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1. บทน า 

        กิจการรับซ้ือน ้ายางเป็นอีกกิจการหน่ึงท่ีตอ้งมีการจดัการขอ้มูล เอกสารการรับซ้ือ และอ่ืนๆ เพื่อความ

สะดวกในการจดัการขอ้มูลจึงควรมีระบบท่ีช่วยในการจดัการซ่ึงโปรแกรมรับซ้ือน ้ายาง Latex น้ีเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการเก็บขอ้มูลและค านวณค่ารับซ้ือ

สินคา้ใหถู้กตอ้งและรวดเร็วทั้งยงัสามารถออกรายงานสรุปค่ารับซ้ือสินคา้ตามช่วงเวลาท่ีตอ้งการทราบและ

สามารถแกไ้ขรูปแบบของแบบฟอร์มไดด้ว้ยตวัท่านเอง ซ่ึงขั้นตอนและวธีิการติดตั้งโปรแกรมและวธีิการใช้

งานโปรแกรมไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในเอกสารน้ี 
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2. การตดิตัง้โปรแกรม 

 

 
รูปที่1 หน้าแรกของเว็บไซต์ http://www.qsofttech.com 

 

 
รูปที่2 เมนูธุรกิจรับซื้อน า้ยางสด 

 

 

 

http://www.qsofttech.com/


โปรแกรมบริหารงานรับซือ้น า้ยาง Big Latex 6 

 

    ท่านสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมรับซ้ือน ้ายางสดไดจ้ากเวบ็ไซต์ http://www.qsofttech.com 

หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้เบอร์โทรศทัพ ์099-4146540 ,099-4544650 เม่ือเขา้สู่เว็บไซต์แลว้ให้ไป
คล๊ิกท่ีเมนูธุรกิจรับซ้ือน ้ายางแลว้คล๊ิกท่ีค าว่า Download 

รูปที่3 เมนุ  DOWNLOAD โปรแกรมรับซ้ือน า้ยาง BIG LATEX 

 

รูปที่4 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมน า้ยางสด  BIG LATEX 

http://www.qsofttech.com/
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จากรูปท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมรับซ้ือน ้ายางสดมีทั้งแบบใช้งานเคร่ืองเดียวและใช้งานร่วมกนั

หลายเคร่ืองในระบบเคร่ือข่ายแลน ท่านสามารถเลือกไดว้่าท่านตอ้งการใช้งานก่ีเคร่ืองหากในอนาคต

ตอ้งมีการเพิ่มเคร่ืองแนะน าให้ดาวโหลดโปรแกรมท่ีเป็นระบบเครือข่ายแลน ให้ท่านคล๊ิกท่ีปุ่ม 

DOWNLOAD เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาท าการติดตั้ง 

 
รูปที่5 การติดตั้งโปรแกรมรับซ้ือน า้ยางสดหน้าต่างแรก 

 

 
รูปที่6 การติดตั้งโปรแกรมรับซ้ือน า้ยางสดหน้าต่างที่สอง  
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รูปที่7 การติดตั้งโปรแกรมรับซ้ือน า้ยางสดหน้าต่างที่สาม 

 
รูปที่8 การติดตั้งโปรแกรมรับซ้ือน า้ยางสดหน้าต่างที่ส่ี 

 

 
รูปที่9 การติดตั้งโปรแกรมรับซื้อน า้ยางสดหน้าต่างสุดท้าย 

 

 

 

สร้างไอคอนโปรแกรมรับซือ้น า้ยาง  

บนหน้า Desktop เพื่อให้สะดวก

ในการเรียกใช้งานโปรแกรม 
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3. คูม่อืการใชโ้ปรแกรม 

3.1) การเปิดโปรแกรม 

 
รูปที่10 การเปิดโปรแกรม 

*** หมายเหตุ หรือท่านสามารถเปิดโปรแกรมจากหน้า DESKTOP หากท่านไดท้ าการสร้างไอคอนโปรแกรมไวแ้ลว้ตาม

รูปท่ี 7 

3.2 ) การเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่11 การเข้าสู่การโปรแกรม 
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เม่ือท่านเปิดโปรแกรมจะพบหน้าต่าง LOG IN เพื่อเป็นการป้องกนัสิทธิการใช้โปรแกรมและเขา้ถึงขอ้มูล

ในกรณีท่ีท่านเขา้สู่ระบบเป็นคร้ังแรกให้ท่านใช้ USER ID และ PASSWORD ดงัน้ี 

USER ID :     SYSTEM 

PASSWORD: 123 
*** หมายเหตุ ท่านสามารถเขา้สู่ระบบเพ่ือเพ่ิมผูใ้ชแ้ละเปล่ียนรหัสผ่านไดต้ามความตอ้งการซ่ึงจะอยู่ในหัวขอ้ 3.4.4) 

รหัสผ่าน 

3.3) การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

       การลงทะเบียนผลิตภณัฑ์โดยเขา้เมนูลงทะเบียนผลิตภณัฑ์แลว้ติดต่อขอรับ RELEASE CODE ทาง

หมายเลขโทรศพัท์(086-9531353) ตามท่ีระบุไวใ้นรูปท่ี  13 แลว้กดบนัทึก  

 
รูปที่12 การเข้าเมนูลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่13 การระบุ RELEASE CODE เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

3.4) ปุ่ มเมนูในแถบเมนูของโปรแกรม 

รูปภาพ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ลักษณะการใช้งาน 

 การเพิ่มขอ้มูล คล๊ิกก่อนเพิ่มขอ้มูลหรือเอกสาร 

 การแกไ้ขขอ้มูล คล๊ิกก่อนแกไ้ขขอ้มูลท่ีได้เคยท าการบนัทึกไปแลว้ 

 การบนัทึกขอ้มูล คล๊ิกหลงัจากท่ีท าการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลแลว้ 

 ยกเลิกขอ้มูล คล๊ิกยกเลิกขอ้มูลท่ียงัไม่ได้ท  าการบนัทึก 

 ลบขอ้มูล คล๊ิกลบขอ้มูลท่ีไดท้  าการบนัทึกไปแลว้ 

 พิมพเ์อกสาร คล๊ิกเพื่อพิมพเ์อกสาร 

 คน้หาขอ้มูล คล๊ิกเพื่อคน้หาขอ้มูลโดยใส่รหัสของขอ้มูลในการคน้หา 

 ออกจากการท างาน คล๊ิกเพื่อออกจากการท างาน 

 เล่ือนต าแหน่งขอ้มูลไปต าแหน่งแรกสุด คล๊ิกเล่ือนต าแหน่งขอ้มูลไปต าแหน่งแรก 

 เล่ือนต าแหน่งขอ้มูลไปต าแหน่งก่อนหน้า คล๊ิกเล่ือนต าแหน่งขอ้มูลไปต าแหน่งก่อนหน้า 

 เล่ือนต าแหน่งขอ้มูลไปขอ้มูลถดัไป คล๊ิกเล่ือนต าแหน่งขอ้มูลไปต าแหน่งถดัไป 

 เล่ือนต าแหน่งขอ้มูลไปขอ้มูลสุดทา้ย คล๊ิกเล่ือนต าแหน่งขอ้มูลไปต าแหน่งสุดทา้ย 

ตารางที่1 แสดงค าอธิบายปุ่ มต่างๆในแถบเมนูของโปรแกรม 

 

ขัน้ที่ 1 

ขัน้ที่ 2 
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3.5) การก าหนดค่าเร่ิมต้น 

           การใช้งานโปรแกรมตอ้งมีการก าหนดค่าเร่ิมตน้เพื่อใช้ส าหรับการเขา้สู่ระบบ,เพิ่มขอ้มูลรับซ้ือน ้า

ยาง, ออกรายงาน และอ่ืนๆ 

ซ่ึงประกอบด้วย 

- ขอ้มูลสมาชิก 

- รายละเอียดสินคา้ 

- ราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ 

- รหัสผ่าน 

- ขอ้มูลกิจการ 

3.5.1) ข้อมูลสมาชิก 

       ระบุขอ้มูลสมาชิกเพื่อเป็นขอ้มูลหลกั (ผูท่ี้เรารับซ้ือน ้ายาง)โดยขอ้มูลสมาชิกประกอบดว้ยประวติั

ส่วนตวัของสมาชิกและเปอร์เซ็นต์เจา้ของสวนยาง เปอร์เซ็นต์คนตดัยาง เพื่อจูงใจในการเพิ่มปริมาณ

การขายให้แก่ท่านมากข้ึนซ่ึงท่านอาจให้หรือไม่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ 

 
รูปที่14 การเข้าเมนูข้อมูลสมาชิก 
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รูปที่15 ฟอร์มข้อมูลสมาชิก 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 10> 
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3.5.2) รายละเอียดสินค้า 

       ระบุขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ ไดแ้ก่ รหัส ช่ือสินคา้ (รับซ้ือยางก่ีประเภท) คิดตามเปอร์เซ็นต์ (เช่นใน

รูปท่ี17 ฟอร์มรายละเอียดสินคา้ สินคา้น ้ายางสดให้คิดตามเปอร์เซ็นต์ท่ีน ้ายางสดได้เป็นยางแห้ง ซ่ึงเศษ
ยางและยางแผ่นไม่ตอ้งคิดตามเปอร์เซ็นต์แต่สามารถน ามาคิดราคาได้เลย) แฟ้มแบบฟอร์ม (ก าหนด

แบบฟอร์มการออกใบรับเงินให้สินคา้แต่ละตวั) 

 

 
รูปที่16 การเข้าเมนูรายละเอียดสินค้า 

 
รูปที่17 ฟอร์มรายละเอียดสินค้า 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.5.3) ราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ 

ท่านสามารถเพิ่มราคาตามเปอร์เซ็นต์น ้ายางเพื่อเป็นการจูงใจในการซ้ือน ้ายางไดโ้ดยเขา้ไปก าหนดใน 

เมนูราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ใส่จ านวนเงินในช่อง เพิ่ม(+)/ลด(-) และก าหนดช่วงเปอร์เซ็นต์ท่ีช่อง %

เร่ิมตน้และ%ส้ินสุด 

 
รูปที่18 การเข้าเมนูราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ 

 
รูปที่19 ฟอร์มราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.5.4) รหัสผ่าน 

        เม่ือท่านเขา้สู่ฟอร์มรหัสผ่านแลว้ท่านสามารถเพิ่มผูใ้ช้หรือแกไ้ข USERNAME PASSWORD  

และระดบัสิทธ์ิของผูใ้ช้แต่ละคนเพื่อก าหนดขอบเขตการเขา้ถึงขอ้มูล 

 
รูปที่20 การเข้าเมนูรหัสผ่าน 

 
รูปที่21 ฟอร์มรหัสผ่าน 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.5.5) ข้อมูลกิจการ 

      ระบุขอ้มูลกิจการของท่านเพื่อใช้ในการออกเอกสารและก าหนดจ านวนต าแหน่งทศนิยมและรูปแบบ

การปัดเศษเพื่อใช้ในการการค านวณคิดราคารับซ้ือยาง รวมทั้งก าหนดว่าท่านมีวิธีการให้ราคาเพิ่มเพื่อจูง

ใจหรือไม่ถา้เพิ่มจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ยางหรือเพิ่มโดยป้อนราคาเอง 

 
รูปที่22 การเข้าเมนูข้อมูลกิจการ 

 
รูปที่23 ฟอร์มข้อมูลกิจการ 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.6) งานประจ าวัน 

เม่ือท่านไดเ้ตรียมขอ้มูลหลกัไวพ้ร้อมแลว้ ท่านก็สามารถเร่ิมใช้งานจริงซ่ึงอยู่ในเมนูงานประจ าวนั 

ซ่ึงประกอบด้วย 

- ราคาประกาศ 

- ซ้ือสินคา้ 

3.6.1) ราคาประกาศ 

       ก่อนการซ้ือสินคา้ตอ้งท าการระบุราคาประกาศซ่ึงองค์การสวนยางจะประกาศราคาประจ าวนัไวโ้ดย

เลือกช่วงวนัท่ีท่ีจะเพิ่มราคาประกาศหรือถา้ท่านจะท าการแกไ้ขราคาท่ีเคยบนัทึกไวแ้ลว้ก็ให้เลือกช่วง

วนัท่ีท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้เขา้ไปท าการแกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูลไดใ้นฟอร์มราคายางในรูปท่ี 26 ฟอร์มระบุ

ราคาประกาศ 

 
รูปที่24 การเข้าเมนูราคาประกาศ 

 
รูปที่25 ฟอร์มเลือกช่วงวันที่ส าหรับระบุราคาประกาศ 
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รูปที่26 ฟอร์มระบุราคาประกาศ 

 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 
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3.6.2) ซ้ือสินค้า 

        เม่ือท่านได้เตรียมขอ้มูลหลกัครบแลว้ ท่านสามารถด าเนินการท าเอกสารซ้ือสินคา้ได้โดยไปท่ีเมนู

ย่อยซ้ือสินคา้ในเมนูงานประจ าวนัแลว้เลือกชนิดสินคา้ท่ีท่านตอ้งการซ้ือจะอยู่ในฟอร์มเลือกชนิดสินคา้

ดงัรูปท่ี 28 ซ่ึงชนิดสินคา้เหล่าน้ีท่านตอ้งไประบุไวใ้นเมนูก าหนดค่าเร่ิมตน้ในเมนูย่อยรายละเอียดสินคา้

(หัวขอ้ 3.5.2 รายละเอียดสินคา้) 

 
รูปที่27 การเข้าเมนูซื้อสินค้า 

 
รูปที่28 ฟอร์มเลือกชนิดสินค้า 

             

 

1.เลือกชนิดสนิค้า 

2 
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        หากท่านยงัไม่ไดก้  าหนดราคาประกาศหรือตอ้งการเพิ่มขอ้มูลสมาชิกท่านสามารถมาเพิ่มหรือแกไ้ข

ขอ้มูลไดท่ี้แบบฟอร์มรับซ้ือสินคา้โดยเขา้ไปท่ีเมนูขอ้มูลหลกัแลว้เลือกเมนูย่อยท่ีท่านตอ้งการเพิ่มหรือ

แกไ้ขไดด้งัรูปท่ี29 เขา้เมนูขอ้มูลหลกัในฟอร์มรับซ้ือสินคา้ 

 
รูปที่29 เข้าเมนูข้อมูลหลักในฟอร์มรับซื้อสินค้า 

           เม่ือท่านเลือกชนิดสินคา้แลว้จะเขา้สู่ฟอร์มรับซ้ือสินคา้ให้ท่านท าการเพิ่มเอกสารโดยคล๊ิกปุ่มเพิ่ม

เอกสารซ่ึงระบบจะเพิ่มขอ้มูล เลขท่ี วนัท่ีซ้ือ เวลา ราคา (ถา้ท่านท าการระบุราคาประกาศไว)้ ให้ท่านอตั

โนมตัจากนั้นให้ท่านคล๊ิก(   ) เลือกสมาชิกท่ีท่านตอ้งการซ้ือสินคา้ ถา้ท่านมีขอ้มูลเพิ่มเติมอาจระบุ

ในช่องหมายเหตุได ้จากนั้นกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

- น ้าหนกัรวมถงั 

- น ้าหนกัถงั 

- %ยาง (เปอร์เซ็นต์ท่ีน ้ายางสดเปล่ียนเป็นยางแห้ง) 

- บวกเพิ่ม (ระบุเพิ่มในกรณีท่ีเลือกวธีิการใหร้าคาเพิ่มในขอ้มูลกิจการเป็นป้อนราคาเพิ่มเองแต่ถา้หากท่าน

เลือกวธีิคิดตามเปอร์เซ็นตย์างระบบจะเพิ่มขอ้มูลในช่องราคาบวกเพิ่มใหซ่ึ้งท่านตอ้งไดเ้คยไปก าหนดไวท่ี้

เมนูก าหนดค่าเร่ิมตน้ในหวัขอ้ยอ่ยราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต ์<หวัขอ้3.5.3 หนา้ 13> ) 
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           ระบบจะค านวณ น ้ าหนกัสด น ้าหนกัแห้ง ราคาสุทธิ รวมเงิน ให้เมื่อท่านระบุขอ้มูลขา้งตน้ 

ฟอร์มรับซ้ือสินคา้ จากนั้นให้ท่านบนัทึกขอ้มูลและอาจพิมพใ์บรับซ้ือสินคา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานซ่ึง

ล าดบัขั้นตอนการระบุขอ้มูลอยู่ในรูปท่ี30 

 

 

 
รูปที่30 ฟอร์มรับซ้ือสินค้า 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 9> 

 

 

 

1.คลิ๊กเพิ่มเอกสาร 

2.คลิ๊กเลอืกสมาชิก 

3 

4 

5 

6.ระบุในกรณีที่เลือกวิธีการให้ราคาเพิ่ม

ในข้อมูลกิจการคือป้อนราคาเพิ่มเอง 

7.บันทึก 

8.พิมพ์ใบรับซือ้สนิค้า 
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การพิมพ์ใบรับสินค้าประจ าวัน         

          เม่ือท่านตอ้งการพิมพ์ใบรับสินคา้ประจ าวนัเพื่อเก็บไวเ้ป็นเอกสารหรือหลกัฐานให้ท่านเขา้สู่เมนู

รายงานในเมนูย่อยพิมพใ์บรับสินคา้ประจ าวนั 

 
รูปที่31 เข้าเมนูรายงานในฟอร์มรับซื้อสินค้า 

 

 
รูปที่32 เข้าเมนูรายงานใบรับสินค้าประจ าวัน 

 

 

 

ออกรายงานใบรับสินค้าประจ าวัน 
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การแก้ไขแบบฟอร์มรับซ้ือสินค้า 

         หากท่านตอ้งการแกไ้ขแบบฟอร์มใบรับซ้ือสินคา้ไม่ว่าสินคา้ชนิดใด เมื่อท่านเขา้สู่แบบฟอร์มรับ

ซ้ือสินคา้แลว้ให้ท่านเขา้ไปท่ีเมนูแกไ้ขแบบฟอร์มแลว้เลือกเมนูย่อยแบบฟอร์มใบรับซ้ือสินคา้ชนิดนั้น

เช่นตวัอย่างจะเป็นสินคา้ชนิดน ้ายางดงัรูปท่ี30 เขา้เมนูแกไ้ขแบบฟอร์มใบรับซ้ือน ้ายาง  

 
รูปที่33 เข้าเมนูแก้ไขแบบฟอร์มใบรับซื้อน า้ยาง 

 

        เม่ือท่านเขา้สู่หน้าแกไ้ขแบบฟอร์มแลว้ท่านสามารถท าการแกไ้ขตามความตอ้งการไดต้วัอย่างเช่น 

เปล่ียนขอ้ความ สี ต าแหน่ง เพิ่มรูปภาพ เปล่ียนขนาดตวัอกัษรหรือฟอนต์ตวัอกัษรได้ 

รูปภาพ ค าอธิบาย ลักษณะการใช้งาน 

 ปุ่มช้ี คล๊ิกลากเพื่อเล่ือนต าแหน่งหรือดบัเบิ้ลคล๊ิกเพื่อแกไ้ขขอ้ความ 

 ปุ่มขนาด คล๊ิกเพื่อขยายขนาดหน้าให้มองเห็นชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ปุ่มเพิ่มขอ้ความ คล๊ิกต าแหน่งท่ีตอ้งการเพิ่มขอ้ความ 

 ปุ่มเพิ่มรูปภาพ คล๊ิกต าแหน่งท่ีตอ้งการเพิ่มรูปภาพ 
ตารางที่2 แสดงค าอธิบายปุ่ มต่างๆในแถบแก้ไขฟอร์ม 
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รูปที่34 แถบเคร่ืองมือแก้ไขฟอร์ม 

 

 
รูปที่35 แบบฟอร์มใบรับซ้ือน า้ยาง 

***หมายเหตุ การแกไ้ขในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลให้ท่านติดต่อสอบถามจากผูพ้ฒันาตามช่องทางติดต่อใน

โปรแกรม 

 

เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ 

เปลี่ยนขนาดตวัอกัษร 

เปลี่ยนเป็นตัวอกัษรหนา 

บันทกึ 

เปลี่ยนเป็นตัวอกัษรเอียง 

ขีดเส้นใต้ข้อความ 
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3.7) รายงาน 

      เม่ือท่านตอ้งการทราบภาพรวมการซ้ือสินคา้ประจ าวนัหรือสรุปยอดรับซ้ือสินคา้ในช่วงเวลาใดๆ

ท่านสามารถออกรายงานได้โดยเขา้สู่เมนูรายงานซ่ึงประกอบดว้ย 

-  ซ้ือสินคา้ประจ าวนั 

-  สรุปรับซ้ือสินคา้ประจ าวนั 

-  EXPORT DATA 

3.7.1) ซ้ือสินค้าประจ าวัน 

       รายงานซ้ือสินคา้ประจ าวนัเหมาะกบัการสรุปเม่ือส้ินสุดวนัหรือส้ินสุดการซ้ือสินคา้ของแต่ละวนั

เพื่อให้ทราบว่าวนัดงักล่าวรับซ้ือสินคา้ทั้งหมดน ้าหนกัรวมเท่าใด ราคารวมเป็นเงินก่ีบาทโดยท่าน

สามารถเลือกเง่ือนไขการออกรายงานซ้ือสินคา้ประจ าวนัไดด้งัน้ี 

- เรียงตามเลขท่ี    (เลขท่ีใบรับซ้ือ) 

-เรียงตามสมาชิก (รหัสสมาชิก) 

-เจาะจงสมาชิก   (ระบุสมาชิกเพียงคนเดียว) 

 
รูปที่36 เข้าเมนูรายงานซ้ือสินค้าประจ าวัน 
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รายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเรียงตามเลขที่   

 
รูปที่37 เข้าเมนูรายงานซื้อสินค้าประจ าวันเรียงตามเลขที่ 

 
รูปที่38 ฟอร์มเลือกช่วงวันที่ในการออกรายงาน 

 

 
รูปที่39 ตัวอย่างรายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเรียงตามเลขที่ 

พิมพ์รายงาน 
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รายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที่40 เข้าเมนูรายงานซื้อสินค้าประจ าวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที่41 ฟอร์มเลือกช่วงวันที่ในการออกรายงาน 

 

 
รูปที่42 ตัวอย่างรายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเรียงตามสมาชิก  

พิมพ์รายงาน 
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รายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที่43 เข้าเมนูรายงานซื้อสินค้าประจ าวันเจาะจงสมาชิก 

 
รูปที่44 ฟอร์มเลือกสมาชิกในการออกรายงาน 

 
รูปที่45 ตัวอย่างรายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเจาะจงสมาชิก 

พิมพ์รายงาน 
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3.7.2) สรุปรับซ้ือสินค้าประจ าวัน 

       รายงานสรุปรับซ้ือสินคา้ประจ าวนัเหมาะกบัการสรุปเม่ือส้ินสุดเดือนหรือส้ินสุดช่วงเวลาใดๆ

เพื่อให้ทราบว่าช่วงเวลาดงักล่าวรับซ้ือสินคา้ทั้งหมดน ้ าหนกัรวมเท่าใด ราคารวมเป็นเงินก่ีบาทโดยท่าน

สามารถเลือกเง่ือนไขการออกรายงานสรุปรับซ้ือสินคา้ประจ าวนัไดด้งัน้ี 

- เรียงตามเลขท่ี    (เลขท่ีใบรับซ้ือ) 

-เรียงตามสมาชิก (รหัสสมาชิก) 

-เจาะจงสมาชิก   (ระบุสมาชิกเพียงคนเดียว) 

 

 
รูปที่46 เข้าเมนูรายงานสรุปรับซื้อสินค้าประจ าวัน 
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รายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเรียงตามเลขที่   

 
รูปที่47 เข้าเมนูรายงานสรุปรับซื้อสินค้าประจ าวันเรียงตามวันที่ 

 

 
รูปที่48 ฟอร์มเลือกช่วงวันที่ในการออกรายงาน 

 

 
รูปที่49 ตัวอย่างรายงานสรุปรับซื้อสินค้าประจ าวันเรียงตามวันที่ 

พิมพ์รายงาน 
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รายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที่50 เข้าเมนูรายงานสรุปรับซื้อสินค้าประจ าวันเรียงตามสมาชิก 

 
รูปที่51 ฟอร์มเลือกช่วงวันที่ในการออกรายงาน 

 
รูปที่52 ตัวอย่างรายงานสรุปรับซื้อสินค้าประจ าวันเรียงตามสมาชิก 

 

พิมพ์รายงาน 
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รายงานซ้ือสินค้าประจ าวันเจาะจงสมาชิก 

 
รูปที่53 เข้าเมนูรายงานสรุปรับซื้อสินค้าประจ าวันเจาะจงสมาชิก 

 
รูปที่54 ฟอร์มเลือกสมาชิกในการออกรายงาน 

 
รูปที่55 ฟอร์มเลือกช่วงวันที่ในการออกรายงาน 
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รูปที่56 ตัวอย่างรายงานสรุปรับซื้อสินค้าประจ าวันเจาะจงสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์รายงาน 
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การสร้างรายงานใหม่ตามความต้องการ  

        หากท่านตอ้งการรายงานท่ีนอกเหนือจากรายงานท่ีมีอยู่ในระบบ ท่านสามารถท าการสร้างรูปแบบ

รายงานใหม่ได ้แต่ท่านจ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานดา้นภาษาติดต่อฐานขอ้มูล SQL และเขา้ใจฐานขอ้มูล

ของโปรแกรมน้ีดงันั้นแนะน าให้ท่านติดต่อผูป้ระสานงานท่ีติดตั้งโปรแกรมให้ท่านหรือผูพ้ฒันาเป็น

ผูส้ร้างรายงานให้ 

 
รูปที่57 เข้าเมนู EXPORT DATA 

 
รูปที่58 ฟอร์มสร้างรายงานใหม่  
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3.8) หน้าที่พิเศษ 

      การใช้งานโปรแกรมอาจตอ้งมีการจดัการขอ้มูลเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงหรืออาจ

ตอ้งมีการลา้งขอ้มูลเพื่อเร่ิมระบบใหม่ซ่ึงอยู่ในเมนูหน้าท่ีพิเศษซ่ึงประกอบดว้ย 

- ส ารองขอ้มูล 

- ดึงขอ้มูลส ารองมาใช้งาน 

- ลา้งขอ้มูลเร่ิมระบบใหม่ 

- ลงทะเบียนผลิตภณัฑ์(อธิบายในหัวขอ้ 3.3 การลงทะเบียนผลิตภณัฑ์หน้า10 ) 

3.8.1) ส ารองข้อมูล 

       เม่ือท่านไดใ้ช้งานโปรแกรมไปเป็นระยะเวลานานขอ้มูลท่ีเก็บอยู่จะมีจ านวนมากและอาจท าให้การ

ท างานของโปรแกรมช้าลง ซ่ึงมีขอ้มูลบางส่วนไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งใช้งานดงันั้น ท่านตอ้งท าการจดัระเบียบ

ขอ้มูลใหม่แลว้ดึงขอ้มูลท่ีไดท้  าการจดัระเบียบแลว้มาใช้งานโดยเขา้เมนูหน้าท่ีพิเศษในเมนูย่อยส ารอง

ขอ้มูลดงัตวัอย่างในรูปท่ี59 เขา้เมนูส ารองขอ้มูล 

 
รูปที่59 เข้าเมนูส ารองข้อมูล 

         จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจง้ขอค ายืนยนัในการจดัระเบียบขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โปรแกรมและให้ท่านปิดเคร่ืองลูกข่ายท่ีเปิดโปรแกรมน้ีอยู่แลว้ให้ท่านคล๊ิกปุ่ม YES ดงัตวัอย่างในรูปท่ี 

60 หน้าต่างแจง้ยืนยนัจดัระเบียบขอ้มูลเม่ือจดัระเบียบเรียบร้อยแลว้โปรแกรมจะแสดงท่ีอยู่และช่ือไฟล์

ท่ีจดัระเบียบแลว้ให้คุณเปล่ียนช่ือไฟล์ LATEX.GDB เป็นช่ืออ่ืนแนะน าให้เปล่ียนเป็น LATEXแลว้ตามดว้ย
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วนัท่ีเพื่อให้ทราบว่าเป็นขอ้มูลของวนัไหนแล้วแกช่ื้อไฟล์ท่ีจดัระเบียบแลว้เป็น LATEX.GDB แลว้จะได้

ท าการดึงขอ้มูลส ารองมาใช้งานซ่ึงจะอธิบายในหัวขอ้  3.8.2 ต่อไป 

 

 
รูปที่60 หน้าต่างแจ้งยืนยันจัดระเบียบข้อมูล 

 

 

รูปที่61 หน้าต่างแจ้งจัดระเบียบข้อมูลแล้ว 
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3.8.2) ดึงข้อมูลส ารองมาใช้งาน 

       เม่ือไดมี้การจดัระเบียบขอ้มูลจากในหัวขอ้  3.8.1 แลว้ให้ดึงขอ้มูลท่ีจดัระเบียบมาใช้งานโดยเขา้ไปท่ี

เมนูหน้าท่ีพิเศษในเมนูย่อยดึงขอ้มูลส ารองมาใช้งานดงัตวัอย่างในรูปที่62 เขา้เมนูดึงขอ้มูลส ารองมาใช้

งานจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจง้การดึงขอ้มูลท่ีไดจ้ดัระเบียบแลว้มาใช้งานและให้ท่านปิด

เคร่ืองลูกข่ายท่ีเปิดโปรแกรมน้ีอยู่แลว้ให้ท่านคล๊ิกปุ่ม YES ดงัตวัอย่างในรูปที่63 หน้าต่างแจง้การดึง

ขอ้มูลท่ีไดจ้ดัระเบียบแลว้มาใช้งาน 

 

 
รูปที่62 เข้าเมนูดึงข้อมูลส ารองมาใช้งาน 

 
รูปที่63 หน้าต่างแจ้งการดึงข้อมูลที่ได้จัดระเบียบแล้วมาใช้งาน 
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3.8.3) ล้างข้อมูลเร่ิมระบบใหม่ 

       ในกรณีท่ีท่านทดลองใช้งานโปรแกรมชุดทดลองแล้วตอ้งการเร่ิมใช้งานจริงจึงไม่ตอ้งการเก็บขอ้มูล

เคล่ือนไหวขณะทดลองใช้ไว  ้หรือในกรณีอ่ืนๆ ท่านสามารถท าการลา้งขอ้มูลเพื่อเร่ิมระบบใหม่ได ้โดย

เขา้ไปท่ีเมนูหน้าท่ีพิเศษในเมนูย่อยลา้งขอ้มูลเร่ิมระบบใหม่ดงัรูปท่ี64 เขา้เมนูลา้งขอ้มูลเร่ิมระบบใหม่ 

 

 
รูปที่64 เข้าเมนูล้างข้อมูลเร่ิมระบบใหม่ 

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเร่ิมตน้ระบบใหม่ หากท่านตอ้งการลา้งขอ้มูลหลกัไดแ้ก่ขอ้มูลลูกคา้

หรือขอ้มูลราคายางให้ท่านท าเคร่ืองหมายถูกหน้าขอ้มูลหลกันั้นๆแลว้คล๊ิกปุ่ม OK ซ่ึงแสดงตวัอย่างดงั

รูปท่ี65 หน้าต่างเร่ิมตน้ระบบใหม่ 

 
รูปที่65 หน้าต่างเร่ิมต้นระบบใหม่ 
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4. การปิดโปรแกรม 

 

     เม่ือคุณตอ้งการออกจากโปรแกรมตอ้งตรวจสอบใหดี้ก่อนวา่ไดบ้นัทึกหรือยกเลิกขอ้มูลท่ีเพิ่มหรือแกไ้ข

จากฟอร์มท างานต่างๆเรียบร้อยแลว้ จากนั้นเขา้เมนูงานประจ าวนัไปท่ีเมนูยอ่ยเลิกการท างานซ่ึงมีตวัอยา่ง

ในรูปท่ี66 เขา้เมนูเลิกการท างานหรือคล๊ิกท่ีเคร่ืองหมายกากบาทตรงมุมบนขวามือตวัอยา่งในรูปท่ี67 แถบ

ยอ่ขยายและปิดหนา้จอโปรแกรม  

 

 
รูปที่66 เข้าเมนูเลิกการท างาน 

 
รูปที่67 แถบย่อขยายและปิดหน้าจอ 

 
รูปที่68 หน้าต่างยืนยันเลิกการท างาน 

 


