
คู่มือการใช้งาน NewPetshop 

 

- เมื�อเปิดโปรแกรมขึ �นมาระบบจะให้ใส ่User และ Password โดยการเข้าใช้งานครั �งแรกจะใช้                             

User   : admin   Password: admin 

 

- หากใสร่หสัผา่นถกูต้อง ระบบจะเข้าสูห่น้า Menu หลกัของโปรแกรม Pet shop ดงัภาพ 

 

 



1. การตั %งค่ารหสัผ่าน คือ การกําหนดชื�อ , รหสัผา่นและ สทิธิผู้ใช้งานตา่งๆ สาํหรับโปรแกรม Petshop 

  

1.1 การเพ ิ,ม User  

- กดที�เพิ�มข้อมลู 

 
- ตั �งชื�อ Login และกําหนดรหสัผา่น จากนั �นกดปุ่ มค้นหาพนกังาน (มาจากหน้าทะเบียนพนกังาน) เพื�อเลอืกชื�อผู้ ที�ใช้ 

Login นี � (สามารถข้ามไปก่อนได้) 

- กําหนดสทิธิ โดยตกิ  / ในหน้าช่องที�จะให้สทิธิใน User นี � และกดบนัทกึ 

 
 

 

 

 

 



1.2 การแก้ไขสิทธ ิ User 

- กดค้นหาเลอืกชื�อที�ต้องการปรับปรุงสทิธิ  และกดจบงาน 

 

 

- กดที�ปุ่ มแก้ไขดงัภาพ จากนั �นทําการแก้ไข ข้อมลูตามต้องการและกด ปุ่ มบนัทกึเพื�อให้ระบบ อพัเดทข้อมลู  

 

1.3 การลบ User 

- กดค้นหาเลอืกชื�อที�ต้องการลบ  และกดจบงาน 

 

 

 



- กดที�ปุ่ ม ลบข้อมลู และตอบ Yes เพื�อยืนยนัการลบ และตอบ no เพื�อยกเลกิ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. คลังสินค้า คือ  ข้อมลูของสนิค้าและบริการภายในร้าน 

 

 

2.1 ประเภทของสินค้า   (หมวดหมูส่ินค้าและบริการ) 

 

 



2.1.1 การเพ ิ,มประเภทสนิค้า 

- กดปุ่ มเพิ�ม 

 

 

- ใสร่หสัและชื�อประเภทสนิค้า จากนั �นกด บนัทกึ เพื�อ Save ข้อมลู 

 

2.1.2 การแก้ไขประเภทสินค้า  

- กดปุ่ มค้นหาจากนั �นเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไข กด Enter  

 
 

- กดปุ่ มแก้ไข จากนั �นแก้ไขชื�อตามต้องการและกดปุ่ มบนัทกึเพื�อ Update ข้อมลู (ยกเว้นรหสัประเภทห้ามแก้ไข) 

 



2.1.3 การลบประเภทสนิค้า  

- กดปุ่ มค้นหาจากนั �นเลอืกรายการที�ต้องการลบกด Enter  

 

- กดปุ่ ม ลบข้อมลู และตอบ Yes เพื�อยืนยนัการลบ หรือ ตอบ No เพื�อยกเลกิ  

 

2.2 หน่วยนับ  

-  ให้กดที�ปุ่ มหนว่ยนบัดงัภาพ  

 

 

- การเพ ิ,ม ให้ทําการใสชื่�อหนว่ยนบัที�ต้องการ ตรงช่อง ชื�อหนว่ยนบั  และกดปุ่ มบนัทกึ 

- การลบ ให้เลอืกรายชื�อหนว่ยนบัที�ต้องการ จากตารางด้านลา่ง และกดปุ่ ม ลบข้อมลู 

 



2.3 สร้างสินค้าและบริการ  

2.3.1  การสร้างสนิค้า กดที,ปุ่ มเพ ิ,ม  

 
 

- จากนั �นระบบจะให้กรอกข้อมลูของสนิค้า ให้ทําการใสข้่อมลูให้ครบ (* สแีดงคือต้องใส)่ 

และกดบนัทกึเพื�อ Save ข้อมลู 

 
 

2.3.2 การแก้ไขสนิค้า  

- กดปุ่ มค้าหาสนิค้า  เลอืกรายการสนิค้าที�ต้องการแก้ไข จากนั �นกดปุ่ มแก้ไข  

 



- จากนั �นกดปุ่ มแก้ไข 

 

- ทําการแก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ยกเว้นรหสัสนิค้าและ Barcode) และกดบนัทกึเมื�อแก้ไขเสร็จแล้ว 

 

2.3.3 การลบสินค้า 

- กดปุ่ มค้าหาสนิค้า  เลอืกรายการสนิค้าที�ต้องการลบ จากนั �นกดปุ่ มลบ 

 

- กดปุ่ มค้าหาสนิค้า  เลอืกรายการสนิค้าที�ต้องการลบ จากนั �นกดปุ่ มลบรายการ 

 



- ให้ตอบ Yes เพื�อยืนยนัการลบ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.กลุ่มบุคคล คือ  ข้อมลูทะเบียนบคุคลที�เกี�ยวกบัโปรแกรม ประกอบด้วย แฟม้พนกังาน, ทะเบียนแพทย์, แฟม้ผู้ขาย 

  

3.1 แฟ้มพนักงาน  

3.1.1 การเพ ิ,มข้อมูล 

- กดเพิ�มข้อมลู 

 

 



- ใสข้่อมลูและกดบนัทกึ 

 

3.1.2 การแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

- กดปุ่ มค้นหาข้อมลู เลอืกรายชื�อพนกังานที�ต้องการแก้ไข จากนั �นกดจบงาน 

 

- กดปุ่ มแก้ไข จากนั �นแก้ไขข้อมลูให้เรียบร้อย (ยกเว้นรหสัห้ามแก้ไข )และกดบนัทกึ 

 
 

 



3.1.3 การลบข้อมูลพนักงาน 

-  กดปุ่ มค้นหาข้อมลู เลอืกรายชื�อพนกังานที�ต้องการลบ จากนั �นกดจบงาน 

 
- กดปุ่ มลบข้อมลูและกดปุ่ ม Yes เพื�อยืนยนั 

 
 

 

3.2 ทะเบียนแพทย์  

 
 

 



 

3.2.1 การเพ ิ,มช ื,อทะเบียนแพทย์  

 - ใสชื่�อแพทย์ จากนั �นกดปุ่ มบนัทกึ 

 

3.2.2 การลบทะเบียนแพทย์ 

- เลอืกชื�อแพทย์ที�ต้องการลบ และกดปุ่ มลบรายการ 

 



3.3 แฟ้มผู้ขาย 

 

3.3.1 การเพ ิ,มข้อมูลแฟ้มผู้ขาย 

 - กดปุ่ มเพิ�มข้อมลู จากนั �นใสร่ายละเอียดข้อมลูตามต้องการ 

 

- กดปุ่ มบนัทกึเพื�อ Save ข้อมลู 

 
 

 

 

 



3.3.2 การแก้ไขข้อมูลแฟ้มผู้ขาย 

- กดปุ่ มค้นหา จากนั �นเลอืกชื�อที�ต้องการแก้ไข 

 
 

- กดปุ่ มแก้ไข้ข้อมลู และแก้ไขข้อมลูตามต้องการ 

 
- กดปุ่ มบนัทกึเพื�อ Save ข้อมลูที�แก้ไข 

 
 

3.3.3 การลบข้อมูลทะเบียนผู้ขาย 

- กดปุ่ มค้นหา จากนั �นเลอืกชื�อที�ต้องการลบ 

 

 



- กดปุ่ มลบข้อมลู และตอบ Yes เพื�อยืนยนัการลบ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.แฟ้มทะเบียนสัตว์เลี %ยง คือ ข้อมลูตา่งๆเกี�ยวกบัสตัว์เลี �ยงที�ถกูนํามารักษาที�คลนิิก 

 

 
 

4.1 ประเภทสัตว์ 

 
 

 



- ในหมาย 1 เพิ�มชื�อชนิดสตัว์ที�ต้องการ และกดปุ่ มบนัทกึ  สว่นหมายเลข 3 ใช้สาํหรับลบข้อมลูที�ไมต้่องการ 

 
 

4.2 สายพันธุ์  

 
 

4.2.1 การเพ ิ,มสายพันธุ์   

- ใช้วิธีการกดเลอืกชนิดสตัว์ดงัภาพที� 1  (ไมค่วรใช้วิธีพิมพ์เอง) 

- พิมพ์ชื�อสายพนัธ์ุ ดงัภาพที� 2 

- กดปุ่ มบนัทกึ  ดงัภาพที� 3 เพื�อบนัทกึข้อมลู 



 
 

4.2.2 การลบข้อมูลทะเบียนสายพันธุ์  

- นําเมาส์ไปคลกิเลอืกรายการที�จะลบ 

- กดปุ่ มลบรายการดงัภาพ 

 
 

4.3 ทะเบียนสัตว์เลี %ยง(สมาชิก) 

 
 



 

4.3.1 การเพ ิ,มข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี %ยง 

- กดปุ่ มเพิ�มข้อมลู 

 

-ใสข้่อมลูลกูค้าให้ครบ และกดปุ่ มบนัทกึ 

 

 



4.3.2 การแก้ไขข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี %ยง 

- กดปุ่ มค้นหา จากนั �นเลอืกรายชื�อที�ต้องการแก้ไข 

 
- กดปุ่ มแก้ไข จากนั �นทําการแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง ตามต้องการ  

 
- จากนั �นกดปุ่ ม บนัทกึ เพื�อ Save ข้อมลู 

 

4.3.3 การลบข้อมูลทะเบียนสตัว์เลี %ยง 

    -  กดปุ่ มค้นหา จากนั �นเลอืกรายชื�อที�ต้องการลบ 

 

 



- กดปุ่ มลบข้อมลู จากนั �นให้ตอบ Yes เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู  

 
 

4.4 ผล LAB 

 
 

- การเพิ�มข้อมลู ทะเบียนผล LAB ให้ใสข้่อมลูที�ต้องการ ที�ช่องหมายเลข 1 และกดบนัทกึ 

-  แตห่ากต้องการลบ ให้เลอืกผล LAB ที�ต้องการ และกดปุ่ มลบรายการดงัหมายเลข 3 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ขายสินค้า คือหน้าสาํหรับการขายสนิค้าหรือบริการ รวมถึงบนัทกึผล LAB ในการตรวจสตัว์เลี �ยง 

 

 

5.1 การเปิดบิลเพ ื,อทาํการขายสินค้าและบริการ 

 5.1.1 การขายสนิค้าสาํหรับลกูค้าทั�วไป  

- กดปุ่ มเปิดบิลขาย 

 

 



 

-วิธีการขายทําได้ 2 รูปแบบคือ 

 

 * การขายสนิค้าแบบใช้การยงิบาร์โค้ดสนิค้าหรือการคย์ีรหสั  ลงในช่องภาพหมายเลข 1 

* การขายสนิค้าแบบใช้วิธีการค้นหาสนิค้า ให้คลกิที�รูป แวน่ขยาย ตามภาพที� 2 จะขึ �นหน้าดงัภาพ โดยหลงัจากค้นหา

สนิค้า จากช่องค้นหาด้านบน เมื�อเจอสนิค้าที�ต้องการให้เลอืกและกดจบงาน  

* การขายสนิค้านั �นมากวา่ 1 ชิ �นให้เปลี�ยนจํานวนตามภาพที� 3 ก่อนยิงบาร์โค้ด หรือเลอืกสนิค้า 

 

 

- กดปุ่ ม Enter สนิค้าจะเข้าไปอยูใ่นรายการ  หากมีการขายหลายการก็เริ�มทําตามขั �นตอนจนครบ 

 



- กดบนัทกึข้อมลู 

 
- กดปุ่ มคดิเงินดงัภาพ 

 

- ในหน้าคดิเงิน 

- ภาพหมายเลข 1 แจ้งจํานวนเงินที�ลกูค้าต้องจา่ย 

- ใสจํ่านวนเงินที�ลกูค้าสง่มาให้ จะพิมพ์เองในช่อง หรือ คลิXกเลอืกตามรูปแบงค์ตา่งๆได้เลย 

- กดปุ่ มทอนเงินหรือกด Enter เพื�อให้ระบบคํานวณเงินทอนให้ (ลิ �นชกัจะเตะออกมา) 

 

 

 

 



- ระบบจะขึ �นให้ ตอบ Yes เพื�อจบการขาย หรือ ตอบ No เพื�อกลบัสูห่น้าคิดเงินใหม ่(กรณีคิดเงินผิด) 

 

5.1.2 การขายสินค้าสาํหรับสมาชิก 

 - กดปุ่ มเปิดบิลขาย 

 

- กดปุ่ มดงัภาพเพื�อเลอืกชื�อลกูค้า (มาจากหน้าทะเบียนสตัว์) 

 

- ทําตอ่ตามขั �นตอนการขายปกติ  

 

 

 

 



5.2 การให้ส่วนลด  สาํหรับสว่นลดในโปรแกรมจะแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบคือ  

5.2.1 ส่วนลดในรายการ คือ การลดรายการในสนิค้าชิ �นนั �นๆ 

 

-  หลงัจากเปิดบิลและเลอืกรายการสนิค้าแล้ว ให้ทําการเลอืกสนิค้ารายการตา่งๆ ที�จะให้สว่นลด และกดปุ่ มสว่นลดดงั

ภาพ 

- การให้สว่นลด สามารถให้ได้เป็นรูปแบบ  % (ภาพหมายเลข 1 ) หรือ รูปแบบของจํานวนเงินตามต้องการ %  (ภาพ

หมายเลข 2 ) เมื�อเลอืกและใสจํ่านวนที�ต้องการแล้ว  

 

- ให้กดปุ่ มบนัทกึ ระบบจะขึ �น 

 



5.2.2 ส่วนลดท้ายบิล คือ สว่นลดที�คํานวณจากยอดทั �งหมดในบิลนั �น  

- หลงัจากเปิดบิลและเลอืกรายการสนิค้าแล้ว และกดบนัทกึบิลแล้ว ก่อนคิดเงินให้กดที�สว่นลดท้ายบิล 

 

 

- จากนั �นให้เลอืกวา่จะให้สว่นลดเป็น % หรือ สว่นลดเงินบาท และกดปุ่ มบนัทกึสว่นลด 

 

-ทําการเข้าหน้าคิดเงินได้ตามปกติ 

 

 

 

 

 

 



5.3 การบันทกึผลการรักษาของสัตว์แพทย์ 

- การใช้งานต้องเปิดบิลปกติ เหมอืนการขายสนิค้า 

 

5.3.1 เลอืกชื�อแพทย์ที�เป็นผู้ รักษา (เพิ�มรายชื�อแพทย์ได้จากหน้าทะเบียนแพทย์) 

5.3.2 เลอืก ผล LAB ในการรักษา (เพิ�มผล LAB ได้จากหน้าผล LAB) 

5.3.3 บนัทกึผลการรักษา คอืการบนัทกึผลรายละเอียดการรักษาครั �งนั �นๆ (ใช้วิธีการพิมพ์ลงไป) 

5.3.4 บนัทกึรูปใช้สาํหรับเก็บรูปในการรักษาแตล่ะครั �ง โดยจะต้องทําการบนัทกึบิลก่อน และต้องไมใ่ช่ลกูค้าทั�วไป 

5.4 การเปิด-ปิดกะ คือการจดัเตรียมเงินทอนตั �งต้นสาํหรับก่อนเริ�มการขายและการปิดยอดแตล่ะวนั 

 

5.4.1 การเปิดกะ 

 

- ทําการ Login เข้าโปรแกรม ด้วยชื�อของพนกังานคนนั �นๆ  กดที�ปุ่ มเปิดกะ  และกดปุ่ ม ADD 

 



-  ใสจํ่านวนเงินตั �งต้นลงไป 

- แจกแจงประเภทของแบงค์และเหรียญ ให้ครบตามจํานวน 

- กดบนัทกึ 

 

 

-หลงัจากกดบนัทกึ จะมีเลขที�กําขึ �น ที�ปุ่ ม “เปิดกะ” 

 

-ทําการขายตามปกติในแตล่ะวนั 

 

5.4.2 การปิดกะ 

 

- เมื�อทําการขายสิ �นสดุในแตล่ะวนัแล้ว ให้คลกิที�ปุ่ ม “ปิดกะ” 

- ใสจํ่านวนเงินที�นบัได้ทั �งหมดในชอ่ง “กรุณาใสย่อดเงินที�นบัได้” 

- แจกแจงจํานวนเงินตามแบงค์และเหรียญที�นบัได้ 



- กดปุ่ มยืนยนั 

 

- ระบบจะให้ทําการยืนหยนั ในที�นี�ให้ตอบ Yes  จากนั �นระบบจะขึ �นวา่ “บนัทกึสาํเร็จแล้วคะ่” 

 

- ให้ตรวจสอบจากช่อง “ยอดเงิน Over / Short “  

ถ้าในช่องนี � เป็นคา่วา่ง แสดงวา่ ยอดเงินทั �งหมด = เงินตั �งต้น+เงินที�ขายได้ (ไมม่ีเงินขาดหรือเกิน) 

*กรณีเงิน Over คือ ยอดเงินทั �งหมด มากกวา่ > เงินตั �งต้น+เงินที�ขายได้ (เงิน Over มากกวา่ปกต)ิ 

*กรณีเงิน Short คือ ยอดเงินทั �งหมด น้อยกวา่ < เงินตั �งต้น+เงินที�ขายได้ (เงิน Short น้อยกวา่ปกต)ิ 



 

- สามารถสั�งพิมพ์ใบปิดยอดแตล่ะวนัได้ที�ปุ่ มพิมพ์ดงัภาพ 

5.5 เมนูอ ื,นๆ  สาํหรับหน้าขาย 

 

หมายเลข 1  ใช้สาํหรับลบรายการสนิค้าที�ไมต้่องการออกจากบิลขายที�ได้เลอืกไว้  

หมายเลข 2  หมายเหตใุนรายการสนิค้าหรือบริการตวันั �นๆ 

หมายเลข 3  ใช้สาํหรับเปลี�ยนจํานวนหรือราคาขายของสนิค้าในหน้าขาย 

หมายเลข 4  หมายเหตทีุ�ใช้สาํหรับบนัทกึเพิ�มลงท้ายบิลการขาย 

หมายเลข 5  ใช้สาํหรับกรณีมีการคืนสนิค้าหรือทําใบลดหนี �ออกจากระบบ 



หมายเลข 6  ใช้ในการให้สว่นลดในรายการของสนิค้าชิ �นนั �นๆ 

หมายเลข 7  ปุ่ มสาํหรับเปิดเข้าไปหน้าทะเบียนสตัว์ (หน้าสมาชิก) 

หมายเลข 8  ใช้สาํหรับการเรียกใบเสร็จใบเกา่ขึ �นมาพิมพ์ซํ �า 

หมายเลข 9  ใช้ในการเช็คราคาสนิค้าชิ �นตา่งๆ ที�ได้กําหนดไว้ในคลงัสนิค้า 

 

5.6 การพมิพ์ใบเสร็จและใบกาํกับภาษี 

 

 

5.6.1 การพิมพ์ใบเสร็จรับเงนิ 

 โดยปกตใิบเสร็จรับเงินจะ ปริ �นออกมาแบบอตัโนมตัิหลงัจากกดปิดบิลแล้ว (สามารถตั �งคา่ให้พิมพ์อตัโนมตัิหรือ

ไมใ่ห้พิมพ์ได้) หรือหากต้องการพิมพ์เองก็สามารถทําได้ ดงันี �  

- กดค้นหาใบเสร็จที�ต้องการพิมพ์ จากปุ่ มค้นหาบิลจากนั �นเลอืกบิลและกดจบงาน 

 
 

- กดที�ปุ่ มใบเสร็จ หากตอบ Yes ระบบจะสั�งพิมพ์ทนัที แตห่ากตอบ No ระบบ จะทําการ Preview ขึ �นมาให้ด ู



 

5.6.2 การพิมพ์ใบกาํกับภาษี 

 

- กดที�ปุ่ ม “พิมพ์อื�นๆ” และเลอืก พิมพ์ใบกํากบัภาษี 

 

- กดปุ่ มค้นหาบิล จากนั �นเลอืกบิลที�ต้องการ และกดพิมพ์ใบกํากบั 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



6. เช ็คประวัต ิ  คือ ใช้สาํหรับการตรวจเช็คประวตัิการักษาก่อนหน้านี � ของสมาชิกที�เคยมาใช้บริการ 

 

- ภาพหมายเลข 1 คือการกําหนดเงื�อนไขของการตรวจสอบประวตัิ สามารถดตูามชว่งเวลา หรือจะดเูป็น

รายบคุคลก็ได้ โดยหลงัจากใสข้่อมลูที�ต้องการค้นหาแล้วให้กดปุ่ ม ค้นหาข้อมลู 

- ภาพหมายเลข 2 คือ ประวตัิที�มีการค้นหาขึ �นมา สามารถดผูล LAB และ บนัทกึการรักษาได้ 

- ภาพหมายเลข3 คือเราสามารถดรููปภาพประวตัิการรักษาย้อนหลงัได้ 

- ภาพหมายเลข 4 รายงานสาํหรับดวูา่มีการจ่ายยาหรือซื �ออะไรไปบ้างในแตล่ะครั �ง 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



7. สั, งซ ื %อสินค้า  คอื การทําใบเพื�อขออนมุตัิสั�งซื �อสนิค้า (PR) 

 

- กดปุ่ มเพิ�มข้อมลู 

 

 

- ใสข้่อมลูตา่งๆที�สาํคญั เช่น ข้อมลู Supplier , รายการสนิค้า /ราคา/ จํานวน ,อื�นๆ และกดบนัทกึ 

 

- หากต้องการพิมพ์เป็นเอกสารออกมา ให้กดที� ปุ่ มพิมพ์ดงัภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



8. รับสินค้าเข้าคลัง คือ การรับสนิค้าที�มาสง่เข้าสต๊อกในคลงัสนิค้า (PO) 

 

- กดปุ่ มเพิ�ม 

 

8.1 กรณีอ้างอ ิงจาก PR 

 

- กดปุ่ มอ้างอิง PR จากนั �นจะมีหน้าตา่งขึ �นมาให้เลอืก ใบสั�งซื �อที�ต้องการ 

 

- เมื�อเลอืกใบสั�งซื �อขึ �นมาแล้ว สามารถเลอืกได้วา่จะรับสนิค้าตวัไหนเข้าคลงับ้าง โดยใช้ / ในช่องเลอืก 

- กดปุ่ มบนัทกึ 



8.2 กรณีเพ ิ,มใหม่เลย ไม่อ้างอ ิงจาก PR 

 

- ใสข้่อมลูตา่งๆที�สาํคญั เช่น ข้อมลู Supplier , รายการสนิค้า /ราคา/ จํานวน ,อื�นๆ และกดบนัทกึ 

- กดปุ่ มบนัทกึ 

 

 

- หากต้องการพิมพ์เป็นเอกสารออกมา ให้กดที� ปุ่ มพิมพ์ดงัภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



9. รายงาย (Report ต่าง) คือการดรูายงานตา่งๆที�เกี�ยวกบัโปรแกรม เช่น สนิค้าคงเหลอื ยอดขาย  

 

ตัวอย่างรายงานที,ใช้บ่อยๆ ในโปรแกรม 

9.1 รายงานสินค้าคงเหลือ  ใช้สาํหรับดยูอดคงเหลอืของสนิค้าภายในระบบ 

 

 

- สามารถเลอืกรูปแบบการแสดงผลได้ เช่น เครื�องพิมพ์ , ดผูา่นจอภาพ , Excel , PDF  

 

 

 



- ตวัอยา่งการดรูายงานสนิค้าคงเหลอืผา่นจอภาพ 

 

 

9.2 รายงายสรุปยอดขาย ใช้สาํหรับดยูอดขายภายในระบบ สามารถเลอืกดวูนัย้อนหลงัได้ตามต้องการ  

 

 

- สามารถเลอืกรูปแบบการแสดงผลได้ เช่น เครื�องพิมพ์ , ดผูา่นจอภาพ , Excel , PDF  

 



- ตวัอยา่งรายงานสรุปยอดขายประจําวนัผา่นจอภาพ 

 

 

9.3 รายงานการซื %อสินค้า ใช้สาํหรับดรูายงาน การซื �อสนิค้าซึ�งสามารถดยู้อนหลงัได้ด้วย 

 

 



 

- ตวัอยา่งรายงานการซื �อ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. การขอความช่วยเหลอืกรณีโปรแกรมมีปัญหา โดยผ่านวิธ ีการ Remote  

 - เปิดโปรแกรม Team viewer QS ดงัภาพ (หากไมม่ี Download ได้ที� www.aristosoft.org ) 

 

 

- จะมีหน้าตา่งขึ �นมาดงัภาพ  โทรไปทางฝ่าย Support และแจ้งเลข ID กบั Password   

 



 
 

 

         Update: 11/05/2561 


