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ซื้อสด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป Flow การทํางานของเมนูซื้อสด 
 
 เปนการบันทึกรายการซื้อสินคา วัตถุดิบ หรืออะไหล ในรูปของการซื้อสด มีผลกระทบทําใหยอดซื้อเพิ่มขึ้นและเพิ่ม
จํานวนสต็อกของสินคาในระบบ 
Benefit  : 

- สามารถบันทึกการจายชําระไดหลายรูปแบบ เชน จายชําระเปนเช็ค , เงินโอน หรือเงินสด 
- สามารถกําหนดรูปแบบเอกสารและให Running No. อัตโนมัติได 
- เมื่อบันทึกซื้อสด  ระบบจะทําการเพิ่มยอด Stock ใหทันที 
- เมื่อบันทึกซื้อสด โปรแกรมจะทําการ Post ไปที่บัญชีแยกประเภทไดโดยอัตโนมัติ 
- มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอางอิงซื้อสดไปบันทึกการจายชําระหรือลดหนี้  
 เพิ่มหนี้ 
- สามารถอางอิงเอกสารใบสั่งซื้อแบบบางสวน ( Partial ) ใชในการบันทึกซื้อสดได 
- สามารถจายชําระไดมากกวา 1 รูปแบบตอการซื้อสด 1 ครั้ง เชน ซื้อสดทั้งหมด 1,200 บาท ชําระ 
 เปนเช็ค 1,000 บาทและจายเปนเงินสด 200 บาท เปนตน 
- เมื่อจัดเก็บขอมูล (save) ระบบจะ Auto Post ขอมูลซื้อสดไปยังระบบที่เกี่ยวของ เชน   
 1. พิมพฟอรม Voucher ใบซื้อสด 
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2. Auto post ขอมูลเขาสูระบบ สินคาคงคลัง (IC) เพื่อเพิ่มสต็อกสินคา เชน รายงานสินคาและ 
    วัตถุดิบ, รายงานบัญชีพิเศษและคุมสินคา เปนตน 
3. Auto post ขอมูลเขาสูระบบภาษี (Vat) เชน รายงานภาษีซื้อ 
4. Auto post ขอมูลเขาสูระบบ CQ ในกรณีที่มีการจายชําระเปนเช็ค และสามารถสั่งพิมพเช็คได 
5. Auto post ขอมูลเขาสูระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทําการ  
6. Auto post ขอมูลเขาสูระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะหการซื้อสุทธิ ฯลฯ 

- สามารถบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จาย จากหนาจอซื้อสดได พรอมทั้งมีแบบฟอรมหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จาย 
รองรับดวย 

- สามารถดูประวัติขอมูลซื้อสดวาถูกอางอิงไปใชที่ไหนบาง เชน ซื้อสดถูกอางอิงไปเมนู ลดหนี้  
 เพิ่มหนี้ เปนตน  
- ในกรณีซื้อสดและไมไดตัดเงินมัดจํา แตมีเงินมัดจําคงเหลือ โปรแกรมจะแสดงขอความเตือน  
 เพื่อใหนําเงินมัดจํามาตัดยอดที่จะชําระ 
- สามารถคนหาและเรียกดูรายการซื้อสดที่บันทึกไปแลวได 
- สามารถ copy เอกสารซื้อสดเดิมที่เคยบันทึกไว   เพื่อชวยใหประหยัดเวลาในการบันทึกขอมูล และขอมูลที่ Copy 

มาสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได 
- สามารถเรียกดูรายงานซื้อสดจากระบบได 
- รายงานซื้อสด สามารถ Drill down  กลับมาที่หนาจอบันทึกซื้อสดเพื่อตรวจสอบการบันทึกได 

 

 
 

รูปตัวอยางหนาจอเมนู ซื้อสด 
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รายงานที่ไดรับจากการบันทึก  : 
- รายงานซื้อสด 

เปนรายงานแสดงรายละเอียดการซื้อแตละครั้ง  ซึ่งสามารถเลือกไดวาตองการเรียกดูแบบสรุป (ไมแสดงรายละเอียดสินคา) 
หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินคา) และเรียกขอมูลตามชวงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผูขาย, รหัสสินคา, รหัสแผนก  
หรือ รหัส Job ได นอกจากนี้สามารถเลือกไดวาตองการแสดงรายละเอียดเช็คที่จายในการซื้อสดแตละรายการดวยหรือไม 

- รายงานวิเคราะหการซื้อสุทธิ 
เปนรายงานแสดงรายละเอียดการซื้อสุทธิทั้งหมด ทั้งการซื้อสด,ซื้อเช่ือ,เพิ่มหนี้ และลดหนี้ เพื่อทําใหทราบยอดการซื้อ
สุทธิที่แทจริง  ซึ่งสามารถเรียกขอมูลตามชวงวันที่, รหัสหมวดสินคา หรือรหัสผูขาย ได 

- รายงานสรุปยอดซื้อประจําวัน 
เปนรายงานแสดงยอดซื้อสุทธิทั้งหมดในแตละวัน ทั้งการซื้อสดสุทธิ และซื้อเช่ือสุทธิ เพื่อทําใหทราบยอดซื้อสุทธิในแต
ละวัน  ซึ่งสามารถเรียกขอมูลตามชวงวันที่ตองการ 

- รายงานสรุปยอดซื้อสินคาประจําเดือน 
เปนรายงานแสดงยอดซื้อสุทธิทั้งหมดในแตละเดือน ทั้งการซื้อสดสุทธิ และซื้อเช่ือสุทธิ (ซื้อเช่ือ-ลดหนี้+เพิ่มหนี้) เพื่อทํา
ใหทราบยอดซื้อสุทธิในแตละเดือน  ซึ่งสามารถเรียกขอมูลตามชวงเดือนที่ตองการ 

- รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อรายเดือน 
เปนรายงานแสดงรายการเปรียบเทียบยอดซื้อของเดือนที่เลือกดูรายงานเทียบกับเดือนกอนหนาในปนั้นและปที่แลว พรอม
ทั้งบอกจํานวนเงินและเปอรเซ็นตสวนตาง  เพื่อใชในการวิเคราะหยอดซื้อวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาไร และควรวางแผนการ
จัดซื้ออยางไรตอไป  ซึ่งสามารถดูขอมูลของเดือนที่ตองการวิเคราะห นอกจากนี้ยังสามารถเลือกขอมูลตาม รหัสสินคา, 
หมวดสินคา, กลุมสินคา หรือแผนก ได 

- รายงานการซื้อประจําวัน 
เปนรายงานแสดงรายละเอียดการซื้อทั้งหมดในแตละวัน เพื่อทําใหทราบรายละเอียดการซื้อและทราบยอดการซื้อในแตละ
วัน  ซึ่งสามารถเรียกขอมูลตามชวงวันที่ตองการ, เลขที่เอกสาร, รหัสผูขาย, รหัสสินคา หรือรหัสแผนก ได 

- รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อ 12 เดือน  
เปนรายงานแสดงรายการยอดซื้อสุทธิ (ซื้อสด+ซือ้เช่ือ-ลดหนี้+เพิ่มหนี้) ในแตละเดือนของปนั้นๆ เพื่อใชในการวิเคราะห
ยอดซื้อวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาไร และควรวางแผนการจัดซื้ออยางไรตอไป  ซึ่งสามารถดูขอมูลของปที่ตองการวิเคราะห 
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกขอมูลตาม รหัสสินคา ได 

- รายงานจัดอันดับยอดซื้อ-ปริมาณการซื้อสินคา  
เปนรายงานแสดงรายการสินคาตามลําดับยอดหรือปริมาณการซื้อที่มากไปนอย เพื่อใชในการวิเคราะหวามีการซื้อจากใคร
หรือซื้อสินคาอะไรมากนอยอยางไร  ซึ่งสามารถดูขอมูลตามชวงวันที่,รหัสผูขาย หรือ รหัสสินคา นอกจากนี้ยังสามารถ
กําหนดจํานวนลําดับที่ตองการใหจัดเรียงไดอีกดวย 
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รูปตัวอยางรายงานจากเมนูซื้อสด (รายงานซื้อสด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปตัวอยางรายงานจากเมนูซื้อสด (รายงานวิเคราะหการซื้อสุทธิ) 


