
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

จัดการเอกสาร 
    Office 

 ขายหน้าร้าน 
POS 

บัญช ี
  Accounting 

 

คลิกสมัครออนไลน ์
https://goo.gl/forms/YuWGi4TYM0QUEdEk1 

 

หรือแสกน  
QR Code  

 

คลิกสมัครออนไลน ์
https://goo.gl/forms/2HYXR4zQ125MDTfG2 

 

หรือแสกน  
QR Code  

 

คลิกสมัครออนไลน ์
https://goo.gl/forms/c5ICTMiFhIO0mfMy2 

 

หรือแสกน  
QR Code  

 

 หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ: ผู้ประกอบการ SMEs นักบัญชี และ ผู้ที่สนใจทั่วไป 
     ***ถ้าเป็น SMEs ที่เข้าเงื่อนไขของโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาในล าดับแรกก่อน 

  ค (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทจ ากัด มีรายได้รวมไมเ่กิน 5 ล้านบาทต่อปี  
ถ้ กรณีตั้งใหม่ มทีุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท) 

  

https://goo.gl/forms/YuWGi4TYM0QUEdEk1
https://goo.gl/forms/2HYXR4zQ125MDTfG2
https://goo.gl/forms/c5ICTMiFhIO0mfMy2


 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop)  
 "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 11  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00–12.00น. โปรแกรม ระบบบัญชีส าเร็จรูป 

DACCOUNT และ DACCOUNT Mini ERP 

3 ผู้แทนจาก  
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จ ากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 – 16.00 น. โปรแกรม Peak Account 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

  3 ผู้แทนจาก  
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จ ากัด 

 

          หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

                             พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

 

 

กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
โทร. 0 2547 5981 

 



ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ชื่อโปรแกรม คุณสมบัติ สิทธิพิเศษส าหรับ SME 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ระบบบัญชีส าเร็จรูป 
DACCOUNT และ 
DACCOUNT Mini 
ERP 

คุณสมบัติระบบโปรแกรมบัญชี DACCOUNT และ 
DACCOUNT MiniERP *  
• ระบบบริหารจัดการด้านบัญชีการเงินเพ่ือการบริหารและภาษี
อากร ครบถ้วนทุกความต้องการธุรกิจ ส าหรับกิจการซื้อมาขาย
ไป บริการ และธุรกิจการผลิตขนาดย่อม 
• ครบครันด้วย 2 แพ็คเกจหลัก ได้แก่ 1. แพ็คเกจระบบบัญชี
การเงินและระบบบริหารบุคคลและบัญชีเงินเดือน 2. แพ็คเกจ
ระบบบัญชีการเงินและระบบบริหารบุคคล,ระบบบัญชีเงินเดือน 
พร้อมระบบการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม 
คุณสมบัติระบบบัญชี DACCOUNT 
- ท างานได้ทุกท่ี ทุกเวลาผ่านระบบ Cloud เพ่ิมความปลอดภัย
ด้วยการส ารองข้อมูลอัตโนมัติ 
- ท างานพร้อมกันได้หลาย User * และสามารถเลือกใช้
แบบฟอร์มพิมพ์เอกสารมาตรฐานกว่า  40 แบบฟอร์ม 
- รองรับการบันทึกใบเสนอราคา ใบรับค าสั่งขาย และใบก ากับ
ภาษีขาย , การบันทึกใบขอซื้อใบสั่งซื้อ และใบก ากับภาษีซื้อ 
พร้อมเอกสารลดหนี้ เพ่ิมหนี้ , ใบเบิกวัตถุดิบ ,ใบเบิกวัสดุ
สิ้นเปลือง , ใบรับสินค้าส าเร็จรูป อย่างง่ายๆส าหรับธุรกิจขนาด
ย่อม 
- รายงานวิเคราะห์การขาย วิเคราะห์การซื้อที่หลากหลายมิติ 
เจาะลึกถึงต้นทุนก าไรจากการขายเบื้องต้นระดับรายบิลได้ทันที 
รายงานวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสต๊อก และวิเคราะห์ต้นทุน
สินค้าได้ทั้งแบบ FIFO /AVERAGE ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น 
- รองรับการบันทึกประวัติสินทรัพย์ที่สามารถเชื่อมโยงอัตโนมัติ
จากการซื้อสินทรัพย์ในระบบจัดซื้อ และลงบันทึกบัญชีสินทรัพย์
อัตโนมัติ พร้อมรายงานทะเบียนสินทรัพย์และ รายงาน ภงด.50 
- รองรับการบันทึกใบส าคัญรับ ใบส าคัญจ่ายได้โดยสามารถ
บันทึกเอกสารหลายชนิดใน Voucher เดียวกันได้ ท า ให้
สามารถยันยอดเอกสารต้นตอได้ง่ายและละเอียด และรองรับ
Responsibility Accounting ได้แบบง่ายๆ 
- รายงานงบการเงินมาตรฐาน ทั้งงบก าไรขาดทุน งบรายได้
ค่าใช้จ่าย งบดุลรายงานตรวจสอบด้านบัญชีและภาษีท่ีครบถ้วน
และถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรไทย และรองรับ
การส่งงบการเงิน DBD- E Filing ได้ทันที 
- เริ่มต้นระบบง่ายด้วยเครื่องมือ Import ทะเบียนข้อมูลหลัก คือ 
สินค้า ลูกค้า ผู้จ าหน่ายและสินทรัพย์ได้ 
 
 

ใช้ฟรีไม่จ ากัดระยะเวลา 



ชื่อโปรแกรม คุณสมบัติ สิทธิพิเศษส าหรับ SME 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

Peak Account คุณสมบัติ 
PEAK คือโปรแกรมบัญชีครบวงจร ช่วยออกเอกสารทางธุรกิจ
อย่างง่ายดาย พร้อมบันทึกบัญชี จัดการสต๊อก และออกงบ
การเงินได้แบบ Real Time ท าให้ผู้ประกอบการ จัดการธุรกิจได้
แบบ Smart SME และใช้เป็นข้อมูลเข้าถึงสินเชื่อได้   
PEAK Features 
1. ระบบจัดการเอกสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อม tag 
รายรับและรายจ่าย แยกตาม พ้ืนที่/โปรเจ็ค/สินค้า ได้  
- ใบเสนอราคา  
- ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ  
- ใบเสร็จรับเงิน  
- ใบก ากับภาษี (หรือ e-Tax Invoice)  
- หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย  
- ใบรับรองแทนใบเสร็จ  
- ใบส าคัญรับ/จ่าย    
2. จัดการสต๊อกอัตโนมัติ  
- ค านวณต้นทุนอัตโนมัติแบบ FIFO  
- ปรับยอดสินค้าได้  
- สรุปรายได้ ต้นทุน และยอดคงเหลือ รายสินค้า  
3. จัดการการเงิน กระทบยอดธนาคาร  
- ระบบเงินสดย่อย  
- ระบบธนาคาร และกระทบยอดธนาคาร  
- ระบบส ารองรับจ่าย  
4. บันทึกบัญชี, ดูงบการเงินได้แบบ real time, และเจาะลึก
รายละเอียดงบการเงินได้  
- งบก าไรขาดทุน  
- งบดุล  
- ผังบัญชี  
- สมุดบัญชีรายวัน  
- บัญชีแยกประเภท / งบทดลอง  
5. ช่วยจัดการภาษีอย่างเป็นระบบ  
- รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย  
- กระดาษท าการภาษีซื้อ ภาษีขาย  
- รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  
ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้    

1 ปี แต่สามารถขยาย
ระยะเวลาได้ตามเงื่อนไข
ของบริษัท 

 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop)  
 "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 11  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00–12.00น.  โปรแกรม AdaPos+  (โปรแกรมหน้าร้าน) 3 ผู้แทนจาก 
บริษัท เอด้าซอฟต์  จ ากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 – 16.00 น.  โปรแกรม Rangy DBD 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

   3 ผู้แทนจาก 
บริษัท นายเน็ต จ ากัด 

 

          หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

                            พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

 

 

 

 

กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
โทร. 0 2547 5981 



ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 ชือ่โปรแกรม คุณสมบัติ สิทธิพิเศษส าหรับ SME ที่
เข้าร่วมโครงการ 

AdaPos+ 
 

ระบบขายหน้าร้าน (ระบบแคชเชียร์)   ระบบสต๊อก ระบบ
รายงาน 

ใช้ฟรี 1 ปี 
 

Rangy DBD 
 

คุณสมบัติ 
ระบบจัดการร้านค้าปลีก ใช้งานได้บนแท็บเล็ต 
(ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) 
สามารถเปิดบิล บันทึกการขาย ให้ส่วนลด รับช าระด้วยเงินสด, 
บัตรเครดิต หรือ QR Pay 
สามารถควบคุมและจัดการสต๊อกสินค้าได้ 
สามารถดูรายงานสรุปยอดขายได้ 
ซอฟต์แวร์ฟรีไม่จ ากัดระยะเวลา แต่คิดค่าบริการ Cloud 
Service ปีที่ 2 เป็นต้นไป 

ซอฟต์แวร์ฟรีไม่จ ากัด
ระยะเวลา แต่คิดค่าบริการ 
Cloud Service ปีที ่2 เป็น
ต้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop)  
 "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ โรงแรมทวินโลตัส   จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00 – 12.00 น. โปรแกรม Flow Account  3 ผู้แทนจาก 
บริษัท โฟลว์แอคเค้าท์ จ ากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 – 16.30 น. โปรแกรม e-Accounting for SMEs  

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

   3 ผู้แทน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 

          หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

                           พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

 

 

 

 

กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
โทร. 0 2547 5981 



ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

ชื่อโปรแกรม คุณสมบตัิ สิทธิพิเศษส าหรับ SME 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

FlowAccount คุณสมบัติ 
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับธุรกิจ SME ใช้งานง่าย ทุกท่ี ทุกเวลา 
ที่จะเป็นตัวช่วยจัดการบัญชีธุรกิจของผู้ประกอบการณ์ สนับสนุน
การท าเอกสารซื้อ ขาย ใบก ากับภาษี ด้วยตัวเอง ระบบจัดการสต๊อก
แบบ Real time พร้อมการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ท าให้สามารถรับรู้
ยอดขายและค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา 
1. ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ 
1.ใบเสนอราคา 
2.ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ 
3.ใบก ากับภาษี 
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 
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.งบก าไรขาดทุน 
3.งบแสดงฐานะการเงิน 
6.ผังบัญชี และสมุดรายวัน 
 

ใช้ฟรีไม่จ ากัดระยะเวลา 



ชื่อโปรแกรม คุณสมบตัิ สิทธิพิเศษส าหรับ SME 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

e-Accouting 
for SMEs  
 

คุณสมบัติ 
e-Accounting for SMEs ฟรี 2 user ตลอด ไม่มีก าหนดอายุ , 
เหมาะกับร้านค้าปลีกทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
รองรับธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการ ท างานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า
แบบครบวงจรทั้งการเก็บข้อมูลซื้อขายและค่าใช้จ่าย ได้รายงานเพ่ือ
ช่วยการบริหารกิจการได้รวดเร็ว  , ดูรายงานบริหารได้บนมือ
ถือ  ผู้ใช้งานไม่ต้องรู้บัญชี  แต่ได้งบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
เพ่ือน าส่งในรูปแบบ DBD e-Filing ได้สะดวก,ใช้งานได้ทั้งบน 
Smartphone และTablet , ท างานแบบ hybrid ไม่จ าเป็นต้องต่อ
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และ ด้วยการdesign การท างาน
แบบ Messaging ท าให้ SMEs สามารถเก็บข้อมูลไว้กับกิจการได้
เอง ไม่จ าเป็นต้องมีไอที    

ใช้ฟรีไม่จ ากัดระยะเวลา 
 
 

 


