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โปรแกรมใบส ำคัญรับ/ใบส ำคัญจ่ำย  (VOUCHER SYSTEM) 

 

โปรแกรมท่ีใชส้ ำหรับควบคุมกำรรับเงิน/จ่ำยเงิน ของกิจกำร สำมำรถออกแบบฟอร์มไดด้ว้ยตวัเอง 

คุณสมบัติและควำมสำมำรถ (FEATURES) 

1. รูปแบบหนำ้จอสวยงำมน่ำใช ้

2. ระบบกำรคน้หำใชง้ำนง่ำย และรวดเร็ว 

3. สลบัผูใ้ชก้ำรท ำงำนไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งปิดโปรแกรม 

4. สร้ำงฐำนขอ้มูลไดไ้ม่จ ำกดั (Professional Editions, Enterprise Editions) 

5. สำมำรถน ำเขำ้ขอ้มูลลูกคำ้, ผูข้ำย, พนกังำน, แผนก, โครงกำร, ธนำคำร, บญัชีธนำคำร ท่ีมีอยูแ่ลว้ จำก MS Excel เขำ้สู่โปรแกรมได ้

6. สำมำรถบนัทึกใบส ำคญัรับได ้(เงินสด, เงินโอน, เช็ค) 

7. สำมำรถบนัทึกใบส ำคญัจ่ำยได ้(เงินสด, เงินโอน, เช็ค) 

8. สำมำรถพิมพฟ์อร์มทีละใบ หรือ แบบต่อเน่ืองหลำยๆ ใบพร้อมๆ กนัได ้

9. สำมำรถออกแบบรูปแบบฟอร์มไดด้ว้ยตวัเอง 

10. สำมำรถส่งออกขอ้มูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสำร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแมแ้ต่ รูปแบบที่ใชก้บั 
โปรแกรม Excel อยำ่ง ไฟลต์ระกูล XLS และ XLSX ได ้

11. ก ำหนดรูปแบบกำร Running เลขท่ีเอกสำรไดห้ลำยรูปแบบ ตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน 

12. ก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ใชง้ำนแต่ละเมนูไดอ้ยำ่งละเอียด 

13. รำยงำน … 

• รำยงำนใบส ำคญัรับ 

• รำยงำนใบส ำคญัจ่ำย 

• รำยงำนสรุปใบส ำคญัรับ/จ่ำย 

• ฯลฯ 
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ควำมต้องกำรของระบบ (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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หน้ำจอ (SCREENSHOTS) 

 
HOME  

 
ก ำหนดบริษัท 
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ก ำหนดเลขที่อัตโนมัติ  

 
รหัสลูกค้ำ 
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ใบส ำคัญรับ (GENERAL)  

 
ใบส ำคัญรับ (PAYMENT) 
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ใบส ำคัญจ่ำย (GENERAL)  

 
ใบส ำคัญจ่ำย (PAYMENT) 
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ฟอรม์ใบส ำคัญรับ  

 
ฟอรม์ใบส ำคัญจ่ำย 



 
8 

รำยงำน (REPORTS) 

 
รำยงำนใบส ำคัญรับ 

 
รำยงำนใบส ำคัญจ่ำย 
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รำยงำนสรุปใบส ำคัญรับ/จ่ำย  
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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) 

91/115 หมูท่ี่ 11 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 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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