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คํานํา 

 

กําเนิดอีซี่เซลส เกิดขึ้นที่รานซุปเปอรมารเก็ตของครอบครัวของผม จนบัดนี้ไดมีการใชงานในกิจการ

ที่หลากหลายทั่วประเทศ และไดมีการพัฒนาตอยอดเร่ือยๆ จากโจทยของลูกคาทั่วประเทศ ทําใหอีซี่เซลส

เติบโตและฉลาดขึ้นเปนอยางมาก แตยังคงคอนเซ็ปเดิมไวไดอยางคงเสนคงวา  คือการใชงานที่แสนงายดาย

ไมซับซอน เพียงแคคุณเขาใจในระบบงานธุรกิจของคุณเอง ก็สามารถใชงานไดแลว   

เวอรชั่นนี้ 2014 แลว หวังเปนอยางยิ่งวา ประสิทธิภาพของโปรแกรมอีซี่เซลส จะตอบสนองการใช

งานในหลากหลายธุรกิจของคุณไดอยางเต็มประสิทธิภาพครับ 

           ขอแสดงความนับถอื 

  

ชัยยศ  ฆารสนิธุ 

ผูพัฒนาโปรแกรมอีซี่เซลส 2012 

www.ideagoo.com 
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กอนการใชงานอีซี่เซลส  
 
 มารูจักกันกอนนะครับวาอีซี่เซลส 2014 นี่มีอะไรกันบางในตัวโปรแกรม ซึ่งหลักๆเลยก็มีหลายระบบดังนี้ครับ 

1. ระบบขายหนารานแบบสองหนาจอ ที่สามารถ กําหนดราคาขายทั้งแบบราคาปลีก และขายสง หรือราคาที่คุณ

ตองการเพิ่มหรือลดไดตามใจชอบ โดยสามารถปรับราคาพรอมๆกันทั้งหนาจอ หรือปรับราคาเฉพาะบางรายการ  

2. ระบบบริหารสตอคที่ใหเลือกไดวาจะตัดสต็อคแบบใดได 3 ประเภท 

1) ไมตัดสตอ็ค 

2) มีตนทุนแตไมตัดสต็อค (ตนทุนเฉลี่ย) 

3) ตัดสต็อคแบบ FIFO (first in first out)  คือการบริหารสตอคสินคาแบบยกลอต โดยแตละล็อตราคาทุนอาจ

ไมเทากัน โดยตัดสต็อคลอตแรกกอน    

3. ระบบเตือนสต็อคสินคาไมพอขาย ที่หนาจอหลัก 

4. ระบบแสดงรูปภาพของสินคา 

5. ระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินคา 

6. ระบบบริหารจัดการลูกคา ลูกหนี้  โดยตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกคาแตละราย ตรวจเช็คลูกหนี้แตละราย 

ตรวจสอบลูกหนี้ปจจุบัน  ออกใบวางบิล สามารถตรวจสอบไดแบบทันทีทันใด สามารถรับชําระหนี้ไดทั้งแบบเลือก

วาชําระบิลไหน หรือ รับชําระเงินเปนบางสวนจากยอดรวมทั้งหมด   

7. ระบบกําหนดสิทธิ์การใชงาน โดยสามารถกําหนดสิทธิ์ตางๆ ในการเขาใชงานของผูใชงานแตละคนได 

8. ระบบบริหารจัดการภาษีมูลคาเพิ่ม เปนการเพิ่มความอิสระในการออกใบกํากับภาษีของผูใชงาน  โดยจะแยกระบบ

ใบกํากับภาษีออกจากบิลขาย อยางเปนเอกเทศ โดยเลือกไดวาจะนําบิลขายที่ขายไปแลวมาออกใบกํากับภาษี

หรือไม แลวยังสามารถเลือกวันที่ที่ออกใบกํากับภาษีไดอีกดวย 

โดยสามารถรองรับระบบภาษีไดทั้ง 2 แบบคือ 

1) สินคารวมภาษีแลวและใหถอดภาษีที่ทายบิล 

2) สินคายังไมรวมภาษี  และใหรวมภาษีที่ทายบิล 

9. ระบบบริหารจัดการ การออกใบเสนอราคา 

10. ระบบการออกรหัสเพื่อพิมพรหัสบารโคดแบบ EAN13 อัตโนมัติ  โดยคุณไมตองคิดเลขรหัสเอง 
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การเริ่มตนใชงานโปรแกรมอีซี่เซลส  
 

การเริ่มตนใชงานโปรแกรมอีซี่เซลส 2014 เบื้องตนแคปอนรายการสินคากอน หรือปอนควบคูไปกับการขาย

ก็ได จากนั้นก็เร่ิมตนใชงานไดทันทีเลยครับ เร่ิมตนที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หากคุณไมเคยใชโปรแกรมอซีีเ่ซลสเวอรชั่นใดๆ มากอน ก็ใหจําคอนเซ็ปในการใชงานงายๆ 3 ขั้นตอนดังนี้ครับ 
1. เพิ่มรายการสินคาใหม  

ซึ่งคุณสามารถบันทึกรายการสินคาเพิ่มไปเรื่อยๆ โดยไมจําเปนตองไปสํารวจสตอคกอน เอาแคพิมพ

รายการสินคาที่มีอยูในรานคาของคุณใหไดมากที่สุดกอน จากนั้นก็คอยๆทยอยพิมพตามเก็บไปเร่ือย ๆ  หลังจากนั้น

คอยมาสํารวจสตอคสินคาในภายหลังก็ได หรือหากคุณจะพิมพบันทึกขอมูลรายการสินคาของคุณไปแลวเช็คสตอค

ไปพรอมๆกันก็ไมผิดกติกาครับ 
2. ทํารายการขายสินคา 

ในระหวางที่คุณบันทึกรายการสินคาใหมเพิ่มไปเรื่อยๆ รายการที่บันทึกไปแลวคุณก็สามารถที่จะนํามาออก

บิลขายไดทันที  และหากเปนรายการที่มีการบันทึกสตอคสินคาแลว โปรแกรมก็จะตัดสตอคใหอัตโนมัติ  

ประเภทการขายก็แบงเปนสองประเภทคือ ขายสด กับขายเชื่อ เมื่อทําการบันทึก คุณก็สามารถระบุรายชื่อ

ลูกคา (กรณีเงินสด) และระบุรายชื่อลูกหนี้ (กรณีลูกคาเงินเชื่อ)  ซึ่งคุณสามารถบันทึกชื่อลูกคาของคุณได ณ.เดี๋ยว

นั้นโดยไมจําเปนจะตองไปบันทึกกอน  
3. ออกใบเสรจ็รบัเงิน ใบกํากบัภาษี ใบสงของชั่วคราว 

• กรณีที่เปนการขายสด โปรแกรมจะออกใบเสร็จรับเงินใหอัตโนมัติ ตามชื่อลูกคาที่เราระบุ หรือหากไมระบุ 

โปรแกรมจะระบุชื่อลูกคาเปน ลูกคาเงินสด 

• กรณีขายเปนเงินเชื่อ โปรแกรมจะออกใบสงของชั่วคราวใหอตัโนมัติ และจะออกเปนใบเสร็จรับเงินใหใน

ภายหลังเมื่อลูกคานําเงินมาชําระหนี้ไดครบถวน 

• กรณีออกใบกํากับภาษี  ขึ้นอยูกับวาเจาของกิจการตองการจะออกใหใครเมื่อไหร โดยใบกํากับภาษีจะมี

บัญชีแยกตางหากออกจากบัญชีขาย  

 แคเพียงจําคอนเซ็ป 3 ขั้นตอนนี้ คุณก็จะสามารถใชงานโปรแกรมอีซี่เซลสไดอยางไมยากเย็น ภายในระยะเวลาอัน

ส้ันไดเลยครับ   สําหรับรายละเอียดตางๆในการใชงานโปรแกรมจะขอกลาวในขั้นตอนตอไปครับ 

เพิ่มรายการสินคาใหม 

ทํารายการขายสินคา 

ออกบิล ออกใบกํากับภาษี 

ขายสด ขายเชื่อ ตรวจเช็คยอดขาย 

วิเคราะหการขาย 

ตรวจสอบหนี้ 
ติดตามหนี้ 

รับชําระหนี้ 
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บทที่   
การใชงานหนาจอขาย หนาจอหลัก 

 เมื่อเขาสูโปรแกรม Easy Sales 2014 โปรแกรมจะแสดงหนาจอขายเปนหนาจอหลัก ซึ่งหนาจอดังกลาวนี้จะ

สามารถใชงานในการขายเครดิต ขายสด ออกใบเสนอราคา ออกใบกํากับภาษี คนหาสินคา เบ็ดเสร็จภายในหนาจอเดียว 

 
หนาจอกอนการล็อคอินเขาใชงาน  

 
 

 

กรณีซ้ือโปรแกรมไปใชงาน 
หัวโปรแกรมจะแกเปนชื่อ

ของกิจการ 

หนาจอสําหรับปอนชื่อผูใชงานและ
รหัสผาน สําหรับการใชงานคร้ังแรก  

ยูสเซอรเนม = admin 
รหัสผาน = 1 
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หนาจอหลังการล็อคอินเขาใชงาน 

 
 

 

 

หนาจอที่ 1 

 
 

* หนาจอดังกลาวนี้จะใชในกรณีขายสินคาทั้งเครดิตและเงินสด ออกใบเสนอราคา และเปนหนาจอหลักของโปรแกรม 

เมน ู
สวนแสดง
รายการสินคา 

ชองสําหรับปอนรหัสสินคา 
และปอนคนหารายการสินคา ยอดรวม 

 

ชองแสดงเวลาปจจุบัน 
ชองแสดงวันท่ี
ปจจุบัน 

รายการลาสุด 

จํานวนสินคา การสลับกันระหวางปอนรหัสสินคา  โดยการคลิ๊กท่ีนี่ 
หรือ กดปุม Ctrl+tabและคนหาดวยชื่อสินคา 

เลเวลของ
โปรแกรม 

ปุมแสดงสถานะ
หนาจอปจจบัน 

ปุมแสดงสถานะ
หนาจอปจจุบัน 

 

เตือนกรณี รายการ
สินคาในหนาจอ 

สตอคไมเพียงพอตอ
การจําหนาย 

ตัวต๊ิกใหเลือกออฟชั่นวา จะออกใบเสนอราคา และ ออฟชั่นให
ตรวจทานสินคาท่ีตองการขาย(ตรวจสต็อค เปล่ียนราคาขาย) 

หรือกรณีรับคืนสินคา
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หนาจอที่ 2 

 
 

 

 

 

 
 

 

ตัวเลือกกรณีรับคืนสินคา         
หรือการกําหนดราคาขายสินคา ณ หนาจอปจจุบัน 

กรณีออกใบเสนอราคา ใหคล๊ิกท่ีปุมนี้ เพ่ือปรับหนาจอ
นี้ใหเปนการออกใบเสนอราคา 

กด F5 ไปหนาจอขายที่ 2 
กด F4 ไปหนาจอขายที่ 1 

กําหนดใหหนาจอนี้เปนราคาขายปลีก 
หรือสงโดยการคล๊ิกท่ีนี่ 

อยากแกไขราคา หรือจํานวน
สินคาในหนาจอขายก็คล๊ิกท่ีนี่

แลว กด enter

จากนั้นใหแกไขราคา หรือ
จํานวนสินคาในหนาจอที่นี่
จากนั้นใหแกไขราคา หรือ
จํานวนสินคาในหนาจอที่นี่ถา
ตองการลบ ก็ใสจํานวน = 0
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แปนคียบอรดที่ใชงานรวมกับหนาจอหลัก หนาจอขาย 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
วิธีการสลับระหวางการปอนรหัสสินคา และ การคนหาตามชื่อสินคา 

o Ctrl+Tab  (คอนโทรลแทป) โดยกดปุม Ctrl คางไว แลวกด ปุม Tab ครั้งเดียว  
 

 
 

 

 

 

7. Right Arrowลูกศร
ขวา ปอนจํานวนเงิน
สดแทนรายการสินคา 

6. Left Arrowลูกศร
ซาย ปอนรายการสินคา
ทีละหลายรายการลง
หนาจอขาย 

3. แปน PgUp (Page Up,เพจอ๊ัพ) เพ่ือ

บันทึกขอมูลการขายกรณีเครดิต 
(ขายเงินเชื่อ) 

4. แปน F4 เลือก
หนาจอขาย ท่ี 1

2. แปน PgDn (Page Down,เพจดาวน)  
เพ่ือบันทึกขอมลการขายกรณีเงนิสด

Ctrl+Tab Ctrl+Tab 

1. แปน Esc   (Escape,เอสเค็ป) 
ใชกรณีลบรายการสินคาจากสวน
แสดงรายการสินคาในหนาจอหลัก

 8. Ctrl+Left Arrow ทําซ้ํา
รายการลาสุดในหนาจอขาย 

5. แปน F5 เลือก
หนาจอขาย ท่ี 2



 EasySales2014                  website : www.ideagoo.com   email:   pokchaiyot@hotmail.com  tel  089-4202349 

 

-7- 

 ภาพการสลับระหวางโหมด 

 

 

 

 

 

 
 

บทที่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ctrl+Tab Ctrl+Home แสดงกําไรจากรายการสินคา 
ในหนาจอขาย 

Ctrl+BackSpack เปดล้ินชักเก็บ
Ctrl+BackSpack เปดล้ินชักเก็บเงิน 

(ถามี) 
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บทที่  2  
การเริ่มตนใชงานโปรแกรม 

 เมื่อเขาสูโปรแกรม EasySales 2014 โปรแกรมจะแสดงหนาจอหลักดังที่ไดนําเสนอแลว ตอไปจะตองปอน

ขอมูลรายการสินคาใหมกอน โดยสามารถเลือกไดวาจะปอนรายการสินคาอยางเดียว หรือปอนไปพรอมกับการนับสต็อคสิน

คาและราคาตนทุนไปพรอมๆกัน 

 

 การเพิ่มรายการสินคาใหม 
 สามารถเขาสูหนาจอดังกลาวได 2 กรณ ีคือเขาเมนูที่ หนาราน > เพิ่มรายการสินคา หรือกดปุมคียลัด CTRL+A 

จากหนาจอหลัก  

 
 

โปรแกรมจะเขาสูหนาจอนี ้

  
 
หมายเหตุ รายการใดๆในหนาจอนี้ มีหลายๆรายการที่ไมมีจําเปนตองปอน ซึ่งหลักๆโปรแกรมจะบังคับใหปอนเพียง รหัสสินคา และ

รายละเอียดสินคาเทานั้น ในกรณีปอนจุดส่ังซื้อ เมื่อขายสินคาแลวสต็อคเหลือเทากับจุดส่ังซื้อ โปรแกรมจะเตือนที่หนาจอขาย 

1.ชองสําหรับปอนรหัสที่ติดมากับตัว

สินคา  กรณีสินคาไมมีรหัส ก็ให
โปรแกรมออกรหัสสินคาอัตโนมัติให

โดยการกดปม F8

2.ชองสําหรับปอน

รายละเอียดสินคาสินคา 3.ปุมเลือกหนวยขาย

5.ราคาขายสง ขายปลีก  

6.หมวดหมูสินคา 

8.เลือกช้ันวางสินคา หรือโกดังสินคา 

7.1 หากอยากเปลี่ยนเปอรเซ็นใน

การคํานวณผลราคาขาย ใหคลิ๊ก
ท่ีน่ี

7.หากมีการกําหนดตนทุนตอหนวย 

และปอนจํานวน  เมื่อกดปุมกําหนด
ราคาอัตโนมัติ โปรแกรมจะคํานวณ
ราคาขายใหอัตโนมัติ

9 .เพ่ิมรูปสินคา 

5.ราคาขายสง ขายปลีก  4.ราคาตนทุนตอหนวย ,จํานวนสินคา ,

และจุดสั่งซื้อ 
(หมายเหตุ หากยังไมมีการสํารวจสตอค 
สินคาหรือยังไมทราบตนทุนที่แนชัดก็ไม

ตองปอนขอมูลใดๆก็ได ) 
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ขั้นตอนการใช งานหน าจอ “หมวดเพิ่มสินค าใหม ” 
1. ในการเพิ่มรายการสินคาใหม อีซี่เซลส สามารถรองรับการทํางานของเครื่องอานบารโคด  ซึ่งถากรณีสินคามีรหัสบารโคด

ติดมากับตัวสินคาอยูแลว ก็สามารถปอนไดที่ชองรหัสสินคาไดทันที  หรือถาหากไมมีรหัสบารโคดติดมากับตัวสินคา ก็

ใหโปรแกรมออกรหัสอัตโนมัติให โดยการกดปุม F8 (ทานไมจําเปนตองคิดรหัสเอง เพราะเมื่อพิมพรหัสบารโคด

ออกมาแลวเครื่องอานบารโคดจะอานแถบรหัสไมออก   และใหจําเฉพาะชื่อสินคาเทานั้น ไมตองจํารหัส ปลอยใหเปน

หนาที่ของอีซี่เซลสจําแทน) 

2. ปอนรายละเอียดสินคาซึ่งโปรแกรมสามารถเปรียบเทียบกับรายการสินคาที่มีอยูแลวเพื่อปองกันการปอนขอมูลซ้ําซอน 

และเพื่อความเปนระบบระเบียบ ในการปอนชื่อรายการสินคาใหไปในทิศทางเดียว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงรายการสินคา
ท่ีใกลเคียง

รหัสสินคาที่อีซี่เซลสออกให
อัตโนมัติ โดยกดปุม F8 และ
สามารถพิมพบารโคดแบบ 

EAN13 ได 
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3. ปอนหนวยขาย โดยการกด Enter ที่ปุมเลือกหนวยขาย เพื่อเลือกรายการหนวยการขาย 

 
 

4. ปอนตนทุนตอหนวย และจํานวนสินคา 

ซึ่งการปอนขอมูลทั้งสองชอง จะเกี่ยวของกับวิธีการตัดสต็อคดังตอไปน้ี 

วิธีการปอนขอมูลสินคาใหม ท่ีสามารถกําหนดวิธีการตัดสต็อคในหนาจอ “หมวดเพิ่มสินคาใหม” 

 ไม ต องการให มีการตัดสต็อค 
.ใหทําดังนี้ 

o ไมตองปอนตนทุนตอหนวย  

o ไมตองปอนจํานวนสินคา 

 
 ต องการให ตัดสต็อคแบบ FIFO 
ใหทําดังนี้ 

o ปอนตนทุนตอหนวย  

o ปอนจาํนวนสินคา 

 ต องการให  มีต นทุนเฉลี่ยแต ไม ตัดสต็อค 
o ปอนเฉพาะชองตนทุนตอหนวย  

o ไมตองปอนจํานวนสินคา 

5. จากนั้นใหปอนราคาขายสง ราคาปลีก  ซึ่งสามารถที่จะปอนทั้งสองราคาหรือปอนราคาเดียวก็ได โดยราคาทั้งสองจะถูก

นําไปใชงานในหนาจอขายในกรณีคลิ๊กเลือกที่ “ขายปลีก ขายสง” 

 

ใหใชลูกศรเล่ือนขึ้นลงเพ่ือเลือก
รายการ หรือใหกดตัวอักษรตัว
แรกของ เชน คําวาอัน ใหกด “อ” 
คําวาชิ้นใหกด “ช” แลว กด 
Enter เพ่ือเลือก 

หากไมมีรายการหนวยนับตามที่
ตองการ ก็สามารถ คล๊ิกเพ่ือเพ่ิม
หนวยนับได  
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6. ปอนหมวดหมูสินคา ใหพิมพชื่อหมวดหมูลงในชองหมวดหมูสินคา ถาหากมีชื่อหมวดหมูดังกลาว โปรแกรมจะแสดง

ตารางใหเลือก แตถาหากไมมตีารางใหเลือกแสดงวาไมมีรายการดังกลาวในฐานขอมูล ใหพิมพไปกอนแลวกดปุม Enter 

อีซี่เซลส จะสอบถามเราเองวาอยากจะบันทึกขอมูลหมวดหมูใหมหรือไม หรือหากไมแนใจก็ใหกดปุมขางๆ เพื่อแสดง

รายการหมวดหมูสินคาขึ้นมาใหเลือกดังหนาจอดังกลาวนี ้

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

กดปุมเพ่ือเพ่ิมหมวดหมูสินคา,
ประเภทสินคาใหม 

พิมพช่ือหมวดหมูสินคาตรง
น้ี ถามีรายการจะแสดง
ตารางดานลางใหเลือก

พิมพช่ือหมวดหมูสินคาตรงน้ี ถา
มีรายการจะแสดงตารางดานลาง

ใหเลือก

คลิ๊กเพ่ือเพ่ิมรูป 
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  กรณีออกรหัสอัตโนมัติ เมื่อบันทึกขอมูล โปรแกรมจะถามวา จะพิมพบารโคดหรือไม 
 

 
 

 หมายเหต ุ สําหรับหนาจอพมิพบารโคดนีคุ้ณสามารถเรยีกใชในภายหลังไดโดยเขาไปที่เมนู “ประมวลผล/

จัดการขอมูล/ใบกํากับภาษ/ีใบเสนอราคา  พิมพบารโคด” 
 
เคล็ดลับการทํางานในหนาจอเพิ่มรายการสินคาใหม คือพยายามใชงานคยีบอรดอยางเดียว ซ่ึงจะรวดเร็ว

กวาการใชเมาสมาก 
 

1 .กด บันทึกขอมูล

2.กรณีท่ีโปรแกรมออกรหัสให 
โปรแกรมจะถามวาตองการพิมพ
บารโคดหรือไม หากตองการ
พิมพก็กด yes หรือตอบ No 
เพ่ือพิมพในภายหลังได 

ถา
หาก

ถาหากหมวดหมู ท่ีเราปอนไมมีใน
ฐานขอมูล เมื่อกด Enter โปรแกรมจะ
ถามวาตองการเพิ่มหมวดหมูใหมหรือไม

เลือกประเภทของบารโคด

เลือกจํานวนที่ตองการพิมพ

เลือกจํานวนที่ตองการพิมพ
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 การเพิ่มสต็อคสินคา และการตัดสต็อค 
 กอนอื่นขอทบทวนกอนวา EasySales2014 สามารถกําหนดคุณลักษณะใหสินคาแตละรายการใหมีวธิีการตัดสต็อค

ที่แตกตางกันได  โดยสามารถแบงวิธีการตัดสต็อคได 3 วิธีดังนี้ 

o ไมตัดสต็อคสนิคา 
 บางกรณีสินคาบางรายการ เจาของกิจการยังไมสะดวกที่จะเริ่มตนใหมีการตัดสต็อคได เพราะการ

ตัดสต็อค จะตองมีการตรวจนบัสินคารายการนั้นๆทั้งหมด ซึ่งอาจมีจาํนวนมาก หรือเปนสินคาที่ไมสามารถ

ตรวจนับไดในชวงเวลานั้นๆได  อซีี่เซลส 2014 ก็สามารถยดืหยุนใหรายการสินคาบางรายการหรือทั้งหมด 

ไมตองมีการตดัสต็อค 

o ตัดสต็อคแบบไฟโฟ       
 เปนการตัดสต็อคสินคาแบบเปนล็อตๆ โดยแตละล็อตจะมตีนทุน และจํานวนสินคาที่แตกตางกัน

ไป ขึ้นอยูกบัสถานการณของการสั่งซื้อของเจาของกจิการเอง ยกตัวอยางเชน และเมื่อมกีารตัดสต็อค จะ

ตัดล็อตแรกจนหมดกอน ถึงจะตัดล็อตตอๆไป 

 ตัวอยางเชน มกีารปอนจาํนวนสินคาและตนทุนของสินคา A ดังนี้ 

 สินคา A   ล็อตที่ 1 จํานวน 10 ชิ้น , ล็อตที่ 2 จํานวน 20 ชิ้น 

ลําดับ สินคา ล็อตที่ 
จํานวน

(ชิ้น) 

ตนทุน

(บาท) 

1 สินคา A 1 10 3 

2 “ 2 20 3.25 

 

เมื่อลูกคาซื้อสินคา จํานวน 12  ชิ้น กจ็ะมีการตัดสต็อคดังนี้ 

จํานวนสต็อค วิธีการตัดสต็อค 

ลํา

ดับ 
สินคา 

ล็อตที่ 

จํานวน

สต็อค

(ชิ้น) 

ตนทุน

(บาท) 
ล็อตที่ 

จํานวนที่

ตัดต็อค 

ตนทุน

(บาท) 

จํานวน 

Xตนทุน 

คงเหลือ 

(ยอดยก

ไป) 

1 สินคา A 1 10 3 1 10 3 30 0 
2 “ 2 20 3.25 2 2 3.25 6.5 18 
     รวม 12  36.5  

 

o มีตนทุนแตไมตัดสต็อค 
 เปนการอํานวยความสะดวกเพื่อประโยชนในการหากําไรจากการขายสินคา ซึ่งเปนกรณีที่เจาของ

กิจการยังไมสะดวกที่จะทําการตัดสต็อคสินคาไดดวยเหตุผลนานัปการ แตในขณะนั้นเจาของกิจการทราบ

ตนทุนเฉลี่ยของสินคาแตละรายการ และตองการที่จะทราบผลกําไรคราวๆ จากการขายสินคา ซึ่งระบบ 

ดังกลาวนี้จะไมมีการตัดสต็อคสินคา แตทุกครั้งที่ทําการขายจะมีการบันทึกตนทุนการขายเพื่อใชในการ

คํานวณหากําไร 
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 กรณีเพิ่มสต็อคสินค าทีละรายการโดยใช เครื่องอ านรหัสบาร โค ด 
 สามารถเขาสูหนาจอดังกลาวไดดังนี้  เขาเมนูที่ “สต็อคสินคา โปรโมชั่นสินคา หมวดหมูสินคา ชั้นวาง” >> 

 “เพิ่ม/แกไข สต็อคสินคาที่ละรายการ” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเมนู 

สวนแสดง
รายละเอียดสินคา

ปอนจํานวนสต็อค 
สินคา

สถานะ การตัดสต็อค
ในปจจบนั 

ปอนตนทุนสินคา

ปอนรหัสสินคาที่น่ี

รายละเอียดสต็อคสินคา 
และประวัติการปอน

สต็อค 

สวนแสดงราคาขายสินคา 

เมื่อปอนตนทุนและสินคาที่เพ่ิมสต็อคเรียบรอยแลว 
ใหกดบันทึกท่ีน่ี

แกไขราคาคลิ๊กที่นี่ 

เพ่ิมแกไขรูปคลิ๊กท่ีน่ี 

กําหนดจุดสั่งซื้อท่ีน่ี 
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 กรณีค นหารายการสินค าเพื่อตรวจสอบสต็อคตามเงื่อนไข   
สามารถคนหาไดตามเงื่อนไขตอไปนี ้  คนหา ตามรายละเอียดสินคา, ตามประเภทการตดัสต็อค ,ตาม
จํานวน ,ตามหมวดหมูประเภท ,ตามชั้นวาง ,ตามจํานวนสต็อค 

 เขาสูหนาจอดังกลาวไดดังนี้  เขาที่เมนู “สต็อคสินคา โปรโมชั่นสินคา หมวดหมูสินคา ชั้นวาง”  “ตรวจ
สอบสตอคและจัดการ เพิ่มแกไข สตอคสินคา โปรโมชั่นสินคา พิมพรายละเอียด” 

 

 
จะแสดงหนาจอดังนี้ 

 

 
 

จากนั้นโปรแกรมจะเขาสูหนาจอเดียวกันกับขอ 2.1 

 

 

 

 

 

เลือกคนหารายการสินคา ตามเง่ือนไขดังน้ี

Double Click หรือกดุ 
enter  เพ่ือแกไข หรือ
เพ่ิมสตอกคสินคา 

เลือกเมนู 

 

สรุปรายละเอียดตางๆ
ของสต็อค และตนทุนรวม 
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 การปรับแต งวิธีการตัดสต็อคสินค า 

 การตัดสต็อคสินค าแบบ  
เมื่อดําเนินการตามขอที่ 2.1 และ 2.2 แลวโปรแกรมจะแสดงหนาจอใหเพิ่มแกไขสต็อคสินคา แลวให

ดําเนินการตามขั้นตอนนี้ 

 
 

จากนั้นโปรแกรมจะถามวาใหบันทึกขอมูลหรือไม ใหตอบ Yes และโปรแกรมจะถามตอวา 

“สินคาที่เพิ่มสต็อคเขามาใหมนั้น อาจมีผลกระทบตอราคาขายของสินคา คุณตองการเปลี่ยนแปลงราคา

ขายสินคาเดี๋ยวนี้เลยหรือไม” ถาตอบ Yes โปรแกรมก็จะแสดงหนาจอเปล่ียนแปลงราคาขายสินคา (ใหดู

ในหัวขอ ”การเปลี่ยนแปลงราคาขายสินคา”) 

 
จบการบันทึกสต็อคสินคาแบบ FIFO 

1. ปอนตนทุนตอหนวยแลว

กด Enter 

2. เพ่ิมจํานวนสินคาแลวกด

Enter 

3. ตรวจสอบยอดยกไป 

4. กดปุมบันทึกสต็อคสินคา 

โดยการกด Enter 

รายการสต็อคท่ีเพ่ิมใหมจะ
ปรากฎในตารางนี้ 
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 การปรับให เป ็นแบบ มีต นทุนแต ไม ตัดสต็อค 
ในบางกรณีคุณยังไมสะดวกที่ใหมีการตัดสต็อคในสินคาบางรายการ กส็ามารถปรับรายสินคานั้นๆ

เขาสูสถานะแบบ มีตนทุนแตไมตองตัดสต็อคได โดยมีวิธีการดังนี้ 

เมื่อเขาสูหนาจอ “หมวดเพิ่ม-แกไขสตอคสินคาทีละรายการ” ใหทําตามขั้นตอนนี้ 

 
เมื่อต๊ิกเครื่องหมาย ถกู ดังหนาจอดานบน โปรแกรมจะปรับเขาสูหนาจอนี้ 

 
จากนั้นใหกดปุม “บันทึกสต็อคสินคา” 

1. ติ๊กเครื่องหมายถูกท่ีชองน้ี
โดยนําเมาสไปคลิ๊ก 

2. ปอนจํานวนตนทุนที่ชองน้ี 

ตารางรายละเอียดสต็อค 
ณ.ปจจุบันจะหายไป 

ชองปอนจํานวน
สินคาที่ใหเพ่ิมเขา
สต็อคจะใชงาน

ไมได 
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ถาอยากปรับใหกลับไปสูแบบตัดสต็อคแบบ FIFO ก็ใหดําเนินการดังนี ้

 
 

 
จากนั้นใหกดที่ปุมบันทึกสต็อคสินคา แลวตอบ yes เพื่อบนัทึกขอมูล 

3. เมื่อปอนตนทุนสินคาแลว
ให กด Enter หรือคลิ๊กท่ีน่ี 
เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตัดสต็อค 
4. จากน้ันใหกดปุม OK เพ่ือ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

1. เอาเครื่องหมาย 

ถูกท่ีติ๊กท่ีชองน้ีออก 

2. ปอนตนทุน และจํานวน
สินคาที่เพ่ิมเขาสต็อค 

2. ปอนตนทุน และจํานวน
สินคาที่เพ่ิมเขาสต็อค 

ตารางรายละเอียดสต็อค 
ณ.ปจจุบันจะกลับมาแสดง
อีกคร้ัง  แตยังไมมีรายการ 
จนกวาจะมีการเพิ่มสต็อค 

3. คลิ๊กบันทึกกสต็อค
ท่ีน่ี 
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 การยกเลิกการตัดสต็อค และการปรับจํานวนสินค าในสตอ็ค 

 
(หมายเหตุ ทุกการปรับปรุงสต็อคจะถูกบันทึกรายละเอียดเก็บไวที่หนา “ความเคลื่อนไหวของสินคา....”) 

โปรแกรมจะแสดงหนาจอ ใหดาํเนินการดังนี้ 

กรณีปรับสต็อคสินค า 

 
 

กรณียกเลิกการตัดสต็อค 

 
 

คลิ๊กท่ีปุมน้ี

1. ปรับจํานวนในชองน้ี

2.ปอนหมายเหตุท่ีน่ี

ใหคลิ๊กที่ปุม “สินคานี้ไมตองตัดสต็อค” 

3.บันทึกยอด
ปรับปรุงท่ีน่ี 
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 การเปลี่ยนแปลงราคาขายสินคา 
 เปนการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาในฐานขอมูล สามารถเขาสูหนาจอดังกลาวไดโดยเขาที่เมนู “เปล่ียนแปลง

แกไขรายละเอียดสินคา ลบรายการสินคา > เปล่ียนราคาสินคา”  หรือ กด Ctrl+Z 
 

 
 

 กรณีการเปลี่ยนแปลงราคาขายสําหรับสินคาประเภท “ตัดสต็อคแบบ FIFO” และ “แบบไมตัดสตอ็ค” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปอนรหัสสินคาคลิ๊กเพ่ือคนหา
ตามรายช่ือ 

กําหนดราคาขายใหม

รายละเอียดสต็อคสินคาแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา กดปุม F5

เมื่อเปลี่ยนแปลงราคาเสร็จ
เรียบรอย ใหกดปุม Tab เพื่อ

บันทึกราคาขายใหม

เลือกเมนู 
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ประวัติตนทุนสินคาในหนาจอ เปลี่ยนแปลงราคา 

 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา 

 
 

 กรณีการเปลี่ยนแปลงราคาขายสินคาและราคาขายตนทุนเฉลี่ย ของสินคาประเภท “มีตนทุนไมตัดสต็อค” 

 
 

 

 
 

กรณีสินค าประเภท   “มีตนทุนไม
ตัดสต็อค” สามารถเปลี่ยนแปลงราคา
ตนทุนเฉลี่ยไดท่ีน่ีเลย 

แถวที่ 1 แสดงราคาปลีก

แถวที่ 2 แสดงราคาสง 
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บทที่  
การใชงานดานการขาย 

 การขายสินคา การใชงานหนาจอขายหนาจอหลัก 
 

 
         
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถสลับโหมดการปอน 
ขอมูลได 2 ลักษณะคือปอน
ร หั ส สิ น ค า  ห รื อ  ป อ น
รายละเอียดสินคา โดยคลิ๊ก 
ท่ีน่ี หรือกด Ctrl+tab 

สามารถสลับโหมดการปอนขอมูล ได 
2 ลักษณะคือปอนรหัสสินคา หรือ ปอน
รายละเอียดสินคา โดยคลิ๊ก หรือ กด 
Ctrl+tab 
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ตัวอยางการคนหาสินคาตามรายชื่อ 

 
*หมายเหตุ การคนหาสินคา สามารถคนหาเปนคําๆได เชน พิมพวา “ขอตอ  เกลียว 1” โปรแกรมจะคนหาสินคาที่มีคํา

เหลานั้นตามทีไ่ดเวนวรรคไว 3 คําคือ คนหาสินคาใดๆก็ไดที่มีคาํวา “ขอตอ”    “เกลียว”    “1” 

 การขายสินค าทีละหลายๆหน วย ในหน าจอขาย 
สามารถทําได 3 กรณีดังนี้ 

 การป อนโดยการกดป ุม   (ปุ มลูกศรซ ายมือ 
สามารถทําไดโดยเมื่ออยูที่หนาจอหลัก จากชองปอนรหัสสินคา กดแปน ลูกศรซาย  Left Arrow จะปรากฏหนาจอ

ดังนี้ 

 
 

 

 

 

กดปุมลูกศรซาย 

รายการสินคาที่มี รูป  จะ
แสดงที่ น่ี  และสามารถ
คลิ๊กเพ่ือดูภาพขยายได 

คนหารายสินคาที่มี คํา
วา “ขอตอ”   

แสดงรายละเอียดสินคา 
แลวกดปุมลูกศร  ขึ้นลง 
เพือเลือกแลวด Enter  
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กรณีคนหาตามรายละเอียดสินคา 

 
 

 
 

 
 

ปอนรหัสสินคา

หรือปอนรายการสินคา

ที่ตองการคนหา 

ปอนจํานวนสินคา

ที่ตองการขาย 

ค นห า ร า ยก า ร สิ น ค า 
คลิ๊กแลวปอนที่ น่ี เมื่อ
เจอแลว  ใหกด  Enter 
แล ว เลื่ อนขึ้ นลง  เ พ่ือ
เลือกรายการที่ตองการ 

เ ลื อ ก ร า ย ก า ร ที่
ตองการ โดยการกด
ปุม ลูกศร เลื่อนขึ้น
เ ลื่ อ นล ง  แล ว กด 
Enter 

ปอนจํ านวนแล ว
กดปุม Enter 
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 การทําซ้ํารายการล าสุด 
ในกรณีที่เราไดเพิ่มรายการสินคาไปแลว แตตองการเพิ่มจํานวนรายการลาสุดที่เพิ่งเพิ่มเขาไปก็สามารถทํา

ไดโดยการ กดปุม Ctrl+Left Arrow จากนั้นอีซี่เซลส จะแสดงหนาจอเหมือนขอท่ี 4.1.1   จากนั้นก็ใหทํา

ตามเหมือนขอ 4.1.1 

 

 

 การแก ไขราคาและจํานวนรายการสินคาในหนาจอขาย 
เมื่ออยูที่ชองปอนรหัสสินคา รายละเอียดสินคา ใหกดปุม Escape 

 
 
 
 

รายการสินคาที่เพ่ิมเขามารายการสินคาที่เพ่ิมเขามา

ปุม Escape
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จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอนี ้

 

 
 

หมายเหตุ  คณุสามารถแกไขจํานวนสินคาหรือราคาในหนาจอขายไดโดยตรง โดยใชเมาสคล๊ิกเลือกไปที่หนาจอไดทันที 

กดปุมลูกศรเลื่อนลง 
เลือกท่ีเมนูน้ี แลว

กด Enter 

จะปรากฏแถบสมๆ 
ใ น ห น า จ อ ข า ย 
จ า ก น้ั น ใ ห ก ด ปุ ม 
ลูกศรเลื่อนขึ้น เลื่อน
ลง เพ่ือเลือกแลวกด 
Enter 
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หมายเหตุ กรณี ปอนจํานวนสินคา = 0 จะเปนการลบรายการสินคาที่เลือก 

 
 

 
 

เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอย ใหกด ปุม Escape เพื่อกลับมาที่ชอง ปอนรายละเอียดสินคา รหัสสินคา เพื่อปอนรายการ

สินคาตอไป 

 
 

จ า ก น้ั น ใ ห แ ก ไ ข 
ราคา  หรือจํ านวน 
ตามตองการแลวกด 
Enter ครับ 

จ า ก น้ั น ใ ห แ ก ไ ข 
ราคา  หรือจํ านวน 
ตามตองการแลวกด 
Enter  

จํานวนที่เปลี่ยนไป

ยอดรวมที่เปลี่ยนไป
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 การขายสินค าทีละหลายๆหน วย โดยสามารถกําหนดราคาขายเฉพาะ โดยใช วิธี “ตรวจสอบสินค าเพื่อ

ขายและรับคืน” 
กรณีนี้เปนกรณีพิเศษ เผื่อในบางกรณีคุณตองการดูรายละเอยีดของสินคา วามีสต็อคสินคาเหลืออยู

เทาไหร หรือตรวจสอบตนทนุขาย หรือในกรณีรับคืนสินคา ใหทําตามขั้นตอนนี ้

 
 

 
โปรแกรมจะแสดงหนาจอ “ตรวจสอบสต็อคสินคาและกําหนดราคาขาย” มรีายละเอียดดังนี้ 

 
เมื่อแกไขตามรายละเอียดตางๆเสร็จเรียบรอย ก็ใหคล๊ิกที่ บนัทึกลงหนาจอขาย หรือกดปุม Enter  

1. ติ๊กเครื่องหมาย ถูก ท่ีชอง
น้ี หรือ กด Ctrl+Q 

2. จากน้ันใหปอนรหัสสินคา 
หรือรายการสินคาที่ชองน้ี 

3. เลือกท่ีเมนูขายสินคาแลว 
กด Enter 

1. กําหนดวาจะให
บันทึกรายการสินคานี้ 
แบบ ขายปลีก หรือ 

ขายสง

2.เปล่ียนแปลงราคาขายที่
จะบันทึกลงหนาจอ 
(หรือไมเปล่ียนก็ได) 

เปล่ียนแปลง
จํานวนที่ขาย 

รายละเอียด
สต็อค 
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 การปอนสินค าที่ไม มีรหัสบาร โค ด โดยป อนตามมูลค าของสินค า หรือตามยอดเงินสด ลงในหน าจอขาย 
ในบางกรณีสินคาภายในรานคาก็ไมมีรหัสสินคา ไดแกสินคาพวกเบ็ดเตล็ดยอยๆทั่วไป ซึ่งมีแคราคาขายเทานั้น ซึ่ง

สามารถขายสนิคาดังกลาวไดโดยเมื่ออยูทีห่นาจอหลักจากชองปอนรหัสสินคา กดแปน ลูกศรขวา Right Arrow จะ

ปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
 

 

 
 ซึ่งโปรแกรมจะสรางรหัสใหอัตโนมัติซึ่งมีความหมายดังนี้ 

999  00524  50 

 
 
 
 

 

 

 

โปรแกรมจะสรางรหัสใหอัตโนมัติ  

รหัสที่โปรแกรมกําหนดใหอัตโนมัติ

เพื่อเปนเอกลักษณเฉพาะ 

เปนราคาของสินคา ซึ่งสามารถกําหนด

ราคาสูงสุดไดถึง 99,999.99 บาท 

เปนตําแหนงทศนิยมของ

ราคาสินคา 

ใหปอนราคาตอหนวยของ

สินคาที่จําหนาย จํานวนสูงสุด

ที่ปอนไดคือ 99,999.99 
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 การลบรายการสินค าในหน าจอหลัก 
เมื่อตองการลบรายการในหนาจอหลักสามารถลบได 2 กรณดีังนี้ 

กดแปน เอสเค็บ Esc จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอเมนูขางลางนี้  เพื่อใหเลือกโดยการเลื่อนแปนลูกศร ชี้ขึ้น (Up 

Arrow) หรือแปน ลูกศรชี้ลง (Down Arrow) เมื่อเลือกแลวกด Enter หรือกด Esc เพื่อยกเลิก 

 
 ลบรายการล าสุด 

เลือกเมนู “ลบรายการลาสุด” แลวกด Enter โปรแกรมจะทําการลบรายการลาสุดที่ปรากฏอยูในชอง

รายการลาสุด จํานวน1 หนวย 

 เลือกลบในหน าจอ หรือแก ไขราคาและจํานวนสินค าในหน าจอ 

เลือกเมนู “แกไขราคาและจํานวนสินคาในหนาจอ” แลวกด Enter เพื่อเขาไปสูหนาจอหลัก และสามารถ

เลือกลบรายการไดดังนี้ 

 
ใหใชแปน ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ชี้ลงเพื่อเลือกรายการที่ตองการจะได 

 

 

 

 

 

เมื่อลบรายการที่ตองการเสร็จแลว ใหกดที่แปน Esc เพื่อกลับเขาสูหนาจอปกต ิ หรือถาหากตองการจะเลือก

ลบรายการอื่นๆ อีกก็สามารถทําตามขั้นตอนดังที่ไดกลาวมา  

 ลบรายการทั้งหมด 
เมื่อเลือกเมนู “ลบรายการทั้งหมด” แลวกด Enter โปรแกรมจะทําการลบรายการทั้งหมดที่อยูในหนาจอ

ขายปจจุบัน 

 

โปรแกรมจะแสดงแถบใหเลือก จากนั้นใหกดปุม Enter 
แลวทําตามรายละเอียดในหัวขอ 

4.1.3 การแกไขจํานวนรายการสินคา
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 การบันทึกข อมูลการขาย ในหน าจอหลักเพื่อออกบิล  

 
 

 การบันทึกข อมูลการขายแบบเงินสด 
  กดปุม PgDn (Page Down) เพื่อขายเงินสด โปรแกรมจะถามวาตองการระบุชื่อลูกคาหรือไม (กรณี Level 

2 ขึ้นไป)  

 
 

o การบันทึกข อมูลการขายที่ระบุช่ือลูกค า มีใน   ขึ้นไป 
 ใหตอบ ‘yes’ เพื่อบันทึกการขายเงินสดแบบระบุชือ่ลูกคา โดยโปรแกรมจะแสดงหนาจอดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

คนหารายชื่อลูกคา

บันทึกขอมูลการ
ขายแบบ เงินสด 
กดปุม Page 

Down (PgDn) 

บันทึกขอมูลการขาย
แบบ เครดิต กดปุม 
Page Up (PgUp) 

กรณีท่ีคนพบ อีซ่ีเซลสจะ
แสดงตารางใหเลือก  โดย
การกดปุม ลูกศรชี้ลงเพ่ือ
เลือก แลวกด Enter
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หากคนหารายชื่อลูกคาไมพบก็สามารถปอนรายชื่อใหมไดทันที แลวกดปุม Enter 

 
 

หนาจอสําหรับปอนรายละเอียดลูกคาใหม 

 
เมื่อปอนรายละเอียดลูกคาแลว จะกลบัมาที่หนาจอเดิมใหปอนรายละเอียดอื่นๆ หากไมตองการปอน ก็ให กด enter เร่ือยๆ 

 
(เพื่อความรวดเร็วในการใชงาน ใหพยายามใชงานคียบอรด เชนปุม Enter ลูกศรซายขวา หรือ Tab เปนตน) 

 

ปอนรายชื่อท่ีตองการเพิ่ม
แลวกด Enter 

กด OK เพ่ือปอนรายชื่อ
ลูกคาใหม 

ปอนรายชื่อและรายละเอียด
อ่ืนๆ ของลกคาใหม

เงื่อนไขตางๆของบิล

กดตอไปเพ่ือบันทึกขอมูลการขาย

กรณี เป นลู กค าที่ ต อ งการ
ใบกํากับภาษี ทุกครั้ ง  เชน
หนวยงานราชการ  ก็ใหติ๊ก

เคร่ืองหมาย ถูก ท่ีชองน้ี 
เพ่ือ ใหโปรแกรมเตือนและ
ถ าม ว าทุ ก ค ร้ั ง ว า จ ะ ออก
ใบกํ า กับภาษี  เ มื่ อบั นทึ ก
ขอมูลการขายหรือไม ?

จากน้ันใหกดบันทึกขอมูล
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จากนั้นจะแสดงหนาจอรับเงินดังนี้ แลวใหปอนจํานวนเงินสดที่รับ 

 
 

 
 

หมายหตุ และเมื่อบันทึกขอมูลการขายเงินสดเรียบรอยแลว โปรแกรมจะถามวาตองการออกบลิหรือไม โดยบิลที่
ออก โปรแกรมจะระบใุหอตัโนมัต ิเปน “ใบเสร็จรับเงิน” (คุณสามารถดูรายละเอยีด การออกบลิไดที่ หัวขอ “ตั้งคา
การออกบิล และอุปกรณ ”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปอนจํานวนเงินท่ีรับชําระ

กดปุมตกลงเพ่ือยืนยัน
การรับเงิน 

หากตองการหักสวนลด 
ก็ใหกดปุม F12 
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 การบันทึกข อมูลการขายแบบเครดิต  มีใน   ขึ้นไป 
จากหนาจอขายเมื่อปอนรายการที่จะขายครบหมดแลว ใหกดปุม PgUp (Page Up) เพื่อขายเครดิต และจะ

แสดงหนาจอใหคนหารายชื่อลูกหนี้ดังนี้  

 
 

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอใหบนัทึกขอมูลลูกหนี้ 

 
เสร็จส้ินขั้นตอนการขายแบบเครดิต 

 
หมายหตุ และเมื่อบันทึกขอมูลการขายเครดติเรียบรอยแลว โปรแกรมจะถามวาออกบิลหรือไม โดยบิลที่ออก
โปรแกรมจะระบุใหอตัโนมตัิ เปน “ใบสงของชั่วคราว” (คุณสามารถดูรายละเอียด การออกบิลไดที่ หัวขอ “ตั้งคา
การออกบิล และอุปกรณ”) 

 

 

 

กําหนดชําระเงิน

แสดงประวัติการ
ขาย 

กดตอไป เพ่ือบันทึกขอมูล

กดตกลงเพ่ือบันทึกขอมูล
ลูกหนี้ 

คนหารายชื่อ
ลูกคาท่ีนี่ 
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 การรับคืนสนิค า 
กรณีการรับคืนสินคา สามารถใชงานรวมกันกับหนาจอขายไดทันทีโดยติ๊กเครื่องหมาย ถกู ที่ชอง “ตรวจสอบสินคาเพือ่

ขายและรับคืน” หรือกดปุม Ctrl+Q จากนั้นกป็อนรหัสสินคา หรือ ปอนรายละเอียดสินคาเพื่อคนหารายการสินคาที่จะรับ

คืนตอไป 

 
ทุกครั้งที่มีการปอนรหัสสินคา หรือ รายการสินคา แลวมีการติ๊กเครื่องหมาย ถูก ชอง “ตรวจสอบสินคาเพื่อขายและ

รับคืน” อีซี่เซลสจะขึ้นเมนูใหเลือกทุกครั้งระหวาง “ขายสินคา” หรือ “รับคืนสินคา” จากนั้นใหเลือก โดยกดปุมลูกศรชี้ลงเพื่อ

เลือกดังรูปดานลางนี้ 

 

3. เลือกท่ีเมนูน้ีโดยกดปุม
ลูกศรแลวช้ีลง แลว กด Enter 

1. ติ๊กเคร่ืองหมาย ถูก ท่ีชองน้ี โดย

ใชเมาส หรือ กดปุม Ctrl+Q 

2. ปอนรหัสสินคา หรือปอนรายละเอียด
สินคาที่ชองน้ี 
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จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอ และใหปฏิบัติตามดังนี้ 

 
 
 

การรับคืนจะบันทึกรายการลงในหนาจอขายดังนี้ 

 
 

 แกไขราคาสินคาที่รับคืนตรงน้ี 

(หรือไมแกไขก็ได) 

 ปอนจํานวนที่รับคืนตรงน้ี 

 กดปุม Enter เพ่ือบันทึกขอมูล

ลงหนาจอขาย ตรงนี้ 

รายการรับคืนจะเปน สีชมพูแลว
ระบุในวงเล็บวา  (สินคารับคืน) 
ตัวเลขจะติดลบ 

รายการรับคืนจะเปน สีชมพูแลว
ระบุในวงเล็บวา (สินคารับคืน) 
และตัวเลขรับคืนจะติดลบ 

สต็อคยกมา 

สต็อคยกไป
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และหากคุณตองการที่จะขายสินคาตอ โดยใหหักลบยอดกันในหนาจอเดียวกัน ก็สามารถทําไดเชนกัน โดยการปอน

รหัสสินคา หรือ ปอนรายละเอยีดสินคาตอไดทันที 

 
จากนั้นใหกดบันทึกขอมูลการขายแบบเดียวกันกับการขายในขอที่ “4.4.1 การบันทึกขอมูลการขายแบบเงินสด”  

และ “4.4.2 การบันทึกขอมูลการขายแบบเครดิต” และ  

กรณีรับคืนแบบเครดิตโปรแกรมจะหักลบหนี้ใหอัตโนมัติ โดยกรณีการรับคืนจะแบงเปนกรณีดังที่จะ

กลาวตอไปนี้ 

กรณีการรับคืนสินค าสามารถแบ งเป ็นกรณีดังนี้ 

o กรณีรับคืนแบบหักหนี้อัตโนมัติ 
เมื่อบันทึกขอมลูลูกหนี้แบบหัวขอที่ “4.4.2 การบันทึกขอมลูการขายแบบเครดติ” โปรแกรมจะหักหนี้ใหอัตโนมัต ิ

ยอดรวมจะติดลบ

รายการสินคาที่เพ่ิมเขาไปเพื่อ
หักลบกันในหนาจอเดียว

ร ายการสิ นค าที่ เ พ่ิ ม เข า ไป
สามารถ หักลบกันในหนาจอ
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หากยอดที่รับคืน ไมสามารถหักหนี้ไดเนื่องจากลูกคารายดังกลาว ไมมียอดหนี้ในระบบหรือยอดหักคืน

มากกวายอดหนี้ โปรแกรมจะแสดงหนาจอนี้ 

 
o กรณีรับคืนแบบคืนเงินสด 
หากคุณรับคืนกรณีลูกคาเงินสดแบบหัวขอท่ี “4.4.1 การบันทึกขอมูลการขายแบบเงินสด” โปรแกรมจะ

แสดงหนาจอใหคุณคืนเงินสดใหลูกคาดังนี้ 

 

 
 

หมายหตุ และเมื่อบันทึกขอมูลการรับคนืแลว โปรแกรมจะถามวาออกบิลหรือไม โดยบิลที่ออกโปรแกรมจะระบุ
ใหอตัโนมัต ิเปน “ใบรบัคืนสินคา” 
 

ยอดรับคืน

ขอความเตือน เพ่ือให
ตรวจสอบ ขอผิดพลาด

จํานวนเงินสดที่ตองคืนลูกคา
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 การรับชําระหนี้ (มีเฉพาะใน LEVEL 3 ขึ้นไป) 
สามารถเลือกรับชําระหนี้ไดดังตอไปน้ี  
 

 
 

 การตรวจสอบยอดลูกหนี ้ณป ัจจุบัน ด วยหน าจอ “ลูกหนี้วันนี”้ 
แสดงรายชื่อลูกหนี้ที่คางชําระในหนาจอ ลูกหนี้วันนี้  โดยเลือกเมนู ลูกหนี้วันนี้ หรือกดปุม Ctrl+T 

 
จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอใหดําเนินการตามขอตอไป 

 

 การรับชําระหนี้ การตรวจสอบประวติัลูกค า  
เลือกเมนู   ลูกคา/ลูกหนี้  ตรวจสอบสถานะลูกคา/รับชําระหนี้ หรือ Ctrl+E 

 
 

เลือกเมนู ลูกหนี้วันนี้ หรือ 
กด Ctrl+T 

รับชําระหนี้โดยการเลือก
ตรวจสอบสถานะลูกคา/รับ
ชําระหนี้ หรือ Ctrl+E 

ลูกหนี้ ท่ีครบหรือเ กิน
กําหนดชําระจะแสดง
ตัวอักษรเปนสีบานเย็น 

เลือกรายชื่อ แลว
กดปุม ตอไป 

คนหารายชื่อ
ลู ก ห นี้  โ ด ย
พิมพท่ีนี่ 

 

เลือกรายชื่อท่ีตองการรับ
ชําระหนี้ แลวกด Enter 
หรือ ดับเบิ้ลคลิ๊ก 

หรือคลิ๊กท่ี รับขําระหนี้ >> 

เลือกรายชื่อ ท่ีตองการรับ
ชําระหนี้ แลวกด Enter หรือ 
ดับเบ้ิลคล๊ิกหรือคล๊ิกท่ี รับ
ชําระหนี้ >> 

คล๊ิกท่ีหัวตาราง  เ พ่ือ
จัดเรียงการแสดงผล 
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อีซ่ีเซลสจะแสดงหนาจอ แสดงประวัติลูกคา และประวัติการสั่งซ้ือ 
 

 
 
 
 

จากนั้นจะเข าสู หน าจอ รับชาํระหนี ้ ซ่ึงในหน าจอรับชําระหนี้ จะแบ งวิธีการรับชําระหนี้ได   วิธีดังนี้ 

 การรับชําระหนี้เต็มจํานวน 
เปนวิธีการรับชาํระหนี้ จากยอดคางทั้งหมด โดยปดยอดคางชําระทั้งหมดไดทันที โดยทําตามขั้นตอนนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

คล๊ิกเพ่ือรับชําระหนี้

ดูและแกไขรายละเอียด
อ่ืนๆของลูกคา 

บิลท่ีเกินกําหนดชําระ
แสดงตัวอักษรเปนสีแดง

ยอดคางชําระของแตละบิล 

1. คลิ๊กท่ีเคร่ืองหมาย =

คลิ๊กท่ีเคร่ืองหมาย = 
เพ่ือรับชําระเฉพาะยอด
เต็มท่ีครบกําหนดชําระ 
หรือปอนตัวเลขที่ชอง 
“จํานวนเงินที่รับชําระ” 
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เมื่อป อนยอดรบัชําระเต็มแล ว จะแสดงยอดค างชําระ   

 
 

 

 

 การรับชําระหนี้บางสวน 
เปนวิธีการชําระหนี้บางสวนจากยอดรวม โดยอางอิงจากยอดรวม เชนเปนหนี้ 14,649 บาทถวน แตลูกคา

ขอชําระที ่10,000 บาทกอน ซึง่อีซี่เซลส จะเกลี่ยบิลใหอัตโนมัติ โดยจะตัดยอดบิลแรกกอน แลวที่เหลือตัด

ยอดไลไปเรื่อยๆ จนเต็มจํานวน 10,000 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กท่ียืนยันการรับชําระ >>

ยอดคางชําระคงเหลือ = 0 ยอดคางชําระคงเหลือ = 0 

ปอนยอดชําระ 10,000 บาท

ยอดคางชําระกอนที่จะถูกเกลี่ยหน้ีออก

ยอดท่ีแบงรับชําระ จากยอดรับชําระหนี้ 10,000 
ยอดคงเหลือยกไป

บิลน้ีถูกหักออกไปบางสวนจากที่เหลือจาก 2 บิลแรก
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 การรับชําระหนี้เฉพาะบางบิล 
เปนวิธีการชําระหนี้บางสวน โดยการอางจากบิลที่คางชําระ กรณีนี้สมมุติวาลูกคาขอชําระ 3 บิล โดยมี

วิธีการดําเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อคลิ๊กที่ปุม ยืนยันการรับชําระแลว โปรแกรมจะเขาสูหนาจอรับชําระเงิน ก็ใหปอนตัวเลขที่รับเงินสดเขามาแลวออกบิลตาม

ปรกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใหต๊ิกเครื่องหมาย ถูก ที่น่ี 

2. จากนั้นใหต๊ิก Τที่บิลที่ตองการรับชําระ 2. จากนั้นใหต๊ิก Τที่บิลที่ตองการรับชําระ 2. จากนั้นใหต๊ิก ถูกที่บลิที่ตองการรับชําระ 

ยอดรวมอัตโนมัติ 

3. จากนั้นคลิ๊กที่ปุมยืนยันการรับชําระ 
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 การออกใบเสนอราคา มีใน   ขึ้นไป 
ตามขั้นตอนการทํางานทั่วๆไปของการเสนอราคาแบบไทยๆ มักจะเปนดังตอไปน้ี  

เมื่อออกใบเสนอราคาใหลูกคาพิจารณาแลว ก็จะมีการติดตามลูกคาเพื่อสอบถามความเหมาะสมของราคาที่ได

นําเสนอไป หรือติดตามลูกคาเพื่อขายของในรายการที่เสนอไปใหได และเมือ่ลูกคาตอบตกลง โดยอาจจะมีเงื่อนไขใดๆ

หรือไมมีก็ได เชน ขอลดราคาสินคาบางรายการ หรือแกไข ยกเลิก หรือเพิ่มสินคาบางรายการ จากนั้นถึงจะมีการขาย

จริงๆตามมา จากนั้นก็จะมีการดึงเอาขอมูลของใบเสนอดังกลาวมาทาํการบันทึกเปนขอมูลขายจรงิตอไป โดยให

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 ออกใบเสนอราคาเพื่อนําเสนอลูกคา 

เมื่อคุณตองการที่จะออกใบเสนอราคา ใหติ๊กเครื่องหมาย ถูก ที่ชองออกใบเสนอราคาหรือกด Ctrl+W 

จากนั้นโปรแกรมจะปรับหนาจอขายปจจบุันไปอยูในสถานะออกใบเสนอราคาแลวใหทําตามรูปดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ คุณสามารถใชงานหมวด “ตรวจสอบสินคาเพื่อขายและรับคืน” รวมกับหนาจอออกใบเสนอราคาไดโดย

ดูรายละเอียดวิธีการใชงานดังกลาวไดในหัวขอ “4.1.4 การขายสินคาทีละหลายๆหนวย โดยสามารถกําหนด
ราคาขายเฉพาะ โดยใชวิธี “ตรวจสอบสินคาเพื่อขายและรับคืน” 

 และหากตองการแกไขราคาหรือจํานวนใหดูรายละเอียดในหัวขอ “4.1.3 การแกไขราคาและจํานวน
รายการสินคาในหนาจอขาย” 

 

 

 

1. ต๊ิกเคร่ืองหมาย ถูก ท่ี
ชอง “ออกใบเสนอราคา” 

หนาจอจะแสดงวา “ปรับสูสถานะการออกใบ
เสนอราคา” และมีกรอบสีสมกระพริบ รอบๆ 
หนาจอจะแสดงวา “ปรับสูสถานะออกใบเสนอราคา” 

และมีกรอบสีสมกระพริบ รอบๆ 3. หากอยากกําหนดราคาเฉพาะ  

ก็ใหติ๊กเครื่องหมายถูกท่ีชอง
ตรวจสอบสินคาเพ่ือขายและรับคืน

2. แลวปอนรหัสสินคา หรือ 
ปอนรายละเอียดสินคาที่น่ี 
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จากนั้นใหปอนรหัสสินคา หรือ ปอนรายละเอียดสินคา ตามตองการ 

 
 

 

จากนั้นใหกดปุมบันทึกขอมูลใบเสนอราคาดังกลาว โดยกดปุม  PgDn (PageDown) หรือ ปุม PgUp (PageUp) 

เพื่อบันทึกขอมลู โดยสามารถกดปุมใดก็ได (ดูรายละเอียดในขอ 4.4 การบันทึกขอมูลการขาย ในหนาจอหลัก)  
 
จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอใหคนหาชือ่ลูกคา และกําหนดจํานวนวันในการยืนราคา และเมื่อคนหาชื่อลูกคาได

แลวใหกดปุม “ตอไป” 

 

 
 
 
 
 
 

2. แกไขจํานวนวันที่ยืนราคาที่น่ี

1. พิมพเพ่ือคนหาชื่อลูกคา 

3. คลิ๊กท่ีตอไป เพ่ือบันทึกและออกใบเสนอราคา
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อีซี่เซลสจะถามวา คุณตองการบันทึกขอมูล ใบเสนอราคานี้หรือไม 

 
 

จากนั้นโปรแกรมจะแจงวาการบันทึกขอมูลเสร็จสมบูรณ และตองการพิมพใบเสนอราคาหรือไม  ใหตอบ YES โดยจะแจง

ดวยวา หากตองการตกการขายตามใบเสนอราคาดังกลาว ใหไปที่เมนู ประมวลผล -> แสดงใบเสนอราคา เพื่อนําใบเสนอ

ราคาดังกลาวมาใช โดยไมตองพิมพใหม 

 
 

เมื่อพิมพใบเสนอราคาเสร็จเรียบรอย ก็นําใบเสนอราคาดังกลาวสงไปใหลูกคา รอจนกวาจะมีการตอบรับจากลูกคา 

แลวจึงปฏิบัติตามขอตอไป 

 
 นําใบเสนอราคาที่สงใหลูกคาไปแลว กลับมาบันทึกเปนขอมูลการขายจริง 

หลังจากออกใบเสนอราคาไปแลว เมื่อลูกคาตอบตกลงรับตามเงื่อนไขราคาในใบเสนอราคาที่เสนอไป 

จะตองมีการนําขอมูลในใบเสนอราคาดังกลาว มาบันทึกเปนขอมูลการขายจริง (ภาษาชาวบานคือ ดึงขอมูลใบ

เสนอราคาเดิม มาขายจริง เพื่อที่จะไดไมตองมานั่งปอนขอมูลใหม) ใหเขาไปที่เมนู “ประมวลผล/จัดการขอมูล/

ใบกํากับภาษี/ใบเสนอราคา > แสดงรายละเอียดใบเสนอราคา” หรือกดปุม Ctrl+J 

 
 

 
 
 

ตอบ Yes โดยกด Enter เพ่ือบันทึกราคา 

ตอบ Yes โดยกด Enter เพ่ือพิมพใบเสนอราคา

เขาไปที่เมนูน้ี 
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จากนัน้โปรแกรมจะแสดงหนาจอแสดงใบเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 

 
 

 

 

 
 

สถานะใบเสนอราคาที่อยูระหวางรอ ใหผูใชงาน
สงขอมูลดังกลาวไปหนาจอขาย 

ออฟชั่น ตางๆ ท่ีมีใหเลือกใชงาน 
ในการแสดงใบเสนอราคา 

ปุมท่ีใชสงใบเสนอราคาไปหนาจอขาย ,ปุมแสดง
ใบเสนอราคา/พิมพ ,ปุมลบใบเสนอราคา 

สรุปรายการสินคาในใบเสนอราคา เรียง
ตามกลุมสินคา 
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เมื่อลูกคาตกลงซื้อสินคาตามใบเสนอราคาที่ไดนําเสนอไปแลว ตอไปจะเปนขั้นตอนวิธีในการบันทึกขอมูลการขายตาม

ใบเสนอราคา 

การสงใบเสนอราคา ในหนาจอ”แสดงใบเสนอราคา” ไปยังหนาจอขาย จะเปนการลดขั้นตอนการทํางานที่ไม

จําเปนตองไปปอนขอมูลในหนาจอขายใหม  

 
 

ตัวอยางการคนหาใบเสนอราคาตามชือ่ลูกคา 

 
 

 

 

เลือกเงื่อนไขเพื่อคนหาใบเสนอราคา

1. เลือกประเภทใบเสนอราคา 

3. เลือกแสดงตามชื่อลูกคา

4. พิมพ เ พ่ือคนหา  เมื่ อพบแลวใหกด 
Enter หรือกดลูกศรเลื่อนเพ่ือเลือก แลวกด 
Enter 

2. เลือกประเภทการแสดงผล
ใบเสนอราคา ตามเงื่อนไข 
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ใบเสนอราคาจะแสดงในตาราง เมื่อตองการพิมพใบเสนอราคานั้นอีกครั้งใหเลือกในตาราง แลวกดดับเบิ้ลคลิ๊ก เพื่อ

แสดงและพิมพใบเสนอราคา  หากตองการสงรายละเอียดในใบเสนอราคาใดๆในหนาจอนี้ยังหนาจอขายเพื่อทําการขาจริง ก็

ใหกด Enter เพื่อสงรายละเอียดของรายการสินคาในใบเสนอราคานั้นๆ ไปยังหนาจอขายไดทันที 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เลือกแลวกด Enter หรือคล๊ิกท่ีปุม 
“สงใบเสนอราคาไปหนาจอขาย” เพ่ือ
สงรายละเอียดของใบเสนอราคานี้ไป
ยังหนาจอขายปจจุบัน 

1. เลือกและ ดับเบ้ิลคล๊ิกเพ่ือเลือก
แสดงรายละเอียดใบเสนอราคา แลว
พิมพ 

3. จากนั้นโปรแกรมจะถามวาตองการ 
สงใบเสนอราคานี้ไปหนาจอหรือไม 
ใหตอบ Yes 
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จากนั้นรายละเอียดในใบเสนอราคาดังกลาวจะมาปรากฏที่หนาจอขาย   โดยที่ผูใชงานสามารถที่จะเพิ่มรายการ

สินคาอื่นๆเขาไป  หรือแกไขราคาสินคาที,จํานวนสินคาที่มีอยูเดิม  ตามวิธีการขายในหนาจอปรกติได  

 
 

จากนั้นใหกดบนัทึกขอมูลการขายโดยกดปุม PgDn (ขายเงินสด)  PgUP (ขายเครดิต) (ดูรายละเอียดการใชงานหนาจอขาย

เพิ่มเติมใน  ขอ. 4  การขายสินคา การใชงานหนาจอขาย ) 
กรณีขายเงินสด (กดปุม PageDown หรือ PgDN) จะแสดงหนาจอนี ้

 
กรณีขายเครดิต (กดปุม PageUP หรือ PgUp) จะแสดงหนาจอนี ้

 
เมื่อบันทึกขอมูลการขายเสร็จเรียบรอยโปรแกรมก็จะกลับไปแสดงหนาจอ “แสดงใบเสนอราคา” อีกครั้ง (การบันทึก

ขอมูลการขายใหดูรายละเอียดในหัวขอ “4.4.1 การบันทึกขอมูลการขายแบบเงินสด” “4.4.2 การบันทึกการขายแบบเครดิต”) 

 

สามารถลบรายการใดๆ ในหนาจอนี้ได
สามารถแกไขราคา  หรือจํานวน 
โดยคล๊ิกเลือก และกด Enter 

อางถึงใบเสนอราคาเลขที่ และชื่อลูกคา 

สามารถเพิ่มรายการสินคาใหมๆเขาไปได

ชื่ อ ลูกค า ท่ี แสดงตามใบ
เสนอราคาและล็อคชื่อให
อัตโนมัติ

ชื่ อ ลูกหนี้ ท่ี แสดงตามใบ
เสนอราคาและล็อคชื่อให
อัตโนมัติ
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บทที่  
ใบกํากับภาษ ี

 การออกใบกํากับภาษ ีมีเฉพาะ   เทานั้น 
ระบบภาษีของโปรแกรมอีซี่เซลส 2014 จะมสีองแบบคือ 

o สินคารวมภาษีแลว ออกใบกํากับภาษีแบบถอดภาษี 
o สินคายังไมไดรวมภาษี ใหบวกภาษีท่ีทายบิล 

 
ซึ่งสามารถเขาไปตั้งคาไดท่ีเมนูนี้ 

 
 
แลวเลือกวากิจการของคุณเปนระบบภาษีมูลคาเพิ่มแบบใด แลวกดบันทึกเปนคาเริ่มตน 
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ขออธบิายกอนวา ระบบการจดัเก็บขอมูลของอีซี่เซลส 2014 จะแบงการจดัเก็บขอมูลไว 3 แหลงดังตอไปนี้ 

แหลงท่ี 1: ขอมูลการขายที่เกิดขึ้นจริง 
โดยแบงตามประเภทการขายและแบงการจดัเก็บขอมูลไดดังตอไปน้ี 

o ขายเงินสด 

o ขายเครดิต (เงินเชื่อ) 

แหลงท่ี 2: ขอมูลใบเสนอราคา 
o ใบเสนอราคาระหวางรอ 

o ใบเสนอราคาที่ปดไปแลว 

แหลงท่ี 3: ใบกํากับภาษ ี
o ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษอียางยอ 

o ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษ ี(มีเฉพาะใน Level 2 ขึ้นไป) 

o ใบสงของ/ใบกาํกับภาษ ี(มีเฉพาะใน Level 3 ขึ้นไป) 

 

เมื่อจะออก ใบกํากับภาษี ก็ใชหลักการคิดงายๆก็คือไปนําขอมูล การขายที่เกิดขึ้นจริง มาออกเปน 

ใบกํากับภาษี โดยโปรแกรมจะระบุประเภทของใบกํากับภาษีใหอัตโนมัติโดยที่คุณไมตองไปกําหนดวาควรจะเปน
ประเภทใด โดยมีวิธีการออกใบกํากับภาษีดังตอไปน้ี 

 การเตือนใหออกใบกํากับภาษีโดยการระบหุมายเหตุไวท่ีชื่อลูกคาบางราย 
กรณีนี้สวนมากจะใชกับลูกคาที่เปนหนวยงานราชการ ซึ่งในกรณีที่มีการเพิ่มรายชื่อลูกคาใหม ในหนาจอ จะมี

ชองใหติ๊กเครื่องหมาย ถูก ที่ชอง “เตือนใหออก ใบสงของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ทุกครั้งเมื่อบันทึก

ขอมูลการขาย” ดังรูปนี้ 

 

 

 
 

จะแสดงหนาจอนี้ 

เลือกที่เมนูน้ี
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โดยทุกครั้งที่คุณเมื่อบันทึกขอมูลการขายจากหนาจอขาย  โปรแกรมจะสอบถามทุกครั้งวาออกใบกํากับภาษีหรือไม 

เฉพาะลูกคาที่ไดหมายเหตุชองนี้ไวแลว 

 

 การออกใบกํากับภาษีโดยการออกจากบิลขายโดยตรง 
หลังจากที่คุณไดทําการบันทึกขอมูลการขาย คุณสามารถนํารายการที่ขายไปแลวนํามาแสดงและพิมพบิล

ดังกลาวไดอีกในภายหลัง  ในขณะเดียวก็ยังสามารถนําบิลดังกลาวมาออกใบกํากับภาษีไดทันทีเชนกันดังรูปตอไปน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเมาสต๊ิกเคร่ืองหมาย ถูก ท่ีชองนี้ 

เลือกที่เมนูน้ี
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จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอ “พิมพบิล/แสดงบิล/ลบบิล” นี้ โดยใหทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 

 
 

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอดังนี้ 

 
 

 

 

1.เลือกวันท่ีตองการใหแสดงบิล

2.คล๊ิกท่ีแสดงผล

3.ดับเบ้ิลคล๊ิกเพ่ือแสดงบิล

4. ใหต๊ิกเคร่ืองหมาย  ถูก ท่ีชองนี้ 

5. ใหคล๊ิกท่ีออกใบกํากับภาษี

บิลน้ีมียอด
คางชําระ 
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จากนั้นโปรแกรมจะสอบถามวาตองการที่จะออกใบกํากับภาษีหรือไม ? ใหตอบ Yes 

 
 

จากนั้นโปรแกรมแจงวา การบนัทึกใบกํากับภาษีเสร็จสมบูรณ  

และตองการพิมพใบกํากบัภาษีดังกลาวหรือไม?   ใหตอบ Yes 

 
จากนั้นโปรแกรมจะพิมพใบกาํกับภาษใีหอัตโนมัติ 

 

และเมื่อออกใบกํากับภาษีเรียบรอยแลว ชองสําหรับติ๊กเครื่องหมาย ถูก จะใชงานไมไดอกี 

 
 

 

สามารถตรวจสอบใบกํากบัภาษีที่ออกไปแลวหนาที่ แท็ป”ใบกํากับภาษ”ี ดังหนาจอนี ้

6. ใหคล๊ิกตอบ YES 

7. ใหคล๊ิกตอบ YES 

เมื่อออกใบกํากับภาษีเรียบรอยแลว 
ชองนี้จะใชงานไมได 
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คลิ๊กที่แทป “ใบกํากับภาษี” 

 
 

เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กเขาไปที่ใบกํากับภาษีดังกลาวโปรแกรมจะแสดงหนาจอดังนี้ 

 
 

 

 

ใบกํากับภาษีท่ีออกใหม 

เลขท่ีใบกํากับภาษีจะอออก
เปนวันท่ีเดียวกันกับบิลขายจริง
ท่ีนํามาออกใบกํากับภาษี 

เลขท่ีใบกํากับภาษี จะเร่ิมนับ
ใหม และไมเก่ียวกับเลขที่ของ

บิลขายจริง 

โปรแกรมจะ ระบุประเภทใบกํากับภาษี
ใหโดยอัตโนมัติ และเนื่องจากบิลขาย
จริงท่ีนํามาออกใบกํากับภาษีนี้ มียอด
คางชําระอยู โปรแกรมเลยระบุวาเปน 

“ใบสงของ/ใบกํากับภาษี” 

ระบุวาสรางมาจากบิลขาย
จริงเลขท่ี “521105/002” หากไมพอใจใบกํากับภาษี  

นี้ ก็สามารถลบได โดยต๊ิก

เคร่ืองหมาย ถูก ท่ีนี่ 
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เมื่อต๊ิกเครื่องหมาย ถูก ทีช่องลบใบกํากบัภาษี โปรแกรมจะปรับเขาสูหนาจอนี ้

 
 

 

 การออกใบกํากับภาษีโดยอางจากชื่อลูกคา 
การออกใบกํากับภาษีแบบนี้ เปนการออกแบบพิเศษ โดยจะมีคุณสมบัติพเิศษดังตอไปน้ี 

o สามารถรวมรวบบิลหลายๆบลิ มาออกเปนใบกํากับภาษีใบเดียวได 

o สามารถระบุวนัที่ของใบกํากบัภาษีเปนวันทีใ่ดก็ได และเลขที่ในกํากับภาษีจะ รันอัตโนมัติตามวันเดือนปที่

ระบ ุ

o บิลที่ออกใบกํากับภาษีไปแลว สามารถนํามาออกใบกํากบัภาษีซ้ําไดอีก 

o บิลเดียวสามารถออกใบกํากบัภาษีรวมกบับิลอื่นๆ ไดไมจาํกดั 

ใหคลิ๊กเลือกที่เมนูนี้ 

 
 
 

คล๊ิกท่ีนี่เพ่ือลบใบกํากับภาษีนี้ 

 คล๊ิกท่ีเมนูนี้
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โปรแกรมจะแสดงหนาจอนี้ท่ี 1/4 ดังตอไปนี้ 

 
 

จากนั้นพิมพคนหาชื่อลูกคาท่ีตองการออกใบกํากับภาษี 

 
 

 
 
 
 
 

แสดงขั้นตอน
ปฏิบัติวาอยูท่ี
ขั้นตอนปฏิบัติใด 

พิมพ ค นหาชื่ อ ลูกค า ท่ี
ตองการออกใบกํากับภาษี 

เ มื่ อ พ บ แ ล ว ใ ห ก ด ปุ ม 
“ตอไป” 
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สําหรบัการออกใบกํากับโดยการอางอิงตามชื่อลกูคาจะมีวธิีการออกใบกํากบัภาษี 2 ลักษณะดังนี ้
o ออกใบกํากับภาษี โดยเลือกหลายๆบิลขาย รวมไวในใบกํากับภาษีเดียว 
o ออกใบกํากับภาษี แบบ  บิลขาย ตอ  ใบกํากับภาษี 

 การออกใบกํากับภาษี โดยเลอืกหลายๆบิลขาย รวมไวในใบกํากับภาษเีดียว 
 ในบางกรณี ลูกคาบางรายอาจมีการรองขอใหรวมบิลขายหลายๆใบ ออกเปนใบกาํกับภาษีใบเดียว เพื่อสะดวกตอ

การนําไปใชงานในองคกรของลูกคาเอง โปรแกรมอีซี่เซลสกส็ามารถทําไดดังวิธีตอไปน้ี 

ตอจากหนาจอที่  จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอที่  แลวใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 
 

หนาจอที่  ใหเลือกวันในที่จะออกใบกํากับภาษี 

 
 

1.ค ล๊ิ ก เ ลื อ ก บิ ล ท่ี
ตองการจะออกใบกํากับ
ภาษี แบบรวมไวในใบ
เดียว 

2. คล๊ิกท่ีปุมออก
ใบกํากับภาษี 

3. เลือกวันท่ี ท่ีจะออก
ใบกํากับภาษี 

4. ตรวจสอบรายละเอียด  
สินคาของแตละบิลขายที่
นํามารวมกันในใบกํากับภาษี
นี้ 

เลขท่ีใบกํากับภาษี
ท่ีออกอัตโนมัติ 

5. คล๊ิกตอไป
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ขั้นตอนที่  บันทึกขอมูลและพิมพใบกํากับภาษี  
เพื่อเปนการตรวจสอบขั้นตอนสุดทายกอนบันทึกใบกํากับภาษีและพิมพใบกํากับภาษีนี ้

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

6. ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

6. ตรวจสอบ
ความถกตอง

6. ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

7. คล๊ิกท่ีปุมนี้ เพ่ือ
ออกใบกํากับภาษี 

8. ตอบ YES  เพ่ือ
บันทึกใบกํากับภาษีนี ้

8. ตอบ YES เพ่ือส่ัง
พิมพใบกํากับภาษี 
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จากนั้นโปรแกรมจะยอนกลับมาที่หนาจอ  อีกคร้ัง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานใหกดปม Escape เพื่อออกจากหนาจอนี ้

 

 ออกใบกํากับภาษี แบบ  บิลขาย ตอ  ใบกํากับภาษ ี
ในกรณีที่เราตองการออกใบกํากับภาษีแบบธรรมดาทั่วไป ที่ไมตองเปลี่ยนวันที่หรือรวมบิล ก็

สามารถทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 

 

ที่หนาจอที่  ใหคล๊ิกเลอืกบิลขายที่ตองการออกใบกํากับภาษ ี

 
 

แสดงเลขที่ใบกํากับ
ภาษี ในกรณีท่ีนําไป
ออกใบกํ า กับภาษี
แลว 

1. คล๊ิกเลือกบิลขาย
ท่ี ต อ ง ก า ร อ อ ก
ใบกํากับภาษี 

2. ต๊ิกเคร่ืองหมาย ถูก 
ท่ีชองออกใบกํากับภาษี 
แบบ 1 ตอ 1  

3. คล๊ิกออกใบกํากับภาษี

1. คล๊ิกเลือกบิลขาย
ท่ี ต อ ง ก า ร อ อ ก
ใบกํากับภาษี 
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จากนั้นโปรแกรมจะสอบถาม เพ่ือยืนยันใหออกใบกํากับภาษีดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

จากนั้นโปรแกรมจะสรางใบกํากับภาษีใหอัตโนมัติ และจะสอบถามวาตองการพิมพใบกํากับภาษีดังกลาวเลยหรอืไม 

 
 

 
จากนั้นโปรแกรมจะใหเลือกเครื่องพิมพ สําหรับพิมพใบกํากับภาษี 

 

4. คล๊ิก Yes เพ่ือออก
ใบกํากับภาษีแบบ 1 ตอ 1  

5. คล๊ิก Yes เพ่ือส่ังพิมพใบกํากับภาษี 

6. เลือกเคร่ืองพิมพท่ีนี่ 

7. คล๊ิก OK เพ่ือส่ังพิมพ 
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ขอแตกตางระหวางการออกใบกํากับภาษีแบบรวมหลายๆบิล ไวในบิลเดียว 
และการออกใบกํากับภาษีแบบ  ตอ  

 
 

 

 

 

 

 

 การออกใบกํากับภาษีโดยการคลิ๊กเลือกจากบิลขาย มีเฉพาะใน   ขึ้นไป 
การใชงานเมนนูี้ จะใชในกรณทีี่คุณตองการที่จะตรวจสอบและออกใบกํากบัภาษีในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ เชน รายวัน 

รายเดือน โดยลักษณะการทํางานก็คือดึงขอมูลจากบิลขายจริงมาออกเปนใบกํากบัภาษ ี แลวสงรายงานการออกใบกํากับ

ภาษีและใบกํากับภาษใีหกับสํานักงานบัญชีเปนตน ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏบิัติดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

ใบกํากับภาษีท่ีออกลักษณะ เอาหลายๆ
บิลมารวมกันแลวออกเปนบิลเดียว และ
เปล่ียนวันท่ีในในใบกํากับภาษีดวย  

(ตามขอ 8.3.1)
ใบกํากับภาษีนี้ นาํบิลขาย 2 บิลมารวมกันคือ 
520612/026 และ 520619/005 

ใบกํากับภาษีท่ีออก 1 ตอ 1 
(บิลขาย 1 ใบ ตอ ใบกํากับภาษี 1 ใบ) 

การรัน
เลข

การรันเลขใบกํากับภาษี 
จะแยกอิสระออกจากบิล

ขายจริง 

1.เลือกท่ีเมนูนี้
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สมมุติวาวันนี้เปนที่ 15 กุมภาพันธ 2552 โปรแกรมก็จะแสดงหนาจอดังตอไปน้ี 

 
 

โดยแตละสวนของหนาจอ “ออกใบกํากับภาษี โดยเลือกจากบิลขาย” จะมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

o เมื่อคลิ๊กเลือกใหแสดงตามวัน 
เมื่อคลิ๊กเลือกใหแสดงตามวัน โปรแกรมจะแสดงวันที่ใหเลือก วาจะแสดงบลิขายและใบกาํกับภาษใีนวันที่

เทาไหร โดยสามารถเลือกไดวาจะแสดงแบบวันเดียว หรือแสดงแบบ วันถึงวัน ดังหนาจอขางลางนี้ 

 
 

 

 
 

 

คลิ๊กแสดงตามวัน 

ติ๊กเครื่องหมาย ถูกเพ่ือ
แสดงระหวางวนัถึงวัน 

แสดงวันท่ีแรกของเดือน แสดงวันท่ีปจจุบัน 

เอาเครื่องหมาย ถูกออก
เพ่ือแสดงแบบวันเดียว 
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o เมื่อคลิ๊กเลือกใหแสดงตามเดือน 

เมื่อคลิ๊กเลือกใหแสดงตามเดือน จะมีเดือน และ ป พ.ศ. ใหเลือก 

 
 

 

 
 

 

o เมื่อคลิ๊กเลือกใหแสดงตามป พศ 
เมื่อคลิ๊กเลือกใหแสดงตามปจะมี ป พ.ศ. ใหเลือก 

 
 

ติ๊กเครื่องหมาย Τเพ่ือเลือก
ใหแสดงระหวางเดือน 

คลิ๊กแสดงตามเดือน
เลือกเดือนและป พ.ศ. 

คลิ๊กแสดงตามป
เลือกป พ.ศ. 
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เร่ิมตนออกใบกํากับภาษีโดยการคลิ๊กเลือกจากบิลขาย 
 
 

 
 
 

 
 
 

เมื่อออกใบกํากบัภาษีเรียบรอยโปรแกรมจะถามวาตองการพิมพใบกํากบัภาษีทั้งหรือไม ใหตอบ Yes 

ติ๊กเครื่องหมาย ถูก เพ่ือ
เลือกใหแสดงระหวางป 

1. ติ๊กเครื่องหมาย ถูก เพ่ือเลือกบิลขาย
ที่จะออกใบกํากับภาษี อัตโนมัติ

2. ตรวจเชค็ยอดบิลที่เลือก 3. คลิ๊กออกใบกํากับภาษีตาม
บิลที่เลือก 

4. คลิ๊กตอบ Yes เพ่ือยืนยัน
การออกใบกํากับภาษ ี
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 ทีนี้มาดูกันวาใบกํากับภาษีทีอ่อกไปเปนยังบาง ซึ่งตามปรกติใบกํากบัภาษีจะมอียู 3 ประเภทดังนี้ 

o ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษอียางยอ 

o ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษ ี

o ใบสงของ/กํากบัภาษ ี

ซึ่งแตละอยางจะมีขอแตกตางกันดังนี้ 

o ใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษอียางยอ 
เปนกรณีที่เปนลูกคาเงินสดทั่วไป  ไมไดระบชุื่อลูกคา และไดชําระเปนเงินสดเต็มจํานวน 

o ใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษี 
เปนกรณีที่ระบุชื่อลูกคา ในใบเสร็จรับเงิน และชําระเปนเงินสดเต็มจํานวน 

o ใบสงของกํากับภาษี 
เปนกรณีซื้อแบบเครดิต (ลูกหนี้)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. คลิ๊กตอบ Yes เพ่ือสั่ง
พิมพใบกํากับภาษี

ทัง้หมด 
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ใบสงของ/ใบกํากับภาษ ี

ใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษ ี
ใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับ

ภาษีอยางยอ 
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บทที่    
การประมวลผล และการตั้งคา และอื่นๆ 

 การแสดงยอดขาย 
การแสดงยอดขายแบงเปน 2 วิธีดังนี้คือ 

 การแสดงยอดขายสรุปแบบ รายวัน รายเดอืน รายป 
คลิ๊กไปที่เมนูนี้ 

 
โปรแกรมจะแสดงหนาจอนี้  

(คุณสามารถแสดงรายละเอียดของแตละชวงเวลาในตารางไดโดยคลิ๊กเลือกแลวกด Enter หรือ กด ดับเบิ้ลคลิ๊ก) 

 แสดงรายงานแบบรายวนั 

 
 

 

 

คล๊ิกท่ีเมนูนี้ หรือกดปุม 
Ctrl+M 

ออฟชั่นใหเลือกการแสดงรายงาน
การขาย “รายงานแบบรายวัน” 

สวนแสดง
รายละเอียดการ
ขายสรุปแบบ
รายวัน 

สวนแสดงยอดรวม เมื่อกดดับเ บ้ิลคล๊ิกของแตละรายการ 
โปรแกรมจะแสดงหนาจอสรุปยอดขายตาม
ขอ 9.2 การแสดงการขายแบบละเอียด 
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แสดงรายงานการขายแบบรายเดือน 

 
 

 

แสดงรายงานการขายแบบรายป 

 
 

ออฟชั่นใหเลือกการแสดงรายงาน
การขาย “รายงานแบบรายเดือน” 

สวนแสดงรายละเอียดการ
ขายสรุปแบบรายเดือน 

สวนแสดงยอดรวม 

ออฟชั่นใหเลือกการแสดงรายงาน
การขาย “รายงานแบบรายป” 

สวนแสดงรายละเอียดการ
ขายสรุปแบบรายเดือน 

สวนแสดงยอดรวม 
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 การแสดงยอดขายแบบละเอยีด 
 คลิ๊กไปที่เมนูนี้ 

 
 
จะแสดงหนาจอดังตอไปน้ี  

 
 
 
 

เ ลือกวัน ท่ี  ท่ี
ตองการแสดง
ยอดขาย 

เ ลื อ ก วั น ท่ี
แล วกด ปุ ม 
แ ส ด ง
ยอดขาย 

คล๊ิกท่ีเมนูนี้ หรือกดปุม 
Ctrl+N 



 EasySales2014                  website : www.ideagoo.com   email:   pokchaiyot@hotmail.com  tel  089-4202349 

 

-71- 

 
 
 

 
 ดุลการขาย หมายถึง ยอดเปรียบเทียบสองฝงระหวาง  ขายเงินสด+รับชําระหนี้    และ  ยอดขายเครดิต 
 วิธีคํานวณ 
   ดุลการขาย =  (ขายเงินสด+รับชําระหนี้) – ขายเครดิต 

 ซึ่งจะพอวิเคราะหการขายแบบงายๆ คราวๆ ในแตละชวงเวลาไดดังนี้ 

  ดุลการขายติดลบ  =  แสดงวามีการปลอยเครดิตมากเกินไป ถาเปนชวง สองเดือนแรกที่เร่ิมใชโปรแกรม ก็

ถือเปนเรื่องปรกติ แตถาใชงานไปเกินกวา 2 เดือน แลวสรุปตั้งแตวันเริ่มตนใชงานจนถึงปจจุบัน ก็อาจทําใหกิจการเกิดปญหา 

ขาดสภาพคลองได 

  ดุลการขายไมติดลบ = แสดงวามีการรับเงินสด มากกวาคนที่เปนหนี้อยู ณ.ปจจุบัน   ซึ่งจะดีมากนอย 

ตอไปก็ขึ้นอยูกับการวิเคราะหของเจาของกิจการเอง เนื่องจากสภาพคลองของแตละที่จะไมเหมือนกัน แตพอใชงานไปซักพัก 

เจาของกิจการจะทราบสถานการณตัวเองดีที่สุด ซึ่งคาจะวิเคราะหไดเต็มประสิทธิภาพ ก็ตองแสดงจากวันที่เร่ิมตน จนถึงวัน

ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงรายละเอียดการขาย
แบบแบบเงินสด และการ
ขายเครดิต รวมท้ังการรับ
ชําระหนี้ 

แสดงดุลการขาย

แสดงยอดคางชําระตามบิลท่ีขายเครดิต เฉพาะ
ในชวงเวลาที่เลือกเทานั้น 
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รายละเอียดตางๆในตารางสรุปยอดขาย 
 ซึ่งในหนาจอสรุปยอดขาย จะมีรายละเอียดตางในแตละแท็ปดังนี้ 

o สรุปการขายตามรายชื่อลูกคา 
เปนการสรุปยอดขายตามชื่อลูกคาแตละรายในชวงระยะเวลาที่เราเลือกแสดง ซึ่งถากรณีลูกหนี้จะเปนสีแดง หาก

ตองการดูรายละเอียดเพิ่ม ก็ใหดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อลูกคารายนั้นๆ 

 
 
o สรุปตามรายการสินคาที่ขาย 

 แสดงตามรายการสินคา 
เปนการแสดงรายละเอียดตามรายการสินคาแตละรายการตองการดูรายละเอียด ก็ใหดับเบิ้ลคลิ๊กที่รายการสินคานั้นๆ 

 
 
 
 

 แสดงตามกลุมสินคา 
เปนการแสดงตามกลุมประเภทสินคา โดยจะเรียงลําดับ จากกลุมที่มียอดขายสูงที่สุดลงไป หากตองการทราบวากลุม

ไหนขายอะไรไดบาง ก็ใหดับเบิ้ลคลิ๊กเขาไปดูที่กลุมสินคานั้นๆ 
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o สรุปการรับชําระหนี้ 

เปนการแสดงรายละเอียดการรับชําระหนี้ โดยอางอิงจากบิล และชื่อลูกหนี้ หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให

ดับเบิ้ลคลิ๊กเขาไปดูตามชื่อลูกคานั้นๆ 

 
o สรุปการออกใบกํากับภาษีตามชื่อลูกคา 

เปนการแสดงรายละเอียดการออกใบกํากับภาษี โดยอางอิงจากชื่อลูกคาหากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให

ดับเบิ้ลคลิ๊กเขาไปดูตามชื่อลูกคานั้นๆ 

 
 
 
 
 
o สรุปผลกําไร 

เปนการสรุปผลกําไรจากการขาย โดยอางอิงจากบิลขาย และหากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใหดับเบิ้ลคลิ๊กเขา

ไปดูตามบิลนั้นๆ โดยกําไรจะแบงเปน 2 ประเภทคือ  
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 กําไรท่ีไมมีตนทุน คือรายการสินคาท่ีไมมีการบันทึกตนทุนไว 
 กําไรที่มีตนทุน ไดแกสินคาท่ีมีการบันทึกจํานวนสต็อคและตนทุนแบบ  ไว และกําไรจากสินคาท่ีมีการบันทึก
ตนทุนเฉลี่ยแตไมตองตัดสต็อค 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ เพิ่มรายการสินคาใหม และเพิ่มสต็อคสินคา) 

 
o พนักงาน 

เปนการสรุปผลรายละเอียดการขายของพนักงานแตละคนในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ โดยหากตองการทราบรายละเอียด

เพิ่มเติมก็ให ดับเบิ้ลคลิ๊กเขาไปดูได 
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 การพิมพบิล พิมพใบกํากับภาษี และการลบบิลยอนหลัง 
เขาไปที่เมนูนี้ 

 
 
 
 
 

โปรแกรมจะแสดงหนาจอนี้ และใหทําตามขัน้ตอนตอไปน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกที่เมนูน้ี 

1.เลือกวันท่ี ท่ี
ตองการแสดง 

2.เลือกประเภทบิล 

3.คล๊ิกเลือกบิล แลว 
ดับเบ้ิลคล๊ิกเพ่ือแสดงบิล 



 EasySales2014                  website : www.ideagoo.com   email:   pokchaiyot@hotmail.com  tel  089-4202349 

 

-76- 

เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กเลือกบิลแลว โปรแกรมจะแสดงหนาจอรายละเอียดดังตอไปน้ี จากนั้นใหคล๊ิกที่ปุม พมิพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.คล๊ิกเพ่ือพิมพ 
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 การเปล่ียนชื่อลูกคาเงินสดทัว่ไปในบิลขาย  เปนชื่อลูกคาอ่ืน 
เขาไปในเมนูเหมือนขอที่ 10 แลวเลือกบิลที่ตองการเปลี่ยนชื่อลูกคาจาก ลูกคาเงินสดทั่วไป เปน ชือ่ลูกคารายอื่นๆ 

แลวกด แสดงรายละเอียดบิล  จากนั้นใหคลิก๊ที่ แกไข 

 
 

จากนั้นใหพิมพชื่อลูกคาที่ตองการ แลวกดบันทึก 

 
โปรแกรมจะถามตองการเปลี่ยนแปลงหรือไม ใหตอบ Yes 
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จากนั้นจะมี message แจงใหทราบวาแกไข เสร็จเรียบรอย ใหกด OK 

 
 

 

บิลที่แกไขเปล่ียนแปลงชื่อลูกคาในบิลแลว 
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 การพิมพบารโคด 

 
 

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอนี้ แลวใหทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 
ตองการคนหาไขควงหัวแฉก  พิมพคําวา “ไขควง แฉก” โปรแกรมจะคนหารายการสินคาที่มีคําวา ไขควง + แฉกมาใหเลือก 

ดังหนาจอดานลางนี้ 

 
 
 

2.พิมพชื่อรายการสินคาท่ี
ตองการคนหา 1.คล๊ิกเลือกวิธีการ

คนหารายการสินคา 

เลือกเมนูนี้ 

3. ต๊ิกเคร่ืองหมาย ถูก ท่ี
ชองนี้เพ่ือเลือกรายการ 
ท่ีตองการพิมบารโคด 
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หากตองการคนหารายสินคาอื่นๆ เพิ่มเติมจากรายการที่ติ๊กถูกไวแลว เพื่อพิมพในคราวเดียวกัน  

ใหคลิ๊กที่ชองปอนรายการสินคา แลวพิมพเพื่อคนหาเพิ่มเติม เชนตองการพิมพบารโคดของสินคา “กระเบื้องใส” 

 ใหพิมพ “กระเบื้อง ใส”  

 
 
 
 
จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอนี้ ซึ่งจะแบงการพิมพเปน 2 ลักษณะคือ 

o พิมพ  บารโคด ตอ  หนา 

 
 

4. พิมพเพ่ือคนหาอีกคร้ัง 
เพ่ือพิมพในครั้งเดียว 

7. คล๊ิกท่ีพิมพบารโคด

5. รายการที่ไดเลือก 
ไปกอนหนานี้ 6. คล๊ิกเลือกเพ่ิมเติม 

1. คล๊ิกเลือก
ประเภทการพิมพ 

3. คล๊ิกเลือกรายการสินคา 

4.คล๊ิกเพ่ิมหรือลดจํานวน
แผน หรือใสตัวเลขในชอง 

5.คล๊ิกพิมพลาเบล เพ่ือ
พิมพบารโคด 

2.คล๊ิกเลือกเลือกขนาด
บารโคด และประเภท

กระดาษ 
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ตัวอยางการพมิพแบบ  บารโคด ตอ  หนา  
พิมพบนกระดาษสติ๊กเกอรธรรมดาขนาด  พิมพบารโคดจํานวน ⌧ ดวง 

 
 

o พิมพหลายๆ บารโคด ในหนาเดียว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. คล๊ิกเลือก
ประเภทการพิมพ 

3. คล๊ิกเลือกรายการ 

4.คล๊ิกเพ่ิมหรือลดจํานวนดวง หรือใส
ตัวเลขในชอง 

5. จํานวนแผน

6. ท่ีวางท่ีเหลือเพ่ือพิมพใหเต็มแผน

7. คล๊ิกพิมพลาเบล

2. เลือกขนาดบารโคด 
(สามารถพิมพเลือกได
เฉพาะกระดาษสติ๊กเกอร

ธรรมดา)
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ตัวอยางการพมิพหลายๆบารโคด ในหนาเดียว 
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 การตรวจรายละเอียดความเคลื่อนไหวของสต็อคสนิคา 
คุณสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของรายละเอียดความเคลื่อนไหวของสต็อคสินคา ทั้งการ 

o เพิ่มสต็อค 

o ปรับสต็อค 

o การขาย 

o การรับคืน 

o การลบบิล 

o การยกเลิกสต็อค 

o การปรับเปนมตีนทุนไมตัดสต็อค 

โดยสามารถเลือกแสดงเฉพาะผูใชงานเปนรายๆไป หรือเลือกแสดงเฉพาะเหตุการณความเคลื่อนไหวของสต็อคสินคา 

ในแตละชวงเวลาได  โดยเขาไปที่เมนูนี้ 

 
 
 
 

โปรแกรมจะแสดงหนาจอนี ้
 

 
 

เขาไปที่เมนูนี้ 

สามารถเลือกชวงเวลาที่ตองการให
แสดงความเคลื่อนไหวของสต็อคได 

สามารถเลือกใหแสดงความ
เคล่ือนไหวของสต็อคทุกเหตุการณได 

รายละเอียดความเคลื่อนไหวของ
สินคาตามเงื่อนไขที่เลือกแสดง 
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รายละเอียดความเคลื่อนไหวของสต็อคสนิคาที่เลอืก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถเลือกใหแสดงความ
เคล่ือนไหวของสต็อค ตามเงื่อนไขได 

เลือกในหนาจอแลวดับเบ้ิลคล๊ิกเพ่ือดู
รายละเอียด 
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 การตั้งคาเริ่มตนใหกับโปรแกรม การตัง้การออกบิลและอุปกรณ 
ซึ่งสามารถตั้งคาตางๆในการออกบิล โดยที่เขาไปที่เมนูนี้  

 
 

จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

  
 

 

 

 
ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอยีดในการตั้งคาตางๆไดดังนี ้

 ตั้งคาการออกบิล 
การตั้งคาการออกจะม ี 3 ออฟชั่นใหเลือกเมือ่ตอนคุณกดปุม page up หรือ page down ที่หนาจอขาย

เพื่อรับเงนิดังนี้ 

o ไมออกบิล 
เมื่อรับเงินเสร็จแลวโปรแกรมจะไมพิมพบิลให และจะไมมีคําถามใดๆเกี่ยวกับการออกบิล แตคุณ

สามารถไปสั่งพิมพบิลดังกลาวในภายหลังได 

1. ต้ังคาการออกบิล

เขาไปที่เมนูนี ้

2. พิมพชื่อกิจการ

3. การพิมพประเภทบิล

4. รายละเอียด
เจาของกิจการ 

5. อุปกรณท่ีใชงาน
รวมกับโปรแกรม 

6. สวนท่ีเก่ียวกับ
ใบกํากับภาษี 

7. ประเภท
เคร่ืองพิมพและ
กระดาษ 

10. การกําหนดประเภทของราคาในหนาจอขาย 11. กําหนดอ็อฟชั่นแบบ
พิเศษเพ่ิมเติม 

12. ใหพิมพหมายเหตุใน
ทุกๆบิลตามขอความนี ้

8. การจัดเรียง
สินคาในบิล 

9. การพิมพกรอบบิลซาย
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o ออกบิลทุกครั้งโดยไมถาม 
 เมื่อรับเงินเสร็จแลวโปรแกรมจะพิมพบิลใหอัตโนมัติทันที 

o ถามทุกครั้งเพื่อยืนยนัการออกบิล 
เมื่อรับเงินเสร็จแลวโปรแกรมจะใหยืนยันการออกบิล ถาออกบิล ก็ตอบ “ตกลง” ถาไมออกก็ตอบ 
“ยกเลิก” 

 
 

 พิมพชื่อกิจการ 
เปนออฟชั่นใหเลือก สําหรับการพิมพชือ่กจิการบนหัวของบิล โดยสามารถเลือกไดวาตองการใหบิลมีชื่อ

กิจการหรือไมโดยสามารถเลือกได 2 ออฟชั่นคือ 

o พิมพช่ือกิจการทุกครั้ง 

 
o ไมพิมพช่ือกิจการเลย 

 
 

พิมพชื่อกิจการทุกคร้ัง 

ไมพิมพชื่อกิจการ
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 การพิมพประเภทบิล 
ตามปรกติในบลิที่พิมพออกมานั้น จะมีประเภทของบิลแสดงที่มุมขวาดานบนของบิลเสมอ แตคุณสามารถ

เลือกไดวา ตองการที่จะแสดงหัวบิลดังกลาวหรือไม 

o พิมพประเภทบิลอัตโนมัติ 

 
 
 

o ไมตองพิมพประเภทบิลเลย 

 
 

 รายละเอียดของกิจการ 
รายละเอียดตางๆของกิจการ ไดแกชื่อกิจการ ที่อยูเลขประจาํตัวผูเสียภาษี หมายเลขโทรศัพท ซึ่งสวนที่จะใช

ในการพิมพลงบนหัวบิลตอไป 

พิมพประเภทบิล

ไมพิมพประเภทบิล
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 อุปกรณที่ใชงานรวมกับโปรแกรม 
เปนออฟชั่นเสริมหากลูกคาตองการใชงานอปุกรณตางๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากเครื่องยิงบารโคดที่ไม

จําเปนตองเซ็ตคาใดๆ   ไดแกเครื่องแสดงราคา และลิ้นชักเก็บเงิน 

 สวนที่เกีย่วกับใบกํากับภาษ ี
จะมอีอฟชั่นใหเลือกไดวา เมื่อลูกคาเปนลูกคาเงินสดทั่วไป ใหเตือนใหออกใบกํากบัภาษอียางยอทุกครั้ง และ

อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ประเภทเครื่องพิมพและกระดาษ 
เปนการเลือกพิมพบิล วาจะพมิพเปนประเภทใด โดยแตละออฟชั่น จะมีขอแตกตางดังนี้ 

o พิมพบิลแบบยาวเต็มหนากระดาษ 
เปนการพิมพบลิลงบนเครื่องพิมพทั่วๆไป อาทิเชน เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพอิ๊งคเจ็ต เครื่องพิมพหัว

เข็มแบบขอบกระดาษเจาะรู โดยบิลที่พิมพออกมาจะเปนลกัษณะดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเกิดชองวาง ระหวางรายการสินคา และสวนสรุป   
โดยสวนสรุปจะถูกดันใหไปอยูทายสุดของกระดาษ 
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o พิมพบิลแบบสั้น 
เปนการพิมพบลิลงบนเครื่องพิมพทั่วๆไป อาทิเชน เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพอิ๊งคเจ็ต เครื่องพิมพหัว

เข็มแบบขอบกระดาษเจาะรู โดยบิลที่พิมพออกมาจะเปนลกัษณะดังนี้ 

 

 
o เคร่ืองพิมพบลิ กระดาษมวน 

กรณีที่ผูใชงานโปรแกรมที่มีเครื่องพิมพบิลสําเร็จรูปตางๆที่มีขายในทองตลาด ก็สามารถเลือกออฟชั่นนี้

เพื่อเลือกใชงานการพิมพบิลประเภทนี้ได โดยรูปแบบจะแสดงออกมาดังนี้ 

 บิลความกวาง 62 มม. 

 
 

ระหวางรายการสินคา และสวนสรุปจะพิมพตอกันเลย 



 EasySales2014                  website : www.ideagoo.com   email:   pokchaiyot@hotmail.com  tel  089-4202349 

 

-90- 

 บิลความกวาง 76 มม. 
 

 
 

 บิลความกวาง 58 มม. 
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 การจัดเรียงในบิล 
การจัดเรียงรายการสินคาในบิล เปนออฟชั่นที่สามารถใหเลือกไดวา ตอนที่คุณพิมพบิลออกมานั่น 
อยากใหสินคาเรียงในรูปแบบใด ซ่ึงสามารถเลือกไดดังนี้ 
o เรียงตามรายการสินคา 

เปนการจัดเรียงลําดับสินคาในบิล ตามตัวอกัษร 

o เรียงตามกลุมสินคาตามรายการสินคา 
เปนการจัดเรียงลําดับสินคา โดยจัดเรียงตามกลุมสินคากอนแลวจึงจัดเรียงตามรายการสินคาตาม

ตัวอักษร 

o เรียงตามการปอนในหนาจอ 
เปนการจัดเรียงลําดับสินคา ตามลําดับในหนาจอขาย โดยที่ในหนาจอขายปอนรายการสินคาอยางไร 

บิลก็จะจัดเรียงตามนั้น 

 
 การพิมพกรอบบิลซายขวา 

ตามปรกติแลว บิลที่ส่ังพิมพออกเครื่องพิมพธรรมดา จะพิมพกรอบซายและขวาออกมาดวย แตในกรณี

เครื่องพิมพบิลแบบหัวเข็ม แบบกระดาษเจาะรูดานขาง ถาใหพิมพกรอบบิลดวย จะทําใหพิมพบิลไดชา 

ออฟชั่นนี้จึงเปนตัวเลือกใหสามารถเลือกพิมพกรอบหรือไมพิมพกรอบได 

 

 การกําหนดราคาในหนาจอขาย 
ตามปรกติแลว โปรแกรมสามารถกําหนดราคาขายได 2 ราคา คือราคา “ขายปลีก” และ “ราคาขายสง” แต

คุณสามารถเลือกออฟชั่นราคาใหเปล่ียนเปน  “ราคาขายเชือ่” และ  “ราคาขายสด” ได   

o แสดงเปน ราคาขายปลีก และ ราคาขายสง 
 

 
 
 

o แสดงเปน ราคาขายเชื่อ และ ราคาขายสด 
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 ใหผูใชงานระดับพนักงานขาย แกไขราคาในบิลได 
ตามปรกติแลว ผูใชงานระดับพนักงานขาย จะไมสามารถแกไขราคาสินคาในหนาจอขายเพื่อออกบิลได แต

ออฟชั่นนี้สามารถที่จะใหพนักงานขายแกไขราคาสินคาในหนาจอขายเพือ่ออกบิลได 

 

 

 การเปล่ียนรหัสผาน และรายละเอียดผูใชงาน 
เลือกไปที่เมนูนี้ 

  
 

จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกไขรหัสผานใหปอน

รหัสผานใหมทั้งสองชอง 

กดบันทึกขอมูล 

ที่แกไขที่นี่ 

แกไขรหัสผานใหปอน

รหัสผานใหมทั้งสองชอง 

แกไขรายละเอียดผูใชงานที่นี ่
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 การเพิ่มชื่อผูใชงานใหม 
อีซี่เซลสสามารถใชงานรวมกันหลายๆคนได และแตละคนก็จะมีระดับการใชงานที่แตกตางกันไป ดังตอไปนี้  

o ผูบริหารกิจการ 
สามารถเขาใชงานไดทุกเมนู  

o ADMIN 
สามารถเขาใชงานไดทุกเมนู แตไมสามารถลบบิลได 

o พนักงานขาย 
สามารถเขาใชงานไดเฉพาะงานขายเทานั้น 

เมื่อจะเขาสูโปรแกรมใหคลิ๊กที่เมนูนี้ (จะมองหนาเมนูนี้เฉพาะผูใชงานระดับ ผูบริหารกิจการ และ ADMIN เทานั้น) 

 
 

โปรแกรมจะแสดงหนาจอนี้ 

 
 

 

 

เขาไปที่เมนูนี้ 

คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มช่ือ

ผูใชงานใหม 
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โปรแกรมจะแสดงหนาจอนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปอนช่ือ User Name 

ปอน 
2. ปอนรหัสผานและ

ใหตรงกันทั้ง 2 ชอง 

3. ปอนรายละเอียด

ผูใชงาน 

4. เลือกระดับ

5. คลิ๊กบันทึก 
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 การสํารองขอมูล 
เขาไปที่เมนูนี ้

 
 

แลวเลือก วาตองการที่จะสาํรองขอมูลไวทีไ่หน ซึง่โดยปรกติแลวจะเปนโฟลเดอร D:\Backup_ess2014 

แตคุณสามารถเปลี่ยน Drive หรือ โฟลเดอรที่ตองการสํารองขอมูลไดโดยคลิ๊กเลือกที่ “เลือกโฟลเดอร

ปลายทางใหม”  

 
 

จากนั้นเลือก Drive และโฟลเดอรที่ตองการสํารองขอมลู 
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และยังสามารถตั้งใหสํารองขอมูลไดอัตโนมัติกอนปดโปรแกรมไดดวย 

 
 

 

 

 

 

จากนั้นใหคลิ๊กที่เร่ิมสํารองขอมูลทันทีโปรแกรมจะสํารองขอมูลใหอัตโนมัติจนกระทัง่แลวเสร็จ 

 

สําหรับโฟลเดอรที่จัดเก็บ จะมีโครงสรางและความหมายดังนี ้

 
 

ตัวอยางเชน 
Ess_25570123_202021 

 

 

 

สามารถเลือกใหเตือนเพื่อสํารอง

ขอมูลกอนปดโปรแกรมทุกครั้ง 

รหัสยอ EasySales 

ป พ.ศ. 2557 

เดือน 01= มกราคม 

วันที่ 23 

เวลาที่บันทึก 

20:20:21 น. 
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