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โปรแกรมพิมพ์บิล (BILL PRINTING) 

 

โปรแกรมท่ีพฒันำขึ้นส ำหรับงำนขำยโดยเฉพำะ ท ำให้กำรท ำงำนดำ้นเอกสำรต่ำงๆ เป็นไปไดร้วดเร็วและถูกตอ้งมำกย่ิงขึ้น เช่น ใบเสนอรำคำ, 
ใบรับมดัจ ำ, ใบขำยสด, ใบขำยเช่ือ, ใบเพ่ิมหน้ี, ใบลดหน้ี, ใบวำงบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 

คุณสมบัติและควำมสำมำรถ (FEATURES) 

1. รูปแบบหนำ้จอสวยงำมน่ำใช ้

2. ระบบกำรคน้หำใชง้ำนง่ำย และรวดเร็ว 

3. สลบัผูใ้ชก้ำรท ำงำนไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งปิดโปรแกรม 

4. สร้ำงฐำนขอ้มูลไดไ้ม่จ ำกดั (Professional Editions, Enterprise Editions) 

5. ก ำหนด กำร Running เลขท่ีเอกสำรไดห้ลำยรูปแบบ 

6. ก ำหนด ประเภทสินคำ้,กลุ่มสินคำ้,ยี่ห้อสินคำ้,รุ่นสินคำ้,ขนำดสินคำ้,สีสินคำ้ ได ้

7. ก ำหนด วนัท่ีส่งของ,สถำนท่ีส่งของ,เขตกำรขำย,แผนก,โครงกำร,พนกังำนขำย,ขนส่งโดย ได ้

8. ก ำหนด ส่วนลดไดห้ลำยชั้นตำมตอ้งกำร เช่น 10%,2%,500 ทั้งส่วนลดรำยกำรและส่วนลดทำ้ยบิล 

9. ก ำหนด รำคำขำยได ้10 ล ำดบั 

10. ก ำหนด จ ำนวนวนัเครดิตของลูกคำ้ได ้

11. รองรับกำรคดิภำษีมูลค่ำเพ่ิมไดท้ั้งแบบรำคำรวมภำษี (Include VAT) และรำคำแยกภำษี (Exclude VAT)  
รวมทั้งรำยกำรท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี 

12. รองรับธุรกิจทั้งแบบซ้ือมำ/ขำยไป ธุรกิจบริกำร (รองรับภำษีไม่ถึงก ำหนด) 

13. สำมำรถรับช ำระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ เงินโอน ได ้

14. สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบฟอร์ม เสนอรำคำ, รับมดัจ ำ, ขำยสด, ขำยเช่ือ, เพ่ิมหน้ี, ลดหน้ี, วำงบิล, รับช ำระหน้ี ไดเ้องตำมตอ้งกำร 

15. สำมำรถวิเครำะห์กำรขำยเป็นรำยเดือน รำยปี ได ้

16. ก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ใชง้ำนแต่ละเมนูไดอ้ยำ่งละเอียด 

17. รำยงำน … 

• รำยงำนสรุปยอดขำยประจ ำวนั, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี 

• รำยงำนเปรียบเทียบยอดขำย 12 เดือน 

• รำยงำนใบส่งของคำ้งช ำระ 

• รำยงำนใบส่งของครบก ำหนดช ำระ 

• รำยงำนจดัอนัดบัยอดขำย (ตำมปริมำณ)  

• รำยงำนจดัอนัดบัยอดขำย (ตำมจ ำนวนเงิน) 

• ฯลฯ 
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ควำมต้องกำรของระบบ (SYSTEM REQUIREMENT) 

 OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 

 DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2) 

 CPU : 2.0 GHz or above 

 RAM : 4 GB or more 

 Harddisk : 10 GB or more 

 Monitor : 1024 x 768 or more 
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หน้ำจอ (SCREENSHOTS) 

 
HOME  

 
ก ำหนดบริษัท 
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รหัสลูกค้ำ  

 
รหัสสินค้ำ 
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ใบเสนอรำคำ  

 
ขำยเชื่อ 
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รับช ำระหนี ้ 

 
ออกแบบฟอรม์ 
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ฟอรม์ใบเสนอรำคำ  
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ฟอรม์ใบส่งของ/ใบก ำกับภำษี 
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ฟอรม์ใบเสร็จรับเงิน 
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รำยงำน (REPORTS) 

 
รำยงำนสรุปยอดขำยประจ ำเดือน  

 
รำยงำนสรุปยอดขำยประจ ำปี 

 
รำยงำนใบส่งของครบก ำหนดช ำระ  
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รำยงำนใบส่งของค้ำงช ำระ (แบบสรุป)  

 
รำยงำนจัดอันดับยอดขำย (ตำมจ ำนวนเงิน) – เรียงตำมสินค้ำ  
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รำยงำนจัดอันดับยอดขำย (ตำมจ ำนวนเงิน) – เรียงตำมลูกค้ำ  

 

 
รำยงำนภำษีขำย  
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รำคำ (PRICING)  

โปรแกรมมี 4 รุ่นให้เลือก คือ Subscription, Starter, Professional และ Enterprise  
โดยรุ่น Subscription จะเป็นกำรเช่ำใชร้ำยปี ส่วนรุ่นท่ีเหลือจะเป็นแบบซ้ือขำด (ควำมแตกต่ำงแต่ละรุ่น ตำมหวัขอ้ดำ้นซำ้ยมือ) 

 

** รำคำยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม **  

 

** รำคำดงักล่ำว ตอ้งสั่งซือ้ในครัง้เดยีวกนัเท่ำนัน้ ** 

** ท่ำนสำมำรถหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ยได ้3% เป็นค่ำบรกิำร ** 
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ติดต่อเรำ 

 

 

 

 

 

บริษัท คอมแพทบิส จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ่) 
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ฝ่ายขาย / ฝ่ายบริการ 

สอบถำมขอ้มลู หรือขอค ำแนะน ำกำรใชง้ำน 

โทรศพัท ์: 06-5585-9467, 08-1782-1302 

ไอดีไลน ์: wan151 

อีเมล ์: support@compatbiz.com 

ฝ่ายเทคนิค 

ปรกึษำดำ้นเทคนิค, ฮำรด์แวร,์ พฒันำซอฟตแ์วร ์

โทรศพัท ์: 08-9939-1861 

ไอดีไลน ์: @compatbiz 

อีเมล ์: info@compatbiz.com 

ID LINE Official : @compatbiz  

 
   

 วัน เวลา ท าการ  

วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์เวลำ 09:00 น. – 17:00 น. 
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