ตารางเปรี ยบเทียบฟั งค์ชนั่
ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000

ผู้ใช้ งาน
ไม่จากัดผู้ใช้ งาน
ฐานข้ อมูล (Data Base)
Microsoft Access
Microsoft SQL
ProstgreSQL
การจัดซื ้อ



 การซื ้อ
รับสินค้ าพร้ อมใบกากับภาษี ฯ

















































































ใบสัง่ ซื ้อ
รับสินค้ าเท่านัน้
ใบกากับภาษีฯของสินค้ าที่รับแล้ ว
 ค้ นหาข้ อมูล
รายการค้ างรับและประวัติ
ประวัติการซื ้อสินค้ า












 การปรับปรุง
การปรับปรุงใบส่งสินค้ า
การปรับปรุงรายการซื ้อ
การปรับปรุงค่า Shipping
ใบกากับภาษีของค่า Shipping









































 การรับฝากขาย
รับสินค้ าจากผู้ขาย
ส่งสินค้ าให้ ผ้ ขู าย
รายการเคลือ่ นไหวของการรับฝากขาย
สร้ างรายการอัตโนมัติ
เปลีย่ นเลขที่ใบกากับภาษี
 รายงาน
รายงานสาหรัการบริ หาร
รายงานทัว่ ไป
สรุปการซื ้อสินค้ าพร้ อมแผนภูมิ
 ยกเลิกเอกสารต่างๆ







































































































ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ
ยกเลิกใบกากับภาษี ซื ้อ
ยกเลิกใบรับสินค้ า
ยกเลิกใบกากับภาษี -ส่งคืนสินค้ า

9,500


ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000

























 อื่นๆ
จ่ายเงินมัดจาในการสัง่ สินค้ า
ขยายเวลาของใบสัง่ ซื ้อสินค้ า
ระบบขาย

























 การเสนอขาย
สินค้ าตัวอย่าง
รับสินค้ าตัวอย่างจากผู้ซื ้อ
ใบเสนอราคา



































 การขาย
ส่งสินค้ าพร้ อมใบกากับภาษีฯ
ใบสัง่ ขาย
ส่งสินค้ าเท่านัน้
ใบกากับภาษีฯ ของสินค้ าที่สง่ แล้ ว
ใบแจ้ งหนี ้ค่าบริ การ













































 ค้ นหาข้ อมูล
รายการค้ างส่งและประวัติ
ประวัติการขายสินค้ า



 การปรับปรุง
ใบรับคืนสินค้ า
ปรับปรุงรายการขาย











































































































































 การฝากขาย
ส่งสินค้ าให้ ผ้ ซู ื ้อ
รับคืนสินค้ าจากผู้ซื ้อ
รายการเคลือ่ นไหวของการฝากขาย
ใบเสร็ จรับเงินสินค้ าที่สง่ แล้ ว
 การขายปลีก
 รายงาน
รายงานสาหรับการบริ หาร
รายงานทัว่ ไป



ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000

สรุปการขายสินค้ าพร้ อมแผนภูมิ











 ยกเลิกเอกสารต่างๆ
ยกเลิกใบกากับภาษี ฯ
ยกเลิกใบส่งสินค้ า
ยกเลิกใบแจ้ งหนี ้ ค่าบริ การ
ยกเลิกใบกากับภาษี ฯ – รับคืนสินค้ า
ยกเลิกการปรับปรุงราคาขาย

























































 อื่นๆ
รับเงินมัดจาจากการขายสินค้ า
ขยายเวลาของใบสัง่ สินค้ า

























 แพ็คกิ ้งลิสต์
รูปแบบหัวข้ อ
แพ็คกิ ้งลิสต์และใบเรี ยกเก็บเงิน
ระบบการเงิน

























 การชาระเงิน
ชาระเงินตามใบสัง่ ซื ้อ
ชาระเงินตามใบรับคืน
ชาระค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
จ่ายเงินมัดจาในการสัง่ สินค้ า
ชาระเงินเนื่องจากคืนเงินมัดจา
รับใบแจ้ งหนี ้
ชาระเงินตามใบแจ้ งหนี ้
ชาระเงินคืนตามเครดิตการ์ ด
ชาระเงินให้ แก่ผ้ รู ับช่วงผลิต













































































 การรับเงิน
รับชาระเงินตามใบเรี ยกเก็บเงิน
รับชาระเงินตามใบส่งคืน
รับชาระเงินจากรายรับอื่นๆ
รับเงินมัดจาจากการขายสินค้ า
รับชาระเงินจากการคืนเงินมัดจา
ใบแจ้ งหนี ้ หรื อ ใบวางบิล
รับชาระเงินตามใบแจ้ งหนี ้ ค่าบริการ





































































ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ
 ภาษี มลู ค่าเพิม่ ซื ้อและขาย

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000



 เงินสดย่อย
ข้ อมูลการเบิกเงินสดย่อย
การเบิกคืนเงินสดย่อย
 อื่นๆ
เช็คคืน
กระทบยอดธนาคาร
การโอนเช็คระหว่างบัญชี
เปลีย่ นวันที่ครบกาหนด























































 รายงาน
รายงานสาหรับการบริ หาร
รายงานทัว่ ไป
รายงานเงินสดจากการซื ้อและขาย









































 ยกเลิกการชาระเงินและการรับชาระเงิน
ยกเลิกการชาระเงินตามใบสัง่ ซื ้อ
ยกเลิกการชาระเงินตามใบรับคืนสินค้ า
ยกเลิกการชาระค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ยกเลิกการชาระค่าเงินมัดจา
ยกเลิกการชาระเงินตามใบแจ้ งหนี ้
ยกเลิกการชาระเงินคืนตามเครดิตคาร์ ด
ยกเลิกการรับใบแจ้ งหนี ้
ยกเลิกการรับชาระเงิน ตามใบเรี ยกเก็บเงิน
ยกเลิกการรับชาระเงินตามใบส่งคืนสินค้ า
ยกเลิกการรับชาระเงินจากรายรับอื่นๆ
ยกเลิกการรับชาระเงินค่ามัดจารับ
ยกเลิกการรับชาระเงินตามใบแจ้ งหนี ้ค่าบริ การ
สินค้ าคงคลัง





























































 สินค้ า
สินค้ าคงคลัง
ปรับปรุงสินค้ า
งบประมาณ
ปรับปรุงราคาสินค้ า

























































































ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000

 ค้ นหารายการสินค้ า











 การเคลือ่ นไหว
สินค้ าประกอบ
ย้ ายสินค้ า
การเบิกวัตถุดิบและสินค้ าสาเร็จรูป
คืนจากการเบิก

















































 การจัดวางสินค้ า
นาสินค้ าเข้ าทีเ่ ก็บ
นาสินค้ าออกจากที่เก็บ สาหรับการผลิต
นาสินค้ าออกจากที่เก็บ สาหรับการขาย
เคลือ่ นย้ ายสินค้ าระหว่างที่เก็บ
นาสินค้ าจากการย้ ายเข้ าทีเ่ ก็บ
นาสินค้ าออกจากที่เก็บ เพื่อย้ ายสินค้ า
กาหนดทีเ่ ก็บสินค้ า
ค้ นหาข้ อมูลและประวัติ











 การซ่อมและเปลีย่ น
รับสินค้ าจากลูกค้ า
ส่งสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายหรื อผู้ซอ่ ม
รับสินค้ าจากผู้ขายหรื อผู้ซอ่ ม
ส่งสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า









































การเปลีย่ นสินค้ า
การค้ นหาข้ อมูล



































































 ลูกค้ า/ผู้ขาย











 ระบบลูกหนี ้
ลูกหนี ้
หนี ้ค้ างชาระ































 รายงาน
รายงานสาหรับการบริ หาร
รายงานทัว่ ไป
อายุสนิ ค้ า
ตรวจนับจานวนสินค้ าโดยใช้ เครื่องอ่านบาร์ โค๊ ด
ลูกหนี ้-เจ้ าหนี ้

ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000

รายงาน











 ระบบเจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้
หนี ้ค้ างจ่าย
รายงาน
บัญชีทวั่ ไป









































 ป้อนข้ อมูล
ข้ อมูลแยกประเภท
ค่าใช้ จา่ ยล่วงหน้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
Post รายการ
ยกเลิกการ Post รายการ





































 ค้ นหาข้ อมูล
บัญชีแยกประเภท













 กาหนดค่าต่างๆ
ผังบัญชี
ล็อคงวดบัญชี



















 รายงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ และขาย
งบทดลอง
งบกาไรขาดทุน
งบดุล
กระดาษทาการ
งบกระแสเงินสด
ทดลองรายงานต่างๆ
รายงานแยกตามหน่วยงาน
รายงานการเงินแยกตามสาขา
รายงานต่างๆ



























































































 อื่นๆ
การปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่ น
โครงการ
นาข้ อมูลมาจากระบบอื่น



ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000

ข้ อมูลทัว่ ไป
 ข้ อมูลบริ ษัท











 พนักงาน











 อักษรสาหรับเมนู











 อักษรสาหรับฟอร์ ม











 ชื่อต่างๆสาหรับฟอร์ ม











 ข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับลูกค้ า













































































































 ตารางอัตราภาษี
อัตราภาษี จ่ายล่วงหน้ า
อัตราภาษี ซื ้อหรื อขาย
อัตราภาษี หกั ณ ที่จ่าย
อัตราภาษี ศลุ กากร
 ระบบบัญชี
บัญชีหลัก
บัญชีเงินสด
บัญชีชาระเงินจากอื่นๆ
บัญชีสาหรับค่าใช้ จ่าย
กาหนดสมุดรายวันต่างๆ
บัญชีธนาคาร
กาหนดบัญชีเจ้ าหนี ้
Splitting
กาหนดการจัดสรร
บัญชีบตั รเครดิต
กาหนดบัญชีลกู หนี ้
รายละเอียดค่าใช้ จา่ ยเพิม่ เติม
กาหนดบัญชีสาหรับสินค้ า
กาหนดบัญชีรับคืนสินค้ า - ขาย
กาหนดบัญชีสง่ คืนสินค้ า – ซื ้อ
ประเภทค่าใช้ จา่ ยจัดซื ้อ
กาหนดบัญชีขาย
ค่าใช้ จา่ ยสาหรับการเบิกสินค้ า
 ระบบสินค้ า













































































ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ
ประเภทสินค้ า
สี
สถานที่ตงั ้
บริ ษัทขนส่ง
กลุม่ สินค้ า
ขนาด
กาหนดราคา
กาหนดส่วนลดตามจานวน
หน่วยสินค้ า
สถานะสินค้ าคงคลัง
อัตราค่าบาเหน็จสาหรับพนักงานขาย

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

































































































































































































 ระบบทรัพย์สนิ ถาวร
บัญชีทรัพย์สนิ
บัญชียกเลิกทรัพย์สนิ
บัญชีคา่ เสือ่ ม
บัญชีกาไร - ขาดทุนทรัพย์สนิ
บัญชีคา่ เสือ่ มสะสม
หน่วยงาน
ส่วนงาน
รุ่น / แบบของทรัพย์สนิ
ประเภททรัพย์สนิ
สถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ
ชนิดทรัพย์สนิ
สถานะทรัพย์สนิ
ประเภทของการประกัน
ผู้ดแู ลทรัพย์สนิ
องค์กร
 อื่นๆ
กาหนดสกุลเงิน
กาหนดอัตราแลกเปลีย่ น
สาขา
ส่วนงาน

495,000















































ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ
ภาค
รหัสไปรษณีย์
ระบบทรัพย์สนิ ถาวร

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000























 การโอนย้ าย
ทังกลุ
้ ม่
บางส่วน



















 ยกเลิกการใช้ งาน
ทังกลุ
้ ม่
บางส่วน



















 อื่นๆ
คานวณค่าเสือ่ มล่วงหน้ า
การซ่อมแซม
รายงาน

























 อุปกรณ์
อุปกรณ์ - ยืม
อุปกรณ์ - คืน
บันทึกปิ ดงวด



















 สิ ้นเดือน

































 ทรัพย์สนิ ถาวร

 สิ ้นปี
พิมพ์งบกาไรขาดทุน
ผ่านรายการรายรับและรายจ่าย
พิมพ์งบดุล
ปิ ดบัญชี











 ติดตังระบบ
้
ระยะเวลาบัญชี
ปรับปรุงยอดยกมา
ปรับปรุงยอดปี ที่ผา่ นมา
ลูกค้ า-ยอดรวมแต่ละราย
ยอดคงค้ างตามใบกากับภาษี ขาย
ยอดคงค้ างตามใบแจ้ งหนี ้ค่าบริการ
ผู้ขาย-ยอดรวมแต่ละราย
























































ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000

ยอดคงค้ างตามใบกากับภาษี ซื ้อ









 อื่นๆ
งบประมาณ
ปรับปรุงยอดคงเหลือ
รายงานค่าบาเหน็จสาหรับพนักงานขาย
สินค้ าคงคลัง – ปรับปรุงยอดยกมา
ระบบการผลิต
































 วางแผนการผลิต
โครงสร้ างการผลิต BOM
ส่วนประกอบสินค้ า
งานที่ผลิตสินค้ า
คานวณต้ นทุนขาย
วันที่งานผลิตเสร็ จ
คานวณวัตถุดิบที่ใช้
วางแผนเครื่ องจักร
ข้ อมูลของ BOM



 การสัง่ ผลิต
ใบสัง่ ผลิต
งานระหว่างผลิต
สินค้ าส่ง
สถานะการผลิตตามใบสัง่ ขาย
การเปรี ยบเทียบต้ นทุนผลิต
รายการระหว่างผลิต
รายงานสาหรับการบริ หาร



 คลังสินค้ า
เบิกวัตถุดิบ
รับสินค้ าสาเร็ จรูป
คืนวัตถุดิบ
ยกเลิกการรับสินค้ าสาเร็ จรูป



 การป้อนข้ อมูลครัง้ เดียว
ใบสัง่ ผลิต 1วัตถุดิบ หลายสินค้ า
ใบสัง่ ผลิต หลายวัตถุดิบ หลายสินค้ า

























ฟั งค์ชนั่ ต่างๆ

9,500

ระดับราคา ( บาท )
140,000
95,000
320,000

495,000

ยกเลิกใบสัง่ ผลิต 1วัตถุดิบ หลายสินค้ า
ยกเลิกการโอนผลผลิตสินค้ าจาก WIP



 ป้อนข้ อมูลการผลิต
การจัดการเครื่ องจักร
- มอบหมายงาน
- บันทึกงานที่สร็ จ
- ยกเลิกงานทีเ่ สร็ จ
- คานวณค่าจ้ างของผู้รับช่วงผลิต
ป้อนข้ อมูลการผลิต-1
-ป้อนข้ อมูลการผลิตรวม-หน่วยการผลิต
-ป้อนข้ อมูลการผลิตรวม-หน่วยเครื่ องจักร



 อื่นๆ
การแยกหรื อเปลีย่ นสินค้ า
ย้ ายสินค้ า
การจัดตาแหน่งสินค้ า



 กาลังการผลิต
หน่วยการผลิต
หน่วยเครื่ องจักร
งานมาตรฐาน



 กาหนดค่าต่างๆ
กลุม่ หน่วยการผลิต
ประเภทหน่วยงาน
สถานะของกระบวนการผลิต
กลุม่ หน่วยการผลิตทดแทน
บัญชีหลัก
วัตถุดิบทดแทน
กาหนดเวลาทางาน
หน่วยนับ
หน่วยของเสีย




























