
 



 

 

 

Q.Soft SCM.  
Supply Chain Management Solution for Manufacturing. 

 
Q. Soft SCM เป็น Software ท่ีพฒันาขึ้นโดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์  และ

พฒันาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย    ผนวกกบัทีมงานท่ีมีประสบการณ์ใน
การพฒันา Database Application   (โปรแกรมท่ีมรีะบบการจดัเกบ็ฐานข้อมูลจ านวนมาก)   เรามุ่งมัน่ท่ี
จะน าเสนอโซลูชัน่ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาการบริหารการผลิตให้เหมาะกบัอตุสาหกรรมทุกประเภทเราจึงได้
คดัเลือกคณุสมบติัเฉพาะท่ีเหมาะสมกบัประเภทธรุกิจท่ีหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รบัโซลูชัน่ท่ี
ลงตวักบัการท างานเฉพาะของบริษทัฯตวัเอง 

 



 
 
 
เรายึดแนวคิด “ทนัเวลา ไม่มีของเสีย ไม่มีสินค้าค้างสตอ็ก” ให้เป็นจดุมุ่งหมายของ Solution น้ี   

คอื การปรบัเรยีบการผลติทัง้ห่วงโซ่คุณค่าของกจิการลูกคา้  ใหเ้กดิการประหยดั และมปีระสทิธภิาพสงูสุด  เช่น
การลด Dead Stock ใหใ้กลเ้คยีงศูนยม์ากทีสุ่ดทัง้ในสว่นของสนิคา้ส าเรจ็รูป-สนิคา้กึง่ส าเรจ็รปู-วตัถุดบิ, การ
ค านวณ และการยนืหยุ่นในการเปลีย่นแปลงแผนการจดัสง่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงค าสัง่ซือ้จากลูกคา้ไดท้นัท่วงที, 
การวางแผนการจดัซือ้ล่วงหน้า   ดว้ย Feature หลกัดงัต่อไปนี้ 
 
 

โปรแกรม Q. Soft SCM  ประกอบไปด้วย Feature การท างานหลกัๆ   ดงัน้ี 
1. ระบบวางแผนการผลิตขัน้สูง (Advanced Planning & Scheduling) จ าลองสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้

ในการวางแผนการผลติล่วงหน้า เพือ่บรหิารแผนการผลติ และจดัสง่สนิคา้ใหท้นัเวลา หรอืวางแผนเพื่อ
การผลติเพือ่ลดปรมิาณสนิคา้คงคลงัใหต้ ่าลง หรอืเพือ่ใหต้น้ทุนการผลติสนิคา้ต ่าลงได ้ โดยรองรบัการ
ทัง้ผลติแบบ made to order, made to stock, made to forecast สามารถจดัการกบั hot order ไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพสงูสุด (แทรกงานด่วนได)้  และช่วยก าหนดการบรหิาร shop floor  ประกอบกบัม ีGantt 
Chart ทีส่ามารถแกไ้ขปรบัปรุงแผนการท างานไดท้ีต่วั Gantt Chart เลย ท าใหง้า่ยในการปรบัปรุง
แผนงาน และยงัวางแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้าใหโ้ดยค านวณ Purchasing Lead Time ใหเ้รยีบรอ้ย รวมทัง้
การวางแผน Outsource(OEM) พรอ้มระบุวนัตอ้งการสนิคา้ให ้supplier ไดแ้ละยงัค านวณทีค่วาม
ละเอยีดถงึทศนิยม 12 ต าแหน่ง 

2. การจดัท าใบเสนอราคาแบบเลือกสูตรค านวณต้นทุนการผลิต  โปรแกรมอ านวยความสะดวกใหก้บั
เจา้หน้าทีข่ายในการเลอืกสตูรผลติเพือ่ดตูน้ทุน และบวกเพิม่สว่นต่างเพือ่น าเสนอขายได้ 

3. ระบบบริหารการใช้สินค้า และวตัถดิุบ (Material Requirement Planning) 
รองรบัการบรหิารสตอ็ก(การรบัวตัถุดบิ, การเบกิวตัถุดบิไปผลติ, การรบัสนิคา้จากการผลติ, การรบัของ
เสยีจากการผลติ, การโอนสนิคา้ระหว่างคลงั, การโอนสนิคา้ให ้outsource-oem, การรบัสนิคา้จากงาน
จา้งภายนอก, การคนืวตัถุดบิใหผู้จ้ าหน่าย, การคนืวตัถุดบิจากการผลติ, การรบัคนืสนิคา้จากลูกคา้)   
การตรวจสอบขอ้มลูยอ้นกลบั(Backward Traceability) และการตดิตามขอ้มลูการผลติ และสง่สนิคา้
(Forward Traceability)  ระบบบรหิารสตอ็กแบบ Lot Control จะควบคุมสนิคา้แบบ Sub Lot หรอืแบบ 
Serial No. กไ็ด ้ สรา้ง Lot สนิคา้จาก Lot ของลูกคา้กไ็ด ้หรอืจะสรา้ง Lot no. ใชเ้องภายในกไ็ด ้

4. ระบบติดตามสถานการณ์ผลิต (Shop Floor Control)   
Dashboard ตดิตามและวเิคราะหส์ถานการณ์ผลติ ดว้ยวธิอีพัเดทสถานะงาน รวมถงึจ านวนสนิคา้ทีผ่ลติ
ดว้ยวธิกีารสแกนบารโ์คด้ หรอื QR Code ลดความผดิพลาดจากการคยีด์ว้ยมอื และสะดวกรวดเรว็งา่ย
ต่อการปฏบิตังิานจรงิ 

5. ระบบต้นทุนการผลิต (Cost Accounting)   
รองรบัการเกบ็ และค านวณตน้ทุนการผลติ  รวมถงึการปันสว่นตน้ทุนภายหลงั  และตน้ทุนงานจา้งผลติ
ภายนอก  ท าใหไ้ดต้น้ทุนทีแ่ทจ้รงิ(Actual Cost) ทัง้การค านวณ DM+DL+OH (DM จะใหโ้ปรแกรม 



 
 
 
ค านวณแบบ Moving Average กไ็ด ้หรอื FIFO กไ็ด ้หรอื Lot Specific กไ็ด)้, (DL ค านวณไดท้ัง้ค่าแรง
ต่อนาท ีหรอืต่อชิน้กไ็ด)้, OH (สามารถก าหนดหวัขอ้ในการน ามาปันสว่นไดไ้ม่จ ากดั) 

6. Option ระบบบริหารพื้นท่ีจดัเกบ็สินค้า (Warehouse Management) 
รองรบัการบรหิารพืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคา้ในระดบัระบุต าแหน่ง (Location – Shelf), การบรหิารจดัการพาเลท, 
การออก Tag สนิคา้แบบ Recycle Kanban 

7. Option ระบบควบคมุคณุภาพ (Quality Control) 
เกบ็รายละเอยีดผลการทดสอบคุณสมบตัขิองวตัถุดบิ และสนิคา้ตัง้แต่ขัน้ตอนการรบัวตัถุดบิเขา้ การรบั
ระหว่างผลติ และผลติเสรจ็แลว้  จนถงึการรบัคนืสนิคา้จากลูกคา้เพือ่ เป็นการบนัทกึแบบ Non-
Conformance Report (NCR)และเพือ่ออกเอกสาร Certificate of Analyst (CoA) ใหก้บัสนิคา้ทีจ่ะสง่
มอบใหลู้กคา้ และการค านวณเผื่อสว่นเบกิท าลายเพือ่ไม่ใหเ้กดิผลกระทบกบัการค านวณสตูรการผลติ 
และบนัทกึผลการทดสอบนัน้เป็นขอ้มลูประจ า Lot ผลติทีเ่บกิมา 

8. Option Skill Matrix  
ระบบวางแผนการจ่ายงานใหเ้จา้หน้าทีใ่นสายการผลติ แบบวางจากระดบัความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน  และเมื่อมพีนกังานเขา้งานจรงิโปรแกรมจะท าการจ่ายงานเขา้โทรศพัท์มอืถอื หรอื Print ใบ
งานใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

9. Option ระบบ Application งานขาย (SO Web Application – Mobile Responsive)  
รองรบัการท าสว่นลดหลายระดบั, การท าโปรโมชัน่, คปูอง, ของแถม, ขออนุมตัวิงเงนิเครดติ-เพิม่วงเงนิ
เครดติชัว่คราว ผ่าน LINE Notification 

10. Module ระบบการบ ารงุรกัษาเครื่องจกัร (Plant Maintenance) ซ้ือเป็น Option ได้  
รองรบัการจดัตารางแผนการซ่อมบ ารุงล่วงหน้า, การแจง้ซ่อมด่วน, การเปิดงานซ่อม, การจา้งซ่อม, 
บรหิารสตอ็กอะไหล่ และอุปกรณ์  การตดิตามสถานการณ์ซ่อมบ ารุง และค านวณตน้ทุนงานซ่อมบ ารุง  
โดยแผนงานซ่อมบ ารุง, การแจง้เสยี เชื่อมโยงกบัระบบวางแผนการผลติขัน้สงู(APS) ท าใหฝ่้ายวาง
แผนการผลติสามารถวางแผนใหม่ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

11. ระบบการก าหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority) 
สามารถก าหนดสทิธกิารใชง้าน(เพิม่, แกไ้ข, ลบ, เหน็, พมิพ)์ไดทุ้กเมนู, ก าหนดแยกเล่มเอกสารได,้ 
สามารถใหโ้ปรแกรมค านวณความตอ้งการการใชว้สัดุ และวตัถุดบิ และแยกความตอ้งการของสนิคา้แต่
ละอย่างไวค้นละเล่มได,้ ก าหนดการเหน็ไดทุ้ก field ตน้ทุน 

12. ระบบการเช่ือมต่อกบัโปรแกรมบญัชี-การเงิน (Interface System)  
มเีมนูเชื่อมต่อโปรแกรมบญัชชีัน้น าทัง้แบบ API เช่นโปรแกรม WINSpeed และมเีมนู Export-Import ที่
ตรงกบัโปรแกรมบญัชชีัน้น าหลายแบรนด ์เช่น Formula  

13. Module ระบบรายงานอฉัริยะส าหรบัผู้บริหาร (Business Intelligence) 
หลงัจากการใชง้าน Q.Soft SCM ซึง่ลูกคา้จะไดร้บัขอ้มูลแบบ Real Time ควรเสรมิดว้ย Dashboard 
ส าหรบัดูรายงานผ่านโทรศพัทม์อืถอื หรอื Tablet สามารถ Drill Down ขอ้มลูได ้ ปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ของรายงานไดเ้อง 

14. Option การจดัท ากระบวนการ Robotic Process Automation (RPA) ประเมินจากอีเมลต้์นทาง
(ลูกค้า)ท่ีส่งมา 
เพือ่ลดขัน้ตอนการตรวจสอบ และแยกแยะอเีมล ์กบัไฟลแ์นบทีเ่ป็นค าสัง่ซือ้จากลูกคา้ และแจง้เตอินไป
ยงัเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง 

15. Option Optical Character Recognition ประเมินจากรปูแบบค าสัง่ซ้ือท่ีลูกค้าส่งมาให้ 
เพือ่ลดขัน้ตอนการบนัทกึค าสัง่ซือ้จากลูกคา้  ดว้ยการใชปั้ญญาประดษิฐต์รวจสอบขอ้ความจากค าสัง่ซือ้
ของลูกคา้ และสรา้งเป็นค าสัง่ซือ้ของลูกคา้ในระบบ Q.Soft ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากโปรแกรม (เฉพาะ Q.Soft SCM และ Option) 
1.  สามารถสรา้งใบเสนอราคาโดยเรยีกสตูรการผลติมาค านวณตน้ทุนการผลติ และใส ่Margin เพือ่เป็น

ราคาขายได ้
2.  มเีมนูเพือ่บนัทกึ Sale Forecast หรอื import จากนามสกุล *.xls ได ้
3.  มเีมนูเพือ่บนัทกึค าสัง่ซื้อ โดยจะอา้งองิจากใบเสนอราคา หรอื import จาก *.xls กไ็ด ้
4.  คดักรอกอเีมลเ์พือ่น าค าสัง่ซือ้ไปวางไวย้งั Folder ทีก่ าหนด และแปลงค าสัง่ซือ้นัน้เป็นขอ้มลูค าสัง่ซือ้

ใน Q.Soft แบบอตัโนมตั ิ 
5.  มเีมนูส าหรบับนัทกึขอ้มูลแผนผลติเพือ่สตอ็ก (Common) 
6.  สามารถวางแผนแบบ Advanced Scheduling  
7.  สามารถวางแผนการผลติทัง้จากค าสัง่ซือ้ หรอืแผนผลติเพื่อสตอ็กไดท้ัง้แบบทีล่ะขัน้ตอน (แยกสว่น

การวางแผน) หรอืวางแผนการผลติทัง้สายการผลติผลติภณัฑ ์หรอืผสมรปูแบบกนักไ็ด ้วางแผนไดท้ัง้งานที่
เป็นสายการประกอบ (Assembly Line), การผลติแบบต่อเนื่อง (Flow Manufacturing), การผลติแบบไม่
ต่อเนื่อง (Discrete Manufacturing), การผลติทีส่ตูรเป็นการแตกออก เช่นการเลื่อยไม ้หรอืสตูรการผลติทีม่ี
ลกัษณะผสมเช่นการช าแหละซากสตัว ์

8.  สามารถแทรกงานด่วน เปลีย่นแปลงแผนการผลติทีว่างแผนไปแลว้ หรอืแมก้ระทัง่แผนทีอ่อก 
ใบสัง่ผลติไปแลว้กต็าม   โดยมรีปูแบบส าหรบัการแทรก หรอืเปลีย่นแปลงงานทีห่ลากหลายทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
สทิธกิารใชง้านโปรแกรมทีถู่กก าหนดขึน้ 
    9.   สามารถวางแผนจากการโหลด Sale Forecast เพือ่วางแผนการจดัซือ้ล่วงหน้าเป็นเวลานานได ้และ
ยนืยนักลบัใหลู้กคา้ 

 10.   สามารถวางแผนจากการโหลด Sale Order หลายลูกคา้ เพือ่วางแผนการผลติรวมกนัได ้และ
ยนืยนักลบัใหลู้กคา้ 

 11.  สามารถวางแผนจากการโหลด Sale Order และแผนผลติเพือ่สตอ็ก หลายเอกสารรวมกนั เพือ่วาง
แผนการผลติรวมกนัได ้

 12.  ม ีGantt Chart ทีส่ามารถแกไ้ขแผนการผลติไดเ้ลยท าใหส้ามารถดตูารางการท างานแบบภาพรวม
ไดง้า่ย และสะดวกในการปรบัเปลีย่นแผนงาน 

 13.  ผูบ้รหิารสามารถทราบตน้ทุนก่อนการผลติ(ขึน้อยู่กบัสทิธิก์ารใชง้าน) และทราบตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิหลงั
การผลติแลว้   ท าใหง้า่ยต่อการตดัสนิใจ การบรหิารการผลติ และสะดวกในการช่วยจดัท าบญัชตีน้ทุน 

 14.  รองรบัการวางแผนการผลติแบบ Re-Process, Re-Work, Re-Pack และค านวณตน้ทุนสนิคา้
เฉพาะกรณีนัน้ๆไดอ้ย่างถูกต้อง 

 15.   รองรบัการท าสตูรการผลติขัน้ทดรอง (R&D) แยกเพือ่ไม่ใหก้ระทบสตูรใชง้านจรงิ 
 16.   รองรบั QC Process (Non-Conformance Report) และการออกใบ Certificate (CoA) 
  



 
 
 
 

 17.   รองรบัการวางแผนการผลติของจุดสนใจ (Work Center) แมก้ารผลติจะขึน้อยู่กบัก าลงัคนกต็าม 
(มกีารสบัเปลีย่นก าลงัคนตลอดเวลา) 

  18.   ลดความซ ้าซอ้น เพิม่ความรวดเรว็ในการท างาน   ทัง้งานจดัซือ้   งานคลงัสนิคา้ งานวางแผนการ
ผลติงานสง่สนิคา้ และท าใหง้า่ยต่อการสบืคน้ หรอืตดิตามขอ้มลู พรอ้มทัง้น าขอ้มลูไปประมวลผลต่อ 

19.  สามารถน าไปใชใ้นการบรหิารคลงัสนิคา้ ใหม้ปีรมิาณทีเ่หมาะสม และลดตน้ทุนการจดัเกบ็พรอ้มทัง้
ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวตัถุดบิ, สนิคา้กึง่ส าเรจ็รปู, สนิคา้ส าเรจ็รปู   ในคลงัสนิคา้ 

20.  สามารถตรวจสอบตน้ทุนสนิคา้ไดท้ัง้แบบ FIFO, Average และ Lot Specific 
21.  เพิม่ความแม่นย าของขอ้มลู และลดความผดิพลาดในการท างานของพนกังาน ดว้ยการท างานผ่าน 

การสแกนบารโ์คด้  โดยไม่ตอ้งใชง้านคยีบ์อรด์ในการบนัทกึขอ้มลู(ขึน้อยู่กบัการออกแบบวธิใีชง้าน) 
  22.  เป็นเครื่องมอืช่วยสนับสนุนขอ้มลูใหห้น่วยวางแผนการผลติ, จดัซือ้, คลงัสนิคา้ ใชเ้พือ่ตอบสนอง

นโยบายขององคก์ร  
  23.   สามารถก าหนดสทิธกิารใชง้านไดอ้ย่างอสิระทุกเมนู 
 24.   สามารถสรา้งแบบฟอรม์การท างานไดเ้อง   โดยดงึขอ้มลูจากโครงสรา้งของระบบไปใชง้านไดท้นัท ี

25.   สามารถ Export ขอ้มูลเป็นไฟล ์MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .vsd, .mpp, .mppx, accdb, 
.rtf, .txt, .pdf, .xml)  ได(้ขึน้อยู่กบัแต่ละรายงาน หรอืเมนู) 

26.   สามารถตรวจสอบการท างานของแต่ละผูใ้ชง้านว่าท าอะไรไปบา้ง วนัไหนและเวลาใด 
27.   รองรบัการท างานแบบ Multi Company, Multi Branch, Multi Factory 
28.   สามารถก าหนดสตูรการผลติได(้ Bill Of Material) เป็น Multi Level BOM  ไม่จ ากดัจ านวนชัน้,  

1 สนิคา้ท างานในเวลาเดยีวกนัไดไ้ม่จ ากดัสตูร, การประมวลผลถงึระดบัทศนิยม 12 ต าแหน่ง, เกบ็ประวตั ิ
Revision BOM ได ้

29.   สามารถจดัการแผนการใชท้รพัยากรไดห้ลากหลายรปูแบบ เพือ่จ าลองเสน้ทางการผลติทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ไดม้ากทีสุ่ด เช่น ผลติทนัทุกค าสัง่ซือ้, ผลติโดยตรวจสอบตน้ทุนสนิคา้ผลติโดยลดปรมิาณ
สนิคา้คงคลงัใหต้ ่าลง 

30.   รองรบัการท างานไดท้ัง้ภาษาไทย และองักฤษ 
31.   รองรบั multi-Currency 
32.   รายงานสรุป Master Plan Scheduling Report 
33.   รายงานสรุป Master Productivity Report 
34.   ทราบประสทิธภิาพของเครื่องจกัรแต่ละเครื่อง (Overall Equipment Effectiveness) 

เปรยีบเทยีบผลงานทีท่ าได ้ 
35.   มรีะบบบรหิารสนิคา้คงคลงั (รบัสนิคา้จากการซือ้-คนืวตัถุดบิใหผู้จ้ าหน่าย-เบกิวตัถุดบิ

ไปผลติ-รบัสนิคา้จากการผลติ-รบัคนืวตัถุดบิจากการผลติ-โอนสนิคา้ระหว่างคลงั-สง่สนิคา้ให้
ลูกคา้-รบัคนืสนิคา้จากลูกคา้) 



 
 
 
 
36.   โปรแกรมท า Lot Traceability ได ้ทัง้ Backward Traceability, Forward Traceability 
37.   รองรบัการจดัการสนิคา้แบบ Sub Lot และ Serial No. 
38.   โปรแกรมท าใหท้ราบตน้ทุนสนิคา้ก่อนการผลติได้ 
39.   สามารถ Allocate Cost เพือ่ดตูน้ทุนทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้ได ้
40.   สามารถดปูรมิาณของเสยี, สาเหตุการเสยีได ้(Scrap, Waste & Defection) 
41.   สามารถดสูรุปผลการวเิคราะหก์ารตรวจสอบสนิคา้ได ้(QC) 
42.  ใชแ้สดงสถานการณ์ผลติส าหรบัลูกคา้ทีม่กัเปลีย่นแปลง Spec สนิคา้บ่อยๆ   ใหท้ราบ

ถงึความกา้วหน้าในการด าเนินกระบวนการผลติสนิคา้   เพือ่ความเขา้ใจระหว่างผูผ้ลติ และลูกคา้ 
43.  ทราบก าไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้แต่ละตวัได้ 
44.  สามารถจองสนิคา้เพือ่ขายได ้และสามารถจองสนิคา้เพือ่ผลติได ้ท าใหแ้ยก On hand 

Stockและ Available Stock ไดทุ้กสนิคา้ 
45.  สามารถสรุปยอดสัง่ซือ้สนิคา้เดยีวกนัรวมของแต่ละลูกคา้ได ้
46.  มรีายงานเปรยีบเทยีบยอดพยากรณ์ และยอดขายจรงิของแต่ละลูกคา้ทัง้เทยีบดว้ย

ราคา หรอืเทยีบดว้ยปรมิาณ 
47.  เตอืนเมื่อปรมิาณสนิคา้คงเหลอืถงึจุด Re-Order Point และ Safety Stock 
48.  รองรบัการบรหิารจดัการพื้นทีจ่ดัเกบ็สนิคา้ Location, Shelf 
49.  รองรบัการบรหิารจดัการพาเลท ทีเ่ป็นสนิทรพัยข์องบรษิทั 
50.  รองรบัการท างานหลายกะ, การเปิด OT เพือ่เพิม่ก าลงัการผลติ 
51.  ก าหนดท าการบ ารุงรกัษา ล่วงหน้าตามวนัทีก่ าหนด (Fixed Date) 
52.  ก าหนดระยะการบ ารุงรกัษา ตามจ านวนวนัทีก่ าหนด (Period Scheduling) 
53.  สามารถก าหนดเวลาหยุดท างานของทรพัยากรเช่น เครื่องจกัร, แม่พมิพ,์อุปกรณ์ต่างๆ

เพือ่เชื่อมโยงกบัการค านวณตารางการท างานของหน่วยผลติ ในระบบวางแผนการผลติได ้
54.  สามารถเปิดใบสัง่ซ่อม, ปิดงาน, ยกเลกิงาน ไดต้ามความเหมาะสม 
55.  รองรบัการจา้งงานภายนอกซ่อม 
56.  เกบ็ประวตักิารซ่อมบ ารุงของเครื่องจกัรได ้
57.  รองรบัการแจง้ซ่อมฉุกเฉิน 
58.  เกบ็ขอ้มลูผลการปฏบิตังิานอย่างละเอยีด เพือ่ใชเ้ป็นฐานความรูใ้นการซ่อมบ ารุงครัง้
ต่อไป 
59. สรุปค่าใชจ่้ายซ่อมบ ารุงแยกตามงานสัง่ซ่อม และสามารถปัน่สว่นตน้ทุนได ้
 
 
 



 
 

รายงาน Lot traceability 

 
 
*****   รบั Customize โปรแกรมทัง้ในส่วนของ Input และรายงาน 
 

-   ตวัอย่างรายงานในโปรแกรม 

 
 
 



 
 
 
 
 


