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คุณสมบตัเิดน่ และคุณสมบตัิทัว่ไปของโปรแกรม ITECStock 

 
ITECStock โปรแกรมขำยหน้ำร้ำน ใช้งำนได้กับธุรกิจหลำกหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็น ร้ำนคอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ร้ำนโทรศัพท์มือถือ ร้ำนเสื้อผ้ำ ร้ำนเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนกล้องวงจรปิด ร้ำนกล้องถ่ำยรูป 
ร้ำนเครื่องเสียง ร้ำนอิเล็กทรอนิกส์ ร้ำนอุปกรณ์ดนตรี ร้ำนอะไหล่รถยนต์ ร้ำนยำงรถยนต์ ฯลฯ  

ได้รับกำรกำรันตีคุณภำพ จำกลูกค้ำชั้นน ำ ได้แก่  

 บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) แบ่งเป็น Studio7, BaNANA, BKK และแฟรนไชส์  
(ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 400 สำขำ) 

 J.I.B Computer (ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 140 สำขำ) 

 บริษัท DNA แบ่งเป็น Kingkong Phone และ Cyborg Kong (ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 80 สำขำ) 

 บริษัท World Camera (ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 40 สำขำ) 

 บริษัท SPVI (ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 15 สำขำ) 

 บริษัท UFicon (ปัจจุบันมี 10 สำขำ) 

 บริษัท Speed Computer (ปัจจุบันมี 8 สำขำ) 

 บริษัท มั่นคง Gadget (ปัจจุบันมี 7 สำขำ)  
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คุณสมบัติเด่นของ ITECStock 
(1.) เก็บข้อมูลไว้ที่เดียว เห็นข้อมูลได้ทันทีจำกทุกที่ และใช้งำนพร้อมกันได้หลำย 100 สำขำ โดยที่ระบบไม่ล่ม 

(2.) รู้สต็อก และสินค้ำคงเหลือในแต่ละสำขำ ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลำ เช่น 
-  ก ำหนด Stock ขั้นต่ ำได้ และแจ้งเตือนเวลำที่ของใน Stock เท่ำกับค่ำ Min Stock 
-  ดูจ ำนวนสินค้ำคงเหลือในแต่ละสำขำ 
-  ดูกำรหมุนเวียนของสินค้ำในสต็อก ซึ่งส่งผลให้สินค้ำใหม่อยู่เสมอ 
-  จัดกำรสินค้ำตกรุ่น ที่จะไม่สั่งเข้ำมำขำยแล้ว ได้อย่ำงง่ำยดำย 
-  มีระบบ Serial ติดตำมตัว ที่ช่วยให้รู้ประวัติของสินค้ำอย่ำงละเอียด 

(3.) รับเงินจำกกำรขำยได้หลำยรูปแบบ สรุปยอดตอนสิ้นวันได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงรู้ยอดรับเงินประเภท
ต่ำงๆ และบิลที่ค้ำงจ่ำย ได้อย่ำงรวดเร็ว 

(4.) ดปูระวัติกำรจ่ำยเงินของลูกค้ำ ก ำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบสถำนะ ลูกหนี้ / 
เจ้ำหนี้ / ค้ำงจ่ำย ได้ทันที 

(5.) รู้สินค้ำขำยดี อยู่ที่ไหนก็ดูได้ เช่น 
-  ดูยอดขำย ก ำไร-ขำดทุน ของแต่ละสินค้ำในแต่ละสำขำ เปรียบเทียบกันได้ทันที 
-  ดูก ำไร-ขำดทุน เปรียบเทียบกับรำคำตั้งขำยได้ทันที ซึ่งงำ่ยต่อกำรให้ค่ำคอมมิชชั่นพนักงำน 
-  เปรียบเทียบยอดขำยแต่ละ Period เพื่อดูอัตรำกำรเติบโต 
-  อยู่ที่ไหนก็รู้ยอดขำย ไม่ต้องนั่งเฝ้ำร้ำนตลอดเวลำ 
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(6.) ก ำหนดกลุ่มสำขำ รู้ยอดขำยของร้ำนทั้งหมด ในภำคเหนือหรือภำคใต้ ได้อย่ำงง่ำยดำย โดยสำมำรถดู
ข้อมูลเฉพำะสำขำ ในกลุ่มที่ต้องกำรได้ ซึ่งง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

(7.) รู้จ ำนวนสินค้ำโอนออก ที่ก ำลังขนส่งไปยังสำขำอื่น แต่ยังไม่ถึงสำขำปลำยทำง จึงท ำให้รู้จ ำนวนสินค้ำ
โอนออก และรู้จ ำนวนสต็อกที่ถูกต้อง 

(8.) ระบบสั่งซื้อ ที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรสินค้ำ เช่น 
-  ป้องกันกำรซื้อ หรือรับสินค้ำเข้ำคลังผิด 
-  สินค้ำที่มีจ ำนวนมำก สำมำรถรับจ ำนวนเข้ำมำก่อนได้ แล้วป้อน Serial ทีหลัง 

(9.) กำรบันทึกค่ำใช้จ่ำย และรำยได้อื่น ๆ 
-  บันทึกค่ำใช้จ่ำย จ ำพวกวัสดุสิ้นเปลือง ที่แต่ละหน้ำร้ำนใช้ ได้อย่ำงง่ำยดำย 
-  แยกรำยงำนรำยได้ หรือค่ำใช้จ่ำย ตำมแต่ละประเภทบัญชีได้ 

(10.) กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ โดยกำรเปิดบิลขำยที่โชว์รูม แล้วไปเบิกสินค้ำจำกคลัง ซึ่งสำมำรถ
ระบุ Serial ทีหลังได้อย่ำงถูกต้อง 

(11.) รองรับกำรท ำ Web Service (API) พร้อมทั้งน ำรำยงำนออกเป็น Excel ได้ 
-  Export ข้อมูลเป็น Excel เพื่อน ำไปใช้งำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น โปรแกรมบัญชีได้ 
-  รองรับกำรเช่ือมต่อกับ Third Party, Web, Device ต่ำง ๆ เช่น iPhone, Android 

(12.) Module เสริม 
-  ระบบรบัซ่อมและส่งเคลมสินค้ำ 
-  ออกใบก ำกับภำษี หลำยสำขำ โดยใช้เลขชุดเดียวกันได้ 
-  ระบบฝำกขำยสินค้ำ 
-  ระบบขำยส่งสินค้ำ จองสินค้ำล่วงหน้ำเพื่อขำย 
-  ลงเวลำเข้ำงำน ด้วยระบบสแกนลำยนิ้วมือแบบออนไลน์ ช่วยป้องกันกำรลงเวลำแทนกัน 
-  ให้รหัสอนุมัติ เพื่อขำยต่ ำกว่ำรำคำตั้งขำย 
-  กำรตั้งรำคำขำยในแต่ละสำขำ ใหแ้ตกต่ำงกันจำกส่วนกลำงได้ 
-  ก ำหนดโปรโมชั่นแบบต่ำงๆ แยกตำมแต่ละสำขำ และช่วงเวลำ 
-  ระบบกระจำยของอัตโนมัติ ขำยน้อยส่งไปน้อย ขำยดีส่งไปมำก 
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คุณสมบัติทั่วไปของ ITECStock 
(1) ดูได้ว่ำ สินค้ำอยู่ในสำขำไหนบ้ำง หรือสินค้ำนี้ ที่สำขำไหนหมด ได้แบบ Real Time 

(2) ช่วยเตือนสินค้ำใกล้หมด ควรที่จะต้องสั่งซื้อ 

(3) ดูประวัติกำรขำย / ต้นทุน / ก ำไร เป็นรำยสินค้ำ ประเภทสินค้ำ, แต่ละหน้ำร้ำน, กลุ่มของหน้ำร้ำน 
โดยเลือกช่วงเวลำได้ 

(4) ดูได้ว่ำพนักงำนแต่ละคนขำยได้เท่ำไหร่ เพื่อใช้วัด KPI หรือค่ำคอมมิชชั่น 

(5) ดูยอดที่ค้ำงช ำระของลูกค้ำแต่ละรำย แต่ละสำขำ หรือทั้งหมดได้ ในทันท ี

(6) ดูได้ว่ำ เช็คได้เงินแล้วหรือยัง /  หรือ Clearing อยู่ / หรือลูกค้ำจ่ำยเงินเกิน Credit จ ำนวนวัน 

(7) มีระบบสั่งซื้อ เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดของรำคำและจ ำนวน เมื่อมีสินค้ำมำส่งที่คลัง โดยสำมำรถ
ท ำรับจ ำนวนเข้ำมำก่อนได้ ส ำหรับสินค้ำที่มีจ ำนวนมำก แล้วค่อยมำท ำรับ Serial ทีหลัง 

(8) ดูยอดเจ้ำหนี้ค้ำงจ่ำย ป้องกันกำรจ่ำยเงินซ้ ำซ้อน และดูได้ว่ำซื้อสินค้ำมำจำก Supplier รำยไหน
มำกกว่ำกัน หำกเป็นสินค้ำชนิดเดียวกัน 

(9) ปรับรำคำทุนสินค้ำ เป็นรำยชิ้นได้ เพื่อใช้วิเครำะห์ก ำไร ที่ได้มำจำกกำรส่งเสริมกำรขำย เช่น กำร 
Rebate ที่มีกำรขำยเกิดขึ้นแบบชิ้นต่อชิ้น 

(10)  กำรก ำหนดรำคำขำยขั้นต่ ำ เพื่อไม่ให้หน้ำร้ำน ขำยต่ ำกว่ำรำคำตั้งขำยต่ ำสุดที่เรำได้ตั้งไว้ เพื่อ
ป้องกันกำรขำดทุนจำกกำรขำยผิดรำคำ 

(11)  ในกรณีที่มีหน้ำร้ำนกับคลังสินค้ำอยู่คนละที่ ทำงร้ำนสำมำรถที่จะท ำขำยสินค้ำไปได้ก่อน แล้วค่อย
ให้คลังสินค้ำส่งสินค้ำ โดยตัด Stock ตำม Serial จริง เพื่อให้ลูกค้ำ ตำมใบขำยที่ได้ขำยไป 

(12)  เมื่อขำยหรือซื้อสินค้ำไปแล้ว สำมำรถท ำรับคืนสินค้ำจำกลูกค้ำ หรือคืนสินค้ำให้ผู้ขำย เพื่อน ำไป
ลดหนี้หรือหักหนี้ ให้กับลูกหนี้หรือเจ้ำหนี้ที่มีอยู่ได้ 

(13)  วิเครำะห์ยอดขำย / จ ำนวนขำย / ก ำไร / Turn Over Days ของแต่ละสำขำ เปรียบเทียบกันในแต่ละ
เดือน และเปรียบเทียบกันในระหว่ำงสำขำต่อสำขำ 

(14)  วิเครำะห์ยอดขำย / จ ำนวนขำย / ก ำไร ของแต่ละประเภท Category ของสินค้ำ เปรียบเทียบกันใน
แต่ละเดือน 
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(15)  วิเครำะห์กำรขำยของหน้ำร้ำน ว่ำต้องเปิดบิลทั้งหมดกี่บิล โดยเปรียบเทียบกับพนักงำนแต่ละคน 

(16)  บันทึกค่ำใช้จ่ำย หรือรำยได้ ที่ไม่ได้เกิดจำกกำรขำยสินค้ำ เช่น ค่ำเครื่องใช้ส ำนักงำน น้ ำยำท ำ
ควำมสะอำด เพื่อมำท ำเบิกทีหลังได้ 

(17)  รำยงำนเกี่ยวกับเช็ค ทั้งรับและจ่ำย เพื่อใช้ควบคุมกำรรับและจ่ำยเช็ค ว่ำแต่ละวัน ต้องเอำเงินเข้ำ
บัญชีเท่ำไรถึงจะพอจ่ำย หรือเช็คเข้ำธนำคำรไปแล้วหรือไม่ หรื ได้เงินแล้วหรือยัง 

(18)  ดูรำยงำนกำรเคล่ือนไหว (Stock Card) ของสินค้ำแต่ละ Product 

(19)  ส ำหรับสินค้ำที่มี Serial จะสำมำรถท ำกำรค้นหำได้ในทันที ซึ่งจะมีประวัติของสินค้ำตัวนั้น ว่ำเริ่ม
เข้ำมำในบริษัทตั้งแต่เมื่อใด มำจำกทำงไหน และประวัติชีวิตของสินค้ำ Serial นี้ เป็นอย่ำงไรบ้ำง ถูก
โอนไปที่ไหน ถูกขำยไปตอนไหน และมำส่งซ่อมเมื่อไร 

(20)  เรำสำมำรถดูสินค้ำที่ Active อยู ่แต่ของหมด Stock ได้ เพื่อไม่ให้เสียโอกำสในกำรขำย 

(21)  ป้องกันกำรทุจริตของพนักงำน โดยกำรต้องขออนุมัติรหัสอนุญำต ให้โอนสินคำ้มำที่แต่ละสำขำ
เป็นครั้งๆ ไป 

(22)  สรุปยอดเงินของแต่ละหน้ำร้ำน เพื่อส่งให้ส่วนกลำง ซึ่งจะท ำให้คุม Stock ได้ถูกต้อง 

(23)  สรุปยอดบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ ในแต่ละสำขำ 

(24)  กระจำยของอัตโนมัติ ส ำหรับร้ำนที่มีหลำยสำขำ โดยกำรตั้ง Run Rate ของสินค้ำแต่ละชนิดว่ำ ให้
มีพอขำยได้กี่วันในแต่ละหน้ำร้ำน ซึ่งโปรแกรมจะค ำนวณให้เองว่ำ ในแต่ละวัน ควรจะส่งสินค้ำไปในแต่
ละหน้ำร้ำนเป็นจ ำนวนกี่ชิ้น ท ำให้ไม่ต้อง Stock ของมำกเกินไปในแต่ละหน้ำร้ำน ซึ่งลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร Stock และท ำให้ Turn Over ของสินค้ำดีขึ้น 

(25)  ดูยอดซื้อสินค้ำ แยกตำมแต่ละ Supplier โดยเปรียบเทียบกันเป็นรำยเดือน 

(26)  วิเครำะห์ประสิทธิภำพของพนักงำนขำย ดูได้ว่ำขำยสินค้ำ Brand ไหนได้ดี / ได้จ ำนวนกี่ชิ้น / ได้
ยอดขำยเท่ำไร โดยเปรียบเทียบกันเป็นรำยเดือน 

(27)  ดูก ำไรขั้นต่ ำของแต่ละสินค้ำ เมื่อเทียบกับต้นทุน 

(28)  เปรียบเทียบจ ำนวนขำยของแต่ละสินค้ำ ในแต่ละสำขำ เพื่อดูภำพรวมว่ำสำขำไหน ขำยสินค้ำตัวไหน
ได้ดีหรือไม่ดี 
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(29)  ดูยอดขำยของแต่ละสินค้ำ เปรียบเทียบกับ Stock ที่เหลืออยู่ เพื่อใช้วิเครำะห์ว่ำสินค้ำตัวนี้ขำยดี

หรือไม่ Turn Over เป็นอย่ำงไร เมื่อเทียบกับ Stock 
(30)  วิเครำะห์ Traffic ของแต่ละสำขำ ว่ำในแต่ละช่วงเวลำของแต่ละวัน ช่วงไหนมียอดขำย / จ ำนวนบิล ใน

แต่ละชั่วโมงเยอะกว่ำกัน 

(31)  ดูยอดขำย-ก ำไร ของแต่ละสำขำ เปรียบเทียบกันในแต่ละเดือน โดยแสดงผลเป็นกรำฟได้ 

(32)  วิเครำะห์เปอร์เซ็นต์ยอดขำยในแต่ละเดือน โดยเปรียบเทียบกันในแต่ละป ีเพื่อใช้ในกำรประมำณ
กำรณ์ล่วงหน้ำ ในปีต่อไป หรือดูผลย้อนหลังของปีที่ผ่ำนมำ 

(33)  จัดกำรเกี่ยวกับสินค้ำค้ำง Stock โดยดูภำพรวมของสินค้ำแต่ละประเภท (Category) หรือดูเป็น
รำยสินค้ำ (Product) โดยดูได้ว่ำ สินค้ำเหลืออยู่ใน Stock เท่ำไร / ค้ำง Stock ตำมจ ำนวนวันที่
ก ำหนด (Aging) เป็นจ ำนวนเท่ำไร / คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต ์(%) ของสินค้ำใน Stock / ขำยได้
เท่ำไร ขำยได้ดีหรือไม่ / Turn Over Day เป็นกี่วัน / ได้ก ำไรเท่ำไร 

(34)  ดูสัดส่วน (%) ของสินค้ำค้ำง Stock (ติด Aging) ในแต่ละประเภท (Category) เปรียบเทียบกันเป็น
อัตรำส่วน (%) ในแต่ละสำขำ ดูได้ว่ำแต่สำขำมีสัดส่วนเป็นกี่ (%) ของทั้งหมด เช่น ยอดขำย / มูลค่ำ 
Stock, มูลค่ำ Aging (%), สัดส่วนหรือมูลค่ำ Aging (%) 

(35)  ด ูAging ของสินค้ำ แบ่งตำมช่วงเวลำที่ติด Aging ว่ำมีกี่ชิ้นในแต่ละช่วง เช่น น้อยกว่ำ 4 เดือน, 4-5 
เดือน, 5-7 เดือน, 7-9 เดือน, 9-12 เดือน, หรือ 1 ปีขึ้นไป 

(36)  ดูได้ว่ำสินค้ำที่ตกรุ่น (EOL) อยู่ที่สำขำไหนบ้ำง / มีจ ำนวนเท่ำไร / คิดเป็นมูลค่ำเท่ำไร / อัตรำกำร
ขำย (Run Rate) เป็นอย่ำงไร เพื่อ Clear สินค้ำตกรุ่นได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 

(37)  ประมำณกำรมูลค่ำของสินค้ำในคลัง เมื่อคิดจำกรำคำตั้งขำย ว่ำหำกขำยหมด จะได้ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

(38)  ขอรหัสอนุมัติ เพื่อขำยต่ ำกว่ำรำคำตั้งขำยต่ ำสุดเป็นครั้งๆ ไป เพื่อใช้คุมรำคำขำยของหน้ำร้ำน 

(39)  ระบบสินค้ำซ่อมของโปรแกรม มีทั้งรับซ่อมจำกลูกค้ำ / รอส่งซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้ำทันที / 
ส่งสินค้ำเสียไปซ่อม / ดูประวัติสินค้ำที่ส่งซ่อม / รำยงำนสินค้ำที่ลูกค้ำส่งซ่อมแล้วยังไม่เสร็จ / 
รำยงำนสินค้ำเสียที่ส่งไปซ่อมกับ Supplier และยังไม่ได้กลับมำ 

(40)  กำรก ำหนดรำคำขำยในแต่ละสำขำ ใหไ้ม่เท่ำกันได้ 

(41)  กำรก ำหนดโปรโมชั่นสินค้ำ เช่น เมื่อซื้อสินค้ำครบตำมจ ำนวนชิ้น, จ่ำยเงินสดลดกี่ (%) เมื่อซื้อ
สินค้ำครบตำมจ ำนวนชิ้น, ซื้อสินค้ำหลำยชิ้น ได้ตำมรำคำรวมที่ก ำหนด, ซื้อสินค้ำตำมที่ระบ ุแล้วมี



บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จ ำกดั 
549/1 ถ.สรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 
Tel. : (083) 224-5559 / 02-017-7777 กด 7767,7768 
E-Mail : itecsoftware@outlook.com 
ติดตอ่ได้ในวนัจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 10:00 - 17:00 น. 

 
ส่วนลดให้, แถมสินค้ำเมื่อซื้อสินค้ำตำมที่ก ำหนด, ซื้อสินค้ำครบตำมที่ก ำหนด สำมำรถแลกซื้อ
สินค้ำตำมที่ก ำหนดหรือมีส่วนลดได้ ฯลฯ 

(42)  กำรโอนสินค้ำระหว่ำงสำขำ ท ำใหรู้้ได้ว่ำ สินค้ำยังอยู่ในระหว่ำงกำรโอน หรืออยูร่ะหว่ำงกำรขนส่ง 
อยู่เป็นจ ำนวนเท่ำใด และใช้เวลำนำนเท่ำไรกว่ำสินค้ำจะไปถึงสำขำปลำยทำง ท ำให ้Stock สินค้ำใน
แต่ละร้ำน ถูกต้องตรงตำมทีม่ีอยู่จริง สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบสินค้ำได้แบบ Real Time ในทุกเวลำ 
ซึ่งจะช่วยป้องกันกำรทุจริตของพนักงำน 

(43)  ระบบฝำกขำยสินค้ำให้ลูกค้ำ และระบบฝำกขำยสินค้ำจำกผู้จ ำหน่ำย ท ำให้รู้ได้ว่ำ มีสินค้ำใดมำ
ฝำกขำย จ ำนวนเท่ำไร และเรำไปฝำกขำยสินค้ำอะไรไว้ที่ใดบ้ำง นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเปิดบิลขำย 
หรือบิลซื้อจำกกำรฝำกขำยสินค้ำ ในกรณีที่มีกำรซื้อขำยเกิดขึ้นจริง หรือแม้กระทั่งคืนสินค้ำจำก
กำรฝำกขำยก็สำมำรถท ำได้ 

(44)  ออกใบก ำกับภำษทีั้งอย่ำงย่อ และอย่ำงเต็ม ซึ่งสำมำรถ Run เลขใบก ำกับภำษีได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่
ว่ำจะเปิดบิลจำกสำขำไหน โดยสำมำรถผูกเลขใบก ำกับภำษี กับสำขำได้หลำยสำขำด้วย 

(45)  ลงเวลำพนักงำน ด้วยระบบสแกนลำยนิ้วมือ เพื่อควำมสะดวก รวดเร็วแม่นย ำ ป้องกำรกำรลงเวลำ
แทนกันของพนักงำนได้ ดูรำยงำนกำรเข้ำงำน-ออกงำนของพนักงำนได้ 

(46)  ท ำส่วนลดเป็นรำยกำรของแต่ละสินค้ำได้ เพื่อควำมสะดวก ในกรณีที่ไม่ต้องกำรลดสินค้ำทั้งบิล แต่
ต้องกำรลดแค่บำงรำยกำรเท่ำนั้น 

(47)  กำรก ำหนด Volume ของสินค้ำ เพื่อน ำไปตั้งรำคำขำยได้ / ก ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนเงินได้ ในกรณี
ที่มีกำรสั่งของมำจำกต่ำงประเทศ / Lock สินค้ำได ้ทั้งจำกของที่มีอยู่ใน Stock และจำก PO ซึ่งท ำให้
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ว่ำ สินค้ำจะมำเมื่อไร เพื่อวำงขำยต่อไป / ก ำหนดวันที่จะจัดส่งสินค้ำให้ลูกค้ำ
ได้โดยสำมำรถ Lock สินค้ำเอำไว้ก่อน เพื่อกันคนอื่นขำยสินค้ำไปก่อน  

 

 


