
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. (+662) 196-2055-57, 196-2060-63, 089-699-1080  Fax: (+662) 196-2064-65  E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright      2000 - 2010 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved. URL: www.cryptbot.com, www.eofficeservice.com

ระบบสำนักงาน Online เสมือนจริงแบบใช้ e-Document, e-Signature & e-Workflow
เพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERM) แบบ Paperless ผ่าน Internet ท่ีปลอดภัยและสมบูรณ์แบบ

           ใช้ทั้ง 2 ระบบ บริหารงานทั้งองค์กร (Enterprise Resource Management) โดยใช้เทคโนโลยี XML e-Document, PKI & Web Service ในการลงนามดิจิทัล นำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Real Time

Revised Date: March 18, 2009

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Module D1: ระบบสร้าง - ส่ง/เวียน - ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   
           - สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ XML ด้วย e-Form หลากแหลายแบบ
           - ส่งหรือเวียนเอกสารผ่านเส้นทางต่อเนื่อง และลงนามด้วย PKI
           - รองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมทั้ง MIS,EIS,ERP 
                    ให้เป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว โดยทำงานผ่าน e-Document

Module D2: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

           - ตั้งสมุดทะเบียนรับ-ส่งได้ไม่จำกัด โดยแยกตามหน่วยงาน
           - ลงรับ-ส่ง และแลกเปลี่ยนเอกสารข้ามองค์กรระหว่างระบบ e-Office
                    แบบอัตโนมัติ และเปิดช่องให้บุคคลภายนอกระบบติดต่อถึงได้

Module D3: ระบบตู้เอกสาร บริการความช่วยเหลือ และบริหารองค์ความรู้  
           - ตั้งตู้ส่วนบุคคลหรือหน่วยงานได้ไม่จำกัด  และ ขยายสู่การจัดตู้เป็น
                    หมวดความรู้เพื่อสร้างฐานความรู้ได้
           - สร้างเครือข่าย e-Help Desk และถาม - ตอบกับผู้เชี่ยวชาญ Online

Module D4: ระบบกระดานข่าวและประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  
           - นำข่าวตัดหนังสือพิมพ์ หรือ สร้างข่าวใหม่ขึ้นแสดงได้โดยง่าย
           - สร้าง-ปรับปรุงเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์แบบเครือข่ายที่ดูแลได้เอง
                    เพื่อให้ส่งข่าวจากแหล่งข่าวต้นทาง มาเผยแพร่่ข่าวได้โดยสะดวก

Module D5: ระบบจองทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์  
           - มีระบบจองห้องประชุม อุปกรณ์โสตฯ และอาหารว่างโดยเฉพาะ
           - รองรับการจองรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆ ได้หลากหลายโดยเชื่อมโยง
                    กับทะเบียนทรัพย์สิน ของระบบพัสดุ

Module D6: ระบบนัดหมายและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
           - บันทึกนัดตนเอง/นัดหมายบุคคลอื่น เป็นกลุ่ม เป็นครั้งคราว / ประจำ
           - จัดทำวาระ สร้างหนังสือเชิญประชุม บันทึกประชุม  และออกรายงาน
                    การประชุมพรัอมลงนามแบบดิจิทัล รับรองรายงานการประชุมได้

ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์

Module M1: ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  
           - ครบวงจรตั้งแต่ตั้งคำของบประมาณ ขอใช้งบฯ ตัดจ่ายงบฯ
                    ออกรายงาน และวัดผลรายศูนย์ต้นทุน ผลผลิต กิจกรรม

Module M2: ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ 
           - จัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาตร์ ผลผลิต กิจกรรม 
                    ตัวชี้วัด รายจ่ายงบประมาณ และออกรายงานอัตโนมัติ

Module M3: ระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
           - ทำงานต่อเนื่องจากการขอใช้งบฯ ตั้งเรื่องจัดซื้อ-จัดจ้าง
                    ตรวจรับ นำวัสดุเข้าคลัง เบิก-จ่าย ออกรายงานแบบต่อเนื่อง

Module M4: ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
           - รองรับการตั้งฏีกาเบิกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตั้งเรื่องจาก
                    พัสดุ หรือ การเบิกจ่ายจากแบบฟอร์มทางการเงิน ฯลฯ

Module M5: ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  
           - ทำงานต่อเนื่องจากระบบการเงินโดยตรง รองรับการบันทึก
                    บัญชีรับ-จ่าย ปิดงบ และออกรายงานงบบัญชีโดยอัตโนมัติ

Module M6: ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ 
           - รองรับงานบุคลากรเต็มรูปแบบ กำหนด competency,
                    วัดผลงาน KPI บุคคล จ่ายเงินเดือน/โบนัส ลา ฯลฯ

Module M7: ระบบการขายและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
           - รองรับการขาย e-Commerce, POS, การสั่งซื้อ Online
                    P/CRM คอมมิชชั่น และบริหารการขายของพนักงานขายของ
                    ร้านค้าสาขาทั่วไทยและทั่วโลก

Module M8: ระบบการผลิตและการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์
           - ระบบการตั้งมาตรฐานการผลิตสินค้า วิเคราะห์ วางแผน สั่งผลิต   
                     ควบคุม  บริหารคลังสินค้า - วัตถุดิบ และ ส่งมอบตามหลักการ 
                     e-Supply Chain ที่่เชื่อมโยงกับ e-Office ของ supplier  



Paymentless

ลดคาใชจายที่เกี่ยวของไดหลายดาน
เชน คากระดาษ คาเครื่องพิมพ เครื่อง
ถายเอกสาร หมึกพิมพ คาเครื่องเขียน
โตะ เกาอี้ คาเชาสํานักงาน คาที่ดิน
คาน้ํามัน คาน้ํา คาไฟฟา เงินเดือน

พนักงาน คาสงเอกสาร เปนตน ในขณะ
ที่เงินลงทุนระบบ e-Office สามารถ

คืนทุนภายในเวลา 4-8 เดือน

Placeless

ลดคาพื้นที่ ที่ดิน คาเชา/สรางสํานักงาน
เพราะทุกคนทํางานจากที่บานหรือจาก
ทุกทิศ ทั่วไทย และทั่วโลกผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยสั่งการ/

อนุมัติ/ติดตามงาน/เอกสาร ไดทุกงาน/
ทุกฉบับ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลา

แบบ Real Time

Pollutionless

ลดมลภาวะ/พิษจากการลด/เลิกการใช
หมึกพิมพ น้ํามัน สารเคมีในการฟอกสี
กระดาษ, ลดภาวะโลกรอนจากการลด
การเผาผลาญน้ํามัน, รักษาตนไม ตนน้ํา

และปองกันน้ําทวม จากการลด/
เลิกการใชกระดาษ เพราะไมตอง

ตัดตนไม มาทํากระดาษ

Powerless
(Petroleumless)

ลดการใชรถยนต-น้ํามัน-โทรศัพท-Fax
ลดเวลาเดินทางมาทํางาน, ลดเวลา

สงเอกสาร, ประหยัดคาไฟฟาแสงสวาง,
เครื่องใชสํานักงาน, แอร หรือ การใช
พลังงานในสํานักงาน เพราะพนักงาน
ทํางานจากทุกทิศทั่วไทย-ทั่วโลก
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตได

Peopleless

ลด/ยายคนในการทํางานในแตละ
ขั้นตอน, ลดภาระงาน/ความผิดพลาด, 
ลดการนําเขาขอมูลแบบ Re-entry Data,
และการออกรายงาน เพราะทํางานแบบ
On-The-Job Data Entering, Processing 
& Reporting และ เชื่อมกระบวนงาน
แบบอัตโนมัติ ผาน e-Document

แบบ Real Time

Paperless

ลด/เลิกการใชกระดาษ เครื่องพิมพ
หมึกพิมพ เครื่องถายเอกสาร

เครื่องเขียน คาซอมบํารุงฯ ตู-พื้นที่
จัดเก็บเอกสารและเลิกใช E-mail เพราะ
ใช  e-Document & Digital Signature
แทนกระดาษ ปากกาลงนาม และอีเมล
โดยสงผาน e-Workflow  ทั้งภายใน

และขามหนวยงานตาม
มาตรฐาน TH e-GIF

Processless

ลดขั้นตอน-เพิ่มความเร็วดวยการ
เชื่อมตอทุกระบบของ Front & Back 

Office และขามองคกรดวย e-Workflow
ใหทํางานแบบอัตโนมัติ, ติดตามงาน/

เอกสารแบบ Real Time และDrill Down
เห็นการทํางาน/เอกสารทุกฉบับใน

ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของไดอยางโปรงใส
และตรวจสอบไดทันที
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เพื่อการลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบกาวกระโดด
และสรางความโปรงใส ธรรมาภิบาล (Good Governance) และรับผิดชอบตอสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)

หลักการ ของ TM
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ผูใชงานจากที่บาน

คุณลักษณะเดนของระบบCryptBot Hi-Secure e-Office™

ผูใชงานจากทุกทิศทั่วไทย-ทั่วโลก ผูใชงานจากภายในสํานักงาน

- ผูใชงานสามารถใชงาน และ ลงบันทึกเวลาทํางานไดจากทุกทิศทั่วไทย และ

ทั่วโลกผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยระบบจะจัดเก็บ Log file ของผูใชงาน

ตาม พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

- รองรับการ Login ดวย Fingerprint/Smart Card และ ปองกันการ Login ซ้ํา

- จัดทํารายงานการลงเวลา แบบ Real Time (On-The-Job Data Entering, 

Processing & Reporting) และ เชื่อมตอกับ ระบบลา เพื่อทวงใบลาใหโดย

อัตโนมัติเมื่อ Login ในวันที่กลับมาทํางานวันแรกหลังจากขาดงาน

- แจงเตือนนัดหมายและเอกสารเขาที่ตองดําเนินการโดยเรงดวนโดยอัตโนมัติ

และมีระบบ  e-Office/e-Document Alert สําหรับแจงเตือนเอกสารเขาใหม

ใหกับหลายผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรเดียวกัน แมไมเปดระบบอยูก็ตาม

- สามารถดําเนินการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดทั้งที่ลงรับจากการสแกนเอกสารกระดาษ และที่สรางจาก

e-Form ของระบบ ในรูปแบบตางๆ เชน บันทึกขอความ หนังสือภายนอก คําสั่ง ใบลา สัญญายืมเงิน

ใบเบิกคาสวัสดิการตางๆ ฯลฯ ซึ่งสามารถสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดเหมือนกับเอกสารกระดาษ

- สามารถบันทึกขอมูล ประมวลผล และออกรายงานผานการดําเนินการบน e-Form/e-Document ในระบบ

ที่ใชสราง และ/หรือ ลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ไดโดยตรง เพื่อสั่งการ ใหความเห็น หรือ อนุมัติ

โดยอัตโนมัติ  (On-The-Job Data Entering, Processing & Reporting) โดยไมตองเสียเวลาพิมพออกมา

ลงนามหรือสั่งการดวยปากกาภายนอกระบบ แลวปอนขอมูล (Re-entry Data)  หรือ บันทึกผลปฏิบัติงาน

ซ้ําซากเหมือนใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและเอกสารกระดาษที่ใชหลักการ After-Job Data Entry

- สง-ลงรับหนังสือภายนอก ทั้งที่เปนกระดาษ(สแกน)และสงจากระบบ TH e-GIF เขามาดําเนินการลงรับ-

สง-ลงนาม-สั่งการแบบอิเล็กทรอนิกสในระบบไดโดยตรง โดยออกเลขรับ-สงไดแบบอัตโนมัติอีกดวย

Designed & Developed by Max Savings (Thailand) Co., Ltd.  as of June 1, 2008

Internet

ผลจากการผนวกระบบ e-Document, Digital Signature, e-Workflow, e-Management/Back Office/ERP, e-Data & Network Exchange, e-Supply Chain, Single Window & e-Security เขาดวยกัน

เขาใชงานระบบพรอมบันทึกเวลาเขา-ออกงานเสมือนมาทํางานที่ Office จริง รองรับทั้งการสราง-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส และลงรับเอกสารกระดาษที่สแกนเขาใชงานในระบบได
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- สามารถลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ดวยเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure)  

ในระบบ และเลือกเขารหัสเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส “ลับ” ไดกับเอกสารและไฟลแนบ

ทุกประเภท เชน บันทึกขอความ หนังสือภายนอก ใบลา ใบเบิกพัสดุ เอกสารดานการเงิน

บัญชี ฯลฯ โดยมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Digital Certificate) สําหรับยืนยันตัวผูลงนาม

ตาม พรบ.  วาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  พรฎ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.   2549    และ ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ

    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

- สามารถลงนามดิจิทัลแบบหลายผูลงนาม (Multiple Digital Signatures) บนเอกสารฉบับ

เดียวกัน และ/หรือ พรอมประทับตรายางองคกรอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถแสดงใบรับ-

รองอิเล็กทรอนิกสแยกแตละผูลงนาม หรือใบรับรองฯของตรายางขององคกรได โดยการ

ลงนามแตละครั้ง จักมีการบันทึกเอกสารที่ลงนามไวบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูใช และ

เครื่องแมขายโดยอัตโนมัติ โดยผูใชงานสามารถจัดเก็บ Private Key สําหรับลงนามดิจิทัล

ไวบนสื่อตางๆ ได เชน Token, Smart Card, Fingerprint, Hard Disk, Thumb Drive, Key 

Store ของ Browser  หรือ หองเก็บของโปรแกรมลงนาม CryptBot web-Sign™ เปนตน

- กําหนดใหทําการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสตอเนื่อง/เวียนตามเสนทางที่ตั้งไวผาน e-Workflow

โดยอัตโนมัติ โดยสามารถกําหนดผูรับในเสนทาง ใหระบบสงตออัตโนมัติใหเองไดไมจํากัด

จํานวน และสามารถตั้งเสนทาง default/favorite ที่ใชประจําใหกับแตละประเภทเอกสารอิเล็ก-

ทรอนิกสไวลวงหนาได โดยไมตองเสียเวลากําหนดผูรับใหมทุกครั้งเมื่อทําการสง

- สามารถกําหนดสิทธิ ใหผูรับดําเนินการ กับเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับได เชน ลงนาม/รับ-

ทราบ/ใหความเห็น/สั่งการ/อนุมัติ/อานอยางเดียว/ตัดเงินงบประมาณ/ตัดยอดพัสดุ/บันทึกบัญชี

เปนตน ซึ่งจะมีผลใหเกิดการนําเขาขอมูล ประมวลผล และออกรายงานโดยอัตโนมัติ (On-The-

Job Data Entering, Processing & Reporting ) ในทันที (Real Time)

- สามารถสงเอกสารไปยังหนวยงานภายนอก  (แทนการใชพนักงานสงเอกสาร หรือ สงโทรสาร

หรือ อีเมล )  ผานระบบสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน TH e-GIF ของกระทรวง ICT 

ไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง แมนยํา ถูกตอง และ ปลอดภัยดวยเทคโนโลยี Web Service และ PKI

ซึ่งทําใหทานสามารถทํางานที่เกี่ยวของกับเอกสารและการบริหารงานในระบบ e-Office ของ

CryptBot™ จากทุกทิศทั่วไทย และ ทั่วโลกไดอยางครบถวนในทุกขั้นตอน โดยไมจําเปนตอง

เดินทางมาทํางานที่สํานักงานจริงใหเปลืองเวลาและพลังงานแตอยางใด
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คุณลักษณะเดนของระบบCryptBot Hi-Secure e-Office™
ผลจากการผนวกระบบ e-Document, Digital Signature, e-Workflow, e-Management/Back Office/ERP, e-Data & Network Exchange, e-Supply Chain, Single Window & e-Security เขาดวยกัน
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- สามารถติดตามเอกสารไดตลอดเวลาอยางละเอียด โดยระบบจักแสดงทั้งเวลาสง รับ อาน

สั่งการ และผลการปฏิบัติงานของผูรับโดยอัตโนมัติ และจะจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ที่ผูรับแตละรายลงนามดิจิทัลไวทุกฉบับ

- มีระบบตั้งเวลาใหผูรับดําเนินการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับวาจะใหดําเนินการกับ

เอกสารฉบับดังกลาวภายในเวลาเทาใด และสามารถกําหนดไดดวยวา หากไมดําเนินการ

ภายในเวลาที่กําหนดจะใหระบบสงตอไปใหใครดําเนินการแทน เชน ผูรับคนถัดไป หรือ

สงคืนผูสง หรือ สงไปยังผูบังคับบัญชาใหรับทราบ เปนตน

- สามารถสงตอแบบตอเสนทางกับเสนทาง ที่สรางสําเร็จรูปไวลวงหนาได เชน เสนทาง

เวียนหนังสือ เสนทางอนุมัติงบประมาณ เสนทางอนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง เสนทางเบิกพัสดุ

หรือ เสนทางสัญญายืมเงิน เปนตน

- มีระบบแสดงภาพรวมการสงเอกสาร สําหรับใหผูบริหารหรือผูทํางานสามารถติดตามการ

เดินเอกสารที่แจงเวียน หรือ ติดตามการดําเนินงานตามที่แจงเวียนในแตละหนวยงานได

- เมื่อผูสรางเปดดูเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่สรางไว ระบบจะแสดงเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ฉบับลาสุดที่ผูรับมีการสั่งการ/ใหความเห็น/อนุมัติ ใหเห็นทันทีที่เปดเอกสาร โดยไมตอง

เสียเวลาติดตาม หรือ โทรสอบถาม

- ผูรับสามารถอนุมัติยอดเงิน หรือ ตัดยอดรายการพัสดุ และ ลงนามบนเอกสารแยกแตละ

ฉบับที่สงมาเปนชุดได (กรณีไมตองลงนามทุกฉบับ)  และ/หรือ ดําเนินการกับตัวเลขหรือ

ขอมูลดานงบประมาณ/พัสดุ/การเงิน/บัญชี บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ไดโดยตรง พรอม

ลงนามดิจิทัลกํากับได ซึ่งขอมูลนี้จักถูกนําไปประมวลผลและสรางรายงานโดยอัตโนมัติ

- ระบบสามารถลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส พรอมตีตรายางอิเล็กทรอนิกสออกเลขรับของ

หนวยงานผูรับใหโดยอัตโนมัติ ทําใหลดภาระงานของเจาหนาที่สารบรรณ/ธุรการ

- ระบบสามารถโอนขอมูลจากเอกสารที่ไดรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ไปยัง e-Form อื่น

ที่สามารถรับทอดขอมูลไปสรางเปนเอกสารใหม (e-Document Transformation) เพื่อการ

ดําเนินงานที่ตอเนื่องกันโดยอัตโนมัติ เชน จากใบขอความเห็นชอบสงทอดขอมูลไปสราง

ใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง และ/หรือ ออกใบสั่งซื้อ เปนตน

เปดอานเห็นเอกสารฉบับลาสุดพรอมผลปฏิบัติการ/สั่งการในทันที โดยไมตองเสียเวลาติดตาม ติดตามงาน/เอกสารในระบบไดทุกขั้นตอน/ทุกฉบับอยางละเอียดหากไดรับสิทธิ์
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- สามารถเชื่อมตอกับระบบงาน Back Office แบบอิเล็กทรอนิกสใหดําเนินการผานเอกสารอิเล็กทรอนิกสของแตละ

ระบบได เชน ระบบงานคลัง (งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี) เชน เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ ใบขออนุมัติ

จัดซื้อจัดจาง ใบฎีกา เปนตน และระบบบุคลากร เชน ใบลา ใบขอหนังสือรับรองฯ ใบขอมีบัตรประจําตัว เปนตน

- สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานเดิม และ สรางเปน สํานักงานเสมือนจริงได (Virtual Office) ที่รองรับการทํางาน

เหมือนใน Office จริงๆ และตอขยายเพื่อใหบริการ e-Service และเชื่อมโยงขามองคกรในรูปแบบ e-Supply Chain

   e-Cluster / National Single Window ตามนโยบาย e-Government หรือ แลกเปลี่ยนขอมูลกับ GFMIS, DPIS ได

- ลดภาระงานของเจาหนาที่กองคลัง และบุคลากร เนื่องจากมีการนําเขาขอมูล และ ประมวลผลระหวางที่ผูใชงาน

และผูบริหาร ทําการสราง -สง-ลงนามเอกสาร ซึ่งงายตอการทํางาน เพราะทําอยูบนเอกสารที่มีรูปแบบที่เหมือน

กับแบบฟอรมกระดาษที่คุนเคยอยูแลว ไมใชรูปแบบของหนาจอนําเขาขอมูลที่มีแตชองกรอกซึ่งเขาใจยาก

- ขอมูลตางๆ เชน งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบุคลากรที่ดําเนินการหรือ อนุมัติ

ผานเอกสารอิเล็กทรอนิกส จะถูกนําไปประมวลผล และออกรายงานและ Plot กราฟใน

รูปแบบตางๆ โดยอัตโนมัติในทันที (Real Time) เชน รายงานการเบิก-จายงบประมาณ

หรือ รายงานการลา เปนตน ซึ่งผูบริหารสามารถเห็นรายงานดังกลาวนี้ไดตลอดเวลา

โดยไมตองเสียเวลาติดตอสอบถามกับเจาหนาที่โดยตรง ทําใหสามารถรับรูสถานะของ

องคกรไดตลอดเวลาผานหนาจอ Management Cockpit/War Room  ของระบบ รวมทั้ง

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ยังสามารถใชรายงานเหลานี้ในการติดตาม ตรวจสอบความ

ถูกตองในการดําเนินงานในเชิงปองกันไดกอนที่จะเกดิความผิดพลาดอีกดวย

ประมวลผลและสรางรายงานแบบอัตโนมัติใหผูบริหารไดเห็นแบบ Real Time ในทันทีเชื่อมตอกับระบบบริหารงานไดทุกระบบทั้งภายในและภายนอก/ระหวางหนวยงาน
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- ผูบริหารสามารถ Drill Down ตัวเลขหรือกราฟของแตละรายงานเพื่อเจาะลึกหรือดูขอมูลแตละ

รายการเบื้องหลังได รวมทั้ง ยังสามารถเจาะลึกถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของแตละฉบับ

ไดโดยตรง โดยเจาหนาที่ไมตองเสียเวลามาจัดเตรียมขอมูล ทํารายงาน หรือ คนหาเอกสารที่

เกี่ยวของ ทั้งนี้เพราะรายงานเหลานี้ ถูกสรางขึ้น และเชื่อมโยงขอมูลโดยอัตโนมัติตั้งแตขั้นตอน

อนุมัติงานบนเอกสาร ทําใหสะดวกตอการตรวจสอบของเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน หรือ สตง. 

- ผูดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลบุคคล หนวยงาน ตําแหนง อัตราเงินเดือน ประเภทแหลง

เงินงบประมาณ รหัสศูนยตนทุน ผังบัญชี และ ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดโดยงาย โดยผานระบบ

Configuration ที่ไดออกแบบใหใชงานไดโดยงายและจัดแบงใหผูดูแลระบบยอยแตละระบบงานได

- สามารถตั้งคาเสนทางเดินเอกสารลวงหนา รูปแบบการลงนาม สมุดทะเบียนรับ-สงหนังสือแตละ

ประเภท และงานอื่นๆ รวมทั้ง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่กําหนดสิทธิการใชงานไดโดยสะดวก

ตั้งคาการใชงานแบบยืดหยุนไดเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงานและบุคลากรคลิก Drill Down ขอมูลในรายงาน เพื่อเปดอานเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของไดโดยตรง
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ระบบงบประมาณ

อิเล็กทรอนิกส

ระบบพัสดุ

อิเล็กทรอนิกส

ระบบกระดานขาว

และประชาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกส

ระบบนัดหมาย

และการประชุม

อิเล็กทรอนิกส

ระบบจองทรัพยสิน

อิเล็กทรอนิกส

ระบบตูเอกสาร

บริการความชวยเหลือ

และบริหารองคความ

รูอิเล็กทรอนิกส

ระบบบริหาร

และวัดผลสัมฤทธิ์

โครงการ

อิเล็กทรอนิกส

ระบบการเงิน

อิเล็กทรอนิกส

ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส

ระบบสราง-

สง/เวียน-

ลงนามเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส

ระบบบุคลากร

อิเล็กทรอนิกส

ระบบบัญชี

อิเล็กทรอนิกส

โครงสรางและองคประกอบหลักของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM : ระบบโปรแกรมสํานักงานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะแบบ Paperless 
ประกอบดวยระบบ e-Document และ e-Management ที่ทํางานตอเนื่องกันเปนหนึ่งเดียว โดยใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสเปนแกนหลัก ในการแลกเปลี่ยนขอมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Real time โดยอัตโนมัติ

Designed & Developed by Max Savings (Thailand) Co., Ltd. as of  June 16, 2008

CryptBot e-Management System
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ระบบงานขาย

และการตลาด

อิเล็กทรอนิกส

ระบบการผลิต

และขนสง

อิเล็กทรอนิกส



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- ระบบลงทะเบียนรับ-สง และออกเลขหนังสือ

- ระบบแลกเปลี่ยน สง และรับเอกสาร

- ระบบจัดเก็บและสืบคนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส

ระบบสราง-สง/เวียน-ลงนาม

เอกสารอิเล็กทรอนิกส
- ระบบแบบฟอรมและสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส

- ระบบตั้งคาเอกสาร/แบบฟอรม เสนทาง ลายมือชื่อ

และรักษาความปลอดภัย

- ระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส/ดิจิทัล และเขารหัส

- ระบบเดินและเวียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส

- ระบบเชื่อมโยงฐานขอมูล

ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส
- ระบบตั้งคาและนําเขาขอมูลบุคลากร

- ระบบรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล

- ระบบออกรายงานบุคลากรเพื่อการบริหาร

- ระบบบันทึกเวลาทํางาน ควบคุมการเขา-ออกและลา

- ระบบประเมินสมรรถนะ วัดผลงาน และเลื่อนขั้น/ตําแหนง

- ระบบพัฒนาบุคลากรและบริหารการฝกอบรม

- ระบบการขอแจะจัดทําบัตรประจําตัว

- ระบบการขอและออกหนังสือรับรอง

- ระบบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ

- ระบบคัดเลือกบุคลากรและทีมงาน

- ระบบตอเชื่อมฐานขอมูลบุคลากร

- ระบบการมอบหมายงาน

ระบบงานยอยของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบสราง-สง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส และระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส
เปน “แกนหลัก” (Core Engine) ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM : ระบบโปรแกรมสํานักงานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะแบบ Paperless

Designed & Developed by Max Savings (Thailand) Co., Ltd. as of May 30, 2008

CRYPTBOT E-OFFICE CORE ENGINE



ระบบกระดานขาว

และประชาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกส

- ระบบบริหารเว็บไซตขาวประชาสัมพันธ

- ระบบสรางและแสดงขาว

ระบบนัดหมาย และการประชุม

อิเล็กทรอนิกส
- ระบบนัดหมายอิเล็กทรอนิกส

- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส

ระบบจองทรัพยสินอิเล็กทรอนิกส
- ระบบจองหองประชุมอิเล็กทรอนิกส

- ระบบจองรถยนตและทรัพยสินอื่น

ระบบตูเอกสาร

บริการความชวยเหลือ

และบริหารองคความรู

อิเล็กทรอนิกส
- ระบบตูเอกสารอิเล็กทรอนิกส

- ระบบบริการความชวยเหลือ

- ระบบบริหารองคความรู

ระบบงานยอยของระบบงานหลักที่เหลือของระบบ e-Document ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM

สามารถนําระบบงานอื่นๆ เฉพาะธุรกิจ / อุตสาหกรรม มาเชื่อมตอไมจํากัดเพื่อสรางเปน สํานักงานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ที่ประสานการทํางานจากทุกระบบและทุกสํานักงานสาขา

หรือเครือขาย หรือกลุมอุตสาหกรรมเขามาทํางานรวมกันผานทางอิเล็กทรอนิกส และเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อลดตนทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

Designed & Developed by Max Savings (Thailand) Co., Ltd. as of April 8, 2008



ระบบงบประมาณ

อิเล็กทรอนิกส
- ระบบการตั้งคางบประมาณ

- ระบบตั้งคําขอ จัดสรร และอนุมัติ

- ระบบขอใช จอง ผูกพัน และตัดจาย

- ระบบการโอนเปลี่ยนงบประมาณ

- ระบบติดตาม ประเมินผล

และออกรายงาน

ระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส
- ระบบจัดทําเอกสารขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง

- ระบบจัดซื้อ-จัดจางและตรวจรับ

- ระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ

- ระบบจัดทําแผน ติดตาม ประเมินผล

และออกรายงานการจัดซื้อ-จัดจาง

ระบบบริหาร

และวัดผลสัมฤทธิ์

โครงการอิเล็กทรอนิกส
- ระบบการตั้งคากรอบยุทธศาสตร

ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด

- ระบบจัดทําแผนงานโครงการ

และงบประมาณ

- ระบบติดตาม ประเมินผล

และออกรายงานโครงการ

ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส
- ระบบจัดการเงินทดรองและเงินยืม

- ระบบการตั้งฎีการเบิกจายงบประมาณ
- ระบบจัดทําและเบิกจายเงินเดือนและภาษี

- ระบบการเบิกจายเงิน โอนเงิน และสั่งจายเช็ค
- ระบบรายรับและการสงเงินรายไดแผนดิน

- ระบบการเบิกจายเงินสวัสดิการองคกร
- ระบบการเบิกจายเงินสวัสดิการบุคคล
- ระบบเบิกจายเงินกูกองทุนสงเคราะห

- ระบบติดตาม ประเมินผล
และออกรายงานดานการเงิน

ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส
- ระบบการบันทึกบัญชีรับ-จาย

ปดบัญชี และจัดทํางบการเงิน-บัญชี

- ระบบตรวจสอบและควบคุมดานบัญชี

ระบบงานยอยของระบบงานหลักที่เหลือของระบบ e-Management ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM  

สามารถนําระบบงานอื่นๆ เฉพาะธุรกิจ/อุตสาหกรรม มาเชื่อมตอไมจํากัดเพื่อสรางเปนสํานักงานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่ประสานการทํางาน จากทุกระบบและทุกสํานักงานสาขา

หรือเครือขาย หรือกลุมอุตสาหกรรม เขามาทํางานรวมกันผานทางอิเล็กทรอนิกส และเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อลดตนทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

Designed & Developed by Max Savings (Thailand) Co., Ltd. as of June 16, 2008

ระบบงานขาย

และการตลาดอิเล็กทรอนิกส
- ระบบการขายสินคาออนไลน

- ระบบบริหารงานขายและคอมมิชชัน

- ระบบบริหารคูคาและลูกคาสัมพันธ

ระบบการผลิต

และขนสงอิเล็กทรอนิกส
- ระบบกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคา

- ระบบวางแผนการผลิต

- ระบบบริหารและควบคุมการผลิต

- ระบบบริหารคลังวัตถุดิบและสินคา

- ระบบบริหารการขนสงและสงมอบ



of CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM
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e-PR Web Site 
Management 

System

Module D4.2

e-News 
Generating 
& Posting
System

Module D4.1

Module D6.2

Module D6.1
e-Appointment

e-Meeting 
Management

Module D3 : e-Document Storing, e-Help Desk & e-Knowledge Management System can be used as
either stand-alone system or add-on for the Module D1.

Module D2 : e-Document Registering, Dispatching & Archiving System is the add-on for Module D1.
Module D1 : e-Document Generating, Flowing & Signing System is the core module of other modules.

Module D4 : e-News Generating, Posting & e-PR Management System can be used as
stand-alone system.

Module D5 : e-Asset Reservation System can be used as either stand-alone system or
add-on for the Module D1.

Module D6 : e-Appointment system can be used as stand-alone system 
while the e-Meeting system must be used as the add-on system of Module D1.
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Special Note : All modules must be used with the Module M6: e-Personnel Management System of CryptBot e-Management system.

Designed by  Maxcyber R

Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
www.cryptbot.com
July 26, 2007 (revised)



of CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM

ID Card Request & Issuing 
System

Module M6.6

Remarks :
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Module M4 : e-Financial Management System
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e-Personnel Management System e-Project & KPI Management

Royal Decoration 
Management System

Module M6.5

Module M2:

Module M5.2

Module M5.1

Accounting 
Posting, Closing & 
Reporting System

Auditing & 
Controlling System

Module M1 : e-Budgeting Management System

Module M4 : e-Financial Management System
Module M5 : e-Accounting Management System
Module M6 : e-Personnel Management System is the core module of other modules.

Module M5: e-Accounting Management Module M6:
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Special Note : All modules must be used with the Module D1: e-Document Generating, Flowing
& Signing System of CryptBot e-Document system.

Module M2.2

Module M2.1

Strategic, Activity 
& KPI Configuration

e-Project Planning & 
Budgeting

Module M2.3

e-Project Tracking, 
Assessing & Reporting

Module M4.2

Module M4.1
e-Petition Processing System

Financial Withdrawal, Transferring & 
Check Issuing Management System

Module M4.3

Financial Tracking, Assessing & 
Reporting System

Module M6.4

Module M6.3

Personnel Report 
for Management System

Time Recording & 
e-Leave Management 

System

Module M2 : e-Project & KPI Management System
Module M3 : e-Purchasing, e-Supplies & e-Asset Management System

Module M7:

Module M7 : e-Sales & e-Marketing System
Module M8 : e-Production & e-Logistic System

Module M7.2

Module M7.1

Online Sale and
e-Commerce System

e-Sales & Commission
Management System

Module M7.3

e-Customer & e-Partner
Relationship Management

e-Budgeting Configuration

Module M1.1

e-Budget Use Request 

& Status Updating System 

ModuleM1.3

e-Budget Tracking, Assessing 
& Reporting System

Module M1.5

e-Budget Request, Allocation & 
Approval  System

Module M1.2

e-Budget Transferring System

Module M1.4

e-Production & e-Logistic

Module M8.2

Module M8.1

e-Production Standard
Configuration

e-Production Planning System

Module M8.3
e-Production Management & Controlling System

Module M8.4

e-Raw Material, Semi-Product & 
Finished Goods Management System

Module M8.5

e-Logistic & e-Delivery
Management System

Purchasing Approval Request 
Documenting System

Module M3.1

Purchase Planning, Tracking, 
Assessing & Reporting System

Module M3.4

Purchasing & Inspecting 
Process System

Module M3.2

Inventory & Asset Management

Module M3.3

e-Sales & e-Marketing Module M8:
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Module M6.2

Module M6.1

e-Personnel 
Configuration System

Personal Security 
Management System

Module M4.5

Module M4.4

Advance & Borrowed 
Money Management

Salary & Personal Tax 
Management

Module M4.6

Organization 
Welfare Management

Module M4.7

Module M4.9
Income & Transferring

Personal 
Welfare Management

Module M4.8
Helping Loan Management

Designed by Maxcyber R

Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
www.cryptbot.com
August 13, 2009 (revised)
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