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ขัน้ตอนอยา่งงา่ย 

การนําขอ้มูลสนิคา้เขา้ดว้ยไฟล ์CSV แนะนําให้ทาํเฉพาะตอนเร่ิมตน้ระบบครัง้แรกเทา่นัน้ 
1. ดาวโหลดไฟล ์ product_example.xls หรือดาวโหลดจากท่ี  www.silompos.com 

2. เปิดไฟลท่ี์ไดม้าดว้ยโปรแกรม Excel และใสข่อ้มูลสนิคา้โดยเลียนแบบขอ้มูลตัวอยา่งในไฟล์  

3. บันทึกไฟลโ์ดย save as เป็น product_example.csv 

4. ทาํการแกไ้ขการเขา้รหัสขอ้มูล เป็น UTF-8 สาํหรับ iPad โดยการเปิดไฟล ์product_example.csv 
ดว้ยโปรแกรม Notepad แลว้สง่ไฟลเ์ขา้อีเมลข์องทา่นเอง  

5. เปิดอีเมล ์และเปิดไฟลแ์นบดว้ย iPad 

6. เลือก Copy to SilomPOS เป็นอันเสร็จ 

 

   

http://www.silompos.com/resource/product_example.xls
http://www.silompos.com/
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ขัน้ตอนอยา่งละเอียด 

การนําขอ้มูลสนิคา้เขา้ดว้ยไฟล ์CSV แนะนําให้ทาํเฉพาะตอนเร่ิมตน้ระบบครัง้แรกเทา่นัน้ 

1. ดาวโหลดไฟล ์ product_example.xls หรือดาวโหลดจากท่ี  www.silompos.com 
2. เปิดไฟลท่ี์ไดม้าดว้ยโปรแกรม Excel และใสข่อ้มูลสนิคา้โดยเลียนแบบขอ้มูลตัวอยา่งในไฟล์  

 

Catagory หมายถึง  กลุม่สนิคา้ท่ีทางร้านแบง่เอง 

Name หมายถึง  ช่ือสนิคา้ มีแนวทางรูปแบบการตัง้คือ “ย่ีห้อ” “ชนิดสนิคา้” “ส ีขนาด” แตจ่ะมีรูปแบบการตัง้แบบอ่ืนๆกไ็ด ้

Price หมายถึง  ราคาท่ีตอ้งการขาย 

Skucode หมายถึง  เลขหรืออักษรท่ีใชแ้ทนตัวสนิคา้ท่ีมีขนาดเลก็สุดท่ีตอ้งการขาย 

Plucode หมายถึง  เลขหรือักษรท่ีใชร้ะบุขนาดบรรจุนัน้ๆ 

“มามา่หมูสับแบบซอง6บาทมีบาร์โคด้ขา้งซองคือ 885xxx1234 

บรรจุใสก่ลอ่งละ 30 ซองมีบาร์โคด้ขา้งกลอ่งคือ 1885xxx1289” 

จากข้างต้น   มามา่หมูสับซอง มี  skucode = 885xxx1234 มี  plucode = 885xxx1234 

       มามา่หมูสับลัง   มี  skucode = 885xxx1234 มี  plucode = 885xxx1289 

Unit หมายถึง  ช่ือเรียกหน่วยบรรจุ 

Pluratio หมายถึง  จาํนวนช้ินสนิคา้ท่ีถูกรวมไวใ้น 1 หน่วยบรรจุเม่ือเทียบกับหน่วยขายยอ่ยสุด 

http://www.silompos.com/resource/product_example.xls
http://www.silompos.com/
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Vattype หมายถึง  ประเภทภาษีของสนิคา้นัน้ๆ ในไทย มีแบง่หลักๆออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

V =สนิคา้ท่ีตอ้งนําสง่ภาษีไดแ้กส่นิคา้ท่ัวไปทุกตัว ยาลม ยาหมอ่ง ยาสฟัีน มามา่ ปลากระป๋อง ฯลฯ 

N =สนิคา้ท่ีไดรั้บการละเวน้การนําสง่ภาษี เชน่ นํา้ตาลทรายขาว นมสดแทร้สจืด 
ขา้วสารท่ีไมไ่ดผ้า่นการปรับแตง่ อาหารสัตวท่ี์เกิดจากการแปรรูปเศษเหลือจากเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้ 

Product type หมายถึง  ประเภทสนิคา้ท่ีใชใ้นโปรแกรมมีผลเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการรายงานยอดขายและตัดสตอ็ก มี  
4 ประเภทไดแ้ก่ 

P =สนิคา้ท่ัวไปสว่นใหญ ่นับช้ินนับหน่วยบรรจุได ้มียอดขายและมียอดสตอ็ก 

S =สนิคา้ท่ีเป็นสนิคา้บริการ มียอดขาย แตไ่มมี่ยอดสตอ็ก 

SN=สนิคา้ท่ีมีเลขประจาํตัวไมซ่ํา้กัน เชน่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตา่งๆ มียอดขาย ยอดสตอ็ก  

Serial หมายถึง เลขประจาํตัวสนิคา้ ใชง้านเฉพาะสนิคา้ท่ีมี Product type = SN เทา่นัน้ 
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3. บันทึกไฟลโ์ดย save as เป็น products_example.csv 
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4. ทาํการแกไ้ขการเขา้รหัสขอ้มูล เป็น UTF-8 สาํหรับ iPad โดยการเปิดไฟล ์products template.csv 
ดว้ยโปรแกรม Notepad แลว้สง่ไฟลเ์ขา้อีเมลข์องทา่นเอง  
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***หลักจากเลือก save as ให้แกค้า่การบันทึกจากแบบรูปดา้นบน ให้เป็นดังรูปดา้นลา่ง*** 
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5. เปิดอีเมล ์และเปิดจดหมายท่ีมีไฟลแ์นบดว้ย iPad 

 

(รูปจาก Mail app ของ iPad) 
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6. เลือก Copy to SilomPOS เป็นอันเสร็จ 

 

 

(รูปจาก Mail app ของ iPad) 
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(***ระหว่างการนําเข้าข้อมูลห้ามปิดเคร่ือง จนกว่าจะดาํเนินการเสร็จโดยปกติใช้เวลา 2-3 นาทีข้ึนกับจาํนวนสนิค้า***)   
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ปัญหาท่ีอาจพบ 
ท่ีหน้าจอ iPad ข้ึนขอ้ความวา่ “ไมส่ามารถนําเขา้ขอ้มูลได”้ 
สาเหตุ:  ยังไมไ่ดเ้ปล่ียน Encoding ของไฟล ์products_example.csv จาก ANSI เป็น UTF-8 

 

การแกไ้ข: 1. กลับไปเปิดไฟล ์products_example.csv 

2. กดบันทึกเปล่ียนจาก ANSI เป็น UTF-8 อีกครัง้ 

 

มีขอ้มูลสนิคา้ในไฟล ์product_example.csv สามารถนําเขา้สาํเร็จ แต ่ไมมี่สนิคา้นัน้แสดงอยูใ่นหน้าขาย 
SilomPOS 
สาเหตุ:  สนิคา้นัน้มีรหัส skucode และหรือ plucode ซํา้กับสนิคา้ตัวอ่ืนๆท่ีอยูใ่นเคร่ืองอยูก่อ่นแลว้ 

การแกไ้ข:  1.เปิดไฟล ์product_example.xls และคน้หารายการสนิคา้ท่ีมีทัง้ skucode และ plucode 
ซํา้กับตัวอ่ืนๆ โดยอาจใชฟั้งกช่ั์น Remove Duplicated (มีใน Excel 2010) เขา้ชว่ยคน้หาท่ีคอลัมม ์plucode 

2. บันทึกเป็นไฟล ์csv แลว้แกไ้ข Encoding เป็น UTF-8  

3. สง่ไฟล ์product_example.csv เขา้อีเมลแ์ลว้นําขอ้มูลเขา้ SilomPOS อีกครัง้ 

 

มีสนิคา้ราคาเป็น 0 บาท และไมมี่ช่ืออยูใ่นหน้าขายของ SilomPOS 
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สาเหตุ:  เกิดจากขัน้ตอนการ Save as ไฟล ์product_example.xls เป็น product_example.csv 
             มีบรรทัดท่ีมีขอ้มูลเป็น  , , , , , , , , , , , , , , เกิดข้ึน   
การแกไ้ข:  1. ลบขอ้มูลสนิคา้ท่ีไมต่อ้งการโดยใชห้น้าจัดการสนิคา้ (Products) ใน SilomPOS  

2. ตรวจสอบลบบรรทัดท่ีไมมี่ขอ้มูลในไฟล ์product_example.xls 

3. ลบบรรทัดท่ีมีขอ้มูลเป็น , , , , , , , , , , , , , , ในไฟล ์product_example.csv 

4. สง่ไฟล ์product_example.csv เขา้อีเมลแ์ลว้นําขอ้มูลเขา้ SilomPOS อีกครัง้ 

 


