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ซื้อเช่ือ 

 
 

รูป Flow การทํางานของเมนูซื้อเชื่อ 
 
 เปนการบันทึกรายการซื้อสินคา วัตถุดิบ หรืออะไหล ในรูปของการซื้อเช่ือ มีผลกระทบทําใหยอดซื้อเพิ่มขึ้นและเพิ่ม
จํานวนสต็อกของสินคาในระบบ 
Benefit: 

- สามารถบันทึกซื้อ สินคาและบริการ ในหนาจอเดียวกันได 
- สามารถอางอิงใบสั่งซื้อมาบันทึกซื้อเช่ือได โดยไมตองบันทึกขอมูลใหม 
- เมื่อจัดเก็บขอมูล (save) ระบบจะ Auto Post ขอมูลซื้อเช่ือไปยังระบบที่เกี่ยวของ เชน   
 1. พิมพฟอรม Voucher ใบซื้อเช่ือ  

2. Auto post ขอมูลเขาสูระบบ เจาหนี้ (AP) เพื่อเพิ่มเจาหนี้ เชน รายงานการดเจาหนี้  
3. Auto post ขอมูลเขาสูระบบ สินคาคงคลัง (IC) เพื่อเพิ่มสต็อกสินคา เชน รายงานสินคาและวัตถุดิบ, รายงาน
บัญชีพิเศษและคุมสินคา เปนตน 
4. Auto post ขอมูลเขาสูระบบภาษี (Vat) เชน รายงานภาษีซื้อ 
5. Auto post ขอมูลเขาสูระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทําการ  
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6. Auto post ขอมูลเขาสูระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะหการซื้อสุทธิ ฯลฯ 
- รองรับสวนลดการคา ไดทั้ง 2 วิธี สวนลดตามสินคา และ สวนลดทายบิล  
- รองรับการบันทึกสวนลดได 2 รูปแบบ  คือ  จํานวนเงิน (บาท) และ เปอรเซ็นต (%) เชน 100, 50 , 
        5%, 2%  
- สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินคา, แกไขชื่อสินคา หรือ หมายเหตุอื่นๆ  ที่การบันทึกซื่อเช่ือได  
- มีระบบแจงเตือนเมื่อมีเงินมัดจํา และสามารถตรวจสอบเงินมัดจําคงเหลือได  
- มีระบบแจงเตือนวงเงินเครดิต  
- เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกซื้อเช่ือ สามารถทําการ Copy  เพื่อบันทึกขอมูลไดทันที 
- มีระบบดูประวัติยอนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกตอง  (Document Flow)   
- รองรับการบันทึกซื้อสินคา ชุด , Lot , Serial  
- รองรับสินคาที่มีบารโคด (Barcode)  ในการบันทึกซื้อเช่ือ  
- รองรับการซื้อตางประเทศ  (Multi Currency) 
- แสดงสถานะเอกสารแสดงวารายการซื้อเช่ือไดทํา ใบรับวางบิล และจายชําระหรือไม 
- สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินคา, แกไขชื่อสินคา หรือ หมายเหตุอื่นๆ  ที่การบันทึกซื้อเช่ือได 
- สมารถเรียกดูรายงานแยกแผนก และ Job  
- มีระบบปองกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนําไปใชอางอิงรายการอื่น ๆ  
- รายงานซื้อเช่ือสามารถ drill down กลับมาที่หนาจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปตัวอยางหนาจอเมนู ซื้อเชื่อ 
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รายงานที่ไดรับจากการบันทึก  : 
- รายงานซื้อเชื่อ 

เปนรายงานแสดงรายละเอียดการซื้อเช่ือแตละครั้ง  ซึ่งสามารถเลือกไดวาตองการเรียกดูแบบสรุป (ไมแสดงรายละเอียด
สินคา) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินคา) และเรียกขอมูลตามชวงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผูขาย, รหัสสินคา,รหัส
แผนก  หรือ รหัส Job ได  

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

- รายงานสรุปยอดซื้อประจําวัน 
เปนรายงานแสดงยอดซื้อสุทธิทั้งหมดในแตละวัน ทั้งการซื้อสดสุทธิ และซื้อเช่ือสุทธิ เพื่อทําใหทราบยอดซื้อสุทธิในแต
ละวัน  ซึ่งสามารถเรียกขอมูลตามชวงวันที่ตองการ 

- รายงานวิเคราะหสรุปซื้อเชื่อ 
เปนรายงานแสดงรายการซื้อเช่ือทั้งหมดเรียงตามผูขายหรือสินคา เพื่อทําใหทราบวากิจการมีการซื้อเช่ือจากผูขายรายนี้ใน
แตละชวง จํานวนเทาไร ซึ่งสามารถเรียกขอมูลตามชวงวันที่, รหัสผูขาย,รหัสหมวดสินคา หรือ รหัสยี่หอสินคา ได 

- 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  
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เปนรายงานแสดงรายการสินคาตามลําดับยอดหรือปริมาณการซื้อที่มากไปนอย เพื่อใชในการวิเคราะหวามีการซื้อจากใคร
หรือซื้อสินคาอะไรมากนอยอยางไร  ซึ่งสามารถดูขอมูลตามชวงวันที่,รหัสผูขาย หรือ รหัสสินคา นอกจากนี้ยังสามารถ
กําหนดจํานวนลําดับที่ตองการใหจัดเรียงไดอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปตัวอยางรายงานจากเมนูซื้อเชื่อ (รายงานวิเคราะหการซื้อเชื่อ) 
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รูปตัวอยางรายงานจากเมนูซื้อเชื่อ (รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อ 12 เดือน) 
 
 


