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Our Goal  and Pride is
Customer Satisfaction 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพ่ือส่งต่อ ส่ังการและลงนาม
ในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ท่ีมีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
จํากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน ให้บริการในรูปแบบ 
Software as a Service (SaaS) บนระบบ Cloud การใช้งานออนไลน์ลักษณะ Web Application ผ่าน Browser 
IE, Chrome, Safari อีกท้ังยังพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ท้ังบน PC, Tablet และ Smart Phone

เพ่ือให้การสืบค้นเอกสารท่ีจัดเก็บทําได้ง่ายข้ึน ระบบตู้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออกแบบให้จัดลําดับความสําคัญกับเอกสาร โดย
ข้อมูลท่ีบันทึกและเอกสารแนบ จากการสแกน หรือโอนไฟล์ข้อมูล
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของระบบตู้เอกสารได้อัตโนมัติ ซ่ึงเป็นการ
ลดข้ันตอนการทํางาน
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

ระบบจัดเก็บ และค้นหาเอกสาร

ระบบถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยในการให้บริการการจองทรัพย์สิน
ต่าง ๆ  อาทิ ห้องประชุม รถยนต์/ยานพาหนะ หรืออุปกรณ์ต่างๆ 

สนับสนุนงานด้านการประชุมท้ังหมด ต้ังแต่เร่ิมสร้างเร่ืองเพ่ือเสนอผ่าน
ระบบ การนําเร่ืองมาจัดเข้าวาระการประชุม การบันทึกรายละเอียดผู้ร่วม
ประชุม การเรียกดูวาระการประชุม การบันทึกมติในท่ีประชุม และการ
ติดตามผลตามมติในท่ีประชุม

ระบบบริหารวาระการประชุม

ระบบจองรถ, ระบบจองห้องประชุม

ระบบบันทึกการลา  และลงเวลาการมาทํางานของพนักงาน โดยระบบ  
จะเร่ิมต้ังแต่การกรอกใบลา ตรวจสอบการลา ย่ืนอนุมัติ อนุมัติวันลา และ
บันทึกข้อมูลการลา  จัดเก็บลงเวลาการมาทํางานของพนักงาน 

ระบบลา, ระบบลงเวลา

ระบบช่วยในการบริหารจัดการพัสดุภายในองค์กร โดยระบบ
ประกอบด้วย แบบฟอร์มกรอก(เบิกใช้งาน, เบิกเพ่ือจําหน่าย) การ
บันทึกจัดทําทะเบียนพัสดุ ขออนุมัติขอใช้พัสดุ และการอนุมัติ

ระบบงานพัสดุ

ระบบเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน บันทึกประวัติทุกด้านของบุคลากรใน
องค์กร อีกท้ังยังเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ หรือ Userท่ีจะเข้าใช้งานระบบ 
e-office ในทุก ๆ โมดูล

ระบบติดตามการทํางาน โดยระบบจะแสดงสถานะของงาน พร้อม
การแจ้งเตือนสถานะของงานสนับสนุนงานด้านการออบแบบและ
ควบคุมการเดินเอกสาร และข้ันตอนการทํางานต่าง ๆ  ในองค์กร 
โดยผู้ใช้สามารถสร้าง flow, Process, Action และ Route 
สามารถสร้าง e-form ในระบบ สามารถนําระบบไปใช้ในการ
อนุมัติส่ังการตามสายการบังคับบัญชาในองค์กร รวมถึงกระบวน
งาน อ่ืน ๆ ท่ีต้องมีการกําหนดข้ันตอนและเง่ือนไขได้

ระบบงานบุคลากร

WorkFlow
Remark

พัฒนาด้วยภาษา Java มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
รองรับ Windows, Solaris, AIX, HP-UX และ LINUX
รองรับ Oracle, DB2, SQL Server และ My SQL
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพ่ือส่งต่อ ส่ังการและลงนาม
ในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ท่ีมีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
จํากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน ให้บริการในรูปแบบ 
Software as a Service (SaaS) บนระบบ Cloud การใช้งานออนไลน์ลักษณะ Web Application ผ่าน Browser 
IE, Chrome, Safari อีกท้ังยังพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ท้ังบน PC, Tablet และ Smart Phone

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองรถ/ระบบจองห้องประชุม

ระบบพัสดุ

รองรับงานสารบรรณ อาทิ การลง
ทะเบียนเพ่ือออกเลขรับ/เลขส่ง และ
การรับ/ส่ง/เสนอ/เกษียนหนังสือ 
ท้ังภายในหน่วยงาน และยังรวมถึง
การรับ/ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบWorkflow

สนับสนุนงานด้านการออบแบบและ
ควบคุมการเดินเอกสาร และขัน้ตอน
การทํางานต่าง ๆ ในองค์กร
จุดเด่นคือ flow, Process, 
Action และ Route สามารถปรับ
ตามความต้องการได้

ระบบลา/ระบบลงเวลา

Remark

ระบบจัดเก็บและค้าหาเอกสาร

กรอกแบบฟอร์มใบลาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งไปขออนุมัติตาม
สายการบังคับบัญชา

พัฒนาด้วยภาษา Java มีความ
ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
รองรับ Windows, Solaris, 
AIX, HP-UX และ LINUX
รองรับ Oracle, DB2, SQL 
Server และ My SQL

ระบบบริหารวาระการประชุม

รองรับการจัดประชุมต้ังแต่ เพ่ิม
วาระการบันทึกรายละเอียดการ เรียก
ดูวาระการประชุมการ     บันทึกมติ 
และการติดตามผลตาม  ลงมติ

จัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน ใน
ทุกรูปแบบ  มีการจัดลําดับความ
สําคัญเพ่ือให้ง่ายแก่การสืบค้นและ
เรียกดูเอกสาร

ระบบบุคลากร

บันทึกประวัติทุกด้านของบุคลากรใน
องค์กร

สามารถทํารายการจองห้องประชุม
หรือรถผ่านระบบแบบ online ทราบ
สถานะห้องประชุม หรือรถได้ในทันที 
รถ สามารถขออนุมัติผ่านทางระบบ
ได้เลย

จัดเก็บข้อมูลพัสดุ ท้ังการรับเข้า 
การเบิกจ่าย และรายการควบคุม
ต่าง ๆ 
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