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คุณสมบตัเิดน่ และคุณสมบตัิทัว่ไปของโปรแกรม ITECFood 

 
ITECFood โปรแกรมร้ำนอำหำร โปรแกรมคิดเงินร้ำนอำหำร ระบบจัดกำรร้ำนอำหำร ส ำหรับร้ำน

กำแฟ ร้ำนเบเกอรี่ ร้ำนบุฟเฟ่ต์ ร้ำนไอศกรีม และร้ำนเครื่องดื่ม ได้รับกำรกำรันตีคุณภำพ จำกลูกค้ำชั้นน ำ 
ได้แก่ ร้ำน Secret Recipe (ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 60 สำขำ), ร้ำนชำบูอู๊ดเป็นต่อ (ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 20 สำขำ), 
ร้ำน Hokkaido, ร้ำนชำบูมำเนีย, ร้ำนตำปีกุ้งเผำยักษ์, ร้ำนป้อนคำเฟ่, ครัวมัณฑนำ และร้ำนโคโค่วำกิว เป็น
ต้น 

คุณสมบัติเด่นของ ITECFood 

(1.) รองรับกำรท ำงำนบนระบบ iOS รับออเดอร์ผ่ำน iPhone หรือ iPad  

(2.) ก ำหนดรำคำขำยแต่ละเมนู แยกตำมสำขำ ให้แตกต่ำงกันได้ 

(3.) มีระบบกำรช ำระบิลตำมโต๊ะ รวมโต๊ะ ย้ำยโต๊ะ แยกโต๊ะ 

(4.) สำมำรถตั้งค่ำ Printer ได้หลำยจุด (มำกกว่ำ 3 จุด) เช่น หน้ำร้ำน ในครัว บำร์น้ ำ 

(5.) ออกใบก ำกับภำษีทั้งอย่ำงย่อ และอย่ำงเต็ม โดยสำมำรถ Run เป็นเลขชุดเดียวกันได้ด้วย 

(6.) ตัด Stock ส่วนผสม เมื่อเกิดกำรขำย โดยดูได้ว่ำเมนูนี้ ตัด Stock อะไรไปบ้ำง 

(7.) ก ำหนดเวลำแบบ Buffet ได้ตำมต้องกำร 
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(8.) เก็บจ ำนวนลูกค้ำที่มำใช้บริกำรในร้ำน 

(9.) มีระบบ PO เพื่อส่ังซื้อวัตถุดิบ จำกสำขำใดก็ได้ 

(10.) น ำวัตถุดิบมำผลิต เพื่อเพิ่มเป็นเมนูขำย โดยโปรแกรมจะตัด Stock ของที่ใช้ผลิต และเก็บ 
Stock ของที่ผลิตใหม่ให้ทันที เช่น น ำน้ ำตำล นม และผงกำแฟ มำผลิตเป็นเมนูกำแฟเย็น 

(11.) มีระบบแจ้งเตือนว่ำของหมดในหน้ำขำย 

(12.) ดูยอดขำยแต่ละเมนู/สำขำ ตำมช่วงเวลำที่เลือก 

(13.) รองรับธุรกิจที่มีหลำยสำขำ ใช้งำนพร้อมกันได้ด้วยระบบ Real Time 

(14.) สำมำรถพักกำรท ำรำยกำรต่ำงๆได้ไม่จ ำกัด เช่น รับสินค้ำเข้ำระบบ ท ำรำยกำรขำย เช็คยอด
คงเหลือ หรือเมนูกำรใช้งำนอื่นๆในโปรแกรม 
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คุณสมบัติทั่วไปของ ITECFood 
(1) รองรับกำรท ำงำนได้แบบเครื่องเดียว หรือแบบหลำยเครื่อง โดยผ่ำนระบบ LAN หรือ WIFI 

(2) รองรับกำรท ำงำนแบบเชื่อมต่อหลำยสำขำผ่ำน Internet (ทุกครั้งที่มีกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ Server) 

(3) รองรับหน้ำจอแบบสัมผัส (Touch Screen) 

(4) รองรับกำรเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) 

(5) รองรับกำรเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ (Printer) 

(6) รองรับกำรพิมพ์เอกสำร ทั้งเครื่องพิมพ์สลิป และเครื่องพิมพ์ทั่วไป 

(7) รองรับกำรใช้งำนพร้อมกันได้หลำยหน้ำจอ 

(8) รองรับระบบสมำชิก, ส่วนลด 

(9) รองรับกำรรับ Order ผ่ำน Tablet 

(10)  รองรับกำรท ำงำน 2 ภำษำ คือ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 

(11)  รองรับกำรจัดกลุ่มของโต๊ะ, ย้ำยโต๊ะ, รวมโต๊ะ, แยกโต๊ะ, ยกเลิกโต๊ะ 

(12)  รองรับกำรเพ่ิมโต๊ะได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน 

(13)  รองรับกำรจัดกลุ่มสินค้ำได้ เช่น อำหำร, เครื่องดื่ม, ของหวำน  เพื่อควำมสะดวกในกำรขำยสินค้ำ 

(14)  รองรับกำรสร้ำงเมนูอำหำรชุด 

(15)  รองรับกำรตั้งรหัสสินค้ำ และรองรับสินค้ำได้ 2 แบบ คือ สนิค้ำตัดสต็อก (Inventory) สินค้ำที่ไม่มีกำร
ตัดสต็อก (Non Inventory) เช่น ค่ำบริกำร เป็นต้น 

(16)  สำมำรถ Add หรือ เพิ่มรูปภำพของสินค้ำได้ 

(17)  สำมำรถค ำนวณต้นทุนสินค้ำได้ 2 แบบ คือ ต้นทุนมำตรฐำน และต้นทนุเฉลี่ย ท ำให้ทรำบก ำไร / 
ขำดทุนได้ทันที เมื่อปิดกำรขำย 

(18)  รองรับกำรเช่ือมโยงสินค้ำ และวัตถุดิบเข้ำด้วยกันได้ เช่น เมื่อท ำรำยกำรขำยสินค้ำ วัตถุดิบจะตัด
สต็อกไปด้วยทันที  



บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จ ำกดั 
549/1 ถ.สรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 
Tel. : (083) 224-5559 / 02-017-7777 กด 7767,7768 
E-Mail : itecsoftware@outlook.com 
ติดตอ่ได้ในวนัจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 10:00 - 17:00 น. 

 

(19)  รองรับกำรตั้งรำคำขำยสินค้ำ ได้ถึง 5 ระดบัรำคำ 

(20)  สำมำรถใส่รำยกำรอำหำร และเครื่องดื่มได้ไม่จ ำกัด 

(21)  สำมำรถตั้งสูตร ส่วนประกอบของอำหำรได้ 

(22)  รองรับระบบซื้อสินค้ำ, ซื้อวัตถุดิบ 

(23)  รองรับระบบกำรสั่งอำหำรไปยังครัว และบำร์น้ ำ 

(24)  รองรับระบบบันทึกรำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย และอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกำรขำยสินค้ำ 

(25)  รองรับระบบเปิดกะ - ปิดกะ 

(26)  รองรับกำรน ำเข้ำ-ออกของเงินทอน 

(27)  รองรับกำรเก็บประวัติลูกค้ำ ผู้ขำย และพนักงำน 

(28)  รองรับกำรขำยสินค้ำแบบเปิดโต๊ะ 

(29)  รองรับกำรขำยแบบสั่งอำหำร เพื่อน ำกลับบ้ำน 

(30)  สำมำรถรับ Order โดยป้อนค ำสั่งพิเศษได้ เช่น ไม่เผ็ด, ไม่หวำน, ไม่เค็ม, ไม่ใส่ผงชูรส เป็นต้น 

(31)  สำมำรถดูสถำนะโต๊ะได้ว่ำ ว่ำง  หรือไม่ว่ำง 

(32)  สำมำรถตรวจสอบรำคำอำหำรได้ทันที จำกหน้ำขำยอำหำร 

(33)  สำมำรถพิมพ์ใบสรุปยอดจำกเครื่องได้ทันที โดยไม่ต้องรอนำน 

(34)  สำมำรถใส่รำยช่ือลูกค้ำที่มำทำนอำหำร เพื่อเป็นกำรเก็บประวิติสมำชิกได้ 

(35)  สำมำรถตรวจสอบกำรส่งเงินของแคชเชียร์ได้ 

(36)  รองรับสถำนะกำรรับเงิน แบบเงินสด, เงินชื่อ, เช็ค, บัตรเครดิต, เงินโอนและ อื่นๆ 

(37)  รองรับกำรรับเงินได้มำกว่ำ 1 ชนิด ขึน้ไป เช่น รับเปน็เงินสดส่วนหนึ่ง บัตรเครดิตอีกส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

(38)  รำยงำนสรุปยอดขำย แยกตำมประเภทอำหำร / เครื่องดื่ม / ลูกค้ำ / โต๊ะ ได้ 

(39)  ตรวจสอบประวัติกำรสั่งรำยกำรอำหำรย้อนหลังได้ 
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(40)  สำมำรถตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรขำยได้ ว่ำผู้ใช้โปรแกรมได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรขำย

ใดบ้ำง 
(41)  รองรับระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม โดยกำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ในแต่ละ User 

(42)  รำยงำนกำรวิเครำะห์สินค้ำคงคลังวัตถุดิบ 

(43)  รำยงำนกำรวิเครำะห์ก ำไร/ขำดทุนเบื้องต้น 

(44)  สำมำรถ Export ข้อมูลหรือรำยงำน ลง Word, Excel, PDF, และ Text File ได้ 

(45)  รองรับระบบส ำรองข้อมูล (Auto Backup) 

 

 

 


