
คู�มือการใช�โปรแกรมบันทึกซื้อขายสินค�า 
 
 โปรแกรมบันทึกการซ้ือขายสินค�า เหมาะสําหรับร�านค�าท่ัวไปท่ีต�องการเครื่องมือช#วยในการจัดทําทะเบียนสินค�ารบัเข�าจ#าย
ออก ทะเบียนลูกหน้ีเจ�าหน้ีซื้อขายสินค�าเป)นเงินเช่ือ และการจัดทําเอกสารใบเสรจ็รับเงิน ใบส#งของ ใบแจ�งหน้ี หรืออาจมีเอกสารอ่ืนท่ี
ผู�ใช�สามารถสร�างเอกสารต#าง ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีโปรแกรมมีอยู#เพ่ือเป)นตัวอย#างในการสร�างเอกสารได� 
 
 คุณสมบัติของโปรแกรม 

1. มีทะเบียนคุมสินค�ารับเข�าจ#ายออก และสินค�าคงเหลือ 
2. มีทะเบียนคุมลูกหน้ีเจ�าหน้ีเงินเช่ือ 
3. สามารถซ้ือขายสินค�าเป)นเงินสดได� 
4. สามารถจัดทําเอกสารต#าง ๆ เช#น ใบเสร็จรับเงิน ใบส#งของ ใบแจ�งหน้ี หรือเอกสารอ่ืนท่ีผู�ใช�ออกแบบเองได� 
 

 ความต�องการของโปรแกรม 
1. ระบบปฏิบัติการวินโดวส6แบบ 32บิต หรือ 64บิต (ตั้งแต#วินโดวส6 XP ถึงวินโดวส6 10) 
2. พ้ืนท่ีว#างบนฮาร6ดดสิค6ไม#น�อยกว#า 10Mb และจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณข�อมูล 
3. เครื่องพิมพ6ทุกชนิดท่ีติดตั้งพร�อมใช�งานกับระบบปฏิบัติการ 
 

 การติดตั้งโปรแกรม 
 โปรแกรมบันทึกซ้ือขายสินค�า สามารถดาวน6โหลดได�ท่ีเว็บไซต6 http://msglive.org  ดังรูป 

 
 ในการดาวน6โหลดโปรแกรมให�ทําการบันทึกไฟล6ท่ีดาวนโหลดไว�ในเครื่องก#อน ซ่ึงจะได�ไฟล6 ST32V100.exe  เมื่อดาวนโหลด
เสร็จให�เรียกไฟล6น้ีข้ึนมาทํางาน ซ่ึงโปรแกรมติดตั้งจะแสดงข�อความดังรูป 
 



 
 จากรูปโปรแกรมติดตั้งจะแสดงรายละเอียดของโปรแกรม ให�คลิกปุGม “ถัดไป” โปรแกรมจะแสดงข�อความลิขสิทธ์ิการใช�งาน
โปรแกรมท้ังหมด ให�ดําเนินการตามข�อความท่ีแสดงในหน�าต#างของโปรแกรมติดตั้งจนกว#าจะทําการตดิตั้งโปรแกรมเสรจ็เรยีบร�อย 
โปรแกรมติดตั้งจะแสดงข�อความดงัรูป 

 
 เมื่อทําการตดิตั้งโปรแกรมเสร็จแล�ว ตัวโปรแกรมติดตั้งจะสร�างไอคอนเส�นทางในการเรียกโปรแกรมมาใช�งานท่ีหน�าเดสทLอป
ของวินโดวส6 ดังรูป 

 
 



 การเรยีกใช�งานโปรแกรมติดตั้งในบางครั้งอาจพบข�อความแจ�งเตือนจากระบบการปMองกันของวินโดวส6 ดังรูป 

 
 ให�คลิกท่ีข�อความ “More info” จากน้ันวินโดวส6จะแสดงข�อความดังรูป 

 
 ให�คลิกท่ีปุGม “Run” หรือ “Run anyway” แล�วแต#กรณี สาเหตุท่ีวินโดวส6แสดงข�อความน้ีเน่ืองจากเป)นระบบปMองกันของ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส6ปMองกันการเปNดโปรแกรมท่ีไม#รู�จักเพ่ือมิให�เป)นการนําเข�าโปรแกรมไวรัสมาในระบบ ซ่ึงบางครั้งอาจพบการ
ตรวจสอบไฟล6จากโปรแกรมปMองกันไวรัส Antivirus อ่ืน เช#น Avast เป)นต�น 



 หลังจากมีการติดตั้งโปรแกรมเสรจ็แล�ว และดับเบ้ิลคลิกท่ีไอคอนของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการวินโดวส6จะเปNดโปรแกรม
และแสดงหน�าต#างแรก ดังรูป 

 
 จากรูป โปรแกรมจะให�ใส#รหัสสําหรับเปNดโปรแกรม ซ่ึงในการตดิตั้งโปรแกรมครั้งแรกจะยังไม#ถูกกําหนดรหัสเปNดโปรแกรมไว� 
ดังน้ัน ผู�ใช�จึงยังไม#ต�องใส#ข�อความใด ๆ ลงไป ให�คลิกท่ีปุGม “เข�าใช�” เพ่ือโปรดการใช�งานโปรแกรมต#อไป การกําหนดรหัสเปNดโปรแกรม
ผู�ใช�สามารถกําหนดรหัสได�เองซ่ึงจะกล#าวในข�อความถัดไป 
 หลังจากเปNดโหมดการใช�งานโปรแกรม หรือใส#รหัสเปNดโปรแกรมถูกต�องแล�ว โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 ในการใช�งานโปรแกรมครั้งแรก ผู�ใช�ควรตั้งค#าโปรแกรมเบ้ืองต�นก#อนการใช�งานอ่ืน เน่ืองจากมีข�อมูลบางประการท่ีโปรแกรม
นําไปใช�งานในตัวโปรแกรม ดังน้ัน ให�คลิกปุGม “ต้ังค�าโปรแกรม” โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกการกําหนดข�อมูลดังรูป 



 
 ตั้งค�าหน�วยงาน เป)นการกําหนดรายละเอียดข�อมูลของผู�ใช� ดังรูป 

 
 ตั้งรหัสเป=ดโปรแกรม เป)นการกําหนดรหัสเปNดโปรแกรมเมื่อมีการเรียกใช�โปรแกรมเพ่ือปMองกันไม#ให�ผู�อ่ืนท่ีไม#รู�รหัสเปNด
โปรแกรมมาเปNดโปรแกรมใช�งาน ดังรูป 

 
 การกําหนดรหัสเปNดโปรแกรม ถ�ามีการกําหนดรหัสไว�ก#อนหน�าน้ีโปรแกรมจะให�ใส#รหัสเก#าให�ถูกต�องก#อน การใส#รหัสใหม#
จะต�องใส# 2 ครั้งให�ตรงกัน ไม#จํากัดจํานวนตัวอักษร ได�ท้ังภาษาไทยหรืออังกฤษ เมื่อบันทึกแล�ว จะมผีลเมื่อเปNดใช�โปรแกรมในครั้ง
ต#อไป 
 
 



 ตั้งค�าตําแหน�งพิมพ@เอกสาร เป)นกําหนดตําแหน#งการพิมพ6ในเอกสารต#าง ๆ เช#น ตําแหน#งในใบเสร็จรับเงิน ใบส#งของ 
หรือใบแจ�งหน้ี เป)นต�น นอกจากน้ี ผู�ใช�ยังสามารถสร�างแบบพิมพ6อ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีมากับตัวโปรแกรมได�อีกด�วย ดังรูป 

 
 จากรูป โปรแกรมจะแบ#งหน�าต#างเป)น 2 ส#วน คือ 
 ด�านซ�าย จะเป)นส#วนของการกําหนดข�อมูลต#าง ๆ ของช้ินส#วนท่ีเลือก การสั่งงาน และการตั้งค#ากระดาษท่ีใช�งาน 
 ด�านขวา จะเป)นส#วนท่ีใช�งานการออกแบบในกระดาษตามข�อกําหนด ซ่ึงผู�ใช�สามารถเพ่ิมหรือเลือกช้ินส#วนท่ีอยู#ในกระดาษ 
และแก�ไขการตั้งค#าได�จากข�อกําหนดทางด�านซ�าย 
 โปรแกรมจะสร�างแบบฟอร6มตัวอย#างไว� 3 แบบฟอร6ม คือ ใบเสร็จรบัเงิน ใบส#งของ และใบแจ�งหน้ี ซ่ึงผู�ใช�สามารถแก�ไข 
เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง หรือลบข�อความต#าง ๆ ได�ตามต�องการ แต#ไม#ควรลบแบบฟอร6มท้ัง 3 น้ีออกจากระบบ 
 การเพ่ิมแบบฟอร6ม สามารถคลิกปุGม “เพ่ิม” ด�านบนใต� “แบบพิมพ@” เพ่ือสร�างแบบฟอร6มเพ่ิมเติมได� 
 ช้ินส#วนภายในแบบฟอร6มสามารถมีได� 4 รูปแบบ คือ ข�อความบรรทัดเดียว เส�น รูปภาพ และข�อความหลายบรรทัด 
 ข�อความช้ินส#วนภายในแบบฟอร6ม ควรกําหนดชนิดให�ถูกต�อง เน่ืองจาก ข�อความเหล#าน้ันจะถูกแทนค#าด�วยข�อมูลท่ีใช�ในการ
พิมพ6จากโปรแกรม เช#น ช่ือลูกค�า ควรกําหนดเป)น “9..ชื่อลูกค�า” เป)นต�น กรณีกําหนดเป)น “0..ข�อความกําหนดเอง” โปรแกรมจะให�
ผู�ใช�ใส#ข�อความท่ีต�องการพิมพ6ลงไปในกรอบรับข�อมูลซ่ึงข�อความน้ีจะไม#ถูกเปลี่ยนแปลงในตอนท่ีโปรแกรมสร�างแบบพิมพ6เพ่ือพิมพ6 
ดังน้ันจึงควรใช�สําหรับข�อความแบบกําหนดตายตัวไม#มีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
 การเคลื่อนย�ายตาํแหน#งพิมพ6ผู�ใช�สามารถเปลีย่นแปลงตําแหน#งพิมพ6ด�านซ�ายโดยผู�ใช�ต�องเลือกข�อความท่ีต�องการด�วยการ
คลิกท่ีข�อความน้ัน หรือเลือกจากลิสต6 “รายการ” ด�านซ�าย โปรแกรมจะสร�างกรอบเส�นปะสีแดงล�อมรอบข�อความน้ัน จากน้ัน ผู�ใช�
สามารถเปลีย่นแปลงแก�ไข หรือลบรายการน้ีออกจากลิสต6รายการได� 
 การกําหนดตําแหน#ง “ซ�าย”, “บน”, “กว�าง” หรือ “สูง” จะมีหน#วยเป)น “จุด” โดยให�ผู�ใช�เทียบจากเส�นโครงร#างใน
หน�าต#างออกแบบ ซ่ึงเส�นดังกล#าวมีขนาดความกว�างเป)นน้ิว แต#จะวงเล็บเป)นจุดพิกเซลไว�ด�านหลัง เน่ืองจากเมื่อใช�ในการพิมพ6ของ
เครื่องพิมพ6จะมีความละเอียดท่ีแตกต#างกัน ตัวโปรแกรมจะทําการคํานวณตําแหน#งพิมพ6ท่ีถูกต�องโดยใช�สัดส#วน DPI จึงทําให�ผู�ใช�
สามารถใช�พิมพ6ได�กับเครื่องพิมพ6ท่ีแตกต#างกันได� เช#น ทดสอบกับเครื่องพิมพ6แบบพ#นหมึก เมื่อนําไปพิมพ6จริงใช�พิมพ6กับเครื่องพิมพ6
แบบเลเซอร6 หรือแบบดอทแมทรกิซ6 เป)นต�น 
 ข�อควรระวัง การเปลี่ยนแปลงแก�ไขใด ๆ ในระหว#างการออกแบบแบบพิมพ6 โปรแกรมจะยังไม#มีการบันทึกข�อมูลเหล#าน้ัน
ไว� ดังน้ัน เมื่อต�องการปNดหน�าต#างน้ี หรือต�องการเปลี่ยนไปยังแบบพิมพ6อ่ืน ผู�ใช�ต�องคลิกปุGม “บันทึก” เพ่ือทําการบันทึกข�อมูลท่ีได�ทํา
การเปลีย่นแปลงเหล#าน้ัน แต#ในกรณีท่ีได�ทําเปลี่ยนแปลงใด ๆ ลงไปและต�องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ เพ่ือกลับไปยังข�อมูล
ก#อนการเปลีย่นแปลง ผู�ใช�สามารถปNดหน�าต#าง หรือเปลี่ยนไปยังแบบพิมพ6อ่ืนโดยไม#ต�องคลิกปุGม “บันทึก” 



 การลงทะเบียนโปรแกรม โปรแกรมจะมีฟ̂งก6ช่ันสําหรับล็อคการใช�งานบางประการไว� ดังน้ัน ในการใช�งานบางส#วนผู�ใช�
จะยังคงไม#สามารถใช�งานได� ซ่ึงจะต�องทําการลงทะเบียนโปรแกรมเพ่ือปลดล็อคฟ̂งก6ช่ันเหล#าน้ัน ดังรปู 

 
 ในการออกเลขลงทะเบียนผู�ใช�ต�องส#งเลข Package No. ให�กับผู�ขายหรือตัวแทน เพ่ือนําเลขดังกล#าวไปสร�างเป)นเลข
ลงทะเบียน เมื่อได�เลขลงทะเบียนแล�วให�นํามาใส#ในช#อง Register No. 
 
 การบันทึกซ้ือสินค�า 
 จากหน�าต#างหลัก เมื่อคลิกปุGม “บันทึกซ้ือสินค�า” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูป ในข้ันตอนแรกให�เลือกผู�ขายสินค�า กรณีต�องการบันทึกการซ้ือสินค�าจากผู�ขายอ่ืนท่ีไม#ใช#การซ้ือเป)นเงินสด หรือเป)น
การซ้ือเงินเช่ือ ให�เลือกรายช่ือผู�ขายจากลสิต6รายการ กรณไีม#มีช่ือผู�ขายในลิสต6รายการและต�องการเพ่ิมใหม# หรือแก�ไขรายละเอียด
ผู�ขายท่ีมีอยู#ให�คลิกท่ีปุGม “ ” ในวงกลม 1 โปรแกรมจะเปNดหน�าต#างจัดการรายช่ือผู�ขายดังรูป 



 
 จากรูป โปรแกรมจะแสดงรายช่ือผู�ขายในทะเบียน โดยมีข�อปฏิบัตไิด�ดังน้ี 

1. กรณีค�นหา ให�กําหนดเง่ือนไขการค�นหาว#าต�องการค�นหาจากอะไร แล�วใส#ข�อความท่ีต�องการค�นหา 

2. กรณีเลือกผู�ขาย ให�คลิกเลือกบรรทัดของผู�ขายท่ีต�องการ แล�วคลิกปุGม “ ” 
3. กรณีต�องการเพ่ิมข�อมลู ให�คลิกปุGม “ ” 
4. กรณีต�องการลบข�อมลูออกจากทะเบียน ให�คลิกปุGม “ ” 
5. กรณีต�องการแก�ไขข�อมลูให�ดับเบิลคลิกในบรรทัดรายช่ือของผู�ท่ีต�องการแก�ไข โปรแกรมจะเปNดหน�าต#างแก�ไขข�อมูล ดัง

รูป 



 
 จากรูปจะเป)นกรอบรับข�อมูลในการเพ่ิม หรือแก�ไขข�อมูล เมื่อใส#ข�อมูลครบถ�วน ให�คลิกท่ีปุGม “ ” 
 หมายเหตุ ในการปฏิบัติหรือการใช�งานหน�าต#างย#อยข�างต�นจะนําวิธีการใช�งานดังกล#าวไปใช�กับทะเบียนรายช่ือผู�ซื้อ และ
ทะเบียนรายช่ือสินค�าด�วยเช#นกัน ซ่ึงผู�เขียนอาจไม#กล#าวซํ้าอีกโดยอ�างอิงจากวิธีการในหัวข�อข�างต�นน้ี 
 หลังจากเลือกผู�ขายและใส#รายละเอียดตามฟอร6มรับข�อมลูข�างต�นเรยีบร�อยแล�ว ผู�ใช�จะต�องเลือกรายการสินค�าท่ีซื้อในตาราง
ด�านล#าง กรณีท่ีผู�ใช�สามารถใส#รหัสสินค�าได� ให�ผู�ใช�คลิกเลือกในคอลมัน6 “รหัสสินค�า” แล�วใส#รหัสสินค�าท่ีต�องการและกดแปMน Enter ท่ี
แปMนพิมพ6 หรือกรณีท่ีใช�รหัสบาร6โคLดผู�ใช�สามารถสแกนบาร6โคLดรหัสสินค�าได�ในคอลัมน6น้ี จากน้ันโปรแกรมจะทําการค�นหาสินค�าท่ีมีอยู#
ในทะเบียนตามรหัสท่ีระบุ หากไม#พบจะแจ�งเตือน 
 กรณีท่ีไม#ทราบรหัสสินค�า และต�องการค�นหา เพ่ิมรายช่ือสินค�า หรอืแก�ไขข�อมูล ให�คลิกท่ีคอลัมน6 “ชื่อสนิค�า” จนเกิดเป)น
เครื่องหมาย “ ” ตามหมายเลข 2 โปรแกรมจะเปNดหน�าต#างจัดการทะเบียนรายช่ือสินค�า ดังรูป 



 
 จากรูปจะมีวิธีการใช�งานเหมือนกับทะเบียนรายช่ือผู�ขายตามท่ีกล#าวมาก#อนหน�าน้ี ดังน้ัน จึงไม#ขออธิบายซํ้าอีก 
 หลังจากท่ีได�เลือกสินค�าตามต�องการ โปรแกรมจะกลับไปหน�าต#างหลักสําหรับกําหนดรายละเอียดสินค�าค�าท่ีซื้อต#อไป 
 การเพ่ิมบรรทัดสําหรับเพ่ิมรายชื่อสินค�าท่ีซ้ือในคราวเดียวกัน ให�ผู�ใช�กดแปIนลูกศรลง “” ท่ีแปIนพิมพ@ โปรแกรมจะ
เพ่ิมบรรทัดว�างให�อีก 1 บรรทัด ถ�าในบรรทัดท่ีเพ่ิมยังไม�มีการกําหนดข�อมลูใด ๆ เมื่อกดแปIนลูกศรขึ้น “” บรรทัดท่ีว�างอยู�จะ
ถูกยกเลกิหายไป 
 หลังจากเพ่ิมรายช่ือสินค�าครบตามจํานวนท่ีต�องการ ให�ผู�ใช�กําหนดรายละเอียดการชําระเงิน และคลิกปุGม “บันทึก” เพ่ือ
บันทึกข�อมูลตามข�อกําหนดต#อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การบันทึกขายสินค�า 
 การบันทึกการขายสินค�าจะมีวิธีการสร�างรายการเหมือนกับการซ้ือสินค�าตามท่ีกล#าวมา แต#จะเพ่ิมเตมิเมื่อผู�ใช�คลิกปุGม 
“บันทึก” ซ่ึงโปรแกรมจะเปNดหน�าต#างการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการขายสินค�ามาให�ผู�ใช�เลือกดําเนินการ ดังน้ัน ในวิธีการสร�าง
รายการจะไม#ขอกล#าวซํ้าอีกโดยอ�างอิงวิธีการสร�างรายการการบันทึกซ้ือสินค�า รายละเอียดการบันทึกขายสินค�า ดังรูป 

 

 จากรูป เมื่อผู�ใช�กําหนดรายละเอียดต#าง ๆ ครบถ�วน และคลิกปุGม “ ” โปรแกรมจะสอบถามดังรูป 

 
 จากรูป เมื่อผู�ใช�คลิกปุGม “ ” โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดการขายสินค�า ดังรูป 



 
 จากรูป ให�ผู�ใช�เลือกแบบพิมพ6ในกรอบท่ีทําเครื่องหมายสีแดงไว� รายการแบบพิมพ6โปรแกรมจะนํารายการท่ีได�มีการสร�างไว�
ในการตั้งค#าตําแหน#งพิมพ6 ตามท่ีกล#าวไว�ในตอนต�นมาให�เลือกใช�ในการพิมพ6 ซ่ึงกรณีท่ียังไม#มรีายการใด ๆ ให�เลือก ให�ผู�ใช�ปNดหน�าต#าง
น้ี หรือคลิกปุGม “ยกเลกิ” ออกไปก#อน จากน้ันไปคลิกท่ีปุGม “ต้ังค�าโปรแกรม” และเลือก “ต้ังค�าตําแหน�งพิมพ@” เพ่ือให�โปรแกรม
สร�างตําแหน#งพิมพ6ตัวอย#างท่ีมีมากับโปรแกรม ซ่ึงจะได�แบบพิมพ6 3 รายการ ดังรปู 

 
 กรณีท่ียกเลิกการพิมพ6และไปยังการตั้งค#าตําแหน#งพิมพ6 ผู�ใช�สามารถไปเลือกรายการขายดังกล#าวได�จากการคลิกท่ีปุGม 

“ ” ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงรายการบันทึกการซ้ือและขายสินค�าดังรูป 



 
 จากรูป ผู�ใช�สามารถดับเบิลคลิกในรายการท่ีต�องการเพ่ือเปNดดูรายละเอียดสินค�าของรายการน้ัน ๆ ได� สําหรบัรายการใดท่ี
เป)นรายการขาย โปรแกรมจะให�ผู�ใช�สามารถพิมพ6เอกสารตามรปูการพิมพ6เอกสารการขายท่ีกล#าวมาก#อนหน�าน้ีได� 
 ในการพิมพ6เอกสารประกอบการขาย โปรแกรมจะสร�างรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว�ในการตั้งค#าตําแหน#งพิมพ6โดยจะส#งข�อมูล
ไปยังเครื่องพิมพ6โดยตรง ดังน้ัน ผู�ใช�ควรติดตั้งเครื่องพิมพ6และเตรยีมกระดาษท่ีใช�สําหรับการพิมพ6เอกสารน้ันให�ถูกต�องไว�ก#อนสั่งพิมพ6
ด�วย 
 
 ทะเบียนสินค�า 
 โปรแกรมจะเปNดรายการทะเบียนสินค�า ท่ีได�จากการบันทึกซ้ือสินค�า หรือขายสินค�า ดังรูป 

 
 จากรูปผู�ใช�สามารถแก�ไข เพ่ิม ลบ รายช่ือสินค�าได� โดยดับเบ้ิลคลิกในบรรทัดรายช่ือสินค�าในบัญชีรายช่ือสินค�า เพ่ือเปNด
หน�าต#างจัดการทะเบียนรายช่ือสินค�าตามท่ีกล#าวมาแล�วต#อไป 
 
 



 ทะเบียนลูกหนี้/เจ�าหนี้ 
 จากหน�าต#างหลัก เมื่อคลิกปุGม “ทะเบียนลูกหนี้/เจ�าหนี้” โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดดังรูป 

  
 จากรูป โปรแกรมจะแสดงรายช่ือเจ�าหน้ี/ลูกหน้ีทางด�านซ�าย และจะแสดงรายการค�างชําระทางด�านขวา การเลือกให�แสดง
รายช่ือเจ�าหน้ีหรือลูกหน้ีสามารถทําได�โดยเลือกท่ี “ประเภท” สําหรับรายการค�างชําระโปรแกรมจะแสดงสถานะว#า “ค�างชําระ” หรือ 
“ชําระแล�ว” ในกรณีต�องการบันทึกการชําระหน้ี ให�ดับเบิลคลิกท่ีรายการท่ีต�องการบันทึกชําระหน้ี โปรแกรมจะเปNดหน�าต#างสําหรับ
การชําระหน้ี ดังรูป 

 
 จากรูป โปรแกรมจะแสดงรายการซ้ือหรือขายสินค�าท่ีเลือก และให�ผู�ใช�ใส#รายละเอียดการรับชําระหน้ีหรือจ#ายชําระหน้ีให�
ครบถ�วน จากน้ันคลิกปุGม “รับชําระหนี้” หรือ “จ�ายชําระหนี้” แล�วแต#กรณี สําหรบัรายการขายสินค�าปุGม “พิมพ@ใบเสร็จ” จะเปNดให�
ผู�ใช�สามารถคลิกเพ่ือพิมพ6ใบเสร็จรับเงินได� แต#กรณีการซ้ือสินค�าปุGมน้ีจะไม#สามารถคลิกได� เมื่อคลิกปุGม “พิมพ@ใบเสร็จ” โปรแกรมจะ
แสดงข�อความดังรูป 



 
 จากรูป เป)นตัวเลือกสาํหรับการกําหนดรายละเอียดท่ีจะใช�ในการพิมพ6ใบเสร็จโดยท่ี 
 ใช�รายละเอียดแบบย�อ  หมายถึง นําข�อความท่ีถูกระบุไว�ใน “รายละเอียด” มาใช�ในการพิมพ6ซึ่งข�อความน้ีสามารถแก�ไข
เปลี่ยนแปลงได� 
 ใช�รายการสินค�าพิมพ@ในใบเสร็จ  หมายถึง โปรแกรมจะนํารายการสินค�าท่ีอยู#ในตารางไปใช�ในการพิมพ6ในใบเสร็จรับเงิน 
 
 จากการใช�งานในตัวเลือกนี้ แบบฟอร@มใบเสร็จรับเงินโปรแกรมจะใช�แบบฟอร@มแรกจากตัวอย�างของโปรแกรมในการ
สร�างแบบพิมพ@ ดังนั้น ในกรณีท่ีรูปแบบใบเสร็จรับเงินของผู�ใช�มีรูปแบบเปRนอย�างอ่ืน ควรแก�ไขรายละเอียดของฟอร@ม
ใบเสร็จรับเงินท่ีมากับโปรแกรมให�ตรงกับของผู�ใช� 
 
 การป=ดบัญชีส้ินปT 
 รายการน้ีเป)นการสั่งให�โปรแกรมทําการสรปุยอดคงเหลือของสินค�า หน้ีค�างชําระท้ังจากเจ�าหน้ีและลกูหน้ีไปตั้งใหม#เพ่ือทํา
รายการในปiถัดไป สาํหรับรายการหน้ีค�างชําระจะถูกยกไปสร�างรายการใหม#ให�ด�วย ยกเว�นหน้ีท่ีได�ชําระแล�วจะถูกละท้ิงไว�กับ
แฟMมข�อมูลในปiเก#า ดังรูป 

 
 จากรูป ให�ใส#ปiท่ีต�องการยกยอดไปตั้งใหม# จากน้ันคลิกปุGม “ป=ดบัญชี” 
 หลังจากทําการปNดบัญชี ผู�ใช�สามารถคลิกปุGม “ใช�แฟIมข�อมลูปT ????” เพ่ือดูข�อมูลย�อนหลังได� โดยโปรแกรมจะให�ใส#ปiท่ี
ต�องการ และถ�าในปiน้ันมีข�อมลูจะเปNดข�อมูลมาใช�งานให�ทันที 
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