
 

 

 

รายละเอยีดโปรแกรมบริหารกองทุนสวนยาง ThaiLatexCoop  

 
            โปรแกรมบรหิารงานกองทนุสวนยาง (ThaiLatexCoop) พัฒนาโดยควิซอฟตเ์ทค 
www.qsofttech.com เริม่พัฒนาตัง้แตปี่ 2546 เป็นตน้มา โดยมผีูใ้ชง้านแลว้ท่ัวประเทศไทย 
เหมาะส าหรับ สหกรณ์ทีม่กีารรบัซือ้น า้ยางสด,ยางแหง้,เศษยาง และอืน่ๆ และมรีะบบ
เพิม่ถอนหุน้และปนัผลใหก้บัสมาชกิ ท างานบนระบบปฏบิัตกิาร Windows ตัง้แต ่XP ขึน้
ไป   

โปรแกรม ThaiLatexCoop พัฒนาขึน้มาเพือ่สหกรณท์ีป่ระกอบกจิการรับซือ้น ้ายาง
น่ันเอง ซึง่ธรุกจิประเภทนีก็้ถอืเป็นอกีกจิการหนึง่ทีต่อ้งมกีารจัดการขอ้มลู เอกสารการรับซือ้ 
และอืน่ๆ และเพือ่ความสะดวกในการจัดการขอ้มลูจงึควรมรีะบบทีช่ว่ยในการจัดการทีด่ ีสามารถ
เพิม่/ถอนหุน้ปันผลเฉลีย่คนืใหก้ับสมาชกิ และมรีะบบยมื/คนืเงนิใหก้ับสมาชกิอกีดว้ย ซึง่
โปรแกรมสหกรณรั์บซือ้น ้ายาง ThaiLatexCoop นี้จะตอบโจทยก์ารท างานของคณุ โดยจะชว่ย
เพิม่ความสะดวกสบาย และประสทิธภิาพในการเก็บขอ้มลูและค านวณคา่รับซือ้สนิคา้ใหถ้กูตอ้ง
และรวดเร็วทัง้ยังสามารถออกรายงานสรปุคา่รับซือ้สนิคา้ตามชว่งเวลาทีต่อ้งการทราบและ
สามารถแกไ้ขรปูแบบของแบบฟอรม์ไดด้ว้ยตัวทา่นเอง โดยชว่ยงานสหกรณรั์บซือ้น ้ายางสด 
ค านวณราคาตามเปอรเ์ซ็นตย์างแหง้ พรอ้มการจา่ยช าระหนี ้เรยีกไดว้า่มคีวามสามารถทีค่รบ
ครัน และ มคีวามยดืหยุน่มากๆ 

 

 

ควิซอฟต์เทค 
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Program Features (คณุสมบตั ิและความสามารถของโปรแกรม) 

➢ สามารถบันทกึราคาประกาศประจ าวนัของทางราชการได ้
➢ สามารถแบง่เปอรเ์ซ็นตเ์จา้ของสวนและคนตัดได ้
➢ สามารถบันทกึรายละเอยีดและเก็บประวตัขิองลกูคา้ทีส่ง่น ้ายางมาขายไดไ้มจ่ ากัด 

➢ บันทกึบัญชธีนาคารของสหกรณ์ 

➢ สามารถก าหนดเงือ่นไขหักเงนิเขา้หุน้ 

➢ สามารถเพิม่หุน้ ถอนหุน้ หรอืแมแ้ต ่ปันผลเฉลีย่คนืใหก้ับสมาชกิสหกรณ์ ไดง้า่ยๆ 

➢ สามารถปันผลเฉลีย่คนืใหส้มาชกิได ้

➢ บันทกึการยมืเงนิ - คนืเงนิของสมาชกิสหกรณ์ 
➢ สามารถค านวณน ้าหนักแหง้จากน ้าหนักน ้ายางสดและ %ยางได ้
➢ สามารถค านวณราคารวมสทุธอิตัโนมัตจิากน ้าหนักแหง้และราคาน ้ายางประกาศตอ่กโิลได ้ 
➢ มรีะบบจา่ยช าระหนีโ้ดยเลอืกใบซือ้สนิคา้ทีต่อ้งการได ้
➢ สามารถแกไ้ขแบบฟอรม์ใบเสร็จไดอ้ยา่งสวยงาม 
➢ สามารถก าหนดสทิธิก์ารใชง้านโปรแกรมใหก้ับแตล่ะผูใ้ชง้าน 
➢ สามารถออกรายงานตามเงือ่นไขตา่งๆเพือ่ใชเ้ป็นประโยชนต์อ่การบรหิารไดป้ระกอบดว้ย 

- รับซือ้น ้ายางประจ าวัน 
- สรปุรับซือ้น ้ายาง 
- จา่ยช าระหนี ้
- ราคายาง 
- การหักเงนิเขา้หุน้(แสดงเฉพาะมกีารหัก) 
- การหักเงนิเขา้หุน้(แสดงทกุราย) 
- การหักเงนิเขา้หุน้(เจาะจงสามาชกิ) 
- เพิม่ถอนหุน้ตามวนัที ่
- ปันผลเฉลีย่คนืประจ าปี 



 

 

 

Usage Instructions (การเขา้ใชง้านโปรแกรม Thai LatexCoop) 

วธิกีารเขา้โปรแกรมใหก้รอกรายละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้และ รหัสผา่นเริม่ตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ตามรายละเอยีดดา้นลา่งดังตอ่ไปนี ้

• Username (ชือ่ผูใ้ชง้าน) : SYSTEM 

• Password (รหัสผา่น) : 123 

ลกัษณะการใชง้านโปรแกรม ThaiLatexCoop 

1.ใชง้านเครือ่งเดยีว 

2.ใชง้านรว่มกันแบบระบบเครอืขา่ย(เชือ่มตอ่ดว้ยสายแลน) 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดราคาโปรแกรม ThaiLatexCoop 

รปูแบบการส ัง่ซือ้ ราคา 

ราคาเว็บไซต ์ 20,000 

(หมายเหต ุ*** ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม) 

 

 

 

 



 

รายละเอยีดการดแูลเมือ่ส ัง่ซือ้โปรแกรมสหกรณ์กองทนุยาง (ThaiLatexCoop) 

1. ทา่นสามารถก าหนดวนัทีต่อ้งการท าการตดิตัง้โปรแกรมได ้เมือ่ถงึวนัตดิตัง้ทางทมีงาน

จะรโีมทผา่นอนิเตอรเ์น็ตเขา้ไปเพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรมและลงทะเบยีนเพือ่ใชง้านจรงิ

ทา่นสามารถศกึษาวธิกีารใชง้านจากวดิโิอสอนการใชง้านและคูม่อืวธิกีารใชง้าน ซึง่ทาง

ควิซอฟตเ์ทคยนิดใีหค้ าปรกึษาเกีย่วกับวธิกีารใชง้านทกุวนัท าการ 

2. หากมปัีญหาทีเ่กดิจากโปรแกรมไมส่ามารถท างานไดต้ามปกตซิ ึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ข

ดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถโทรสอบถามหรอืใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

3. หากทา่นมคีวามตอ้งการเพิม่เตมิในการแกไ้ขแบบฟอรม์ทีม่อียูใ่นโปรแกรม  

Thai LatexCoop เชน่ใบซือ้สนิคา้,ใบจา่ยช าระเงนิเป็นตน้ ซึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขดว้ย

ตนเองได ้ทา่นสามารถใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตได ้โดยคดิ

คา่บรกิารเป็นรายครัง้ขึน้อยูก่ับระยะเวลาในการบรกิาร เริม่ตน้ที ่500 บาท/ครัง้ ซึง่อาจมี

การปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

4. หากมคีวามตอ้งการเพิม่ฟังกช์ัน่หรอืรายงานทีน่อกเหนือ่จากทีโ่ปรแกรมมสีามารถตดิตอ่

ขอรายละเอยีดและสอบถามคา่ใชจ้า่ยเพือ่พัฒนาเพิม่เตมิได ้

5. ถา้ลกูคา้ตอ้งการอับเกรดเป็นรุน่ทีส่งูขึน้สามารถแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคได ้โดยมี

คา่ใชจ้า่ยคอืคา่สว่นตา่งระหวา่งรุน่และคา่บรกิารในสว่นของการยา้ยขอ้มลูจากรุน่เดมิไป

ยังรุน่ใหม ่เริม่ตน้ที ่500 บาท/ครัง้ ซึง่อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

6. ทา่นสามารถช าระเงนิคา่โปรแกรมและคา่บรกิารตา่งๆผา่นทางบัญชธีนาคาร และแจง้การ

ช าระเงนิไดท้ี ่

เบอรโ์ทรศัพท ์: 099-4146540, 099-4544650 

Line id: pangeline,Blissfulpluem 

Email: qsofttechcenter@gmail.com 

facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter 

7. หากมกีารยา้ยเครือ่งทีใ่ชง้าน/ ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิารใหม/่เหตทุีท่ าใหต้อ้งลงทะเบยีน

โปรแกรมใหม ่สามารถลงทะเบยีนใหมโ่ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเป็นเวลา 2 ปีนับตัง้แตว่นัทีซ่ ือ้

โปรแกรม หลังจากนัน้มคีา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนใหมด่ังนี ้

 - กรณีซือ้ในราคาเว็บไซต ์ลงทะเบยีนใหม ่5,000 บาท/เครือ่ง  

หมายเหต ุ* ทา่นตอ้งแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะท าการใดๆ เนือ่งจากตอ้ง      

มกีารตรวจสอบการลงทะเบยีนกอ่นซึง่ราคาอาจมกีารปรับปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
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สามารถสัง่ซือ้และช าระเงนิคา่โปรแกรมไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารดังตอ่ไปนี ้

บัญชอีอมทรัพย ์   ชือ่บญัช ีนางสาวพรัิลพัชร  วเิศษไชยะ 

➢ ธนาคารกสกิรไทย สาขาตรัง  เลขที ่116-2-68665-4 

➢ ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขายอ่ยสริบิรรณชอ้ปป้ิงเซน็เตอร(์ตรัง)  

เลขที ่895-2-16266-3 

เมือ่โอนเงนิแลว้สามารถแจง้ช าระเงนิโดยแจง้ขอ้มลูตอ่ไปนีผ้า่นทางอเีมล ์ไลน ์หรอื

ทางโทรศัพท ์

1. วนั เวลา ธนาคาร และจ านวนเงนิทีโ่อนเขา้ 

2. จ านวนทีส่ัง่ซือ้ 

3. ชือ่ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่แผน่โปรแกรมพรอ้มอปุกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เราจะจดัสง่ภายในวนัท าการไปรษณีย์วนัถดัไป 

 


