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�.บทนํา 
  

1.1 สาระสาํคญัของโครงการ 
ระบบซอฟต์แวรท์างธุรกจิหรอื ERP ที+มปีระสทิธภิาพ ใชเ้ทคโนโลยลี่าสดุและมคีวามรวดเรว็ อกีทั 3งเป็นแอพพลเิคชนั

ที+รองรบัการทํางานทางดา้นธุรกจิอย่างเตม็รูปแบบ ตั 3งแต่ จากเวบ็ไซท์ไปจนถงึกระบวนการผลติ, การควบคมุคลงัสนิคา้ 
และทางบญัช ีซื3อ ขาย จ่าย รบั ซึ+งทุกสิ+งที+คณุตอ้งการใชใ้นธุรกจิไดถู้กรวบรวมไวแ้ลว้ใน Odoo ซึ+งนบัวา่เป็น Software ตวั
แรกที+มกีารรองรบัการแกไ้ขที+ครอบคลุมทุกฟังกช์นัการใชง้านจรงิ 

 
1.2 หลกัการและเหต ุผล 

ซอฟท์แวรส์าํหรบับรหิารจดัการ และวางแผนการใชท้รพัยากร หรอืเราอาจจะไดย้นิในชื+อ ออีารพ์ ี(ERP: Enterprise 
Resource Planning) จะประกอบดว้ยส่วนงานย่อยๆ (โมดลู) โดยทุกงานจะต้องเชื+อมโยงดว้ยขอ้มลูชุดเดยีวกนั เพื+อความ
เป็นเอกภาพของขอ้มูล และสามารถที+จะดูรายงาน ในหลายๆ มุมมองได ้ซึ+งส่วนงานย่อยๆ ที+สําคญัที+องค์กรมกัขาด ซึ+ง
แน่นอนวา่องคก์รธุรกจิยุคใหมใ่นยุคปัจจุบนั ที+มกีารแขง่ขนักนัอย่างสงู ทั 3งในแงก่ารผลติที+ตอ้งรวดเรว็ สง่มอบอย่างตรงเวลา 
พรอ้มกนักบัการบรหิารตน้ทุนใหม้ลีดลงอย่างมปีระสทิธภิาพมากที+สดุ ย่อมที+จะต้องใชเ้ครื+องมอื ซึ+งกค็อืซอฟท์แวรเ์ขา้มา
ช่วยวางแผน จดัลําดบัความสําคญั พรอ้มกบัคํานวณค่าพยากรณ์ และแนวโน้มต่างๆ สําหรบัเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ 
เพื+อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัที+กล่าวมาในขั 3นตน้ 

 
ซอฟท์แวร ์ERP ในปัจจุบนั ถูกแบง่กลุ่มออกมาอย่างชดัเจน ซึ+งไดแ้กก่ลุ่มซอฟท์แวรร์ะดบัโลก ไดแ้ก ่SAP, Microsoft 

Dynamic เป็นตน้ กลุ่มนี3มกันิยมใชใ้นองค์กรขนาดใหญ่ เนื+องจากความน่าเชื+อถือสงู รองรบัขอ้มลูจํานวนมหาศาลไดด้ ี และ
ยงัไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ชใ้นประเทศ อีกดว้ย หากท่านมงีบประมาณตั 3งแต่ ]-_ ล้านเป็นต้นไป หากต้องการเลือกใช้
ซอฟท์แวรเ์ขา้มาบรหิารงานแนะนําให้เลอืกกลุ่มนี3 เนื+องจากความน่าเชื+อถอื และการดแูล แกไ้ข พรอ้มกบัปรบัแต่งสิ+งต่างๆ 
ตามความตอ้งการขององคก์รนั +นเอง 

 
สาํหรบัปัญหาของการใชซ้อฟท์แวรร์ะดบัโลก หลกัๆ คอืราคาที+สงูมาก ไมว่า่จะเป็นการเริ+มนํามาใชง้าน, การปรบัแต่ง, 

คา่บาํรงุรกัษาประจําปี รวมไปถงึคา่ฝึกอบรม เป็นตน้ ซึ+งบรษิทัของท่านจะตอ้งสาํรองงบประมาณไวใ้นแต่ละปี (Budget) ใน
ระดบัที+มากกวา่ b หลกัขึ3นไป 

 
สุดท้ายกค็อืกลุ่มซอฟท์แวร์ ERP ที+เป็นโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ไดแ้ก่ Odoo และ ERPNext เป็นต้น กลุ่มนี3มี

ความสามารถเทยีบเท่ากบัซอฟท์แวรร์ะดบัโลก ในราคาที+ถูกลง และมโีมดลูต่างๆ ใหเ้ลอืกอย่างมากมาย แต่ละคา่ยมคีวาม
แตกต่างกนัทางเทคโนโลย ีบคุคลากรและคอมมวินิตี3เวอรช์ ั +นซึ+งเราสามารถเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัองค์กร และงบประมาณที+มี
ได ้ซึ+งหากกจิการท่านอยู่ในระดบักลาง หรอืขนาดเลก็ ที+มงีบประมาณ e แสนถงึ e ลา้นตน้ๆ แนะนําใหใ้ชซ้อฟท์แวร์กลุ่มนี3 
เนื+องจากราคา และความสามารถในการปรบัแต่งระบบใหเ้ขา้กบัองคก์ร 

 
Odoo ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสูง จากบรษิทัต่างๆ ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก และยงัมผีูใ้ห้บรกิารติดตั 3ง ดูแล 

ปรบัแต่งระบบ และฝึกอบรม ที+เป็นบรษิทัในประเทศไทยอยู่มากมาย ถงึแม ้Odoo จะเป็น Open Source ที+มคีวามน่าเชื+อถือ
อาจจะน้อยกว่าซอฟท์แวร์ระดบัโลกในตลาดเจ้าเก่าๆ แต่ดว้ยเงื+อนไขค่าใชจ้่าย ฟีเจอร์ที+มใีห้ที+ทนัสมยัตามเทคโนโลยี
ปัจจุบนัและผูใ้ชจ้ํานวนมากมายในประเทศไทย จึงเป็นเครื+องการนัตไีดว้่า ท่านจะไม่เกดิปัญหาอยู่เพยีงผูเ้ดยีว จะมผีูด้แูล
ระบบใหท้่าน และเมื+อไดท้ําการพจิารณาความตอ้งการของลูกคา้อย่างถี+ถ้วนและเขา้ใจทั 3งความตอ้งการทางดา้นเทคนิคและ
ฟังกช์ ั +นต่างๆของระบบ ERP เป็นอย่างด ีซึ+งระบบ Odoo ERP นี3จะทําใหก้ารจดัการและการวางแผนการใชท้รพัยากรเพื+อ
ใชง้านรว่มกนัในองคก์รและเกดิประสทิธภิาพในการใชง้านสงูสดุ   ทางผูพ้ฒันาระบบจงึไดเ้สนอ Solution นี3ข ึ3นมา 

 
1.3 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
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(1) เพื+อวเิคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยทีี+ควรเขา้มาชว่ยสําหรบับรหิารจดัการวางแผนทรพัยากร 
(2) เพื+อวางระบบ Implement Odoo ERP ใหต้รงตามความตอ้งการของผูค้นในปัจจุบนั 
(3) เพื+อพฒันาระบบ Customize Odoo ERP ใหต้รงตามความต้องการของผูค้นในปัจจุบนั  
(4) เพื+ออบรมการใชง้านระบบ และอบรมเทคนิคข ั 3นสงูในการพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการของผูค้นใน

ปัจจุบนั 
 

1.4 ประโยชน์ที�เป็นเหตผุลให้ควรพฒันาโปรแกรม 
(e) บนัทกึขอ้มลูทั 3งหมดลงบน database เดยีวกนั 
(]) ทําใหผู้ใ้ชง้านสามารถคน้ขอ้มลูปลอดภยัเป็นส่วนตวั และแมน่ยํา 
(j) ทุกๆหน่วยงานไดร้บัขอ้มลูพรอ้มกนั และไดร้บัทนัที 
(4) Report ไดง้า่ยและตรงตามความตอ้งการ  
(_) ชว่ยลดกระบวนการทํางาน ชว่ยลดคา่ใชจ้่ายจากการทํางานซํ3าๆ 
(6) ตดิต่อคูค่า้และนดัหมายไดส้ะดวก 
(7) ตดิตามและบรหิารธุรกจิไดง้า่ย 
 
 

1.5 ขอบเขตของโครงการ 
 

1.5.1 ระบบ Odoo ERP แบ่งออกเป็น Q โมดลู  
A. Sales & CRM ระบบขายสนิคา้ 
B. Purchase ระบบการซื3อและรบัสนิคา้ 
C. Inventory ระบบสนิคา้และวสัดคุงคลงั 
D. Accounting and Finance ระบบบญัชไีทย 
E. ระบบภาษสีรรพากร รายงานภาษี 
F. ระบบทรพัยากรมนุษย์ ระบบจดัการเงนิเดอืนพนักงาน 
G. MRP 
H. Assets Management  
I. Budgets Management 
J. ระบบงานซ่อม เคลม MRO 
K. ระบบจดัการเอกสาร DMS 

หมายเหตุ: สามารถดทูี+รายละเอยีดเอกสารความตอ้งการ Odoo Requiremnts.xlsx 
 
1.5.�  ผ ูท้ี�สามารถใช้ระบบแบ่งเป็น � กล ุ่ม 
 

1. ผ ูใ้ช้งานในองคก์ร  Employees User’s Groups 
สามารถกําหนดการใชง้านเข้าถึงโปรแกรมตามกลุ่มหน้าที+งาน  โดยแต่ละหน้าที+ (Roles) จะมี

สมาชกิ (Members)  ที+เป็นชื+อพนกังาน   
 

2 .กล ุ่ม  Access Right & Record Rules 
สามารถกาํหนดการใชง้านเขา้ถงึโปรแกรมตามเงื+อนไข ตามตาราง  และรายการขอ้มลูตามเงื+อนไข 

Rules  ได ้  
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1.5.3 ข้อจาํกดัของโปรแกรมที�พฒันา 
Odoo  แยกออกเป็น � สาํน ัก 
(1) Odoo Enterprise  
(2) Odoo Community Association (OCA)   

รายไดห้ลกัของบรษิทั มาจากการ ขาย Odoo Enterprise License (per user/year & per app/year)      
การพฒันาหลายๆอย่างจงึอาจถูกจํากดัไวเ้ป็นฟีเจอรส์าํหรบั Odoo Enterprise นั 3นหมายความวา่ ผูใ้ชง้านตอ้ง
จ่ายเงนิเพิ+มเพื+อซื3อ Software ชดุที+ดทีี+สุดแต่ถงึกระนั 3นกรณีไมต่อบโจทย์  องคก์รสามารถนําจุดแขง็ของ Odoo 
Community Association (OCA) คอืเปิดเผยแจกซอรส์โค๊ด eww%  เพื+อมาต่อเตมิพฒันาฟังกช์ ั +น และวางระบบ 
Implement Odoo ERP ใหต้รงตามความตอ้งการและเป็นลขิสทิธิ yเฉพาะขององคก์รได ้
 

 
�.ข้อมลูเทคโนโลยี 

2.1 ความสามารถของระบบ 
ระบบ ERP ที+พฒันาอยู่จะถูกรนัอยู่บน Cloud โดยเราจะพยายามออกแบบระบบโดยใชไ้อเดยีของ Cloud Native 

Apps ให้มากที+สุด อย่างเช่น เราพยายามทําให้ระบบเป็นแบบ Stateless ดว้ยการเอา Session Store, Data Store 
ออกมา ทําใหก้าร Deploy ทําไดง้า่ยขึ3น รวมถงึชว่ยป้องกนัเรื+อง Data Loss ได ้ในกรณีที+เครื+องที+รนัระบบ ERP นี3อยู่
เกดิเสยี เรากส็ามารถยา้ยไปที+อื+นไดโ้ดยไมม่อีะไรเสยีหาย และใชเ้วลาเพยีงไมก่ี+นาท ี

 
จากการที+เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ่นซอร์ส ที+มฟัีงก์ชนัให้ใชใ้นการปรบัแต่งให้เขา้กบัลกัษณะงานของธุรกิจ

นั 3นๆ อกีทั 3งยงัสามารถตดิตั 3งสว่นเสรมิ ( Module ) ต่างๆ ไมว่า่จะเป็น การซื3อ การขาย บญัช ีและอกีหลากหลาย ที+มี
ผูพ้ฒันาอสิระไดพ้ฒันาขึ3นมาอย่างมากมายในแต่ละเดอืน คณุสมบตั ิ : มโีมดลูการทํางานที+ครอบคลุมการดําเนินการ
ทางธุรกจิพื3นฐานต่างๆ และสามารถปรบัแต่งโมดูลเหล่านั 3นได้ตามความเหมาะสม เทคโนโลยี : ใชเ้ทคโนโลยีที+
ทนัสมยัในการพฒันา เชน่ XML-RPC บนพื3นฐานของ MVC, ภาษา Python  ที+องคก์รใหญ่ใชก้นั ,Web base, SaaS 
และออกรุน่ซอฟแวรใ์หม่ๆ อยู่สมํ+าเสมอ 

 
2.2 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที�ใช้  

พฒันาซอฟต์แวร์ไม่จําเป็นต้องเริ+มจากศูนย์  Odoo ERP  เป็นซอฟต์แวร์กึ+งสําเรจ็รูป   สําหรบัขอ้ดขีองการนํา
ซอฟต์แวร์กึ+งสําเรจ็รูปมาต่อยอดพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ในธุรกิจ อย่างแรกระยะเวลาในการพฒันาจะลดลง ธุรกจิ
สามารถนําระบบไปใชง้านไดเ้รว็มากขึ3น โดยเมื+อระยะเวลาการพฒันาลดลงจะทําใหง้บประมาณที+ตอ้งใชพ้ฒันาลดลง
ตามไปดว้ย มรีะบบพื3นฐานที+จําเป็นพรอ้มใชง้านไดท้นัท ี เชน่ ระบบสมาชกิ การจดัการสทิธิ y การตั 3งคา่ระบบ เป็นต้น 
มรีะบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูอยู่แลว้   

 
ข ั 3นตอนกระบวนการ 

- Download Odoo (Open Source ERP / CRM) BASE-CORE  ซึ+งจะบรรจุโมดูลมาตรฐานกว่า ]ww โมดูล
งาน 
- Odoo  จะประกอบดว้ย ไฟล์งาน *.py  บรรจุ Model Class  Attribute & Functions  ซึ+งสามารถพฒันาต่อ
เตมิความสามารถดว้ยเครื+องมอื Visual Studio Code และเครื+องมอือื+นๆที+เหมาะสม 
- Odoo  จะประกอบดว้ย ไฟล์งาน *.XML  บรรจุ View  Class & Record Data  เพื+อแสดงเป็นหน้าจอฟอรม์ 
เมนู ปุ่ ม และ แอคชั +น สามารถพฒันาต่อเติมความสามารถดว้ยเครื+องมอื Visual Studio Code และเครื+องมอื
อื+นๆที+เหมาะสม 

- Odoo  จะประกอบดว้ย ไฟล์งาน *.js  JavaScript JSON บรรจุ Class & Function เพื+อทําหน้าที+ UI widgets 
Controls สามารถพฒันาต่อเตมิความสามารถดว้ยเครื+องมอื Visual Studio Code และเครื+องมอือื+นๆที+เหมาะสม 
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- Odoo  จะประกอบดว้ย ไฟล์งาน *.po  เพื+อทําหน้าที+เกบ็บรรจุ Translate ภาษา สามารถพฒันาต่อเติม
ความสามารถดว้ยเครื+องมอืดว้ยโปรแกรม POEdit  แปลภาษา 

2.3 เคร ื�องมือที�ใช้ในการพฒันา  
(1)  เครื+องมอืและอุปกรณ์ 
- Notebook Dell Intel(R)  Core i5-4200U RAM 8GB  64bit 1.6GHz 
- Moblie Device ( Tablet,Moblie ) 
- Docker 
- Git / Gitlab CI 
- Python  
-XML-RPC   API 
(])  ซอฟต์แวร ์
- Visual-Studio 
- Odoo (Open Source ERP) BASE-CORE 
- Navicat / PgAdmin4 
- Jasper Report Server 
- Ireport Designer  
- POEdit 
- PostgreSQL 
- Microsoft Windows10  Professionals 64 bit หรอื  Linux Server 64BIT 

 
 
3. รายละเอียดโปรแกรมที�จะพฒันา (Solution Summary) 

3.1 ระบบการขายและล ูกค้าสมัพนัธ ์  (Sale & CRM) 
A. ออกใบเสนอราคาและใบสั +งขาย 
B. กาํหนดราคามาตรฐาน และราคาเฉพาะกลุ่มสนิคา้ หรอื เฉพาะกลุ่มลูกคา้ 
C. ระบสุว่นลดตามกลุ่มลูกคา้ หรอื รายลูกคา้ 
D. ตรวจสอบราคาขาย ไมใ่หข้ายตํ+ากวา่ราคาทุน 
E. กาํหนด และตรวจสอบวงเงนิเครดติลูกคา้ 
F. ระบสุว่นลดไดท้ลีะรายการ หรอืทา้ยบลิ 
G. กาํหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูไดห้ลายระดบั 
H. สามารถกาํหนดใหพ้นกังานขายแต่ละคนเขา้ถงึขอ้มลูใบเสนอราคา หรอืใบสั +งขายเฉพาะของตวัเองเท่านั 3น ในขณะ

ที+หวัหน้าสามารถเหน็ขอ้มลูทั 3งหมดในทมีตวัเอง 
I. กาํหนดขั 3นตอนการขออนุมตัไิดแ้บบไมจ่ํากดัข ั 3นตอน สามารถระบผุูอ้นุมตัใินแต่ละข ั 3นตอนได ้และกาํหนดผูท้ี+

สามารถอนุมตัแิทน โดยระบเุป็นชว่งเวลาได ้
J. สามารถสง่สนิคา้ และ ออก invoice ไดแ้บบเตม็ และ บางสว่นจากในสั +งขาย 
K. บนัทกึการรบัคนืสนิคา้ และ ออกใบลดหนี3 
L. รายงานสรปุการขาย, สง่สนิคา้, รบัคนืสนิคา้ วเิคราะห์การขายแบบ Realtime 
M. Features อื+นๆสามารถดทูี+รายละเอยีดเอกสารความตอ้งการ Odoo Requiremnts.xlsx 

 
3.2 ระบบการซืaอและรบัสินค้า 
 

A. ใบขอซื3อ, ขอใบเสนอราคา, ใบสั +งซื3อ 
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B. กาํหนดขั 3นตอนการขออนุมตัไิดแ้บบไมจ่ํากดัข ั 3นตอน สามารถระบผุูอ้นุมตัใินแต่ละข ั 3นตอนได ้และกาํหนดผูท้ี+
สามารถอนุมตัแิทน โดยระบเุป็นชว่งเวลาไดร้ะบสุว่นลดตามกลุ่มลูกคา้ หรอื รายลูกคา้ 

C. เปรยีบเทยีบราคา 
D. ประวตักิารสั +งซื3อ ราคา ของแต่ละผูข้าย 
E. ระบสุว่นลดไดท้ลีะรายการ หรอืทา้ยบลิ 
F. กาํหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูไดห้ลายระดบั 
G. กาํหนดขั 3นตอนการขออนุมตัไิดแ้บบไมจ่ํากดัข ั 3นตอน สามารถระบผุูอ้นุมตัใินแต่ละข ั 3นตอนได ้และกาํหนดผูท้ี+

สามารถอนุมตัแิทน โดยระบเุป็นชว่งเวลาได ้
H. สามารถสง่สนิคา้ และ ออก invoice ไดแ้บบเตม็ และ บางสว่นจากในสั +งขาย 
I. บนัทกึการสง่คนืสนิคา้ และ ออกใบลดหนี3 
J. รายงานสรปุการซื3อ, สง่สนิคา้, สง่คนืสนิคา้ 
K. Features อื+นๆสามารถดทูี+รายละเอยีดเอกสารความตอ้งการ Odoo Requiremnts.xlsx 

 
3.b ระบบสินค้าและวสัดคุงคลงั 
 

A. สรา้ง Location ไดห้ลายระดบั 
B. กาํหนด Minimum Stock/Safety Stock และรายงานสรปุเพื+อทําการสั +งสนิคา้เขา้คลงัเปรยีบเทยีบราคา 
C. ขอ้มลูการรอรบัของ สามารถดงึตรงจาก PO ไดเ้ลย 
D. รบั และ สง่ของ โดยสามารถเลอืกรบั/สง่ ไดท้ั 3งแบบเตม็และบางสว่น ขอใบรบั/สง่ของ 
E. กาํหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูไดห้ลายระดบั 
F. บนัทกึการปรบัปรงุยอดสนิคา้ 
G. คาํนวณตน้ทุนสนิคา้คงเหลอื 
H. รายงานความเคลื+อนไหวสนิคา้แต่ละรายการ แยกตามสถานะสนิคา้ 
I. Features อื+นๆสามารถดทูี+รายละเอยีดเอกสารความตอ้งการ Odoo Requiremnts.xlsx 

  
3.4 ระบบบญัชีไทยและการเงิน 
ระบบบญัชีแยกประเภท (AR) 

A. บนัทกึขอ้มลูตั 3งลูกหนี3 
B. บนัทกึวางบลิ และพมิพ์ใบวางบลิ 
C. บนัทกึรบัเป็นเงนิสด เชค็ เงนิโอน และพมิพ์ใบเสรจ็รบัเงนิ 
D. บนัทกึเงนิมดัจําล่วงหน้าค่าสนิคา้ และควบคุมการหกัเงนิมดัจํา 
E. รายงานทะเบยีนคมุลูกหนี3,รายงานเชค็คนื 
F. รายงานลูกหนี3คงคา้ง 
G. รายงานวเิคราะห์อายุลูกหนี3 
H. รายงานภาษขีาย 
I. รายงานทะเบยีนคมุการรบัเงนิ 
J. รายงานทะเบยีนคมุเชค็รบั 
K. รายงานควบคมุเงนิมดัจํา 
 

ระบบบญัชีแยกประเภท (AP) 
A. บนัทกึขอ้มลูตั 3งเจา้หนี3 
B. บนัทกึจ่ายเงนิเป็นเงนิสด เชค็ เงนิโอน และพมิพ์จ่ายใบเชค็จ่าย หนงัสอืรบัรองภาษหีกั ณ.ที+จ่าย 
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C. บนัทกึจ่ายเงนิมดัจําล่วงหน้าค่าสนิคา้ และควบคุมการหกัเงนิมดัจํา 
D. รายงานทะเบยีนคมุเจ้าหนี3 
E. รายงานเจา้หนี3คงคา้ง 
F. รายงานวเิคราะห์อายุเจา้หนี3 
G. รายงานภาษซีื3อ, ภงด.j, ภงด._j 
H. รายงานทะเบยีนคมุใบสําคญัจ่าย 
I. รายงานทะเบยีนคมุเชค็จ่าย 

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) 
A. การเบกิเงนิสดย่อย และพมิพ์ใบเบกิเงนิสดย่อย 

ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance Payment) 
A. การบนัทึกเบกิเงนิทดรอง และพมิพ์ใบเบกิเงนิทดรอง 

ระบบทะเบียนทรพัยสิ์น (Fixed Asset) 
A. การประมวลผลคา่เสื+อมาคาแบบเสน้ตรง 
B. การบนัทึกขอ้มลู หรอืคา่ใชจ้่ายที+เกดิขึ3นกบัทรพัย์สนิแต่ละรายการ เชน่ ค่าซ่อมแซมเครื+องจกัร 
C. รายงานทะเบยีนทรพัย์สนิถาวร 
D. รายงานค่าเสื+อมราคา 

 
3.5 ระบบการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละเงินเดือน 
โปรแกรมบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ชว่ยจดัการในเรื+องของทรพัยากรบคุคล เชน่ ประวตัพินักงาน ทกัษะการทํางาน ที+อยู่ 

ฯลฯ 
A. พนกังานและแผนก  ตําแหน่งงาน  สญัญาจา้งงาน 
B. การลา การขา การมาสาย ล่วงเวลา 
C. ระบบเงนิเดอืน การนําเขา้ขอ้มลู Interface 
D. การตั 3งค่า โครงสรา้งเงนิเดอืน 
E. สลปิเงนิเดอืน สว่นหกั สว่นจ่าย  ยอดสะสม  

 
3.6 Manufacturing MRP 

การผลติ MRP หรอื Manufacturing Resource Planning (แมนูแฟคเจอริ+ง รซีอรส์ แพลนนิ+ง)  
MRP คอื โปรแกรมช่วยงานในการบรหิารการผลติ จดัการและวางแผนความตอ้งการวตัถุดบิต่างๆ ในองคก์ร โดยมี

การนําระบบคอมพวิเตอรม์าชว่ยในการการควบคมุแผนการทํางานในขั 3นตอนต่างๆ และวตัถุดบิที+ใชใ้นการผลติ 
ซึ+งสามารถเชื+อมต่อกบัระบบ ERP (ออีารพ์)ี ได ้

A. การจดัการกบัวสัดทุี+ม ี
B. MPS  การวางแผนตารางการนําเขา้สนิคา้และวตัถุดบิ 
C. การจดัตารางเวลาในการผลติ 
D. ตดิตามการทํางานของการผลติ 
E. มกีารใชง้าน รายการวสัด ุBill of Materials( BOM) ในการผลติ 
F. Process Cost 

 
 
3.7  Features อ ื�น 

สาํหรบัการพฒันาระบบตามขอ้เสนอฉบบันี3จะถูกนําสง่แยกต่างหากจากเอกสารฉบบันนี3 
สามารถดทูี+รายละเอยีดเอกสารความตอ้งการ Odoo Requiremnts.xlsx 
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4. รายละเอียดงบประมาณซอฟท์แวร ์(Price Summary)  

ราคาสาํหรบัการพฒันาระบบตามขอ้เสนอฉบบันี3จะถูกนําสง่แยกต่างหากจากเอกสารฉบบันี3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k. โครงสร้างของซอฟตแ์วร ์(Preliminary Scope of Work) 
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จากขอบเขตขา้งตน้ เราจะสามารถแบง่การทํางานต่างๆไดด้งัต่อไปนี3 
-ตดิตั 3ง Odoo (Open Source ERP) BASE-CORE และโมดลู Advanced Features 
-ทําเกบ็ Requirement คร ั 3งที+ 1   สาหรบัขอ้มลูต่างๆที+ตอ้งมใีนระบบ ERP  
-ทําการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมทั 3งหมด 
-พฒันางานต่างๆ ที+ระบุในเอกสารความตอ้งการ 
-ทําเกบ็ Requirement คร ั 3งที+ 2   สาหรบัขอ้มลูต่างๆหลงัมกีารใชร้ะบบ 
-พฒันางานต่างๆ ที+ระบุในเอกสารความตอ้งการ 
-จดัทํา Unit Test และ System Acceptance Test 
-เริ+มตน้ใชง้านจรงิบน Production Server 
-On-Site Support 1อาทติย์หลงัจากที+เริ+มใชง้านจรงิ 
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6. แผนงานและระยะเวลาดาํเนินการ (Gantt Chart) 
 

 
 
 
7. แผนงานหลกัสตูรการอบรม (Training Class) 

ทางผูพ้ฒันาและวางระบบ ขอนําเสนอหลกัสตูรการอบรม โดยแบง่ออกเป็น ]หลกัสตูร ดงันี3 คอื 
 

ตําแหน่ง ชื+อหลกัสตูร วนั/เวลา จํานวนครั 3ง จํานวนผูเ้ขา้อบรม 
System Administrators หลกัสตูร ]วนั ew:00 – 16:00 2 3-5 
End-users for Solutions หลกัสตูรการใชง้าน User Manuals 7วนั ew:00 – 16:00 7 10-15 
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7. Warranty and Supporting Services 
ทางผูพ้ฒันาและวางระบบ จะใหบ้รกิาร remote-monitoring support เป็นเวลา jเดอืนสาํหรบัการใหบ้รกิารสนบัสนุน

การใชง้านหลงัจากที+ระบบที+พฒันาใหม้กีารใชง้านจรงิแลว้ (on production) เพื+อใหม้ ั +นใจวา่ระบบดงักล่าวสามารถทํางานได้
อย่างถูกตอ้งและราบรื+น 

 
ทางผูพ้ฒันาและวางระบบ ยงัใหก้ารรบัประกนัดว้ยว่า Modules ทุกอย่างที+ถูกพฒันาขึ3นโดยทางผูพ้ฒันาจะทํางานได้

เป็นอย่างดตีามเอกสารความตอ้งการของระบบเป็นเวลาอย่างน้อย e ปีนบัจากสิ3นสดุระยะเวลา on-site support เมื+อการใชง้าน
จรงิเกดิขึ3นแลว้ โดยในชว่งระยะเวลา e ปีดงักล่าวทางผูพ้ฒันาและวางระบบ จะใหบ้รกิารดงันี3� 

1) ใหบ้รกิาร Preventive Maintenance แบบ on-site หรอื remote-monitoring (แลว้แต่จะตกลง)เป็นรายเดอืน
ตามวนัและเวลาที+กาํหนดล่วงหน้าอย่างน้อย � วนั โดยทางลูกคา้สามารถขอใหม้บีรกิาร Preventive 
Maintenance เพิ+มเตมินอกเหนือจากที+เป็นรายเดอืนอยู่แลว้ได ้

2) �ใหบ้รกิาร Corrective Maintenance ดว้ย response time ภายใน � ชั +วโมงและใหบ้รกิาร_x� แบบ on-
site หรอื remote-monitoring (แลว้แต่จะตกลงตามสภาพงาน ตั 3งแต่�.ww-e�.ww น. วนัจนัทร-์วนัศกุร)์    
โดยกรณีใดๆที+ตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นกรณีCorrective Maintenance การแกไ้ขใหเ้ป็นปกตจิะไมค่ดิ
คา่บรกิารใดๆทั 3งสิ3น 

3) �ใหบ้รกิารตอบคาํถามหรอืแกไ้ขปัญหาทางโทรศพัท์ 
4) การ reinstall หรอื reconfigure ระบบ 

 
แต่ทั 3งนี3การรบัประกนันี3ไมร่วมถงึ 
1) การพฒันาฟังกช์ ั +นการทํางานเพิ+มเตมิ 
2) การพฒันาสว่นการเชื+อมต่อหรอืการนําเขา้/สง่ออกขอ้มลูเพิ+มเตมิ 
3) การ backup และการ restoration 
4) การดแูล hardware หรอื software โดยฝ่ายอื+นที+อยู่นอกเหนือการพฒันา 

 
และเมื+อสิ3นสดุชว่งระยะเวลาประกนัดงักล่าวทางลูกคา้สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการรบัประกนัออกไปใน

ลกัษณะขอ้ตกลงบาํรงุรกัษาระบบเป็นรายปี (Annual maintenance agreement) โดยทางผูพ้ฒันาและวางระบบคดิค่าบรกิารใน
อตัราไมเ่กนิe]% ของมลูค่าที+ไดนํ้าเสนอในการพฒันาระบบนี3 

 
8. ข้อมลูนักพฒันา 

 ทมีงานจาก Odoothaidev และ Spellboundss  ในฐานะของผูพ้ฒันาโชลูช ั +นและวางระบบ Odoo ERP ที+เชี+ยวชาญ
เฉพาะดา้น ลูกคา้ของเราประกอบไปดว้ยหลากหลายธุรกจิหลากหลายขนาดตั 3งแต่บรษิทัขนาดเลก็ที+มคีวามตอ้งการ
ระดบัพื3นฐานไปจนถงึบรษิทัขนาดกลางที+มคีวามตอ้งการที+ซบัซ้อนหรอืตอ้งการ Solution แบบเตม็ระบบ 

� ปีที+วจิยัและพฒันาระบบกบั ERP เจา้ใหญ่ๆระดบัโลก  และตลอดระยะ � ปีที+คลุกคลกีบันวตักรรม Odoo 
Framework  ดว้ยความมุง่ม ั +นในการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหก้บัโซลูช ั +นสท์ี+มปีระสทิธภิาพ ทนัสมยัตามเทคโนโลย ี ทําใหใ้น
ปัจจุบนัเพยีงแคj่ ปี มลีูกคา้แลว้เกอืบสบิราย  และยงัรบัเป็นวทิยากรในคอรส์การฝึกอบรม Odoo Advanced Technical 
Training  ทั 3ง Online และ On-Site ปัจจุบนัเป็นรุน่ที+ b   และพรอ้มที+สรา้งบคุคลากรถ่ายทอดองค์ความรูเ้พื+อสนบัสนุนตลาดใน
ประเทศไทยต่อไป 

 
ทกัษะ: 
Odoo ERP Technical Advanced 
Infor Syteline ERP Technical Advanced 
Odoo Technical Trainer 
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ตาํแหน่งและหน้าที�ความรบัผิดชอบที�ได้รบัในโครงการ 

 

ประวตัิการฝึกอบรม ดงูาน ฝึกงานของทีม Odoothaidev 
ต ั aงแต่ –  ถึง ชื�อสถานศึกษา / 

ประเทศ 
ชื�อหลกัสูตร ขอบเขต/

รายละเอียด 
ประโยชน์และการ

นําไปใช้งาน 
2552-2554 บรษิทัเจนสริิ

อุตสาหกรรม จาํกดั 
ERP SYTELINE 
Ver8.03(VB.NET ,SQL 
SERVER) & PLC 

Customization & 
Implementation 
ERP 

ที+ปรกึษาระบบงาน
โปรแกรม Infor 
SyteLine 
/ Developer 

2553-2556 บรษิทัเจนสริิ
อุตสาหกรรม จาํกดั 

Odoo API (PYTHON, 
POSTGRESQL,XML-
RPC ) & PLC 

พฒันา อมิพลเิมนต์
และประยุกตร์ะบบ
โปรแกรม 

ตดิตั 3งและต่อเตมิ
โมดูลอตุสาหกรรม 
และเฉพาะทาง  

 

 

 

ประวตัิการทาํงาน 
ต ั aงแต่ –  ถึง ชื�อสถานศึกษา / ประเทศ ตาํแหน่ง ขอบเขตและหน้าที�ความ

รบัผิดชอบ 

2552-2556 บรษิทัเจนสริอิตุสาหกรรม 
จาํกดั 

ERP Developer ตดิตั 3งและต่อเตมิโมดูล
อุตสาหกรรม และเฉพาะ
ทาง 

2559-2561 บรษิทัดจิแิลนด ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

Odoo ERP Developer ตดิตั 3ง ต่อเตมิระบบ Odoo 
Developer /Functional 
Consultant 

]_�w-ปัจจบุนั บรษิทัคลาส คอฟฟี+  จาํกดั Odoo ERP Developer / 
Functional Consultant 

ที+ปรกึษาระบบงาน
โปรแกรม Odoo 
/Functional Consultant 

]_�e-ปัจจบุนั บรษิทั วคิ วอเตอร ์จาํกดั Odoo ERP Developer / 
Functional Consultant 

พฒันา อมิพลเิมนตแ์ละ
ประยุกตร์ะบบโปรแกรม 
Odoo ERP (PYTHON, 
POSTGRESQL,XML-RPC 
) 

]_�e-ปัจจบุนั บรษิทั เพยีว ไอท ีจาํกดั Odoo ERP Developer / 
Functional Consultant 

วจิยัและพฒันาระบบ Odoo 
Thai Accounting & ERP 

ตาํแหน่ง หน้าที�ความรบัผิดชอบ ระยะเวลา 
นักพฒันาระบบและวางระบบ Customization & Implementation 8 ปี 
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]_�]-ปัจจบุนั บรษิทั ซสิเตม็ เอส จาํกดั Odoo ERP Developer / 
Functional Consultant 

พฒันาระบบบรหิารจดัการ
องคก์รหน่วยงานรฐั 

 

การศึกษา / ประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกบังานที�เสนอ 
ประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกบังานที�เสนอ 

- วจิยัและพฒันาประยุกตร์ะบบโปรแกรม Odoo ERP For  Thai Accounting 
- วทิยากรอบรม ERP Odoo Technical Training 
- Technical Training Odoo 
- Administration Support Odoo 
- Application Development Support Odoo 

 
 
SITE REFERENCE 

 
 
 

DIGILAND (THAILAND) 

731 P.M . Tower Building, 3rd Floor, Asoke-Din Daeng road  ,Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok 

ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Odoo 9.0 Linux Ubuntu 16.10 LTS 

❖ Modules For Trading Business -Phase I 

❖  Sales 

❖  Purchase 

❖  Warehouse 

❖  Logistic 

❖  Manufacturing 

❖  HRM & Payroll 

❖  Accounting 
 
 
 
 
 

ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Odoo 9.0 Linux Ubuntu 16.10 LTS  
บริษทั คลาส คอฟฟี�  จาํกดั 
Address: 40/4 ถ.กดุ ั +น ในเมอืง Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima 
30000  โทร: 044 008 003 
 

กลุมธุ่รกจิผลติ(Manufacturing)  และ ขายหน้ารา้น Multi-Shop   Multi Company 

❖ Warehouse 
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❖  Manufacturing 

❖ Sales & POS 

❖ Purchase 

❖ HRM & Payroll 

❖ Accounting 

❖ Native Mobile 

❖ API Banking 
ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Odoo 11.0 Linux Ubuntu 16.10 LTS  
 บริษทั โตโยต้า กรงุไทย สาํน ักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) 

  491 ถนนรามอนิทรา แขวงรามอนิทรา เขตคนันายาว กรงุเทพมหานคร 
10230 

กลุมธุ่รกจิขายสนิคา้และบรกิาร Multi-Branch  

❖  Sales & CRM 

❖  Purchase 

❖  Warehouse 

❖  HRM & Payroll 

❖  Reporting 

❖ Native Mobile 
 

บริษทั วิค วอเตอร ์จาํกดั  
งานก่อสร ้างระบบผลิตนํaาประปา-ระบบบาํบดันํaาเสีย ระบบเคร ื�องกรองนํaาอตุสาหกรรม  
Address: 90 CW Tower A, 35th Floor Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 
Phone: 02 612 8600 
 

ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Odoo 10.0 Linux Ubuntu 16.0 LTS 
กลุมธุ่รกจิผลติ(Manufacturing)  

❖ Sales 

❖ Purchase 

❖ Warehouse 

❖ Project & budget 

❖ Construction management 

❖ Asset Maintenance, Repair and Operation (MRO)   

❖ HRM & Payroll 

❖ Accounting 
 
บริษทั ซิสเตม็ เอส จาํกดั  
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ระบบบริหารหน่วยงานภาครฐั และระบบโรงพยาบาล 
Address: 20 ซอยเสรไีทย 81/2 ถนนเสรไีทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรงุเทพฯ 10230 
Tel. 02-004-9540. Fax. 02-004-9450 
 
ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Odoo 11.0 Linux Ubuntu 16.0 LTS 
กลุมธุ่รกจิภาครฐั  Hospital ERP Back office 

❖ ระบบงบประมาณ 

❖ จดัซื3อจดัจา้ง 

❖ ระบบบรหิารสนิคา้คงคลงั 

❖ ระบบบรหิารครภุณัฑ์ 

❖ ระบบบญัช ี

❖ ระบบภาษซีื3อ 

❖ ระบบเบกิจ่ายเงนิ  รบัฎกีาเบกิจ่าย 

❖ ระบบบรหิารลูกหนี3เงนิยมื 

❖ ระบบซ่อมบํารงุ 
 

 
โรงงานกระดาษ บริษทัเจนสิริอตุสาหกรรม จาํกดั 
ที+อยู่ : 19/2 หมู1่ ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160  
 
 
 

ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Infor Syteline ERP 8.3 VB.VET & SQL SERVER 
กลุมธุ่รกจิผลติ(Manufacturing) 

❖  Sales 

❖  Purchase 

❖  Warehouse 

❖  Manufacturing 

❖  Accounting 

❖  Monitoring PLC Hardwares 
ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Odoo 9.0 Windows Server 

กลุ่มธุรกจิผลติ(Manufacturing) 

❖  Sales 

❖  Purchase 

❖  Warehouse 

❖  Logistic 
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❖  Manufacturing 

❖  HRM & Payroll 

❖  Accounting 
บริษทั ปคณุ จาํกดั 
599/70 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สาํโรงเหนือ อ.เมอืงฯ จ.สมทุรปราการ 10270 
โทร : 02-349-4149 แฟ็กซ์ : +662 349 4148   อเีมล์ : info@pakun.co.th  
เวบ็ไซด ์: www.pakun.co.th 

ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Odoo 8.0 Linux Ubuntu 14.0 LTS 
กลุ่มธุรกจิซื3อมาขายไป(Trading) 

❖  Sales 

❖  Purchase 

❖  Warehouse 

❖  Accounting 

❖  HRM & Payroll 
 

บริษทั เพียว ไอที จาํกดั 

ทีมวิจยัและพฒันาประยุกต ์ระบบโปรแกรม Odoo MOD TEAM  
23th Floor KPN Tower 719 KPN TOWER, Rama IX Rd, 
Huaykwang, Bangkapi ,Bangkok 10310 Thailand. 
Tel : 02-717-1252 | Fax : 02-717-1352 

 
ผลงาน: พฒันาระบบด้วย Odoo 11.0 Linux Ubuntu 16.0 LTS 

กลุ่มธุรกจิผลติ(Manufacturing) และระบบบญัชไีทยเตม็รปูแบบ 

❖  Sales 

❖  Purchase 

❖  Warehouse 

❖  Thai Accounting Full Features 

❖  Manufacturing 

❖  HRM & Payroll 

❖  
 
ฝึกอบรม Odoo OpenErp 8.0 Technical Advanced Training ร ุ่น
ที�1 

เวบ็ไซต์: http://www.openerpthailand.org 
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ฝึกอบรม Odoo OpenErp 9.0 Technical Advanced Training ร ุ่นที�2 
บรษิทั BTDistribution Co.,Ltd 
บคุคลากรฝ่ายนักพฒันาระบบซอฟทแวรโ์รงงาน 
 
 
 
 

 
 
 
บริษทั ศิริวฒันาอินเตอรพ์ริaนท์ จาํกดั (มหาชน) 
ฝึกอบรม Odoo 9.0 Technical Advanced Training ร ุ่นที� 3 
http://sirivatana.co.th  

 
 
PURE-IT Co., Ltd. 
ฝึกอบรม Odoo 10-11 Technical Advanced Training ร ุ่นที� 
4 
 

 
 
 

บริษทั พี.ซี.เอส.เอสเตท  จาํกดั 
ฝึกอบรม Odoo 11 Technical Advanced Training ร ุ่นที� 5 
    888/1  ม.3  ต.โคกกรวด  อ.เมอืงนครราชสมีา 
    จ.นครราชสมีา  30280 
    เลขที+ผูเ้สียีภาษ ี 0305531000500 
    สาํนกังานใหญ่ 
 

 
 
 
 



เอกสารข้อเสนอโครงการพฒันาระบบ 

 

            
 

              
 


