ระบบสิ นทรัพย์-ภาครัฐ
ระบบนี้มีอะไร..ที่ดีที่สุดบ้าง?
 www & Device ท่านจะอยู่ที่ไหน..ใช้เครื่องมือแบบไหน..ไม่จะเป็นคอมพิวเตอร์..มือถือ ก็สามารถใช้งานงานนี้ได้
 มี QrCode สาหรับตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละตัว..และใช้ในการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ประจาปีได้
 Security Password มีระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับรหัสผ่านผู้ใช้งานโดยมีการ Encript/Decript ให้เป็นอย่างดี

อยู่ไหนก็ใช้งานได้,Pc,Mobile

Qr-Code

Security Password

1 QrCode For Multi Use
QrCode 1

อันใช้ ได้ กบั หลาย Application

**ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี ด้วย QrCode**
จากรูป QrCode อันเดียวนี้เราสามารถใช้งานได้ 2 งาน
#1.ตรวจสอบว่าครุภัณฑ์นี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยโปรแกรม
จะชี้ไปที่ ทะเบียนคุมสินทรัพย์,ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง,ทะเบียน
ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์,ทะเบียนคุมยานพาหนะและขนส่ง
#2.ถ้า Login ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบครุภัณฑ์สิ้นปี จาก
QrCode นี้ โปรแกรมก็จะพาเข้าไปอีกงานคือ การตรวจสอบ
สภาพครุภัณฑ์ประจาปีแบบ Realtime ให้ได้แม้สินทรัพย์นั้นจะ
อยู่ไกลขนาดไหนก็ตรวจสภาพได้ เหมือนการตรวจสอบ
จานวนสต๊อคสินค้า ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์และอานวยความ
สะดวกเป็นอย่างมากสาหรับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเสียเวลาในการ
ตรวจหาและตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ประจาปีเป็นอย่างมาก และ
อีกอย่างการตรวจสอบเราสามารถใช้มือถือ Scan ไปที่ QrCode ที่ติดไว้ได้เลยแล้วทาการกดปุ่ม ปรับปรุงสถานะ ก็เป็นอันจบขนวนการการทางาน

**บริการหลังการขายดีเยีย่ ม...พร้อมการ Migrad Data เก่าขึ้นระบบให้ฟรี...!! แต่ต้องเป็นข้อมูลเดิมใน Excel ไม่ใช่ข้อมูลในเอกสาร**

ฟรี..สาหรับการสั่งซื้อในปีงบประมาณ 2562
# รับทาการนาข้อมูลระบบสินทรัพย์เก่าจากฐานข้อมูลเดิม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Excel หรือในฐานข้อมูล MySQl เก่าขึ้นระบบงานใหม่ให้ฟรี.!! (ไม่ใช่ข้อมูลใน
เอกสารกระดาษ)
# รับปรุงปรุงแก้ไขระบบสินทรัพย์เก่าในส่วนของรายงานและการตัดโอนและตัดจาหน่ายให้ฟรี.!! ไม่เกิน 20 รายงาน
# แถมระบบวัสดุคงคลัง ให้ ฟรี !!
# แถมระบบที่ราชพัสดุ/ไม่ใช่ที่ราชพัสดุให้ ฟรี !!
# ราคาปีงบประมาณ 2562 ถูกสุดที่ เพียง 500,000 บาท ถ้าหลังปีงบประมาณ 2562 จะปรับราคาไปที่ 750,000 บาท รีบ ๆๆ นะครับ..
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จุดเด่ น..การกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ใช้ หลักการของกรมบัญชีกลาง,พิมพ์ ทะเบียนคุมได้ ,พิมพ์ QrCode ได้ เสร็จนาไปติดครุภัณฑ์ และทาการตรวจสอบด้ วย
Smart Phone ได้ นี้คือ..จุดดี

หมายเลขครุ ภณั ฑ์ใช้มาตราฐานกรมบัญชีกลาง
สะดวกต่อการค้นหาและการตรวจสอบ

มีทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละตัวชัดเจน ซึ่ง
สามารถใช้งานง่ายผ่านการอ่านผ่าน QrCode ได้

สามารถพิมพ์ QrCode เพือนาไปติดรายการ
สินทรัพย์แต่ละตัวได้ทีละหลายชุด

ลูกค้าตอบรับและการเซ็นต์สญ
ั ญา MA
คือการรับประกันและการดูแลลูกค้าเป็ นอย่างดี
ความเป็ นมาของระบบสิ นทรัพย์-ภาครัฐ
การพัฒนาโปรแกรมเริ่มต้นที่กรมประมง ปี พ.ศ. 2554 ปี่ทีน้าท่วมกรุงเทพฯ ช่วงนั้นการประมูลภาครัฐจะใช้ระบบการประมูลราคาแข่งขันกันหลายบริษัท เริ่มต้นประมูลที่
ราคา 2 ล้านบาท เริ่มต้นการเคาะราคาแข่งขันกันจากการเคาะราคาประมูลของแต่ละห้องซึ่งเราจะไม่เห็นหน้ากันและแข็งราคากันจริง ๆๆ ซึ่งเดียวนี้เป็น E-Bidding ไปแล้ว
เริ่มทีเดียวเราได้พัฒนาระบบสินทรัพย์นี้ให้กับทางกรมประมงเป็น Version
และให้มีการเก็บได้มากกว่า 1 ไฟล์, มีการพัฒนาเรื่องของระบบความปลอดภัย
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 และทางบริษัทใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาเริ่มที่
รหัสผ่านของผู้เข้าใช้ระบบ โดยให้มีการ EnCript ได้ และถ้า Security ระดับผู้ดูแล
เดียวคือ 3 ปี และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆจาก Version 1.0 เป็น
ระบบสามารถ Decript รหัสผ่านได้, มีการใช้ Facebox Popup เพื่อความสะดวก
2.0 เป็น 3.0 เป็น 4.0 จนมาถึงปัจจุบัน
ในการปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น
น
ำเข้
ำ
ข้
อ
มู
ล
สิ
น
ทรั
พ
ย์
อ
ย่
ำ
งเป็
นระบบแยกฐำนกั
น
ชั
ด
เจน
4.0/2562 (ปี2554-2562)
สินทรัพย์ ใหม่ ,สินทรัพย์ เก่ำ
การพัฒนาต่อยอดจากกรมประมง มาเป็น
ค้ นหำรำยงำนต่ ำง ๆ ของข้ อมูลอย่ ำงเป็ นระบบ
Version ของ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
ซึ่งมีการนาเอาเทคโนโลยีของ Bootrap มาใช้
สืบค้ นข้ อมูลผ่ ำนระบบ QrCode ผ่ ำน Smart
บวกกับการนา Ajax มาใช้ในการพัฒนาใน
Phone ได้
ส่วนของการตรวจสอบค่าต่าง ๆ เช่น ค่าการ
พิมพ์
เพือ่ นำไปติดครุภณ
ั ฑ์ เป็ นจำนวนมำกๆ ได้
ทางานซ้ากันของเลข GFMIS เป็นต้น, การค้นหาชื่อหน่วยงานผู้ขายห้ามซ้ากัน,การ
ใช้ Ajax ในการค้นหาข้อมูลประเภท,หมวด,ชนิดสินทรัพย์, มีการพัฒนาให้สามารถ
ใช้ QrCode แทนการใช้ BarCode แบบเก่า,มีการพัฒrนาระบบการเก็บรูปภาพ
สินทรัพย์ต่าง ๆ ให้ได้มากกว่าภาพเดียว, มีการพัฒนาเรืม่องของการเก็บเอกสาร
pdf,word,excel,power poice ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบสิ
นทรัพย์แต่ละตัว
ค
พัฒนาโดย..บริ ษทั ชัยซอทฟ์ (ประเทศไทย) จากัด | โทรศัพท์ 087-514-2380 | Line: Chaisofts | http://www.ChaisoftThailand.com

ระบบสินทรัพย์-ภาครัฐ Version 1.4/2562

Work Flow

ขั้นตอนการปฎิบตั ิงาน 3 เดือน
Setting
 การนาเข้าสิ นทรัพย์เก่า ปรับปรุ ง
โปรแกรมให้เข้ากับ Excel ที่
นาเข้ามาจากระบบเก่าของลูกค้า
 การนาเข้าข้อมูลประเภท,หมวด,ชนิด
 การนาเข้าข้อมูลสังกัด,หน่วยงาน
,รหัสศูนย์ตน้ ทุน
 นาเข้าข้อมูลแผนงาน,ผลผลิต
,กิจกรรม
 กาหนด Username,Password
ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ
Coding
 เขียนโปรแกรมปรับรหัสหน่วยงาน
ในฐานข้อมูลสิ นทรัพย์เก่า
 เขียนโปรแกรมส่ วนที่ขอปรับปรุ ง
ระบบ
 การทดสอบระบบในส่ วนที่ขอ
ปรับปรุ งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ
 การติดตั้ง MySQli / PHPพร้อมกับ
ระบบงานลง Server ของกรมฯ
Traning
 การจัดทาคู่มือสาหรับ Admin
 การจัดทาคู่มือสาหรับ User
 การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่
Admin,User

Work Flow
สาหรับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฎิบตั ิการและผูด้ ูแลระบบ
User Flow

1.ปรับปรุง (เพิ่ม,แก้ไข,ลบ,อนุมัติ)
ข้อมูลสินทรัพย์,สิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่า
กว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง
2.บันทึกประวัติการซ่อม (เพิ่ม,แก้ไข
,ลบ)ข้อมูลสินทรัพย์,สิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์
ต่ากว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง
3.ปรับปรุงแฟ้มตัดจาหน่าย
(3.4,2.0,2.1)
ข้อมูลสินทรัพย์,สิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่า
กว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง
4.ปรับปรุงแฟ้มคุมตัดจาหน่าย
ข้อมูลสินทรัพย์,สิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่า
กว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง
5.รายงานสินทรัพย์ใหม่ตามเงื่อนไข
ต่างๆ
6.ปรับปรุงข้อมูลที่ราชพัสดุและไม่ใช่ที่
ราชพัสดุ
7.ปรับปรุงข้อมูลใบเบิกวัสดุ

Admin Flow

1.สร้าง Username/Password ให้กับ
หน่วยงานผู้ขอใช้ระบบพร้อมกับการ
กาหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้ Add,Edit,Del,View
ได้
2.การ Setup ข้อมูลสังกัด,หน่วยงาน
3.การเพิ่มประวัติหรือทะเบียนผู้ขอใช้
ระบบ,ผู้ขาย,ผู้ซอื้ ,ผู้ซ่อม
4.การส่งมอบและการรับมอบพัสดุ
(การตัดโอน,การรับโอน) สินทรัพย์ต่าง
ๆ
5.การอนุมัติตัดจาหน่าย (ใหม่/เก่า)
สินทรัพย์,สิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่ากว่า
เกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง
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ระบบสิ นทรัพย์,ระบบวัสดุคงคลัง,ระบบที่ราชพัสดุ
สาหรับหน่วยงานบริ หารงานพัสดุ-กองคลัง

ระบบทีร่ าชพัสดุและไม่ ใช่ ทรี่ าชพัสดุ

ระบบสิ นทรัพย์ ใหม่ และระบบสิ นทรัพย์ เก่า

ระบบวัสดุคงคลัง

ระบบสินทรัพย์ใหม่ จะพัฒนาแยกฐานข้อมูล
ออกเป็ นชุดดังนี้
 สินทรัพย์ที่มีราคามากกว่า 5,000 บาท
 สินทรัพย์ที่เป็ นสิ่ งก่อสร้าง,อาคาร ฯลฯ
 ครุ ภณั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ ไม่มีหมายเลข Sap
 สินทรัพย์ที่เป็ นยานพาหนะและขนส่ง
ระบบสินทรัพย์เก่า เป็ นระบบที่พฒั นาตาม
ฐานข้อมูลเก่าที่ลูกค้าใช้งานอยู่ หลังมีการปรับโอน
ขึ้นให้ และทางบริ ษทั จะทาการปรับปรุ งให้สามารถ
ใช้งานได้เป็ นปกติเหมือนสินทรัพย์ใหม่
การ Setting ระบบข้อมูลอ้างอิงในระบบให้
พร้อมใช้งาน เช่นการตั้งข้อมูลสังกัด เป็ นต้น

เป็ นระบบสต๊อกวัสดุคงคลัง ประกอบด้วย
 การนาเข้าวัสดุ (ใบนาเข้า)
 การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ
 การนาออกวัสดุ (ใบเบิก)
 รายงานตรวจนับประจาปี

 พิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวของ
วัสดุแต่ละรายการได้ เช่นนาเข้าจาก
บริ ษทั อะไร,จ่ายให้หน่วยงานไหน
ฯลฯ

เป็ นระบบที่เก็บข้อมูลแปลงโฉนดต่าง ๆ ทั้งที่
เป็ นที่ดินที่ราชพัสดุและไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ปรับปรุ งข้อมูลแปลงโฉนด เนื้อที่
เท่าไร,ทิศไหนจดไหนฯลฯ
 ปรับปรุ งข้อมูลสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆบน
ที่ดินที่เป็ นที่ราชพัสดุและไม่ใช่ที่ราช
พัสดุ
 พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่นใบ ธร.3801
เพือ่ นาส่งกรมธนารักษ์ เป็ นต้น
 ปรับปรุ งข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ ที่
ชารุ ด,รื้ อถอน,ส่งคืน เป็ นต้น

รายละเอียดสินทรัพย์ ประกอบด้วย
1.รายละเอียดทะเบียนสิ นทรัพย์
ประเภท,หมวด,ชนิด,รายละเอียด,หน่ วยนับ,ยีห่ อ้ ,รุ่ น,รายละเอียดคุณลักษณะ
,serial,ปี งบประมาณ, หมายเลขครุ ภณั ฑ์, ชื่อผูข้ าย:ผูบ้ ริ จาค,รหัสบัญชีแยก
ประเภท,วันที่ตรวจรับ,วันที่จาหน่าย,วันที่เริ่ มคิดมูลค่า,อายุการใช้งาน,อัตราค่า
เสื่อม%,สถานะครุ ภณั ฑ์,สภาพปั จจุบนั ของครุ ภณั ฑ์,ผลิตภัณฑ์ประเทศ,หมายเหตุ,
สถานที่ต้งั

2.รายละเอียดทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ต่ากว่ าเกณฑ์
ประเภท,หมวด,ชนิด,รายละเอียด,หน่ วยนับ,ยีห่ อ้ ,รุ่ น,รายละเอียดคุณลักษณะ
,serial,ปี งบประมาณ, หมายเลขครุ ภณั ฑ์, ชื่อผูข้ าย:ผูบ้ ริ จาค,รหัสบัญชีแยก
ประเภท,วันที่ตรวจรับ,วันที่จาหน่าย,วันที่เริ่ มคิดมูลค่า

3.รายละเอียดทะเบียนสิ่ งปลูกสร้ าง
ประเภท,หมวด,ชนิด,รายละเอียด,หน่ วยนับ,สถานที่ก่อสร้าง,รายละเอียด
คุณลักษณะ,เลขที่สิ่งก่อสร้าง,งวดเบิกจ่ายเงิน,สถานที่ต้งั ,ขึ้นทะเบียนหลังที่,เลข
GFMIS ระหว่างการก่อสร้าง,ปี งบประมาณ, หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์, ชื่อผูข้ าย:ผูบ้ ริ จาค
,รหัสบัญชีแยกประเภท,วันที่ตรวจรับ,วันที่จาหน่ าย,วันที่เริ่ มคิดมูลค่า,อายุการใช้งาน

4.รายละเอียดทะเบียนยานพาหนะและขนส่ ง
ประเภท,หมวด,ชนิด,รายละเอียด,หน่ วยนับ,ยีห่ อ้ รถ,ขนาดรถ,รุ่ น,Serial
เครื่ องยนต์,เปลี่ยนเป็ นเครื่ องยนต์,น้ าหนักรถ,เชื้อเพลิง,หมายเลขตัวถัง,เปลี่ยนมา
จากตัวถัง,ทะเบียนรถ,ป้ายขาว,ป้ายแดง,วันทีได้ป้ายแดง,วันทีได้ป้ายขาว,สีรถ,รุ่ น
ปี รถ, ปี งบประมาณ, หมายเลขครุ ภณั ฑ์,ประเภทรถ,รถประจาตาแหน่ง,ชื่อผูข้ าย:ผู ้
บริ จาค,รหัสบัญชีแยกประเภท,วันที่ตรวจรับ,วันที่จาหน่าย,วันที่เริ่ มคิดมูลค่า,อายุ
การใช้งาน,อัตราค่าเสื่อม%,สถานะครุ ภณั ฑ์,สภาพปั จจุบนั ของครุ ภณั ฑ์,
ผลิตภัณฑ์ประเทศ,หมายเหตุ,รายละเอียดคุณลักษณะ

รายละเอียดของเงิน:แผนงาน
ประเภทเงิน,แหล่งเงิน,เอกสารจัดซื้อ,เอกสารการได้มา,po,เอกสารการ
ตรวจรับ,ใบส่ งของ,วิธีการได้มา,แผนงาน,ผลผลิต,กิจกรรมย่อย,ชื่อกิจกรรมย่อย,
จานวนเงิน,เลข GFMIS
อายุการใช้งาน,อัตราค่าเสื่อม%,สถานะครุ ภณั ฑ์,สภาพปั จจุบนั ของครุ ภณั ฑ์,
ผลิตภัณฑ์ประเทศ,หมายเหตุ,สถานที่ต้งั
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