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โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง  (INVENTORY CONTROL) 

 

โปรแกรมเก่ียวกบัการควบคุมสตอ๊กสินคา้ ท าให้การท างานเร่ืองของการเช็คสินคา้เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
โดยโปรแกรมตวัน้ีสามารถท่ีจะดูยอดคงเหลือไดม้ากมายหลายรูปแบบ 

คุณสมบัติและความสามารถ (FEATURES) 

1. รูปแบบหนา้จอสวยงามน่าใช ้

2. ระบบการคน้หาใชง้านง่าย และรวดเร็ว 

3. สลบัผูใ้ชก้ารท างานไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งปิดโปรแกรม 

4. สร้างฐานขอ้มูลไดไ้ม่จ ากดั (Professional Editions, Enterprise Editions) 

5. ก าหนด ประเภทสินคา้,กลุ่มสินคา้,ยี่ห้อสินคา้,รุ่นสินคา้,ขนาดสินคา้,สีสินคา้ ได ้

6. ก าหนด คลงั และท่ีเก็บสินคา้ ได ้

7. ก าหนด แผนก และโครงการ ได ้

8. ก าหนด ผูรั้บหรือผูเ้บิกสินคา้ ได ้

9. ก าหนดการ Running เลขท่ีเอกสารไดห้ลายรูปแบบ 

10. ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านแต่ละเมนูไดอ้ยา่งละเอียด 

11. รองรับการรับจ่ายสินคา้ ดว้ยรหสับาร์โคด้ 

12. พิมพฟ์อร์มต่าง ๆ ได ้เช่น ยอดยกมา,รับสินคา้,เบิกสินคา้,ปรับปรุงสินคา้ ได ้(ออกแบบรูปแบบตวัอกัษร สี  
หรือใส่โลโก/้เคร่ืองหมายการคา้ไดเ้อง) 

13. แบบฟอร์ม/รายงาน ต่างๆ สามารถ Export เป็นรูปแบบเอกสาร PDF,HTML,MHT,RTF,XLS,XLSX,CSV,Text,Image ได ้

14. มีหนา้จอแสดงสินคา้คงเหลือ แบบ Pivot ซ่ึงสามารถท่ีจะดูสินคา้คงเหลือตาม แผนก,โครงการ,ยี่ห้อ,ประเภท,สี,ขนาด,รุ่น,คลงั,ท่ีเก็บ 
ตามล าดบัชั้นท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งอิสระ 

15. มีการแจง้เตือนสินคา้คงเหลือต ่ากว่ายอดต ่าสุด 

16. มีการแจง้เตือนสินคา้คงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด 

17. รายงาน … 

• รายงานสินคา้คงเหลือ 

• รายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

• รายงานบญัชีพิเศษและบญัชีคุมสินคา้ 

• รายงานการเคล่ือนไหวสินคา้ 

• รายงานสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว 

• รายงานสินคา้คงเหลือต ่ากว่ายอดต ่าสุด, รายงานสินคา้คงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด 

• ฯลฯ 
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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  

 
รำยกำรสินค้ำ 
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รหัสสินค้ำ  

 
รหัสสินค้ำ (รูปภำพสินค้ำ) 
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ยอดยกมำ 

 
รับสินค้ำ 
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เบิกสินค้ำ  

 
สั่งซือ้สินค้ำ 
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กำรตั้งค่ำระบบ 
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รายงาน (REPORTS) 

 

 
รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ  



 
10 

 
รำยงำนบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้ำ 

 
รำยงำนกำรเคล่ือนไหวสินค้ำ  
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รำยงำนสินคำ้คงเหลือ (แสดงตน้ทนุ)  
 

 
รำยงำนสินคำ้คงเหลือ 
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รำยงำนสินคำ้ที่ไมม่ีกำรเคลื่อนไหว 
 

 
รำยงำนสินค้ำคงเหลือต ่ำกว่ำยอดต ่ำสุด  

 
รำยงำนสินคำ้คำ้งรบั 
 
 
 
 
 



 
13 

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 
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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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