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โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค (CHEQUE PRINTING) 

 

โปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นส าหรับงานส่ังจ่ายเช็คโดยเฉพาะ ด าเนินการไดง้่าย ถูกตอ้ง รวดเร็ว และอีกทั้งยงั สามารถดูประวติัการจ่ายเช็ค  
ตรวจสอบยอดคงเหลือ และรายการเคล่ือนไหวของแต่ละบญัชีไดอ้กีดว้ย 

คุณสมบัติและความสามารถ (FEATURES) 

1. รูปแบบหนา้จอสวยงามน่าใช ้

2. ระบบการคน้หาใชง้านง่าย และรวดเร็ว 

3. สลบัผูใ้ชก้ารท างานไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งปิดโปรแกรม 

4. สร้างฐานขอ้มูลไดไ้ม่จ ากดั (Professional Editions, Enterprise Editions) 

5. ก าหนดธนาคารและรูปแบบของเช็ค ไดไ้ม่จ าจดั 

6. ก าหนดการ พิมพเ์ช็ค ขีดคร่อม “A/C Payee only” ได ้

7. ก าหนดการ พิมพเ์ช็ค ขีดฆ่า “หรือผูถื้อ” ได ้

8. ก าหนดสถานะเช็คได ้เช่น เช็คในมือ, เช็คหยดุจ่าย, เช็คยกเลิก, เช็คผา่น, เช็คคนื 

9. ก าหนดรายละเอียดหรือหมายเหตุในการจ่ายเชค็ได ้

10. ก าหนดการ Running เลขท่ีเอกสารไดห้ลายรูปแบบ 

11. ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านแต่ละเมนูไดอ้ยา่งละเอียด 

12. พิมพใ์บส าคญัจ่ายได ้(ออกแบบรูปแบบตวัอกัษร สี หรือใส่โลโก/้เคร่ืองหมายการคา้ไดเ้อง) 

13. พิมพซ์องจดหมายได ้(ออกแบบรูปแบบตวัอกัษร สี หรือใส่โลโก/้เคร่ืองหมายการคา้ไดเ้อง) 

14. พิมพเ์ช็คไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ออกแบบรูปแบบตวัอกัษร สี หรือใส่โลโก/้เคร่ืองหมายการคา้ไดเ้อง) 

15. พิมพเ์ช็ค,พิมพใ์บส าคญัจ่าย,พิมพซ์องจดหมาย แบบต่อเน่ืองหลาย ๆ ใบได ้

16. หนา้จอแสดงภาพรวมของระบบ เช่น ยอดเงินคงเหลือ(Balance) ,สรุปเช็ค (Cheque Summary) , 
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ (Post Dated Cheque) 

17. รายงาน … 

• รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามวนัท่ีเอกสาร 

• รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามวนัท่ีเชค็ 

• รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามบญัชีธนาคาร 

• รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามเจา้หน้ี 

• รายงานยอดคงเหลือ – เรียงตามประเภทบญัชี 

• รายงานยอดคงเหลือ – เรียงตามธนาคาร 

• รายงานการเคล่ือนไหว 

• ฟอร์มเซ็นรับเช็ค 
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ความต้องการของระบบ (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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หน้าจอ (SCREENSHOTS) 

 
HOME  

 
ก ำหนดบริษัท 



 
4 

 
ก ำหนดเลขที่อัตโนมัติ  

 
รหัสธนำคำร 
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รหัสบัญชีธนำคำร  

 
รหัสเจ้ำหนี ้ 
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รำยกำรเช็ค 

 
จ่ำยเช็ค 
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ฝำกเงิน  

 
ถอนเงิน 
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ออกแบบเช็ค  

 
กำรตั้งค่ำระบบ 
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ตัวอย่ำงใบส ำคัญจ่ำย 

 
ตัวอย่ำงกำรพิมพ์เช็ค 
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รายงาน (REPORTS) 

 
รำยงำนยอดคงเหลือ  

 
รำยงำนกำรเคล่ือนไหว 
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รำยงำนเช็คจ่ำย  

 
ฟอรม์เซ็นรับเช็ค  
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รำคำ (PRICING)  

โปรแกรมมี 4 รุ่นให้เลือก คือ Subscription, Starter, Professional และ Enterprise  
โดยรุ่น Subscription จะเป็นการเช่าใชร้ายปี ส่วนรุ่นท่ีเหลือจะเป็นแบบซ้ือขาด (ความแตกต่างแต่ละรุ่น ตามหวัขอ้ดา้นซา้ยมือ) 

 

** รำคำยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม **  

 

** รำคำดงักล่ำว ตอ้งสั่งซือ้ในครัง้เดยีวกนัเท่ำนัน้ ** 

** ท่ำนสำมำรถหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ยได ้3% เป็นค่ำบรกิำร **  
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ติดต่อเรำ 

 

 

 

 

 

บริษัท คอมแพทบิส จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ่) 

91/115 หมูท่ี่ 11 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  

โทรศพัท ์: 06-5585-9467, 08-9939-1861 

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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