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บทท่ี บทท่ี   

55  
RReessttaauurraanntt  OOppeerraattiioonn  

ในส่วนของ Restaurant Operation เป็นส่วนของพนกังานแคชเชียร์หรือพนกังานรับออเดอร์ 
เช่น การจองโตะ๊อาหาร การสัง่อาหาร และการช าระเงิน เป็นตน้ 

 
ภาพ 0501 ส่วน Restaurant Operation 

 
 เม่ือเขา้สู่หนา้จอ Restaurant Operation จะพบเมนูหลกั 4 เมนู คือ  

1. Table Information  
2. Front Operation  
3. Night Audit and Report 
4. Front Utilities  
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ภาพ 0502 เมนูต่างๆ ในส่วนของ Restaurant Operation 

 

TTaabbllee  IInnffoorrmmaattiioonn  
SShhooww  CCuurrrreenntt  TTaabbllee  SSttaattuuss  
วตัถุประสงค์ 

แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะโตะ๊อาหารทั้งหมดของร้านอาหาร และขอ้มูลลูกคา้ท่ีนัง่โตะ๊
อาหารในรูปแบบแผนภูมิหอ้ง เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการหรือแคชเชียร์ใชจ้ดัแจงขอ้มูลต่างๆ ในการ
จดัเตรียมโตะ๊ใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการในกรณีท่ีมิไดมี้การจองไวล่้วงหนา้ นอกจากน้ีการเปิดโตะ๊
ต่างๆยงัประกอบดว้ยเมนู Table Ordering ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลการสัง่อาหารของแต่ละโตะ๊ โดยการสัง่
อาหารในแต่ละคร้ังขอ้มูลอาหารทั้งหมดจะถูกบนัทึกภายในเมนูน้ี รวมทั้งการคิดเงินของโตะ๊อาหารแต่
ละโตะ๊ดว้ย 
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ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Table Information > Show Current Table 
Status  

 
ภาพ 0503 Current Table View Status 

 
รายละเอยีดส าคญั 
 Table Status เลือกสถานะโตะ๊อาหารท่ีตอ้งการดูขอ้มูล โดยมีสถานะใหเ้ลือกดงัน้ี  

 All Zone แสดงโตะ๊อาหารทุกสถานะ โดยแบ่งสถานะโตะ๊อาหารเป็น 2 สถานะ ดงัน้ี  

-  พ้ืนหลงัสีขาว คือ โตะ๊อาหารท่ียงัวา่งอยู ่สามารถเปิดใชง้านได ้

-  พ้ืนหลงัสีเขียว คือ โตะ๊อาหารท่ีก าลงัใชง้านอยู ่ 

    
  Table Ordering  
  การใชง้าน Table Ordering สามารถท าไดโ้ดยการกดปุ่มท่ีเลขท่ีโตะ๊อาหารท่ีปรากฏใน
แผนภูมิหอ้ง จะปรากฏหนา้จอ Table Ordering ประกอบดว้ยการท างานหลกัๆ คือ การสัง่อาหาร, การ
บนัทึกกปัตนัออเดอร์, การยา้ยเมนูอาหาร, การพิมพใ์บตรวจสอบรายการอาหาร , การค านวณค่าอาหาร 
รวมทั้งการคน้หารายการอาหาร ดงัรูป 
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ภาพ 0504 หนา้จอ Table Ordering 

 

  รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1 แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหารท่ีก าลงัใชง้านอยู ่
 หมายเลข 2 แสดงเลขท่ีบิลท่ีตอ้งแสดงในใบเสร็จของลูกคา้ 
 หมายเลข 3 แสดงจ านวนลูกคา้ท่ีนัง่โตะ๊นั้นๆ  
 หมายเลข 4 แสดงปุ่ม  เพื่อใหบ้นัทึกพนกังานท่ีรับออเดอร์จากลูกคา้ท่ีโตะ๊นั้น 

 หมายเลข 5 กดปุ่ม  กรณีตอ้งการแสดงผลขอ้มูลปัจจุบนั 
 หมายเลข 6 แสดงตวัเลือกการเปล่ียนภาษาของเมนูอาหารท่ีตอ้งการ ดงัน้ี 

 Name#1 ใหก้ดปุ่ม  เพื่อเลือกภาษาท่ีตอ้งการแสดง 

 Name#2 ใหก้ดปุ่ม  เพื่อเลือกภาษาท่ีตอ้งการแสดง 
หมายเหตุ การเลือกภาษาจะแสดงภาษาท่ีตั้งค่าไวใ้นหวัขอ้ Menu Item เท่านั้น 

 หมายเลข 7 แสดงการคน้หาอาหาร โดยการระบุขอ้ความท่ีตอ้งการลงในช่องวา่ง 
 จากนั้นใหก้ดปุ่ม  ระบบจะท าการคน้หาขอ้มูลใหท้นัที  

 กรณีท่ีตอ้งการยกเลิกการคน้หาใหก้ดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้มูลอาหารปัจจุบนั 
 หมายเลข 8 แสดงรายละเอียดการสัง่อาหารของแต่ละโตะ๊  
 หมายเลข 9 แสดงหมวดหมู่ของอาหาร เม่ือคลิกท่ีหมวดอาหารนั้นๆ จะแสดงรายการอาหาร

ในหมวดหมู่ท่ีเลือก ท่ีช่องรายละเอียดการสัง่อาหาร (หมายเลข 8) 
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 หมายเลข 10 ใหร้ะบุหมายเหตทุา้ยบิลท่ีตอ้งการ  
 หมายเลข 11 แสดงช่อง Service charge for room service ใหค้ลิกเลือกกรณีท่ีตอ้งการค านวณ

ค่าบริการหอ้งพกัพร้อมค่าอาหาร  
 หมายเลข 12 แสดงการค านวณราคาอาหาร  
 หมายเลข 13 แสดงปุ่มค าสัง่ต่างๆท่ีจ าเป็น เช่น ยา้ยรายการอาหาร, เช็คบิล, พิมพใ์บตรวจสอบ

รายการอาหาร ดงัน้ี  

 กดปุ่ม  เพ่ือส่งรายการอาหารไปยงัหอ้งครัว 

 กดปุ่ม  เพ่ือใชส่้วนลดรายการอาหาร 

 กดปุ่ม  เพื่อยา้ยเมนูอาหารไปยงัโตะ๊อ่ืนๆ 

 กดปุ่ม  เพื่อพิมพใ์บตรวจสอบรายการอาหาร ใหลู้กคา้ใชต้รวจสอบรายการ
อาหาร  
หมายเหตุ จ านวนตวัเลขในวงเลบ็ ( ) คือ จ านวนคร้ังท่ีสัง่พิมพ ์

 กดปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเปิดโตะ๊ 
 

การเพิม่จ านวนลูกค้า 
 เม่ือเปิดโตะ๊อาหารแลว้ ใหร้ะบุจ านวนลูกคา้ท่ีนัง่โตะ๊นั้นๆ สามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนลูกคา้ได ้โดย
คลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหนา้จอ ดงัน้ี 

 
ภาพ 0505 หนา้จอ Edit Pax Amount  
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   รายละเอยีดส าคญั 
 Table No. แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหารท่ีก าลงัใชง้านอยู ่
 Pax Amount ระบุจ านวนลูกคา้ท่ีตอ้งการ  
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการเพ่ิมจ านวนลูกคา้ทีละ 1 คน  
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการลดจ านวนลูกคา้ทีละ 1 คน 

 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการจ านวนลูกคา้ 1 คน 

 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการจ านวนลูกคา้ 5 คน 

 กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูลจ านวนลกูคา้ท่ีท าการแกไ้ข 

 กดปุ่ ม  เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มลู และปิดหนา้จอ 

 
การบันทกึกปัตนัออเดอร์ 

เม่ือลูกคา้ตอ้งการสัง่อาหาร ใหท้ าการบนัทึกกปัตนัออเดอร์ก่อน เพ่ือจะไดท้ราบวา่พนกังาน
คนใดเป็นคนรับออเดอร์ลูกคา้ท่ีโตะ๊นั้นๆ โดยใหก้ดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมขอ้มูล Caption Order จะ
แสดงหนา้จอ ดงัรูป 

 
ภาพ 0506 Captain Order Booking 

 
  รายละเอยีดส าคญั 

 Table No แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหารท่ีก าลงัใชง้านอยู ่
 Captain Order No ระบุเลขท่ีพนกังานท่ีรับออเดอร์ 
 กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมเลขท่ีกปัตนัออเดอร์ จะแสดงขอ้มูลกปัตนัออเดอร์ ดงัรูป 

 
ภาพ 0507 แสดงรายละเอียดขอ้มูลกปัตนัออเดอร์ 
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           รายละเอยีดส าคญั 
 Captain Order No. แสดงรหสักปัตนัออเดอร์  
 Input by แสดงรายช่ือพนกังานท่ีน าเขา้ขอ้มูลกปัตนัออเดอร์ 
 Edit กดปุ่ม  เพ่ือแกไ้ขขอ้มูล จะแสดงขอ้มูล ดงัน้ี 

 
ภาพ 0508 การแกไ้ขขอ้มูล Caption Order Booking 

 
               รายละเอยีดส าคญั 

- Captain Order No. ระบุรหสักปัตนัออเดอร์ สามารถแสดงไดท้ั้งตวัอกัษรและ
ตวัเลขไดสู้งสุด 255 ตวัอกัษร 

- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูลกปัตนัออเดอร์ท่ีท าการแกไ้ข 

- กดปุ่ ม  เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มลู  

- กดปุ่ ม  เพื่อปิดหนา้จอ 
 Del กดปุ่ม  เพ่ือลบขอ้มูล จะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัน้ี  

 
ภาพ 0509 แสดงขอ้ความยนืยนัการลบ Captain Order 
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การส่ังอาหาร 
หลงัจากการเปิดโตะ๊ใหม่ใหก้บัลูกคา้แลว้ ท่านสามารถท าการสัง่อาหาร / สินคา้ใหลู้กคา้ใน

ร้าน การสัง่อาหารหลงัจากท าการเปิดโตะ๊ใหม่ ท่านสามารถท าการสัง่อาหารได ้ดงัต่อไปน้ี 
1. การส่ังอาหารเพิม่ 

หลงัจากการเปิดโตะ๊ใหม่ใหก้บัลูกคา้แลว้ สามารถระบุรายช่ืออาหารท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ
โตะ๊นั้นๆ สัง่ไดโ้ดยคลิกปุ่ม หมวดหมู่อาหาร จะปรากฏรายการอาหารต่างๆ ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น
หวัขอ้ Menu Setting ทั้งหมด โดยจะแสดงเมนูตามหมวดหมู่ท่ีไดบ้นัทึกไว ้ดงัรูป 

 
ภาพ 0510 แสดงหมวดหมู่อาหารท่ีบนัทึกไวใ้นหวัขอ้ Menu Setting 

  
จากนั้นคลิกท่ีรายการอาหารโตะ๊นั้นๆ ท่ีไดมี้การสัง่อาหารไว ้โดยคลิกช่ืออาหารท่ี

ตอ้งการ  ขอ้มูลรายการอาหารต่างๆจะปรากฏท่ีหนา้จอรายละเอียดการสัง่อาหาร ท่ีไดมี้การ
เปิดโตะ๊เอาไว ้ดงัรูป 

 
ภาพ 0511 แสดงเมนูอาหารท่ีส่ังแลว้ 
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รายละเอยีดส าคญั 
 Menu Item แสดงช่ือเมนูอาหารท่ีสัง่แลว้ 
 Qty. แสดงปริมาณอาหารท่ีสัง่ 
 Price แสดงราคาอาหารท่ีสัง่ โดยจะแสดงตวัเลขและจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 Edit กดปุ่ม  เพ่ือแกไ้ขขอ้มูล  
 นอกจากน้ีระบบยงัท าการรวบรวมยอดเงินของราคาอาหารท่ีไดมี้การสัง่ไวโ้ดยอตัโนมติั         

ดงัรูป 

 
ภาพ 0512 การค านวณยอดเงินของราคาอาหาร 

 

หมายเหตุ รายการอาหาร หรือหมวดหมู่อาหาร อาจมีหลายรายการ ดงันั้นสามารถคน้หา
รายการอาหารหรือหมวดหมู่อาหารนั้นๆ ไดโ้ดยการพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการคน้หา แลว้กดปุ่ม 

 ระบบจะท าการคน้หาขอ้มูลรายการอาหารหรือหมวดหมู่อาหารให ้
 

การแก้ไขจ านวนการส่ังอาหาร 
เม่ือตอ้งการแกไ้ขจ านวนการสัง่อาหารเพ่ิมหรือสัง่อาหารผดิหลงัจากท่ีไดส้ัง่อาหารไปแลว้ 

สามารถแกไ้ขจ านวนการสัง่อาหารได ้กรณีท่ีลูกคา้สัง่อาหารเพ่ิมเติม เช่น สัง่รายการอาหารนั้นๆ             
1 จาน แต่ตอ้งการสัง่เพ่ิมเป็น 3 จาน สามารถท าได ้ดงัรูป 

 
ภาพ 0513 การแกไ้ขขอ้มูลรายการอาหาร 
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ภาพ 0514 การแกไ้ขขอ้มูลรายการอาหาร หนา้จอ Edit Menu Item 

  

          รายละเอยีดส าคญั  
 Menu Code แสดงรหสัเมนูอาหารท่ีเลือก 
 Menu Name แสดงช่ือเมนูอาหารท่ีเลือก 
 Price / unit แสดงราคาอาหารต่อจาน 
 Menu Qty. ระบุจ านวนอาหารท่ีตอ้งการแกไ้ข  

 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการเพ่ิมจ านวนอาหารทีละ 1 จาน  
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการลดจ านวนอาหารทีละ 1 จาน 
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการจ านวนอาหาร 1 จานเท่านั้น 

 Menu Price ไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขราคาอาหาร 
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการตั้งค่าราคาอาหาร 0 บาท จะสามารถใชง้านไดก็้

ต่อเม่ือ เมนูอาหารนั้นๆสามารถแกไ้ขอาหารได ้
หมายเหตุ แกไ้ขราคาอาหาร จะสามารถแกไ้ขไดเ้ม่ือก าหนดใหเ้มนูอาหารนั้นๆ
สามารถแกไ้ขราคาได ้โดยจะตอ้งก าหนดเง่ือนไขท่ีเมนู Menu Setting เท่านั้น  

 Menu Remark ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติม เพ่ือส่งไปยงัหอ้งครัว 

 กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูลจ านวนลกูคา้ท่ีท าการแกไ้ข 

 กดปุ่ ม  เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มลู และปิดหนา้จอ 
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หมายเหตุ การแกไ้ขขอ้มูล Menu Item จะสามารถลบไดก็้ต่อเม่ือรายการอาหารนั้นๆยงั
ไม่ไดส่้งไปยงัหอ้งครัว ส่วนรายการอาหารใดท่ีส่งไปยงัหอ้งครัวแลว้จะไม่สามารถลบ
ขอ้มูลได ้และระบบจะไม่แสดงปุ่มลบขอ้มูลให ้

 
การลบหรือยกเลกิรายการอาหาร 
 เม่ือพนกังานสัง่อาหารผดิหรือตอ้งการยกเลิกรายการอาหารท่ีสัง่ สามารถท าได ้2 วธีิ คือ 

1. กรณีท่ียงัไม่ไดส่้งรายการอาหารไปยงัหอ้งครัว ระบบจะแสดงรายการอาหารดว้ยพ้ืนหลงัสี
เทา สามารถท าการลบไดโ้ดยการกดปุ่ม  ดงัน้ี 

 
ภาพ 0515 การลบรายการอาหารกรณีท่ียงัไม่ไดส่้งรายการอาหารไปยงัห้องครัว 

 
 เม่ือกดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัน้ี 

 
ภาพ 0516 แสดงขอ้ความยนืยนัการลบ Menu Item 

 

2. กรณีท่ีส่งรายการอาหารไปยงัหอ้งครัวแลว้ ระบบจะแสดงรายการอาหารดว้ยพ้ืนหลงัสีเขียว 
สามารถท าการลบไดโ้ดยการกดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัน้ี 

 
ภาพ 0517 แสดงขอ้ความยนืยนัการลบ Menu Item 
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เม่ือพนกังานลบรายการอาหารท่ีสัง่แลว้ ระบบจะแสดงรายการอาหารนั้นๆดว้ยพ้ืน
หลงัสีแดง และจะส่งรายการอาหารท่ียกเลิกไปยงัหอ้งครัว เพ่ือใหพ้นกังานในหอ้งครัวทราบ
วา่รายการอาหารใดท่ียกเลิก ดงัรูป 

 
ภาพ 0518 แสดงการยกเลิกรายการอาหาร 

 
พมิพ์รายการอาหารเข้าห้องครัว 
 หลงัจากพนกังานจดัการขอ้มูลการสัง่อาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ สามารถส่งขอ้มูลอาหารต่างๆ 

ท่ีไดมี้การสัง่จากลูกคา้ไปยงัหอ้งครัวได ้โดยการกดปุ่ม  ทั้งน้ีเพ่ือแจง้ใหพ้อ่ครัวหรือแม่
ครัวทราบ วา่มีรายการอาหารอะไรบา้งท่ีตอ้งท าการปรุงอาหาร เพือ่จะไดพ้ร้อมเสริฟใหลู้กคา้ 
 
หมายเหตุท้ายบิลเมือ่ส่งรายการอาหารเข้าห้องครัว 
 ถา้ท่านตอ้งการใส่หมายเหตุทา้ยบิลเพ่ือส่งไปยงัหอ้งครัว สามารถใส่หมายเหตุได ้โดยการใส่
ขอ้ความท่ีตอ้งการ ท่ีปุ่ม Edit หวัขอ้ Menu Remark ดงัรูป 

 
ภาพ 0519 แสดงหวัขอ้การใส่หมายเหตุทา้ยบิลเพ่ือส่งไปยงัห้องครัว 
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การย้ายเมนูอาหาร  
 การยา้ยเมนูอาหาร เป็นเมนูท่ีใชจ้ดัการรายการอาหารท่ีตอ้งการยา้ยไปยงัโตะ๊อาหารอ่ืนๆ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการยา้ยเมนูอาหาร หรือยา้ยโตะ๊ใหม่ สามารถท าการยา้ยเมนูอาหารได ้โดยการกดปุ่ม 

 จะปรากฏหนา้จอ ดงัน้ี 

 
ภาพ 0520 แสดงหนา้จอ Move item to another table 

 

รายละเอยีดส าคญั 
 Table No. แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหารท่ีก าลงัใชง้านอยู ่
 Menu Item แสดงช่ือเมนูอาหารท่ีสัง่แลว้ 
 Qty. แสดงปริมาณอาหารท่ีสัง่ 
 Price แสดงราคาอาหารท่ีสัง่ โดยจะแสดงตวัเลขและจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 Please select move to table ระบุโตะ๊อาหารท่ีตอ้งการยา้ยเมนูอาหาร  
 Remark for move items ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมในการยา้ยเมนูอาหาร 
 กดปุ่ ม   เพื่อเลือกรายการอาหารทุกรายการ ท่ีตอ้งการยา้ยไปยงัโตะ๊อ่ืนๆ 
 กดปุ่ ม   เพื่อยกเลิกการเลือกรายการอาหารทุกรายการ ท่ีตอ้งการยา้ยไป

ยงัโตะ๊อ่ืนๆ 

 กดปุ่ ม  เพื่อท าการประมวลผลหนา้จอใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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 กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูลจ านวนลกูคา้ท่ีท าการแกไ้ข 
 กดปุ่ ม  เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มลู และปิดหนา้จอ 

 
 การเลอืกเมนูอาหารทีต้่องการย้ายไปยงัโต๊ะอืน่ๆ 

1. กรณีตอ้งการยา้ยเมนูอาหาร 1 รายการ หรือมากกวา่ 1 รายการพร้อมกนั ใหค้ลิกเลือกรายการ
อาหารท่ีตอ้งการ ดงัรูป 

 
ภาพ 0521 การเลือกรายการอาหาร 1 รายการ หรือมากกว่า 1 รายการ 

 

2. กรณีตอ้งการยา้ยเมนูอาหารทุกรายการในหนา้จอท่ีแสดงขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม  
ระบบจะท าการคลิกเลือกทุกรายการใหท้นัที ดงัรูป 

 
ภาพ 0522 การเลือกรายการอาหารทุกรายการ 

 
การเช็คบิล 
    การจดัการเก่ียวกบัการรวมยอดเงินของโตะ๊อาหารท่ีไดมี้การถูกใชบ้ริการ ซ่ึงระบบจะ
สามารถท าการประมวลผลต่างๆ เช่น การใชส่้วนลดอาหาร, การรวมยอดเงิน, วธีิการช าระเงิน ซ่ึงระบบ
การท างานจะเป็นการประมวลผลท่ีเป็นไปโดยอตัโนมติั สามารถเชค็บิลไดท่ี้หวัขอ้ Table Ordering  
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การลดราคา 
การระบุส่วนลด สามารถระบุไดโ้ดยคลิกปุ่ม  จากนั้นใหร้ะบุส่วนลดท่ีตอ้งการ 

จะปรากฏหนา้จอ ดงัน้ี  

 
ภาพ 0523 หนา้จอ Discount 

 

  รายละเอยีดส าคญั 
 Table No. แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหารท่ีก าลงัใชง้านอยู ่
 Menu Item แสดงช่ืออาหารท่ีสัง่ 
 Qty. แสดงจ านวนอาหารท่ีสัง่ 
 Price แสดงราคาอาหารท่ีสัง่ 
 Item Discount ระบุตวัเลขท่ีตอ้งการลดราคารายการอาหารนั้นๆ 
 Last Price แสดงราคาอาหารสุทธิ  
 Sum Total Price แสดงยอดรวมหลงัจากหกัส่วนลดราคาอาหารแลว้ 
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการยกเลิกการใชส่้วนลดทั้งหมด 

 กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูลจ านวนลกูคา้ท่ีท าการแกไ้ข 

 กดปุ่ ม  เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มลู และปิดหนา้จอ 
การระบุส่วนลด สามารถระบุได ้2 วธีิ ดงัรูป 
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ภาพ 0524 หนา้จอ การระบุส่วนลดราคาอาหาร 

 
รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1 การลดราคาตามรายการอาหาร เป็นการระบุราคาอาหารท่ีตอ้งการลดราคา 

โดยระบุแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละรายการอาหาร เช่นการระบุส่วนลด 10 บาท ของ
เคร่ืองด่ืม Avocado Straw เม่ือท าการระบุส่วนลดท่ีตอ้งการแลว้ ใหก้ดปุ่ม  
เพื่อใหร้ะบบค านวณยอดเงินสุทธิให ้ 

 หมายเลข 2 การลดราคาทุกรายการรวมกนั เป็นการระบุส่วนลดรายการอาหารทั้งหมด
รวมกนั โดยจะมีปุ่มใหเ้ลือกส่วนลดท่ีตอ้งการ ดงัน้ี 
 กดปุ่ ม  เม่ือไม่ตอ้งการใชส่้วนลด 
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการใชส่้วนลดรายการอาหาร 5%  
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการใชส่้วนลดรายการอาหาร 10% 
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการใชส่้วนลดรายการอาหาร 15% 
 กดปุ่ ม  เม่ือตอ้งการใชส่้วนลดรายการอาหาร 20% 
เม่ือกดปุ่มเลือกส่วนลดท่ีตอ้งการแลว้ ระบบจะค านวณค านวณยอดเงินสุทธิให ้
 

การออกบิลตรวจสอบรายการอาหาร (Print Bill) 
 การออกบิลตรวจสอบรายการอาหารน้ีจะเป็นการออกใบแจง้การช าระเงิน ก่อนการออกใบ
ช าระเงินจริง(ใบเสร็จ) เพ่ือใหลู้กคา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลต่างๆ เช่น รายการอาหาร, จ านวนอาหาร, ยอด
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รวมช าระเงิน ก่อนการออกใบช าระเงินจริง โดยสามารถออกบิลตรวจสอบรายการอาหารไดโ้ดยการกด

ปุ่ม  จากนั้นระบบจะท าการพิมพบิ์ลตรวจสอบรายการอาหารใหอ้ตัโนมติั 
 
การยกเลกิการเปิดโต๊ะอาหาร 
 กรณีท่ีพนกังานเปิดโตะ๊อาหารผดิ สามารถท าการยกเลิกการเปิดโตะ๊อาหารได ้โดยกดปุ่ม 

 เม่ือกดปุ่มแลว้จะปรากฏจอภาพ ดงัน้ี 

 
ภาพ 0525 แสดงขอ้ความถามก่อนยกเลิกการเปิดโตะ๊อาหาร 

  
การช าระเงนิ  

หลงัจากท่ีออกบิลตรวจสอบรายการอาหารใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ ลูกคา้จะท าการช าระเงินหลงัจาก
ท่ีไดต้รวจสอบบิล ระบบสามารถค านวณขอ้มูลการรับเงิน, ทอนเงิน ไดโ้ดยอตัโนมติั ดว้ยการกดปุ่ม 

 จะปรากฏหนา้จอการช าระเงิน ดงัรูป 

 
     ภาพ 0526 หนา้จอ Table Payment 
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  รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1 แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหารท่ีก าลงัใชง้านอยู ่
 หมายเลข 2 กดปุ่ม  กรณีตอ้งการแสดงผลขอ้มูลปัจจุบนั  
 หมายเลข 3 แสดงรายละเอียดการช าระเงิน 
 หมายเลข 4 แสดงปุ่ มการช าระเงินท่ีมีในระบบ ทั้ง 6 รูปแบบ ดงัน้ี 

 กดปุ่ ม  กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินดว้ยเงินสด 

 กดปุ่ ม  กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

 กดปุ่ ม  กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 

 กดปุ่ ม  กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินดว้ย Entertain Manager 

 กดปุ่ ม  กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) 

 กดปุ่ ม  กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินค่าอาหารรวมกบัค่าหอ้งพกั 
 หมายเลข 5 การระบุจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
 หมายเลข 6 การระบุสกลุเงินท่ีตอ้งการ 
 หมายเลข 7 แสดงการค านวณเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย 
 หมายเลข 8 แสดงปุ่มค าสัง่ต่างๆท่ีจ าเป็น เช่น การแยกใบเสร็จ, การพิมพใ์บเสร็จ, การ

ปิดใบเสร็จ ดงัน้ี 

 กดปุ่ ม  กรณีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอ Table Ordering 

 กดปุ่ ม  กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการแยกใบเสร็จในโตะ๊เดียวกนั 

 กดปุ่ ม  เพื่อพิมพใ์บเสร็จใหลู้กคา้ 

 กดปุ่ ม  เพื่อปิดใบเสร็จ  
 หมายเลข  9 ระบุจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 
 หมายเลข 10 แสดงตวัเลือกการเปล่ียนภาษาของเมนูอาหารท่ีแสดงในใบเสร็จลูกคา้ ดงัน้ี 

 กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาษาท่ีตอ้งการแสดง 
 กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาษาท่ีตอ้งการแสดง 
หมายเหตุ การเลือกภาษาจะแสดงภาษาท่ีตั้งค่าไวใ้นหวัขอ้ Menu Item เท่านั้น 
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การช าระเงนิด้วยเงนิสด 

 กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินดว้ยเงินสด สามารถท าไดโ้ดยการ กดปุ่ม  จะแสดง
หนา้จอ ดงัรูป 

 
ภาพ 0527 หนา้จอการช าระเงินดว้ยเงินสด 

 

รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1  แสดงช่ือประเภทการช าระเงินดว้ยเงินสด 
 หมายเลข 2  แสดงปุ่ มช าระเงินดว้ยเงินสด 
 หมายเลข 3  แสดงรูปภาพประกอบการช าระเงินดว้ยเงินสด 
 หมายเลข 4  แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ยเงินสด 
 หมายเลข 5  แสดงจ านวนเงินท่ีตอ้งทอนใหลู้กคา้ 

 
วธีิการช าระเงนิด้วยเงนิสด 

1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงหนา้จอการช าระเงินดว้ยเงินสด 
2. ระบุจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ ท่ีช่อง Total Amount แลว้กดปุ่ม  เพื่อบนัทึก

การช าระเงินดว้ยเงินสด 
3. กรณีท่ีมีเงินทอน ระบบจะแสดงจ านวนเงินทอนใหลู้กคา้ ซ่ึงพนกังานจะตอ้งทอนเงินใหลู้กคา้

ตามท่ีระบบก าหนดไว ้



บทท่ี 5 Restaurant Operation 
 

Quality Assurance Management หนา้ 5 - 20 SP-คู่มือระบบ GENiUS iRestaurant 
SP-QAM-68-00  6/2/15 
 

4. กดปุ่ม  เพื่อพิมพใ์บเสร็จใหลู้กคา้ 
5. เม่ือลูกคา้ไดรั้บใบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการปิดใบเสร็จ โดยกดปุ่ม  

 
การช าระเงนิด้วยบัตรเครดติ 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต สามารถท าไดโ้ดยการ กดปุ่ม  จะ
แสดงหนา้จอ ดงัรูป 

 
ภาพ 0528 หนา้จอการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

 

รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1 แสดงช่ือประเภทการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
 หมายเลข 2 แสดงปุ่ มช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
 หมายเลข 3 ระบุขอ้มูลบตัรเครดิตของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการช าระเงิน ประกอบดว้ย 

 Card No. ระบุเลขท่ีบตัรเครดิตท่ีตอ้งการ 
 Holder Name ระบุช่ือผูถื้อบตัรเครดิต 
 Card Type  ระบุประเภทบตัรเครดิตท่ีตอ้งการ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลประเภท

บตัรเครดิตใหเ้ลือก 
 Card Bank ระบุช่ือธนาคารท่ีตอ้งการ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลช่ือธนาคารใหเ้ลือก 
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 Expire Date ระบุวนัท่ีหมดอายขุองบตัรเครดิต โดยระบบจะแสดงขอ้มูลเดือนและ
ปีใหเ้ลือก 

 Approve Code ระบุหมายเลขอา้งอิงบตัรเครดิตของลูกคา้ 
 หมายเลข 4 แสดงรูปภาพประกอบการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
 หมายเลข 5 แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต  

 
วธีิการช าระเงนิด้วยบัตรเครดติ 

1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงหนา้จอการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
2. ระบุจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ ท่ีช่อง Total Amount  
3. ระบุขอ้มูลบตัรเครดิตของลูกคา้ทั้งหมด แลว้กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกการช าระเงิน

ดว้ยบตัรเครดิต 
4. กดปุ่ม  เพื่อพิมพใ์บเสร็จใหลู้กคา้ 

5. เม่ือลูกคา้ไดรั้บใบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการปิดใบเสร็จ โดยกดปุ่ม  
หมายเหตุ การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต จะตอ้งท าการติดต่อกบัธนาคารท่ีตอ้งการใหต้ดัยอดเงิน
ผา่นบตัรเครดิตก่อน ถึงจะสามารถใชง้านการช าระเงินผา่นบตัรเครดิตได ้
 

การช าระเงนิด้วยบัตรก านลั 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั สามารถท าไดโ้ดยการ กดปุ่ม  จะ
แสดงหนา้จอ ดงัรูป 
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ภาพ 0529 หนา้จอการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 

 

รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1 แสดงช่ือประเภทการ ช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 
 หมายเลข 2 แสดงปุ่ มช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 
 หมายเลข 3 ระบุขอ้มูลบตัรก านลัของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการช าระเงิน ประกอบดว้ย 

 Voucher Number ระบุเลขท่ีบตัรก านลัท่ีตอ้งการ 
 Voucher Type ระบุประเภทของบตัรก านลัท่ีตอ้งการ โดยระบบจะแสดงขอ้มูล

ประเภทบตัรบตัรก านลัใหเ้ลือก 
 Voucher Remark ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีตอ้งการ 

 หมายเลข 4 แสดงรูปภาพประกอบการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 
 หมายเลข 5 แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 

 
วธีิการช าระเงนิด้วยบัตรก านัล 

1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงหนา้จอการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 
2. ระบุจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ ท่ีช่อง Total Amount  
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3. ระบุขอ้มูลบตัรก านลัของลูกคา้ทั้งหมด แลว้กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกการช าระเงิน
ดว้ยบตัรก านลั 

4. กดปุ่ม  เพื่อพิมพใ์บเสร็จใหลู้กคา้ 

5. เม่ือลูกคา้ไดรั้บใบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการปิดใบเสร็จ โดยกดปุ่ม  
 หมายเหตุ กรณีท่ีลูกคา้ช าระเงินดว้ยบตัรก านลั แต่วงเงินบตัรก านลัต ่ากวา่จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ
ทั้งหมด เช่น ราคาอาหารทั้งหมด 1,573 บาท แต่ใชบ้ตัรก านลัไป 500 บาท เหลือยอดเงินท่ีตอ้ง
ช าระอีก 1,073 บาท สามารถท าการช าระเงินเพ่ิมดว้ยรูปแบบอ่ืนได ้ยกเวน้การช าระเงินดว้ย Guest 
Ledger 
 

การช าระเงนิด้วย Entertain Manager 
การช าระเงินดว้ย Entertain Manager เป็นการช าระเงินแบบใหเ้ป็นส่วนลดแก่แขกของ

ผูบ้ริหารโรงแรม กรณีท่ีตอ้งการช าระเงินดว้ย Entertain Manager สามารถท าไดโ้ดยการ กดปุ่ม 

 จะแสดงหนา้จอ ดงัรูป 

 
ภาพ 0530 หนา้จอการช าระเงินดว้ย Entertain Manager 
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รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1 แสดงช่ือประเภทการช าระเงินดว้ย Entertain Manager 
 หมายเลข 2 แสดงปุ่ มช าระเงินดว้ย Entertain Manager 
 หมายเลข 3 ระบุขอ้มูล Entertain Manager ของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการช าระเงิน 

ประกอบดว้ย 
 Manager Name ระบุช่ือผูบ้ริหารโรงแรมท่ีตอ้งการ โดยระบบจะแสดงรายช่ือ

ผูบ้ริหารของโรงแรมใหเ้ลือก 
 User Position แสดงช่ือต าแหน่งของผูบ้ริหารโรงแรม ท่ีเลือกจากหวัขอ้ Manager 

Name โดยอตัโนมติั 
 Credit Type แสดงประเภทเครดิตของผูบ้ริหารโรงแรม ท่ีเลือกจากหวัขอ้ Manager 

Name โดยอตัโนมติั 
 Credit Amount แสดงจ านวนเงินทั้งหมดไดรั้บสิทธิในการใชแ้ทนเงินสด 
 Balance Amount แสดงจ านวนเงินคงเหลือไดรั้บสิทธิในการใชแ้ทนเงินสด 
 Remark ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีตอ้งการ 

 หมายเลข 4 แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ย Entertain Manager 
 

วธีิการช าระเงนิด้วย Entertain Manager 

1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงหนา้จอการช าระเงินดว้ย Entertain Manager 
2. ระบุจ านวนเงินท่ีตอ้งการใชเ้ป็นส่วนลดใหลู้กคา้ ท่ีช่อง Total Amount  
3. ระบุขอ้มูล Entertain Manager ทั้งหมด แลว้กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกการช าระเงิน

ดว้ย Entertain Manager 

4. กดปุ่ม  เพื่อพิมพใ์บเสร็จใหลู้กคา้ 

5. เม่ือลูกคา้ไดรั้บใบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการปิดใบเสร็จ โดยกดปุ่ม  
 หมายเหต ุกรณีท่ีช าระเงินดว้ย Entertain Manager แต่วงเงินใน Entertain Manager ต ่ากวา่จ านวนเงินท่ี
ตอ้งช าระทั้งหมด เช่น ราคาอาหารทั้งหมด 1,573 บาท แต่ใช ้Entertain Manager ไป 500 บาท เหลือ
ยอดเงินท่ีตอ้งช าระอีก 1,073 บาท สามารถท าการช าระเงินเพ่ิมดว้ยรูปแบบอ่ืนได ้ยกเวน้การช าระเงิน
ดว้ย Guest Ledger  
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การช าระเงนิด้วย O.C. (Officer Check) 
การช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) เป็นการช าระเงินแบบใหผู้บ้ริหารโรงแรมมาทาน

อาหารฟรี กรณีท่ีตอ้งการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) สามารถท าไดโ้ดยการ กดปุ่ม  
จะแสดงหนา้จอ ดงัรูป 

 
ภาพ 0531 หนา้จอการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) 

 
รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1  แสดงช่ือประเภทการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) 
 หมายเลข 2  แสดงปุ่ มช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check)  
 หมายเลข 3  ระบุขอ้มูล O.C. (Officer Check) ของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการช าระเงิน 

ประกอบดว้ย 
 Manager Name ระบุช่ือผูบ้ริหารโรงแรมท่ีตอ้งการ โดยระบบจะแสดงรายช่ือ

ผูบ้ริหารของโรงแรมใหเ้ลือก 
 User Position แสดงช่ือต าแหน่งของผูบ้ริหารโรงแรม ท่ีเลือกจากหวัขอ้ Manager 

Name โดยอตัโนมติั 
 Credit Type แสดงประเภทเครดิตของผูบ้ริหารโรงแรม ท่ีเลือกจากหวัขอ้ Manager 

Name โดยอตัโนมติั 
 Credit  Amount แสดงจ านวนเงินทั้งหมดไดรั้บสิทธิในการใชแ้ทนเงินสด  
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 Balance Amount แสดงจ านวนเงินคงเหลือไดรั้บสิทธิในการใชแ้ทนเงินสด 
 Remark ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีตอ้งการ 

 หมายเลข 4 แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) 
 

วธีิการช าระเงนิด้วย O.C. (Officer Check) 
1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงหนา้จอการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) 
2. ระบุจ านวนเงินท่ีตอ้งการใชแ้ก่ผูบ้ริหารโรงแรม ท่ีช่อง Total Amount  
3. ระบุขอ้มูล O.C. (Officer Check) ท่ีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกการช าระ

เงินดว้ย O.C. (Officer Check) 
4. กดปุ่ม  เพื่อพิมพใ์บเสร็จใหลู้กคา้ 
5. เม่ือลูกคา้ไดรั้บใบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการปิดใบเสร็จ โดยกดปุ่ม  

 หมายเหต ุกรณีท่ีช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) แต่วงเงินใน O.C. (Officer Check) ต ่ากวา่จ านวน
เงินท่ีตอ้งช าระทั้งหมด เช่น ราคาอาหารทั้งหมด 1,573 บาท แต่ใช ้O.C. (Officer Check) ไป 500 บาท 
เหลือยอดเงินท่ีตอ้งช าระอีก 1,073 บาท สามารถท าการช าระเงินเพ่ิมดว้ยรูปแบบอ่ืนได ้ยกเวน้การช าระ
เงินดว้ย Guest Ledger 
 

การช าระเงนิด้วย Guest Ledger 
การช าระเงินดว้ย Guest Ledger เป็นการช าระเงินค่าอาหารและค่าหอ้งพกัของโรงแรมรวมกนั 

กรณีท่ีตอ้งการช าระเงินดว้ย Guest Ledger สามารถท าไดโ้ดยการ กดปุ่ม  จะแสดงหนา้จอ 
ดงัรูป 
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ภาพ 0532 หนา้จอการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 

 
  รายละเอยีดส าคญั 

 หมายเลข 1 แสดงช่ือประเภทการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
 หมายเลข 2 แสดงปุ่ มช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
 หมายเลข 3 ระบุขอ้มูล Guest Ledger ของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการช าระเงิน ประกอบดว้ย 

 Get Guest Info กดปุ่ม  เพื่อใชใ้นการเช่ือมต่อระบบ 
GENiUS iHotel กบัระบบ GENiUS iRestaurant เขา้ดว้ยกนั โดยจะน าขอ้มูลจะ
ระบบ GENiUS iHotel มาใชง้านดว้ย 

 Hotel Name แสดงช่ือโรงแรมท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัระบบ GENiUS iRestaurant 
โดยระบบจะแสดงช่ือโรงแรมใหโ้ดยอตัโนมติั จากนั้นใหก้ดปุ่ม 

 เพ่ือเลือกหอ้งพกัท่ีตอ้งน าค่าอาหารรวมกบัค่า
หอ้งพกัท่ีตอ้งการ 

 Room No. แสดงเลขท่ีหอ้งพกัท่ีตอ้งการ โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมติั 
 Guest Name แสดงช่ือแขกท่ีตอ้งการ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลใหโ้ดยอตัโนมติั 
 Group Name แสดงช่ือกลุ่มท่ีตอ้งการ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลใหโ้ดยอตัโนมติั 
 Remark ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีตอ้งการ 

 หมายเลข 4 แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
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วธีิการช าระเงนิด้วย Guest Ledger 

1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงหนา้จอการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
2. ระบุขอ้มูล Guest Ledger ท่ีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกการช าระเงินดว้ย 

Guest Ledger 

3. กดปุ่ม  เพื่อพิมพใ์บเสร็จใหลู้กคา้ 

4. เม่ือลูกคา้ไดรั้บใบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการปิดใบเสร็จ โดยกดปุ่ม  
 หมายเหต ุการช าระเงินแบบ Guest Ledger ระบบจะส่งขอ้มูลจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระทั้งหมดไปยงั 
ระบบ GENiUS iHotel ซ่ึงจะไม่สามารถแยกช าระเงินดว้ยรูปแบบอ่ืนและไม่สามารถแยกบิล(Spilt Bill)
ไดเ้ช่นกนั 
 
การแยกใบเสร็จ(Spilt Bill) 
 การแยกใบเสร็จ สามารถท าไดก้รณีท่ีลูกคา้โตะ๊นั้นๆ ตอ้งการช าระเงินแบบแยกใบเสร็จ เช่น 
โตะ๊ D-62 มียอดช าระเงินค่าอาหาร 1,573 บาท โดยลูกคา้ตอ้งการแยกใบเสร็จ 2 ใบ โดยคนท่ี 1 ตอ้งการ
ช าระเงิน 500 บาท และ คนท่ี 2 ตอ้งการช าระเงิน 1,073 บาท ฉะนั้นจะตอ้งท าการแยกบิลใหลู้กคา้ ซ่ึง

สามารถท าได ้โดยกดปุ่ม  จะแสดงหนา้จอ ดงัรูป 

  
ภาพ 0533 หนา้จอการแยกใบเสร็จ (Split Bill) 
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  รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1 การแยกใบเสร็จ  กดปุ่ม Spilt Bill เพื่อท าการแยกใบเสร็จ 
 หมายเลข 2 การเพิม่ใบเสร็จ  กดปุ่ม Add New Split  เพื่อเพ่ิมใบเสร็จท่ีตอ้งการ 
 หมายเลข 3 การยกเลกิการแยกใบเสร็จ  กดปุ่ม Clear All Split  เพื่อแสดงปุ่ มยกเลิกการ

แยกใบเสร็จทั้งหมด 
 หมายเลข 4  การระบุจ านวนเงนิทีต้่องการแยกใบเสร็จ  เพื่อท าการแยกใบเสร็จท่ีตอ้งการ 

 
วธีิการแยกใบเสร็จ 

1. ใหก้ดปุ่ม  เพื่อใหร้ะบบแสดงปุ่มเพ่ิมใบเสร็จและปุ่มยกเลิกใบเสร็จ 
2. กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดการแยกใบเสร็จ ดงัรูป 

 
ภาพ 0534 หนา้จอรายละเอียดการแยกใบเสร็จ (Split Bill) 

 
 รายละเอยีดส าคญั               

 Split Bill No. แสดงเลขท่ีการแยกใบเสร็จ  
 Split Amount ระบุจ านวนเงิน ตามท่ีลูกคา้แต่ละคนขอแยกใบเสร็จ เช่น ลูกคา้คนท่ี 1 

ตอ้งการช าระเงิน 500 บาท ใหร้ะบุ Split Amount ของใบเสร็จใบท่ีหน่ึง 500 บาท และ 
ลูกคา้คนท่ี 2 ตอ้งการช าระเงิน 1,073 บาท ใหร้ะบุ Split Amount ของใบเสร็จใบท่ีสอง 
1,073 บาท  

 Save กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกจ านวนเงินท่ีตอ้งการใหแ้ยกใบเสร็จ 
 Edit กดปุ่ม  เพ่ือแกไ้ขจ านวนเงินท่ีตอ้งการใหแ้ยกใบเสร็จ 
 Del กดปุ่ม  เพื่อเพื่อลบจ านวนเงินท่ีตอ้งการใหแ้ยกใบเสร็จ 

3. กรณีท่ีตอ้งการยกเลิกการแยกใบเสร็จใหก้ดปุ่ม  เพื่อลบการแยกใบเสร็จทั้งหมด จะ
แสดงขอ้ความแจง้ ดงัน้ี 
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ภาพ 0535 แสดงขอ้ความยนืยนัก่อนการลบขอ้มูลการแยกบิล 

 

4. กดปุ่ม  เพื่อพิมพใ์บเสร็จใหลู้กคา้ ระบบจะพิมพใ์บเสร็จตามจ านวนท่ีลูกคา้ขอแยก
ใบเสร็จ 

5. เม่ือลูกคา้ไดรั้บใบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการปิดใบเสร็จ โดยกดปุ่ม  
 หมายเหต ุการแยกใบเสร็จสามารถท าไดเ้ฉพาะการช าระเงินดว้ยเงินสด, บตัรเครดิต, บตัรก านลั, 
Entertain Manager และ O.C (Officer Check) เท่านั้น ส่วนการช าระเงินดว้ย Guest Ledger จะไม่
สามารถแยกใบเสร็จได ้ 

 

FFrroonntt  OOppeerraattiioonn  
MMoovvee  TTaabbllee  
วตัถุประสงค์ 
 บนัทึกการยา้ยโตะ๊อาหารของลูกคา้ 
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Front Operation > Move Table  
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ภาพ 0536 Move Table 

 
รายละเอยีดส าคญั 
 Source Table เลือกเลขท่ีโตะ๊อาหารท่ีตอ้งการยา้ยไป โดยระบบจะแสดงเฉพาะโต๊ะอาหารท่ี

ก าลงัเปิดใชง้านอยูเ่ท่านั้น 
 Select Zone เลือกต าแหน่งโตะ๊อาหารใหม่ท่ีตอ้งการยา้ยไป โดยระบบจะแสดงต าแหน่งโต๊ะ

อาหารทั้งหมดท่ีมีในระบบ 
 Select Table เลือกเลขท่ีโตะ๊อาหารใหม่ท่ีตอ้งการยา้ยไป 
 Remark Move Table ระบุขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการยา้ยโต๊ะอาหารในแต่ละคร้ัง สามารถ

ระบุไดสู้งสุด 255 ตวัอกัษร 

  คลิกปุ่ม Move Table เพื่อยา้ยโตะ๊อาหาร ระบบจะยา้ยโตะ๊อาหารใหท้นัที 
 

MMeennuu  OOrrddeerr  SSttaattuuss    
วตัถุประสงค์ 
 แสดงสถานะรายการอาหารท่ีส่งไปยงัห้องครัว สามารถเลือกโชวส์ถานะแต่ละโต๊ะอาหารได ้
โดยแสดงในรูปแบบรายการ 
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ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Front Operation > Menu Order Status 

 
ภาพ 0537 Menu Order Status 

 
รายละเอยีดส าคญั  

 Select Table เลือกเลขท่ีโต๊ะอาหารท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูล โดยระบบจะแสดงเฉพาะโต๊ะ
อาหารท่ีก าลงัเปิดใชง้านอยูเ่ท่านั้น 

 Order By เลือกรูปแบบการจดัเรียงขอ้มูลท่ีตอ้งการโดยมีรูปแบบการจดัเรียงดงัน้ี 
 Order Item  จดัเรียงขอ้มูลตามรายการอาหารท่ีสัง่ล่าสุด 
 Menu Name  จดัเรียงขอ้มูลตามช่ือเมนูอาหาร      
 Wait Time  จดัเรียงขอ้มูลตามเวลาการรออาหารล่าสุด 
 Finish Item  จดัเรียงขอ้มูลตามรายการอาหารท่ีท าเสร็จก่อน 

  แสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 Status แสดงสถานะการใชง้าน 
 Menu Item แสดงช่ือเมนูอาหาร  
 Qty แสดงปริมาณของรายการอาหาร 
 Price แสดงราคาอาหารแต่ละรายการ 
 Total Price แสดงราคารวมของอาหาร โดยค านวณจาก Qty * Price = Total Price 
 Order By แสดงรายช่ือผูรั้บรายการอาหาร  
 Order Time แสดงเวลาในการท าอาหารแต่ละจาน ในรูปแบบ HH:MM: 
 Wait Time แสดงเวลาในการรอท าอาหารแต่ละจาน ในรูปแบบ HH:MM: 
 Finish Time แสดงเวลาท่ีท าอาหารเสร็จ ในรูปแบบ HH:MM: 
 Remark ระบุขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการยา้ยโต๊ะอาหารในแต่ละคร้ัง สามารถระบุไดสู้งสุด 

255 ตวัอกัษร 
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KKiittcchheenn  SSccrreeeenn    
วตัถุประสงค์ 
 แสดงสถานะรายการอาหารท่ีส่งไปยงัหอ้งครัวทั้งหมดของร้านอาหาร ในรูปแบบรายการ 
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Front Operation > Kitchen Screen  

 
ภาพ 0538 Kitchen Screen 

 
รายละเอยีดส าคญั 
 Order by เลือกรูปแบบการจดัเรียงขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยมีรูปแบบการจดัเรียงดงัน้ี 

 Menu Name  จดัเรียงขอ้มูลตามช่ือเมนูอาหาร 
 Table No.  จดัเรียงขอ้มูลตามเลขท่ีโตะ๊อาหาร 

  แสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 Table No. แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหาร 
 Menu Name แสดงรายการอาหาร 
 Qty แสดงปริมาณอาหารท่ีลูกคา้สัง่ 
 Order Time แสดงเวลาในการท าอาหารแต่ละจาน ในรูปแบบ HH:MM: 
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 Wait Time แสดงเวลาในการรอท าอาหารแต่ละจาน ในรูปแบบ HH:MM: 
 Finish คลิกปุ่ม  เม่ือท าอาหารเสร็จ 

 

CCaasshhiieerr  CClloossee  SSeessssiioonn  ((EEnndd  SShhiifftt))  
วตัถุประสงค์ 
 แสดงรายการความเคล่ือนไหวของรายการอาหารประจ ากะ และปิดกะพนกังานของพนกังาน
คนปัจจุบนั 
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Front Operation > Cashier Close Session (End 
Shift) 

 
ภาพ 0539 Cashier Close Session (End Shift) 
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รายละเอยีดส าคญั 
 หมายเลข 1  แสดงปุ่ ม Cashier Close Current Session เม่ือตอ้งการปิดรอบการท างาน โดย

คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความถามเพื่อยนืยนัการปิดรอบการท างาน 
ดงัภาพ 

 
ภาพ 0540 แสดงขอ้ความยนืยนัก่อนการปิดรอบการท างาน 

  
หมายเหตุ  การปิดรอบการท างาน จะสามารถท าไดก็้ต่อเม่ือมีการปิดโตะ๊อาหารหมดเรียบร้อย 
แลว้เท่านั้น 

 หมายเลข 2  แสดงปุ่ ม Session End Cash เพื่อใหร้ะบุยอดเงินสด โดยกดปุ่ม 
 เพ่ือระบุยอดเงินสดทั้งหมดท่ีมีในแคชเชียร์ของกะการท างานนั้นๆ  

 หมายเลข 3 แสดงรายละเอียด Summary Credit Account  เป็นการแสดงสรุปประเภทการ
ช าระเงินทั้งหมดท่ีมีในระบบ ประกอบดว้ย 
 Account Type แสดงประเภทการช าระเงินทั้งหมดท่ีมีในระบบ ดงัน้ี 

- Cash แสดงประเภทการช าระเงินดว้ยเงินสด 
- Credit Card แสดงประเภทการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
- Coupon / Voucher แสดงประเภทการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 
- Entertain Manager แสดงประเภทการช าระเงินดว้ย Entertain Manager 
- O.C. (Officer Check) แสดงประเภทการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) 
- Guest Ledger แสดงประเภทการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 

 Total Amount แสดงยอดเงินรวมของแต่ละประเภทการช าระเงิน  
 หมายเลข 4  แสดงรายละเอยีดประเภทการช าระเงนิ โดยแยกเป็นรายรับชนิดต่างๆ ดงัน้ี 

 Cash แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ยเงินสด ดงัรูป  

 
ภาพ 0541 รายละเอียดการช าระเงินดว้ยเงินสด 
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รายละเอยีดส าคญั 
- Cash Amount แสดงจ านวนเงินสดทั้งหมดท่ีไดรั้บจากลูกคา้ในกะการท างานนั้นๆ 
- Current Name แสดงสกลุเงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 
- Recv. Amount แสดงจ านวนเงินสดทั้งหมดท่ีแสดงในใบเสร็จลูกคา้ 
- Currency Name แสดงสกลุเงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ในกะการท างานนั้นๆ 

 Credit Card แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ดงัรูป 

 
ภาพ 0542 รายละเอียดการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

 

รายละเอยีดส าคญั 
- Credit Card Type แสดงช่ือประเภทของบตัรเครดิตทั้งหมดท่ีไดรั้บจากลูกคา้ในกะ

การท างานนั้นๆ 
- Bank Name แสดงช่ือธนาคารท่ีลูกคา้ใชบ้ตัรเครดิตนั้นๆ 
- Amount แสดงยอดเงินรวมท่ีไดรั้บจากการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

 Coupon / Voucher แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั ดงัรูป 

 
ภาพ 0543 รายละเอียดการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

 
รายละเอยีดส าคญั 
- Voucher Type แสดงช่ือประเภทของบตัรก านลัทั้งหมดท่ีไดรั้บจากลูกคา้ในกะการ

ท างานนั้นๆ 
- Amount แสดงยอดเงินรวมท่ีไดรั้บจากการช าระเงินดว้ยบตัรก านลั 

 Entertain Manager แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ย Entertain Manager ดงัรูป 

 
ภาพ 0544 รายละเอียดการช าระเงินดว้ย Entertain Manager 
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รายละเอยีดส าคญั 
- Staff Name แสดงช่ือผูบ้ริหารท่ีใชสิ้ทธิใหแ้ขกของผูบ้ริหารมาทานอาหารฟรี 
- Monthly Credit แสดงเดือนท่ีผูบ้ริหารสามารถใชสิ้ทธิได ้
- Yearly Credit แสดงปีท่ีผูบ้ริหารสามารถใชสิ้ทธิได ้
- Amount แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการช าระเงินดว้ย Entertain Manager 

 O.C. (Officer Check) แสดงประเภทการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) 

 
ภาพ 0545 รายละเอียดการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer Check) 

 
  รายละเอยีดส าคญั 

- Staff Name แสดงช่ือผูบ้ริหารท่ีใชสิ้ทธิทานอาหารฟรี 
- Monthly Credit แสดงเดือนท่ีผูบ้ริหารสามารถใชสิ้ทธิได ้
- Yearly Credit แสดงปีท่ีผูบ้ริหารสามารถใชสิ้ทธิได ้
- Amount แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการช าระเงินดว้ย O.C. (Officer 

Check)  
 Guest Ledger แสดงรายละเอียดการช าระเงินดว้ย Guest Ledger  

 
ภาพ 0546 รายละเอียดการช าระเงินดว้ย Guest Ledger  

 

รายละเอยีดส าคญั 
 Room No แสดงเลขท่ีหอ้งพกัของแขกท่ีตอ้งการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
 Room Type แสดงประเภทหอ้งพกัของแขกท่ีตอ้งการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
 Guest Name แสดงช่ือแขกท่ีตอ้งการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
 Group Name แสดงกลุ่มของแขกท่ีตอ้งการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
 Amount แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการช าระเงินดว้ย Guest Ledger 
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หมายเหตุ กรณีท่ีไม่มีประเภทการช าระเงินแบบใดแบบหน่ึง ระบบจะไม่แสดงรายละเอียด
ประเภทการช าระเงินประเภทนั้นๆให ้

 หมายเลข 5 แสดงรายละเอียด Menu Item Detail โดยระบบจะแสดงขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ี
พนกังานปิดบิลเรียบร้อยแลว้ โดยจะแสดงขอ้มูลในกะการท างานนั้นๆเท่านั้น ดงัรูป 

 
ภาพ 0547 แสดงขอ้มูล Menu Item Detail 

 

รายละเอยีดส าคญั 
 Menu Group แสดงช่ือของ Menu Group ทั้งหมดท่ีพนกังานปิดบิลแลว้ โดยจะแสดง

ขอ้มูลเฉพาะกะการท างานนั้นๆ เท่านั้น 
 Menu Category แสดงช่ือของ Menu Category ทั้งหมดท่ีพนกังานปิดบิลแลว้ โดยจะ

แสดงขอ้มูลเฉพาะในกะการท างานนั้นๆ เท่านั้น 
 Menu Code แสดงช่ือของ Menu Code ทั้งหมดท่ีพนกังานปิดบิลแลว้ โดยจะแสดงขอ้มูล

เฉพาะกะการท างานนั้นๆเท่านั้น 
 Menu Name แสดงช่ือของ Menu Name ทั้งหมดท่ีพนกังานปิดบิลแลว้ โดยจะแสดง

ขอ้มูลเฉพาะกะการท างานนั้นๆเท่านั้น 
 Sale Qty แสดงจ านวนอาหารท่ีขายไดใ้นแต่ละรายการอาหารท่ีพนกังานปิดบิลแลว้ โดย

จะแสดงขอ้มูลเฉพาะกะการท างานนั้นๆเท่านั้น  
 Total Sale Amount แสดงยอดเงินรวมในแต่ละรายการอาหารท่ีพนกังานปิดบิลแลว้ โดย

จะแสดงขอ้มูลเฉพาะกะการท างานนั้นๆเท่านั้น  
 Sum Total แสดงยอดรวมจ านวนอาหารท่ีขายไดแ้ละยอดเงินรวมทั้งหมดท่ีพนกังานปิด

บิลแลว้ โดยจะแสดงขอ้มูลเฉพาะกะการท างานนั้นๆเท่านั้น 
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Night Audit and Report 
EEnndd  DDaayy  ((NNiigghhtt  AAuuddiitt))  
วตัถุประสงค์ 
 แสดงรายการรายรับ - รายจ่ายของระบบในแต่ละวนั และท าการปิดส้ินวนั เพ่ือลา้งขอ้มูลและ
รอบนัทึกขอ้มูลในวนัต่อไป 
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Night Audit and Report > End Day (Night 
Audit) 

  
ภาพ 0548 End Day (Night Audit) 

 
รายละเอยีดส าคญั 

  คลิกปุ่ม End Day (Cut of Date) เพื่อท าการปิดขอ้มูลส้ินวนั โดย
ระบบจะตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการปิดส้ินวนั หากพบ 
 กรณีท่ียงัปิดโตะ๊อาหารไม่ครบ จะแสดงขอ้ความดงัภาพ 
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ภาพ 0549 แสดงขอ้ความก่อนการปิดส้ินวนั 

 
 กรณีพบกะพนกังานอ่ืนท่ียงัไม่ท าการปิดกะ จะแสดงขอ้ความดงัภาพ 

 
ภาพ 0550 แสดงรายช่ือพนกังานท่ียงัไม่ไดปิ้ดกะ 

 

 Summary Shift Account แสดงรายรับ - รายจ่ายของพนกังานแต่ละกะในแต่ละวนั สามารถ
คลิกตวัเลขในช่อง Total Sum เพ่ือดูรายการท่ีเกิดข้ึนของพนกังานแต่ละกะได ้

 
ภาพ 0551 แสดงขอ้มูล Summary Shift Account 
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 Summary Journal Report แสดงรายการ Debit / Credit ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัตาม Item 
Category 

 
ภาพ 0552 แสดงขอ้มูล Summary Journal Report 

 

AAuuddiitt  RReeppoorrtt    
 แสดงรายงานสรุปการท างานของวนัท่ีผา่นมา สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในบทท่ี 6 รายงาน 
 

FFrroonntt  UUttiilliittiieess  
PPrriinntt  FFuullll  TTaaxx  
วตัถุประสงค์ 

แสดงเลขท่ีใบเสร็จ เพื่อท าการพมิพใ์บก ากบัภาษี 
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Front Desk Operation คลิกเลือก Front Utilities > Print Full Tax 

  
ภาพ 0553 หนา้จอ Print Full Tax 
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รายละเอยีดส าคญั 

  คลิกปุ่ม Refresh เพื่อท าการอทัเดตหนา้จอ 
 Receipt No. แสดงเลขท่ีใบเสร็จ 
 Table แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหาร 
 Receipt Time แสดงเวลาท่ีออกใบเสร็จ โดยแสดงในรูปแบบ HH:MM 
 Total Price แสดงยอดเงินรวมทั้งหมด 
  คลิกปุ่ม Detail ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการอาหารท่ีจะออกใบก ากบัภาษี ดงัรูป  

 
ภาพ 0554 หนา้จอรายละเอียดรายการอาหาร  

 

                 รายละเอยีดส าคญั 
 Receipt Detail แสดงรายละเอียดเลขท่ีใบเสร็จ 

  คลิกปุ่ม Print Full Tax จะแสดงหนา้จอ Customer Information for 
Print Full Tax ดงัรูป 
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ภาพ 0555 Customer Information for Print Full Tax 

  
                      รายละเอยีดส าคญั 

  สร้างขอ้มูลลูกคา้ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 

  คน้หาขอ้มูลลูกคา้ ท่ีท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้  

 เม่ือกดปุ่ม  จะแสดงหนา้จอ Customer Information ดงัรูป 

 
ภาพ 0556 หนา้จอ Customer Information  

 

                                       รายละเอยีดส าคญั 
 Name #1 แสดงช่ือผูติ้ดต่อล าดบั 1 
 Name #2 แสดงช่ือผูติ้ดต่อล าดบั 2 
 Address #1 แสดงช่ือท่ีอยูข่องลูกคา้ล าดบั 1 
 Address #2 แสดงช่ือท่ีอยูลู่กคา้ล าดบั 2 
 Address #3 แสดงช่ือท่ีอยูลู่กคา้ล าดบั 3 
 Contact แสดงช่ือผูติ้ดต่อ 
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 Phone แสดงเบอร์โทรศพัทข์องผูติ้ดต่อ 
 Mobile แสดงเบอร์โทรศพัทมื์อถือของผูติ้ดต่อ 
 Select กดปุ่ม  เพ่ือท าการเลือกผูติ้ดต่อท่ีตอ้งการออกใบก ากบั

ภาษี 
 Customer Name #1 ระบุช่ือลูกคา้ล าดบั 1 
 Customer Name #2 ระบุช่ือลูกคา้ล าดบั 2 
 Customer Address #1 ระบุช่ือท่ีอยูข่องลูกคา้ล าดบั 1 
 Customer Address #2 ระบุช่ือท่ีอยูข่องลูกคา้ล าดบั 2 
 Customer Address #3 ระบุช่ือท่ีอยูข่องลูกคา้ล าดบั 3 
 Customer Contact ระบุช่ือผูติ้ดต่อ 
 Customer Phone ระบุเบอร์โทรศพัทข์องผูติ้ดต่อ 
 Customer Mobile ระบุเบอร์โทรศพัทมื์อถือของผูติ้ดต่อ 

 การค้นหาผ่าน  โดยการระบุช่ือ ผู ้

ติดต่อท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม  ระบบจะท าการคน้หา และ
แสดงผลลพัธ์ใหท้างดา้นล่าง ดงัภาพ 

 
ภาพ 0557 การคน้หาช่ือผูติ้ดต่อผ่านช่อง Search Name 

 

  คลิกปุ่ม Print Full Tax เพ่ือท าการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

  คลิกปุ่ม << Cancel & Close เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลและ
กลบัไปยงัหนา้ Print Full Tax 
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RReepprriinntt  RReecceeiipptt  
วตัถุประสงค์ 

แสดงเลขท่ีใบเสร็จ เพ่ือท าการพิมพใ์บเสร็จซ ้ า 
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Front Utilities > Reprint Receipt 

 
ภาพ 0558 Reprint Receipt 

 
รายละเอยีดส าคญั 
  คลิกปุ่ม Refresh เพื่อท าการอทัเดตหนา้จอ 
 Receipt No. แสดงเลขท่ีใบเสร็จ 
 Table แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหาร 
 Receipt Time แสดงเวลาท่ีออกใบเสร็จ โดยแสดงในรูปแบบ HH:MM 
 Total Price แสดงยอดเงินรวมทั้งหมด 
  คลิกปุ่ม Detail ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการอาหารท่ีจะพิมพใ์บเสร็จซ ้ า ดงัรูป  
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ภาพ 0559 หนา้จอรายละเอียดรายการอาหาร  

 

 รายละเอยีดส าคญั 
 Receipt Detail แสดงรายละเอียดเลขท่ีใบเสร็จ 

  คลิกปุ่ม Reprint Receipt จะแสดงหนา้จอ Confirm & Reason for 
Reprint Receipt ดงัรูป 

 
ภาพ 0560 Customer Information for Print Full Tax 

 
 รายละเอยีดส าคญั 

 Receipt No. แสดงเลขท่ีใบเสร็จ 
 Receipt Date แสดงวนัท่ีออกใบเสร็จ 
 Reason Reprint ระบุเหตผุลท่ีตอ้งท าการพิมพใ์บเสร็จซ ้ า 
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 Reprint By แสดงช่ือผูเ้ขา้ใชง้านระบบ ไม่สามารถแกไ้ขได ้

  คลิกปุ่ม Reprint Receipt เพ่ือท าการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

  คลิกปุ่ม << Cancel & Close เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลและ
กลบัไปยงัหนา้ Reprint Receipt 

  

VVooiidd  RReecceeiipptt  
วตัถุประสงค์ 

เพื่อยกเลิกใบเสร็จท่ีตอ้งการ 
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Front Utilities > Void Receipt 

 
ภาพ 0561 หนา้จอ Void Receipt 

 

รายละเอยีดส าคญั 

  คลิกปุ่ม Refresh เพื่อท าการอทัเดตหนา้จอ 
 Receipt No. แสดงเลขท่ีใบเสร็จ 
 Table แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหาร 
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 Receipt Time แสดงเวลาท่ีออกใบเสร็จ โดยแสดงในรูปแบบ HH:MM 
 Total Price แสดงยอดเงินรวมทั้งหมด 
  คลิกปุ่ม Detail ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการอาหารท่ีจะยกเลิก ดงัรูป  

 
ภาพ 0562 หนา้จอรายละเอียดรายการอาหาร  

 

 รายละเอยีดส าคญั 
 Receipt Detail แสดงรายละเอียดเลขท่ีใบเสร็จ 

  คลิกปุ่ม Void Receipt จะแสดงหนา้จอ Confirm & Reason for Void 
Receipt ดงัรูป 

 
ภาพ 0563 หนา้จอ Confirm & Reason for Void Receipt 
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 รายละเอยีดส าคญั 
 Receipt No. แสดงเลขท่ีใบเสร็จ 
 Receipt Date แสดงวนัท่ีออกใบเสร็จ 
 Reason Void ระบุเหตผุลท่ีตอ้งยกเลิกใบเสร็จ 
 Void By แสดงช่ือผูเ้ขา้ใชง้านระบบ ไม่สามารถแกไ้ขได ้

  คลิกปุ่ม Void Receipt เพื่อท าการยกเลิกใบเสร็จ 

  คลิกปุ่ม << Cancel & Close เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลและ
กลบัไปยงัหนา้ Void Receipt 

 

RReevveerrtt  CClloossee  BBiillll  
วตัถุประสงค์ 

เพื่อน าใบเสร็จเดิมมาแกไ้ขใหม่  
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Front Utilities > Revert Close Bill 

 
ภาพ 0564 หนา้จอ Revert Close Bill 
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รายละเอยีดส าคญั 
  คลิกปุ่ม Refresh เพื่อท าการอทัเดตหนา้จอ 
 Receipt No. แสดงเลขท่ีใบเสร็จ 
 Table แสดงเลขท่ีโตะ๊อาหาร 
 Receipt Time แสดงเวลาท่ีออกใบเสร็จ โดยแสดงในรูปแบบ HH:MM 
 Total Price แสดงยอดเงินรวมทั้งหมด 
  คลิกปุ่ม Detail ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการอาหารท่ีจะยกเลิก ดงัรูป  

 
ภาพ 0565 หนา้จอรายละเอียดรายการอาหาร  

 

 รายละเอยีดส าคญั 
 Receipt Detail แสดงรายละเอียดเลขท่ีใบเสร็จ 

  คลิกปุ่ม Revert Close Bill จะแสดงหนา้จอ Confirm & Reason for 
Void Receipt ดงัรูป 
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ภาพ 0566 หนา้จอ Confirm & Reason for Revert Close Bill 

 
 รายละเอยีดส าคญั 

 Receipt No. แสดงเลขท่ีใบเสร็จ 
 Receipt Date แสดงวนัท่ีออกใบเสร็จ 
 Reverted Reason ระบุเหตุผลท่ีตอ้งแกไ้ขใบเสร็จใหม่ 
 Reverted By แสดงช่ือผูเ้ขา้ใชง้านระบบ ไม่สามารถแกไ้ขได ้

  คลิกปุ่ม Revert Close Bill เพื่อท าการแกไ้ขใบเสร็จใหม่ จะแสดง
หนา้จอรายการท่ีตอ้งการแกไ้ข ดงัน้ี 

 
ภาพ 0567 หนา้จอ Current Table View Status 
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 ระบบจะเปิดโตะ๊อาหารท่ีเคยท ารายการช าระเงินแลว้ มาแสดงในหนา้จอน้ี สามารถ
ท าการแกไ้ขขอ้มูลรายการอาหาร, ช าระเงินใหม่ไดท่ี้หนา้จอน้ี 
หมายเหตุ การ Revert Close Bill จะสามารถท าไดก็้ต่อเม่ือโตะ๊อาหารนั้นๆยงัวา่งอยู ่
หากโตะ๊อาหารนั้นๆไม่วา่ง จะไม่สามารถท าการ Revert Close Bill ได ้

  คลิกปุ่ม << Cancel & Close เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลและ
กลบัไปยงัหนา้ Revert Close Bill  

  

CCuurrrreennccyy  EExxcchhaannggee  RRaattee  
วตัถุประสงค์ 

ก าหนดสกลุเงินท่ีตอ้งการใชง้าน 
  

ลกัษณะการท างาน 
 ในส่วนของ Restaurant Operation คลิกเลือก Front Utilities > Currency Exchange Rate 

 
ภาพ 0568 หนา้จอ Currency Exchange Rate 

 

 รายละเอยีดส าคญั 
 Currency Code แสดงรหสัสกลุเงินท่ีตอ้งการแลกเปล่ียน 
 Currency Name แสดงช่ือสกลุเงินท่ีตอ้งการแลกเปล่ียน 
 Exchange Rate (1 THB) แสดงอตัราแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกบั 1 บาทไทย  
 Currency Amount จ านวนอตัราแลกเปล่ียน 

 
 
 



บทท่ี 5 Restaurant Operation 
 

Quality Assurance Management หนา้ 5 - 53 SP-คู่มือระบบ GENiUS iRestaurant 
SP-QAM-68-00  6/2/15 
 

การใช้งานอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

1. ระบุจ านวนเงินท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนท่ีช่อง   
2. เลือกสกลุเงินท่ีตอ้งการแลกเปล่ียน  

3. กดปุ่ม  เพื่อค านวณอตัราแลกเปล่ียนท่ีตอ้งการ ระบบจะค านวณจ านวนเงิน
ใหท่ี้ช่อง Currentcy Amount ดงัรูป  

 
ภาพ 0569 แสดงช่องค านวณจ านวนเงิน 


