
 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 1 จำกทั้งหมด 38 

ตัวอย่างการเขียน 

1 รายละเอียดการออกแบบมาตรฐานเชิงโปรแกรม 

1.1 เข้าสู่ระบบ (Login) 

รหัสโปรแกรม : TMSBTCS01 
ชื่อโปรแกรม : Login 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำใช้งำนระบบ 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : www.tmsbtcs.sut.ac.th/auth/ 

 
1.1.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

  
รูปที่ 1 หน้ำจอเข้ำสู่ระบบ 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 2 จำกทั้งหมด 38 

 
 
 

N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1  รหัสพนักงำน กรอกรหัสพนกังำน 
2  รหัสผ่ำน Email กรอกรหัสผ่ำน Email ของมหำวิทยำลยั 
3  Login ปุ่มกดเพื่อตรวจสอบสิทธิและเข้ำสู่ระบบ 

 
 
 

 
1.1.2 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules) 

1.1.2.1 สำมำรถตรวจสอบสิทธิของกำรเข้ำใช้งำนจำก API 

1.1.2.2 สำมำรถตรวจสอบสิทธิของกำรเข้ำใช้งำนจำกฐำนขอ้มูลของระบบกรณีเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่มีรหัสพนักงำน 

1.1.2.3 สำมำรถตรวจสอบสิทธิและแยกหน้ำเมนูกำรใช้งำนตำมสิทธิของแต่ละสิทธิ เช่น หน้ำสิทธขิองผู้ดูแลระดับมหำวิทยำลยั หนำ้
สิทธิของผู้ดูแลระดับส ำนักวิชำ หน้ำสิทธิของผู้ดูแลระดับสำขำวิชำ และหน้ำสิทธิของผู้ดูแลระดับหลักสูตร 

 

 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 3 จำกทั้งหมด 38 

1.2  ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ 

รหัสโปรแกรม : TMSBTCS02 
ชื่อโปรแกรม : ก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนระบบ 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนระบบ/เพิ่มสิทธผิู้ใช้งำนระบบ/แก้ไขสิทธิผู้ใช้งำนระบบ/ลบสิทธิผู้ใช้งำนระบบ 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > ก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนระบบ 

 
1.2.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

  
รูปที่ 2 หน้ำจอแสดงข้อมูลสิทธิผู้ใช้งำนระบบ 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1 รหัสพนักงำน แสดงระหัสพนักงำน 
2 ชื่อ – นำมสกุล แสดงชื่อ – นำมสกุล 
3 สังกัด แสดงสังกัด 
4 หน่วยงำน แสดงหน่วยงำน 
5 อีเมล แสดงอีเมล 
6 เบอร์โทร แสดงเบอร์โทรส ำนักงำน 
7 สถำนะ แสดงสถำนะสิทธิในกำรเขำ้ถึงข้อมูล เช่น  หมำยถึงผู้ดูแลระดับมหำวิทยำลัย  หมำยถึงผู้ดูแลระดับส ำนกั

วิชำ  หมำยถึงผู้ดูแลระดับสำขำวิชำ  หมำยถึงผู้ดูแลระดับหลักสูตร 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 4 จำกทั้งหมด 38 

1.2.2 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.2.2.1 กดปุ่ม   เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระดบัมหำวิทยำลยั ผู้ดูแลระดับส ำนักวิชำ ผู้ดูแลระดับสำขำวิชำ และผู้ดูแลระดับ
หลักสูตร หรือกดปุ่ม  เพื่อแสดงรำยกำรข้อมูลข้อมูลผู้ดูแลระดับมหำวิทยำลัย ผูดู้แลระดับส ำนักวิชำ ผู้ดูแล
ระดับสำขำวิชำ และผู้ดูแลระดับหลกัสตูร 

1.2.2.2 กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขขอ้มูลผู้ดูแลระดับมหำวิทยำลยั ผู้ดูแลระดับส ำนักวิชำ ผู้ดูแลระดับสำขำวิชำ และผู้ดูแลระดับหลักสูตร 
หรือ กดปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลผู้ดูแลระดับมหำวิทยำลัย ผู้ดูแลระดับส ำนกัวิชำ ผู้ดูแลระดับสำขำวิชำ และผู้ดูแลระดับ
หลักสูตร 

 

 
 

 
รูปที่ 3 หน้ำจอเพิ่มสิทธิผู้ใช้งำนระบบ 

 
1.2.3 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.2.3.1 กดปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทสิทธิผู้ดูแลระดับมหำวิทยำลยั ผู้ดูแลระดับส ำนกัวิชำ ผู้ดูแลระดับ
สำขำวิชำ และผู้ดูแลระดับหลักสูตร  

1.2.3.2 กดปุ่ม  เพื่อเลือกผู้ใช้ในระบบ 

1.2.3.3 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกขอ้มูล หรือ กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก 

 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 5 จำกทั้งหมด 38 

 
รูปที่ 4 หน้ำจอแก้ไขสิทธิผู้ใช้งำนระบบ 

 
 

1.2.4 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules) 
1.1.1.1. กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขสิทธิผู้ดแูลระดับมหำวทิยำลัย ผู้ดูแลระดับส ำนกัวิชำ ผู้ดูแลระดับสำขำวิชำ 

และผู้ดูแลระดับหลักสูตร 

1.2.4.1 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกขอ้มูล หรือ กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก 

 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 6 จำกทั้งหมด 38 

1.3  ก าหนดช่วงเวลาเปิด – ปิดระบบ 

รหัสโปรแกรม : TMSBTCS03 
ชื่อโปรแกรม : ก ำหนดช่วงเวลำเปิด – ปิดระบบ 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อบันทึก/ปรับปรุง/ลบช่วงเวลำเปิด – ปิดระบบ 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > ก ำหนดช่วงเวลำเปิด – ปิดระบบ 

 
 
1.3.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

 
รูปที่ 5 หน้ำจอแสดงข้อมูลช่วงเวลำเปิด-ปิดระบบ 

 
No ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 
1 # แสดงล ำดับข้อมูล 
2 วันเปิดระบบ แสดงข้อมูลวันเร่ิมต้นในกำรเปิดระบบ 
3 วันปิดระบบ แสดงข้อมูลวันสิ้นสุดในกำรเปิดระบบ 
4 สถำนะ แสดงสถำนะที่อยู่ในชว่งเวลำ หรือผำ่นช่วงเวลำ หรือ ยังไม่ถึงช่วงเวลำในกำรเปิด – ปิดระบบ เช่น  

หมำยถึงผ่ำนชว่งเวลำในกำรเปิด – ปิดระบบ  หมำยถึงยังม่ถึงช่วงเวลำในกำรเปิด – ปิดระบบ  หมำยถึง
อยู่ในช่วงเวลำในกำรเปิด – ปิดระบบ 

 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 7 จำกทั้งหมด 38 

1.3.2 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.3.2.1 กดปุ่ม   เพื่อเพิ่มข้อมูลชว่งเวลำในกำรเปิด – ปิดระบบ ประกอบไปด้วย วันเร่ิมต้นในกำรเปิดระบบและ
วันสิ้นสุดในกำรเปิดระบบ หรือกดปุ่ม  เพื่อแสดงรำยกำรข้อมูลในกำรเปิด – ปิดระบบ 

1.3.2.2 กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขขอ้มูลวันเร่ิมต้นในกำรเปิดระบบ หรือแก้ไขข้อมูลวันสิ้นสุดในกำรเปิดระบบ หรือกดปุ่ม  เพื่อลบ
ข้อมูลช่วงเวลำในกำรเปิด – ปิดระบบ 

 

 
รูปที่ 6 หน้ำจอเพิ่มช่วงเวลำเปิด-ปิดระบบ 

 
 

1.3.3 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.3.3.1 กดปุ่ม   เพื่อเลือกวันเร่ิมต้นในกำรเปิดระบบ 

1.3.3.2 กดปุ่ม   เพื่อเลือกวันสิ้นสุดในกำรเปิดระบบ 

1.3.3.3 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกขอ้มูล หรือ กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก 

 

 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 8 จำกทั้งหมด 38 

 
รูปที่ 7 หน้ำจอแก้ไขช่วงเวลำเปิด-ปิดระบบ 

 
 

1.3.4 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.3.4.1 กดปุ่ม   เพื่อแก้ไขข้อมูลวันเร่ิมต้นในกำรเปิดระบบ 

1.3.4.2 กดปุ่ม   เพื่อแก้ไขข้อมูลวันสิ้นสุดในกำรเปิดระบบ 

1.3.4.3 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกขอ้มูล หรือ กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก  



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 9 จำกทั้งหมด 38 

1.4 จัดการข้อมลูสมาชิก 

รหัสโปรแกรม : TMSBTCS04 
ชื่อโปรแกรม : จัดกำรข้อมูลสมำชกิ 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อบันทึก/ปรับปรุง/ลบข้อมูลสมำชิก 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > จัดกำรข้อมูลสมำชิก 

 
 
1.4.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

 
รูปที่ 8 หน้ำจอแสดงข้อมูลผูใ้ช้งำนระบบ 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1 # แสดงล ำดับข้อมูล 
2 ชื่อ – นำมสกุล แสดงชื่อ - นำมสกุลของสมำชกิ 
3 สังกัด แสดงสังกัด 
4 หน่วยงำน แสดงหน่วยงำน 
5 อีเมล แสดงอีเมล 
6 เบอร์โทร แสดงเบอร์โทรส ำนักงำน 

 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 10 จำกทั้งหมด 38 

1.4.2 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.4.2.1 กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลสมำชิกเข้ำสู่ระบบ หรือกดปุ่ม   เพื่อแสดงรำยกำรข้อมูลสมำชิกใน
ระบบ 

1.4.2.2 กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขขอ้มูลสมำชิก หรือกดปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลสมำชิก 

 

 

 
รูปที่ 9 หน้ำจอเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ 

 
1.4.3 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.4.3.1 กดปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทของผู้ใช้งำนในระบบ เช่น บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
เจ้ำหน้ำที่โครงกำร หรือบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยถำ้เป็นเจ้ำหนำ้ที่โครงกำรระบบจะต้องสร้ำงรหัสพนักงำน
อัตโนมัติและเมื่อท ำกำรสมัครสมชิกเสร็จสิ้นจะต้องส่งเมล USERNAME และ PASSWORD ในกำรเข้ำใช้ระบบไปให้ผู้ใช้งำน 

1.4.3.2 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลรหัสพนกังำน 

1.4.3.3 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล 

1.4.3.4 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลชื่อพนักงำน และ กดช่อง เพื่อกรอก
นำมสกุลพนักงำน 

1.4.3.5 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลสังกัดพนักงำน 

1.4.3.6 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลหนว่ยงำนพนักงำน 

1.4.3.7 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลเบอร์โทรส ำนกังำนพนักงำน 

1.4.3.8 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกขอ้มูล หรือ กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก 

 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 11 จำกทั้งหมด 38 

 
รูปที่ 10 หน้ำจอเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำนระบบที่เป็นเจ้ำหน้ำที่โครงกำร 

 
1.4.4 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.4.4.1 กดปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทของผู้ใช้งำนในระบบ เช่น บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
เจ้ำหน้ำที่โครงกำร หรือบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยถำ้เป็นเจ้ำหนำ้ที่โครงกำรระบบจะต้องสร้ำงรหัสพนักงำน
อัตโนมัติและเมื่อท ำกำรสมัครสมชิกเสร็จสิ้นจะต้องส่งเมล USERNAME และ PASSWORD ในกำรเข้ำใช้ระบบไปให้ผู้ใช้งำน 

1.4.4.2 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล 

1.4.4.3 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลชื่อพนักงำน และ กดช่อง เพื่อกรอก
นำมสกุลพนักงำน 

1.4.4.4 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลสังกัดพนักงำน 

1.4.4.5 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลหนว่ยงำนพนักงำน 

1.4.4.6 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลเบอร์โทรส ำนกังำนพนักงำน 

1.4.4.7 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกขอ้มูล หรือ กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก 

 
 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 12 จำกทั้งหมด 38 

 
รูปที่ 11 หน้ำจอเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำนระบบที่เป็นบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย 

 
 
1.4.5 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 

1.4.5.1 กดปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทของผู้ใช้งำนในระบบ เช่น บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
เจ้ำหน้ำที่โครงกำร หรือบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยถำ้เป็นเจ้ำหนำ้ที่โครงกำรระบบจะต้องสร้ำงรหัสพนักงำน
อัตโนมัติและเมื่อท ำกำรสมัครสมชิกเสร็จสิ้นจะต้องส่งเมล USERNAME และ PASSWORD ในกำรเข้ำใช้ระบบไปให้ผู้ใช้งำน 

1.4.5.2 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล 

1.4.5.3 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลชื่อพนักงำน และ กดช่อง เพื่อกรอก
นำมสกุลพนักงำน 

1.4.5.4 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลสังกัดพนักงำน 

1.4.5.5 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลหนว่ยงำนพนักงำน 

1.4.5.6 กดช่อง  เพื่อกรอกข้อมูลเบอร์โทรส ำนกังำนพนักงำน 

1.4.5.7 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกขอ้มูล หรือ กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก 

 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 13 จำกทั้งหมด 38 

 
รูปที่ 12 หน้ำจอแก้ไขขอ้มูลผู้ใช้งำนระบบ 

 
 
1.4.6 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules) 

1.4.6.1 กดช่อง  เพื่อแก้ไขขอ้มูลรหัสพนักงำน 

1.4.6.2 กดช่อง  เพื่อแก้ไขขอ้มูลอีเมลพนักงำน 

1.4.6.3 กดช่อง  เพื่อแก้ไขขอ้มูลชื่อพนกังำน หรือ กดช่อง เพื่อแก้ไข
ข้อมูลนำมสกุลพนกังำน 

1.4.6.4 กดช่อง  เพื่อแก้ไขขอ้มูลสังกัดพนักงำน 

1.4.6.5 กดช่อง  เพื่อแก้ไขขอ้มูลหน่วยงำนพนกังำน 

1.4.6.6 กดช่อง  เพื่อแก้ไขขอ้มูลเบอร์โทรส ำนักงำนพนักงำน 

1.4.6.7 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกขอ้มูล หรือ กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก 

 

  



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 14 จำกทั้งหมด 38 

1.5 บันทึกข้อมูลจังหวัด (Province) 

รหัสโปรแกรม : PSPBRT01 
ชื่อโปรแกรม : Province 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อบันทึก/ปรับปรุงรำยละเอียดจังหวัด 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > Public > Province 

 
1.5.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

  
รูปที่ 2 หน้ำจอแสดงข้อมูลจังหวัด 

 
 

N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

4  Province Code ระบุรหัส Province 
5  Province  Name ระบุรำยละเอยีดของ Province 
6  Region Code  ระบุรหัสภำค 
7  Region Name แสดงชื่อภำค 
8  Inactive ระบุข้อมูลรำยกำรที่ไม่ต้องกำรใช้ในระบบแล้ว 

 
 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 15 จำกทั้งหมด 38 

 
1.5.2 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules) 

1.5.2.1 สำมำรถระบุรำยละเอียดจังหวัดได ้

1.5.2.2 ไม่สำมำรถระบุรหัสจังหวัด ที่มีรหัสซ้ ำกนัได้ 

1.5.2.3 กดปุ่ม  เพื่อท ำกำรแสดงข้อมูลทั้งหมด หรือกดปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูลที่ตอ้งกำร 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 16 จำกทั้งหมด 38 

1.6  บันทึกข้อมลูค าน าหน้าชื่อ (Pre Name) 

รหัสโปรแกรม : PSCIRT01 
ชื่อโปรแกรม : Pre Name 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อบันทึก/ปรับปรุงรำยละเอียดค ำน ำหน้ำชื่อ 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > Sales Submodule > Reference (Customer Information) > Pre Name 

 
1.6.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

  
รูปที่ 3 หน้ำจอแสดงข้อมูลค ำน ำหน้ำชือ่ 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1 Pre Name Code ระบุรหัสค ำน ำหน้ำชือ่ 
2 Description ระบุรำยละเอยีดค ำน ำหนำ้ชื่อ 
3 Gender ระบุเพศ ก ำหนดให ้M = Male, F = Female, N = None Defined 
4 Inactive ระบุสถำนะขอ้มูลที่ไม่ต้องกำรใช้ในกำรบันทึก โดย  รำยกำรที่ไม่ต้องกำรใช้ในระบบแล้ว โดยระบบจะ

จัดเก็บเป็นวันที่และเวลำที่ท ำกำรบันทึกสถำนะ 
 

1.6.2 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules) 
1.1.1.2. สำมำรถระบุรำยละเอียดค ำน ำหน้ำชือ่ 
1.1.1.3. ไม่สำมำรถระบุค ำน ำหน้ำชื่อ ที่มีรหัสซ้ ำกันได ้



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 17 จำกทั้งหมด 38 

1.1.1.4. กดปุ่ม  เพื่อท ำกำรแสดงข้อมูลทั้งหมด หรือกดปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูลที่ตอ้งกำร 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 18 จำกทั้งหมด 38 

1.7  บันทึกข้อมลูประวัติลูกค้า (Customer Information) 

รหัสโปรแกรม : PSCIRT05 
ชื่อโปรแกรม : Customer Information 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อบันทึก/ปรับปรุงรำยละเอียดประวัตลิูกค้ำ 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > Sales Submodule > Reference (Customer Information) > Customer Information 

 
 
1.7.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

 
รูปที่ 4 หน้ำจอแสดงข้อมูลประวัติลูกค้ำ 

 
No ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 
1 Customer Code ระบุรหัสลูกค้ำ 
2 Customer 

Category 
ระบุรำยละเอยีดหมวดหมู่ลูกค้ำ 

3 Application Date ระบุวันที่เป็นลูกค้ำครั้งแรก 
4 Pre Name  ระบุค ำน ำหน้ำชือ่ 
5 First Name ระบุชื่อลูกค้ำ 
6 Last Name ระบุนำมสกุลลูกค้ำ 
7 Date of Birth (B.E.) ระบุวันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) 
8 Date of Birth 

(A.D.) 
ระบุวันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 19 จำกทั้งหมด 38 

No ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 
9 Age แสดงอำย ุ
10 Nationality ระบุรหัสสัญชำต ิ
11 Marital Status ระบุสถำนะกำรแต่งงำน 
12 Child ระบุจ ำนวนบุตร 
13 Occupation ระบุอำชีพ 
14 Income ระบุจ ำนวนรำยได ้
15 Inactive ระบุสถำนะขอ้มูลที่ไม่ต้องกำรใช้ในกำรบันทึก โดย  รำยกำรที่ไม่ต้องกำรใช้ในระบบแล้ว โดยระบบจะ

จัดเก็บเป็นวันที่และเวลำที่ท ำกำรบันทึกสถำนะ 
16 Subinventory ระบุร้ำนสำขำทีบ่ันทึกข้อมูลลกูค้ำ 
17 Branch ระบุสำขำของลูกค้ำ 
18 Mailing Address ระบุที่อยู่ส ำหรับติดต่อ 

- Current หมำยถึง ใช้ที่อยู่ปจัจุบันในกำรติดต่อ 
- Census หมำยถึง ใช้ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในกำรติดต่อ 
- Office หมำยถึง ใช้ที่อยู่ส ำนักงำนในกำรติดต่อ 

19 Unable to 
contact 

ระบุว่ำลูกคำ้คนนั้นสำมำรถติดต่อได้/ไม่ได้ 

20 Reference Type ระบุประเภทของบัตรประจ ำตัว 
21 Identification No. ระบุหมำยเลขบัตรประจ ำตวั 
 Current Address / Census Address / Official Address 

22 Address ระบุรำยละเอยีดที่อยู ่
23 Tumbon ระบุรำยละเอยีดต ำบล 
24 Amphur ระบุรำยละเอยีดอ ำเภอ 
25 Province ระบุรำยละเอยีดจังหวัด 
26 Region ระบุภำค 
27 Postal Code ระบุรหัสไปรษณีย์ 
28 Tel No. ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ 
29 Fax No. ระบุหมำยเลขโทรสำร 
30 E-mail ระบุรหัสไปรษณีย์อิเลคโทรนิค 

 
 

 
รูปที่ 5 หน้ำจอค้นหำรหัสทีอ่ยู ่
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  หน้ำที่ 20 จำกทั้งหมด 38 

 
 

No ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 
1 Tumbon ระบุชื่อต ำบล 
2 Amphur ระบุชื่ออ ำเภอ 
3 Province ระบุชื่อจังหวัด 
4 Tumbon แสดงรหัสต ำบล และชื่อต ำบล 
5 Amphur แสดงรหัสอ ำเภอ และชื่ออ ำเภอ 
6 Province แสดงรหัสจังหวัด และชื่อจังหวัด 
7 Postal แสดงรหัสไปรษณีย์ 
8 Region แสดงภำค 

 
 
1.7.2 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules) 

1.1.1.5. Cusotmer Code จะมีสถำนะเป็น Auto เนื่องจำกระบบจะท ำกำรสร้ำงค่ำให้โดยอัตโนมัติเมื่อท ำกำรบันทึกข้อมูลแล้ว  โดย 
จะท ำกำรก ำหนด Customer Code   13  digit  ดังนี้ 
         ========================================== 
         หลักที ่1 – 4      รหัสสำขำ 
         หลักที ่5 – 6      เลขที่ปีที่เป็นลูกค้ำ 
         หลักที ่7 – 8      เลขที่เดือนที่เป็นลูกค้ำ 
         หลักที ่9 – 13     เลขที่ running ตำม รหัสสำขำ , ปี และเดือน 
         ========================================== 

1.1.1.6. เมื่อระบุค่ำ Date Of Birth (B.E.) ระบบจะค ำนวณค่ำของ Date Of Birth (A.D.) ให้โดยอัตโนมัต ิและถำ้ระบุค่ำของ Date 
Of Birth (A.D.) ระบบก็จะท ำกำรค ำนวณค่ำของ Date Of Birth (B.E.) กลับใหด้้วย 

1.1.1.7. จ ำนวนควำมยำวของ Identification No. จะต้องเท่ำกับที่ระบุไว้ในโปรแกรม Document Setup เท่ำนั้น 
1.1.1.8. เมื่อท ำกำรเลือก Mailing Address เป็นที่อยู่ใดก็ตำม (Current, Census, Office) จะต้องระบุรำยละเอยีดตำมที่อยู่นัน้ ๆ 

ให้ครบถ้วน 
1.1.1.9. E-Mail Address มีให้ใส่เฉพำะแถบ Current Address เท่ำนั้น แต่สำมำรถใส่มำกกว่ำ 1 Address ได้โดยใช้ “ ” เป็นตัวคั่น 
1.1.1.10. เมื่อท ำกำรระบุรหัสต ำบลแล้ว ระบบจะท ำกำรแสดง อ ำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, ภำค ให้โดยอัตโนมัต ิ
1.1.1.11. ระบบจะมีค้นหำรหัสที่อยู ่โดยสำมำรถระบุเง่ือนไข  ต ำบล อ ำเภอ หรือ จังหวัด  เพื่อให้ระบบกรองข้อมูลมำให ้ เพื่อสะดวก

ในกำรหำรหัสที่อยู ่
1.1.1.12. ลูกค้ำประเภท Whole Sales จะถูก Interface มำจำก Oracle Application  ส่วนลูกค้ำปกติ จะท ำกำรบันทึกขอ้มูลที่ 

C100 
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1.8 บันทึกข้อมูลสมาชิก (Member Information) 

รหัสโปรแกรม : PSCIRT06 
ชื่อโปรแกรม : Member Information 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลสมำชกิ 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > Sales Submodule > Reference > Member Information 

 
 
1.8.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

 
รูปที่ 6 หน้ำจอแสดงข้อมูลสมำชกิ 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1 Member Club ประเภทสมำชิก  
 Criteria 
2 Telephone No. เบอร์โทรศัพท์ของสมำชิก 
3 Customer Code รหัสลูกค้ำ 
4 First Name ชื่อลูกค้ำ 
5 Last Name นำมสกุลลูกค้ำ 
 Information 
6 Member Code รหัสสมำชิก 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
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N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

7 Name ชื่อ – นำมสกุลของสมำชิก 
8 Telephone No. เบอร์โทรศัพท์ 
9 Subinventory สำขำที่สมัครสมำชิก 

10 Member Date วันที่สมัครสมำชิก 
11 Member Type ประเภทของสมำชิก 

 
 
1.8.2 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules) 

1.1.1.13. ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล Member Club ได้  โดย Member แต่ละประเภท จะถกูกรองข้อมูลในระดับเมน ู
1.1.1.14. สำมำรถค้นหำขอ้มูลสมำชิกได้ โดยต้องระบุ เบอร์โทรศัพท์  รหัสลูกค้ำ  ชื่อ  หรือ นำมสกุล อยำ่งน้อย 1 เง่ือนไข 
1.1.1.15. สำมำรถเพิ่มสมำชิกใหม่ได้ โดยกดปุ่ม Add  และสำมำรถดูข้อมูลรำยละเอียดของสมำชิกได้ โดยกดปุ่ม Member Detial 

 
 

 
รูปที่ 7 หน้ำจอแสดงรำยละเอยีดสมำชกิ 

 
 

N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

 Member Detail 
1 Customer Code รหัสลูกค้ำและชื่อลูกคำ้ 
2 Member Type ประเภทสมำชิก 
3 Card No. Refference เลขอ้ำงอิงจำกบัตรสมำชกิ 
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N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

4 Address ที่อยู่  อ้ำงอิงมำจำกขอ้มูลลูกค้ำ  
5 Telephone No. เบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้ำ 
6 เครือข่ำยมือถือ เครือข่ำยโทรศัพท์มือถือที่ใชอ้ยู่  
7 สำขำที่สมัครสมำชิก สำขำที่ลูกค้ำท ำกำรสมัครเป็นสมำชิก 
8 Member Date วันที่สมัครเป็นสมำชิก 
9 Remark หมำยเหต ุ
 Point 

10 Accumulated Purchase ยอดรวมในกำรสั่งซ้ือสินค้ำของสมำชิก 
11 Accumulated Point จ ำนวนคะแนนสะสมของสมำชิก 
12 Used Point คะแนนที่ถูกใช้ไป 
13 Total Point คะแนนคงเหลือ ที่สำมำรถใช้ได้ 
14 Point Expire this Year คะแนนที่จะหมดอำยุในปีนี ้
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1.10 บันทึกข้อมูลการก าหนดสิทธิ์ใหพ้นักงานขาย (Sales Person Condition Setup) 

รหัสโปรแกรม : PSSART02 
ชื่อโปรแกรม : Sales Person Condition Setup 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลกำรก ำหนดสทิธิ์ให้พนักงำนขำย 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > Sales Submodule > Reference > Sales Person Condition Setup 

 
 
1.10.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

 
รูปที่ 8 หน้ำจอแสดงข้อมูลรำยละเอียดพนักงำนขำย 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1 From Effective Date :… To :.... ระบุเง่ือนไขช่วงวันที่ที่มีผลใช้งำนส ำหรับพนักงำนขำยที่ต้องกำรหำขอ้มูล 
2 From Sales Person :… To :… ระบุเง่ือนไขช่วงรหัสพนักงำนขำยทีต้องกำรหำขอ้มูล 
3 “Query” ปุ่มกดเพื่อท ำกำรเรียกดูขอ้มูลตำมเง่ือนไขที่ระบุ 
4 Sales Person แสดงรหัสพนักงำนขำย 
5 Sales Person Name แสดงชื่อพนักงำนขำย 
6 Effective Date แสดงวันที่ที่มีผลใช้งำนส ำหรับพนักงำนขำย 
7 Area MGR แสดงรหัส Area Manager 
8 Shop MGR แสดงรหัส Shop Manager 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
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N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

9 Team Header แสดงรหัส Team Header 
10 “Detail” ปุ่มกดเพื่อแสดงรำยละเอยีดของพนกังำนขำย 

 
 
 

 
รูปที่ 9 หน้ำจอแสดงข้อมูลกำรก ำหนดสิทธิ์ให้พนักงำนขำย 

  
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1 Sales Person แสดงรหัส และชื่อพนกังำนขำย 
2 Effective Date แสดงวันที่ที่มีผลบังคับใช้กับพนักงำนขำย 
3 “Sales Person Information 

Query” 
ปุ่มกดเพื่อดูข้อมูลพนกังำนขำย โดยเป็นกำรเรียกใช้โปรแกรม Sales Person 

4 Shop Condition ระบุเง่ือนไขของ Shop ที่มีผลกับพนกังำนขำย แบ่งออกเป็น 3 เง่ือนไข คือ 
1.1 เง่ือนไขที่ 1 None หมำยถึงอนุญำตใหทุ้กพนักงำนขำย สำมำรถใช้รำยกำร 

Subinventory ดังกล่ำวได้  
1.2 เง่ือนไขที่ 2 Allowed หมำยถึงอนุญำตให้พนักงำนขำย ที่ระบุสำมำรถใช้รำยกำร 

Subinventory ดังกล่ำวได้ 
           1.3 เง่ือนไขที่ 3 Not Allowed หมำยถึงไม่อนุญำตให้ พนกังำนขำย ที่ระบุสำมำรถใช้ 
                  รำยกำร Subinventory  ดังกล่ำวได้ 

5 “Select / Edit Subinventory” ปุ่มกดเพื่อท ำกำรเลือก Shop ที่จะมีผลกับพนักงำนขำยตำมเง่ือนไขที่เลือก 
6 Shop / Subinventory แสดงรหัส Shop 
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N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

7 Description แสดงรำยละเอียดของ Shop 
8 Effective Date ระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้กับ Shop นั้น 
9 End Date ระบุวันที่สิ้นสุดบังคับใช้กับ Shop นั้น 

 
 
 
 
1.10.2 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules) 

1.1.1.16. ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลพนกังำนขำยได้ 
1.1.1.17. สำมำรถเลือกเง่ือนไขที่ต้องกำรก ำหนดส ำหรับพนักงำนขำย โดยเมื่อเลือกสถำนะเป็น  

i. None            พนักงำนขำยสำมำรถใช้ได้กับทุก Shop 
ii. Allow            พนักงำนขำยสำมำรถใช้ได้บำง Shop เท่ำนั้น 
iii. Not Allow       พนกังำนขำยไม่สำมำรถใช้ได้บำง Shop เท่ำนั้น 

                          เมื่อเลือกเง่ือนไขแล้วต้องท ำกำรเลือก Shop ที่ต้องกำรโดยกดปุ่ม Select / Edit Subinventory   
              (ถ้ำเลือกเง่ือนไขเป็น None จะไม่สำมำรถเลือก Shop ได้ ) 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
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1.11  บันทึกข้อมลูการขายสินค้าและค่าบริการ (Invoice) 

รหัสโปรแกรม : PSSADT15 
ชื่อโปรแกรม : Invoice 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อบันทึกข้อมูลกำรขำยสินค้ำและค่ำบริกำรที่ ABC shop รวมทั้งกำรออก Invoice ให้กับลูกค้ำ 
ความถี่ในการใช้งาน :  ประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี   ตำมควำมต้องกำร   อืน่ๆ ….…. 
วิธีเข้าโปรแกรม : Application Menu > Sales Submodule > Transaction > Invoice (Cash Sales) 

 
1.11.1 รำยละเอียดกำรแสดงผล และเง่ือนไข (Label Condition and Criteria) 
 

 
รูปที่ 10 หน้ำจอแสดงรำยกำรสั่งซ้ือสินค้ำ 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1 From/To Invoice Date ระบุช่วงวันที่เพื่อใช้ในกำรสอบถำมข้อมลู มีรูปแบบคือ DD/MM/YYYY 
2 From/To Invoice No. เลขที่เอกสำรกำรขำย (เลขที ่Invoice)  
3 From/To Sales Person รหัสพนักงำนขำย 
4 From/To Sales Channel รหัสประเภทช่องทำงกำรขำย 
5 From/To Sales Type รหัสประเภทกำรขำย 
6 From/To Promotion รหัสโปรโมชั่นสินค้ำ 
7 Search Customer รหัสลูกค้ำ 
 Invoice Information 
8 Date แสดงวันที่ของเอกสำร Invoice 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
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9 

Invoice No. แสดงหมำยเลขใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี 

10 Sales Person แสดงชื่อพนักงำนขำย 
11 Customer Name แสดงรหัสและชื่อลูกค้ำ 
12 H/P แสดงกำรซ้ือแบบเงินผ่อน (Hire Purchase)  

ก ำหนดให้  Y = ประเภทกำรซ้ือสินค้ำแบบเงินผ่อน,  
               N = ประเภทกำรซ้ือสินค้ำที่ไม่ใช่เงินผ่อน 

13 Net Amount แสดงจ ำนวนเงินของใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
14 Status แสดงสถำนะของ Invoice ซ่ึงสำมำรถเป็นไปได้ 3 สถำนะ คือ  

1. Normal – สถำนะปกต ิ
2. C/N – สถำนะที่ Invoice ถูกน ำไปออกเป็น Credit Note 
3. Transfer – สถำนะน ำส่งข้อมูล 

 
 
1.11.2 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules)  ส่วนที่ 1 

1.1.1.18. โปรแกรมบันทึกข้อมูลกำรขำย จะแบ่งเป็นกำรขำยสด และกำรขำยผ่อน ออกจำกกัน โดยจะแบ่งแยกจำกหน้ำเมนู   
1.1.1.19. สำมำรถระบุข้อมูล Sales Type และ Sales Channel ได้ตำมกลุ่มของกำรขำยเท่ำนั้น โดยตรวจสอบเง่ือนไขกลุ่มกำรขำย

จำก โปรแกรมบันทกึข้อมูลประเภทกำรขำย (PSSART04) 
1.1.1.20. โปรแกรมสำมำรถค้นหำข้อมูลกำรขำยสนิค้ำ และบริกำรประจ ำวัน และสำมำรถสร้ำงเอกสำรกำรขำยสินค้ำและบริกำร

ประจ ำวันได ้
1.1.1.21. กรณีที่ต้องกำรค้นหำข้อมูลกำรขำยสินค้ำ และบรกิำรประจ ำวัน ต้องระบุวันที่เริม่ต้น และวันที่สิ้นสุดของกำรค้นหำ 
1.1.1.22. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ตรงกับเง่ือนไขที่ระบุในกำรค้นข้อมูลเท่ำนั้น  หำกไมร่ะบุเง่ือนไขในกำรค้นข้อมูล โปรแกรมจะดึง

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบขึ้นมำให ้
1.1.1.23. ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลที่ดึงขึ้นมำได ้
1.1.1.24. เอกสำร Invoice ที่ถูกน ำไปออก Credit Note จะแสดงวันที่และเลขที่เอกสำรเป็นสีแดง และเปลี่ยนสถำนะ 
1.1.1.25. กรณีเอกสำรเป็นกำรขำยสินค้ำบริกำรแบบเงินผ่อน โปรแกรมจะแสดงชื่อบริษัทสินเชื่อเป็นชื่อลูกค้ำ 
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 Program Header 
1 Sale Person ระบุรหัส และชื่อพนักงำนขำย 
2 Customer Group ระบุรหัสประเภทของลูกค้ำ 
3 Customer ระบุรหัส และชื่อลกูค้ำที่มีอยู่ในระบบ 
4 Address ระบุที่อยู่ของลูกค้ำ 
5 Province ระบุค่ำรหัสจังหวัด 
6 Amphur ระบุค่ำรหัสอ ำเภอ 
7 Zip Code ระบุรหัสไปรษณีย์ 
8 Telephone ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ 
9 Tax ID ระบุค่ำเลขที่ผู้เสียภำษ ี

10 Date แสดงวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกบัภำษี 
11 Time แสดงเวลำที่ออกใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกับภำษี 
12 Invoice No. แสดงรหัสใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกับภำษี 
13 Approve Doc ระบุรหัสอนุมัติส ำหรับกำรขำยประเภทเช่ำซ้ือเท่ำนั้น กรณีเงินสดไม่ต้องระบุ 
14 Sales Channel ระบุค่ำรหัสของช่องทำงกำรขำย เช่น กำรขำยหน้ำร้ำน, กำรขำยตรง เป็นต้น 
15 Sales Type ระบุรหัสของประเภทกำรขำย เช่น กำรขำยเงินสด, บัตรเครดิต, กำรขำยเงินผ่อน เป็นต้น 
16 Customer Branch ระบุค่ำสำขำของลูกค้ำกรณีลูกค้ำเป็นนติิบุคคล 
17 Contract No. แสดงรหัสเลขที่สัญญำกรณีขำยด้วยกำรขำยเช่ำซ้ือ 
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18 Payment Term ระบุเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
19 Ref Doc ระบุรหัสใบเสร็จจำกนอกระบบ 

 Purchase 
20 Barcode แสดงรหัส Barcode ของสินค้ำ 
21 Locator รหัสที่เก็บสินค้ำ ระบบจะ Default ให้เป็น Locator ของด ี
22 Prom.  Prog. รหัส Promotion ที่ก ำหนดเง่ือนไขผูกกบัตัวสินค้ำ 
23 Qty. ระบุจ ำนวนสินค้ำที่ตอ้งกำรขำย แบ่งออกเป็น 

    1. สินค้ำคุมตำม Part / Item สำมำรถระบุจ ำนวนทีข่ำยได้ในช่อง Qty เลย 
    2. สินค้ำคุมตำม Serial         สำมำรถระบุจ ำนวนโดยใช้ปุ่ม Serial/Lot และ 
                                         เลือก Serial ที่ต้องกำรขำยจำกนั้นโปรแกรมจะนับ 
                                         จ ำนวนรวมให้เอง 
    3. สินค้ำคุมตำม Lot            สำมำรถระบุจ ำนวนโดยใช้ปุ่ม Serial/Lot และเลือก Lot 
                                         ที่ตอ้งกำรขำย และระบจุ ำนวนที่จะตัดขำยออกจำก Lot  
                                         จำกนั้นโปรแกรมจะนบัจ ำนวนรวมให้เอง 

24 Price/Unit แสดงรำคำสินค้ำ/บริกำร ต่อหนว่ย  
(เง่ือนไขตำม Price List Code และ Item/Part Code) 

25 Discount ระบุรหัสส่วนลด 
26 (%) Disc แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
27 (Bath) Disc แสดงส่วนลดเป็นจ ำนวนเงิน 
28 Disc. Tot รวมจ ำนวนเงินส่วนลด (คิดจำกส่วนลดที่ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือจ ำนวนเงิน) 
29 Amount แสดงจ ำนวนเงินรวมสินค้ำแต่ละรำยกำร (หลังหักส่วนลด และรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
30 Control แสดงว่ำสินค้ำรำยกำรนั้นมีกำรคุมโดย Serial, Lot หรือ Item 
31 Lot/Serial Button ปุ่มส ำหรับบันทึก Lot/Serial 
32 Item แสดงรำยละเอียดของสินค้ำ 
33 (%) Pro แสดงเปอร์เซ็นต์ส่วนลดของ Promotion  
34 (Baht) Pro แสดงจ ำนวนเงินส่วนลดของ Promotion 
35 Locator แสดงชื่อ Locator ของสินค้ำรำยกำรนัน้ๆ 
36 Promotion Information 

Button 
เพื่อสอบถำมรำยละเอยีดข้อมูลของ Promotion 

37 Promotion Detail แสดงชื่อค ำอธิบำยของ Promotion นั้น 
 Free Item 

38 Barcode แสดงรหัส Barcode ของสินค้ำแถม 
39 Locator รหัสที่เก็บสินค้ำ (Locator) 
40 Free Qty. จ ำนวนที่แถมสินค้ำ 
41 Receive จ ำนวนสินค้ำแถมที่ลูกค้ำรับไป 
42 Control แสดงว่ำสินค้ำแถมรำยกำรนั้นมีกำรคุมโดย Serial, Lot หรือ Item 
43 Lot/Serial Button ปุ่มส ำหรับบันทึก Lot/Serial 
44 Item แสดงรำยละเอียดของสินค้ำแถม 
45 Locator แสดงชื่อ Locator ของสินค้ำรำยกำรนัน้ๆ 

 Program Footer 
46 Remark  ส ำหรับใส่หมำยเหตกุำรขำยสินค้ำ 
47 Payment ส ำหรับใส่ข้อมูลกำรช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
48 Print Serial/Lot เลือกว่ำต้องกำรให้แสดงเลขที่ Lot/Serial ในใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษหีรือไม่ 
49 Reprint เลือกในกรณีเป็นกำรพิมพ์ซ้ ำ ใน Invoice จะแสดงว่ำ Reprint 
50 Print  กดปุ่มเพื่อพิมพ์เอกสำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี 
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51 Amount จ ำนวนเงินรวมสินค้ำทุกรำยกำร (กอ่นหกัส่วนลดท้ำยบิล และรวมภำษีมูลค่ำเพิม่) 
52 Discount  มูลค่ำส่วนลดท้ำยบิล (จำก Promotion ระดับบิล) 
53 Sub Total มูลค่ำสินค้ำทั้งบิล ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
54 VAT Amount มูลค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
55 Grand Total จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (หลังจำกหักสว่นลดท้ำยบิล และรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 
1.11.3 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules)  ส่วนที่ 2 

1.1.1.26. เมื่อเข้ำสู่โปรแกรม จะแสดงข้อมูลดังนี ้
-    Invoice No.        โปรแกรมจะท ำกำรสร้ำงหมำยเลขใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษีให้อัตโนมัติหลังจำก Save ข้อมูล 

Invoice โดย ก ำหนดโครงสร้ำงเลขที่เอกสำรดังนี้ 
                           ========================================== 
                           หลักที ่1 – 2      เลขที่/Pre-running ของเอกสำร 

                                                      หลักที ่3 – 6      รหัส SubInventory หรือ Shop ที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี 
                           หลักที ่7 – 10      เลขที่ปีและเดือนที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษ ี
                           หลักที ่11 – 15   เลขที่รันนิ่งเอกสำร แยกตำมประเภท, SubInventory และป ี
                           ========================================== 
-   Date               วันที่ปัจจุบันที่ท ำรำยกำร 
-   Time               เวลำปัจจุบันที่ท ำรำยกำร 
-   VAT Code        ภำษีทีห่ักจำ่ย มีค่ำเป็น 7% โดยอัตโนมัติ 

 
1.1.1.27. กรณีเป็นกำรขำยแบบขำยผ่อน จะตอ้งระบุเลขที่ลูกค้ำเสมอ 
1.1.1.28. ในกำรขำยสินค้ำ จะตอ้งเลือกชุดรำคำสนิค้ำที่ต้องกำรจะใช้เป็นรำคำขำยสินค้ำแต่ละครั้ง 
1.1.1.29. รำคำสินค้ำแต่ละรำยกำรจะขึ้นอยู่กับชดุรำคำสินค้ำที่เลือก 

- กรณีที่ไม่มีกำรเลือกโปรโมชั่นโปรแกรมของสินค้ำ รำคำสินค้ำจะได้จำกชุดรำคำสินค้ำที่เลือก 
- กรณีมีกำรเลือกโปรโมชั่นโปรแกรม รำคำของสินค้ำจะได้จำกรำคำโปรโมชั่นที่มกีำรก ำหนดไว้ 

1.1.1.30. ในกำรขำยสินค้ำแต่ละครั้งต้องพิมพ์ Barcode ของสินค้ำ โดยโปรแกรมจะท ำกำรตรวจสอบว่ำ Barcode ที่ Scan เข้ำไปนั้น
มีอยู่ในชุดรำคำสินค้ำที่เลือกหรือไม่ หำกไม่มีจะไม่ยอมให้ใส่รำยละเอียด Barcode รำยกำรนั้น ถ้ำมจีะแสดงรหัสสินค้ำ และ
รำยละเอียดของสินค้ำ และสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ (User สำมำรถตรวจสอบรำยละเอยีดสินค้ำ On Hand ของแตล่ะ 
Shop ได้ที่โปรแกรม Query For Balance Qty On Hand ใน Inventory Control Submodule) 

1.1.1.31. กรณีที่สินค้ำเป็นค่ำบริกำร หรือรำยกำรที่ต้องระบุจ ำนวนเงิน (รำคำสินค้ำถกูก ำหนดมำเป็น 1  บำท) ต้องท ำกำรระบุจ ำนวน
เงินของสินค้ำในช่องจ ำนวนสินค้ำ 

1.1.1.32. กรณีสินค้ำมีกำรคุมสต็อกแบบ Serial / Lot  จะไม่อนุญำตให้ระบุจ ำนวนสินค้ำเอง จะต้องเข้ำไประบุหมำยเลข Serial / 
Lot ของสินค้ำรำยกำรนั้น โดยกดปุ่ม  

1.1.1.33. กรณีที่สินค้ำมีกำรคุมสต็อกแบบ Serial จะต้องระบุหมำยเลข Serial No. ของสินค้ำ และโปรแกรมจะท ำกำรค ำนวณจ ำนวน
สินค้ำให้อัตโนมัต ิ

1.1.1.34. กรณีที่สินค้ำมีกำรคุมสต็อกแบบ Lot จะต้องระบุหมำยเลข Lot No. ของสินค้ำ และจ ำนวนสินค้ำที่ขำย 
1.1.1.35. เมื่อระบุส่วนลดของสินค้ำแต่ละรำยกำร โปรแกรมจะท ำกำรค ำนวณรำคำสินค้ำหลังหักส่วนลดให้อัตโนมัต ิและไม่สำมำรถ

แก้ไขรำคำสินค้ำได้ 
1.1.1.36. โปรแกรมจะท ำกำรค ำนวณยอดรวมของสินค้ำแต่ละรำยกำรใหอ้ัตโนมัติ และไม่สำมำรถแก้ไขขอ้มูลได้ 
1.1.1.37. หำก Promotion ที่เลือกเป็นแบบมีของแถม จะต้องระบุของแถมที่จะท ำกำรจำ่ย และระบบจะดึงข้อมูลสินค้ำแถมมำให้

อัตโนมัติ ในส่วนของ Free Item 
1.1.1.38. กรณีที่สินค้ำแถมเป็นสินค้ำที่มีกำรคุมสต็อกแบบ Serial หรือ  Lot จะไม่สำมำรถระบุจ ำนวนของสินค้ำที่จะแถมเองได ้
1.1.1.39. โปรแกรมจะแสดงค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % เป็นค่ำเร่ิมต้น แต่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้  และจะท ำกำรค ำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ตำมรหัสภำษีมูลค่ำเพิ่มที่เลือกให้อัตโนมัติ 
1.1.1.40. เมื่อท ำกำร Save Invoice แล้ว สำมำรถแก้ไขได้เฉพำะ ชื่อและ ที่อยู่ เท่ำนั้น 
1.1.1.41. หำกยังไม่มีกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำบริกำร จะไม่สำมำรถบันทกึใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษีได้ 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 32 จำกทั้งหมด 38 

1.1.1.42. เมื่อท ำกำรบันทกึใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษ ีและได้เลขที่เอกสำรแลว้ จะสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้เฉพำะชื่อและที่อยู่ลกูค้ำ
เท่ำนั้น 

1.1.1.43. กรณีที่เอกสำรถูกยกเลิก ยังสำมำรถพิมพ์ใบก ำกบัภำษีได้ โดยเอกสำรที่เรียกพิมพ์อีกครั้งจะขึ้น (Reprint) ที่มุมขวำบนของ
ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกับภำษ ี

1.1.1.44. ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรขำยสินค้ำบรกิำรได้ หำกมีกำรพิมพ์ใบก ำกับภำษีไปแล้ว หรือส่งข้อมูลไปส ำนกังำนใหญ่แล้ว 
1.1.1.45. ไม่สำมำรถบันทึกเพื่อออกหมำยเลขใบก ำกับภำษีได้ หำกไม่มีกำรช ำระเงิน โดยโปรแกรมจะท ำกำรเช็คยอดจ ำนวนเงินทีร่ับ

ช ำระของทุก Payment Type จะต้องเท่ำกับจ ำนวนเงินที่เป็นมูลค่ำรวมของใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกับภำษีนั้น 
1.1.1.45.1. รูปแบบใบก ำกับภำษี 

 
 

 
 

Invoice  >>  New  >>  Lot/Serial  (กรณีคุมสต๊อกแบบ Serial) 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 33 จำกทั้งหมด 38 

 
รูปที่ 12 หน้ำจอระบุ Serial No. ที่ต้องกำรบันทึกขำย 

 
 

N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

 Serial No. Entry 
1 Locator แสดงสถำนที่เก็บสินค้ำ 
2 Item แสดงรำยละเอียดสินค้ำ 
3 Qty. แสดงจ ำนวนสินค้ำ (ค ำนวณรวมจำกจ ำนวน Serial ที่ระบุ) 
4 Excel File ส ำหรับ เลือก Excel file Path ที่จะ import ข้อมูลเข้ำ Serial มำใส่ในหน้ำ Serial 

No. อัติโนมัต ิ
5 File Error Log ส ำหรับระบุ Path ที่เก็บไฟล์ Error Log  กรณีเกิด Error ระหวำ่งกำร Import Excel 

file 
6 Total Row แสดงจ ำนวนรำยกำรทั้งหมด ที่มำจำกกำร Import Excel File 
7 Insert Row แสดงจ ำนวนรำยกำรทั้งหมดที่สำมำรถท ำงำนได้เสร็จสมบูรณ์ จำกกำร Import Excel 

File 
8 Error Row แสดงจ ำนวนรำยกำรทั้งหมดที่เกิดข้อผิดพลำด จำกกำร Import Excel File 
9 “Import Data from Excel 

File” 
ส ำหรับ import ข้อมูล Serial จำก Excel file มำใส่ในหน้ำบันทึก Serial No. อัติ
โนมัติ 

10 “Multiple Serial Selection” ส ำหรับเลือก Serial ได้หลำย Serial ในครั้งเดียว เมื่อกดปุ่มระบบจะแสดงหน้ำจอ
ขึ้นมำให้เลือก Serial ที่มียอด on hand อยู่ในระบบ เมื่อต้องกำรเลือกให้  ที่
ด้ำนหน้ำรำยกำร Serial จำกนั้นกดปุ่ม OK เพื่อยืนยันกำรเลือกรำยกำร 

11 Serial No. ระบุรหัส Serial ของสินค้ำแต่ละชิ้น 
 

Invoice  >>  New  >>  Lot/Serial >> Multiple Serial Selection 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 34 จำกทั้งหมด 38 

 
รูปที่ 13 หน้ำจอเลือก Serial แบบ multi-selection 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

 Criteria for  Serial Selection 
1 From Scope .. To.. ระบุขอบเขตของ Serial ที่ต้องกำรค้นหำ สำมำรถระบุเป็นช่วงได้สูงสุด 5 ช่วงข้อมูล 
 Information  
1 Serial แสดงรหัส Serial ตำมเง่ือนไขที่ถูกก ำหนด 
2 From Locator แสดงต ำแหน่งที่จัดเก้บสินค้ำ 
3 To Locator แสดงต ำแหน่งที่จัดเก้บสินค้ำ 
4 Item แสดงรำยละเอียดสินค้ำ 

 
 
Invoice  >>  New  >>  Lot/Serial  (กรณีคุมสต๊อกแบบ Lot) 
 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 35 จำกทั้งหมด 38 

 
รูปที่ 14 หน้ำจอระบุ Lot ที่ต้องกำรบันทึกขำย 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

 Lot  No. Entry 
1 Locator แสดงสถำนที่เก็บสินค้ำ 
2 Item แสดงรำยละเอียดสินค้ำ 
3 Qty. แสดงจ ำนวนสินค้ำ 
4 Lot No. ระบุรหัส Lot 
5 Qty. ระบุจ ำนวน Lot ของสินค้ำ 
6 First Received แสดงวันที่รับสินค้ำเข้ำระบบ 

 
 
  



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 36 จำกทั้งหมด 38 

Invoice  >>  New  >>  Lot/Serial  (กรณีคุมสต๊อกแบบ Package) 
 

 
รูปที่ 15 หน้ำจอระบุ Lot ที่ต้องกำรบันทึกขำย 

 
N
o 

ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

 BOM Entry 
1 Locator แสดงสถำนที่เก็บสินค้ำ 
2 Item แสดงรำยละเอียดสินค้ำ 
3 Qty. แสดงจ ำนวนชุดสินค้ำที่ต้องกำรขำย 
4 Item Code แสดงรหัสสินค้ำในชุด 
5 Description แสดงชื่อสินค้ำในชุด 
6 Control แสดงกำรควบคุมสต๊อก 
7 Serial ระบุรหัส Serial 
8 Lot No. ระบุรหัส Lot 
9 Qty. ระบุจ ำนวนสินค้ำ 

 
 
1.11.4 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules)  ส่วนที่ 3 

1.1.1.46. กรณี Part/Item รำยกำรนั้นควบคุมสต็อกแบบ Serial หรือ Lot จ ำนวนชิ้นของสินค้ำในหน้ำหลักจะรวมมำจำกจ ำนวน 
Serial ที่บันทึกเข้ำไปและไม่สำมำรถแกไ้ขได้ 

1.1.1.47. กรณีควบคุมสต็อกแบบ Package จ ำนวนชิ้นของสินค้ำในหน้ำหลกัจะแสดงเป็นจ ำนวนชุดของสินค้ำ ข้อมูลของสินค้ำภำยใน
ชุดไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ จะต้องระบขุ้อมูลสินค้ำทั้งหมดในชุดให้ครบจึงจะสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ 

 
 
 
 
  



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 37 จำกทั้งหมด 38 

Invoice  >>  New  >>  Select Promotion 
 

 
รูปที่ 16 หน้ำจอบันทึก confirm Promotion ระดับท้ำยบิล 

 

 
รูปที่ 17 หน้ำจอบันทึก confirm Promotion ระดับรำยกำร Item / Part  

 
No ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 

1 Reward Limit แสดงจ ำนวนรำยกำรของรำงวัลทั้งหมดที่สำมำรถรับได้ 
2 No. แสดงล ำดับของ Promotion 
3 Promotion แสดงรหัสของ Promotion 
4 Free Cond แสดงเง่ือนไขของสินค้ำ ได้แก่  

ประเภทที่ 1 Promotion ระดับ Item/Part แบ่งเป็น ประเภทของแถม, สินค้ำรำคำ
พิเศษ, ส่วนลดต่อรำยกำรสินค้ำ 
ประเภทที่ 2 Promotion ระดับ Bill (ส่วนลดค ำนวณที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี) 
แบ่งเป็น ส่วนลดท้ำยบิล หรือ สินค้ำรำคำพิเศษ 

5 Link Seq แสดงล ำดับเชื่อมโยงของแถม 
6 Item Code แสดงรหัสของสินค้ำ 
7 Description แสดงชื่อของสินค้ำ 
8 Reward Qty แสดงจ ำนวนของรำงวัลที่สำมำรถได้รับตำม Item/Part นั้นๆ 
9 Confirm Qty ระบุของแถมที่ได้รับกำรยืนยัน แต่ต้องไม่เกินจ ำนวนที่สำมำรถรับได้ 

10 Promotion Desc. แสดงรำยละเอียดของ Promotion 
11 Confirm Qty ระบุของแถมที่ได้รับกำรยืนยัน แต่ต้องไม่เกินจ ำนวนที่สำมำรถรับได้ 



 

ก ำกับแบบฟอร์มโดย สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
รายงานการออกแบบ และศึกษาระบบงาน 

 

  หน้ำที่ 38 จำกทั้งหมด 38 

No ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 
12 Item Code ระบุรหัสของสินค้ำของแถม ระบบจะเพิม่จ ำนวนของแถมที่ยืนยัน 
13 Description แสดงชื่อของสินค้ำ 

 
 
Invoice  >>  New  >>  Payment 

 

 
รูปที่ 18 หน้ำจอบันทึกขอ้มูลกำรช ำระเงิน  

 
 

No ชื่อฟิลด ์ รำยละเอียด 
1 Payment Type ระบุรหัสกำรรับช ำระเงิน เช่น Cash, Credit เป็นต้น 
2 Description รำยละเอียดประเภทของกำรรับช ำระเงิน 
3 Reference # ระบุหมำยเลขบัตรเครดิต หรือเลขที่เช็ค ระบบจะ require เมื่อประเภทกำรรับช ำระเป็นแบบ 

Credit และ Require Reference Document# 
4 Approve No. ระบุหมำยเลขบัตรเครดิต / หมำยเลขเชค็ที่ได้อนุมัติแล้ว  
5 Credit Card Type ระบุรหัสประเภทของบัตรเครดิต ระบบจะ require เมื่อประเภทกำรรับช ำระเปน็แบบ Credit 
6 Bank ระบุรหัสและชื่อธนำคำร ระบบจะ require เมื่อประเภทกำรรับช ำระเป็นแบบ Credit 
7 Amount ระบุจ ำนวนเงินที่ช ำระแต่ละประเภท 
8 Total Received ระบุจ ำนวนเงินที่รับช ำระมำทั้งหมด 
9 Grand Total ระบุจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระตำมมูลค่ำใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี (หลังหกัส่วนลด และรวม

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
10  Change จ ำนวนเงินทอนที่ต้องจ่ำยคืนให้ลูกค้ำ  

(สูตร = จ ำนวนเงินที่รับช ำระ – จ ำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี) 
 
 
1.11.5 เง่ือนไขกำรท ำงำน (Business Rules)  ส่วนที่ 4 

1.1.1.48. ต้องกรอกข้อมูลกำรช ำระเงินให้พอดีกบัรำคำขำยเท่ำนั้น  ระบบจะค ำนวณเงินถอนเป็น 0 บำท ถ้ำใส่จ ำนวนเงินมำกหรือ
น้อยกว่ำรำคำขำย ระบบจะไม่สำมำรถท ำรำยกำรต่อได ้

1.1.1.49. ไม่สำมำรถออกจำกหน้ำจอกำรช ำระเงินได้ หำกยังช ำระเงินไม่ครบตำมมูลค่ำใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษ ี
1.1.1.50. กรณีที่ไม่มีกำรเลือกรำยกำรช ำระเงินเลย สำมำรถที่จะออกจำกหน้ำจอกำรช ำระเงินได้ (แต่ไม่สำมำรถบันทึกเพื่อให้ได้เลขที่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษแีละไม่สำมำรถออกจำกโปรแกรม Invoice ได้)  แต่หำกมีกำรเลือกรำยกำรช ำระเงินแล้ว จะต้อง
ท ำกำรช ำระให้ครบ จึงจะสำมำรถออกจำกหน้ำจอได้ 

 


