
ผูใชงานจากที่บาน

คุณลักษณะเดนของระบบ CryptBot 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 ในวันที่กลับมาทํางานวันแรกหลงัจากขาดงาน

- 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
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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 

ในการทําธุรกรรมอเิล็กทรอนิกสภาครัฐ   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

เครื่องแมขายโดยอัตโนมัต ิ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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- 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 สํานกังานเสมือนจริงได (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

ถูกตองในการดําเนินงานในเชิงปองกันไดกอนที่จะเกิดความผิดพลาดอีกดวย

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 มรีะบบรักษาความปลอดภัยที่กําหนดสิทธิการใชงานไดโดยสะดวก

ตั้งคาการใชงานแบบยืดหยุนไดเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงานและบุคลากรคลิก Drill Down ขอมูลในรายงาน เพื่อเปดอานเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของไดโดยตรง
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