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การใช้ฟังก์ชันโต๊ะ 

- เปิดโต๊ะ/ห้อง 
 ในกรณีทีลูกคา้สังอาหารนงัทานในร้าน เราจาํเป็นตอ้งทาํการเปิดโต๊ะก่อนเพือตรวจสอบวา่มีทีนงัวา่งพอ
สาํหรับลูกคา้หรือไม่ หลงัจากนนัจึงกดสังเมนูอาหาร 
  .กดปุ่ ม “เปิดโต๊ะ/ห้อง”  

         
 
  2.ระบบจะแสดงแผนผงัโต๊ะขึนมาใหเ้ลือก กดเลือกโต๊ะทียงัวา่งอยูแ่ลว้กด “ตกลง” 

 
 

  3.กดเลือกรายการอาหารทีตอ้งการ เมือครบแลว้กดปุ่ ม “สังพิมพร์ายการ” ไปยงัครัวหรือปุ่ ม “พกับิล” 

 
 

หมายเหตุ 
 สีขาว   หมายถึง  โต๊ะวา่ง 
 สีเขียว   หมายถึง   มีการสังอาหารและนงัรับประทานอยู ่  
 สีเหลือง หมายถึง   มีการสังพิมพใ์บแจง้ยอด เตรียมชาํระเงินแลว้ 
 สีแดง   หมายถึง   ทาํการชาํระเงินแลว้แต่ยงัไม่ไดท้าํความสะอาดโต๊ะ 

ปุ่ มเปิดโต๊ะ/ห้อง 

ปุ่ มสงัพิมพ์ 
ปุ่ มพกับิล 
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- ย้ายโต๊ะ/ห้อง 
ในกรณีทีไดมี้การสังอาหารและระบุโต๊ะไปแลว้ในครังแรกแต่ลูกคา้ตอ้งการยา้ยโต๊ะในภายหลงั เราสามารถ

ยา้ยรายการอาหารไปยงัเลขโต๊ะทีลูกคา้ยา้ยไปนงัใหม่ได ้ดงันี 
  .กดปุ่ ม “ยา้ยโต๊ะ/ห้อง” 

 
 
  2.ระบบจะแสดงหนา้ต่างสาํหรับเลือกเปลียนโต๊ะ/ห้องขึนมาดงันี 
  - เลือกรายการตน้ทางทีตอ้งการยา้ยจากเลขที “ใบพกับิล” หรือเลข “โต๊ะ/ห้อง” 
  - เลือกเลข “โต๊ะ/ห้อง” ปลายทางแลว้กด “ตกลง”  

 
 
  3. กด “ใช่” เพือยนืยนัการยา้ยโต๊ะอีกครัง รายการทงัหมดก็จะถูกยา้ยไปยงัโต๊ะใหม่ทนัที 

 
 

  4.ระบบรายงานผลการยา้ยโต๊ะกด “ตกลง” เพือกลบัสู่หนา้ปกติ 

 
 

ปุ่ มย้ายโต๊ะ/ห้อง 

เลือกรายการต้นทาง 

เลือกปลายทาง 
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- แยกโต๊ะ/ห้อง 
 ในกรณีทีสังรายการอาหารรวมไวที้โต๊ะเดียว แต่ลูกคา้ตอ้งการแยกรายการออกมาเพือแยกโต๊ะนงัหรือแยก
จ่ายเงินในภายหลงั สามารถทาํได ้ดงันี 
  .กดปุ่ ม “แยกโต๊ะ/หอ้ง” 

 

  .ระบบจะแสดงหนา้ต่างสาํหรับเลือกโต๊ะและรายการอาหารทีตอ้งการยา้ยโต๊ะ 
  - เลือกเลขโต๊ะ/ห้อง ต้นทาง และเลขโต๊ะ/ห้อง ปลายทาง 
  - คลิกเลือกรายการอาหารทีตอ้งการใหเ้ป็นสีแดงแลว้ยา้ยทีละรายการกดดว้ยปุ่ มลูกศร                

 

  3.เมือยา้ยรายการอาหารครบตามทีตอ้งการแลว้กด “ตกลง” 

 

.ระบบจะสอบถามเพือยนืยนัการยา้ยอีกครังกด “ใช่” เพือยนืยนั 

.เมือระบบรายงานผลการยา้ยสาํเร็จกด “ตกลง” เพือกลบัสู่หนา้ปกติ 

ปุ่ มแยกโต๊ะ/ห้อง 

เลือกโต๊ะต้นทาง เลือกโต๊ะปลายทาง 

ปุ่ มย้ายรายการอาหาร 

กด “ตกลง” 
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- รวมโต๊ะ/ห้อง 
 ในกรณีทีลูกคา้มีการสังอาหารไวค้นละโต๊ะ แลว้ตอ้งการรวมรายการอาหารของสองโต๊ะนนัมาไวที้โต๊ะ
เดียวกนั สามารถทาํได ้ดงันี 
  1.กดปุ่ ม “รวมโต๊ะ/หอ้ง” 

 
 

2.ระบบจะแสดงหนา้ต่างสาํหรับเลือกโต๊ะทีตอ้งการยา้ยรายการอาหารมารวมกนั 
 - เลือกโต๊ะตน้ทางทีตอ้งการยา้ย (ตวัอยา่งเลือกโต๊ะหมายเลข ) 
 - เลือกโต๊ะปลายทางทีตอ้งการยา้ยไปรวมกนั (ตวัอยา่งเลือกโต๊ะหมายเลข  ) แลว้กด “ตกลง” 

 
 

.ระบบจะสอบถามเพือยนืยนัการยา้ยอีกครังกด “ใช่” เพือยนืยนั เพียงเท่านีรายการอาหารทงัหมดก็
ถูกจะยา้ยไปอยูร่วมกนัทีโต๊ะหมายเลข  

 
 

.เมือระบบรายงานผลการยา้ยสาํเร็จกด “ตกลง” เพือกลบัสู่หนา้ปกติ 

 

ปุ่ มรวมโต๊ะ/ห้อง 

โต๊ะ/ห้อง ต้นทาง 

โต๊ะ/ห้อง ปลายทาง 
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การสังอาหาร 
สามารถเลือกทาํได ้  วิธี ดงันี เลือกสังจากปุ่ มสัมผสั, เลือกสังจากตวัอ่านบาร์โคด้, เลือกสังจากปุ่ มคน้หา 
- สังจากปุ่มสัมผัส 

 คือ การสลบัหนา้จอใหส้ามารถคน้หาสินคา้ในโหมดสัมผสัได ้เนืองจากโปรแกรมรองรับการขายแบบ
ทชัสกรีนหรือการขายสินคา้ทีไม่มีบาร์โคด้ติดอยูที่ตวัสินคา้ สินคา้จะแสดงตามกลุ่มและลาํดบัทีไดจ้ดัไว ้ดงันี  
  .กดทีปุ่ มสัมผสั                       เพือเปลียนไปใชโ้หมดสัมผสั 

 

  .เลือกรายการสินคา้ทีตอ้งการโดยดูวา่สินคา้นนัอยูใ่นกลุ่มไหน แต่ละปุ่ มจะมีชือสินคา้หรือรูปภาพ
แสดงตามทีไดก้าํหนดไว ้สามารถเลือนหากลุ่มและรายการสินคา้หนา้อืนๆไดโ้ดยการกดทีปุ่ มลูกศร 
  - หากตอ้งการสินคา้มากกวา่  ชิน ใหก้ดทีปุ่ ม            แลว้ระบุจาํนวนทีตอ้งการลงไป จากานนักด 
“ตกลง” แลว้จึงเลือกรายการสินคา้ทีตอ้งการ  
  3. เมือเลือกรายการอาหารครบแลว้ กดปุ่ ม “สังพิมพร์ายการ” เพือสังรายการอาหารไปทีครัว 

4.กดปุ่ มโหมดปกติ                         เพือกลบัสู่หนา้จอเดิม  
 

 

     

   

ปุ่ มโหมดสมัผสั 

กลุ่ม รายการสินค้า ปุ่ มระบจุํานวน 

หน้าระบจุํานวน ปุ่ มโหมดปกต ิ

สงัพิมพ์
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- สังจากตัวอ่านบาร์โค้ด 
 การเลือกรายการสินคา้ดว้ยวิธีนีจาํเป็นตอ้งมีเครืองอ่านบาร์โคด้ (Scanner Barcode) เพือความสะดวกในการใช้
งาน แต่หากไม่มีเครือง ลูกคา้ก็สามารถใชวิ้ธีพิมพร์หสัสินคา้ลงในช่อง                                                                 ก็ได ้
  .สแกนบาร์โคด้หรือกรอกรหสัสินคา้ลงในช่อง  
  - หากตอ้งการสินคา้มากกวา่  ชิน ใหก้ดทีปุ่ ม              ก่อนแลว้จะมีหนา้ต่างแสดงขึนมาใหใ้ส่
จาํนวนสินคา้ทีตอ้งการ จากนนักด OK แลว้จึงเลือกรายการสินคา้   

2.เมือเลือกรายการอาหารครบแลว้ กดปุ่ ม “สังพิมพร์ายการ” เพือสังรายการอาหารไปทีครัวหรือกด 
“พกับิล” เพือพกัรายการสินคา้ไวร้อเรียกชาํระเงิน 

 

 
 
 
 
 
 

  

ใส่รหสัสินค้า ใส่จํานวนสินค้า ปุ่ มระบจุํานวนสินค้า 
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- เลือกสังจากปุ่มค้นหา 
 ในกรณีทีสินคา้ไม่มีบาร์โคด้ ไม่ไดต้งัรายการสินคา้ให้แสดงในหนา้สัมผสัหรือจาํรหสัสินคา้ไม่ไดน้นั เรา
สามารถคน้หาสินคา้ทีตอ้งการจากปุ่ ม “คน้หา” ได ้                 ซึงนอกจากจะคน้หารายการสินคา้ไดแ้ลว้  เมนูนียงั
สามารถใชดู้ราคาขายและเช็คสตอ็กคงเหลือของสินคา้แต่ละรายการไดด้ว้ย 
  .กดปุ่ ม “คน้หา” แลว้ระบบจะแสดงหนา้ต่างใหม่ขึนมาเป็นหนา้ต่างของเมนูคน้หา มีรายละเอียดดงันี 
  - จากทางดา้นซา้ยจะแสดงรหสับาร์โคด้หลกั, รหสับาร์โคด้ยอ่ย, ชือสินคา้, จาํนวนสินคา้คงเหลือและ
ราคาขายของสินคา้แต่ละรายการตามลาํดบั 
  - การคน้หาสินคา้นนั สามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการหาจากชือสินคา้หรือรหสัสินคา้ โดยคลิกเลือกจาก
เมนูดา้นขวาของหนา้ต่างคน้หา จากนนัพิมพชื์อ/รหสัสินคา้ทีตอ้งการลงไป   
  - สามารถกดเลือนหาสินคา้จากปุ่ มลูกศร ขึน/ลง ได ้

.คลิกเลือกรายการสินคา้ทีตอ้งการ โปรดสังเกตวา่รายการสินคา้ทีเลือกนนัจะเปลียนเป็นสีแดง 
สามารถกดยนืยนัการเลือกไดโ้ดยการกด “ตกลง” หรือดบัเบิลคลิกทีรายการสินคา้ 

3. เมือเลือกรายการอาหารครบแลว้ กดปุ่ ม “สังพิมพร์ายการ” เพือสังรายการอาหารไปทีครัวหรือกด 
“พกับิล” เพือพกัรายการสินคา้ไวร้อเรียกชาํระเงิน 

 
 
 

 
 
  

ปุ่ มค้นหา 

เลือกวา่จะค้นหาจาก 

ชือ/รหสั สินค้า 

กด ขึน/ลง เพือค้นหาสินค้า กด “ตกลง” เพือ

เลือกสินค้า 

รายการสินค้าทีเลือกจะเป็นสีแดง 
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การพกับิล 
 คือ การพกัรายการสินคา้ทีเลือกอยู ่ณ ปัจจุบนัไวก่้อน เนืองจากลูกคา้ยงัไม่ชาํระเงินในขณะนี ตวัอยา่งเช่น 
ลูกคา้นงัทานทีร้านหรือลูกคา้ตอ้งการเลือกซือสินคา้อืนๆเพิมอีก เป็นตน้ แต่ทางร้านจะตอ้งทาํการคิดเงินใหลู้กคา้ท่าน
อืนๆอยูต่ลอดจึงไม่สามารถรอใหลู้กคา้ท่านนีทาํรายการเสร็จก่อนได ้ดงันนัจึงตอ้งใชฟั้งกช์นั “พกับิล” นี เพือช่วยให้
การขายเป็นไปอยา่งต่อเนือง ซึงการพกับิลนี ในโหมดของร้านอาหารสามารถเลือกทาํได ้  วิธี ไดแ้ก่  

 - การสังพมิพ์รายการ 
  ใชใ้นกรณีทีตอ้งการสังพิมพร์ายการสินคา้/อาหารออกมาเพือส่งไปยงัครัวก่อนทีจะทาํการพกับิล 
  .เลือกโต๊ะทีลูกคา้นงัจากเมนู “เปิดโต๊ะ/หอ้ง” (ถา้มี)  
  .เลือกรายการอาหาร/สินคา้ทีตอ้งการ 
  .กดปุ่ ม “สมาชิก” เพือใส่รหัสสมาชิก (ถา้มี)  
  4.กดปุ่ ม “สังพิมพร์ายการ” เพียงเท่านี รายการอาหารก็จะถูกสังพิมพอ์อกมาและบิลก็จะถูกพกัไวโ้ดย
มีเลขโต๊ะและชือสมาชิกกาํกบัอยู ่เพือรอสังรายการสินคา้เพิมหรือเรียกชาํระเงินต่อไป 

 - การพกับิล 
  ใชใ้นกรณีทีตอ้งการพกับิลเท่านนั ไม่ตอ้งการสังพิมพร์ายการสินคา้ออกมาก่อนทีจะพกับิล 
  .เลือกโต๊ะทีลูกคา้นงัจากเมนู “เปิดโต๊ะ/หอ้ง” (ถา้มี)  
  .เลือกรายการอาหาร/สินคา้ทีตอ้งการ 

 .กดปุ่ ม “สมาชิก”                      เพือใส่รหสัสมาชิก (ถา้มี)  
  4.กดปุ่ ม “พกับิล”                  ระบบจะสอบถามเพือยนืยนัการพกับิลกด “ใช่” และกด “ตกลง” อีกครัง
เพียงเท่านีบิลก็จะถูกพกัไวโ้ดยมีเลขโต๊ะและชือสมาชิกกาํกบัอยู ่เพือรอสังรายการสินคา้เพิมหรือเรียกชาํระเงินต่อไป 

 

สงัพิมพ์รายการ 

เปิดโต๊ะ/ห้อง ปุ่ มพกับิล 

สมาชิก 
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การเรียกบิล  
 สาํหรับบิลทีไดมี้การพกับิลไวก่้อนหนา้นี หากตอ้งการสังรายการสินคา้เพิมหรือตอ้งการเรียกชาํระเงินแลว้ ให้
มาคน้หาบิลทีพกัไวไ้ดจ้ากเมนู “เรียกบิล” 
 1.กดปุ่ ม “เรียกบิล” แลว้ระบบจะแสดงหนา้ต่างเมนูเรียกบิลขึนมาเพือใหเ้ราเลือกรายการบิลทีตอ้งการ ซึงมี
ขอ้มูลทีแสดงดงันี เลขทีบิล, ยอดเงิน, ขอ้มูลสมาชิก, หมายเหตุต่างๆ, เลขโต๊ะและวนัเวลาทีพกับิล 
  - สามารถกดปุ่ มลูกศร ขึน/ลง เพือคน้หารายการบิลทีตอ้งการไดห้รือกดปุ่ ม “คน้หา” เพือหาไดจ้าก
เลขทีบิล, จาํนวนเงิน, ขอ้มูลสมาชิก, หมายเหตุ, เลขโต๊ะ/หอ้งหรือวนัเวลาทีพกับิล 

.คลิกเลือกรายการสินคา้ทีตอ้งการ โปรดสังเกตวา่รายการบิลทีเลือกนนัจะเปลียนเป็นสีแดง สามารถกดยนืยนั
การเลือกไดโ้ดยการกด “ตกลง” หรือดบัเบิลคลิกทีบิล  

.หลกัจากคลิกเลือกบิลทีตอ้งการแลว้ รายการสินคา้ต่างๆทีไดเ้ลือกไวจ้ะปรากฏขึนมาในหนา้จอปกติเพือให้
ทาํรายการอืนๆต่อ สามารถเพิมรายการสินคา้ ใส่ส่วนลดหรือทาํการชาํระเงินไดต้ามตอ้งการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุ่ มเรียกบิล 
ค้นหาบิล 

รายการบิลทีพกัไว้ ลกูศรขึน/ลง เพือค้นหา 
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การยกเลกิรายการสินค้า (ก่อนชาํระเงิน) 
 ในกรณีทีกาํลงัทาํการเลือกรายการสินคา้ต่างๆอยูแ่ลว้มีการเลือกผิด หากตอ้งการยกเลิกรายการสินคา้นนั
สามารถทาํได ้  แบบ คือ การยกเลิกรายการและการลา้งรายการ 
 - ยกเลกิรายการ 

  ใชส้าํหรับยกเลิกรายการสินคา้ทีเลือกไว ้ทีละรายการ ใชไ้ดใ้นกรณีที ยังไม่ได้ชําระเงินเท่านัน 
  .คลิกเลือกรายการสินคา้ทีตอ้งการยกเลิกใหเ้ป็นสีแดง 
  .กดปุ่ ม “ยกเลิกรายการ”  
  .ระบบจะสอบถามเพือยนืยนัการลบ กด “ใช่” รายการสินคา้นนัก็จะถูกลบออกจากบิล จากนนั
สามารถทาํรายการอืนๆไดต้ามปกติ 

       
 
 
 - ล้างรายการ 

  ใชส้าํหรับยกเลิกรายการสินคา้ทีเลือกไว ้ทงัหมด ใชไ้ดใ้นกรณีที ยังไม่ได้ชําระเงินเท่านัน 
  .กดปุ่ ม “ลา้งรายการ” 
  .ระบบจะสอบถามเพือยนืยนัการลบ กด “ใช่” รายการสินคา้ทงัหมดก็จะถูกลบออกจากบิล จากนนั
สามารถทาํรายการอืนๆไดต้ามปกติ 

       
 
 
 

รายการทีจะยกเลิก ปุ่ มยกเลิกรายการ รายการถกูลบออกไปแล้ว

ปุ่ มล้างรายการ รายการสินค้าทงัหมดถกูล้างออกไป รายการทีเลือกไว้ 
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การเปลยีนแปลงราคาสินค้า 
 - เลือกราคา 
  โปรแกรมไดอ้อกแบบให้ตงัราคาขายของสินคา้ไดถึ้งรายการละ  ราคา โดยสามารถกาํหนดราคา
หลกัไดจ้ากโปรแกรม Back4POS ซึงในระหวา่งการขายก็สามารถเลือกราคาอืนๆทีกาํหนดไวม้าใชไ้ด ้ดงันี 
  .เลือกรายการสินคา้ 
  .กดปุ่ ม “เลือกราคา” ระบบจะแสดงหนา้ต่างสาํหรับเลือกราคาขึนมา 
  .กดเลือกราคาทีตอ้งการ  

 
 
 - แก้ไขราคา 
  ถา้หากวา่ราคาขาย  ระดบัทีตงัไวใ้นขา้งตน้นนั ยงัไม่ใช่ราคาทีตอ้งการขายในครังนี ก็สามารถกด
แกไ้ขเป็นราคาขายทีท่านตอ้งการไดด้ว้ยเมนู “แกไ้ขราคา” ซึงมีขนัตอนดงันี 
  .เลือกรายการสินคา้ 
  .กดปุ่ ม “แกไ้ขราคา” ระบบจะแสดงหนา้ต่างสาํหรับแกไ้ขราคาขึนมา 
  .ระบุราคาทีตอ้งการลงไปแลว้กด “ตกลง” 

 

ปุ่ มเลือกราคา เลือกราคาทีต้องการ 

ปุ่ มแก้ไขราคา ระบรุาคาทีต้องการ 
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การให้ส่วนลด 
 - ส่วนลดสมาชิก 
 โปรแกรม Real4POS สามารถเก็บขอ้มูลสมาชิกและใหส่้วนลดอตัโนมติัตามระดบักลุ่มสมาชิกไดเ้พียงแค่
กรอกรหสัสมาชิกลงไปในขนัตอนการรับชาํระเงินหรือหากเป็นลูกคา้ทียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ก็สามารถเพิม ลบ แกไ้ข 
ขอ้มูลสมาชิกจากส่วน Front4POS ไดเ้ลยเช่นกนั โดยมีขนัตอนดงันี 

    

 

 

 .ในขนัตอนการรับชาํระเงินหลงัจากเลือกรายการสินคา้แลว้กดทีปุ่ ม “สมาชิก”  
 . ใส่รหสัสมาชิกลงไปหรือกดปุ่ ม          เพือคน้หารหสัสมาชิกทีตอ้งการ  

- การคน้หาสามารถคน้หาไดท้งัจากรหสัสมาชิกและชือสมาชิก 
  - ในหนา้จอนียงัสามารถเพิม, ลบ, แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิกไดเ้หมือนกบัในโปรแกรม Back4POS  
  - เมือคน้หาหรือแกไ้ขขอ้มูลแลว้ใหก้ดปิดหนา้จอนี รหสัสมาชิกทีเลือกจะปรากฏในหนา้จอแรก 

. หลงัจากเลือกรหสัสมาชิกไดแ้ลว้กดปุ่ ม “ตกลง” ระบบจะแสดงขอ้มูลสมาชิกและส่วนลดทีตงัค่าเบืองตน้ไว้
ขึนมา ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้กด “ตกลง” อีกครังระบบก็จะคาํนวณส่วนลดให้โดยอตัโนมติั 

4. สังเกตทีช่องราคาสุทธิ ผลรวมของราคาสินคา้จะเปลียนไป จากนนัดาํเนินการรับชาํระเงินตามปกติ 
 

.ปุ่ มสมาชิก .ช่องใส่ ปุ่ ม ค้นหา/เพิม/ลบ ข้อมลูสมาชิก สงัเกตได้ว่ามีส่วนลดเพิมขึนมา 

ค้นหา ข้อมลูสมาชิก 

เพิม/แก้ไข/ลบ ข้อมลูสมาชกิ 

กด“ปิด” เพือกลบัสู่หน้าแรก 



   

 

 13/29 

 

 - ส่วนลดคูปอง 
  ในกรณีทีทางร้านมีการจดัทาํคูปองส่วนลดหรือเช็คของขวญัแทนเงินสด ทางร้านสามารถกาํหนด
ส่วนลดคูปองไวเ้รียกใชใ้นการขาย Front4POS ได ้(ดูรายละเอียดการตงัค่าในส่วน Back4POS) และเมือมีลูกคา้นาํ
คูปองมาใชบ้ริการ ทางร้านสามารถกดใชส่้วนลดคูปองได ้ดงันี 

 

 

 

 . หลงัจากเลือกรายการสินคา้แลว้ กดทีปุ่ ม “ส่วนลดคูปอง” 
 2. กดเลือกคูปองส่วนลดทีตอ้งการ (การใชส่้วนลดคูปองนีจะเป็นการใหส่้วนลดจากยอดรวมทงัใบเสร็จ) 
 . ตรวจสอบส่วนลดใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
 . หากเลือกคูปองผิดและตอ้งการเลือกใหม่ ใหก้ดปุ่ ม “ลา้งค่าส่วนลดคูปอง” ก่อนทุกครัง 
 . ระบบจะคาํนวณส่วนลดใหอ้ตัโนมติั จากนนัดาํเนินการรับชาํระเงินต่อตามปกติ 
 
  

.กดปุ่ ม 

“ส่วนลดคปูอง” 

.หลงัจากเลือกคปูอง

แล้วกด “ตกลง” 

. เลือกคปูอง

ส่วนลด 



   

 

 14/29 

 

 - ส่วนลดอืนๆ 
 ส่วนลดอืนๆนีสามารถเลือกใชไ้ดใ้นหลายกรณี เช่น  ทางร้านตอ้งการใหส่้วนลดกบัลูกคา้ทวัไป (ทีไม่ใช่
สมาชิก) แต่ไม่ตอ้งการใชส่้วนลดแบบคูปองหรือทางร้านตอ้งการใหส่้วนลดอืนๆเพิมเติมกบัลูกคา้ (ทีเป็นสมาชิก ) อีก 
ก็สามารถเลือกใชฟั้งกช์นัส่วนลดอืนๆได ้ 

ซึงการใหส่้วนลดอืนๆนีจะมีผลเฉพาะกบับิลทีกาํลงัดาํเนินการอยูเ่ท่านนั ไม่มีผลต่อบิลถดัไปและตอ้งใช้
หลงัจากทาํรายการขายและใหส่้วนลดแบบต่างๆ (ส่วนลดสมาชิกและส่วนลดคูปอง) เสร็จสินแลว้เท่านนั โดยมี
รูปแบบการใหส่้วนลด  แบบ ดงันี 

1. ส่วนลดโดยใบเสร็จ  
ใน  บิล สามารถทาํไดค้รังเดียวและมีผลต่อยอดรวมของบิลนนั เช่น ในบิล A มีรายการสินคา้  

รายการ รวมแลว้เป็นเงิน  บาท ใหส่้วนลด % ระบบก็จะคาํนวณส่วนลดจากยอดเงิน  บาท เป็นตน้ 
2. ส่วนลดโดยสินค้า  

ใน  บิล สามารถทาํไดห้ลายครัง (ตามจาํนวนรายการสินคา้) เช่น ในบิล A มีรายการสินคา้  
รายการ สามารถใหส่้วนลดไดร้ายการละ  ครัง รวมสูงสุดก็จะได ้  ครัง เป็นตน้ 
3. ส่วนลดโดยกลุ่มส่วนลด  

ใน  บิล สามารถเลือกทาํไดเ้พียงครังเดียวและจะมีผลต่อสินคา้ตามกลุ่มทีแบ่งไวใ้นรายละเอียดสินคา้ 
เช่น ถา้ตงัส่วนลดกลุ่มอาหารคาวไว ้ %, กลุ่มเครืองดืมลด % รายการทีอยูใ่นกลุ่มอาหารคาวทงัหมดก็จะลด 
5% และรายการเครืองดืมทงัหมดก็จะลด % เป็นตน้ 

 

 
 

ปุ่ มส่วนลดอืนๆ 

รูปแบบส่วนลด ปุ่ มส่วนลดทีกําหนดคา่

ไว้จากส่วนหลงัร้าน ระบสุ่วนลด

ใหม่เป็น บาท/

เปอร์เซ็นต ์

ปุ่ ม “ล้างคา่ส่วนลด” 
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โดยการใชฟั้งกช์นัส่วนลดอืนๆ มีขนัตอนดงันี 
กรณีเลือก ส่วนลดโดยใบเสร็จ 
- หลงัจากเลือกสินคา้เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ ม “ส่วนลดอืนๆ” 
- เลือกรูปแบบส่วนลดเป็น “ลดโดยใบเสร็จ” 
- ระบุส่วนลดทีตอ้งการโดยเลือกจากปุ่ มทีกาํหนดไวแ้ลว้หรือกาํหนดใหม่ในช่องทางดา้นขวา สามารถเลือกได้

วา่จะลดเป็นจาํนวนเตม็บาท (ช่องบน) หรือเป็นเปอร์เซ็นต ์(ช่องล่าง) 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
- ระบบจะสอบถามเพือยนืยนัความถูกตอ้งอีกครัง กด “ใช่” 
 
กรณีเลือก ส่วนลดโดยสินค้า 
- คลิกเลือกรายการสินคา้ทีตอ้งการใส่ส่วนลดใหเ้ป็นสีแดงแลว้กดปุ่ ม “ส่วนลดอืนๆ” 
- เลือกรูปแบบส่วนลดเป็น “ลดโดยสินคา้” 
- ระบุส่วนลดทีตอ้งการโดยเลือกจากปุ่ มทีกาํหนดไวแ้ลว้หรือกาํหนดใหม่ในช่องทางดา้นขวา สามารถเลือกได้

วา่จะลดเป็นจาํนวนเตม็บาท (ช่องบน) หรือเป็นเปอร์เซ็นต ์(ช่องล่าง) 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
- ระบบจะสอบถามเพือยนืยนัความถูกตอ้งอีกครัง กด “ใช่” 

 
กรณีเลือก ลดโดยกลุ่มส่วนลด  
- หลงัจากเลือกสินคา้เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ ม “ส่วนลดอืนๆ” 
- เลือกรูปแบบส่วนลด “ลดโดยกลุ่มส่วนลด”   
- ในกรณีทีเลือกการ “ลดโดยกลุ่มส่วนลด”  ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งระบุส่วนลดอีก เนืองจากระบบจะคาํนวณส่วนลดให้

เองโดยอตัโนมติัตามรายละเอียดส่วนลดทีตงัไวใ้นแต่ละกลุ่มสินคา้ 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
- ระบบจะสอบถามเพือยนืยนัความถูกตอ้งอีกครัง กด “ใช่” 
 
การยกเลกิส่วนลด 
- ส่วนลดโดยใบเสร็จ  กดทีปุ่ ม “ลา้งค่าส่วนลดอืน” ค่าส่วนลดโดยใบเสร็จทีใส่ไวก้็จะถูกลบออกไป 
- ส่วนลดโดยสินคา้ ทาํการยกเลิกดว้ยปุ่ ม “ยกเลิกรายการ” ทีละรายการเหมือนกบัการยกเลิกสินคา้ทีหนา้ขาย 

หมายเหตุ 
- หากตอ้งให ้“ส่วนลดโดยสินคา้” ในบิลเดียวกนัหลายรายการตอ้งเลือกทาํทีละรายการจนครบตามทีตอ้งการ 
- ถา้ตอ้งการใหส่้วนลดทงั  แบบในบิลเดียวกนัตอ้งเลือกทาํรายการ “ส่วนลดโดยสินคา้” ใหเ้สร็จก่อนแลว้

ค่อยทาํรายการ “ส่วนลดโดยใบเสร็จ” เป็นการปิดทา้ย 
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การรับชําระเงิน 
 การชาํระเงินสามารถรับชาํระได ้  แบบ คือ 
  - การชาํระดว้ยเงินสด 
  - การชาํระดว้ยบตัรเครดิต 
  - การชาํระดว้ยเงินตราต่างประเทศ 
 

- ชําระด้วยเงินสด 

 

 
 มีขนัตอนดงัต่อไปนี 
  - เลือกรายการสินคา้หรือ “เรียกบิล” ทีตอ้งการชาํระเงินใหม้าปรากฏทีหนา้จอหลกั 
  - กดทีปุ่ ม “เงินสด” หรือ  F9 ทีคียบ์อร์ด เพือคาํนวณยอดเงินสุทธิ 
  - กรอกจาํนวนเงินทีรับมาลงไปแลว้กด “OK” หรือ Enter ทีคียบ์อร์ด 
  - ระบบจะสรุปยอดเงินทีรับมาและจาํนวนเงินทอน (ถา้มี) กด “ตกลง” เพือกลบัสู่จอหลกั 

ชําระด้วยเงินสด 
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 - ชําระด้วยบัตรเครดิต 

 

                                                 

 มีขนัตอนดงัต่อไปนี 
  . เลือกรายการสินคา้หรือ “เรียกบิล” ทีตอ้งการชาํระเงินใหม้าปรากฏทีหนา้จอหลกั 

. กดทีปุ่ ม “เครดิต” หรือ  F10 ทีคียบ์อร์ด                        ระบบจะแสดงหนา้ต่างสาํหรับใส่ขอ้มูล 
บตัรเครดิตขึนมา  

. เลือกชนิดของบตัรเครดิตจากรายการทีมีอยู ่(ตงัค่าชนิดบตัรไดจ้ากโปรแกรม Back4POS) 

. ใส่หมายเลขของบตัรเครดิตลงในช่อง “หมายเลขบตัร” 
5. ระบุยอดเงินทีตอ้งการรับชาํระ  

. ระบุค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) 
  . ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง” หรือ Enter ทีคียบ์อร์ด 
  8. กด “OK” ทีหนา้จอหลกัอีกครัง ระบบจะสรุปขอ้มูลการรับเงินให ้กด “ตกลง” เพือกลบัสู่จอหลกั 
หมายเหตุ การรับชาํระดว้ยบตัรเครดิต ตอ้งรูดบตัรใหผ้า่นก่อนแลว้ค่อยมากดรับชาํระเงินทีโปรแกรม 
 

ชําระด้วยบตัรเครดติ 

ค่าธรรมเนียม 

ชนิดบตัรเครดิต 

ใส่หมายเลขบตัร 

ใส่ยอดเงินทีรับชาํระ 
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 - ชําระด้วยเงินตราต่างประเทศ 

 

                                                             
 

มีขนัตอนดงัต่อไปนี 
1. เลือกรายการสินคา้หรือ “เรียกบิล” ทีตอ้งการชาํระเงินใหม้าปรากฏทีหนา้จอหลกั 

. กดทีปุ่ ม “USD” หรือ F11 ทีคียบ์อร์ด                       ระบบจะแสดงหนา้ต่างสาํหรับเลือกสกุลเงิน
ขึนมา 

. เลือกสกุลเงินทีตอ้งการ ตรวจสอบอตัราแลกเปลียนให้ถูกตอ้ง ระบบจะคาํนวณเงินทีตอ้งรับชาํระ
เป็นสกุลเงินต่างประเทศให ้  

. ใส่จาํนวนเงินทีรับมาจากลูกคา้ลงไป (เป็นสกุลเงินต่างประเทศ) แลว้กด “ตกลง” 
  . ทีหนา้จอหลกั กด“OK” หรือ Enter ทีคียบ์อร์ด 
  6. ระบบจะคาํนวณเงินทอนเป็นค่าเงินท้องถิน ให ้กด “ตกลง” เพือกลบัสู่จอหลกั 
หมายเหตุ ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการชาํระเงินหลายแบบพร้อมกนั ใหเ้ลือกชาํระดว้ยบตัรเครดิตก่อนเป็นลาํดบัแรก 
จากนนัจึงเลือกชาํระดว้ยเงินตราต่างประเทศและชาํระดว้ยเงินสดเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ชําระด้วยเงินตรา

ต่างประเทศ 

รับเป็นค่าเงนิ

ต่างประเทศ 

ทอนเป็น

ค่าเงนิท้องถิน 

อตัรา

แลกเปลีย

สกลุเงิน 
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การยกเลกิบิล (หลงัชาํระเงิน) 
 ในกรณีทีมีการรับชําระเงินแล้ว แต่ลูกคา้ตอ้งการคืนสินคา้เป็นบางรายการหรือคืนสินคา้ทงัหมดนนั สามารถ
ทาํได ้  วิธี ดงันี 
 - การรับคืนสินค้า 

  ใชใ้นกรณีทีลูกคา้ตอ้งการคืนสินค้าบางรายการในบิลนนั (เฉพาะบิลทีทาํการชาํระเงินแลว้เท่านนั) 

 

                       
 

1.กดปุ่ ม “รับคืนสินคา้” ทีหนา้จอหลกั 
.กดลูกศร ขึน/ลง เพือเลือนหาบิลทีตอ้งการหรือกดคน้หาเลขทีบิลจากช่องคน้หาทางขวามือ 
.เลือกรายการสินคา้ทีตอ้งการรับคืนใหเ้ป็นสีแดง ระบุจาํนวนและราคาทีรับคืน 
.กดปุ่ มเครืองหมาย “+”          เพือยา้ยเป็นรายการสินคา้ทีตอ้งการรับคืน (หากตอ้งการคืนมากกวา่  รายการ

ใหท้าํตามขนัตอนที  และ  ซาํจนครบตามตอ้งการ) 
.ระบุเหตุผลทีรับคืนสินคา้ 
.ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง” 

7.ระบบจะสอบถามอีกครังกด “ใช่” เพือยนืยนัและกด “ตกลง” เพือกลบัสู่หนา้จอหลกั 
 

 

กด “ใช่”เพือ

ยืนยนั 
กด “ตกลง” 

กลบัสู่จอหลกั 

ค้นหาบิลที

ต้องการ 

เลือกรายการ

สินค้าทีรับคืน 

ใส่จํานวน/ราคา

แล้วกด “+” 

ระบเุหตผุลที

รับคืน 
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 - การยกเลกิบิล 

  ใชใ้นกรณีทีลูกคา้ตอ้งการคืนสินค้าทังหมดในบิลนนั (เฉพาะบิลทีทาํการชาํระเงินแลว้เท่านนั) 

    

 

           

1.กดปุ่ ม “ยกเลิกบิล” ทีหนา้จอหลกั 
.กดลูกศร ขึน/ลง เพือเลือนหาบิลทีตอ้งการหรือกดคน้หาเลขทีบิลจากช่องคน้หาทางขวามือ 
.สามารถตรวจดูรายละเอียดของบิลทีเลือกไดโ้ดยกดทีปุ่ ม “รายละเอียดการขาย” เมือดูรายละเอียดเสร็จแลว้

กด “ยกเลิก” เพือกลบัสู่หนา้ยกเลิกบิลอีกครัง ในหนา้จอนียงัสามารถสังพิมพซ์าํไดด้ว้ย โดยทา้ยบิลจะขึนแสดงคาํวา่ 
Reprint กาํกบัไว ้ 

.ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
5.ระบบจะสอบถามอีกครังกด “ใช่” เพือยนืยนัและกด “ตกลง” เพือกลบัสู่หนา้จอหลกั 

กด “ใช่”เพือ

ยืนยนั 

กด “ตกลง” 

กลบัสู่จอหลกั 

เลือกบิลที

ต้องการยกเลิก 

ค้นหาจาก

เลขทีบิล 

กด “ตกลง” 

เพือยกเลิกบิล 

ดรูายละเอียด

ของบิลนนั 
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การทํางานอืนๆ 
 - การนําเงินเข้า 
  เป็นการนาํเงินเขา้ระบบนอกเหนือจากการขายตามปกติ เงินทีนาํเขา้อาจเป็นเงินทีเป็นรายไดพ้ิเศษ
ต่างๆ เช่น เงินค่าขายกล่องลงักระดาษ เงินยอ่ยทีเตรียมไวท้อนลูกคา้ เป็นตน้ 

 

          

          

 - กดทีปุ่ มนาํเงินเขา้                ในหนา้จอหลกัแลว้ระบบจะแสดงหนา้สาํหรับใส่รหสัผา่น 
 - ใส่รหสัผา่นของผูใ้ชง้านลงไปแลว้กด “ตกลง” 
 - ระบุจาํนวนเงินทีตอ้งการนาํเขา้แลว้กด “ตกลง” 
 - ระบบจะสอบถามอีกครังกด “ใช่” เพือยนืยนัและกด “ตกลง” เพือกลบัสู่หนา้จอหลกั 
 
 

ปุ่ มนําเงินเข้า 

ใส่รหสัผ่าน ใส่ยอดเงินทีนําเข้า 

กด “ใช่”เพือ

ยืนยนั 

กด “ตกลง” 

กลบัสู่จอหลกั 
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 - การนําเงินออก 
  เป็นการนาํเงินออกจากระบบในระหวา่งวนั เช่น เพือจาํกดัวงเงินสดในลินชกั, เพือจ่ายค่าวตัถุดิบ, เพือ
จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ 

        

                                                   

           

- กดทีปุ่ มนาํเงินออก                   ในหนา้จอหลกัแลว้ระบบจะแสดงหนา้สาํหรับใส่รหัสผา่น 
 - ใส่รหสัผา่นของผูใ้ชง้านลงไปแลว้กด “ตกลง” 
 - ระบุเงินทีตอ้งการนาํออกโดยใส่จาํนวนเงินตามชนิดของธนบตัร/เหรียญ 
 - ระบุเหตุผลทีตอ้งการนาํเงินออกแลว้กดปุ่ ม “ตกลง” 
 - ระบบจะสอบถามอีกครัง กด “ใช่” เพือยนืยนัและกด “ตกลง” เพือกลบัสู่หนา้จอหลกั 

ปุ่ มนําเงินเข้า 

ใส่รหสัผ่าน 

กด “ใช่”เพือ

ยืนยนั 

กด “ตกลง” 

กลบัสู่จอ

ระบจุํานวน

เงินทีนําออก 

ระบเุหตผุลที

นําเงินออก 
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 - ยอดขาย 

  ในส่วนนีจะเป็นการแสดงยอดขายรวมทงัหมดก่อนปิดการขายวา่มีจาํนวนใบเสร็จรวมทงัหมดกีใบ

และราคาขายรวมทงัหมดเป็นเท่าไหร่ 

 

      

- กดทีปุ่ ม “ยอดขาย” ในหนา้จอหลกัแลว้ระบบจะแสดงหนา้ของยอดขายขึนมา 

- สามารถดูรายละเอียดการขายของแต่ละบิลไดด้ว้ยการ Double Click ทีรายการบิลหรือคลิกเลือกบิลทีตอ้งการ

แลว้กดปุ่ ม “ตกลง” 

- ระบบจะแสดงรายละเอียดการขายของบิลนนัขึนมาทงัจาํนวนสินคา้ ชือสินคา้ ราคา ส่วนลด การรับชาํระเงิน 

ชือพนกังานทีขายและขอ้มูลสมาชิก  

- เมือตรวจดูเสร็จแลว้ กด “ยกเลิก” เพือออกจากหนา้รายละเอียดการขายและกด “ยกเลิก” อีกครังเพือกลบัสู่
หนา้จอปกติ 

ปุ่ มยอดขาย 
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 - การพมิพ์ซํา 
  หากตอ้งการพิมพใ์บเสร็จซาํอีกครัง สามารถทาํได ้  วิธี ดงันี 

 .พมิพ์ซําจากเมนูยกเลกิบิล 

                             

-กดปุ่ ม “ยกเลิกบิล”                 ทีหนา้จอหลกั 
- กดลูกศร ขึน/ลง เพือเลือนหาบิลทีตอ้งการหรือกดคน้หาเลขทีบิลจากช่องคน้หาทางขวามือ 
- กดทีปุ่ ม “รายละเอียดการขาย”  แลว้ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดของบิลนีขึนมา 
- กด “พิมพซ์าํ” เพือสังพิมพบิ์ลนีออกมา โดยทา้ยบิลจะมีคาํวา่ “Reprint” กาํกบัอยู ่
- กด “ยกเลิก” เพือออกจากหนา้รายละเอียดการขายและกด “ยกเลิก” อีกครังเพือกลบัสู่หนา้จอปกติ 

 .พมิพ์ซําจากเมนูยอดขาย 

                       

-กดปุ่ ม “ยอดขาย”                   ทีหนา้จอหลกั 
- กดลูกศร ขึน/ลง เพือเลือนหาบิลทีตอ้งการหรือกดคน้หาเลขทีบิลจากช่องคน้หาทางขวามือ 
- กดทีปุ่ ม “ตกลง”  แลว้ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดของบิลนีขึนมา 
- กด “พิมพซ์าํ” เพือสังพิมพบิ์ลนีออกมา โดยทา้ยบิลจะมีคาํวา่ “Reprint” กาํกบัอยู ่
- กด “ยกเลิก” เพือออกจากหนา้รายละเอียดการขายและกด “ยกเลิก” อีกครังเพือกลบัสู่หนา้จอปกติ 

กดดรูายละเอียด 

สงั “พิมพ์ซาํ” 

กดดรูายละเอียด 

สงั “พิมพ์ซาํ” 
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- การปิดการขาย 
 เมือหมดรอบการขาย พนกังานเปลียนกะหรือสินสุดวนั จะตอ้งทาํการตรวจนบัยอดเงินสดทีมีอยูใ่นลินชกัเก็บ
เงินเพือตรวจสอบวา่ยอดเงินสดทีมีนนัตรงกบัยอดขายในระบบหรือไม่ มีเงินขาด/เงินเกินหรือเปล่า (ซึงจะช่วยให้
สามารถตรวจจบัการทุจริตของพนกังานไดอี้กทางหนึง) โดยทาํตามขนัตอนดงันี 

 

                                          

                             

 - กดทีปุ่ ม “ปิดการขาย” 
 - ใส่รหสัของผูใ้ชง้านแลว้กด “ตกลง” 
 - นบัเงินสดทีมีในลินชกัแลว้กรอกจาํนวนตามจริงโดยแยกตามชนิดของเหรียญและธนบตัร 
 - ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง”  
 - ระบบจะสอบถามอีกครัง กด “ใช่” เพือยนืยนัและกด “ตกลง” เพือกลบัสู่หนา้จอหลกั 
หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบขอ้มูลใหถี้ถว้น เนืองจากเมือกดตกลงแลว้จะไม่สามารถยอ้นกลบัมาแกไ้ขขอ้มูลใดๆไดอี้ก 

ปุ่ ม “ปิดการขาย” 

ใส่รหสัผู้ใช้ 

ใส่จํานวนเงิน 
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บริการหลงัการขาย 

 - ติดต่อพนักงาน 
  - ฝ่าย IT Support 
   Line: @realsupport 
   E-mail: support@real4pos.com 
  - ฝ่ายขาย 
   Tel: 099-102-8444, 089-925-4491 
   Line: @real4pos 
   E-mail: Sale@real4pos.com 
  - ร้องเรียนบริการ 
   Tel: 089-896-2000 
   E-mail: aoy@real4pos.com 
 
 - ค่าบริการอืนๆ 
  - กรณี Onsite ทุกกรณี 
   - ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล : ค่าบริการเริมตน้ ,  บาท 
   - ต่างจงัหวดั : คิดค่าบริการ + ค่าเดินทางตามระยะทางจริง 
  - ค่า Set Up เครืองพิมพบ์าร์โคด้และอุปกรณ์อืนๆทีไม่ไดซื้อกบัทางบริษทัฯ 
   - คิดค่าบริการ ,  บาท (รองรับเฉพาะยหีอ้ TSC เท่านนั) 
  - ค่าบริการงานซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บเงินต่างๆ 
   - ค่าตรวจเช็คเบืองตน้  บาท ยงัไม่รวมค่าอะไหล่และบริการอืนๆ (ถา้มี) 
  - อบรมการใชง้านใหม่ 
   - ค่าอบรมการใชง้านใหม่ครังละ ,  บาท/ครัง (ทงัในระยะประกนัและนอกระยะประกนั) 
  - ลงโปรแกรมใหม่ 
   - ใชเ้ครืองเดิมลง Windows ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่คิดค่าออก License ครังละ ,  บาท 
   - เปลียนเครืองใหม่ คิดค่าออก License 80% จากราคาเตม็ของโปรแกรม 
    
 


