
โปรแกรมสต๊อคสนิค้า (I-stock Express) 

ราคา 42,000 บาท 

i Stock Express คือ โปรแกรมบริหารจดัการสต๊อคสนิค้า สมยัใหมท่ี่นําเอาเทคโนโลยีแตล่ะชนิดมาพฒันาร่วมกนั

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุเพราะเราตระหนกัดีวา่ การจดัการสต๊อกสนิค้าท่ีมีประสทิธิภาพ เป็นตวักําหนดวา่ธุรกิจจะได้ 

กําไรมากน้อยเพียงใด เป็นการลดต้นทนุและเพิ่มผลกําไรให้กบัผู้ประกอบการ 

I-stock  Features 

• รองรับสินคา้ท่ีมีวนัหมดอาย ุ (Expire Date )
• รองรับ Plug & Play Scanner , Handheld Scanner
• สามารถแจง้เตือน Min,Max ของจาํนวนสินคา้ได ้

• รองรับการตดัสตอ๊กแบบ FIFO
• รองรับบาร์โคด้รูปแบบแท่ง , 2D บาร์โค้ด

• สามารถจดัทํารายงานได้รวดเร็ว แบ่งออกเป็น

•  รายงานการรับสินค้า  รายงานสต๊อคสินค้า  รายงานการจ่ายสินค้า 

 รายงานการนับสินค้า  รายงานการยืมสินค้า  รายงานการยืมสินค้า 

•  รายงานการคืนสินค้า  รายงานแจ้งเตือนสถานะสินค้า รายงานสรุปสินค้า 

• i Stock Express นาํเทคโนโลยมีาใชง้าน

i-stock services 

บริการหลงัการขาย 

• บริการอบรมการใชโ้ปรแกรม สถานท่ี บริษทั Icons Solutions Co.,Ltd.
• คู่มือการใชง้าน 1 เล่ม

• CD - ติดตั้งโปรแกรม 1 แผน่

• ใหค้าํปรึกษาทางดา้นโทรศพัท ์



•  บริการ Updates Version ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
•  ใหก้าร Support ผา่น Internet 

การให้บริการหลงัการขาย 
CONSULTING SERVICES 
บริการ ใหค้าํปรึกษาในการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ Software ไปช่วยในการดาํเนินงานธุรกิจ เพ่ือช่วยใหธุ้รกิจของ

ท่านดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน 
และเรามีพนัธมิตรทางธุรกิจในหลายๆ ดา้นท่ีช่วยในการใหบ้ริการท่านไดอ้ยา่งท่ีเรียกวา่ Business Total 
Solutions แบบครบวงจร 

•    ใหบ้ริการ Support ในการใชโ้ปรแกรม 
•    ใหก้ารช่วยเหลือท่านอยา่งเร็วท่ีสุด โดยปกติจะไม่ใหเ้กินหน่ึงวนัทาํการ 
•    ใหบ้ริการอพัเดท (updates) เวอร์ชนัรุ่นล่าสุดภายใน 6 เดือนหลงัจากนั้นคิด 15% แลว้แต่กรณี 
•    ใหบ้ริการข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัโปรแกรมตวัใหม่ การเพิ่มเติมโปรแกรม การเปล่ียนแปลงพระราชบญัญติั 

   รวมทั้งการจดัโปรโมชัน่พิเศษในวาระ ต่างๆ 
•    ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น และขอ้แนะนาํต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงโปรแกรม  

การให้บริการอ่ืนๆ ครอบคลุมถึง มดีงันี ้

•    เกบ็รวบรวมความคิดเห็นต่างๆ ของท่านเพ่ือนาํมาซ่ึงการพฒันาโปรแกรมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
•    ใหค้าํแนะนาํการใชโ้ปรแกรมสาํหรับบางกรณีเป็นพิเศษ 
•    ใหก้ารวนิิจฉยัและวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจสืบเน่ืองจากการใชโ้ปรแกรม 
•    ใหค้าํอธิบายทุกระบบการทาํงานรวมถึงการทาํงานในลกัษณะเฉพาะของโปรแกรม 
•    ใหค้าํแนะนาํเสริม 'tips' เพ่ือใหท่้านสามารถใชโ้ปรแกรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
•    กรณี ท่ีคุณตอ้งการให ้support มากกวา่ในสญัญาบริการท่ีเรามี กรุณาติดต่อทีมงานบริการ support  

เพ่ือสอบถามขอ้มูล และบริการเพ่ิมเติม สาํหรับขอ้มูลต่างๆ ท่ีคุณตอ้งการรู้ 

เม่ือต้องการตดิต่อขอรับบริการจากทมีงานบริการ กรุณาแจ้งข้อมูลต่างๆ ดังนี ้

•     ช่ือบริษทั และช่ือผูติ้ดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อกลบัและ E-Mail    
•     อธิบายรายละเอียดของปัญหา รวมถึงขอ้ความผดิพลาดท่ีปรากฏบนหนา้จอ 

 

 

 

 

 



Benefit of I- stock express.  

 ลดเวลา 

  ลดค่าใชจ่้าย  

 เพิ่มกาํไร 

  ง่ายต่อการใชง้าน 

 

 

I-stock express tools 

1. I-stock brochure 
2. I-stock manual  
3. VDO การใช้งาน  

4. Download i-stock program 
5. คูมื่อติดตัง้โปรแกรม  

6.  

 

ความสําคญัของคลงัสนิค้า 

คลงัสินคา้ทาํหนา้ท่ีรักษาสมดุลระหวา่งการบริโภค ซ่ึงมีอตัราความตอ้งการไม่สมํ่าเสมอ และคาดการณ์ล่วงหนา้ไดย้ากเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการผลิตสินคา้ซ่ึงมีอตัราของการผลิตเป็นปริมาณท่ีค่อนขา้งแน่นอนกวา่ แมว้า่การวางแผนการผลิตสินคา้

ตอ้งอาศยัอตัราการบริโภคท่ีสามารถพยากรณ์ไดล้่วงหนา้กต็าม ความไม่คงท่ีแน่นอนของความตอ้งการในการบริโภคอาจ



ทาํใหเ้กิดความไม่สมดุลข้ึนไดใ้นระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เน่ืองจากระบบการผลิตตอ้งดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีวางแผน

ไว ้

ประโยชน์ของคลงัสินค้า (warehouse) 

1. เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัเกบ็สาํรองวตัถุดิบ และสินคา้ ไวใ้ชใ้นการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสมโดยหนา้ท่ีหลกัของ

คลงัสินคา้จะทาํหนา้ท่ีในการจดัเกบ็รักษาวตัถุดิบ สินคา้สาํเร็จรูป ทั้งเพ่ือรอนาํเขา้สู่กระบวนการผลิต และรอการจดั

จาํหน่ายไปยงัตลาด ซ่ึงในบางคร้ังอาจตอ้งใชเ้วลา ผลิตเสร็จอาจไม่มีคาํสั่งซ้ือหรือมีคาํสั่งซ้ือเป็นจาํนวนไม่เหมาะสม อาจ

ทาํใหต้อ้งมีการเกบ็รักษาไวร้ะยะเวลาหน่ึงเพ่ือรอการจาํหน่ายต่อไป 

2. สามารถตอบสนองการทาํงานในระบบการทาํงานแบบทนัเวลาพอดี (JIT – Just-in-time) ซ่ึงเป็นปรัชญา

การบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมุ่งลดการสูญเสีย และลดสินคา้คงคลงั ระบบจะเนน้ในเร่ืองการผลิตในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ และจะ

ตอ้งการวตัถุดิบเม่ือมีการผลิตดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า และคุณภาพท่ีเหมาะสม ลดการถือครองสินคา้ หรือวตัถุดิบลงจนทาํใหเ้กิด

การพฒันารูปแบบการจดัตารางการส่งสินคา้ และปรับลดระยะเวลาในสถานท่ีพกัสินคา้ลงใหม้ากท่ีสุดจนกลายเป็นรูปแบบ

ของศูนยก์ระจายสินคา้ในปัจจุบนั การดาํเนินงานในรูปแบบน้ีจะตอ้งประสานกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัความตอ้งการในอุปสงค์

ดา้นโลจิสติกส์ บริษทัขนส่ง ผูจ้ดัส่งสินคา้ วตัถุดิบ และผูผ้ลิต 

3. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นการมีสินคา้และบริการไวอ้ยา่งต่อเน่ือง การมีระบบของการจดัการคลงัสินคา้

ท่ีดี เหมาะสม จะช่วยใหก้ารจดัการเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีอยู ่จดัส่งไปใหบ้ริการลูกคา้ตามคาํสั่งซ้ือ และเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการได้

ทนัท่วงที เป็นอีกบริบทหน่ึงของการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

4. ป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ ท่ีอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ของตลาดและฤดูกาล คลงัสินคา้ทาํหนา้ท่ีในการ

จดัเกบ็สาํรองวตัถุดิบ และสินคา้สาํเร็จรูปในปริมาณท่ีเหมาะสม ยอ่มเป็นวธีิการในการป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ท่ีจะ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ได ้

5. ก่อใหเ้กิดความประหยดัในดา้นตน้ทุน ดาํเนินการและระบบการผลิตสินคา้ กล่าวคือ ในทฤษฏีเร่ืองความประหยดัท่ีมี

ต่อขนาด Economies of Scale การมีคลงัสินคา้ช่วยส่งเสริมการผลิตจาํนวนมากอนัส่งผลไปสู่ตน้ทุนรวมใน

การผลิตท่ีจะลดลงตามขนาดของการผลิต 

6. สร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรม คลงัสินคา้จดัเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั ทั้งในดา้นเวลา สถานท่ี ปริมาณ ท่ีพร้อมเสมอท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

คลงัสินค้านีส้ามารถใช้งานได้ทั้งในด้านการเป็นแหล่งอุปสงค์และการกระจายสินค้า ดงันี ้

1. คลงัสินคา้ช่วยสนบัสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลงัสินคา้ทาํหนา้ท่ีในการรวบรวม

วตัถุดิบในการผลิตช้ินส่วนและส่วนประกอบต่างๆจากผูข้ายเพ่ือส่งป้อนใหก้บัโรงงานเพ่ือผลิตเป็นสินคา้สาํเร็จรูป 

2.คลงัสินคา้เป็นท่ีผสมผลิตภณัฑ ์(Mixing Warehouse) ในกรณีท่ีมีการผลิตสินคา้จากโรงงานหลายแห่ง จะ

ทาํหนา้ท่ีรวบรวมสินคา้สาํเร็จรูปจากโรงงานต่างๆไวใ้นท่ีเดียวกนัเพ่ือส่งมอบใหลู้กคา้ตามตอ้งการข้ึนอยูก่บัลูกคา้แต่ละราย

วา่ตอ้งการสินคา้จากโรงงาน 



3.คลงัสินคา้เป็นท่ีรวบรวมสินคา้ (Consolidation warehouse) ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้จาํนวน

มากจากโรงงานหลายแห่ง คลงัสินคา้จะช่วยรวบรวมสินคาจากหลายแหล่งซ่ึงจดัเป็นการขนส่งขนาดใหญ่หรือทาํให่เตม็

เท่ียวซ่ึงช่วยประหยดัการขนส่ง 

4.คลงัสินคา้ใชใ้นการแบ่งแยกสินคา้ใหมี้ขนาดเลก็ลง (Break Bulk warehouse) ในกรณีท่ีการขนส่งจาก

ผูผ้ลิตมีหีบห่อหรือพาเลทขนาดใหญ่ คลงัสินคา้จะเป็นแหล่งท่ีช่วยในการแบ่งแยกสินคา้ใหมี้ขนาดเลก็ลงเพ่ือส่งมอบใหก้บั

ลูกคา้รายยอ่ย 

ระบบตดัสตอ๊กสนิคา้คอือะไร?? 

ระบบตดัสตอ๊กสนิคา้ คอืระบบทีทํ่าการตดัจํานวนสนิคา้โดยอตัโนมตั ิหากมกีารกดสัง่ซือ้และ
ยนืยนัการสัง่ซือ้เขา้มา 

เชน่ - หากสนิคา้เหลอืเพยีง 1 ชิน้ เมือ่มกีารสัง่ซือ้เขา้มา สนิคา้ทีห่นา้เว็บจะขึน้วา่ "สนิคา้หมด" 
โดยอตัโนมัตคิะ่  

       - เมือ่สัง่ซือ้แลว้ไมม่กีารแจง้ชาํระเงนิผา่นระบบภายใน 24 ชม. ระบบจะทําการยกเลกิออร์
เดอรโ์ดยอตัโนมตั ิเเละเพิม่คนื       

          สนิคา้ในคลงัสนิคา้ใหเ้หลอื 1 ชิน้ เหมอืนเดมิคะ่ 

 

 

ขั้นตอนในการจดัทาํ  Benchmarking  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนหลกั  คือ... 

                1.  การวางแผน  (Plan) 

                2.  การปฏิบติั  (Do) 

                3.  การตรวจสอบ  (Check) 

                4.  การปรับปรุง  (Act) 

  

1.  การวางแผน  (Plan) 

                 เป็นการดาํเนินการขั้นแรกของกระบวนการทาํ  Benchmarking  วตัถุประสงคข์องการ

วางแผน  คือ  เพ่ือทาํการกาํหนดหวัขอ้ของการทาํ  Benchmarking  และกาํหนดองคก์รท่ีเราตอ้งการจะ



เปรียบเทียบดว้ย  รวมถึงการกาํหนดวธีิการเกบ็ขอ้มูล  ซ่ึงขั้นตอนน้ีอาจใชห้ลกั 5 W 1 
H  คือ  What  When  Where  Why  Whom  และ  How 

  

2.  การปฏิบติั  (Do) 

                 คือ  การนาํเอาแผนท่ีไดว้างไวล้งมือปฏิบติัจริง  เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ ทั้งน้ีในการลง

มือปฏิบติัตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนท่ีไดก้าํหนดกรอบไว ้ อนัไดแ้ก่  กรอบการทาํงานและระยะเวลา 

  

3.  การตรวจสอบ  (Check) 

                 คือ  การตรวจสอบผลการปฏิบติัวา่มีส่ิงใดท่ีไม่สามารถดาํเนินไดต้ามแผนท่ีไดว้างไว ้ รวมถึงผลลพัธ์ท่ี

ไดจ้ากการปฏิบติั  เพ่ือนาํมาปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

  

4.  การปรับปรุง  (Act) 

                 นาํผลลพัธ์ท่ีไดม้าวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีปฏิบติัไม่ไดต้ามแผนและนาํส่ิงนั้นมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้

การปฏิบติันั้นดีข้ึน 

  

ขั้นตอนยอ่ยในการจดัทาํ  Benchmarking 

                 1.  ความมุ่งมัน่และจริงใจของผูบ้ริหารระดบัสูง 

                 2.  ใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากร 

                 3.  การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบระดบัสูง 

                 4.  การฝึกอบรมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

                 5.  การเลือกวธีิการ 

                 6.  ความพร้อมของทีมงาน 

                 7.  การเขา้ใจและปฏิบติัอยา่งมีจรรยาบรรณ 



                 8.  การประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์าร 

  

กลวธีิหลกัในการทาํ  Benchmarking 

                 1.  การกาํหนดหวัขอ้ 

                 2.  การกาํหนดองคก์รท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 

                 3.  การกาํหนดวธีิการเกบ็ขอ้มูลและการเกบ็ขอ้มูล 
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