
 

  

โปรแกรมระบบงานขาย 
SALE ORDER 

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 
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โปรแกรมระบบงานขาย (SALE ORDER) 

 

โปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นส าหรับงานขายและสตอ็กสินคา้ ท าให้การท างานดา้นเอกสารต่างๆ เป็นไปไดร้วดเร็วและถูกตอ้งมากย่ิงขึ้น  
เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมดัจ า, ใบขายสด, ใบขายเช่ือ, ใบเพ่ิมหน้ี, ใบลดหน้ี, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 

คุณสมบัติและความสามารถ (FEATURES) 

1. รูปแบบหนา้จอสวยงามน่าใช ้

2. ระบบการคน้หาใชง้านง่าย และรวดเร็ว 

3. สลบัผูใ้ชก้ารท างานไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งปิดโปรแกรม 

4. สร้างฐานขอ้มูลไดไ้ม่จ ากดั (Professional Editions, Enterprise Editions) 

5. ก าหนด การ Running เลขท่ีเอกสารไดห้ลายรูปแบบ 

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

7. ก าหนด วนัท่ีส่งของ,สถานท่ีส่งของ,เขตการขาย,แผนก,โครงการ,พนกังานขาย,ขนส่งโดย ได ้

8. ก าหนด ส่วนลดไดห้ลายชั้นตามตอ้งการ เช่น 10%,2%,500 ทั้งส่วนลดรายการและส่วนลดทา้ยบิล 

9. ก าหนด ราคาขายได ้10 ล าดบั 

10. ก าหนด จ านวนวนัเครดิตของลูกคา้ได ้

11. รองรับการคดิภาษีมูลค่าเพ่ิมไดท้ั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยกภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการท่ีไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษี 

12. รองรับธุรกิจทั้งแบบซ้ือมา/ขายไป ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงก าหนด) 

13. สามารถรับช าระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ เงินโอน ได ้

14. สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบฟอร์ม เสนอราคา, รับมดัจ า, ขายสด, ขายเช่ือ, เพ่ิมหน้ี, ลดหน้ี, วางบิล, รับช าระหน้ี ไดเ้องตามตอ้งการ 

15. สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได ้

16. รองรับระบบสตอ็กสินคา้ เช่น ยอดยกมา, รับสินคา้, เบิกสินคา้, ปรับปรุงสินคา้ 

17. ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านแต่ละเมนูไดอ้ยา่งละเอียด 

18. รายงาน … 

• ระบบงานขาย 

1. รายงานเสนอราคา 

2. รายงานรับมดัจ า 

3. รายงานขายสด 

4. รายงานขายเช่ือ 

5. รายงานเพ่ิมหน้ี 

6. รายงานลดหน้ี 
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7. รายงานวางบิล 

8. รายงานสรุปยอดขายประจ าวนั 

9. รายงานสรุปยอดขายประจ าเดือน 

10. รายงานสรุปยอดขายประจ าปี 

11. รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน 

12. รายงานใบส่งของคา้งช าระ 

13. รายงานใบส่งของครบก าหนดช าระ 

14. รายงานจดัอนัดบัยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามลูกคา้ 

15. รายงานจดัอนัดบัยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามพนกังานขาย 

16. รายงานจดัอนัดบัยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินคา้ 

17. รายงานจดัอนัดบัยอดขาย (ตามจ านวนเงิน) – เรียงตามลูกคา้ 

18. รายงานจดัอนัดบัยอดขาย (ตามจ านวนเงิน) – เรียงตามพนกังานขาย 

19. รายงานจดัอนัดบัยอดขาย (ตามจ านวนเงิน) – เรียงตามสินคา้ 

20. ฯลฯ 

• ระบบสินคา้คงคลงั 

1. รายงานยอดยกมา 

2. รายงานรับสินคา้ 

3. รายงานเบิกสินคา้ 

4. รายงานปรับปรุงสินคา้ 

5. รายงานสินคา้คงเหลือ 

6. รายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

7. รายงานบญัชีพิเศษและบญัชีคุมสินคา้ 

8. รายงานการเคล่ือนไหวสินคา้ 

9. รายงานสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว 

10. รายงานสินคา้คงเหลือต ่ากว่ายอดต ่าสุด 

11. รายงานสินคา้คงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด 

12. ฯลฯ 
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ความต้องการของระบบ (SYSTEM REQUIREMENT) 

 OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (x86 and x64) 

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

 CPU : 2.0 GHz or above 

 RAM : 2 GB or more 

 Harddisk : 10 GB or more 

 Monitor : 1024 x 768 or more 

  



 
4 

หน้าจอ (SCREENSHOTS) 

 
HOME  

 
ก ำหนดบริษัท 
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กำรตั้งค่ำระบบ 

 
ก ำหนดเลขที่อัตโนมัติ 
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รหัสพนักงำน  

 
รหัสลูกค้ำ 
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รหัสสินค้ำ  

 
รหัสสินค้ำ (รูปภำพ) 
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เสนอรำคำ  

 
ขำยเชื่อ 
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รับช ำระหนี ้ 

 
รับสินค้ำ 



 
10 

 
ออกแบบฟอรม์  
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รายงาน (REPORTS) 

 
รำยงำนจัดอันดับยอดขำย (ตำมจ ำนวนเงิน) – เรียงตำมสินค้ำ  

 
รำยงำนจัดอันดับยอดขำย (ตำมจ ำนวนเงิน) – เรียงตำมลูกค้ำ 
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รำยงำนใบส่งของค้ำงช ำระ (แบบสรุป)  

 
รำยงำนเปรียบเทียบยอดขำย 12 เดือน  

 
รำยงำนภำษีขำย  
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รำยงำนกำรเคล่ือนไหวสินค้ำ (เฉพำะรำยกำรที่เคล่ือนไหว)  

 
รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ 
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รำยงำนบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้ำ  

 
รำยงำนสินค้ำคงเหลือ (แสดงต้นทุน)  
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รำยงำนสินค้ำคงเหลือ  
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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. 

   

 

https://compatbiz.com/ 
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