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จากท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นไทย แตการพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ีเปน
เครื่องมืออํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับภาคธุรกิจยังมีอยูไมมากนัก สวนบริหารยุทธศาสตร กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม ไดจางสํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณเคลื่อนท่ีและโทรศัพทมือถือ ในระบบปฏิบัติการ iOS จํานวน 5 แอพพลิเคชั่นภายใต
ชื่อ “DIP-Plus Application” โดยประกอบดวยแอพพลิเคชั่น ดังนี้

1. แอพพลิเคช่ันระบบควบคุมการรับและจายเงิน (Money Flow 1.0)
เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับบันทึกบัญชี รายรับและรายจายทางการเงิน ท้ังสวนตัวและสวนกิจการ

โดยใหทานใสขอมูลรายวัน ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมทางการเงิน ไมวาจะเปนรับหรือจายเชน จํานวนเงิน, วันท่ี,
เลือกหมวด (สวนตัว /สวนกิจการ), ประเภทบัญชี (รับ /จาย), ประเภทเงิน (เงินสด /โอน /บัตรเครดิต/เช็ค)
จากนั้นแอพฯ จะแสดงรายงานสรุปใหหลายแบบ (รายวัน, เดือน, ไตรมาส, ป, ระบุชวงวันท่ี) รวมถึงการคนหา
ในแบบตางๆ และยังสามารถแสดงผลเปนกราฟวงกลม พรอมท้ังบันทึกเปน PDF หรือสั่งพิมพตรงไปท่ี
เครื่องพิมพ WiFi ไดทันที เหมาะสําหรับธุรกิจ(SME) ขนาดเล็ก หรือบุคคลท่ัวไปใชทําบัญชีครัวเรือน

2. แอพพลิเคช่ันระบบควบคุมสต็อกสินคาสําหรับธุรกิจท่ีซ้ือมาขาย (iStockFlow)
เปนแอพพลิเคชั่นควบคุมสต็อกสินคา สําหรับธุรกิจท่ีซื้อมาขายไป โดยประกอบดวย ระบบขอมูล

ผูใชงาน ระบบขอมูลสินคา ระบบฐานขอมูลรับเขาจายออก โดยการรับเขาจากการซื้อและรับเขากรณีอ่ืนๆ
ท่ีไมกอใหเกิดรายจาย การจายออก จากการขาย และการเบิกกรณีอ่ืนท่ีไมกอใหเกิดรายได รายงานสถานะ
สินคาคงคลัง รายงานรับเขา / จายออกสินคา ระบบสํารองและกูคืนขอมูล และสามารถพิมพรายงานซึ่งใช
รวมกับเครื่องพิมพท่ีสามารถเชื่อมตอเครือขาย Wireless Lan ได เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดยอม (SME)



3. แอพพลิเคช่ันระบบประเมินผลการดําเนินงานและผลการประกอบการธุรกิจ (dip business
evaluation)
เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับประเมินผลการดําเนินงานและผลประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทําข้ึน

เพ่ือจุดประสงคหลักคือเพ่ือให SMEs ไดรูจุดเดนและจุดดอยของธุรกิจ โดย SMEs สามารถประเมินผลดวย
ตัวเองผานแอพพลิเคชั่น บันทึกการประเมินผล เปรียบเทียบคะแนนประเมินกับธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือใน
ภาพรวม และสงแบบประเมินผลไปยัง Cloud Server เพ่ือบันทึกขอมูล โดยเจาหนาท่ีสามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชในการพัฒนาและสงเสริม SMEs ตอไป

4. แอพพลิเคช่ันระบบขายและออกบิล สําหรับรานคาท่ีซ้ือมาขายไป (BillingFlow)
เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับจัดทําใบเสร็จรับเงิน เริ่มจากใหทานใสขอมูลพ้ืนฐานของผูประกอบการ

ขอมูลสมาชิก ขอมูลสินคา/บริการ และขอมูลโปรโมชั่น จากนั้นทานก็จะสามารถจัดทําใบเสร็จรับเงินไดอยาง
งายดาย โดยแอพพลิเคชั่น จะแสดงรายงานสรุปใหหลายแบบ(รายวัน, เดือน, ไตรมาส, ป, ระบุชวงวันท่ี) และ
รายงานยอกการขายพรอมท้ังภาษีขาย รวมถึงการคนหาในแบบตางๆ ท้ังยังสามารถแสดงผลเปนกราฟวงกลม
ตามสินคา ลูกคา หรือโปรโมชั่น และบันทึกเปน PDF หรือสั่งพิมพตรงไปท่ีเครื่องพิมพ WiFi ไดทันที เหมาะ
สําหรับธุรกิจขนาดยอม (SME)

5. แอพพลิเคช่ันระบบการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจการผลิตรายยอย (dip business plan)
เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับ คํานวณและประมาณการทางการเงิน และจัดทําแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจ

การผลิตรายยอย

ท้ังนี้กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปดใหบริการโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม
2559



Copyright : Department of Industrial Promotion
Year : 2016
Title : DIP-Plus Application (iOS Version)
City : Bangkok
Language : Thai
Publisher : Thammasat University Research and Consultancy Institute
Researcher : Assistant Professor Parichat Chuenwatanakul
Abstract :

The government has always focused on developing Thailand’s application
functionalities. However, there were a handful of an application development that can
facilitate in various fields for the business sector. The Division of Strategic Administration,
Department of Industrial Promotion, employed the Thammasat University Research and
Consultancy Institute to develop 5 applications on both mobile devices and mobile phones
through an iOS operating system, under the name "DIP-Plus Application" which include the
applications as follows:

1. The application system of controlling the receiving and payment (Money
Flow 1.0)

This is an application for recording income and expenditure account, both
privates and businesses. You need to inform the daily information whenever taking the
financial activities whether it is received or paid, such as the amount, date, and then
selecting a category (private/enterprises), account types (income/expense), types of funds
(cash/transfer/credit card/cheque). The app will display a summary report with several forms
(daily, month, quarter, year, date range) as well as various searches. It also can display with a
pie chart and either save as a PDF or print directly to Wi-Fi printer immediately. This app is
suitable for a small and medium Enterprise (SME) and an individual who doing the
household accounts.



2. The application system of controlling stocks for trading businesses
(iStockFlow)

This is an application to control stock for trading businesses. It includes users’
data, product information data and input and pays off data which are the input of buying or
other cases that do not cause expenses, sales and other withdrawal cases that do not cause
revenue. Inventory status report, the input / output products report, and the data backup
and recovery system can be used with any printer that is connected to the network,
Wireless Lan. This app is ideal for a small business (SME).

3. The application system of performance appraisals and business profits
(dip business evaluation)

This is an application for evaluating the performance appraisal and business profit
of SMEs. It was established for the main purpose is to know the strengths and weaknesses of
the business. SMEs can evaluate themselves through the app. Moreover, they can both
record the evaluation and compare the estimates with the same or the overall industry
before sending an evaluation form to the Cloud Server for data storage. The authorities can
use the information to develop and promote SMEs further.

4. The application of sale and billing systems for trading businesses.
(BillingFlow)

This is an application for doing a receipt. Begin with entering the basic information
of operators, member, product/ service and promotion. You will be able to prepare receipts
easily. The app will display a summary report with several forms (daily, month, quarter, year,
date range) and report both total sales and sales tax. You can search in different ways. It
also can display a pie chart following the products, customers and promotions. You can
save it as a PDF or print directly to the Wi-Fi printer immediately. This app is so useful for a
small business (SME).

5. The application system of preparing business plans for a retail business
(dip business plan)

This is an application for the financial calculation and forecasting. In addition, it is used for
creating a business plan for the small producers.


