
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                             
 
           

                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                     

 

จัดการเอกสาร 

    Office 

 ขายหนาราน 

POS 

บัญชี 

  Accounting 

คลิกสมัครออนไลน 

https://forms.gle/2v8roeFpVxqFaGtv7 

 

หรือแสกน  

QR Code  

 

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ: ผูประกอบการ SMEs นักบัญช ีและ ผูที่สนใจทั่วไป 

   ***ถาเปน SMEs ที่เขาเงื่อนไขของโครงการฯ จะไดรับการพิจารณาในลาํดับแรกกอน 

  
 (เงื่อนไขโครงการ: หางหุนสวนจดทะเบียนหรือบริษัทจํากัด มีรายไดรวมไมเกิน 

5 ลานบาทตอป ถากรณีตั้งใหม มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1 ลานบาท) 

  

ณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สนามบินน้ํา  

 วนัพธุที 10 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.30 – 16.00 น. 

หมายเหตุ: กําหนดการอบรม รายละเอยีดโปรแกรม และแผนทีการเดินทาง  ตามรายละเอียดด้านล่าง 

ณ. หองฝกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการคา สนามบินน้ํา จ.นนทบุรี 

เขาอบรมโปรแกรม 

ฟรี!!! ไมมีคาใชจาย 



 

 

 
 

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

 "โครงการสงเสริมความรูดานการบัญชีและ 

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ หองฝกอบรมชั้น 11  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

วันพธุท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น 

วัน/เวลา หัวขอ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00–12.00น. โปรแกรม Horganice  

(โปรแกรมงานขายหนาราน) 

 3 
ผูแทนจากบริษัท ฮอรแกไนซ จํากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝกปฏิบัติการใชงานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

13.00 – 16.00 น. โปรแกรม Xselly  

(โปรแกรมงานขายหนาราน) 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝกปฏิบัติการใชงานจริง (Workshop) 

3 
ผูแทนจากบริษัท เอฟฟล่ี จํากัด 

          

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

                                  พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

กองกํากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

โทร. 0 2547 5981 

 

 

 



 

 

 

ขอมูลเพิ่มเติม 

 

 ช่ือโปรแกรม คุณสมบัติ สิทธิพิเศษสําหรับ SME 
ท่ีเขารวมโครงการ 

โปรแกรม 

Horganice  

คุณสมบัติ  

โปรแกรมระบบบริหารจัดการหอพัก อพารทเมนท รวมถึงพ้ืนที่

ปลอยเชา ซึ่งเปนตัวกลางที่เชื่อมตอระหวางผูประกอบการ

(เจาของธุรกิจ) และผูเชา ใหติดตอสื่อสารกันไดเร็วขึ้น และ 

ชวยในการบรหิาร จัดการหอพัก อพารทเมนทใหสะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ที่มาพรอมกับการสรางบิลคาเชา(ใบแจง

หนี้) ที่งายที่สุดและสงบิลไปยังผูเชาในรปูแบบออนไลน   (ผู

เชาสามารถเห็นและเปดอานบิลไดรวดเร็วและทันที) 

นอกจากนี้ยังมีหลากหลายการใชงานที่เปนประโยชน อาทิ 

กระดานขาวสาร การวิเคราะหขอมูลตางๆ สถิติกําไร บันทึก

รายรบั รายจาย เปนตน ท้ังนี้เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผน 

และบริหารงานอยางมืออาชีพ ตลอดจนชวยสรางมาตรฐาน

ธุรกิจใหเติบโตมั่งคั่งและมั่นคงยืนยาว 

ใชฟรีไมจํากัดระยะเวลา 

 

เหมาะสําหรับ 

ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย  

ธุรกิจหอพัก  

ธุรกิจอพารทเมนท 

รวมถึงพ้ืนท่ีปลอยเชา 

โปรแกรม Xselly  คุณสมบัติ 

แอปพลิเคช่ันบริหารการขาย สตอก และตัวแทนจําหนาย ใช

งานงายไดบน iOS Android PC Mac 

เหมาะกับรานคาออนไลนที่รับออเดอรลูกคาทาง Social 

Media เชน LINE หรือ Facebook หรือ ตัวแทนจําหนาย (ไม

วาจะชั้นเดียว หรือหลายชั้น) และใชงานไดไมวาคุณจะ  สตอก

หรือไมสตอกสินคาเอง 

XSelly สามารถชวยใหชีวิตคุณงายข้ีนไดดังนี้ 

ออเดอร 

• สั่งสินคาจากคลังสินคาของคุณหรือผูขายสงคุณไดในหนา

เดียว 

• สรางออเดอรแลวแชร"ลิงกออเดอร"ใหลูกคาติดตาม

สถานะการจัดสงไดเอง 

• คํานวณคาจัดสงอัตโนมัติ 

• แสดง/ซอนกําไรของแตละออเดอร 

• ดูประวัติการชําระ สรุปการจัดสงและเลขเทรค 

ใชฟรี 1 ป 

เหมาะสําหรับ 

ทุกธุรกิจที่มีการสตอก 

สินคา และตองจัดสง 

หรือมีตัวแทนจําหนาย  

อาทิเชน ธุรกิจแฟช่ัน 

ธุรกิจของใชใน

ครัวเรือนและสํานักงาน 

ธุรกิจเวชภัณฑ ธุรกิจ

ผลิตภัณฑชุมชน/

OTOP ธุรกิจช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส ธุรกิจ

เฟอรนเิจอรและของ

ตกแตง ธุรกิจกระดาษ

และบรรจุภัณฑ เปนตน 



• ระบุชองทางขาย เพ่ือดูสรุปในรายงาน 

• ดูออเดอรซื้อ/ขายที่เก่ียวของกันไดอยางงายดาย ทําใหเห็น

ภาพรวมออเดอรทันที 

• รับแจงเตือนเมื่อออเดอรมีการอัพเดท เชน แจง/ยืนยันการ

ชําระ หรือ จัดสงงสินคา 

• บันทึกสินคาพรอมสตอก ตนทุน และ ตัวเลือกคุณลักษณะ

เชน สี ขนาด 

• ตั้งเรทราคาไดหลากหลายสําหรับสินคาแตละรายการและ

คุณลักษณะ เชนขายสง ขายปลีก ขายลูกคา VIP และ อื่นๆ 

• แชรรปูและรายละเอียดสินคาไปที่ตางๆเชน LINE 

Facebook Group/Fanpage และอื่นๆ 

• ตัดสตอกอัตโนมัติเมื่อมีออเดอรเขามา หรือคืนสตอกเมื่อออ

เดอรถูกยกเลิก/แกไข 

• หากคุณเปนตัวแทน สามารถดึงสินคาจากรานผูขายสงมาเปน

สินคาในรานตัวเองได โดยกําหนดราคาขาย และคําอธิบาย

สินคาไดเอง หมดหวงเร่ืองสตอก 

• แจงเตือนตัวแทนคุณทันทีที่คุณมีสินคาลงใหม 

• ระบบบารโคด ระบุรหัสสินคาไดทั้ง SKU และ/หรือ UPC 

พิมพบารโคดสินคาไดงายๆ 

• คนหาสินคา และ เลือกสินคาใสออเดอร ดวยการยิงบารโคด

ผานแอป 

• เพิ่มยอดขายดวย "สวนลดขายสง" เชน ซื้อ 3 - 5 ชิ้นลดชิ้น

ละ 5 บาทและ 6 ชิ้นขี้นไปลดชิ้นละ 10 บาท 

ชําระ 

• แจงโอน/รับชําระไดทีละหลายออเดอรดวยยอดสลิปเดียว 

• ยืนยันการรบัชําระแบงตามบัญชีธนาคาร เรียงตามเวลา ทํา

ใหเร็วและงายตอการเทียบ bank statement 

• หมดหวง สลิปปลอม สลิปซ้ํา ดวย QR Code รับชําระและ

กระทบยอดใหอัตโนมัติ ทันทีท่ีผูซื้อโอนชําระมา 

จัดสง 

• พิมพใบปะหนาพัสดุหลายออเดอรพรอมกันได 

• สแกนบารโคดดวยแอปสําหรับเลขที่ออเดอร ไปรษณีย Flash 

Kerry Ninja Van อ่ืนๆ 

สมาชิก/ตัวแทน (เพ่ิมพลังขายทวีคูณ ดวย "กองทัพ

ตัวแทน") 

• คุณเปนตัวแทน และมีตัวแทนไดไมอั้น ในเวลาเดียวกัน! ฟรี! 

• ตัวแทนของคุณ สามารถมีตัวแทนไดไมอั้น ฟรี! 



•"ลิงกขอเขากลุม" กดทีเดียวจบ รออนุมัติอยางเดียว 

• คุณและตัวแทนของคุณ สามารถเช็คสตอกไดแบบ real time 

เห็นเลขเดยีวกันพรอมกัน ไมคอยถามกันไปมากันอีกตอไป 

• คุณสามารถแบงกลุมตัวแทนได เชน กลุมตัวแทนธรรมดา 

กลุมตัวแทนVIP และสามารถกําหนดราคา สวนลด และการ

มองเห็นสินคาไดตางกัน 

• สําหรับสินคาในรานคุณท่ีดึงมาจากรานผูขายสง ตัวแทนของ

คุณจะเห็นราคาสินคาเฉพาะตามท่ีคุณตั้งไว โดยจะไมเห็นที่มา

และตนทุนของสินคา 

• เมื่อตัวแทนของคุณเปดออเดอรดวยสินคาที่คณุดงึมาจากราน

ผูขายสงระบบจะสรางออเดอรซื้อขายที่เกี่ยวของกันไป

ตามลําดับจนถึงผูขายสงที่สตอกสินคาโดยอัตโนมัติ ตามเรทรา

คาที่แตละรานตั้งเอาไว คุณเพียงยืนยันรับชําระและชําระตอ 

และเมื่อผูขายสงจัดสง ทุกคนจะไดแจงเตือน 

เลขเทรคพัสดุทันที ทําใหไมตองรอหรือคอยบอกกันตอ 

คุณสามารถสราง "กองทัพตัวแทน" ไดอยางงายดาย 

ตัวอยางเชน ถาคุณมีตัวแทน 100 คน โดยแตละคนมีตัวแทน

อีก 10 คน หมายความวา คุณมี 

“กองทัพตัวแทน” 1,000 คน (100 X 10) ที่พรอมแชรและ

ขายสินคาให 

คุณไดงายๆแคปลายนิ้ว และเมื่อคุณจัดสง ตัวแทนที่เปดออ

เดอรจะไดรับแจงเตือนเลขเทรคสงพัสดุทันทีโดยอัตโนมัติ ทํา

ใหคณุเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดในปริมาณที่มาก ตรงความ

สนใจ และจบออเดอรไดรวดเร็ว 

อื่นๆ 

• ดูรายงานยอดขาย กําไร สรุปการจัดสงรายวัน ยอดขาย

ตัวแทน สินคาคงคลัง และอื่นๆ 

• ระบบผูชวยราน โดยสามารถกําหนดสิทธ์ิรายบุคคลไดเชน ให

ผูชวยจัดสงไดอยางเดียว หรือ ใหทําออเดอรไดดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนท่ีการเดินทาง 

 

 


