเอียดสินคา้ สินคา้นํ�ายางสดให้คิดตามเปอร์เซ็นต์ที0นํ�ายางสดได้เป็นยางแห้ง ซึ0 งเศษ

ยางและยางแผน่ไม่ตอ้งคิดตามเปอร์เซ็นต์แต่สามารถนาํมาคิดราคาได้เลย) แฟ้มแบบฟอร์ม (กาํหนด

แบบฟอร์มการออกใบรับเงินให้สินคา้แต่ละตวั) 

 

 
รูปที�16 การเข้าเมนูรายละเอียดสินค้า 

 
รูปที�17 ฟอร์มรายละเอียดสินค้า 

***หมายเหตุท่านสามารถดูคาํอธิบายการทาํงานของปุ่มต่างๆไดที้0 ตารางที01 คาํอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.5.3) ราคาเพิ�มตามเปอร์เซ็นต์ 

ท่านสามารถเพิ0มราคาตามเปอร์เซ็นต์นํ�ายางเพื0อเป็นการจูงใจในการซื�อนํ�ายางไดโ้ดยเขา้ไปกาํหนดใน 

เมนูราคาเพิ0มตามเปอร์เซ็นต์ใส่จาํนวนเงินในช่อง เพิ0ม(+)/ลด(-) และกาํหนดช่วงเปอร์เซ็นต์ที0ช่อง %

เริ0มตน้และ%สิ�นสุด 

 
รูปที�18 การเข้าเมนูราคาเพิ�มตามเปอร์เซ็นต์ 

 
รูปที�19 ฟอร์มราคาเพิ�มตามเปอร์เซ็นต์ 

***หมายเหตุท่านสามารถดูคาํอธิบายการทาํงานของปุ่มต่างๆไดที้0 ตารางที01 คาํอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.5.4) รหัสผ่าน 

        เมื0อท่านเขา้สู่ฟอร์มรหัสผา่นแลว้ท่านสามารถเพิ0มผูใ้ช้หรือแกไ้ข USERNAME PASSWORD  

และระดบัสิทธิw ของผูใ้ช้แต่ละคนเพื0อกาํหนดขอบเขตการเขา้ถึงขอ้มูล 

 
รูปที�20 การเข้าเมนูรหัสผ่าน 

 
รูปที�21 ฟอร์มรหัสผ่าน 

***หมายเหตุท่านสามารถดูคาํอธิบายการทาํงานของปุ่มต่างๆไดที้0 ตารางที01 คาํอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.5.5) ข้อมูลกิจการ 

      ระบุขอ้มูลกิจการของท่านเพื0อใช้ในการออกเอกสารและกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งทศนิยมและรูปแบบ

การปัดเศษเพื0อใช้ในการการคาํนวณคิดราคารับซื�อยาง รวมทั�งกาํหนดวา่ท่านมีวิธีการให้ราคาเพิ0มเพื0อจูง

ใจหรือไม่ถา้เพิ0มจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ยางหรือเพิ0มโดยป้อรราคาเอง 

 
รูปที�22 การเข้าเมนูข้อมูลกิจการ 

 
รูปที�23 ฟอร์มข้อมูลกิจการ 

***หมายเหตุท่านสามารถดูคาํอธิบายการทาํงานของปุ่มต่างๆไดที้0 ตารางที01 คาํอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 

 



โปรแกรมรับซื �อนํ �ายาง 18 

 

3.6) งานประจําวัน 

เมื0อท่านได้เตรียมขอ้มูลหลกัไวพ้ร้อมแลว้ ท่านก็สามารถเริ0มใช้งานจริงซึ0 งอยูใ่นเมนูงานประจาํวนั 

ซึ0 งประกอบด้วย 

- ราคาประกาศ 

- ซื�อสินคา้ 

3.6.1) ราคาประกาศ 

       ก่อนการซื�อสินคา้ตอ้งทาํการระบุราคาประกาศซึ0 งองค์การสวนยางจะประกาศราคาประจาํวนัไวโ้ดย

เลือกช่วงวนัที0ที0จะเพิ0มราคาประกาศหรือถา้ท่านจะทาํการแกไ้ขราคาที0เคยบนัทึกไวแ้ลว้ก็ให้เลือกช่วง

วนัที0ที0ตอ้งการแกไ้ขแลว้เขา้ไปทาํการแกไ้ขหรือเพิ0มขอ้มูลไดใ้นฟอร์มราคายางในรูปที0 26 ฟอร์มระบุ

ราคาประกาศ 

 
รูปที�24 การเข้าเมนูราคาประกาศ 

 
รูปที�25 ฟอร์มเลือกช่วงวันที�สําหรับระบุราคาประกาศ 
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รูปที�26 ฟอร์มระบุราคาประกาศ 

 

***หมายเหตุท่านสามารถดูคาํอธิบายการทาํงานของปุ่มต่างๆไดที้0 ตารางที01 คาํอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.6.2) ซื,อสินค้า 

        เมื0อท่านได้เตรียมขอ้มูลหลกัครบแลว้ ท่านสามารถดาํเนินการทาํเอกสารซื�อสินคา้ได้โดยไปที0เมนู

ยอ่ยซื�อสินคา้ในเมนูงานประจาํวนัแลว้เลือกชนิดสินคา้ที0ท่านตอ้งการซื�อจะอยูใ่นฟอร์มเลือกชนิดสินคา้

ดงัรูปที0 28 ซึ0 งชนิดสินคา้เหล่านี�ท่านตอ้งไประบุไวใ้นเมนูกาํหนดค่าเริ0มตน้ในเมนูยอ่ยรายละเอียดสินคา้

(หัวขอ้ 3.5.2 รายละเอียดสินคา้) 

 
รูปที�27 การเข้าเมนูซื,อสินค้า 

 
รูปที�28 ฟอร์มเลือกชนิดสินค้า 

             

 

1.เลือกชนิดสนิค้า 

2 
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        หากท่านยงัไม่ไดก้าํหนดราคาประกาศหรือตอ้งการเพิ0มขอ้มูลสมาชิกท่านสามารถมาเพิ0มหรือแกไ้ข

ขอ้มูลไดที้0แบบฟอร์มรับซื�อสินคา้โดยเขา้ไปที0เมนูขอ้มูลหลกัแลว้เลือกเมนูยอ่ยที0ท่านตอ้งการเพิ0มหรือ

แกไ้ขไดด้งัรูปที029 เขา้เมนูขอ้มูลหลกัในฟอร์มรับซื�อสินคา้ 

 
รูปที�29 เข้าเมนูข้อมูลหลักในฟอร์มรับซื,อสินค้า 

           เมื0อท่านเลือกชนิดสินคา้แลว้จะเขา้สู่ฟอร์มรับซื�อสินคา้ให้ท่านทาํการเพิ0มเอกสารโดยคลิTกปุ่มเพิ0ม

เอกสารซึ0 งระบบจะเพิ0มขอ้มูล เลขที0 วนัที0ซื�อ เวลา ราคา (ถา้ท่านทาํการระบุราคาประกาศไว)้ ให้ท่านอตั

โนมตัจากนั�นให้ท่านคลิTก(   ) เลือกสมาชิกที0ท่านตอ้งการซื�อสินคา้ ถา้ท่านมีขอ้มูลเพิ0มเติมอาจระบุ

ในช่องหมายเหตุได ้จากนั�นกรอกรายละเอียดดงันี�  

- นํ�าหนกัรวมถงั 

- นํ�าหนกัถงั 

- %ยาง (เปอร์เซ็นต์ที0นํ�ายางสดเปลี0ยนเป็นยางแห้ง) 

- บวกเพิ0ม (ระบุเพิ0มในกรณีที0เลือกวธีิการใหร้าคาเพิ0มในขอ้มูลกิจการเป็นป้อนราคาเพิ0มเองแต่ถา้หากทา่น

เลือกวธีิคิดตามเปอร์เซ็นตย์างระบบจะเพิ0มขอ้มูลในช่องราคาบวกเพิ0มใหซึ้0 งทา่นตอ้งไดเ้คยไปกาํหนดไวที้0

เมนูกาํหนดคา่เริ0มตน้ในหวัขอ้ยอ่ยราคาเพิ0มตามเปอร์เซ็นต ์<หวัขอ้3.5.3 หนา้ 13> ) 
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           ระบบจะคาํนวณ นํ�าหนกัสด นํ�าหนกัแห้ง ราคาสุทธิ รวมเงิน ให้เมื0อท่านระบุขอ้มูลขา้งตน้ 

ฟอร์มรับซื�อสินคา้ จากนั�นให้ท่านบนัทึกขอ้มูลและอาจพิมพใ์บรับซื�อสินคา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานซึ0 ง

ลาํดบัขั�นตอนการระบุขอ้มูลอยูใ่นรูปที030 

 

 

 
รูปที�30 ฟอร์มรับซื,อสินค้า 

***หมายเหตุท่านสามารถดูคาํอธิบายการทาํงานของปุ่มต่างๆไดที้0 ตารางที01 คาํอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 

 

 

 

1.คลิ!กเพิ�มเอกสาร 

2.คลิ!กเลอืกสมาชิก 

3 

4 

5 

6.ระบุในกรณีที�เลือกวิธีการให้ราคาเพิ�ม

ในข้อมูลกิจการคือป้อนราคาเพิ�มเอง 

7.บันทึก 

8.พิมพ์ใบรับซื �อสนิค้า 
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การพิมพ์ใบรับสินค้าประจําวัน         

          เมื0อท่านตอ้งการพิมพ์ใบรับสินคา้ประจาํวนัเพื0อเก็บไวเ้ป็นเอกสารหรือหลกัฐานให้ท่านเขา้สู่เมนู

รายงานในเมนูย่อยพิมพใ์บรับสินคา้ประจาํวนั 

 
รูปที�31 เข้าเมนูรายงานในฟอร์มรับซื,อสินค้า 

 

 
รูปที�32 เข้าเมนูรายงานใบรับสินค้าประจาํวัน 

 

 

 

ออกรายงานใบรับสินค้าประจาํวัน 
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การแก้ไขแบบฟอร์มรับซื,อสินค้า 

         หากท่านตอ้งการแกไ้ขแบบฟอร์มใบรับซื�อสินคา้ไม่วา่สินคา้ชนิดใด เมื0อท่านเขา้สู่แบบฟอร์มรับ

ซื�อสินคา้แลว้ให้ท่านเขา้ไปที0เมนูแกไ้ขแบบฟอร์มแลว้เลือกเมนูย่อยแบบฟอร์มใบรับซื�อสินคา้ชนิดนั�น

เช่นตวัอยา่งจะเป็นสินคา้ชนิดนํ�ายางดงัรูปที030 เขา้เมนูแกไ้ขแบบฟอร์มใบรับซื�อนํ�ายาง  

 
รูปที�33 เข้าเมนูแก้ไขแบบฟอร์มใบรับซื,อนํ,ายาง 

 

        เมื0อท่านเขา้สู่หน้าแกไ้ขแบบฟอร์มแลว้ท่านสามารถทาํการแกไ้ขตามความตอ้งการไดต้วัอยา่งเช่น 

เปลี0ยนขอ้ความ สี ตาํแหน่ง เพิ0มรูปภาพ เปลี0ยนขนาดตวัอกัษรหรือฟอนต์ตวัอกัษรได ้

รูปภาพ คําอธิบาย ลักษณะการใช้งาน 

 ปุ่มชี�  คลิTกลากเพื0อเลื0อนตาํแหน่งหรือดบัเบิ�ลคลิTกเพื0อแกไ้ขขอ้ความ 

 ปุ่มขนาด คลิTกเพื0อขยายขนาดหน้าให้มองเห็นชัดเจนยิ0งขึ�น 

 ปุ่มเพิ0มขอ้ความ คลิTกตาํแหน่งที0ตอ้งการเพิ0มขอ้ความ 

 ปุ่มเพิ0มรูปภาพ คลิTกตาํแหน่งที0ตอ้งการเพิ0มรูปภาพ 
ตารางที�2 แสดงคาํอธิบายปุ่ มต่างๆในแถบแก้ไขฟอร์ม 
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รูปที�34 แถบเครื�องมือแก้ไขฟอร์ม 

 

 
รูปที�35 แบบฟอร์มใบรับซื,อนํ,ายาง 

***หมายเหตุ การแกไ้ขในส่วนที0เกี0ยวขอ้งกบัฐานขอ้มูลให้ท่านติดต่อสอบถามจากผูพ้ฒันาตามช่องทางติดต่อใน

โปรแกรม 

 

เปลี�ยนรูปแบบฟอนต์ 

เปลี�ยนขนาดตวัอกัษร 

เปลี�ยนเป็นตัวอกัษรหนา 

บันทกึ 

เปลี�ยนเป็นตัวอกัษรเอียง 

ขีดเส้นใต้ข้อความ 
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3.7) รายงาน 

      เมื0อท่านตอ้งการทราบภาพรวมการซื�อสินคา้ประจาํวนัหรือสรุปยอดรับซื�อสินคา้ในช่วงเวลาใดๆ

ท่านสามารถออกรายงานได้โดยเขา้สู่เมนูรายงานซึ0 งประกอบดว้ย 

-  ซื�อสินคา้ประจาํวนั 

-  สรุปรับซื�อสินคา้ประจาํวนั 

-  EXPORT DATA 

3.7.1) ซื,อสินค้าประจําวัน 

       รายงานซื�อสินคา้ประจาํวนัเหมาะกบัการสรุปเมื0อสิ�นสุดวนัหรือสิ�นสุดการซื�อสินคา้ของแต่ละวนั

เพื0อให้ทราบวา่วนัดงักล่าวรับซื�อสินคา้ทั�งหมดนํ�าหนกัรวมเท่าใด ราคารวมเป็นเงินกี0บาทโดยท่าน

สามารถเลือกเงื0อนไขการออกรายงานซื�อสินคา้ประจาํวนัไดด้งันี�  

- เรียงตามเลขที0    (เลขที0ใบรับซื�อ) 

-เรียงตามสมาชิก (รหัสสมาชิก) 

-เจาะจงสมาชิก   (ระบุสมาชิกเพียงคนเดียว) 

 
รูปที�36 เข้าเมนูรายงานซื,อสินค้าประจาํวัน 
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รายงานซื,อสินค้าประจําวันเรียงตามเลขที�  

 
รูปที�37 เข้าเมนูรายงานซื,อสินค้าประจาํวันเรียงตามเลขที� 

 
รูปที�38 ฟอร์มเลือกช่วงวันที�ในการออกรายงาน 

 

 
รูปที�39 ตัวอย่างรายงานซื,อสินค้าประจาํวันเรียงตามเลขที� 

พิมพ์รายงาน 
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รายงานซื,อสินค้าประจําวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที�40 เข้าเมนูรายงานซื,อสินค้าประจาํวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที�41 ฟอร์มเลือกช่วงวันที�ในการออกรายงาน 

 

 
รูปที�42 ตัวอย่างรายงานซื,อสินค้าประจาํวันเรียงตามสมาชิก 

พิมพ์รายงาน 
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รายงานซื,อสินค้าประจําวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที�43 เข้าเมนูรายงานซื,อสินค้าประจาํวันเจาะจงสมาชิก 

 
รูปที�44 ฟอร์มเลือกสมาชิกในการออกรายงาน 

 
รูปที�45 ตัวอย่างรายงานซื,อสินค้าประจาํวันเจาะจงสมาชิก 

พิมพ์รายงาน 
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3.7.2) สรุปรับซื,อสินค้าประจําวัน 

       รายงานสรุปรับซื�อสินคา้ประจาํวนัเหมาะกบัการสรุปเมื0อสิ�นสุดเดือนหรือสิ�นสุดช่วงเวลาใดๆ

เพื0อให้ทราบวา่ช่วงเวลาดงักล่าวรับซื�อสินคา้ทั�งหมดนํ� าหนกัรวมเท่าใด ราคารวมเป็นเงินกี0บาทโดยท่าน

สามารถเลือกเงื0อนไขการออกรายงานสรุปรับซื�อสินคา้ประจาํวนัไดด้งันี�  

- เรียงตามเลขที0    (เลขที0ใบรับซื�อ) 

-เรียงตามสมาชิก (รหัสสมาชิก) 

-เจาะจงสมาชิก   (ระบุสมาชิกเพียงคนเดียว) 

 

 
รูปที�46 เข้าเมนูรายงานสรุปรับซื,อสินค้าประจาํวัน 
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รายงานซื,อสินค้าประจําวันเรียงตามเลขที�  

 
รูปที�47 เข้าเมนูรายงานสรุปรับซื,อสินค้าประจาํวันเรียงตามวันที� 

 

 
รูปที�48 ฟอร์มเลือกช่วงวันที�ในการออกรายงาน 

 

 
รูปที�49 ตัวอย่างรายงานสรุปรับซื,อสินค้าประจาํวันเรียงตามวันที� 

พิมพ์รายงาน 
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รายงานซื,อสินค้าประจําวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที�50 เข้าเมนูรายงานสรุปรับซื,อสินค้าประจาํวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที�51 ฟอร์มเลือกช่วงวันที�ในการออกรายงาน 

 
รูปที�52 ตัวอย่างรายงานสรุปรับซื,อสินค้าประจาํวันเรียงตามสมาชิก 

 

พิมพ์รายงาน 
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รายงานซื,อสินค้าประจําวันเจาะจงสมาชิก 

 
รูปที�53 เข้าเมนูรายงานสรุปรับซื,อสินค้าประจาํวันเจาะจงสมาชิก 

 
รูปที�54 ฟอร์มเลือกสมาชิกในการออกรายงาน 

 
รูปที�55 ฟอร์มเลือกช่วงวันที�ในการออกรายงาน 
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รูปที�56 ตัวอย่างรายงานสรุปรับซื,อสินค้าประจาํวันเจาะจงสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์รายงาน 
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การสร้างรายงานใหม่ตามความต้องการ 

        หากท่านตอ้งการรายงานที0นอกเหนือจากรายงานที0มีอยูใ่นระบบ ท่านสามารถทาํการสร้างรูปแบบ

รายงานใหม่ได ้แต่ท่านจาํเป็นตอ้งมีความรู้พื�นฐานดา้นภาษาติดต่อฐานขอ้มูล SQL และเขา้ใจฐานขอ้มูล

ของโปรแกรมนี�ดงันั�นแนะนาํให้ท่านติดต่อผูป้ระสานงานที0ติดตั�งโปรแกรมให้ท่านหรือผูพ้ฒันาเป็น

ผูส้ร้างรายงานให้ 

 
รูปที�57 เข้าเมนู EXPORT DATA 

 
รูปที�58 ฟอร์มสร้างรายงานใหม่  
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3.8) หน้าที�พิเศษ 

      การใช้งานโปรแกรมอาจตอ้งมีการจดัการขอ้มูลเพื0อไม่ให้ประสิทธิภาพในการทาํงานลดลงหรืออาจ

ตอ้งมีการลา้งขอ้มูลเพื0อเริ0มระบบใหม่ซึ0 งอยูใ่นเมนูหน้าที0พิเศษซึ0 งประกอบดว้ย 

- สาํรองขอ้มูล 

- ดึงขอ้มูลสาํรองมาใช้งาน 

- ลา้งขอ้มูลเริ0มระบบใหม่ 

- ลงทะเบียนผลิตภณัฑ์(อธิบายในหัวขอ้ 3.3 การลงทะเบียนผลิตภณัฑ์หน้า ) 

3.8.1) สํารองข้อมูล 

       เมื0อท่านไดใ้ช้งานโปรแกรมไปเป็นระยะเวลานานขอ้มูลที0เก็บอยูจ่ะมีจาํนวนมากและอาจทาํให้การ

ทาํงานของโปรแกรมช้าลง ซึ0 งมีขอ้มูลบางส่วนไม่ไดจ้าํเป็นตอ้งใช้งานดงันั�น ท่านตอ้งทาํการจดัระเบียบ

ขอ้มูลใหม่แลว้ดึงขอ้มูลที0ไดท้าํการจดัระเบียบแลว้มาใช้งานโดยเขา้เมนูหน้าที0พิเศษในเมนูย่อยสาํรอง

ขอ้มูลดงัตวัอยา่งในรูปที059 เขา้เมนูสาํรองขอ้มูล 

 
รูปที�59 เข้าเมนูสํารองข้อมูล 

         จากนั�นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจง้ขอคาํยืนยนัในการจดัระเบียบขอ้มูลเพื0อเพิ0มประสิทธิภาพ

โปรแกรมและให้ท่านปิดเครื0องลูกข่ายที0เปิดโปรแกรมนี� อยูแ่ลว้ให้ท่านคลิTกปุ่ม YES ดงัตวัอยา่งในรูปที0 

60 หน้าต่างแจง้ยืนยนัจดัระเบียบขอ้มูลเมื0อจดัระเบียบเรียบร้อยแลว้โปรแกรมจะแสดงที0อยูแ่ละชื0อไฟล์

ที0จดัระเบียบแลว้ให้คุณเปลี0ยนชื0อไฟล์ LATEX.GDB เป็นชื0ออื0นแนะนาํให้เปลี0ยนเป็น LATEXแลว้ตามดว้ย
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วนัที0เพื0อให้ทราบวา่เป็นขอ้มูลของวนัไหนแล้วแกชื้0อไฟล์ที0จดัระเบียบแลว้เป็น LATEX.GDB แลว้จะได้

ทาํการดึงขอ้มูลสาํรองมาใช้งานซึ0 งจะอธิบายในหัวขอ้ 3.8.2 ต่อไป 

 

 
รูปที�60 หน้าต่างแจ้งยืนยันจัดระเบียบข้อมูล 

 

 

รูปที�61 หน้าต่างแจ้งจัดระเบียบข้อมูลแล้ว 
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3.8.2) ดึงข้อมูลสํารองมาใช้งาน 

       เมื0อไดมี้การจดัระเบียบขอ้มูลจากในหัวขอ้ 3.8.1 แลว้ให้ดึงขอ้มูลที0จดัระเบียบมาใช้งานโดยเขา้ไปที0

เมนูหน้าที0พิเศษในเมนูยอ่ยดึงขอ้มูลสาํรองมาใช้งานดงัตวัอยา่งในรูปที062 เขา้เมนูดึงขอ้มูลสาํรองมาใช้

งานจากนั�นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจง้การดึงขอ้มูลที0ไดจ้ดัระเบียบแลว้มาใช้งานและให้ท่านปิด

เครื0องลูกข่ายที0เปิดโปรแกรมนี� อยูแ่ลว้ให้ท่านคลิTกปุ่ม YES ดงัตวัอยา่งในรูปที063 หน้าต่างแจง้การดึง

ขอ้มูลที0ไดจ้ดัระเบียบแลว้มาใช้งาน 

 

 
รูปที�62 เข้าเมนูดึงข้อมูลสํารองมาใช้งาน 

 
รูปที�63 หน้าต่างแจ้งการดึงข้อมูลที�ได้จัดระเบียบแล้วมาใช้งาน 
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3.8.3) ล้างข้อมูลเริ�มระบบใหม่ 

       ในกรณีที0ท่านทดลองใช้งานโปรแกรมชุดทดลองแล้วตอ้งการเริ0มใช้งานจริงจึงไม่ตอ้งการเก็บขอ้มูล

เคลื0อนไหวขณะทดลองใช้ไว ้หรือในกรณีอื0นๆ ท่านสามารถทาํการลา้งขอ้มูลเพื0อเริ0มระบบใหม่ได ้โดย

เขา้ไปที0เมนูหน้าที0พิเศษในเมนูยอ่ยลา้งขอ้มูลเริ0มระบบใหม่ดงัรูปที064 เขา้เมนูลา้งขอ้มูลเริ0มระบบใหม่ 

 

 
รูปที�64 เข้าเมนูล้างข้อมูลเริ�มระบบใหม่ 

จากนั�นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเริ0มตน้ระบบใหม่ หากท่านตอ้งการลา้งขอ้มูลหลกัไดแ้ก่ขอ้มูลลูกคา้

หรือขอ้มูลราคายางให้ท่านทาํเครื0องหมายถูกหน้าขอ้มูลหลกันั�นๆแลว้คลิTกปุ่ม OK ซึ0 งแสดงตวัอยา่งดงั

รูปที065 หน้าต่างเริ0มตน้ระบบใหม่ 

 
รูปที�65 หน้าต่างเริ�มต้นระบบใหม่ 
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4. การปิดโปรแกรม 

 

     เมื0อคุณตอ้งการออกจากโปรแกรมตอ้งตรวจสอบใหดี้ก่อนวา่ไดบ้นัทึกหรือยกเลิกขอ้มูลที0เพิ0มหรือแกไ้ข

จากฟอร์มทาํงานต่างๆเรียบร้อยแลว้ จากนั�นเขา้เมนูงานประจาํวนัไปที0เมนูยอ่ยเลิกการทาํงานซึ0งมีตวัอยา่ง

ในรูปที066 เขา้เมนูเลิกการทาํงานหรือคลิTกที0เครื0องหมายกากบาทตรงมุมบนขวามือตวัอยา่งในรูปที067 แถบ

ยอ่ขยายและปิดหนา้จอโปรแกรม  

 

 
รูปที�66 เข้าเมนูเลิกการทาํงาน 

 

รูปที�67 แถบย่อขยายและปิดหน้าจอ 

 
รูปที�68 หน้าต่างยืนยันเลิกการทาํงาน 

 


