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บทท่ี ๑ สรุปความเป็นมาของบริษัท ประสบการณ์ และผลงาน 

• ผลงานในการพฒันาระบบให้กบัหนว่ยงานราชการและเอกชน 

• ภาพหน้าจอโปรแกรมโดยยอ่ พร้อม URL  

บริษัท ชยัซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

• ท่ีอยู่:95/35 ม.อูท่องเพลส-1 ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 

• มือถือ 087-5142380 
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๑.๔.๑. คณุสมบตัทิัว่ไป และประสบการณ์ของผู้เสนอราคา (สรุป) 

(๑) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(๒) รายละเอียดบริษัท (Company Profile) บริษัท ชยัซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (http://chaisofts.wixsite.com/chaisoft-thailand) 
(๓) ประสบการณ์ของผู้เสนอราคา (บริษัท ชยัซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

ข้อมลูรายละเอียดลกูค้าท่ีอ้างอิง ข้อมลูรายละเอียดโครงการท่ีอ้างอิง หมาย
เหต ุช่ือลกูค้า ท่ี

อ
ยู่ 

ประเภทธรุกิจ ตดิตอ่
ประสาน 

ช่ือโครงการ ปีท่ีด าเนินการ 
(ย้อนหลงัไมเ่กิน 
๕ ปี) 

ระยะเวลา มลูคา่
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการท่ี
ท า 

ตาม
สญัญา 

ท างาน
จริง 

1.กรมประมง 
 

 กระทรวงเกษตรฯ  ระบบบริหารจดัการสนิทรัพย์ 2556-2560   2 ล้าน ฐานข้อมลู  

2.ส านกังานการปฎิรูปท่ีดนิเพ่ือ
เกษตรกรรม (สปก) 

 กระทรวงเกษตรฯ  ระบบบริหารจดัการสนิทรัพย์ อยู่ในงบประมาณ
ปี 2561 

  2 ล้าน ฐานข้อมลู  

3.ส านกักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

 กระทรวงเกษตรฯ  ระบบบริหารจดัการสนิทรัพย์ อยู่ในงบประมาณ
ปี 2561 

  2 ล้าน ฐานข้อมลู  

4.กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ 

 กระทรวงพฒันาฯ  ระบบบริหารจดัการสนิทรัพย์ อยู่ในงบประมาณ
ปี 2561 

  2 ล้าน  

ฐานข้อมลู 

 

5.ส านกังานปลดั กระทรวงศกึษาธิการ  กระทรวงศกึษาธิการ  ระบบบริหารจดัการสนิทรัพย์ อยู่ในงบประมาณ
ปี 2561 

  2 ล้าน ฐานข้อมลู  

6.กรมพฒันาท่ีดนิ(สวด)  กระทรวงเกษตรฯ  ระบบบริการจดัการวเิคระห์
ดนิให้กบัเกษตรกร 

2555 2560   1 ล้าน ฐานข้อมลู  

7.กรมพฒันาท่ีดนิ (สวด)  กระทรวงเกษตรฯ  ระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

2556-2560   5 แสน ฐานข้อมลู  

8.กรมพฒันาท่ีดนิ (สวด)  กระทรวงเกษตรฯ  ระบบบริหารจดัการคลงัเก็บ 2556-2560   5 แสน ฐานข้อมลู  
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สารเคมี 
ข้อมลูรายละเอียดลกูค้าท่ีอ้างอิง ข้อมลูรายละเอียดโครงการท่ีอ้างอิง หมาย

เหต ุช่ือลกูค้า ท่ี
อ
ยู่ 

ประเภทธรุกิจ ตดิตอ่
ประสาน 

ช่ือโครงการ ปีท่ีด าเนินการ 
(ย้อนหลงัไมเ่กิน 
๕ ปี) 

ระยะเวลา มลูคา่
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการท่ี
ท า 

 

9.กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช 

 

 กระทรวงทรัพย์ฯ  ระบบฐานข้อมลูพนัธกุรรม
สตัว์ป่า 

2557-2560   5 แสน ฐานข้อมลู  

10.กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์
พืช 

 

 กระทรวงทรัพย์ฯ  ระบบบริหารจดัการด้านการ
เพาะเลีย้งสตัว์ป่า 

2555-2560   5 แสน ฐานข้อมลู  

11.กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์
พืช 

 

 กระทรวงทรัพย์ฯ  ระบบบริหารจดัการ
ใบอนญุาตครอบครองสตัว์
ป่าจดัเพาะเลีย้งสตัว์ป่า 

2557-2560   5 แสน ฐานข้อมลู  

12.ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ  กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ  ระบบออกใบอนญุาตก ากบั
ดแูลความปลอดภยัทางรังสี 

2555-2560   7 แสน ฐานข้อมลู  

13.กรมสง่เสริมวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม  ระบบฐานข้อมลูธรรมเนียบ
นามสภาวฒันธรรม 

2556-2560   3 แสน ฐานข้อมลู  
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1.สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://osd101.ldd.go.th/landdev_v3 
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3.สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://osd101.ldd.go.th/osd102_ldd 
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4.สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://osd101.ldd.go.th/osd103_ldd 
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5.สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://xray.oaep.go.th/atomsystemv3 
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7.สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่: http://www2.dnp.go.th:8080/wildlife_breeding/ 
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สามารถเข้าผลงานได้ที่: http://asset.fisheries.go.th/ 
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สามารถเข้าผลงานได้ที:่ http://asset.fisheries.go.th/Test1 

(อยู่ระหว่างด าเนินการในงบประมาณปี 2561)  
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สามารถเข้าผลงานได้ที:่ http://asset.fisheries.go.th/Test2 

(อยู่ระหว่างด าเนินการในงบประมาณปี 2561) 
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(อยู่ระหว่างด าเนินการในงบประมาณปี 2560) 
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(อยู่ระหว่างด าเนินการในงบประมาณปี 2560)  
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ประสบการณ์และผลงานของบริษัทที่ผ่านมา 

๑.ผลงานที่ท าให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๑.๑ ระบบฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน Version 2.1/2555 
ส านกังานวทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี:http://osd101.ldd.go.th/landdev_v2 

๑.๒ ระบบบริการฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกร Version 2.1/2555 
ส านกังานวทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี: http://osd101.ldd.go.th/landdev_v2/MasterGuest.asp 

๑.๓ ระบบฐานข้อมูลคลังเก็บสารเคมี Version 1.0/2556 
ส านกังานวทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี:http://osd101.ldd.go.th/osd102_ldd 

๑.๔ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  Version 1.0/2556 
ส านกังานวทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี:http://osd101.ldd.go.th/osd103_ldd 

๑.๕ ระบบสินทรัพย์-กรมประมง Version 1.0/2556-2560 
กรมประมง  สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานนีเ้ป็นงานประมลูในวงเงินงบประมาณ 2 ล้าน 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี: http://Asset.Fisheries.go.th 
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๑.๖ ระบบสินทรัพย์-ส านักงานการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  Version 1.0/2560-2561 
ส านกังานการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม   สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
งานนีเ้ป็นซือ้ชดุโปรแกรมของบริษัท ชยัซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั และท าการปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะกบัหน่วยงานนี ้
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี: http://Asset.Fisheries.go.th/Test 

๑.๗ ระบบสินทรัพย์-ส านักปลัด-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Version 1.0/2560-2561 
ส านกัปลดั สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
งานนีเ้ป็นซือ้ชดุโปรแกรมของบริษัท ชยัซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั และท าการปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะกบัหน่วยงานนี ้
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี: http://Asset.Fisheries.go.th/Test1 
 

๒.ผลงานที่ท าให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ ระบบจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  Version 1.0/2555 
ส านกัอนรุักษ์สตัว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธ์ุพืช  สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒.๑ ระบบอินทราเน็ตส าหรับจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  Version 1.0/2555 
ส านกัอนรุักษ์สตัว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธ์ุพืช  สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒.๓ ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  Version 1.0/2557 
สว่นคุ้มครองสตัว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธ์ุพืช  สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒.๔ ระบบอินทราเน็ตส าหรับจัดการเรื่องใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  Version 1.0/2557 
สว่นคุ้มครองสตัว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธ์ุพืช  สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

http://asset.fisheries.go.th/Test1
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๒.๕ ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า  Version 1.0/2557 

หน่วยปฎิบตัิการนติิวทิยาศาสตร์สตัว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธ์ุพืช  สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒.๖ ระบบอินทราเน็ตส าหรับจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า  Version 1.0/2557 

หน่วยปฎิบตัิการนติิวทิยาศาสตร์สตัว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธ์ุพืช  สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๓.ผลงานที่ท าให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.๑.ระบบออกใบอนุญาตก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  Version 3.0/2553-2555 

ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ สงักดั:กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี:http://xray.oaep.go.th/atomsystemv3 

๓.๒.ระบบบริการข้อมูลการออกใบอนุญาตก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  Version 3.0/2553-2555 
ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ สงักดั:กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี:http://xray.oaep.go.th 
 

๔.ผลงานที่ท าให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม 

๔.๑.ระบบท าเนียบนามสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง  V.1.0/2556 
(ส าหรับ..ประชาชนท่ัวไปดู) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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กรมสง่เสริมวฒันธรรม  สงักดั:กระทรวงวฒันธรรม 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี:http://202.44.65.161:81/cu_sys 

๔.๑.ระบบท าเนียบนามสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง  V.1.0/2556 
(ส าหรับ..ผู้ใช้ระบบและปฎิบัติการในการปรับปรุงข้อมูล) 

กรมสง่เสริมวฒันธรรม  สงักดั:กระทรวงวฒันธรรม 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี:http://202.44.65.161:81/cu_intranet 
 

๕.ผลงานที่ท าให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑.๗ ระบบสินทรัพย์-กองคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Version 1.0/2560-2561 

กองคลงัและพสัด ุสงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
งานนีเ้ป็นซือ้ชดุโปรแกรมของบริษัท ชยัซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั และท าการปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะกบัหน่วยงานนี ้
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี: http://Asset.Fisheries.go.th/Test1 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://asset.fisheries.go.th/Test1
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๖.ผลงานที่ท าให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 

๖.๑ ระบบสินทรัพย์-ส านักปลัด-กระทรวงศึกษาธิการ  Version 1.0/2560-2561 

ส านกัปลดั กระทรวงศึกษาธิการ สงักดั:กระทรวงศึกษาธิการ  
งานนีเ้ป็นซือ้ชดุโปรแกรมของบริษัท ชยัซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั และท าการปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะกบัหน่วยงานนี ้
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี: http://Asset.Fisheries.go.th/Test 

๗.ผลงานที่ท าให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 

๗.๑ ระบบการจัดการสถานีต ารวจ (ต้ังจุดตรวจ,จุดสกัด,ยาเสพติดและสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม)  Version 1.0/2556 

สถานีต ารวจภธูรจงัหวดัปทมุธานี (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ) 
สามารถเข้าไปดผูลงานได้ท่ี:http://policectrl.no-ip.org 

๘.ผลงานที่ท าให้กับหน่วยงานบริษัทเอกชน 

 ๘.ระบบบริหารจัดการงานขายน้ ามังคุด ยี่ห้อ แซนทิพย์โกลด์  (สต๊อค,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ ฯล )  

พัฒนาให้กับ บริษัท สิรินโรจน์ทิพย์ 9999 (ประเทศไทย) จ ากัด 
69/90 ม.4 ต าบลวัดตูม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

