
1 
 

 

ระบบสินทรัพย-์ภาครัฐ 
ระบบนี้มีอะไร..ที่ดีท่ีสุดบ้าง? 

 www & Device ท่านจะอยู่ท่ีไหน..ใช้เคร่ืองมือแบบไหน..ไม่จะเป็นคอมพิวเตอร์..มือถือ ก็สามารถใช้งานงานน้ีได้ 

 มี QrCode ส าหรับตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละตัว..และใช้ในการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ประจ าปีได้ 

 Security Password มีระบบรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับรหัสผ่านผู้ใช้งานโดยมีการ Encript/Decript ให้เป็นอย่างดี 

 
 

 

อยู่ไหนก็ใชง้านได,้Pc,Mobile Qr-Code Security Password 

 

1 QrCode For Multi Use 

QrCode 1 อนัใช้ได้กบัหลาย Application 

 

**ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี ด้วย QrCode** 
จากรูป QrCode อันเดียวนี้เราสามารถใช้งานได้ 2 งาน 
#1.ตรวจสอบว่าครุภัณฑ์นี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยโปรแกรม
จะช้ีไปท่ี ทะเบียนคุมสินทรัพย์,ทะเบียนส่ิงก่อสร้าง,ทะเบียน
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์,ทะเบียนคุมยานพาหนะและขนส่ง 
#2.ถ้า Login ด้วยเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบครุภัณฑ์ส้ินปี จาก 
QrCode นี้ โปรแกรมก็จะพาเข้าไปอีกงานคือ การตรวจสอบ
สภาพครุภัณฑ์ประจ าปีแบบ Realtime ให้ได้แม้สินทรัพย์นั้นจะ
อยู่ไกลขนาดไหนก็ตรวจสภาพได้ เหมือนการตรวจสอบ
จ านวนสต๊อคสินค้า ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์และอ านวยความ
สะดวกเป็นอย่างมากส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องเสียเวลาในการ
ตรวจหาและตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ประจ าปีเป็นอย่างมาก และ

อีกอย่างการตรวจสอบเราสามารถใช้มือถือ Scan ไปท่ี QrCode ท่ีติดไว้ได้เลยแล้วท าการกดปุ่ม ปรับปรุงสถานะ ก็เป็นอันจบขนวนการการท างาน 
 

**บริการหลังการขายดีเยีย่ม...พร้อมการ Migrad Data เก่าขึ้นระบบใหฟ้รี...!! แต่ต้องเป็นข้อมูลเดิมใน Excel ไม่ใช่ข้อมูลในเอกสาร** 

 
ฟรี..ส าหรับการสั่งซื้อในปีงบประมาณ 2562  
# รับท าการน าข้อมูลระบบสินทรัพย์เก่าจากฐานข้อมูลเดิม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Excel หรือในฐานข้อมูล MySQl เก่าขึ้นระบบงานใหม่ให้ฟรี.!! (ไม่ใช่ข้อมูลใน

เอกสารกระดาษ) 
# รับปรุงปรุงแกไ้ขระบบสินทรัพย์เก่าในส่วนของรายงานและการตัดโอนและตัดจ าหน่ายให้ฟรี.!! ไม่เกิน 20 รายงาน 
# แถมระบบวัสดุคงคลัง ให้ ฟรี !!  
# แถมระบบท่ีราชพัสดุ/ไม่ใช่ท่ีราชพัสดุให้ ฟรี !! 
# ราคาปีงบประมาณ 2562 ถูกสุดท่ี เพียง 500,000 บาท ถ้าหลังปีงบประมาณ 2562 จะปรับราคาไปท่ี 750,000 บาท รีบ ๆๆ นะครับ.. 
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จุดเด่น..การก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ใช้หลักการของกรมบัญชีกลาง,พิมพ์ทะเบียนคุมได้,พมิพ์ QrCode ได้ เสร็จน าไปติดครุภัณฑ์และท าการตรวจสอบด้วย 
Smart Phone ได้นี้คือ..จุดด ี
   

   หมายเลขครุภณัฑใ์ชม้าตราฐานกรมบญัชีกลาง 
สะดวกต่อการคน้หาและการตรวจสอบ 

มีทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละตัวชัดเจน ซ่ึง
สามารถใช้งานง่ายผ่านการอ่านผ่าน QrCode ได้ 

สามารถพิมพ์ QrCode เพือน าไปติดรายการ
สินทรัพย์แต่ละตัวได้ทีละหลายชุด 

  

ลูกคา้ตอบรับและการเซ็นตส์ญัญา MA  
คือการรับประกนัและการดูแลลูกคา้เป็นอยา่งดี 

ความเป็นมาของระบบสินทรัพย-์ภาครัฐ 
 

การพัฒนาโปรแกรมเริ่มต้นท่ีกรมประมง ปี พ.ศ. 2554 ปี่ทีน้ าท่วมกรุงเทพฯ ช่วงนั้นการประมูลภาครัฐจะใช้ระบบการประมูลราคาแข่งขันกันหลายบริษัท เริ่มต้นประมูลท่ี
ราคา 2 ล้านบาท เริ่มต้นการเคาะราคาแข่งขันกันจากการเคาะราคาประมูลของแต่ละห้องซึ่งเราจะไม่เห็นหน้ากันและแข็งราคากันจริง ๆๆ ซึ่งเดียวนี้เป็น E-Bidding ไปแล้ว

เริ่มทีเดียวเราได้พัฒนาระบบสินทรัพย์นี้ให้กับทางกรมประมงเป็น Version   
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 และทางบริษัทใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาเริ่มท่ี
เดียวคือ 3 ปี และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆจาก Version 1.0 เป็น 
2.0 เป็น 3.0 เป็น 4.0 จนมาถึงปัจจุบัน 
4.0/2562 (ปี2554-2562) 

การพัฒนาต่อยอดจากกรมประมง มาเป็น 
Version ของ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
ซึ่งมีการน าเอาเทคโนโลยีของ Bootrap มาใช้ 
บวกกับการน า Ajax มาใช้ในการพัฒนาใน
ส่วนของการตรวจสอบค่าต่าง ๆ เช่น ค่าการ
ท างานซ้ ากันของเลข GFMIS เป็นต้น, การค้นหาช่ือหน่วยงานผู้ขายห้ามซ้ ากัน,การ
ใช้ Ajax ในการค้นหาข้อมูลประเภท,หมวด,ชนิดสินทรัพย์, มีการพัฒนาให้สามารถ
ใช้ QrCode แทนการใช้ BarCode แบบเก่า,มีการพัฒนาระบบการเก็บรูปภาพ
สินทรัพย์ต่าง ๆ ให้ได้มากกว่าภาพเดียว, มีการพัฒนาเรื่องของการเก็บเอกสาร 
pdf,word,excel,power poice ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบสินทรัพย์แต่ละตัว

และให้มีการเก็บได้มากกว่า 1 ไฟล์, มีการพัฒนาเรื่องของระบบความปลอดภัย
รหัสผ่านของผู้เข้าใช้ระบบ โดยให้มีการ EnCript ได้ และถ้า Security ระดับผู้ดูแล
ระบบสามารถ Decript รหัสผ่านได้, มีการใช้ Facebox Popup เพื่อความสะดวก

ในการปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น
น ำเข้ำข้อมูลสินทรัพย์อย่ำงเป็นระบบแยกฐำนกนัชัดเจน 

 สินทรัพย์ใหม่,สินทรัพย์เก่ำ  
ค้นหำรำยงำนต่ำง ๆ ของข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  

สืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบ QrCode ผ่ำน Smart 

Phone ได้  
พมิพ์ เพือ่น ำไปติดครุภณัฑ์เป็นจ ำนวนมำกๆ ได้
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Work Flow 
ขั้นตอนการปฎิบติังาน 3 เดือน 
Setting 

 

 การน าเขา้สินทรัพยเ์ก่า ปรับปรุง
โปรแกรมใหเ้ขา้กบั Excel ท่ี
น าเขา้มาจากระบบเก่าของลูกคา้ 

 การน าเขา้ขอ้มูลประเภท,หมวด,ชนิด  
 การน าเขา้ขอ้มูลสงักดั,หน่วยงาน

,รหสัศูนยต์น้ทุน 

 น าเขา้ขอ้มูลแผนงาน,ผลผลิต
,กิจกรรม 

 ก าหนด Username,Password 
ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ 

Coding 

 เขียนโปรแกรมปรับรหสัหน่วยงาน
ในฐานขอ้มูลสินทรัพยเ์ก่า 

 เขียนโปรแกรมส่วนท่ีขอปรับปรุง
ระบบ 

 การทดสอบระบบในส่วนท่ีขอ
ปรับปรุงขอ้มูลและรายงานต่าง ๆ 

 การติดตั้ง MySQli / PHPพร้อมกบั
ระบบงานลง Server ของกรมฯ 

Traning 

 การจดัท าคู่มือส าหรับ Admin 

 การจดัท าคู่มือส าหรับ User 

 การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี 
Admin,User 

 

 

Work Flow  
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฎิบติัการและผูดู้แลระบบ 

User Flow                                                Admin Flow 

  1.ปรับปรุง (เพิ่ม,แก้ไข,ลบ,อนุมัติ) 
ข้อมูลสินทรัพย์,ส่ิงก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่ า
กว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง 
 2.บันทึกประวัติการซ่อม (เพิ่ม,แก้ไข
,ลบ)ข้อมูลสินทรัพย์,ส่ิงก่อสร้าง,ครุภัณฑ์
ต่ ากว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง 
  3.ปรับปรุงแฟ้มตัดจ าหน่าย 
(3.4,2.0,2.1) 
ข้อมูลสินทรัพย์,ส่ิงก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่ า
กว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง 
  4.ปรับปรุงแฟ้มคุมตัดจ าหน่าย  
ข้อมูลสินทรัพย์,ส่ิงก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่ า
กว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง 
 5.รายงานสินทรัพย์ใหม่ตามเงื่อนไข
ต่างๆ 
 6.ปรับปรุงข้อมูลท่ีราชพัสดุและไม่ใช่ท่ี
ราชพัสดุ 
 7.ปรับปรุงข้อมูลใบเบิกวัสดุ 

 

1.สร้าง Username/Password ให้กับ
หน่วยงานผู้ขอใช้ระบบพร้อมกับการ
ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้ Add,Edit,Del,View 
ได ้
 2.การ Setup ข้อมูลสังกัด,หน่วยงาน 
 3.การเพิ่มประวัติหรือทะเบียนผู้ขอใช้
ระบบ,ผู้ขาย,ผู้ซือ้,ผู้ซ่อม 
 4.การส่งมอบและการรับมอบพัสดุ 
(การตัดโอน,การรับโอน) สินทรัพย์ต่าง 
ๆ 
  5.การอนุมัติตัดจ าหน่าย (ใหม่/เก่า) 
สินทรัพย์,ส่ิงก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่ ากว่า
เกณฑ์,ยานพาหนะและขนส่ง 
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ระบบสินทรัพย,์ระบบวสัดุคงคลงั,ระบบท่ีราชพสัดุ 
ส าหรับหน่วยงานบริหารงานพสัดุ-กองคลงั 

 

 

ระบบสินทรัพย์ใหม่และระบบสินทรัพย์เก่า 
ระบบสินทรัพยใ์หม่ จะพฒันาแยกฐานขอ้มูล
ออกเป็นชุดดงัน้ี 

 สินทรัพยท์ี่มีราคามากกวา่ 5,000 บาท 

 สินทรัพยท์ี่เป็นส่ิงก่อสร้าง,อาคาร ฯลฯ 
 ครุภณัฑต์  ่ากวา่เกณฑ ์ไม่มีหมายเลข Sap 

 สินทรัพยท์ี่เป็นยานพาหนะและขนส่ง 
ระบบสินทรัพยเ์ก่า เป็นระบบที่พฒันาตาม   
ฐานขอ้มูลเก่าที่ลูกคา้ใชง้านอยู ่หลงัมีการปรับโอน
ขึ้นให ้และทางบริษทัจะท าการปรับปรุงใหส้ามารถ
ใชง้านไดเ้ป็นปกติเหมือนสินทรัพยใ์หม่  
การ Setting ระบบขอ้มูลอา้งอิงในระบบให้
พร้อมใชง้าน เช่นการตั้งขอ้มูลสงักดั เป็นตน้ 

 

 

ระบบวสัดุคงคลงั 
เป็นระบบสตอ๊กวสัดุคงคลงั ประกอบดว้ย 

 การน าเขา้วสัดุ (ใบน าเขา้)  
 การตรวจสอบวสัดุคงเหลือ 

 การน าออกวสัดุ (ใบเบิก) 
 รายงานตรวจนบัประจ าปี 

 พมิพร์ายงานการเคล่ือนไหวของ
วสัดุแต่ละรายการได ้เช่นน าเขา้จาก
บริษทัอะไร,จ่ายให้หน่วยงานไหน
ฯลฯ 

 

 

 

 

 

ระบบทีร่าชพสัดุและไม่ใช่ทีร่าชพสัดุ 
เป็นระบบที่เก็บขอ้มูลแปลงโฉนดต่าง ๆ ทั้งที่

เป็นที่ดินที่ราชพสัดุและไม่ใช่ที่ราชพสัดุ 

 ปรับปรุงขอ้มูลแปลงโฉนด เน้ือที่
เท่าไร,ทิศไหนจดไหนฯลฯ 

 ปรับปรุงขอ้มูลส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆบน
ที่ดินที่เป็นที่ราชพสัดุและไม่ใช่ที่ราช
พสัดุ 

 พมิพร์ายงานต่าง ๆ เช่นใบ ธร.3801 
เพือ่น าส่งกรมธนารักษ ์เป็นตน้ 

 ปรับปรุงขอ้มูลส่ิงปลูกสร้าง ต่าง ๆ ที่
ช ารุด,ร้ือถอน,ส่งคืน เป็นตน้ 

 

 

 

รายละเอียดสินทรพัย ์ประกอบด้วย 

1.รายละเอยีดทะเบียนสินทรัพย์ 
ประเภท,หมวด,ชนิด,รายละเอียด,หน่วยนบั,ยีห่อ้,รุ่น,รายละเอียดคุณลกัษณะ

,serial,ปีงบประมาณ, หมายเลขครุภณัฑ,์ ช่ือผูข้าย:ผูบ้ริจาค,รหัสบญัชีแยก
ประเภท,วนัที่ตรวจรับ,วนัที่จ  าหน่าย,วนัที่เร่ิมคิดมูลค่า,อายกุารใชง้าน,อตัราค่า
เส่ือม%,สถานะครุภณัฑ,์สภาพปัจจุบนัของครุภณัฑ,์ผลิตภณัฑป์ระเทศ,หมายเหตุ,
สถานที่ตั้ง 

2.รายละเอยีดทะเบียนครุภณัฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 
ประเภท,หมวด,ชนิด,รายละเอียด,หน่วยนบั,ยีห่อ้,รุ่น,รายละเอียดคุณลกัษณะ

,serial,ปีงบประมาณ, หมายเลขครุภณัฑ,์ ช่ือผูข้าย:ผูบ้ริจาค,รหัสบญัชีแยก
ประเภท,วนัที่ตรวจรับ,วนัที่จ  าหน่าย,วนัที่เร่ิมคิดมูลค่า 

3.รายละเอยีดทะเบียนส่ิงปลกูสร้าง 
ประเภท,หมวด,ชนิด,รายละเอียด,หน่วยนบั,สถานที่ก่อสร้าง,รายละเอียด

คุณลกัษณะ,เลขที่ส่ิงก่อสร้าง,งวดเบิกจ่ายเงิน,สถานที่ตั้ง,ขึ้นทะเบียนหลงัที่,เลข 
GFMIS ระหวา่งการก่อสร้าง,ปีงบประมาณ, หมายเลขครุภณัฑ,์ ช่ือผูข้าย:ผูบ้ริจาค
,รหสับญัชีแยกประเภท,วนัที่ตรวจรับ,วนัที่จ  าหน่าย,วนัที่เร่ิมคิดมูลค่า,อายกุารใชง้าน 

4.รายละเอยีดทะเบียนยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภท,หมวด,ชนิด,รายละเอียด,หน่วยนบั,ยีห่อ้รถ,ขนาดรถ,รุ่น,Serial 

เคร่ืองยนต,์เปล่ียนเป็นเคร่ืองยนต,์น ้ าหนกัรถ,เช้ือเพลิง,หมายเลขตวัถงั,เปล่ียนมา
จากตวัถงั,ทะเบียนรถ,ป้ายขาว,ป้ายแดง,วนัทีไดป้้ายแดง,วนัทีไดป้้ายขาว,สีรถ,รุ่น
ปีรถ, ปีงบประมาณ, หมายเลขครุภณัฑ,์ประเภทรถ,รถประจ าต  าแหน่ง,ช่ือผูข้าย:ผู ้
บริจาค,รหัสบญัชีแยกประเภท,วนัที่ตรวจรับ,วนัที่จ  าหน่าย,วนัที่เร่ิมคิดมูลค่า,อายุ
การใชง้าน,อตัราค่าเส่ือม%,สถานะครุภณัฑ,์สภาพปัจจุบนัของครุภณัฑ,์
ผลิตภณัฑป์ระเทศ,หมายเหตุ,รายละเอียดคุณลกัษณะ 

รายละเอยีดของเงนิ:แผนงาน 

ประเภทเงิน,แหล่งเงิน,เอกสารจดัซ้ือ,เอกสารการไดม้า,po,เอกสารการ
ตรวจรับ,ใบส่งของ,วธีิการไดม้า,แผนงาน,ผลผลิต,กิจกรรมยอ่ย,ช่ือกิจกรรมยอ่ย,
จ านวนเงิน,เลข GFMIS 

อายกุารใชง้าน,อตัราค่าเส่ือม%,สถานะครุภณัฑ,์สภาพปัจจุบนัของครุภณัฑ,์
ผลิตภณัฑป์ระเทศ,หมายเหตุ,สถานที่ตั้ง 

 


