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Paperless Concept

ลดกระดาษ 
(Paper)

ลดกระบวนการ
(Process)

ลดข้อผิดพลาดของคน
(Human error)

ข้อมูลถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็วและตรวจสอบได้



Thai identities

- Organization Chart

One Authen

- E-Signature
- CA (Certificate Authority)

OneElectronicBilling

- E-tax , E-receipt 
- Portal Paperless
- E-Form

One centric

- One chat

One email

- Zimbra mail

Service one solution

- ERP (Enterprise Resource 
Planning )

- SOM (Service operation 
management)

D SOLUTION DOT COM

- E-Saraban
- E-meeting

- OPS (online payment 
service)

TDC payment

Softway

- DMS ( Document 
Management System )

Paperless Platform



• ERP Application
• Key in
• Authorization (Org Chart, Approve)
• Database

Business Value

INPUT PROCESS OUTPUT

• Document

• HR Application
• Key in
• Authorization (Org Chart, Approve)
• Database

• CVM Application
• Key in
• Authorization (Org Chart, Approve,)
• Database

• Document

• SOM Application
• Key in
• Authorization (Org Chart, Approve)
• Database

• Document• Document

• Document• Document

• Document• Document

Before Paperless Platform



ปัญหาที่เจอ

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับเอกสาร

ระยะเวลาที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ

ความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูล 
เอกสารตกหล่น/สูญหาย 

การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ
และส่งต่อข้อมูลที่ซํ้าซ้อน



Business Value

INPUT Platform PROCESS Platform OUTPUT Platform

• E-form (Electronic Form )
• OCR (Optical Character 

Recognition )
• RPA (Robotic Process 

Automation)
• API (Application 

Programming Interface )

Application
• E-Tax , E-Receipt
• SOM (Service operation 

management
• OPS (online payment 

service)
• ERP

• Responsive Data
• Passive Data
• Active Data 
• DMS (Document 

Management) 
• E-Saraban

Organization Authority Approval Authority , CA, E-signing

Permission
Authority (PA)

Business Dashboard

Notification
Chat & mail

Document

Data Set

Document

Data Set

Business Value of Paperless



ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน

เสนอเซ็นเอกสาร เซ็นเอกสาร

เข้าแฟ้ม จัดเก็บคลังเอกสาร

ต้นเรื่อง

ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน

เสนอเซ็นเอกสาร เซ็นเอกสาร

Storage Document
Management

ต้นเรื่อง

PDF PDF

แบบเดิม

แบบใหม่

Paper Process

RPA

คีย์เข้าระบบ ERP



จุดแข็งของระบบ

INET CA 
CERTIFICATION AUTHORITY

E-signing
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ

การยอมรับตามกฎหมาย
โดยได้รับการรับรองจาก

หน่วยงาน NRCA และ ETDA

01

ระบบสามารถ Design 
ตามความต้องการของลูกค้า

ยืดหยุ่น

02

E-form

03

สามารถออกแบบ
ฟอร์มต่างๆได้อย่างอิสระ

หลากหลาย
มีช่องทางการอนุมัติที่
หลากหลาย เช่น Web , 

Application Chat

04
05

Dash Board 
มีหน้า Dash Board ใน
การติดตามเอกสาร

06

ปลอดภัย
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
และมีความปลอดภัยใน
การจัดเก็บข้อมูล ตาม
มาตรฐาน ISO 27018



Use Case : ระบบเงินสดย่อย เงินยืมทดรองและเงินคืนทดรอง

Before After Impact
Ø พนักงานต้อง Print เอกสารมาเขียน 

เพ่ือเบิกเงินสดย่อย เงินยืมทดรอง และ 
เงินคืนทดรอง

Ø การ Approve เอกสารต้องใช้เวลาใน
การดําเนินการ

Ø การดําเนิน Process จะมีเอกสารตกหล่น 
หรือ ล่าช้าทําให้ไม่ทราบสถานะเอกสาร

Ø ใช้เวลาจํานวนนานในการรอ เงินเข้า
พนักงาน

Ø ในการเบิกเงินจะต้องมีการส่งเอกสารไป
ทีมตัดงบและทีมบัญชีทําให้เสียเวลาใน
การเดินเอกสาร

Ø การค้นหาเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
ยากต่อการค้นหา

ü พนักงานไม่ต้อง Print เอกสารมาเขียน
เพ่ือเบิกเงิน ใช้ E-form แทน

ü สามารถควบคุมการ Approve ได้ โดยใช้ 
ระบบ Paperless ( สามารถ Approve ) ที่
ใดก็ได้

ü สามารถติดตามสถานะของเอกสารได้ ว่า
อยู่ที่แผนกไหน หรือ รอใคร Approve

ü สามารถควบคุมระยะเวลาในการทํางาน
ตาม KPI ที่ตั้งไว้

ü สามารถส่งเอกสารไปทีมตัดงบและทีม
บัญชีได้ โดยระบบ Paperless (RPA)

ü มีการจัดเก็บเอกสารลงใน Storage 
สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย

ü สามารถลดกระดาษในการดําเนินการได้

ü สามารถลดคนในการเดินเอกสารได้

ü สามารถลดระยะเวลาการทํางานจากเดิม
ใช้เวลา 2 สัปดาห์ เหลือ 5 วัน

*จํานวนวันดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่รอ
ผู้บริหารอนุมัติ 



Use Case : ระบบ Cost Sheet PRD

After Impact
§ ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน จากเดิม 

3 - 5 วัน เหลือพียง 1 วัน

§ ลดกระดาษที่ใช้ในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการเปิด Order (Cost Sheet)
จากเดิมที่ต้องปร้ินเป็นกระดาษ

§ เปล่ียนเป็น Electronic file ที่สามารถ
ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้ทันที

§ ลดขั้นตอนในการดําเนินงาน โดยฝ่าย
อื่นที่ต้องการข้อมูลไม่ต้องทําการ Key 
in ใหม่

§ ลดจํานวนคนในการเดินเอกสารได้ จาก 
24 คน เหลือ 20 คน

§ Sale Co ทํา Cost Sheet ผ่าน Excel
จากนั้นปร้ินเอกสาร Cost Sheet และ
เอกสารแนบ 

§ เสนอหัวหน้าทีมทําการอนุมัติ

§ ส่งเอกสาร Cost Sheet และเอกสารแนบให้
ทีม Cost ตรวจสอบและอนุมัติ

§ จากนั้นส่งเอกสารให้ทีม SO เปิด Order ใน
ขั้นตอนต่อไป

ü Sale ไม่ต้องเอกสาร Cost Sheet และ
เอกสารแนบ

ü สามารถควบคุมการอนุมัติได้โดยใช้ระบบ 
Paperless

ü ผู้มีอํานาจสามารถลงนามอนุมัติที่ไหนก็ได้

ü สามารถติดตามสถานะของเอกสารได้

ü มีการจัดเก็บเอกสารลงในระบบ DMS และ
สามารถค้นหาได้ง่าย

*จํานวนวันดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่รอผู้บริหารอนุมัติ

Before



Benefits Of Paperless



THANK YOU



ระบบบริหารจดัการกระบวนการท างานภายในองคก์ร (eOffice)



Business Driven

eMeeting

NECTEC ให้ลิขสิทธ์ิ ระบบบริหารการประชมุ (eMeeting) กบั ดีโซลชูัน่ เพ่ือน ามาด าเนินธรุกิจในเชิงพาณิชย์



INET Architecture

ติดตัง้อยู่บน Cloud Service ในประเทศไทย ท่ีมีระบบความมัน่คง ปลอดภยั ได้มาตรฐานสากล 



INET-IDC 3 (จ.สระบรีุ)



Compliance Certificates

CSA-STAR
CLOUD SECURITY
for Service Provider

ISO/IEC 27001:2013
CLOUD & DATA CENTER 
SECURITY Management

ISO/IEC 20000-1:2011
CLOUD MANAGEMENT

Enterprise Network Connectivity
and DATA CENTER Management

ISO 27017:2015
CLOUD Information Security

Management

IDC Tier III Design
Uptime Institute

INET-IDC3

Secure your site with HTTPS Non-disclosure agreement

ISO 22301:2012
CLOUD IaaS

Business Continuity
Management

PCI-DSS
Payment Card Industry Data

Security Standard

ISO 27799:2016
Health Informatics

Information Security
(Cloud & IDC)

ISO 27018:2014
The information security 

management system



eOffice Model ในรปูแบบ Software as a Service

2.จดัเกบ็
และแชร์
ไฟล์ 3.จองห้อง

ประชมุ

5.สารบรรณ

6.จดัการ
ครภุณัฑ์

7.แจ้ง
ปัญหาการ
ใช้งาน

1.บริหาร
ประชมุ

4.จองรถ

8.ลงนาม
อนุมติั
ออนไลน์

9. ระบบ
อ่ืนๆ ใน
อนาคต

บรูณาการงานหลกัต่าง ๆ 
ของหน่วยงานทัง้หมดเข้าด้วยกนั บนแพลตฟอรม์
เดียวกนั ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูเข้าด้วยกนัทัง้หมด

หน้าแรก
(Portal)

❖ บริหารจดัการแบนเนอร์
❖ บริการแจ้งข่าวสาร
❖ ตัง้ค่าแจ้งเตือน
❖ บริหารจดัการระบบ



ท าไมจึงต้องน าระบบดิจิตอลมาประยกุตใ์ช้ในกระบวนการท างาน 

ท างานได้ทกุท่ี ทกุเวลา 
บน Smart Phone และ อปุกรณ์พกพา
(Anywhere, Anytime, Any Device) 

การแลกเปล่ียนข้อมลูภายในหน่วยงานและระหว่างองคก์รได้ง่าย ถกูต้อง สมบรูณ์มากย่ิงขึน้



Portal

Responsive Web Design



1 eMeeting
ระบบบริหารการประชมุ



กระบวนการใช้งานระบบ eMeeting

เตรียมวาระ
การประชุม

แจ้งวาระ
การประชุม

ด าเนิน
การประชุม

แจ้งรบัรอง
การประชุม

รบัรอง
การประชุม

1 2 3 4 5



คณุสมบติัระบบ eMeeting

ลดเวลาเตรียมการประชุม
ไม่ต้องปร้ินเอกสารประกอบการ
และนับสถิติการประหยดักระดาษ

เหน็เฉพาะประเภทการประชมุ
คณะการประชมุ ท่ีตนเองเก่ียวข้อง



คณุสมบติัระบบ eMeeting

ค้นหาการประชุมย้อนหลงั 
เปิดอ่านวาระเก่าๆ ได้ทุกเวลา

ค้นหาการประชมุแบบ Full Text Search
ค้นลึกถึงเน้ือหาในไฟลร์ปูแบบ Text



คณุสมบติัระบบ eMeeting

ผูจ้ดัการประชุม เตรียมวาระ 
บนัทึกประเดน็ สรปุมติ ได้โดยง่าย

ใส่ เน้ือหา, รปูภาพ, Link Web site
และแนบไฟลไ์ด้ทุกรปูแบบ 
ในรายละเอียดแต่ละวาระ



คณุสมบติัระบบ eMeeting

แจ้งวาระ/ แจ้งรบัรองการประชมุ
โดยส่ง E-mail ได้จากระบบเลย

เชค็การตอบรบัการเข้าร่วมประชมุ
และรบัรองการประชมุ
ได้จากระบบเช่นกนั



คณุสมบติัระบบ eMeeting

ออกรายงานการประชุม
เป็นไฟล ์PDF ให้ดาวน์โหลดจากระบบ

น ารายงานไปใช้เป็น รายงานร่าง 
หรือ ส่งต่อให้ผูเ้ก่ียวข้องอ่าน ได้โดยง่าย



คณุสมบติัระบบ eMeeting

บนัทึกโน้ตส่วนตวัผา่น App

องคป์ระชมุสามารถบนัทึกโน้ตส่วนตวัใน
ระบบ หรือเขียนบนไฟล ์.pdf ด้วย 

application ได้



2 safeDrive
ระบบจดัเกบ็และแชรไ์ฟล์



คณุสมบติัระบบ safeDrive

เกบ็ และเข้าถึงไฟลใ์นท่ีเดียว

เกบ็ไฟลไ์ด้ทุกประเภท
เข้าถึงไฟลไ์ด้ทุกท่ีทุกเวลาจาก
อปุกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต

ค้นหาไฟลไ์ด้จาก ช่ือไฟลแ์ละ Tags



คณุสมบติัระบบ safeDrive

จดัระเบียบ Group 
ให้แต่ละทีมใช้พืน้ท่ีจดัเกบ็ไฟลร์ว่มกนั

ท าให้ทุกคนเข้าถึงไฟลล่์าสดุได้เสมอ
ก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงไฟลไ์ด้

ดปูระวติัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ใน Group ได้



คณุสมบติัระบบ safeDrive

แชรไ์ฟล ์และโฟลเดอร ์ได้ทัง้
ภายในองคก์รและแบบสาธารณะ

แชรเ์ป็น Link URL หรือ QR Code กไ็ด้
ก าหนดวนัหมดอายกุารแชรแ์ละ 

Password ในการดาวน์โหลดไฟลไ์ด้



เปรียบเทียบ safeDrive vs Public Drive (Google Drive, Dropbox, etc.)

safeDrive
ขอ้มลูอยูใ่นประเทศไทย

อยูใ่นอ ำนำจตำมกฎหมำยไทย

สำมำรถน ำขอ้มลูมำใชเ้ชื่อมต่อกบั
ระบบต่ำงๆ และเป็นขอ้มลูของหน่วยงำน

ท ำสญัญำทำงกฎหมำย (NDA)
โดยจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใดๆ ต่อบุคคลทีส่ำม

Public Drive
ขอ้มลูถูกเกบ็ในต่ำงประเทศ

ไมอ่ยูใ่นอ ำนำจตำมกฎหมำยไทย

ขอ้มลูตดิอยูท่ีต่วับุคคล หน่วยงำนไม่
สำมำรถคน้หำ หรอืน ำมำใชต้่อได้

สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลและน ำขอ้มลู
ไปประมวลผลต่อได ้อ้างอิง

https://www.google.com/intl/th_ALL/drive/terms-of-service/


3 Room Booking
ระบบจองห้องประชุม



คณุสมบติัระบบ Room Booking

จองห้องง่ายๆ แค่กรอก วนั เวลา 
และจ านวนคน ใช้ห้อง

ระบบจะโชวห้์องท่ีว่าง ณ วนั เวลา 
ท่ีต้องการ และเพียงพอต่อจ านวนคน

ใช้ห้อง ให้เลือกจอง



คณุสมบติัระบบ Room Booking

ระบรุายละเอียดการจองได้ครบถ้วน

ระบส่ิุงอ านวยความสะดวกท่ีต้องใช้ในการ
ประชมุ ตวัอย่างเช่น อาหารว่าง, โปรเจคเตอร,์ 

Tablet โดยกรอกจ านวนท่ีต้องการได้เลย



คณุสมบติัระบบ Room Booking

ดมูมุมองการจองห้อง
ในรปูแบบปฏิทินรายเดือน

เหน็ภาพรวมการจองห้องทัง้เดือน



คณุสมบติัระบบ Room Booking

ดตูารางการใช้งานห้องในแต่ละวนั

เรียกดตูารางการใช้งานห้องในแต่ละวนั
เป็นไฟล ์PDF เพ่ือปร้ินหรือส่ง E-mail 

ให้ผูท่ี้เก่ียวข้อง



4 Car Reservation
ระบบจองรถ



กระบวนการใช้งานระบบ Car Reservation

จองรถ อนุมติั
จากผูบ้งัคบับญัชา

ผูจ้ดัสรร
เลือกรถ

ประเมินหลงั
การให้บริการ

1 2 3 4



คณุสมบติัระบบ Car Reservation

โชวร์ายการจองรถของตวัเอง
และสถานะการจองรถแต่ละครัง้

จองรถเพ่ิม เพียงกรอกรายละเอียดพืน้ฐาน



คณุสมบติัระบบ Car Reservation

เลือกดรูายการรถ
ภายในหน่วยงานได้

ส าหรบัดคูณุสมบติัรถเบือ้งต้น 



คณุสมบติัระบบ Car Reservation

ดรูายละเอียดข้อมลูคนขบั 
ท่ีผูจ้ดัสรรคเลือกให้

แสดงรปู และ เบอรโ์ทรศพัท ์คนขบั



คณุสมบติัระบบ Car Reservation

ดสูถานะการด าเนินการเป็น Step

บนัทึกเลขไมล์
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ส าหรบัการจดัสรรค



คณุสมบติัระบบ Car Reservation

ออกรายงานการใช้รถ
เป็นไฟล ์ตาราง Excel

เพียงเลือกช่วงวนัท่ีต้องการ
และกดปุ่ ม “ออกรายงาน” ระบบจะสร้าง
ตาราง Excel พร้อมดึงข้อมูลท่ีจ าเป็นให้



5 eSaraban
ระบบสารบรรณ



คณุสมบติัระบบ eSaraban

อ้างอิงกระบวนการตามระเบียบ
สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

รบัเอกสาร
สร้างเอกสารส่งต่อภายใน

สร้างเอกสารรบัจากภายนอก
สร้างเอกสารส่งออกภายนอก



คณุสมบติัระบบ eSaraban

สร้างเอกสาร ก าหนด Format
เลขเอกสารได้ตามต้องการ

ก าหนดอายกุารจดัเกบ็เอกสาร, ชัน้ความเรว็, 
ชัน้ความลบั และแนบเอกสารได้ 



คณุสมบติัระบบ eSaraban

ค้นหาเอกสารย้อนหลงั 
รวมถึงหนังสือรบั หนังสือส่ง

ได้ง่าย และรวดเรว็

เพียงกรอกเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้อง
กบัเอกสารท่ีต้องการค้นหา



คณุสมบติัระบบ eSaraban

ดแูผนภาพทางเดินเอกสารได้

ติดตามเอกสารได้โดยง่าย 
รู้ว่าเอกสารด าเนินการถึงส่วนไหน



6 Asset Management
ระบบจดัการครภุณัฑ์



คณุสมบติัระบบ Asset Management

จดัการทะเบียนครภุณัฑ์
อย่างมีระบบ ค้นหาครภุณัฑโ์ดยง่าย

บนัทึกและจดัเกบ็ข้อมลูครภุณัฑ์
จดัเกบ็รปูภาพ และไฟลแ์นบท่ีเก่ียวข้อง



คณุสมบติัระบบ Asset Management

จดัเกบ็ข้อมลูครภุณัฑแ์ยกตาม
ประเภท รายละเอียดครบถ้วน

รายงานทะเบียนครภุณัฑแ์ยกตามหน่วยงาน
ค านวณค่าเส่ือมสะสมของครภุณัฑ์

รายงานสรปุจ านวนครภุณัฑ์



คณุสมบติัระบบ Asset Management

สะดวกต่อการตรวจนับครภุณัฑ์
ผา่น QR Code

สร้าง QR Code ส าหรบัแต่ละครภุณัฑ์
ปร้ินแปะบนครภุณัฑ์



7 Incident Management
ระบบแจ้งปัญหา



คณุสมบติัระบบ Incident Management

ติดตามสถานะงานได้ทกุขัน้ตอน

รวบรวมค าถามท่ีพบบอ่ย (FAQ) เพื่อเป็น
ช่องทางส่ือสารให้ User เข้าถึงได้โดยง่าย



8 In-Tray
ระบบลงนามอนุมติัออนไลน์



คณุสมบติัระบบ In-Tray

อยู่ท่ีไหนกล็งนามอนุมติัได้

ด าเนินการตาม พรบ. ว่าด้วยธรุกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2544 และ 2551
หมวด 2 ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์
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ใช้แนวทางการพฒันา Software แบบ Agile Development
Agile MethodWaterfall Method

(แนวทางแบบเก่า) (แนวทางแบบใหม่)
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