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การปิดสตอ็กสนิปี โปรแกรม
และโปรแกรมบริหารจัดการร้ายขายยาและอุปกรณ์การแพทย์

 วตัถปุระสงค์หลกั ในการปิดสต็ณ สินปี 2559 ไปเป็นยอดคงเหลือตงัต้นในปี 
สิงทีท่านต้องทําการตรวจสอบ และดําเนินการ ก่อนทําการปิดสต๊อกสินปี

1. แนะนําให้ทําการ Backup Data  ผิดพลาด ท่านยงัมีข้อมลูเก็บสํารองไว้  และสามารถนํามา  
2. ระบบสตอ็กอะไหล่ ต้องทําการตรวจสอบใบสง่เพือออกใบกํากบัภาษี เพือนําสง่สรรพากร ในปี ดําเนินการให้เรียบร้อย  รวมทงัเอกสารทางภาษีอนืๆ ทีจะนําสง่ในปี 
3. ระบบศนูย์บริการ ต้องทําการตรวจสอบวา่ ใบกํากบัภาษี เพือนําสง่สรรพาเรียบร้อย รวมทงัเอกสารทางภาษีอนืๆ ทีจะนําสง่ในปี  ( การออกใบกํากบัภาษี หรือเอกสารทางภาษี ของปี 2559 เท่านัน  เพราถ้าท่านปิดสต็อกสินปี ทางภาษีของปี 2559ได้อีก  และไม่สามารถแก้ไขได้เช่นกัน  ดังนัน ต้องตรวจสอบ และดําเนิก่อนทีจะปิดสต็อกสินปี 2559 ) 

ข้อแนะนําเพิมเติม 
1. ก่อนทําการปิดสตอ็กสินปี ทุกเครืองฯ ต้องหยดุการใช้งานโปรออกจากระบบ 
2. กรณีเป็นระบบ On-Line 
3. ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ ณ สินปี ตรวจสอบหลงัจากปิดปีต้องเทา่กนั

เมอืท่านตรวจสอบความถกูต้อง และดําเนินการ ตา
ตามขนัตอนตอ่ไปนี 
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อกสนิปี โปรแกรมบริหารจัดการร้านขายรถ,ขายอะไหล่ และขาย
และโปรแกรมบริหารจัดการร้ายขายยาและอุปกรณ์การแพทย์

วตัถปุระสงค์หลกั ในการปิดสตอ็กสินปี เพือทําการ ปิดการทํางานของปี 2559 และยกยอดสินค้าคงเหลือ ไปเป็นยอดคงเหลือตงัต้นในปี 2560 ตอ่ไป 
สิงทีท่านต้องทําการตรวจสอบ และดําเนินการ ก่อนทําการปิดสต๊อกสินปี 2559 

Backup Data  เก็บไว้ 1 ชดุ แยกตา่งหาก  เพือป้องกนั กรณีเกิดการผิดพลาด ท่านยงัมีข้อมลูเก็บสํารองไว้  และสามารถนํามา  Restore ใช้งานได้อกอะไหล่ ต้องทําการตรวจสอบใบรับสงัสนิค้าขายสง่ของท่านวา่ ใบทีต้องการออกใบกํากบัภาษี เพือนําสง่สรรพากร ในปี 2559 นนั ออกครบทกุใบแล้วหรือยงั ถ้ายงั ต้องดําเนินการให้เรียบร้อย  รวมทงัเอกสารทางภาษีอนืๆ ทีจะนําสง่ในปี 2559 ด้วย เช่น ใบลดหนี ฯลฯระบบศนูย์บริการ ต้องทําการตรวจสอบวา่ Job งานของท่าน ทีซอ่มเสร็จแล้ว และต้องการออกบกํากบัภาษี เพือนําสง่สรรพากรในปี 2559  ได้ออกครบทุก Job หรือยงั  ถ้ายงั ต้องดําเนินการให้เรียบร้อย รวมทงัเอกสารทางภาษีอนืๆ ทีจะนําสง่ในปี 2559 ด้วย  เช่น ใบลดหนี ฯลฯการออกใบกํากบัภาษี หรือเอกสารทางภาษี ของปี 2559จะทําได้ ต่อเมือ ท่านยงัไม่ได้ปิดสต๊อกสินปี อกสินปี 2559แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลบัมา ออกใบกํากับภาษี หรือเอกสารได้อีก  และไม่สามารถแก้ไขได้เช่นกัน  ดงันัน ต้องตรวจสอบ และดําเนิ

อกสินปี ทุกเครืองฯ ต้องหยดุการใช้งานโปรแกรม Bluenote Motor
Line ให้ทําทีวง LAN ทีสํานกังานใหญ่ เท่านนั ( จุดทีมี ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ ณ สินปี 2559 Print หรือ SAVE PDF fileดปีต้องเทา่กนั  

เมอืท่านตรวจสอบความถกูต้อง และดําเนินการ ตามคําแนะนําข้างต้นแล้ว สามารถปิดสตอ็กสินปี 

  

1 บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

ขายศูนย์บริการ   
และโปรแกรมบริหารจัดการร้ายขายยาและอุปกรณ์การแพทย์ 

และยกยอดสินค้าคงเหลือ 

ชดุ แยกตา่งหาก  เพือป้องกนั กรณีเกิดการใช้งานได้ ของท่านวา่ ใบทีต้องการออกใบขายทกุใบแล้วหรือยงั ถ้ายงั ต้องด้วย เช่น ใบลดหนี ฯลฯ งานของท่าน ทีซอ่มเสร็จแล้ว และต้องการออกหรือยงั  ถ้ายงั ต้องดําเนินการให้ด้วย  เช่น ใบลดหนี ฯลฯ จะทําได้ ต่อเมือ ท่านยงัไม่ได้ปิดสต๊อกสินปี แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลบัมา ออกใบกํากับภาษี หรือเอกสารได้อีก  และไม่สามารถแก้ไขได้เช่นกัน  ดงันัน ต้องตรวจสอบ และดําเนินการให้เรียบร้อย 

Bluenote Motor  และ
จดุทีมี Server ตงัอยู่ ) 

SAVE PDF fileไว้ เก็บไว้เพือ
อกสินปี 2559  
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1.เมน ูMaintenance –เลือกปิดบญัชีสตอ็กสินเดือน เงื
-กําลงัจะปิดบญัชีสตอ็ก ณ สนิเดือน ใส่ 
-Click ถกูออกทงั 2ช่องคือ ปรับปรุงเกรดเคลือนไหวสินค้า และเช็คสตอ็กติดลบ จะได้หน้าจอดงันี

-กดปุ่ ม ประมวลผล แล้วรอหน้าจอเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอ เป็นการปิดสตอ็กสินปี ต้องสร้างยอดยกมาปีถดัไปด้วย ให้กดปุ่ ม ok ดงันี 
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เลือกปิดบญัชีสตอ็กสินเดือน เงือนไขการปิด ดงันี  
ชีสตอ็ก ณ สนิเดือน ใส่ 12 พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ.2016 (เดือน 12 ของปีทีจะปิดสตอ็กสินปี

ช่องคือ ปรับปรุงเกรดเคลือนไหวสินค้า และเช็คสตอ็กติดลบ จะได้หน้าจอดงันี

กดปุ่ ม ประมวลผล แล้วรอหน้าจอเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอ เป็นการปิดสตอ็กสินปี ต้องสร้างยอดยกมาปีถดัไป

  

2 บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

ของปีทีจะปิดสตอ็กสินปี) 
ช่องคือ ปรับปรุงเกรดเคลือนไหวสินค้า และเช็คสตอ็กติดลบ จะได้หน้าจอดงันี 

 กดปุ่ ม ประมวลผล แล้วรอหน้าจอเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอ เป็นการปิดสตอ็กสินปี ต้องสร้างยอดยกมาปีถดัไป
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-ให้กดปุ่ ม ok แล้วจะแสดงหน้าจอ ประมวลผลสร้างยอดยกไปสตอ็กสินปี ดงันี

-ตรวจสอบหน้าจอต้องมเีงือนไข สร้างยอดสตอ็กใหมปี่ 
จากนนัโปรแกรมจะเริมปิดสตอ็ก และโอนข้อมลูไปปีถดัไป  และให้สงัเกต การประมวลผล โดยโปรแกรมจะโชว์เป็น % ไปเรือยๆ จนถงึ 100 % และจะแสงคําวา่ จากนนั ให้ทําการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ณ ปี 
( ห้ามกด OK ซํา เพราะจะกลายเป็นปิดสต็
เมอืทํางานเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอ ดงันี

แล้วกดปุ่ มปิด เป็นการเสร็จสินขนัตอนการปิดสตอ็กสินปี
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แล้วจะแสดงหน้าจอ ประมวลผลสร้างยอดยกไปสตอ็กสินปี ดงัน ี

ตรวจสอบหน้าจอต้องมเีงือนไข สร้างยอดสตอ็กใหมปี่ พ.ศ.2559 หรือปีถดัมาถกูต้องแล้ว กดปุ่ ม ประมวลผล 
อก และโอนข้อมลูไปปีถดัไป  และให้สงัเกต การประมวลผล โดยโปรแกรมจะโชว์และจะแสงคําวา่  “ Complete”  ก็เป็นอนัวา่ การปรับปรุงเรียบร้อย  จากนนั ให้ทําการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ณ ปี 2560 ว่ายกมาถกูต้องหรือไม่   

เพราะจะกลายเป็นปิดสต็อกอีก ) 
เมอืทํางานเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอ ดงันี 

ขนัตอนการปิดสตอ็กสินปี 

  

3 บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

 กดปุ่ ม ประมวลผล  
อก และโอนข้อมลูไปปีถดัไป  และให้สงัเกต การประมวลผล โดยโปรแกรมจะโชว์ก็เป็นอนัวา่ การปรับปรุงเรียบร้อย  
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วิธีตรวจสอบว่าปิดปีถกูต้อง 
1.ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ ณ สินปี ถกูต้อง พร้อมเริมต้นใช้งานปี 2560 ได้เลยคะ่ปิดปีต้องเท่ากนั  

 กรณีทีมีปัญหาต่างๆ เกิดขนึระหว่าง หรือหลงัการปิดสต๊อกสนิปี  และปีทีต้องการปิด เปลียนเป็น แล้ว แตท่่านก็ยงั ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้   ท่านไมส่ามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว  ต้องติดต่อมาที บริษัท ซอฟท์แวร์ จํากดั ในวนัที 3 มกราคม 
 กรณีที ข้อมลูปี 2559 มีเยอะ ซงึทําให้ไมส่ามารถปิดการทํางานปี ท่านก็ยงัไมต้่องปิดสตอ็กสินปีของปี ดงันนัท่าน ต้องแก้ไข System Date 
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ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ ณ สินปี 2559 ต้อง = ยอดสินค้าคงเหลือ ณ ปี 2560 ถ้าตรงกนัแสดงวา่ปิดปีได้เลยคะ่ Print หรือ SAVE PDF fileไว้ เก็บไว้เพือ

กรณีทีมีปัญหาต่างๆ เกิดขนึระหว่าง หรือหลงัการปิดสต๊อกสนิปี  และปีทีต้องการปิด เปลียนเป็น แล้ว แตท่่านก็ยงั ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้   ท่านไมส่ามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว  ต้องติดต่อมาที บริษัท มกราคม 2560เป็นต้นไป เพือแก้ไขข้อมลู และทําการปิดสต๊อกสินปี 
มีเยอะ ซงึทําให้ไมส่ามารถปิดการทํางานปี 2559 ได้ทนั ก่อนวนัที อกสินปีของปี 2559ก็ได้  แตต่อนทีเข้าใช้งานโปรแกรม ณ ปี 2560 เพอืทําข้อมลูปี 

System Date หรือวนัทีของเครืองฯ ให้เป็น ปี 2559 ก่อน แล้วทํางานของปี 

  

4 บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

ถ้าตรงกนัแสดงวา่ปิดปีเก็บไว้เพือตรวจสอบหลงัจาก

 กรณีทีมีปัญหาต่างๆ เกิดขนึระหว่าง หรือหลงัการปิดสต๊อกสนิปี  และปีทีต้องการปิด เปลียนเป็น 2560 แล้ว แตท่่านก็ยงั ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้   ท่านไมส่ามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว  ต้องติดต่อมาที บริษัท บลโูน้ต เป็นต้นไป เพือแก้ไขข้อมลู และทําการปิดสต๊อกสินปี 2559 ใหม ่ตอ่ไป 
ได้ทนั ก่อนวนัที 01/01/2560  เพือทําข้อมลูปี 2559 ก่อน แล้วทํางานของปี 2559 ตอ่ไป
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ให้เรียบร้อย   แล้วจงึปิดสตอ็กสินปี 2559

กรณีทีไม่แน่ใจว่าทําแล้ว จะมีปัญหาระหวา่งทํางานหรือไม ่ สามารถ รอติดตอ่สอบถาม เพือดําเนินการจาก ทาง บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั
กรณี Job ของศนูย์บริการ ทียงัซ่อมไมเ่สร็จ ไม่จําเป็นต้องปิซอ่มไมเ่สร็จ ก็ยงัไมต้่องออกใบกํากบัภาษี ท่านสามารถปิดสต็ถงึแม้วา่เป็น Job ของปี 2559 ซงึเป็น 2559  กไ็มเ่ป็นไร ท่านก็ยงัสามารถมา เบิกจ่ายอะไหลต่อ่ในปี ตามปกติได้  
ในช่วงสินปี 2559นี บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์โดยเปิดทําการอกีครัง ในวนัพฤหสับดี 

Line ID=fardotcom ,E-mail=fardotcom@hotmail.com , 
priyakorn@bluenotesoftware.co.th, 
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2559 ถ้ามีการปิดปีแล้วมีการย้อนไปทํางานปี 2559 จะขนึหน้าจอ ดงันี

 กรณีทีไม่แน่ใจว่าทําแล้ว จะมีปัญหาระหวา่งทํางานหรือไม ่ สามารถ รอติดตอ่สอบถาม เพือดําเนินการจํากดั ในวนัที 05/01/2560  ได้เช่นกนั ไมจํ่าเป็นต้องปิด ณ 
ของศนูย์บริการ ทียงัซ่อมไมเ่สร็จ ไม่จําเป็นต้องปิดในปี 2559 เพราะในความเป็นจริงรถยงังออกใบกํากบัภาษี ท่านสามารถปิดสตอ็กสินปี 2559 ได้เลย  จากนนัเดินงานปกติ  คือ ซงึเป็น Job ซอ่มข้ามปี และเคยมีการเบิกจ่ายอะไหล่เข้ามาแล้วบางส่วนในปี กไ็มเ่ป็นไร ท่านก็ยงัสามารถมา เบิกจ่ายอะไหลต่อ่ในปี 2560 แล้วคอ่ยปิด Job และออกใบกํากบัปี 

บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั ปิดทําการตงัแต ่วนัที 30/12/2559พฤหสับดี ที 05/01/2560 กรณีมีปัญหาเร่งดว่นสามารถติดตอ่ผ่าน
mail=fardotcom@hotmail.com , 

priyakorn@bluenotesoftware.co.th,   มอืถือ 0879419399 หรือ 0814548842 
      ขอแสดงความขอบคณุ
     ทีมงาน บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์
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จะขนึหน้าจอ ดงันี

กรณีทีไม่แน่ใจว่าทําแล้ว จะมีปัญหาระหวา่งทํางานหรือไม ่ สามารถ รอติดตอ่สอบถาม เพือดําเนินการได้เช่นกนั ไมจํ่าเป็นต้องปิด ณ 31/12/2559  ก็ได้ 
เพราะในความเป็นจริงรถยงัได้เลย  จากนนัเดินงานปกติ  คือ ซอ่มข้ามปี และเคยมีการเบิกจ่ายอะไหล่เข้ามาแล้วบางส่วนในปี และออกใบกํากบัปี 2560

2559 – 04/01/2560  กรณีมีปัญหาเร่งดว่นสามารถติดตอ่ผ่าน                     
0814548842 ค่ะ 

ขอแสดงความขอบคณุ 
บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั 


