
 

  

โปรแกรมบนัทึกแบบยืน่ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
VAT SYSTEM 

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 



 
1 

โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT SYSTEM) 

 

โปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.30 และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

คุณสมบัติและความสามารถ (FEATURES) 

1. รูปแบบหนา้จอสวยงามน่าใช ้

2. ระบบการคน้หาใชง้านง่าย และรวดเร็ว 

3. สลบัผูใ้ชก้ารท างานไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งปิดโปรแกรม 

4. สร้างฐานขอ้มูลไดไ้ม่จ ากดั (Professional Editions, Enterprise Editions) 

5. สามารถน าเขา้ขอ้มูลลูกคา้, ผูข้าย, พนกังาน ท่ีมีอยูแ่ลว้ จาก MS Excel เขา้สู่โปรแกรมได ้

6. สามารถบนัทึกรายการภาษีซ้ือได ้

7. สามารถบนัทึกรายการภาษีขายได ้

8. สามารถออกแบบรูปแบบฟอร์ม ภาษีซ้ือ, ภาษีขาย, ภพ.30 และใบแนบ ภ.พ.30 ไดด้ว้ยตวัเอง 

9. สามารถส่งออกขอ้มูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสาร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแมแ้ต่ รูปแบบที่ใชก้บั 
โปรแกรม Excel อยา่ง ไฟลต์ระกูล XLS และ XLSX ได ้

10. สามารถยื่นแบบฯ ผา่นอินเทอร์เน็ต 

11. ก าหนดรูปแบบการ Running เลขท่ีเอกสารไดห้ลายรูปแบบ ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

12. ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านแต่ละเมนูไดอ้ยา่งละเอียด 

13. รายงาน … 

• รายงานภาษีซ้ือ 

• รายงานภาษีขาย 

• รายงาน ภ.พ.30 

• รายงาน ใบแนบ ภ.พ.30 

• ยื่นแบบฯ ผา่นอินเทอร์เน็ต 
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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 
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หน้าจอ (SCREENSHOTS) 

 
HOME  

 
ก ำหนดบริษัท 
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รหัสลูกค้ำ  

 
รหัสผู้ขำย 



 
5 

 
ภำษีขำย 

 
ภำษีซือ้ 
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รายงาน (REPORTS) 

 
รำยงำนภำษีขำย 

 
รำยงำนภำษีซือ้ 
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ภ.พ. 30  
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ใบแนบ ภ.พ. 30  
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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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