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การใช้ฟังก์ช่ันโต๊ะ 
- เปิดโต๊ะ/ห้อง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้สั่งอาหารนัง่ทานในร้าน เราจ าเป็นตอ้งท าการเปิดโตะ๊ก่อนเพื่อตรวจสอบวา่มีท่ีนัง่วา่งพอ
ส าหรับลูกคา้หรือไม่ หลงัจากนั้นจึงกดสั่งเมนูอาหาร 
  1.กดปุ่ม “เปิดโตะ๊/หอ้ง”  

         
 
  2.ระบบจะแสดงแผนผงัโตะ๊ข้ึนมาใหเ้ลือก กดเลือกโตะ๊ท่ียงัวา่งอยูแ่ลว้กด “ตกลง” 

 
 

  3.กดเลือกรายการอาหารท่ีตอ้งการ เม่ือครบแลว้กดปุ่ม “สั่งพิมพร์ายการ” ไปยงัครัวหรือปุ่ม “พกับิล”  

 
 

หมายเหตุ 
 สีขาว   หมายถึง  โตะ๊วา่ง  
 สีเขียว   หมายถึง   มีการสั่งอาหารและนัง่รับประทานอยู่  
 สีเหลือง หมายถึง   มีการสั่งพิมพใ์บแจง้ยอด เตรียมช าระเงินแลว้ 
 สีแดง   หมายถึง   ท าการช าระเงินแลว้แต่ยงัไม่ไดท้  าความสะอาดโตะ๊  

ปุ่ มเปิดโต๊ะ/ห้อง 

ปุ่ มสัง่พิมพ์ 
ปุ่ มพกับิล 
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- ย้ายโต๊ะ/ห้อง 
ในกรณีท่ีไดมี้การสั่งอาหารและระบุโตะ๊ไปแลว้ในคร้ังแรกแต่ลูกคา้ตอ้งการยา้ยโตะ๊ในภายหลงั เราสามารถ

ยา้ยรายการอาหารไปยงัเลขโตะ๊ท่ีลูกคา้ยา้ยไปนัง่ใหม่ได ้ดงัน้ี 
  1.กดปุ่ม “ยา้ยโตะ๊/หอ้ง”  

 
 
  2.ระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับเลือกเปล่ียนโตะ๊/หอ้งข้ึนมาดงัน้ี 
  - เลือกรายการตน้ทางท่ีตอ้งการยา้ยจากเลขท่ี “ใบพกับิล” หรือเลข “โตะ๊/หอ้ง”  
  - เลือกเลข “โตะ๊/หอ้ง” ปลายทางแลว้กด “ตกลง”  

 
 
  3. กด “ใช่” เพื่อยนืยนัการยา้ยโตะ๊อีกคร้ัง รายการทั้งหมดก็จะถูกยา้ยไปยงัโตะ๊ใหม่ทนัที 

 
 

  4.ระบบรายงานผลการยา้ยโตะ๊กด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่หนา้ปกติ 

 
 

ปุ่ มย้ายโต๊ะ/ห้อง 

เลอืกรายการต้นทาง 

เลอืกปลายทาง 
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- แยกโต๊ะ/ห้อง 
 ในกรณีท่ีสั่งรายการอาหารรวมไวท่ี้โตะ๊เดียว แต่ลูกคา้ตอ้งการแยกรายการออกมาเพื่อแยกโตะ๊นัง่หรือแยก
จ่ายเงินในภายหลงั สามารถท าได ้ดงัน้ี 
  1.กดปุ่ม “แยกโตะ๊/หอ้ง”  

 

  2.ระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับเลือกโตะ๊และรายการอาหารท่ีตอ้งการยา้ยโตะ๊  
  - เลือกเลขโตะ๊/หอ้ง ต้นทาง และเลขโตะ๊/หอ้ง ปลายทาง 
  - คลิกเลือกรายการอาหารท่ีตอ้งการใหเ้ป็นสีแดงแลว้ยา้ยทีละรายการกดดว้ยปุ่มลูกศร                

 

  3.เม่ือยา้ยรายการอาหารครบตามท่ีตอ้งการแลว้กด “ตกลง” 

 

4.ระบบจะสอบถามเพื่อยนืยนัการยา้ยอีกคร้ังกด “ใช่” เพื่อยนืยนั 
5.เม่ือระบบรายงานผลการยา้ยส าเร็จกด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่หนา้ปกติ 

ปุ่ มแยกโต๊ะ/ห้อง 

เลอืกโต๊ะต้นทาง เลอืกโต๊ะปลายทาง 

 

ปุ่ มย้ายรายการอาหาร 

 

กด “ตกลง” 
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- รวมโต๊ะ/ห้อง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้มีการสั่งอาหารไวค้นละโตะ๊ แลว้ตอ้งการรวมรายการอาหารของสองโตะ๊นั้นมาไวท่ี้โตะ๊
เดียวกนั สามารถท าได ้ดงัน้ี 
  1.กดปุ่ม “รวมโตะ๊/หอ้ง” 

 
 

2.ระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับเลือกโตะ๊ท่ีตอ้งการยา้ยรายการอาหารมารวมกนั  
 - เลือกโตะ๊ตน้ทางท่ีตอ้งการยา้ย (ตวัอยา่งเลือกโตะ๊หมายเลข 1)  
 - เลือกโตะ๊ปลายทางท่ีตอ้งการยา้ยไปรวมกนั (ตวัอยา่งเลือกโตะ๊หมายเลข 10 )  แลว้กด “ตกลง” 

 
 

3.ระบบจะสอบถามเพื่อยนืยนัการยา้ยอีกคร้ังกด “ใช่” เพื่อยนืยนั เพียงเท่าน้ีรายการอาหารทั้งหมดก็
ถูกจะยา้ยไปอยูร่วมกนัท่ีโตะ๊หมายเลข 10 

 
 

4.เม่ือระบบรายงานผลการยา้ยส าเร็จกด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่หนา้ปกติ 

 

ปุ่ มรวมโต๊ะ/ห้อง 

โต๊ะ/ห้อง ต้นทาง 

โต๊ะ/ห้อง ปลายทาง 
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การส่ังอาหาร 
สามารถเลือกท าได ้3 วธีิ ดงัน้ี เลือกสั่งจากปุ่มสัมผสั, เลือกสั่งจากตวัอ่านบาร์โคด้, เลือกสั่งจากปุ่มคน้หา 
- ส่ังจากปุ่มสัมผสั 

 คือ การสลบัหนา้จอใหส้ามารถคน้หาสินคา้ในโหมดสัมผสัได ้เน่ืองจากโปรแกรมรองรับการขายแบบ
ทชัสกรีนหรือการขายสินคา้ท่ีไม่มีบาร์โคด้ติดอยูท่ี่ตวัสินคา้ สินคา้จะแสดงตามกลุ่มและล าดบัท่ีไดจ้ดัไว ้ดงัน้ี  
  1.กดท่ีปุ่มสัมผสั                       เพื่อเปล่ียนไปใชโ้หมดสัมผสั 

 

  2.เลือกรายการสินคา้ท่ีตอ้งการโดยดูวา่สินคา้นั้นอยูใ่นกลุ่มไหน แต่ละปุ่มจะมีช่ือสินคา้หรือรูปภาพ
แสดงตามท่ีไดก้ าหนดไว ้สามารถเล่ือนหากลุ่มและรายการสินคา้หนา้อ่ืนๆไดโ้ดยการกดท่ีปุ่มลูกศร 
  - หากตอ้งการสินคา้มากกวา่ 1 ช้ิน ใหก้ดท่ีปุ่ม            แลว้ระบุจ านวนท่ีตอ้งการลงไป จากานั้นกด 
“ตกลง” แลว้จึงเลือกรายการสินคา้ท่ีตอ้งการ  
  3. เม่ือเลือกรายการอาหารครบแลว้ กดปุ่ม “สั่งพิมพร์ายการ” เพื่อสั่งรายการอาหารไปท่ีครัว  

4.กดปุ่มโหมดปกติ                         เพื่อกลบัสู่หนา้จอเดิม  
 

 

     

   

ปุ่ มโหมดสมัผสั 

กลุม่

สนิค้า 

รายการสนิค้า ปุ่ มระบจุ านวน 

หน้าระบจุ านวน ปุ่ มโหมดปกต ิ

สัง่พิมพ์
รายการ 
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- ส่ังจากตัวอ่านบาร์โค้ด 
 การเลือกรายการสินคา้ดว้ยวธีิน้ีจ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ (Scanner Barcode) เพื่อความสะดวกในการใช้
งาน แต่หากไม่มีเคร่ือง ลูกคา้ก็สามารถใชว้ธีิพิมพร์หสัสินคา้ลงในช่อง                                                                 ก็ได ้
  1.สแกนบาร์โคด้หรือกรอกรหสัสินคา้ลงในช่อง  
  - หากตอ้งการสินคา้มากกวา่ 1 ช้ิน ใหก้ดท่ีปุ่ม              ก่อนแลว้จะมีหนา้ต่างแสดงข้ึนมาใหใ้ส่
จ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการ จากนั้นกด OK แลว้จึงเลือกรายการสินคา้   

2.เม่ือเลือกรายการอาหารครบแลว้ กดปุ่ม “สั่งพิมพร์ายการ” เพื่อสั่งรายการอาหารไปท่ีครัวหรือกด 
“พกับิล” เพื่อพกัรายการสินคา้ไวร้อเรียกช าระเงิน 

 

 
 
 
 
 
 

  

ใสร่หสัสนิค้า ใสจ่ านวนสนิค้า ปุ่ มระบจุ านวนสนิค้า 
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- เลือกส่ังจากปุ่มค้นหา 
 ในกรณีท่ีสินคา้ไม่มีบาร์โคด้ ไม่ไดต้ั้งรายการสินคา้ใหแ้สดงในหนา้สัมผสัหรือจ ารหสัสินคา้ไม่ไดน้ั้น เรา
สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการจากปุ่ม “คน้หา” ได้                  ซ่ึงนอกจากจะคน้หารายการสินคา้ไดแ้ลว้  เมนูน้ียงั
สามารถใชดู้ราคาขายและเช็คสตอ็กคงเหลือของสินคา้แต่ละรายการไดด้ว้ย 
  1.กดปุ่ม “คน้หา” แลว้ระบบจะแสดงหนา้ต่างใหม่ข้ึนมาเป็นหนา้ต่างของเมนูคน้หา มีรายละเอียดดงัน้ี  
  - จากทางดา้นซา้ยจะแสดงรหสับาร์โคด้หลกั, รหสับาร์โคด้ยอ่ย, ช่ือสินคา้, จ านวนสินคา้คงเหลือและ
ราคาขายของสินคา้แต่ละรายการตามล าดบั 
  - การคน้หาสินคา้นั้น สามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการหาจากช่ือสินคา้หรือรหสัสินคา้ โดยคลิกเลือกจาก
เมนูดา้นขวาของหนา้ต่างคน้หา จากนั้นพิมพช่ื์อ/รหสัสินคา้ท่ีตอ้งการลงไป    
  - สามารถกดเล่ือนหาสินคา้จากปุ่มลูกศร ข้ึน/ลง ได้  

2.คลิกเลือกรายการสินคา้ท่ีตอ้งการ โปรดสังเกตวา่รายการสินคา้ท่ีเลือกนั้นจะเปล่ียนเป็นสีแดง 
สามารถกดยนืยนัการเลือกไดโ้ดยการกด “ตกลง” หรือดบัเบิ้ลคลิกท่ีรายการสินคา้ 

3. เม่ือเลือกรายการอาหารครบแลว้ กดปุ่ม “สั่งพิมพร์ายการ” เพื่อสั่งรายการอาหารไปท่ีครัวหรือกด 
“พกับิล” เพื่อพกัรายการสินคา้ไวร้อเรียกช าระเงิน 

 
 
 

 
 
  

ปุ่ มค้นหา 

เลอืกวา่จะค้นหาจาก 

ช่ือ/รหสั สนิค้า 

กด ขึน้/ลง เพื่อค้นหาสนิค้า กด “ตกลง” เพื่อ

เลอืกสนิค้า 

รายการสนิค้าที่เลอืกจะเป็นสแีดง 
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การพกับิล 
 คือ การพกัรายการสินคา้ท่ีเลือกอยู ่ณ ปัจจุบนัไวก่้อน เน่ืองจากลูกคา้ยงัไม่ช าระเงินในขณะน้ี ตวัอยา่งเช่น 
ลูกคา้นัง่ทานท่ีร้านหรือลูกคา้ตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้อ่ืนๆเพิ่มอีก เป็นตน้ แต่ทางร้านจะตอ้งท าการคิดเงินใหลู้กคา้ท่าน
อ่ืนๆอยูต่ลอดจึงไม่สามารถรอใหลู้กคา้ท่านน้ีท ารายการเสร็จก่อนได ้ดงันั้นจึงตอ้งใชฟั้งกช์ัน่ “พกับิล” น้ี เพื่อช่วยให้
การขายเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการพกับิลน้ี ในโหมดของร้านอาหารสามารถเลือกท าได ้2 วธีิ ไดแ้ก่  

 - การส่ังพมิพ์รายการ  
  ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการสั่งพิมพร์ายการสินคา้/อาหารออกมาเพื่อส่งไปยงัครัวก่อนท่ีจะท าการพกับิล  
  1.เลือกโตะ๊ท่ีลูกคา้นัง่จากเมนู “เปิดโตะ๊/หอ้ง” (ถา้มี)  
  2.เลือกรายการอาหาร/สินคา้ท่ีตอ้งการ  
  3.กดปุ่ม “สมาชิก” เพื่อใส่รหสัสมาชิก (ถา้มี)  
  4.กดปุ่ม “สั่งพิมพร์ายการ” เพียงเท่าน้ี รายการอาหารก็จะถูกสั่งพิมพอ์อกมาและบิลก็จะถูกพกัไวโ้ดย
มีเลขโตะ๊และช่ือสมาชิกก ากบัอยู ่เพื่อรอสั่งรายการสินคา้เพิ่มหรือเรียกช าระเงินต่อไป  

 - การพกับิล  
  ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการพกับิลเท่านั้น ไม่ตอ้งการสั่งพิมพร์ายการสินคา้ออกมาก่อนท่ีจะพกับิล  
  1.เลือกโตะ๊ท่ีลูกคา้นัง่จากเมนู “เปิดโตะ๊/หอ้ง” (ถา้มี)  
  2.เลือกรายการอาหาร/สินคา้ท่ีตอ้งการ  

 3.กดปุ่ม “สมาชิก”                      เพื่อใส่รหสัสมาชิก (ถา้มี)  
  4.กดปุ่ม “พกับิล”                  ระบบจะสอบถามเพื่อยนืยนัการพกับิลกด “ใช่” และกด “ตกลง” อีกคร้ัง
เพียงเท่าน้ีบิลก็จะถูกพกัไวโ้ดยมีเลขโตะ๊และช่ือสมาชิกก ากบัอยู ่เพื่อรอสั่งรายการสินคา้เพิ่มหรือเรียกช าระเงินต่อไป  

 

สัง่พิมพ์รายการ 

เปิดโต๊ะ/ห้อง ปุ่ มพกับิล 

สมาชิก 
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การเรียกบิล  
 ส าหรับบิลท่ีไดมี้การพกับิลไวก่้อนหนา้น้ี หากตอ้งการสั่งรายการสินคา้เพิ่มหรือตอ้งการเรียกช าระเงินแลว้ ให้
มาคน้หาบิลท่ีพกัไวไ้ดจ้ากเมนู “เรียกบิล” 
 1.กดปุ่ม “เรียกบิล” แลว้ระบบจะแสดงหนา้ต่างเมนูเรียกบิลข้ึนมาเพื่อใหเ้ราเลือกรายการบิลท่ีตอ้งการ ซ่ึงมี
ขอ้มูลท่ีแสดงดงัน้ี เลขท่ีบิล, ยอดเงิน, ขอ้มูลสมาชิก, หมายเหตุต่างๆ, เลขโตะ๊และวนัเวลาท่ีพกับิล 
  - สามารถกดปุ่มลูกศร ข้ึน/ลง เพื่อคน้หารายการบิลท่ีตอ้งการไดห้รือกดปุ่ม “คน้หา” เพื่อหาไดจ้าก
เลขท่ีบิล, จ านวนเงิน, ขอ้มูลสมาชิก, หมายเหตุ, เลขโตะ๊/หอ้งหรือวนัเวลาท่ีพกับิล  

2.คลิกเลือกรายการสินคา้ท่ีตอ้งการ โปรดสังเกตวา่รายการบิลท่ีเลือกนั้นจะเปล่ียนเป็นสีแดง สามารถกดยนืยนั
การเลือกไดโ้ดยการกด “ตกลง” หรือดบัเบิ้ลคลิกท่ีบิล  

3.หลกัจากคลิกเลือกบิลท่ีตอ้งการแลว้ รายการสินคา้ต่างๆท่ีไดเ้ลือกไวจ้ะปรากฏข้ึนมาในหนา้จอปกติเพื่อให้
ท ารายการอ่ืนๆต่อ สามารถเพิ่มรายการสินคา้ ใส่ส่วนลดหรือท าการช าระเงินไดต้ามตอ้งการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุ่ มเรียกบิล ค้นหาบิล 

รายการบิลที่พกัไว้ ลกูศรขึน้/ลง เพื่อค้นหา 
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การยกเลกิรายการสินค้า (ก่อนช าระเงิน) 
 ในกรณีท่ีก าลงัท าการเลือกรายการสินคา้ต่างๆอยูแ่ลว้มีการเลือกผดิ หากตอ้งการยกเลิกรายการสินคา้นั้น
สามารถท าได ้2 แบบ คือ การยกเลิกรายการและการลา้งรายการ 
 - ยกเลกิรายการ  
  ใชส้ าหรับยกเลิกรายการสินคา้ท่ีเลือกไว ้ทีละรายการ ใชไ้ดใ้นกรณีท่ี ยงัไม่ได้ช าระเงินเท่าน้ัน 
  1.คลิกเลือกรายการสินคา้ท่ีตอ้งการยกเลิกใหเ้ป็นสีแดง 
  2.กดปุ่ม “ยกเลิกรายการ”  
  3.ระบบจะสอบถามเพื่อยนืยนัการลบ กด “ใช่” รายการสินคา้นั้นก็จะถูกลบออกจากบิล จากนั้น
สามารถท ารายการอ่ืนๆไดต้ามปกติ 

       
 
 
 - ล้างรายการ 
  ใชส้ าหรับยกเลิกรายการสินคา้ท่ีเลือกไว ้ ทั้งหมด ใชไ้ดใ้นกรณีท่ี ยงัไม่ได้ช าระเงินเท่าน้ัน 
  1.กดปุ่ม “ลา้งรายการ”  
  2.ระบบจะสอบถามเพื่อยนืยนัการลบ กด “ใช่” รายการสินคา้ทั้งหมดก็จะถูกลบออกจากบิล จากนั้น
สามารถท ารายการอ่ืนๆไดต้ามปกติ 

       
 
 
 

รายการท่ีจะยกเลกิ ปุ่ มยกเลกิรายการ รายการถกูลบออกไปแล้ว

แล้ว 

ปุ่ มล้างรายการ รายการสนิค้าทัง้หมดถกูล้างออกไป รายการท่ีเลอืกไว้ 
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การเปลีย่นแปลงราคาสินค้า 
 - เลือกราคา 
  โปรแกรมไดอ้อกแบบใหต้ั้งราคาขายของสินคา้ไดถึ้งรายการละ 5 ราคา โดยสามารถก าหนดราคา
หลกัไดจ้ากโปรแกรม Back4POS ซ่ึงในระหวา่งการขายก็สามารถเลือกราคาอ่ืนๆท่ีก าหนดไวม้าใชไ้ด ้ดงัน้ี 
  1.เลือกรายการสินคา้  
  2.กดปุ่ม “เลือกราคา”  ระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับเลือกราคาข้ึนมา 
  3.กดเลือกราคาท่ีตอ้งการ  

 
 
 - แก้ไขราคา 
  ถา้หากวา่ราคาขาย 5 ระดบัท่ีตั้งไวใ้นขา้งตน้นั้น ยงัไม่ใช่ราคาท่ีตอ้งการขายในคร้ังน้ี ก็สามารถกด
แกไ้ขเป็นราคาขายท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ยเมนู “แกไ้ขราคา” ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.เลือกรายการสินคา้  
  2.กดปุ่ม “แกไ้ขราคา” ระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับแกไ้ขราคาข้ึนมา  
  3.ระบุราคาท่ีตอ้งการลงไปแลว้กด “ตกลง”  

 

ปุ่ มเลอืกราคา เลอืกราคาที่ต้องการ 

ปุ่ มแก้ไขราคา ระบรุาคาที่ต้องการ 
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การให้ส่วนลด 
 - ส่วนลดสมาชิก  
 โปรแกรม Real4POS สามารถเก็บขอ้มูลสมาชิกและใหส่้วนลดอตัโนมติัตามระดบักลุ่มสมาชิกไดเ้พียงแค่
กรอกรหสัสมาชิกลงไปในขั้นตอนการรับช าระเงินหรือหากเป็นลูกคา้ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ก็สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข 
ขอ้มูลสมาชิกจากส่วน Front4POS ไดเ้ลยเช่นกนั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

    

 

 

 1.ในขั้นตอนการรับช าระเงินหลงัจากเลือกรายการสินคา้แลว้กดท่ีปุ่ม “สมาชิก”  
 2. ใส่รหสัสมาชิกลงไปหรือกดปุ่ม          เพื่อคน้หารหสัสมาชิกท่ีตอ้งการ  

- การคน้หาสามารถคน้หาไดท้ั้งจากรหสัสมาชิกและช่ือสมาชิก 
  - ในหนา้จอน้ียงัสามารถเพิ่ม, ลบ, แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิกไดเ้หมือนกบัในโปรแกรม Back4POS  
  - เม่ือคน้หาหรือแกไ้ขขอ้มูลแลว้ใหก้ดปิดหนา้จอน้ี รหสัสมาชิกท่ีเลือกจะปรากฏในหนา้จอแรก  

3. หลงัจากเลือกรหสัสมาชิกไดแ้ลว้กดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงขอ้มูลสมาชิกและส่วนลดท่ีตั้งค่าเบ้ืองตน้ไว้
ข้ึนมา ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้กด “ตกลง” อีกคร้ังระบบก็จะค านวณส่วนลดใหโ้ดยอตัโนมติั  

4. สังเกตท่ีช่องราคาสุทธิ ผลรวมของราคาสินคา้จะเปล่ียนไป จากนั้นด าเนินการรับช าระเงินตามปกติ  
 

1.ปุ่ มสมาชิก 2.ช่องใส่

รหสั 

ปุ่ ม ค้นหา/เพิ่ม/ลบ ข้อมลูสมาชิก สงัเกตได้วา่มีสว่นลดเพิ่มขึน้มา 

ค้นหา ข้อมลูสมาชิก 

เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมลูสมาชิก 

กด“ปิด” เพื่อกลบัสูห่น้าแรก 
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 - ส่วนลดคูปอง  
  ในกรณีท่ีทางร้านมีการจดัท าคูปองส่วนลดหรือเช็คของขวญัแทนเงินสด ทางร้านสามารถก าหนด
ส่วนลดคูปองไวเ้รียกใชใ้นการขาย Front4POS ได ้(ดูรายละเอียดการตั้งค่าในส่วน Back4POS) และเม่ือมีลูกคา้น า
คูปองมาใชบ้ริการ ทางร้านสามารถกดใชส่้วนลดคูปองได ้ดงัน้ี 

 

 

 

 1. หลงัจากเลือกรายการสินคา้แลว้ กดท่ีปุ่ม “ส่วนลดคูปอง”  
 2. กดเลือกคูปองส่วนลดท่ีตอ้งการ (การใชส่้วนลดคูปองน้ีจะเป็นการใหส่้วนลดจากยอดรวมทั้งใบเสร็จ)  
 3. ตรวจสอบส่วนลดใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง”  
 4. หากเลือกคูปองผดิและตอ้งการเลือกใหม่ ใหก้ดปุ่ม “ลา้งค่าส่วนลดคูปอง” ก่อนทุกคร้ัง  
 5. ระบบจะค านวณส่วนลดใหอ้ตัโนมติั จากนั้นด าเนินการรับช าระเงินต่อตามปกติ  
 
  

1.กดปุ่ ม 

“สว่นลดคปูอง” 

3.หลงัจากเลอืกคปูอง

แล้วกด “ตกลง” 

2. เลอืกคปูอง

สว่นลด 
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 - ส่วนลดอ่ืนๆ 
 ส่วนลดอ่ืนๆน้ีสามารถเลือกใชไ้ดใ้นหลายกรณี เช่น  ทางร้านตอ้งการใหส่้วนลดกบัลูกคา้ทัว่ไป (ท่ีไม่ใช่
สมาชิก) แต่ไม่ตอ้งการใชส่้วนลดแบบคูปองหรือทางร้านตอ้งการใหส่้วนลดอ่ืนๆเพิ่มเติมกบัลูกคา้ (ท่ีเป็นสมาชิก ) อีก 
ก็สามารถเลือกใชฟั้งกช์ัน่ส่วนลดอ่ืนๆได ้ 

ซ่ึงการใหส่้วนลดอ่ืนๆน้ีจะมีผลเฉพาะกบับิลท่ีก าลงัด าเนินการอยูเ่ท่านั้น ไม่มีผลต่อบิลถดัไปและตอ้งใช้
หลงัจากท ารายการขายและใหส่้วนลดแบบต่างๆ (ส่วนลดสมาชิกและส่วนลดคูปอง) เสร็จส้ินแลว้เท่านั้น โดยมี
รูปแบบการใหส่้วนลด 3 แบบ ดงัน้ี 

1. ส่วนลดโดยใบเสร็จ  
ใน 1 บิล สามารถท าไดค้ร้ังเดียวและมีผลต่อยอดรวมของบิลนั้น เช่น ในบิล A มีรายการสินคา้ 10 

รายการ รวมแลว้เป็นเงิน 500 บาท ใหส่้วนลด 5% ระบบก็จะค านวณส่วนลดจากยอดเงิน 500 บาท เป็นตน้ 
2. ส่วนลดโดยสินค้า  

ใน 1 บิล สามารถท าไดห้ลายคร้ัง (ตามจ านวนรายการสินคา้) เช่น ในบิล A มีรายการสินคา้ 10 
รายการ สามารถใหส่้วนลดไดร้ายการละ 1 คร้ัง รวมสูงสุดก็จะได ้10 คร้ัง เป็นตน้ 
3. ส่วนลดโดยกลุ่มส่วนลด  

ใน 1 บิล สามารถเลือกท าไดเ้พียงคร้ังเดียวและจะมีผลต่อสินคา้ตามกลุ่มท่ีแบ่งไวใ้นรายละเอียดสินคา้ 
เช่น ถา้ตั้งส่วนลดกลุ่มอาหารคาวไว ้5%, กลุ่มเคร่ืองด่ืมลด 10% รายการท่ีอยูใ่นกลุ่มอาหารคาวทั้งหมดก็จะลด 
5% และรายการเคร่ืองด่ืมทั้งหมดก็จะลด 10% เป็นตน้ 

 

 
 

ปุ่ มสว่นลดอื่นๆ 

รูปแบบสว่นลด ปุ่ มสว่นลดที่ก าหนดคา่

ไว้จากสว่นหลงัร้าน ระบสุว่นลด

ใหมเ่ป็น บาท/

เปอร์เซ็นต์ 

ปุ่ ม “ล้างคา่สว่นลด” 
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โดยการใชฟั้งกช์ัน่ส่วนลดอ่ืนๆ มีขั้นตอนดงัน้ี 
กรณเีลือก ส่วนลดโดยใบเสร็จ 
- หลงัจากเลือกสินคา้เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม “ส่วนลดอ่ืนๆ” 
- เลือกรูปแบบส่วนลดเป็น “ลดโดยใบเสร็จ” 
- ระบุส่วนลดท่ีตอ้งการโดยเลือกจากปุ่มท่ีก าหนดไวแ้ลว้หรือก าหนดใหม่ในช่องทางดา้นขวา สามารถเลือกได้

วา่จะลดเป็นจ านวนเตม็บาท (ช่องบน) หรือเป็นเปอร์เซ็นต ์(ช่องล่าง)  
- ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
- ระบบจะสอบถามเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งอีกคร้ัง กด “ใช่” 
 
กรณเีลือก ส่วนลดโดยสินค้า 
- คลิกเลือกรายการสินคา้ท่ีตอ้งการใส่ส่วนลดใหเ้ป็นสีแดงแลว้กดปุ่ม “ส่วนลดอ่ืนๆ” 
- เลือกรูปแบบส่วนลดเป็น “ลดโดยสินคา้” 
- ระบุส่วนลดท่ีตอ้งการโดยเลือกจากปุ่มท่ีก าหนดไวแ้ลว้หรือก าหนดใหม่ในช่องทางดา้นขวา สามารถเลือกได้

วา่จะลดเป็นจ านวนเตม็บาท (ช่องบน) หรือเป็นเปอร์เซ็นต ์(ช่องล่าง)  
- ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
- ระบบจะสอบถามเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งอีกคร้ัง กด “ใช่” 

 
กรณเีลือก ลดโดยกลุ่มส่วนลด  
- หลงัจากเลือกสินคา้เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม “ส่วนลดอ่ืนๆ” 
- เลือกรูปแบบส่วนลด “ลดโดยกลุ่มส่วนลด”   
- ในกรณีท่ีเลือกการ “ลดโดยกลุ่มส่วนลด”  ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งระบุส่วนลดอีก เน่ืองจากระบบจะค านวณส่วนลดให้

เองโดยอตัโนมติัตามรายละเอียดส่วนลดท่ีตั้งไวใ้นแต่ละกลุ่มสินคา้  
- ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
- ระบบจะสอบถามเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งอีกคร้ัง กด “ใช่” 
 
การยกเลกิส่วนลด 
- ส่วนลดโดยใบเสร็จ  กดท่ีปุ่ม “ลา้งค่าส่วนลดอ่ืน” ค่าส่วนลดโดยใบเสร็จท่ีใส่ไวก้็จะถูกลบออกไป 
- ส่วนลดโดยสินคา้ ท าการยกเลิกดว้ยปุ่ม “ยกเลิกรายการ” ทีละรายการเหมือนกบัการยกเลิกสินคา้ท่ีหนา้ขาย 

หมายเหตุ 
- หากตอ้งให ้“ส่วนลดโดยสินคา้” ในบิลเดียวกนัหลายรายการตอ้งเลือกท าทีละรายการจนครบตามท่ีตอ้งการ  
- ถา้ตอ้งการใหส่้วนลดทั้ง 2 แบบในบิลเดียวกนัตอ้งเลือกท ารายการ “ส่วนลดโดยสินคา้” ใหเ้สร็จก่อนแลว้

ค่อยท ารายการ “ส่วนลดโดยใบเสร็จ” เป็นการปิดทา้ย 
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การรับช าระเงิน 
 การช าระเงินสามารถรับช าระได ้3 แบบ คือ 
  - การช าระดว้ยเงินสด  
  - การช าระดว้ยบตัรเครดิต  
  - การช าระดว้ยเงินตราต่างประเทศ  
 

- ช าระด้วยเงินสด 

 

 
 มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  - เลือกรายการสินคา้หรือ “เรียกบิล” ท่ีตอ้งการช าระเงินใหม้าปรากฏท่ีหนา้จอหลกั  
  - กดท่ีปุ่ม “เงินสด” หรือ  F9 ท่ีคียบ์อร์ด เพื่อค านวณยอดเงินสุทธิ 
  - กรอกจ านวนเงินท่ีรับมาลงไปแลว้กด “ OK” หรือ Enter ท่ีคียบ์อร์ด 
  - ระบบจะสรุปยอดเงินท่ีรับมาและจ านวนเงินทอน (ถา้มี) กด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่จอหลกั  

ช าระด้วยเงินสด 
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 - ช าระด้วยบัตรเครดิต 

 

                                                 

 มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
  1. เลือกรายการสินคา้หรือ “เรียกบิล” ท่ีตอ้งการช าระเงินใหม้าปรากฏท่ีหนา้จอหลกั  

2. กดท่ีปุ่ม “เครดิต” หรือ  F10 ท่ีคียบ์อร์ด                        ระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับใส่ขอ้มูล 
บตัรเครดิตข้ึนมา  

3. เลือกชนิดของบตัรเครดิตจากรายการท่ีมีอยู ่(ตั้งค่าชนิดบตัรไดจ้ากโปรแกรม Back4POS) 
4. ใส่หมายเลขของบตัรเครดิตลงในช่อง “หมายเลขบตัร” 
5. ระบุยอดเงินท่ีตอ้งการรับช าระ  
6. ระบุค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) 

  7. ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง” หรือ Enter ท่ีคียบ์อร์ด 
  8. กด “OK” ท่ีหนา้จอหลกัอีกคร้ัง ระบบจะสรุปขอ้มูลการรับเงินให ้กด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่จอหลกั 
หมายเหตุ การรับช าระดว้ยบตัรเครดิต ตอ้งรูดบตัรใหผ้า่นก่อนแลว้ค่อยมากดรับช าระเงินท่ีโปรแกรม  

ช าระด้วยบตัรเครดิต 

คา่ธรรมเนียม 

ชนิดบตัรเครดิต 

ใสห่มายเลขบตัร 

ใสย่อดเงินท่ีรับช าระ 
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 - ช าระด้วยเงินตราต่างประเทศ 

 

                                                             
 

มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. เลือกรายการสินคา้หรือ “เรียกบิล” ท่ีตอ้งการช าระเงินใหม้าปรากฏท่ีหนา้จอหลกั  
2. กดท่ีปุ่ม “USD” หรือ F11 ท่ีคียบ์อร์ด                       ระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับเลือกสกุลเงิน

ข้ึนมา 
3. เลือกสกุลเงินท่ีตอ้งการ ตรวจสอบอตัราแลกเปล่ียนใหถู้กตอ้ง ระบบจะค านวณเงินท่ีตอ้งรับช าระ

เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้   
4. ใส่จ านวนเงินท่ีรับมาจากลูกคา้ลงไป (เป็นสกุลเงินต่างประเทศ) แลว้กด “ตกลง” 

  5. ท่ีหนา้จอหลกั กด“ OK” หรือ Enter ท่ีคียบ์อร์ด 
  6. ระบบจะค านวณเงินทอนเป็นค่าเงินท้องถิ่น ให ้กด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่จอหลกั 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินหลายแบบพร้อมกนั ใหเ้ลือกช าระดว้ยบตัรเครดิตก่อนเป็นล าดบัแรก 
จากนั้นจึงเลือกช าระดว้ยเงินตราต่างประเทศและช าระดว้ยเงินสดเป็นล าดบัสุดทา้ย  

ช าระด้วยเงินตรา

ตา่งประเทศ 

รับเป็นค่าเงนิ

ต่างประเทศ 

ทอนเป็น

ค่าเงนิท้องถิ่น 
อตัรา

แลกเปลีย่

น 

สกลุเงิน 
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การยกเลกิบิล (หลงัช าระเงิน) 
 ในกรณีท่ีมีการรับช าระเงินแล้ว แต่ลูกคา้ตอ้งการคืนสินคา้เป็นบางรายการหรือคืนสินคา้ทั้งหมดนั้น สามารถ
ท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
 - การรับคืนสินค้า  
  ใชใ้นกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการคืนสินค้าบางรายการในบิลนั้น (เฉพาะบิลท่ีท าการช าระเงินแลว้เท่านั้น) 

 

                       
 

1.กดปุ่ม “รับคืนสินคา้” ท่ีหนา้จอหลกั 
2.กดลูกศร ข้ึน/ลง เพื่อเล่ือนหาบิลท่ีตอ้งการหรือกดคน้หาเลขท่ีบิลจากช่องคน้หาทางขวามือ  
3.เลือกรายการสินคา้ท่ีตอ้งการรับคืนใหเ้ป็นสีแดง ระบุจ านวนและราคาท่ีรับคืน  
4.กดปุ่มเคร่ืองหมาย “+”          เพื่อยา้ยเป็นรายการสินคา้ท่ีตอ้งการรับคืน (หากตอ้งการคืนมากกวา่ 1 รายการ

ใหท้ าตามขั้นตอนท่ี 3 และ 4 ซ ้ าจนครบตามตอ้งการ) 
5.ระบุเหตุผลท่ีรับคืนสินคา้ 
6.ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
7.ระบบจะสอบถามอีกคร้ังกด “ใช่” เพื่อยนืยนัและกด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่หนา้จอหลกั 
 

 

กด “ใช่”เพื่อ

ยืนยนั 

กด “ตกลง” 

กลบัสูจ่อหลกั 

ค้นหาบิลที่

ต้องการ 

เลอืกรายการ

สนิค้าที่รับคืน 

ใสจ่ านวน/ราคา

แล้วกด “+” 

ระบเุหตผุลที่

รับคืน 
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 - การยกเลกิบิล  
  ใชใ้นกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการ คืนสินค้าทั้งหมดในบิลนั้น (เฉพาะบิลท่ีท าการช าระเงินแลว้เท่านั้น) 

    

 

           

1.กดปุ่ม “ยกเลิกบิล” ท่ีหนา้จอหลกั 
2.กดลูกศร ข้ึน/ลง เพื่อเล่ือนหาบิลท่ีตอ้งการหรือกดคน้หาเลขท่ีบิลจากช่องคน้หาทางขวามือ  
3.สามารถตรวจดูรายละเอียดของบิลท่ีเลือกไดโ้ดยกดท่ีปุ่ม “รายละเอียดการขาย” เม่ือดูรายละเอียดเสร็จแลว้

กด “ยกเลิก” เพื่อกลบัสู่หนา้ยกเลิกบิลอีกคร้ัง ในหนา้จอน้ียงัสามารถสั่งพิมพซ์ ้ าไดด้ว้ย โดยทา้ยบิลจะข้ึนแสดงค าวา่ 
Reprint ก ากบัไว ้ 

4.ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง” 
5.ระบบจะสอบถามอีกคร้ังกด “ใช่” เพื่อยนืยนัและกด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่หนา้จอหลกั 

กด “ใช่”เพื่อ

ยืนยนั 

กด “ตกลง” 

กลบัสูจ่อหลกั 

เลอืกบิลที่

ต้องการยกเลกิ 

ค้นหาจาก

เลขที่บิล 

กด “ตกลง” 

เพื่อยกเลกิบิล 

ดรูายละเอียด

ของบิลนัน้ 
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การท างานอ่ืนๆ 
 - การน าเงินเข้า  
  เป็นการน าเงินเขา้ระบบนอกเหนือจากการขายตามปกติ เงินท่ีน าเขา้อาจเป็นเงินท่ีเป็นรายไดพ้ิเศษ
ต่างๆ เช่น เงินค่าขายกล่องลงักระดาษ เงินยอ่ยท่ีเตรียมไวท้อนลูกคา้ เป็นตน้ 

 

          

          

 - กดท่ีปุ่มน าเงินเขา้                ในหนา้จอหลกัแลว้ระบบจะแสดงหนา้ส าหรับใส่รหสัผา่น  
 - ใส่รหสัผา่นของผูใ้ชง้านลงไปแลว้กด “ตกลง” 
 - ระบุจ านวนเงินท่ีตอ้งการน าเขา้แลว้กด “ตกลง”  
 - ระบบจะสอบถามอีกคร้ังกด “ใช่” เพื่อยนืยนัและกด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่หนา้จอหลกั  
 
 

ปุ่ มน าเงินเข้า 

ใสร่หสัผา่น ใสย่อดเงินท่ีน าเข้า 

กด “ใช่”เพื่อ

ยืนยนั 

กด “ตกลง” 

กลบัสูจ่อหลกั 
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 - การน าเงินออก 
  เป็นการน าเงินออกจากระบบในระหวา่งวนั เช่น เพื่อจ ากดัวงเงินสดในล้ินชกั, เพื่อจ่ายค่าวตัถุดิบ, เพื่อ
จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ 

        

                                                   

           

- กดท่ีปุ่มน าเงินออก                   ในหนา้จอหลกัแลว้ระบบจะแสดงหนา้ส าหรับใส่รหสัผา่น 
 - ใส่รหสัผา่นของผูใ้ชง้านลงไปแลว้กด “ตกลง” 
 - ระบุเงินท่ีตอ้งการน าออกโดยใส่จ านวนเงินตามชนิดของธนบตัร /เหรียญ 
 - ระบุเหตุผลท่ีตอ้งการน าเงินออกแลว้กดปุ่ม “ตกลง” 
 - ระบบจะสอบถามอีกคร้ัง กด “ใช่” เพื่อยนืยนัและกด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่หนา้จอหลกั  

ปุ่ มน าเงินเข้า 

ใสร่หสัผา่น 

กด “ใช่”เพื่อ

ยืนยนั 

กด “ตกลง” 

กลบัสูจ่อ

หลกั 

ระบจุ านวน

เงินท่ีน าออก 

ระบเุหตผุลที่

น าเงินออก 
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 - ยอดขาย 

  ในส่วนน้ีจะเป็นการแสดงยอดขายรวมทั้งหมดก่อนปิดการขายวา่มีจ านวนใบเสร็จรวมทั้งหมดก่ีใบ

และราคาขายรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ 

 

      

- กดท่ีปุ่ม “ยอดขาย” ในหนา้จอหลกัแลว้ระบบจะแสดงหนา้ของยอดขายข้ึนมา 

- สามารถดูรายละเอียดการขายของแต่ละบิลไดด้ว้ยการ Double Click ท่ีรายการบิลหรือคลิกเลือกบิลท่ีตอ้งการ

แลว้กดปุ่ม “ตกลง” 

- ระบบจะแสดงรายละเอียดการขายของบิลนั้นข้ึนมาทั้งจ  านวนสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคา ส่วนลด การรับช าระเงิน 

ช่ือพนกังานท่ีขายและขอ้มูลสมาชิก  

- เม่ือตรวจดูเสร็จแลว้ กด “ยกเลิก” เพื่อออกจากหนา้รายละเอียดการขายและกด “ยกเลิก” อีกคร้ังเพื่อกลบัสู่
หนา้จอปกติ 

ปุ่ มยอดขาย 
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 - การพมิพ์ซ ้า 
  หากตอ้งการพิมพใ์บเสร็จซ ้ าอีกคร้ัง สามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี  

 1.พมิพ์ซ ้าจากเมนูยกเลกิบิล  

                             

-กดปุ่ม “ยกเลิกบิล”                 ท่ีหนา้จอหลกั 
- กดลูกศร ข้ึน/ลง เพื่อเล่ือนหาบิลท่ีตอ้งการหรือกดคน้หาเลขท่ีบิลจากช่องคน้หาทางขวามือ  
- กดท่ีปุ่ม “รายละเอียดการขาย”  แลว้ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดของบิลน้ีข้ึนมา 
- กด “พิมพซ์ ้ า” เพื่อสั่งพิมพบิ์ลน้ีออกมา โดยทา้ยบิลจะมีค าวา่ “Reprint” ก ากบัอยู ่
- กด “ยกเลิก” เพื่อออกจากหนา้รายละเอียดการขายและกด “ยกเลิก” อีกคร้ังเพื่อกลบัสู่หนา้จอปกติ 

 2.พมิพ์ซ ้าจากเมนูยอดขาย  

                       

-กดปุ่ม “ยอดขาย”                   ท่ีหนา้จอหลกั 
- กดลูกศร ข้ึน/ลง เพื่อเล่ือนหาบิลท่ีตอ้งการหรือกดคน้หาเลขท่ีบิลจากช่องคน้หาทางขวามือ  
- กดท่ีปุ่ม “ตกลง”  แลว้ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดของบิลน้ีข้ึนมา 
- กด “พิมพซ์ ้ า” เพื่อสั่งพิมพบิ์ลน้ีออกมา โดยทา้ยบิลจะมีค าวา่ “Reprint” ก ากบัอยู ่
- กด “ยกเลิก” เพื่อออกจากหนา้รายละเอียดการขายและกด “ยกเลิก” อีกคร้ังเพื่อกลบัสู่หนา้จอปกติ 

กดดรูายละเอียด 

สัง่ “พิมพ์ซ า้” 

กดดรูายละเอียด 

สัง่ “พิมพ์ซ า้” 
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- การปิดการขาย 
 เม่ือหมดรอบการขาย พนกังานเปล่ียนกะหรือส้ินสุดวนั จะตอ้งท าการตรวจนบัยอดเงินสดท่ีมีอยูใ่นล้ินชกัเก็บ
เงินเพื่อตรวจสอบวา่ยอดเงินสดท่ีมีนั้นตรงกบัยอดขายในระบบหรือไม่ มีเงินขาด/เงินเกินหรือเปล่า (ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถตรวจจบัการทุจริตของพนกังานไดอี้กทางหน่ึง) โดยท าตามขั้นตอนดงัน้ี  

 

                                          

                             

 - กดท่ีปุ่ม “ปิดการขาย”  
 - ใส่รหสัของผูใ้ชง้านแลว้กด “ตกลง” 
 - นบัเงินสดท่ีมีในล้ินชกัแลว้กรอกจ านวนตามจริงโดยแยกตามชนิดของเหรียญและธนบตัร  
 - ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กด “ตกลง”  
 - ระบบจะสอบถามอีกคร้ัง กด “ใช่” เพื่อยนืยนัและกด “ตกลง” เพื่อกลบัสู่หนา้จอหลกั  
หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบขอ้มูลใหถ่ี้ถว้น เน่ืองจากเม่ือกดตกลงแลว้จะไม่สามารถยอ้นกลบัมาแกไ้ขขอ้มูลใดๆไดอี้ก  

ปุ่ ม “ปิดการขาย” 

ใสร่หสัผู้ใช้ 

ใสจ่ านวนเงิน 
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บริการหลงัการขาย 
 - ติดต่อพนักงาน  
  - ฝ่าย IT Support 
   Tel: 094-480-9150-55, 062-875-8648-50 
   E-mail: support@real4pos.com 
  - ฝ่ายขาย 
   Tel: 062-162-5424, 099-102-8444, 089-925-4491, 063-936-9663, 099-245-0606 
   E-mail: Sale@real4pos.com 
  - ร้องเรียนบริการ  
   Tel: 089-896-2000, 0-2136-0824-8 
   E-mail: aoy@real4pos.com 
 
 - ค่าบริการอ่ืนๆ 
  - กรณี Onsite ทุกกรณี 
   - ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล : ค่าบริการเร่ิมตน้ 1,000 – 2,000 บาท 
   - ต่างจงัหวดั : คิดตามระยะทางจริง พร้อมค่าท่ีพกั 
  - ค่า Set Up เคร่ืองพิมพบ์าร์โคด้และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีไม่ไดซ้ื้อกบัทางบริษทัฯ 
   - คิดค่าบริการ 2,000 บาท (รองรับเฉพาะยีห่อ้ TSC เท่านั้น) 
  - ค่าบริการงานซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บเงินต่างๆ  
   - ค่าตรวจเช็คเบ้ืองตน้ 500 บาท ยงัไม่รวมค่าอะไหล่และบริการอ่ืนๆ (ถา้มี)  
  - อบรมการใชง้านใหม่  
   - ค่าอบรมการใชง้านใหม่คร้ังละ 1,500 บาท/คร้ัง (ทั้งในระยะประกนัและนอกระยะประกนั)  
  - ลงโปรแกรมใหม่  
   - ใชเ้คร่ืองเดิมลง Windows ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่คิดค่าออก License คร้ังละ 2,000 บาท 
   - เปล่ียนเคร่ืองใหม่ คิดค่าออก License 80% จากราคาเตม็ของโปรแกรม 
    
 


