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รายงานรายละเอยีดใบขายสด ตามเอกสาร.

หนา้ที�      1  /  2

รหสัโครงการ : ทั �งหมดหมวดสนิคา้ : ทั �งหมด

ประเภทสนิคา้ : ทั �งหมด ตําแหน่งเก็บสนิคา้ : ทั �งหมด

คลงัสนิคา้ : ทั �งหมดรหสัซื�อขาย : ทั �งหมด

รหสัสนิคา้ : ทั �งหมด

 * * เงื%อนไขในการแสดงรายงาน * * 

แผนก : ทั �งหมดรหสัลกูหนี� : ทั �งหมดประเภทลกูหนี� : ทั �งหมด วนัที�กําหนดสง่ : ทั �งหมด

วนัที�ใบกํากบัเต็มรปู : ทั �งหมด

เลขที�เอกสาร : ทั �งหมด

ระหวา่งวนัที� 04/06/2561 ถงึ 04/06/2561

ประเภทเอกสาร : ทั �งหมด

สาขา : ทั �งหมด

พนักงานขาย : ทั �งหมด

วนัที�ครบกําหนดรับ : ทั �งหมด

วธิจีัดสง่สนิคา้ : ทั �งหมด

ยอดเงนิ 
 หนว่ยนบั

สว่นลด วนัที%เอกสาร เลขที%เอกสาร
รหสั ภพ.

มลูคา่ จํานวน 

แถม 
ราคา @ 

สว่นลด มลูคา่
ตน.เก็บ

รหสัสนิคา้ ชื%อสนิคา้
ชื%อลกูหนี0

ขาย /รายการ หลงัลด ทา้ยบลิ ไมร่วมภาษ ี สทุธ ิ

04/06/2561 610604/100010001 01 ลกูหนี0การคา้ สาขา : 00000 แผนก : 03 โครงการ : 0
610604/100010001 เงนิสดเงื%อนไข :วนัที%ใบกํากบัภาษ ี: เลขที%ใบกํากบั : 0พนกังานขาย :04/06/2561

1.7725.238850267900047 -1 27.00กลอ่ง -  --  แลคตาซอย ผสมงาดํา 1000มล. 27.00 01

1.9628.048850889510501 -1 30.00ซอง -  --  กาแฟซซูกูโิกลดส์เปเชี�ยล250กรัม.ซอง 30.00 01

7.32104.688850025127617 -2 112.00กระป๋อง -  --  UFC ลกูตาลในนํ�าเชื�อม 565G 112.00 01

5.8283.188851932193146 -1 89.00ขวด -  --  ครมีนวดโดฟ&ทรทีเมน้ทน์ํ�าเงนิ130มล. 89.00 01

5.5078.508851932208277 -1 84.00ขวด -  --  คอมฟอรท์อัลตรา้สทีอง 800มล 84.00 01

0.598.418850002023185 -1 9.00ขวด -  --  108SHOP ลา้งจานซเูปอรเ์ลมอน 170มล 9.00 01

12.96185.048850029021904 -1 198.00ขวด -  --  นีเวยี คดิสโ์รลออน SPF50 50มล 198.00 01

0.527.488859034300011 -2 8.00ซอง -  --  108 คัพส ์3IN1 รสออรจินิอล 18G 8.00 01

1.1716.839991600000143 -1 18.00ถุง -  --  มติรผล นํ�าตาลแดง(โอทึ�ง) 500G(ตัก) 18.00 01

0.7911.219991700000051 -1 12.00แผง -  --  ไบรเยล 10เม็ด 12.00 01

0.334.679992000000191 -1 5.00ซอง -  --  โรลเลอรค์อรน์ รสช็อกโกแลต 5บ 5.00 01

0.9814.029992192229523 -3 15.00ซอง -  --  เถา้แกน่อ้ย สาหร่ายทอดรสซฟีู้ด 3.5G 15.00 01

0.9213.089992192229813 -1 14.00กอ้น -  --  วาสลนีสบู ่สเีขยีว 75G 14.00 01

2.7539.259992192229851 -3 42.00กอ้น -  --  วาสลนีสบู ่สฟี้า 75G 42.00 01

4.0657.949992192230642 -1 62.00ซอง -  --  ดาวนน์ี� กลิ�นอนิโนเซน้ส ์600มล 62.00 01

0.334.679992192240160 -1 5.00ขวด -  --  โตเน่ นํ�าสม้ 220มล 5บ 5.00 01

0.659.359992192240290 -1 10.00โหล -  --  หมี�ตม้ยําลําซิ�ง 1บ. 10.00 01

4.7067.309992192240856 -1 72.00กระปกุ -  --  รจีอยสร์ชิ ครมีบาททรทีเมนท ์150มล. 72.00 01

9.03128.979992192240863 -1 138.00กระปกุ -  --  แพนทนี ทรทีเมนทโ์ททัลแคร(์ใหม)่ 250G 138.00 01

0.334.679992192241884 -1 5.00ซอง -  --  ตมูตาม ขา้วโพดอบกรอบ 5บ. 5.00 01

4.4563.559992192241914 -2 68.00ขวด -  --  โดฟ โรลออนสนีํ�าเงนิ 25มล 68.00 01

0.7911.219992192248067 -1 12.00กอ้น -  --  เบบี�มายด ์สบูส่ฟี้า 75G 12.00 01

41.21588.799992192248074 -3 630.00ขวด -  --  กาวสิคอน รสเปเปอรม์ิ�นต ์150มล 630.00 01

0.131.879992192249446 -1 2.00ชิ�น -  --  วอยซค์อมโป รสสตรอเบอรร์ี� 360G 2.00 01

8.11115.899992192280739 -1 124.00ขวด -  --  แพนทนี เนเจอรแ์ครฟ์ลูเนสไลฟ์ 480 124.00 01

7.20102.809992192280753 -1 110.00ขวด -  --  แพนทนี สมทูซลิกี�(ใหม)่ 480มล 110.00 01

7.20102.809992192280760 -1 110.00ขวด -  --  แพนทนี เอ็กซต์รา้มอยส ์480มล 110.00 01

2.6237.389992192280845 -5 40.00ซอง -  --  คนอรอ์ร่อยชัวร ์ผงปรุงครบรส 75G 40.00 01

13.08186.929992192288583 -1 200.00กอ้น -  --  สบูโ่สม ผสมคอลลาเจน 70G 200.00 01

หมายเหตุ  * = เอกสารถูกยกเลกิ
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