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1. บทน า 

           โปรแกรมบรหิารงานกองทนุสวนยาง (ThaiLatexCoop) พัฒนาโดยควิซอฟตเ์ทค 

www.qsofttech.com เริม่พัฒนาตัง้แตปี่ 2546 เป็นตน้มา โดยมผีูใ้ชง้านแลว้ท่ัวประเทศไทย 

เหมาะส าหรับ สหกรณ์ทีม่กีารรบัซือ้น า้ยางสด,ยางแหง้,เศษยาง และอืน่ๆ และมรีะบบ

เพิม่ถอนหุน้และปนัผลใหก้บัสมาชกิ ท างานบนระบบปฏบิัตกิาร Windows ตัง้แต ่XP ขึน้

ไป   

โปรแกรม ThaiLatexCoop พัฒนาขึน้มาเพือ่สหกรณ์ทีป่ระกอบกจิการรับซือ้น ้ายาง
น่ันเอง ซึง่ธรุกจิประเภทนีก็้ถอืเป็นอกีกจิการหนึง่ทีต่อ้งมกีารจัดการขอ้มลู เอกสารการรับซือ้ 
และอืน่ๆ และเพือ่ความสะดวกในการจัดการขอ้มลูจงึควรมรีะบบทีช่ว่ยในการจัดการทีด่ ีสามารถ
เพิม่/ถอนหุน้ปันผลเฉลีย่คนืใหก้ับสมาชกิ และมรีะบบยมื/คนืเงนิใหก้ับสมาชกิอกีดว้ย ซึง่
โปรแกรมสหกรณ์รับซือ้น ้ายาง ThaiLatexCoop นีจ้ะตอบโจทยก์ารท างานของคณุ โดยจะชว่ย
เพิม่ความสะดวกสบาย และประสทิธภิาพในการเก็บขอ้มลูและค านวณคา่รับซือ้สนิคา้ใหถ้กูตอ้ง
และรวดเร็วทัง้ยังสามารถออกรายงานสรปุคา่รับซือ้สนิคา้ตามชว่งเวลาทีต่อ้งการทราบและ
สามารถแกไ้ขรปูแบบของแบบฟอรม์ไดด้ว้ยตัวทา่นเอง โดยชว่ยงานสหกรณ์รับซือ้น ้ายางสด 
ค านวณราคาตามเปอรเ์ซ็นตย์างแหง้ พรอ้มการจา่ยช าระหนี ้เรยีกไดว้า่มคีวามสามารถทีค่รบ
ครัน และ มคีวามยดืหยุน่มากๆ ซึง่วธิกีารตดิตัง้โปรแกรมและวธิกีารใชง้านโปรแกรมไดอ้ธบิาย
ไวแ้ลว้ในเอกสารนี ้
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2. การตดิตัง้โปรแกรม 

 

 
รูปที่1 หน้าแรกของเว็บไซต์ http://www.qsofttech.com 

 

 
รูปที่2 เมนูสหกรณ์กองทุนสวนยาง 

 

 

 

http://www.qsofttech.com/
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         ท่านสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง ThaiLatexCoop ได ้

จากเว็บไซต ์http://www.qsofttech.com หรอืตดิต่อสอบถามไดท้ีเ่บอรโ์ทรศัทพ ์ 

099-4146540 ,099-4544650 เมือ่เขา้สูเ่ว็บไซตแ์ลว้ใหไ้ปคลิ๊กทีเ่มนูสหกรณ์กองทุนสวน

ยางแลว้คลิ๊กทีค่ าวา่ ดาวโหลดไดท้ีน่ี่ 

รูปที่3 เมนุ  ดาวโหลดได้ที่นี่  โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง ThaiLatexCoop 

 

      โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง ThaiLatexCoop มีทั้งแบบใช้งานเคร่ืองเดียวและใช้งาน

ร่วมกนัหลายเคร่ืองในระบบเคร่ือข่ายแลน ท่านสามารถเลือกไดว้่าท่านตอ้งการใช้งานก่ีเคร่ืองหากใน

อนาคตตอ้งมีการเพิ่มเคร่ืองแนะน าให้ดาวโหลดโปรแกรมท่ีเป็นระบบเครือข่ายแลน ให้ท่านคล๊ิกท่ีปุ่ม 

ดาวโหลดได้ที่น่ี เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาท าการติดตั้ง 

 
รูปที่4 การติดตั้งโปรแกรม THAI LATEXCOOP หน้าต่างแรก 

 

http://www.qsofttech.com/
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รูปที่5 การติดตั้งโปรแกรม THAI LATEXCOOP หน้าต่างที่สอง 

 

 
รูปที่6  การติดตั้งโปรแกรม THAI LATEXCOOP หน้าต่างที่สาม 

 

สร้างไอคอนโปรแกรม 

THAI LATEXCOOP  บนหน้า 

Desktop เพื่อให้สะดวกในการ

เรียกใช้งานโปรแกรม 
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รูปที่7 การติดตั้งโปรแกรม THAI LATEXCOOP หน้าต่างที่ส่ี 

 

 
รูปที่8 การติดตั้งโปรแกรม THAI LATEXCOOPหน้าต่างสุดท้าย 
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3. คูม่อืการใชโ้ปรแกรม 

3.1) การเปิดโปรแกรม 

 
รูปที่9 การเปิดโปรแกรม 

*** หมายเหตุ หรือท่านสามารถเปิดโปรแกรมจากหน้า DESKTOP หากท่านไดท้ าการสร้างไอคอนโปรแกรมไวแ้ลว้ตาม

รูปท่ี 6 

3.2 ) การเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่10 การเข้าสู่ เมนูผู้ใช้งาน->เข้าระบบ 
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รูปที่11 ฟอร์มเข้าสู่ระบบ 

เม่ือท่านเปิดโปรแกรมให้ท่านไปท่ีเมนูผูใ้ช้งาน->เขา้ระบบ จะพบหน้าต่าง LOG IN เพื่อเป็นการป้องกนั

สิทธิการใช้โปรแกรมและเขา้ถึงขอ้มูลในกรณีท่ีท่านเขา้สู่ระบบเป็นคร้ังแรกให้ท่านใช้ USER ID และ 

PASSWORD ดงัน้ี 

USER ID :     SYSTEM 

PASSWORD: 123 
*** หมายเหตุ ท่านสามารถเขา้สู่ระบบเพ่ือเพ่ิมผูใ้ชแ้ละเปล่ียนรหัสผ่านไดต้ามความตอ้งการซ่ึงจะอยู่ในหัวขอ้ 3.4.4) 

รหัสผ่าน 

3.3) การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

       การลงทะเบียนผลิตภณัฑ์โดยเขา้เมนูลงทะเบียนผลิตภณัฑ์เม่ือท่านช าระเงินสั่งซ้ือโปรแกรมแลว้

สามารถติดต่อขอรับ RELEASE CODE ไดห้ลายช่องทาง หมายเลขโทรศพัท์ (099-4146540 / 0994544650) 

ดงัตวัอย่างตามท่ีระบุไวใ้นรูปท่ี 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,บนัทึกการยืม/คืนเงินสมาชิก,ออกรายงาน และอ่ืนๆ 

ซ่ึงประกอบด้วย 

3.5.1) ขอ้มูลสหกรณ์ 

3.5.2) ขอ้มูลสมาชิก 

3.5.3) เง่ือนไขการหักเงินเขา้หุ้น 

3.5.4) บญัชีเงินฝากธนาคาร 

3.5.5) รหัสผ่าน 

3.5.1) ข้อมูลสหกรณ์ 

      ระบุขอ้มูลสหกรณ์ของท่านเพื่อใช้ในการออกเอกสารใบซ้ือสินคา้ ใบแจง้หน้ี รายงานต่างๆ และ

ก าหนดมูลค่า/หุ้น ปีท างานปัจจุบนั วนัเร่ิมหักเขา้หุ้น เพื่อใช้ในการการก าหนดวนัท่ีค านวณการเพิ่มถอน

หุ้นและการหักเงินเขา้หุ้นรายเดือนของสมาชิกผูถื้อหุ้น  

 

 
รูปที่14 การเข้าเมนูข้อมูลกิจการ 
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รูปที่15 ฟอร์มข้อมูลสหกรณ์ 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 

3.5.2) ข้อมูลสมาชิก 

       ระบุขอ้มูลสมาชิกเพื่อเป็นขอ้มูลหลกั (สมาชิกผูท่ี้เรารับซ้ือน ้ ายาง/ผูถื้อหุ้น)โดยขอ้มูลสมาชิกท่ีท่าน

ตอ้งระบุขอ้มูลประกอบดว้ยประวติัส่วนตวัของสมาชิกซ่ึงรหัสสมาชิกแต่ละคนห้ามซ ้ ากนัและจ านวน

หุ้นท่ีถือ วนัเร่ิมถือหุ้น หากเป็นผูถื้อหุ้นให้ท าเคร่ืองหมายถูกท่ีช่องเป็นผูถื้อหุ้น หากเป็นสมาชิกอยู่ให้ท  า

เคร่ืองหมายถูกท่ีเป็นสมาชิกอยู่ หากมีคนตดัสามารถใส่ขอ้มูลคนตดัของสมาชิกแต่ละคนไดใ้นตาราง

ดา้นล่างซ่ึงสามารถแบ่ง %เจา้ของและ %คนตดัได้เม่ือระบุขอ้มูลครบแลว้ให้กดปุ่มบนัทึก  และจะมี

ขอ้มูลท่ีระบบแสดงให้ดูอตัโนมติัจากการค านวณซ่ึงท่านไม่สามารถท าการแกไ้ขไ้ด ้ 

(สังเกตได้จากช่องขอ้มูลจะเป็นสีเขียว)ประกอบดว้ย จ านวนหุ้นท่ีถือ รวมมูลค่าหุ้น หากท่านตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มูลสมาชิกสามารถเลือกสมาชิกท่ีตอ้งการแกไ้ขจากตารางดา้นซ้ายแลว้กดปุ่มแกไ้ขเม่ือท าการ

แกไ้ขขอ้มูลเสร็จแลว้ให้กดปุ่มบนัทึก 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 
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รูปที่16 การเข้าเมนูข้อมูลสมาชิก 

รูปที่17 ฟอร์มข้อมูลสมาชิก 
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3.5.3) เงื่อนไขการหักเงินเข้าหุ้น 

       ระบุขอ้มูลเง่ือนไขการหักเงินเขา้หุ้นเพื่อใช้ในการค านวณเงินท่ีสหกรณ์หักจากสมาชิกท่ีเป็นผูถื้อหุ้น

เม่ือสมาชิกน าน ้ายางมาขายให้กบัสหกรณ์แต่ละคร้ังประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีตอ้งระบุดงัน้ี  

- เร่ิม (จ านวนเงินค่ายางเร่ิมตน้ท่ีสมาชิกผูถื้อหุ้นไดรั้บเม่ือน าน ้ ายางมาขายให้สหกรณ์แต่ละคร้ัง) 

- ส้ินสุด (จ านวนเงินค่ายางส้ินสุดท่ีสมาชิกผูถื้อหุ้นได้รับเม่ือน าน ้ายางมาขายให้สหกรณ์แต่ละคร้ัง)  

- หักเขา้หุ้น (จ านวนเงินท่ีสหกรณ์หักจากสมาชิกผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังท่ีสมาชิกผูถื้อหุ้นน าน ้ายางมาขาย) 

 

                                                          
                                                                              รูปที่18  เงื่อนไขการหักเงินเข้าหุ้น 

 
รูปที่19 ฟอร์มเงื่อนไขการหักเงินเข้าหุ้น 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 
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3.5.4) บัญชีเงินฝากธนาคาร 

ท่านสามารถเพิ่มบญัชีเงินฝากธนาคาร เพื่อเป็นขอ้มูลหลกัในการเลือกเวลาจ่ายช าระหน้ีค่ายางแก่สมาชิก

ในกรณีใช้เช็คหรือโอนเงินได้ 

              
รูปที่20 การเข้าเมนูบัญชีเงินฝากธนาคาร 

       
รูปที่21 ฟอร์มบัญชีเงินฝากธนาคาร 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 
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3.5.5) รหัสผ่าน 

        เม่ือท่านเขา้สู่ฟอร์มรหัสผ่านแลว้ท่านสามารถเพิ่มผูใ้ช้หรือแกไ้ข USERNAME PASSWORD  

และระดบัสิทธ์ิของผูใ้ช้แต่ละคนเพื่อก าหนดขอบเขตการเขา้ถึงขอ้มูล 

 
รูปที่20 การเข้าเมนูรหัสผ่าน 

 
รูปที่22 ฟอร์มรหัสผ่าน 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 
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3.6) งานประจ าวัน 

เม่ือท่านได้เตรียมขอ้มูลหลกัไวพ้ร้อมแลว้ ท่านก็สามารถเร่ิมใช้งานจริงซ่ึงอยู่ในเมนูงานประจ าวนั 

ซ่ึงประกอบด้วย 

3.6.1) ราคาประกาศ 

3.6.2) ซ้ือน ้ายาง 

3.6.3) จ่ายช าระหน้ี 

3.6.1) ราคาประกาศ 

       ก่อนการซ้ือน ้ายางสหกรณ์ตอ้งท าการระบุราคาประกาศซ่ึงองค์การสวนยางจะประกาศราคา

ประจ าวนัไวโ้ดยเลือกช่วงวนัท่ีท่ีจะเพิ่มราคาประกาศหรือถา้ท่านจะท าการแกไ้ขราคาท่ีเคยบนัทึกไว้

แลว้ก็ให้เลือกช่วงวนัที่ท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้เขา้ไปท าการแกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูลไดใ้นฟอร์มราคายางในรูป

ท่ี 26 ฟอร์มระบุราคาประกาศ 

 
รูปที่23 การเข้าเมนูราคาประกาศ 

 

 
รูปที่24 ฟอร์มเลือกช่วงวันที่ส าหรับระบุราคาประกาศ 

 

 

1.เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการ
ป้อนข้อมูลราคาประกาศ 



โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง Thai LatexCoop 19 

 

 
รูปที่25 ฟอร์มระบุราคาประกาศ 

 

***หมายเหตุท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ป้อนข้อมูลราคาประกาศ 

1.กดเพิ่ม 
 

 

 
3.บนัทกึ 
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3.6.2) ซ้ือน า้ยาง 

        เม่ือท่านได้เตรียมขอ้มูลหลกัครบแลว้ ท่านสามารถด าเนินการท าเอกสารซ้ือน ้ ายางไดโ้ดยไปท่ีเมนู

ย่อยซ้ือน ้ายางในเมนูงานประจ าวนั 

 
รูปที่26 การเข้าเมนูซื้อสินค้า 

             หากท่านยงัไม่ไดก้  าหนดราคาประกาศหรือตอ้งการเพิ่มขอ้มูลสมาชิกท่านสามารถมาเพิ่มหรือ

แกไ้ขขอ้มูลไดท่ี้แบบฟอร์มรับซ้ือสินคา้โดยเขา้ไปท่ีเมนูขอ้มูลหลกัแลว้เลือกเมนูย่อยท่ีท่านตอ้งการเพิ่ม

หรือแกไ้ขได้ดงัรูปท่ี27 เขา้เมนูขอ้มูลหลกัในฟอร์มรับซ้ือน ้ายาง 

 
รูปที่27 เข้าเมนูข้อมูลหลักในฟอร์มรับซื้อน า้ยาง 

           เม่ือท่านเขา้สู่ฟอร์มซ้ือน ้ายางแลว้ให้ท่านท าการเพิ่มเอกสารโดยคล๊ิกปุ่มเพิ่มเอกสารซ่ึงระบบจะ

เพิ่มขอ้มูล เลขท่ี วนัท่ีซ้ือ เวลา ราคา (ถา้ท่านท าการระบุราคาประกาศไว)้ ซ่ึงราคาท่านสามารถแกไ้ข

เปล่ียนแปลงได้ ให้ท่านอตัโนมตัจากนั้นให้ท่านคล๊ิก(   ) เลือกสมาชิกท่ีท่านตอ้งการซ้ือน ้ายาง ถา้

ท่านมีขอ้มูลเพิ่มเติมอาจระบุในช่องหมายเหตุได ้จากนั้นกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

- น ้าหนกัสด (น ้าหนกัน ้ายางสดไม่รวมภาชนะ) 

- %ยาง (เปอร์เซ็นต์ท่ีน ้ายางสดเปล่ียนเป็นยางแห้ง) 
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 ระบบจะค านวณค่าเหล่าน้ีอตัโนมติั 

- น ้าหนกัแห้ง  

- เป็นเงิน(ราคารวมก่อนหักเงินเขา้หุ้น)  

- หักเงินเขา้หุ้น (ระบบจะค านวณตามเง่ือนไขท่ีท่านไดก้ าหนดไวใ้นก าหนดค่าเร่ิมตน้->เง่ือนไขการหัก

เงินเขา้หุ้น) 

- คงเหลือ (คงเหลือ = เป็นเงิน – หักเงินเขา้หุ้น)  

จากนั้นให้ท่านบนัทึกขอ้มูลและอาจพิมพใ์บรับซ้ือสินคา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานซ่ึงล าดบัขั้นตอนการระบุ

ขอ้มูลอยู่ในรูปท่ี30 

          
                                                                                       รูปที่28 ฟอร์มรับซ้ือน า้ยาง 

 
***หมายเหตุ ท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 

1.คลิ๊กเพิ่มเอกสาร 

2.คลิ๊กเลอืกสมาชิก 

3 
4 

5 

6.บันทึก 

7.พิมพ์ใบรับซือ้น า้ยาง 
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รูปที่29 พิมพ์ใบรับซ้ือน า้ยาง 

 

การพิมพ์ใบรับสินค้าประจ าวัน         

          เม่ือท่านตอ้งการพิมพ์ใบรับสินคา้ประจ าวนัเพื่อเก็บไวเ้ป็นเอกสารหรือหลกัฐานให้ท่านเขา้สู่เมนู

รายงานในเมนูย่อยพิมพใ์บรับสินคา้ประจ าวนั 

 
รูปที่30 เข้าเมนูรายงานใบรับสินค้าประจ าวัน 

 

ออกรายงานใบรับสินค้าประจ าวัน 
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รูปที่31 รายงานใบรับสินค้าประจ าวัน 

 

การพิมพ์รายงานต่างๆเกี่ยวกับการรับซ้ือ         

          เม่ือท่านตอ้งการพิมพ์รายงานต่างๆท่ีเก่ียวกบัการรับซ้ือ เพื่อเก็บไวเ้ป็นเอกสารหรือหลกัฐานให้

ท่านเขา้สู่เมนูรายงานในเมนูย่อยแลว้เลือกรายงานรับซ้ือท่ีท่านตอ้งการได้ 

                                                               
                                                                      รูปที่32 เข้าเมนูรายงานในฟอร์มรับซื้อน า้ยาง 
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การแก้ไขแบบฟอร์มรับซ้ือสินค้า 

         หากท่านตอ้งการแกไ้ขแบบฟอร์มใบรับซ้ือสินคา้ เม่ือท่านเขา้สู่แบบฟอร์มรับซ้ือสินคา้แลว้ให้ท่าน

เขา้ไปท่ีเมนูรายงาน แลว้เลือกเมนูย่อยแบบฟอร์มใบรับซ้ือสินคา้ดงัรูปท่ี33   

 
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  แก้ไขแบบฟอร์มใบรับซ้ือน า้ยาง 

***หมายเหตุ การแกไ้ขในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลให้ท่านติดต่อสอบถามจากผูพ้ฒันาตามช่องทางติดต่อใน

โปรแกรม 

 

 

เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ 

เปลี่ยนขนาดตวัอกัษร 

เปลี่ยนเป็นตัวอกัษรหนา 

บันทกึ 

เปลี่ยนเป็นตัวอกัษรเอียง 

ขีดเส้นใต้ข้อความ 
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3.6.3) จ่ายช าระหนี้ 

        เม่ือสหกรณ์ถึงก าหนดช าระเงินเงินค่ายางแลว้ให้ไปท่ีเมนูย่อยจ่ายช าระหน้ีในเมนูงานประจ าวนั 

 
รูปที่36 การเข้าเมนูจ่ายช าระหนี้ 

             หากท่านยงัไม่ไดก้  าหนดขอ้มูลบญัชีเงินฝากธนาคารหรือตอ้งการเพิ่มขอ้มูลสมาชิกท่านสามารถ

มาเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลไดท่ี้แบบฟอร์มจ่ายช าระหน้ีโดยเขา้ไปท่ีเมนูแฟ้มแลว้เลือกเมนูย่อยท่ีท่าน

ตอ้งการเพิ่มหรือแกไ้ขไดด้งัรูปท่ี27 เขา้เมนูขอ้มูลหลกัในฟอร์มรับซ้ือน ้ายาง 

 
รูปที่37 เข้าเมนูแฟ้มในฟอร์มจ่ายช าระหนี้ 

           เม่ือท่านเขา้สู่ฟอร์มจ่ายช าระหน้ีแลว้ให้ท่านท าการเพิ่มเอกสารโดยคล๊ิกปุ่มเพิ่มเอกสารซ่ึงระบบ

จะเพิ่มขอ้มูล เลขท่ี วนัที่จ่ายเงิน ให้ท่านคล๊ิก(   ) เลือกสมาชิกท่ีท่านตอ้งการจ่ายค่ายางให้ดงัรูปท่ี 38-

รูปท่ี39  

        
รูปที่38 การเลือกสมาชิกเพื่อจ่ายช าระหนี้ 
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รูปที่39 การเพิ่มเอกสารจ่ายช าระหนี้ 

เม่ือท่านท าการเพิ่มเอกสารจ่ายช าระหน้ีและเลือกสมาชิกท่ีจะจ่ายช าระเงินแลว้ให้คล๊ิกปุ่มเลือกรายการ

ใบซ้ือยางเพื่อจ่ายเงิน โดยคล๊ิกท่ี(  ) เลือกใบซ้ือยางที่ตอ้งการท าการจ่ายช าระหน้ีโดยท าเคร่ืองหมาย

ถูกหน้ารายการหรือเลือกทุกรายการโดยคล๊ิก(  )หรือยกเลิกทุกรายการโดยคล๊ิก(  ) 

ดงัรูปท่ี 40 

 

                                                                       รูปที่40  การเลือกรายการเพื่อจ่ายช าระหนี้ 

1.คลิ๊กเพิ่มเอกสาร 

2.คลิ๊กเลอืกสมาชิก 
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 ระบบจะค านวณยอดรวมให้อตัโนมติัให้ท่านป้อนขอ้มูลเลขท่ีเช็ค เลือกบญัชีธนาคารใส่จ านวนเงินใน

เช็ค ถา้มีการบวกหรือหักค่าใช้จ่ายสามารถป้อนจ านวนค่าใช้จ่ายในช่องบวก/หักได้โดยระบบจะค านวณ

ยอดสุทธิให้อตัโนมตัิให้ (ยอดสุทธิ = ยอดรวม – บวก/หัก) เม่ือบนัทึกขอ้มูลแลว้ท่านสามารถพิมพใ์บรับ

ซ้ือสินคา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหรือให้แก่ให้สมาชิกซ่ึงล าดบัขั้นตอนการระบุขอ้มูลอยู่ในรูปท่ี30 

                         
                                                                                       รูปที่41 ฟอร์มจ่ายช าระหนี้ 

 
***หมายเหตุ ท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 

 

 

 

1 

3.บันทึก 
4.พิมพ์ใบจ่ายช าระเงนิ 

2 
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รูปที่42 พิมพ์ใบจ่ายช าระเงิน 

 

การพิมพ์รายงานต่างๆเกี่ยวกับการจ่ายช าระหนี้         

          เม่ือท่านตอ้งการพิมพ์รายงานต่างๆท่ีเก่ียวกบัการจ่ายช าระหน้ี เพื่อเก็บไวเ้ป็นเอกสารหรือหลกัฐาน

ให้ท่านเขา้สู่เมนูรายงานในเมนูย่อยแลว้เลือกรายงานจ่ายช าระหน้ีท่ีท่านตอ้งการได้ 

 

                                                            
                                                                      รูปที่43  เข้าเมนูรายงานในฟอร์มจ่ายช าระหนี้ 
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การแก้ไขแบบฟอร์มจ่ายช าระหนี้ 

         หากท่านตอ้งการแกไ้ขแบบฟอร์มใบจ่ายช าระหน้ี เม่ือท่านเขา้สู่แบบฟอร์มจ่ายช าระหน้ีแลว้ให้

ท่านเขา้ไปท่ีเมนูรายงาน แล้วเลือกเมนูย่อยแกไ้ขแบบฟอร์มใบจ่ายเงินดงัรูปท่ี44   

 
รูปที่44 เข้าเมนูแก้ไขแบบฟอร์มใบจ่ายเงิน 

 

        เม่ือท่านเขา้สู่หน้าแกไ้ขแบบฟอร์มแลว้ท่านสามารถท าการแกไ้ขตามความตอ้งการไดต้วัอย่างเช่น 

เปล่ียนขอ้ความ สี ต าแหน่ง เพิ่มรูปภาพ เปล่ียนขนาดตวัอกัษรหรือฟอนต์ตวัอกัษรได้ 

รูปภาพ ค าอธิบาย ลักษณะการใช้งาน 

 ปุ่มช้ี คล๊ิกลากเพื่อเล่ือนต าแหน่งหรือดบัเบิ้ลคล๊ิกเพื่อแกไ้ขขอ้ความ 

 ปุ่มขนาด คล๊ิกเพื่อขยายขนาดหน้าให้มองเห็นชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ปุ่มเพิ่มขอ้ความ คล๊ิกต าแหน่งท่ีตอ้งการเพิ่มขอ้ความ 

 ปุ่มเพิ่มรูปภาพ คล๊ิกต าแหน่งท่ีตอ้งการเพิ่มรูปภาพ 
ตารางที่3 แสดงค าอธิบายปุ่ มต่างๆในแถบแก้ไขฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง Thai LatexCoop 31 

 

 

 

 

รูปที่45 แถบเคร่ืองมือแก้ไขฟอร์ม 

 

รูปที่46 แก้ไขแบบฟอร์มใบจ่ายเงิน 

***หมายเหตุ การแกไ้ขในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลให้ท่านติดต่อสอบถามจากผูพ้ฒันาตามช่องทางติดต่อใน

โปรแกรม 

เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ 

เปลี่ยนขนาดตวัอกัษร 

เปลี่ยนเป็นตัวอกัษรหนา 

บันทกึ 

เปลี่ยนเป็นตัวอกัษรเอียง 

ขีดเส้นใต้ข้อความ 



โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง Thai LatexCoop 32 

 

3.7) หุ้น/ปันผลเฉลี่ย 

หากสหกรณ์ตอ้งการเพิ่มถอนหุ้นหรือปันผลเฉล่ียคืนให้กบัสมาชิกประจ าปีสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้จะ

อยู่ในเมนูก าหนดค่าเร่ิมตน้ซ่ึงประกอบด้วย 

3.7.1) เพิ่มหุ้น/ถอนหุ้น 

3.7.2) ปันผลเฉล่ียคืน 

 

3.7.1) เพิ่มหุ้น/ถอนหุ้น 

ถา้สหกรณ์ตอ้งการเพิ่มหรือถอนหุ้นให้กบัสมาชิกท่ีตอ้งการซ้ือหุ้นหรือถอนหุ้นเน่ืองจากลาออกจากการ

เป็นสมาชิกสามารถบนัทึกขอ้มูลได้โดยเขา้ไปที่เมนูก าหนดค่าเร่ิมตน้เมนูย่อยเพิ่มหุ้น/ถอนหุ้นดงัรูปท่ี47 

 
รูปที่47 เข้าเมนูเพิ่มหุ้น/ถอนหุ้น 

 

           เม่ือท่านเขา้สู่ฟอร์มเพิ่มหุ้น/ถอนหุ้นแลว้ ท่านสามารถเลือกช่วงวนัที่ท่ีตอ้งการให้แสดงขอ้มูลการ

เพิ่มถอนหุ้นได้โดยเลือกช่วงวนัท่ีคือ เร่ิมวนัท่ีและถึงวนัท่ีแลว้กดปุ่มแสดง 

         ให้ท่านท าการเพิ่มเอกสารโดยคล๊ิกปุ่มเพิ่มเอกสารซ่ึงระบบจะเพิ่มขอ้มูล เลขท่ี วนัท่ีเพิ่มขอ้มูลให้ 

และให้ท่านคล๊ิก(   ) เลือกสมาชิกท่ีท่านตอ้งการเพิ่มหรือถอนหุ้นแลว้กดปุ่มOK ดงัรูปท่ี48-รูปท่ี49  
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รูปที่48 การเพิ่มเอกสารเพิ่มหุ้น/ถอนหุ้น 

        
รูปที่49 การเลือกสมาชิกเพื่อเพิ่ม/ถอนหุ้น 

 

1.คลิ๊กเพิ่มเอกสาร 

3.คลิ๊กเลอืกสมาชิก 

2.เลือกวันที่เพิ่มหรือถอนหุ้น 

1.คลิ๊กเลอืกสมาชิก 

2 
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ระบบจะดึงมูลค่าหุ้นท่ีท่านไดก้ าหนดไวใ้นขอ้มูลสหกรณ์มาแสดงในช่องหุ้นละซ่ึงท่านสามารถท าการ

แกไ้ขราคามูลค่าหุ้นได  ้ให้ท่านป้อนขอ้มูลจ านวนหุ้นและหมายเหตุ(หากมี)โดยระบบจะค านวณยอด

เป็นเงินให้อตัโนมติัให้ (เป็นเงิน = จ านวนหุ้น * หุ้นละ) หลงัจากป้อนขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ให้กดปุ่ม

บนัทึกซ่ึงล าดบัขั้นตอนการระบุขอ้มูลอยู่ในรูปท่ี49  

                        

                                                               รูปที่50 การเพิ่มข้อมูลในฟอร์มเพิ่มหุ้น/ถอนหุ้น 

 
***หมายเหตุ ท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 

 

 

1 

4.บันทึก 

2 

3 
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3.7.2) ปันผลเฉลี่ยคืน 

ถา้สหกรณ์ตอ้งการปันผลเฉล่ียคืนให้กบัสมาชิกประจ าปีท่ีเป็นผูถื้อหุ้นสามารถให้ระบบดึงขอ้มูลมา

ประมวลผลในการปันผลเฉล่ียคืนได้โดยเขา้ไปท่ีเมนูก าหนดค่าเร่ิมตน้เมนูย่อยปันผลเฉล่ียคืนดงัรูปท่ี51 

                                                        
                                                                              รูปที่51 เข้าเมนูปันผลเฉลี่ยคืน 

 

           เม่ือท่านเขา้สู่ฟอร์มปันผลเฉล่ียคืนแลว้ ให้ท่านท าการเพิ่มเอกสารโดยคล๊ิกปุ่มเพิ่มเอกสารและ

ระบุปีท่ีจะปันผลเฉล่ียคืน วนัท่ีประกาศจ่ายเงินให้สมาชิก ระบุช่วงวนัท่ีท่ีน ามาค านวณการปันผลเฉล่ีย

คืน %ปันผล กก.ละ (จ านวนเงินท่ีท่านให้แกสมาชิกท่ีน ายางมาขายต่อน ้าหนกัแห้งหน่ึงกิโล) เม่ือป้อน

ขอ้มูลครบแลว้ให้คล๊ิกปุ่มบนัทึกหลงัจากนั้นให้คล๊ิกท่ีปุ่มค านวณปันผลเฉล่ีย (   ) ดงัรูปท่ี52  

         หลงัจากนั้นระบบจะดึงรายช่ือสมาชิกและค านวณยอดปันผล (ยอดปันผล = มูลค่าหุ้นรวม*%ปัน

ผล / 100) และยอดเฉล่ียคืน(ยอดเฉล่ียคืน = น ้าหนกัแห้ง * กก.ละ )ตามช่วงวนัท่ีท่ีท่านไดก้ าหนดไว ้ 

ดงัรูปท่ี53   

       ซ่ึงท่านสามารถพิมพเ์อกสารเพื่อเก็บเป็นหลกัหลกัฐานหรือให้กบัสมาชิกท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไดด้งัรูปที่54 

 

 

 

 

 



โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง Thai LatexCoop 36 

 

 

รูปที่52 การเพิ่มเอกสารปันผลเฉลี่ยคืน        

 
รูปที่53 ผลการค านวณปันผลเฉลี่ยคืน        

 

1.คลิ๊กเพิ่มเอกสาร 

3.ระบุ%ปันผล,กก.ละ

2.ระบุปีและเลือกวนัที่ 

4.บันทกึ 
5.คลิ๊กปุ่มค านวณปันผลเฉลี่ยคืน 
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                                                         รูปที่54 พิมพ์เอกสารปันผลเฉลี่ยคืน                                                                   

 

***หมายเหตุ ท่านสามารถดูค าอธิบายการท างานของปุ่มต่างๆไดท่ี้ ตารางท่ี1 ค าอธิบายปุ่มต่างๆในแถบเมนูของ

โปรแกรม <หน้า 11> 
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3.8) รายงาน 

      เม่ือท่านตอ้งการทราบภาพรวมการซ้ือน ้ ายางประจ าวนัหรือสรุปยอดรับซ้ือน ้ายางหรือจ่ายช าระหน้ี

ในช่วงเวลาใดๆท่านสามารถออกรายงานได้โดยเขา้สู่เมนูรายงานซ่ึงประกอบดว้ย 

-  รับซ้ือน ้ายางประจ าวนั 

    *รับซ้ือน ้ ายางเรียงตามเลขท่ี 

    *รับซ้ือน ้ ายางเรียงตามสมาชิก 

    *รับซ้ือน ้ ายางเจาะจงสมาชิก 

-  สรุปรับซ้ือน ้ายาง 

    *สรุปรับซ้ือน ้ายางเรียงตามเลขท่ี 

    *สรุปรับซ้ือน ้ายางเรียงตามสมาชิก 

    *สรุปรับซ้ือน ้ายางเจาะจงสมาชิก 

-  จ่ายช าระหน้ี 

    *จ่ายช าระหน้ีตามเลขท่ี 

    *จ่ายช าระหน้ีตามวนัท่ี 

    *จ่ายช าระหน้ีตามลูกคา้ 

-  ราคายาง 

-  การหักเงินเขา้หุ้นแสดงเฉพาะมีการหัก  

-  การหักเงินเขา้หุ้นแสดงทุกราย 

-  การหักเงินเขา้หุ้นเจาะจงสมาชิก 

-  เพิ่มถอนหุ้นตามวนัท่ี 

-  ปันผลเฉล่ียคืนประจ าปี 
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3.9) หน้าที่พิเศษ 

      การใช้งานโปรแกรมอาจตอ้งมีการจดัการขอ้มูลเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงหรืออาจ

ตอ้งมีการลา้งขอ้มูลเพื่อเร่ิมระบบใหม่ซ่ึงอยู่ในเมนูหน้าท่ีพิเศษซ่ึงประกอบดว้ย 

- ส ารองขอ้มูล 

- ดึงขอ้มูลส ารองมาใช้งาน 

- ลา้งขอ้มูลเร่ิมระบบใหม่ 

- ลงทะเบียนผลิตภณัฑ์(อธิบายในหัวขอ้ 3.3 การลงทะเบียนผลิตภณัฑ์หน้า10 ) 

3.9.1) ส ารองข้อมูล 

       เม่ือท่านไดใ้ช้งานโปรแกรมไปเป็นระยะเวลานานขอ้มูลท่ีเก็บอยู่จะมีจ านวนมากและอาจท าให้การ

ท างานของโปรแกรมช้าลง ซ่ึงมีขอ้มูลบางส่วนไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งใช้งานดงันั้น ท่านตอ้งท าการจดัระเบียบ

ขอ้มูลใหม่แลว้ดึงขอ้มูลท่ีไดท้  าการจดัระเบียบแลว้มาใช้งานโดยเขา้เมนูหน้าท่ีพิเศษในเมนูย่อยส ารอง

ขอ้มูลดงัตวัอย่างในรูปท่ี55 เขา้เมนูส ารองขอ้มูล 

 
รูปที่55 เข้าเมนูส ารองข้อมูล 

         จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจง้ขอค ายืนยนัในการจดัระเบียบขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โปรแกรมและให้ท่านปิดเคร่ืองลูกข่ายท่ีเปิดโปรแกรมน้ีอยู่แลว้ให้ท่านคล๊ิกปุ่ม YES ดงัตวัอย่างในรูปท่ี 

60 หน้าต่างแจง้ยืนยนัจดัระเบียบขอ้มูลเม่ือจดัระเบียบเรียบร้อยแลว้โปรแกรมจะแสดงท่ีอยู่และช่ือไฟล์

ท่ีจดัระเบียบแลว้ให้คุณเปล่ียนช่ือไฟล์ LATEXCOOP.GDB เป็นช่ืออ่ืนแนะน าให้เปล่ียนเป็น LATEXCOOP

แลว้ตามด้วยวนัท่ีเพื่อให้ทราบว่าเป็นขอ้มูลของวนัไหนแลว้แกช่ื้อไฟล์ท่ีจดัระเบียบแลว้เป็น 

LATEXCOOP.GDB แลว้จะได้ท าการดึงขอ้มูลส ารองมาใช้งานซ่ึงจะอธิบายในหัวขอ้ 3.9.2 ต่อไป 
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รูปที่56 หน้าต่างแจ้งยืนยันจัดระเบียบข้อมูล 

 

 

รูปที่57 หน้าต่างแจ้งจัดระเบียบข้อมูลแล้ว 
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3.9.2) ดึงข้อมูลส ารองมาใช้งาน 

       เม่ือไดมี้การจดัระเบียบขอ้มูลจากในหัวขอ้ 3.9.1 แลว้ให้ดึงขอ้มูลท่ีจดัระเบียบมาใช้งานโดยเขา้ไปท่ี

เมนูหน้าท่ีพิเศษในเมนูย่อยดึงขอ้มูลส ารองมาใช้งานดงัตวัอย่างในรูปที่58 เขา้เมนูดึงขอ้มูลส ารองมาใช้

งานจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจง้การดึงขอ้มูลท่ีไดจ้ดัระเบียบแลว้มาใช้งานและให้ท่านปิด

เคร่ืองลูกข่ายท่ีเปิดโปรแกรมน้ีอยู่แลว้ให้ท่านคล๊ิกปุ่ม YES ดงัตวัอย่างในรูปที่59 หน้าต่างแจง้การดึง

ขอ้มูลท่ีไดจ้ดัระเบียบแลว้มาใช้งาน 

 

 
รูปที่58 เข้าเมนูดึงข้อมูลส ารองมาใช้งาน 

 
รูปที่59 หน้าต่างแจ้งการดึงข้อมูลที่ได้จัดระเบียบแล้วมาใช้งาน 
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3.9.3) ล้างข้อมูลเร่ิมระบบใหม่ 

       ในกรณีท่ีท่านทดลองใช้งานโปรแกรมชุดทดลองแล้วตอ้งการเร่ิมใช้งานจริงจึงไม่ตอ้งการเก็บขอ้มูล

เคล่ือนไหวขณะทดลองใช้ไว  ้หรือในกรณีอ่ืนๆ ท่านสามารถท าการลา้งขอ้มูลเพื่อเร่ิมระบบใหม่ได ้โดย

เขา้ไปท่ีเมนูหน้าท่ีพิเศษในเมนูย่อยลา้งขอ้มูลเร่ิมระบบใหม่ดงัรูปท่ี64 เขา้เมนูลา้งขอ้มูลเร่ิมระบบใหม่ 

 

 
รูปที่60 เข้าเมนูล้างข้อมูลเร่ิมระบบใหม่ 

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเร่ิมตน้ระบบใหม่ หากท่านตอ้งการลา้งขอ้มูลหลกัไดแ้ก่ขอ้มูลลูกคา้

หรือขอ้มูลราคายางให้ท่านท าเคร่ืองหมายถูกหน้าขอ้มูลหลกันั้นๆแลว้คล๊ิกปุ่ม OK ซ่ึงแสดงตวัอย่างดงั

รูปท่ี61 หน้าต่างเร่ิมตน้ระบบใหม่ 

 
รูปที่61 หน้าต่างเร่ิมต้นระบบใหม่ 
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4. การปิดโปรแกรม 

     เม่ือคุณตอ้งการออกจากโปรแกรมตอ้งตรวจสอบใหดี้ก่อนวา่ไดบ้นัทึกหรือยกเลิกขอ้มูลท่ีเพิ่มหรือแกไ้ข

จากฟอร์มท างานต่างๆเรียบร้อยแลว้ จากนั้นเขา้เมนูงานประจ าวนัไปท่ีเมนูยอ่ยเลิกการท างานซ่ึงมีตวัอยา่ง

ในรูปท่ี66 เขา้เมนูเลิกการท างานหรือคล๊ิกท่ีเคร่ืองหมายกากบาทตรงมุมบนขวามือตวัอยา่งในรูปท่ี63 แถบ

ยอ่ขยายและปิดหนา้จอโปรแกรม  

 

 
รูปที่62 เข้าเมนูเลิกการท างาน 

 
รูปที่63 แถบย่อขยายและปิดหน้าจอ 

 
รูปที่64 หน้าต่างยืนยันเลิกการท างาน 

 


