Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

โปรแกรมสํานักงาน (Office)
1 บริษัท ดาต้า คุ้กกี้ จํากัด

รายชื่อซอฟต์แวร์

LibreOffice

คุณสมบัติเบื้องต้น

โปรแกรมสํานักงาน (Office) ประกอบด้วย Word Excel และ
Powerpoint

โทรศัพท์

อีเมล

099-051-5552 jjlefty2515@gmail.com

โปรแกรมหน้าร้าน (POS)
1 บริษัท คริสตอลซอฟท์ จํากัด e-Accouting for SMEs e-Accounting for SMEs ฟรี 2 user ตลอด ไม่มีกําหนดอายุ , เหมาะกับ 02-732-1800, market@crystalsoft.co.th
(มหาชน)
ร้านค้าปลีกทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รองรับธุรกิจซื้อ 02-732-1900
มาขายไปและบริการ ทํางานตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําแบบครบวงจรทั้งการ
เก็บข้อมูลซื้อขายและค่าใช้จ่าย ได้รายงานเพื่อช่วยการบริหารกิจการได้
รวดเร็ว , ดูรายงานบริหารได้บนมือถือ ผู้ใช้งานไม่ต้องรู้บัญชี แต่ได้งบ
การเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อนําส่งในรูปแบบ DBD e-Filing ได้
สะดวก,ใช้งานได้ทั้งบน Smartphone และTablet , ทํางานแบบ hybrid
ไม่จําเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และ ด้วยการdesign การทํางาน
แบบ Messaging ทําให้ SMEs สามารถเก็บข้อมูลไว้กับกิจการได้เอง ไม่
จําเป็นต้องมีไอที
2 บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จํากัด

3 บริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จํากัด
4 บริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จํากัด

Horganice

โปรแกรมระบบบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ รวมถึงพื้นที่ปล่อยเช่า 061-9855812 support@horganice.in.th
ซึ่งเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการ(เจ้าของธุรกิจ) และผู้เช่า 094-2955812
ให้ติดต่อสื่อสารกันได้เร็วขึ้น และ ช่วยในการบริหาร จัดการหอพัก อพาร์ท
เม้นท์ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่มาพร้อมกับการสร้างบิลค่า
เช่า(ใบแจ้งหนี้) ที่ง่ายที่สุดและส่งบิลไปยังผู้เช่าในรูปแบบออนไลน์ (ผู้เช่า
สามารถเห็นและเปิดอ่านบิลได้รวดเร็วและทันที) นอกจากนี้ยังมี
หลากหลายการใช้งานที่เป็นประโยชน์ อาทิ กระดานข่าวสาร การ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สถิติกําไร บันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการวางแผน และบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนช่วย
สร้างมาตรฐานธุรกิจให้เติบโตมั่งคั่งและมั่นคงยืนยาว

เว็บไซต์

www.libreoffice.org

ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา

www.crystalsoftwaregroup.com ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา

https://www.horganice.in.th/

BUILK

โปรแกรมควบคุมต้นทุนโครงการธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม, ธุรกิจพัฒนา
0864064652
อสังหาริมทรัพย์

jaturong@builk.com

https://www.builk.one

JUBILI

โปรแกรมบริหารงานขาย CRM ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม

jaturong@builk.com

https://www.builk.one

0864064652

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ

ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา

ใช้ฟรีไม่จาํ กัดระยะเวลา
ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา
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5 บริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จํากัด

รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล

6 บริษัท อรินแคร์ จํากัด

ARINCARE

โปรแกรมบริหารงานขาย ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม, ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ระบบบริหารสต็อค สมาชิก และ pos สําหรับร้านขายยา

7 บริษัท วงใน มีเดีย จํากัด

Wongnai POS

โปรแกรมหน้าร้าน (POS : Point Of Sale)

8 บริษัท นายเน็ต จํากัด

Rangy DBD

คุณสมบัติ
02-033-0709 CONTACT@RANGYPOS.COM
ระบบจัดการร้านค้าปลีก ใช้งานได้บนแท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์)
สามารถเปิดบิล บันทึกการขาย ให้ส่วนลด รับชําระด้วยเงินสด, บัตรเครดิต
หรือ QR Pay
สามารถควบคุมและจัดการสต๊อกสินค้าได้
สามารถดูรายงานสรุปยอดขายได้
ซอฟต์แวร์ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา แต่คิดค่าบริการ Cloud Service ปีที่ 2
เป็นต้นไป

PLOY

เว็บไซต์

0864064652

jaturong@builk.com

https://www.builk.one

0642266888

info.arincare@gmail.com

www.arincare.com

0899208861

jay@wongnai.com

https://www.wongnai.com/pos/

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา
ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา
ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา

http://rangypos.com/

ซอฟต์แวร์ฟรีไม่จํากัด
ระยะเวลา แต่คิด
ค่าบริการ Cloud
Service ปีที่ 2 เป็นต้น
ไป

9 บริษัท ดับเบิล เอ็ม
Double M Samakkee 1 ระบบบริหารขายหน้าร้านออนไลน์ พร้อมระบบบริหารคลังสินค้า เชื่อมต่อ 020433697
เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จํากัด
กับระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ และปิดงบบัญชี

info@doublemtech.com

www.doublemtech.com

ใช้ฟรี 1 ปี

10 บริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด

bd@ada-soft.com

www.ada-soft.com

ใช้ฟรี 1 ปี

AdaPos+

ระบบขายหน้าร้าน (ระบบแคชเชียร์) ระบบสต๊อก ระบบรายงาน

025301681
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11 บริษัท เอฟฟิลี่ จํากัด

รายชื่อซอฟต์แวร์
XSelly

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล

097-167-1650 hello@xselly.com
คุณสมบัติ:
แอปพลิเคชั่นบริหารการขาย สต๊อก และตัวแทนจําหน่าย ใช้งานง่ายได้บน
iOS Android PC Mac
เหมาะกับร้านค้าออนไลน์ที่รับออเดอร์ลูกค้าทาง Social Media เช่น LINE
หรือ Facebook หรือ ตัวแทนจําหน่าย (ไม่ว่าจะชั้นเดียว หรือหลายชั้น)
และใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะสต๊อกหรือไม่สต๊อกสินค้าเอง
XSelly สามารถช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขี้นได้ดังนี้
ออเดอร์
• สั่งสินค้าจากคลังสินค้าของคุณหรือผู้ขายส่งคุณได้ในหน้าเดียว
• สร้างออเดอร์แล้วแชร์"ลิงก์ออเดอร์"ให้ลูกค้าติดตามสถานะการจัดส่งได้เอง
• คํานวณค่าจัดส่งอัตโนมัติ
• แสดง/ซ่อนกําไรของแต่ละออเดอร์
• ดูประวัติการชําระ สรุปการจัดส่งและเลขเทรค
• ระบุช่องทางขาย เพื่อดูสรุปในรายงาน
• ดูออเดอร์ซื้อ/ขายที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างง่ายดาย ทําให้เห็นภาพรวมออ
เดอร์ทันที
• รับแจ้งเตือนเมื่อออเดอร์มีการอัพเดท เช่น แจ้ง/ยืนยันการชําระ หรือ
จัดส่งสินค้า
• บันทีกสินค้าพร้อมสต๊อก ต้นทุน และ ตัวเลือกคุณลักษณะเช่น สี ขนาด
• ตั้งเรทราคาได้หลากหลายสําหรับสินค้าแต่ละรายการและคุณลักษณะ
เช่นขายส่ง ขายปลีก ขายลูกค้า VIP และ อื่นๆ

เว็บไซต์
https://xselly.com

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้ฟรี 1 ปี

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น
• แชร์รูปและรายละเอียดสินค้าไปที่ต่างๆเช่น LINE Facebook
Group/Fanpage และอื่นๆ
• ตัดสต๊อกอัตโนมัติเมื่อมีออเดอร์เข้ามา หรือคืนสต๊อกเมื่อออเดอร์ถูก
ยกเลิก/แก้ไข
• หากคุณเป็นตัวแทน สามารถดึงสินค้าจากร้านผู้ขายส่งมาเป็นสินค้าใน
ร้านตัวเองได้ โดยกําหนดราคาขาย และคําอธิบายสินค้าได้เอง หมดห่วง
เรื่องสต๊อก
• แจ้งเตือนตัวแทนคุณทันทีที่คุณมีสินค้าลงใหม่
• ระบบบาร์โค้ด ระบุรหัสสินค้าได้ทั้ง SKU และ/หรือ UPC พิมพ์บาร์โค้ด
สินค้าได้ง่ายๆ
• ค้นหาสินค้า และ เลือกสินค้าใส่ออเดอร์ ด้วยการยิงบาร์โค้ดผ่านแอป
• เพิ่มยอดขายด้วย "ส่วนลดขายส่ง" เช่น ซื้อ 3 - 5 ชิ้นลดชิ้นละ 5 บาท
และ 6 ชิ้นขี้นไปลดชิ้นละ 10 บาท
ชําระ
• แจ้งโอน/รับชําระได้ทีละหลายออเดอร์ด้วยยอดสลิปเดียว
• ยืนยันการรับชําระแบ่งตามบัญชีธนาคาร เรียงตามเวลา ทําให้เร็วและ
ง่ายต่อการเทียบ bank statement
• หมดห่วง สลิปปลอม สลิปซ้ํา ด้วย QR Code รับชําระและกระทบยอด
ให้อัตโนมัติ ทันทีที่ผู้ซื้อโอนชําระมา
จัดส่ง
• พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุหลายออเดอร์พร้อมกันได้
• สแกนบาร์โค้ดด้วยแอปสําหรับเลขที่ออเดอร์ ไปรษณีย์ Flash Kerry
Ninja Van อื่นๆ

โทรศัพท์

อีเมล

เว็บไซต์

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
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รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น
สมาชิก/ตัวแทน (เพิ่มพลังขายทวีคูณ ด้วย "กองทัพตัวแทน")
• คุณเป็นตัวแทน และมีตัวแทนได้ไม่อั้น ในเวลาเดียวกัน! ฟรี!
• ตัวแทนของคุณ สามารถมีตัวแทนได้ไม่อั้น ฟรี!
•"ลิงก์ขอเข้ากลุ่ม" กดทีเดียวจบ รออนุมัติอย่างเดียว
• คุณและตัวแทนของคุณ สามารถเช็คสต๊อกได้แบบ real time เห็นเลข
เดียวกันพร้อมกัน ไม่คอยถามกันไปมากันอีกต่อไป
• คุณสามารถแบ่งกลุ่มตัวแทนได้ เช่น กลุ่มตัวแทนธรรมดา กลุ่มตัวแทน
VIP และสามารถกําหนดราคา ส่วนลด และการมองเห็นสินค้าได้ต่างกัน
• สําหรับสินค้าในร้านคุณที่ดึงมาจากร้านผู้ขายส่ง ตัวแทนของคุณจะเห็น
ราคาสินค้าเฉพาะตามที่คุณตั้งไว้ โดยจะไม่เห็นที่มาและต้นทุนของสินค้า
• เมื่อตัวแทนของคุณเปิดออเดอร์ด้วยสินค้าที่คุณดึงมาจากร้านผู้ขายส่ง
ระบบจะสร้างออเดอร์ซื้อขายที่เกี่ยวข้องกันไปตามลําดับจนถึงผู้ขายส่งที่
สต๊อกสินค้าโดยอัตโนมัติ ตามเรทราคาที่แต่ละร้านตั้งเอาไว้ คุณเพียง
ยืนยันรับชําระและชําระต่อ และเมื่อผู้ขายส่งจัดส่ง ทุกคนจะได้แจ้งเตือน
เลขเทรคพัสดุทันที ทําให้ไม่ต้องรอหรือคอยบอกกันต่อ

โทรศัพท์

อีเมล

เว็บไซต์

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
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รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ

เว็บไซต์

• คุณสามารถสร้าง "กองทัพตัวแทน" ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณ
มีตัวแทน 100 คน โดยแต่ละคนมีตัวแทนอีก 10 คน หมายความว่า คุณมี
“กองทัพตัวแทน” 1,000 คน (100 X 10) ที่พร้อมแชร์และขายสินค้าให้
คุณได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว และเมื่อคุณจัดส่ง ตัวแทนที่เปิดออเดอร์จะได้รับ
แจ้งเตือนเลขเทรคส่งพัสดุทันทีโดยอัตโนมัติ ทําให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้ในปริมาณที่มาก ตรงความสนใจ และจบออเดอร์ได้รวดเร็ว
อื่นๆ
• ดูรายงานยอดขาย กําไร สรุปการจัดส่งรายวัน ยอดขายตัวแทน สินค้าคง
คลัง และอื่นๆ
• ระบบผู้ช่วยร้าน โดยสามารถกําหนดสิทธิ์รายบุคคลได้เช่น ให้ผู้ช่วยจัดส่ง
ได้อย่างเดียว หรือ ให้ทําออเดอร์ได้ด้วย

12 บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จํากัด
13 บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จํากัด
14 บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็น
เตอร์ไพรส์ จํากัด

YuuERP

โปรแกรมหน้าร้าน (POS : Point Of Sale)

PlanetOne ERP
โปรแกรมหน้าร้าน (POS : Point Of Sale)
GENiUS iHotel, GENiUS ระบบบริหารงานโรงแรม ระบบบริหารงานร้านอาหาร ระบบบริหารงาร
iRestaurant, GENiUS บุคคล
HRM 4 in 1

0830873775

accounting@ieconsult.co

022714362-3 siriwan@bridsystems.com
0-2575-3959 Info@thaisoftware.co.th

www.ieconsult.co
www.bridsystems.com
Www.thaisoftware.co.th

ใช้ฟรี 6 เดือน (ไม่เกิน
500 เอกสารต่อเดือน
ใช้ฟรี 3 เดือน
-

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

รายชื่อซอฟต์แวร์

โปรแกรมบัญชี Online (Clound Accounting)
1 บริษัท คริสตอลซอฟท์ จํากัด Smartbiz on cloud
(มหาชน)

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล

เหมาะกับร้านค้าปลีกทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รองรับ 02-732-1800, market@crystalsoft.co.th
02-732-1900
ธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการ ทํางานตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําแบบครบ
วงจรทั้งการเก็บข้อมูลซื้อขายและค่าใช้จ่าย ได้รายงานเพื่อช่วยการบริหาร
กิจการได้รวดเร็ว , ดูรายงานบริหารได้บนมือถือ ผู้ใช้งานไม่ต้องรู้บัญชี
แต่ได้งบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อนําส่งในรูปแบบ DBD e-Filing
ได้สะดวก,ใช้งานได้ทั้งบน Smartphone และTablet , ทํางานแบบ
hybrid ไม่จําเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และ ด้วยการdesign
การทํางานแบบ Messaging ทําให้ SMEs สามารถเก็บข้อมูลไว้กับกิจการ
ได้เอง ไม่จําเป็นต้องมีไอที

เว็บไซต์

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ

www.crystalsoftwaregroup.com ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

2 บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิ
เจนท์ จํากัด

รายชื่อซอฟต์แวร์
Peak Account

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล

คุณสมบัติ
086-362-1919 info@peakengine.com
PEAK คือโปรแกรมบัญชีครบวงจร ช่วยออกเอกสารทางธุรกิจอย่างง่ายดาย
พร้อมบันทึกบัญชี จัดการสต๊อก และออกงบการเงินได้แบบ Real Time
ทําให้ผู้ประกอบการ จัดการธุรกิจได้แบบ Smart SME และใช้เป็นข้อมูล
เข้าถึงสินเชื่อได้
PEAK Features
1. ระบบจัดการเอกสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อม tag รายรับและ
รายจ่าย แยกตาม พื้นที่/โปรเจ็ค/สินค้า ได้
- ใบเสนอราคา
- ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบกํากับภาษี (หรือ e-Tax Invoice)
- หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- ใบรับรองแทนใบเสร็จ
- ใบสําคัญรับ/จ่าย
2. จัดการสต๊อกอัตโนมัติ
- คํานวณต้นทุนอัตโนมัติแบบ FIFO
- ปรับยอดสินค้าได้
- สรุปรายได้ ต้นทุน และยอดคงเหลือ รายสินค้า
3. จัดการการเงิน กระทบยอดธนาคาร
- ระบบเงินสดย่อย
- ระบบธนาคาร และกระทบยอดธนาคาร
- ระบบสํารองรับจ่าย

เว็บไซต์
https://peakaccount.com/

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
1 ปี แต่สามารถขยาย
ระยะเวลาได้ตาม
เงื่อนไขของบริษัท

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น
4. บันทึกบัญชี, ดูงบการเงินได้แบบ real time, และเจาะลึกรายละเอียด
งบการเงินได้
- งบกําไรขาดทุน
- งบดุล
- ผังบัญชี
- สมุดบัญชีรายวัน
- บัญชีแยกประเภท / งบทดลอง
5. ช่วยจัดการภาษีอย่างเป็นระบบ
- รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
- กระดาษทําการภาษีซื้อ ภาษีขาย
- รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษทั กําหนด และอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
ได้

โทรศัพท์

อีเมล

เว็บไซต์

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

รายชื่อซอฟต์แวร์

3 บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จํากัด FlowAccount

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล

คุณสมบัติ
081-359-7000 support@flowaccount.com
โปรแกรมบัญชีออนไลน์สําหรับธุรกิจ SME ใช้งานง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ที่จะ
เป็นตัวช่วยจัดการบัญชีธุรกิจของผู้ประกอบการณ์ สนับสนุนการทํา
เอกสารซื้อ ขาย ใบกํากับภาษี ด้วยตัวเอง ระบบจัดการสต๊อกแบบ Real
time พร้อมการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ทําให้สามารถรับรู้ยอดขายและ
ค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา
1. ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
1.ใบเสนอราคา
2.ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ
3.ใบกํากับภาษี
4.ใบเสร็จรับเงิน
5.ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้
6.ใบสั่งซื้อสินค้า / ใบรับสินค้า
7.หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
2.ระบบจัดการสต๊อก ออนไลน์
1.รายการสินค้า
2.รายการเคลื่อนไหว
3.ต้นทุนแบบ Periodic FIFO
4.สินค้าคงเหลือ
3.บริหารเงินเดือน
1.บริหารจัดการรายชื่อพนักงาน
2.รายการปรับเพิ่ม / ลด ระหว่างเดือน

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
เว็บไซต์
ที่เข้าร่วมโครงการ
www.flowaccount.com/advance ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น
4.รายงานธุรกิจต่าง
1.รายงานยอดขาย
2.รายงานเก็บเงิน
3.รายการวางบิล
4.รายงานค่าใช้จ่าย
5.รายงานสินค้าคงเหลือ
6.ภาษี ซื้อ / ขาย
7.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8.รายงานเงินเดือนและยอดสะสมเงินเดือน
5.รายงานด้านบัญชี
1.งบทดลอง
2.งบกําไรขาดทุน
3.งบแสดงฐานะการเงิน
6.ผังบัญชี และสมุดรายวัน

โทรศัพท์

อีเมล

เว็บไซต์

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ
4

ชื่อกิจการ
บริษัท แอ็คโคเมท จํากัด

รายชื่อซอฟต์แวร์
Ztrus

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

0923565574
ผู้ให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสะดวก
ในการออกเอกสารบัญชีได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลาทั้งเอกสารฝั่งรายได้ และ
เอกสารฝั่งค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้ประกอบการดูงบการเงินออนไลน์ได้ตลอด 24
ชั่วโมง มีระบบส่งเอกสารออนไลน์ และช่วยในการบันทึกบัญชีเบื้องต้น
สําหรับนักบัญชี เพียงเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ นักบัญชีสามารถทํางานได้ทุก
ที่ทุกเวลา ไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิส

อีเมล

เว็บไซต์

-

-

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
1.FREE ระะออก
เอกสารมูลค่า 2,999
บาท สําหรับ
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้
ในการออกเอกสาร
2.ผู้ประกอบการ
แนะนําสํานักงานบัญชี
FREE ระบบบัญชี
สําหรับสํานักงานบัญชี
ที่ใช้กับท่าน
3.DBD แนะนํา
สํานักงานบัญชี FREE
ระบบออกเอกสาร และ
ระบบบัญชีสําหรับ
ลูกค้ารายแรก และ
สํานักงานบัญชีเอง

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

5 บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์
ฟอร์เมชั่นส์ จํากัด

รายชื่อซอฟต์แวร์
AccRevo

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล

เว็บไซต์

Package 2562
086-531-6211 customercare@accrevo.com www.accrevo.com
1.FREE Accistant มูลค่า 2,999 บาท สําหรับฎประกอบการ
ผู
เพื่อใช้ใน
การออกเอกสาร
2.ผู้ประกอบการแนะนําสํานักงานบัญชี FREE THE BOOK สําหรับ
สํานักงานบัญชีที่ใช้กับท่าน
3.DBD แนะนําสํานักงานบัญชี FREE Accistant และ THE BOOK
สําหรับลูกค้ารายแรก และ สํานักงานบัญชีเอง
ระบบ Accistant เพื่อนคู่ใจของผู้ประกอบการ
ระบบออกบิลและจัดการเอกสาร ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการทํา
ธุรกิจทั้งฝั่งรายได้และค่าใช้จ่าย พิเศษด้วยฟังก์ชั่นออกใบรับรองแทน
ใบเสร็จ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อม Dashboard
สรุปข้อมูลภาพรวมธุรกิจ ให้คุณดูข้อมูลและทํางานผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ ทุก
เวลา
ทําไมต้องใช้ Accistant
• ตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารได้ทุกขั้นตอน เพื่อการควบคุมการ
ทํางานภายในบริษัท
• สร้างเอกสารสะดวกจากข้อมูลเอกสารที่ต่อเนื่องกัน
• ฟอร์มเอกสารถูกต้องตามมาตรฐานกรมสรรพากร หมดปัญหาเรื่องยื่นภาษี
เอกสารฝั่งรายได้
• ใบเสนอราคา
• ใบส่งสินค้า/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกํากับภาษี
• ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
• ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
1.FREE Accistant
มูลค่า 2,999 บาท
สําหรับฎประกอบการ
ผู
เพื่อใช้ในการออก
เอกสาร
2.ผู้ประกอบการ
แนะนําสํานักงานบัญชี
FREE THE BOOK
สําหรับสํานักงานบัญชี
ที่ใช้กับท่าน
3.DBD แนะนํา
สํานักงานบัญชี FREE
Accistant และ THE
BOOK สําหรับลูกค้า
รายแรก และ
สํานักงานบัญชีเอง

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น
เอกสารฝั่งค่าใช้จ่าย
• ใบสั่งซื้อ
• ใบรับสินค้า
• ใบสําคัญจ่าย
• ใบรับรองแทนใบเสร็จ
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ระบบ The Book ผู้ช่วยตัวจริงของนักบัญชี
ระบบบันทึกบัญชีที่ AccRevo พัฒนาเทคโนโลยี OCR และ AI เพื่อช่วย
นักบัญชีในการบันทึกบัญชีเบื้องต้นเป็นรายแรกของประเทศไทย ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากกรมสรรพากร พร้อมรูปแบบรายงานและงบการเงินที่
พร้อมให้ผู้ประกอบการนําไปใช้ในการวางแผนธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประกอบไปด้วย
• สมุดรายวัน 5 เล่ม
• รหัสบัญชีลึก 5 ระดับ 8 หลัก เพื่อความละเอียดในการบันทึกบัญชี
• เชื่อมโยงรายงานภาษี รายงานการเงิน และรายงานเพื่อการบริหาร
• ใบสําคัญและเอกสารแนบทุกรายการอยู่บนระบบออนไลน์ เพียงเข้าใช้
งานผ่านเว็บไซต์ นักบัญชีสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จําเป็นต้องเข้า
ออฟฟิศ"

โทรศัพท์

อีเมล

เว็บไซต์

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

6 บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์
จํากัด

รายชื่อซอฟต์แวร์
ระบบบัญชีสําเร็จรูป
DACCOUNT และ
DACCOUNT Mini ERP

คุณสมบัติเบื้องต้น
คุณสมบัติระบบโปรแกรมบัญชี DACCOUNT และ DACCOUNT MiniERP
*
• ระบบบริหารจัดการด้านบัญชีการเงินเพื่อการบริหารและภาษีอากร
ครบถ้วนทุกความต้องการธุรกิจ สําหรับกิจการซื้อมาขายไป บริการ และ
ธุรกิจการผลิตขนาดย่อม
• ครบครันด้วย 2 แพ็คเกจหลัก ได้แก่ 1. แพ็คเกจระบบบัญชีการเงินและ
ระบบบริหารบุคคลและบัญชีเงินเดือน 2. แพ็คเกจระบบบัญชีการเงินและ
ระบบบริหารบุคคล,ระบบบัญชีเงินเดือน พร้อมระบบการผลิตสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม
คุณสมบัติระบบบัญชี DACCOUNT
- ทํางานได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ Cloud เพิ่มความปลอดภัยด้วยการ
สํารองข้อมูลอัตโนมัติ
- ทํางานพร้อมกันได้หลาย User * และสามารถเลือกใช้แบบฟอร์มพิมพ์
เอกสารมาตรฐานกว่า 40 แบบฟอร์ม
- รองรับการบันทึกใบเสนอราคา ใบรับคําสั่งขาย และใบกํากับภาษีขาย ,
การบันทึกใบขอซื้อใบสั่งซื้อ และใบกํากับภาษีซื้อ พร้อมเอกสารลดหนี้
เพิ่มหนี้ , ใบเบิกวัตถุดิบ ,ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง , ใบรับสินค้าสําเร็จรูป
อย่างง่ายๆสําหรับธุรกิจขนาดย่อม
- รายงานวิเคราะห์การขาย วิเคราะห์การซื้อที่หลากหลายมิติ เจาะลึกถึง
ต้นทุนกําไรจากการขายเบื้องต้นระดับรายบิลได้ทันที รายงานวิเคราะห์
ความเคลื่อนไหวของสต๊อก และวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO /
AVERAGE ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น
- รองรับการบันทึกประวัติสินทรัพย์ที่สามารถเชื่อมโยงอัตโนมัติจากการซื้อ
สินทรัพย์ในระบบจัดซื้อ และลงบันทึกบัญชีสินทรัพย์อัตโนมัติ พร้อม

โทรศัพท์

อีเมล

02-9344208 sales@trianglesoft.co.th
Hotline
063-2033838
และ
096-8500057

เว็บไซต์
www.trianglesoft.co.th

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้ฟรีไม่จํากัดระยะเวลา

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล

เว็บไซต์

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานทะเบียนสินทรัพย์และ รายงาน ภงด.50
- รองรับการบันทึกใบสําคัญรับ ใบสําคัญจ่ายได้โดยสามารถบันทึกเอกสาร
หลายชนิดใน Voucher เดียวกันได้ ทํา ให้สามารถยันยอดเอกสารต้นตอ
ได้ง่ายและละเอียด และรองรับResponsibility Accounting ได้แบบง่ายๆ
- รายงานงบการเงินมาตรฐาน ทั้งงบกําไรขาดทุน งบรายได้ค่าใช้จ่าย งบ
ดุลรายงานตรวจสอบด้านบัญชีและภาษีที่ครบถ้วนและถูกต้องตาม
มาตรฐานบัญชีและภาษีอากรไทย และรองรับการส่งงบการเงิน DBD- E
Filing ได้ทันที
- เริ่มต้นระบบง่ายด้วยเครื่องมือ Import ทะเบียนข้อมูลหลัก คือ สินค้า
ลูกค้า ผู้จําหน่ายและสินทรัพย์ได้

7 บริษัท พิชญโซลูชั่น จํากัด

PEAR ERP

คุณสมบัติ
02-286-7862 info@pichayasolution.com
PEAR เป็นมากกว่าระบบ ERP ที่มีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมงานในส่วน
ต่างๆ ของธุรกิจ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Pivot และกราฟ
ฟิคได้ รวมถึงการ Export เอกสารสําคัญหลายประเภท เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงกับระบบภายนอกอื่นๆ นับว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
• การบริหารการจัดซื้อ Purchasing System
• การบริหารการขาย Sales System
• การบริหารคลังสินค้า / วัตถุดิบ Inventory Control System
• การเงินระบบเจ้าหนี้ Account Payable System
• การเงินระบบลูกหนี้ Account Receivable System
• การเงินระบบเช็คธนาคาร Cheque & Banking System
• ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger
• ระบบสินทรัพย์ Fixed Asset
• ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม / หัก ณ ที่จ่าย Tax & Withholding Tax

8 บริษัท ดับเบิล เอ็ม
Double M Samakkee 1 ระบบบัญชีออนไลน์ :ระบบบริหารคลังสินค้าที่ใช้บารโค๊คในการจัด
กระบวนการ FIFO และจัดตารางจัดส่งสินค้าให้กับรถส่งสินค้า พร้อม
เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จํากัด
ระบบบริหารงานขาย ระบบจัดซื้อ

020433697

info@doublemtech.com

www.pichayasolution.com

ใช้ฟรี 6 เดือน

www.doublemtech.com

ใช้ฟรี 1 ปี

Total Solution 4 SMEs
ติดต่อ
ลําดับ

ชื่อกิจการ

รายชื่อซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเบื้องต้น

โทรศัพท์

อีเมล
accounting@ieconsult.co

เว็บไซต์

9 บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็น
YuuERP
เตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จํากัด

โปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting)

0830873775

10 บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส ERP - BizVelocity
คอนซัลติ้ง จํากัด
11 บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็น
Thaisoftware GENiUS
เตอร์ไพรส์ จํากัด
iHotel

โปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting)

02-249-6326-8 apichat.b@bizvelocity.biz

www.bizvelocity.biz

โปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting)

025753959

www.thaisoftware.co.th

Info@thaisoftware.co.th

www.ieconsult.co

สิทธิพิเศษสําหรับ
SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
YuuAccount on
cloud ฟรี 6 เดือน (ไม่
เกิน 200 เอกสารต่อ
เดือน)
ฟรี 1 ผู้ใช้ต่อบริษัท
ระยะเวลา 1 ปี
ไม่จํากัดระยะเวลา
กรณีรายได้ธุรกิจไม่เกิน
1.8 ล้านบาทต่อปี

