
 

  

  

บริษัท บุญท้ิง แฟมิล่ี จ ำกัด 

Boonting Family Co.,Ltd. 

 
 

CALL US  

083-819-8103 

 

 ทะเบียนบริษัท 
 

เลขทะเบียน 
 

0105563141607 
ประกอบธุรกิจ กจิกรรมการจดัท า

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ตามวตัถุประสงค์ของผูใ้ช ้

วนัท่ีจด
ทะเบียน 

25 กนัยายน 2563 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

 

ข้อมูลติดต่อ 
 

โทร 
 

083-819-8103 
อีเมล์ boonting.fam@gmail.com 

เวบ็ไซต์ boonting.com 
ท่ีอยู่ 41/42 ฟิล คอนโด ซอย

ลาดพร้าว 33 แขวงจนัทร
เกษม เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

 

ทีมงานหลัก 
 

 

 

 

Kengsak Tonniem 
Team Leader ,Implementer 
,Web & Mobile Developer 
(Full Stack Developer) 

 

 
 

 

 

Anupon Chaisiri 
PHP & .Net Programmer and 
Full Stack Developer 

 

 
 

 

 

Totsaporn Siripokkul 
Software Architecture and 
Mobile Developer 

 

 
 

 

 

Aleena Siripisarnprasert 
Graphic Designer & 
Multimedia Creator 

 

 

 

บริการพัฒนาระบบ 
 

Work Management System 
ระบบบรหิารจดัการงานภายในองค์กร เพื่อการ

ผสานงาน การบูรณาการภายในองค์กรและลูกค้า การจดัการ
ภาระงานของพนักงาน การจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบังาน การ
เรยีกดูรายงานเชงิปรมิาณและเชงิวเิคราะห์ในมุมของผู้รบัผดิชอบ
งานและผู้บรหิารงาน 
 

Resourcing & Inventory Management 
ระบบบรหิารจดัการทรพัยากายในองค์กร 

ทรพัยากรมนุษย์ ทรพัย์สนิ เอกสาร บรหิารจดัการสต๊อกสนิค้า 
คลงัสนิค้า ที่ต้องมกีารจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาการ
ใช้ระบบแมนนวล ลดเวลาการสบืค้น การสูญหายหรอืความ
ผดิพลาด 
 

Worlflow Management System 
ระบบเดนิโฟลวเอกสาร ระบบการอนุมติัตามล าดบั

ขัน้ตอน ระบบเดนิโฟลวเพื่อควบคุมสถานะของกระบวนการใดๆ 
ที่ต้องมหีรอือาจมกีารขออนุมติัการด าเนินการต่อตาม Work 
Structure ที่ซบัซ้อน 
 

Analytics System 
ระบบรายงานการวเิคราะห์ข้อมูล โอกาส แนวโน้ม

และการพยากรณ์ ในรูปแบบกราฟต่างๆ โดยการใช้ข้อมูลน ามา
ออกกราฟวเิคราะห์ที่สามารถเจาะลึกไปถึงรายละเอียด หรอื
ข้อมูลดบิ การน าเข้าหรอืส่งออกไฟล์เพื่อไปจดัท ารายงานของ
ตนเองต่อ เพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจได้แม่นย ายิง่ขึ้น 
 

Map & Route 
ระบบงานที่ต้องมกีารใช้แผนที่และการจดัการ

เส้นทางในการเดนิทาง เช่นระบบงานแผนที่ภาษีที่ดนิ ระบบการ
มอร์นิเตอร์ต่างๆที่มพีื้นที่มาเก่ียวข้อง ระบบงานการทาง เป็นต้น 
โดยทมีงานมคีวามช านาญในการใช้ไลบรารี่ที่มคีวามแม่นย าและ
น่าเชื่อถืออย่าง Google Map 
 

Booking & Shopping 
ระบบการจองและระบบขายสนิค้าออนไลน์ เช่น 

ระบบการจองโรงแรม ระบบขายสนิค้าที่สามารถให้ลุกค้าเข้ามา
จอง / ซื้อ สนิค้าและบรกิาร มกีารโต้ตอบกบัลูกค้า มกีารออก
เอกสารใบสัง่ซื้อ เอกสารการแจ้งช าระเงนิ ระบบตะกร้าสนิค้า 
และระบบจ่ายเงนิออนไลน์ 
 

Company Official Website 
เว็บไซต์บรษัิท ธุรกิจ หรอืบรกิารของคุณ ด้วยการ

ออกแบบและพฒันาใหม่ทัง้หมด ซึ่งสามารถแสดงถึงเอกลกัษณ์ 
ข้อมูลธุรกิจ ผลงาน การติดต่อ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
ธุรกิจ องค์กรของคุณ พร้อมระบบจดัการเน้ือหา (ระบบหลงับ้าน) 
ที่คุณสามารถปรบัเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ด้วยบุคลากรของคุณเอง 
 

Specialized & Customized 
ระบบงานที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของ

ธุรกิจและองค์กรคุณ คุณสามารถออกแบบระบบจดัการและแก้ไข
ปัญหาในงานของคุณได้เอง โดยที่เราจะมหีน้าที่ให้ค าปรกึษา
เก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการพฒันา การวเิคราะห์แนวทางการ
ใช้งาน และพฒันาให้คุณจนส าเร็จ 

เกี่ยวหับบริษัท 
 

บริษัท บุญทิ้ ง แฟมิลี่  จ ากัด  รับพัฒนา
ระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่าง ๆ ใน
องค์กร ทัง้รูปแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เวบ็ และ
โมบายแอพ รวมถึงพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อและ
ท างานร่วมกบัอุปกรณ์ IT และอุปกรณ์ IOT ด้วย 

เราเริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันเป็นทีมงาน
อสิระ ในชื่อ “บุญทิ้ง ‘s Family” จากเจ้าหน้าที่สาย
งานพัฒนาระบบในบริษัทเอกชนที่ เ ก็บเกี่ยว
ประสบการณ์การท างานมากมาย ท างานควบคู่กับ
งานอิสระ จนในที่สุดจึงได้ออกมาจัดตัง้และจด
ทะเบยีนเป็น “บรษิทั บุญทิ้ง แฟมลิี่ จ ากดั” ในที่สุด 

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการพัฒนา
ระบบ ให้กับบริษัทเอกชนเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ และ
หน่วยงานภาครฐัมากมาย เป็นที่ปรกึษาวเิคราะห์
ระบบและสอนการพฒันาโครงการโปรเจคจบของ
นักศกึษามหาวทิยาลยัมากกว่า 200 โครงการ เรา
จึงพร้อมและมีความเชี่ยวชาญที่จะวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
และใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากที่สุดตามที่
ลูกค้าต้องการ 

 
 

 
 
 

 
“ระบบที่ดีต้องมีหน้าที่ช่วยแบ่งเบา ไม่ใช่

เพ่ิมภาระงาน บุญทิ้งมุ่งเน้นพัฒนา

โปรแกรมที่ใช้ง่ายๆ ให้บุคลากรอาวุโสใช้

งานได้ ฟงัก์ชั่นครบ ทุกคนในองค์กร

ปรับตัวใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ” 

 

 ผลงานท้ังหมดของเรา 

รับชมผลงานท้ังหมดของเราด้วยการแสกน QR Code 

หรือไปท่ี www.boonting.com 

  



 

  

 

 

ผลงำนล่ำสุดท่ีเรำภำคภูมิใจเสนอ 

ผลงานการพัฒนาและให้บริการระบบของเรา 

 

CU-TaXGO (พัฒนาและให้บริการในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

ระบบจัดการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เป็นระบบท่ีใช้ในการจัดการเกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังภาษีป้าย 

ผู้ใช้งานเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่ัวประเทศไทย ให้บริการมาแล้ว

ถึง 3 ปีภาษี เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ . 2562 ปัจจุบันมี อปท. ท่ีใช้งานกว่า 

1,400 อปท. ท้ัง อปท. ขนาดใหญ่อย่างเทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาล

ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล และมีบัญชีผู้ใช้งานกว่า 4,000 บัญชี 

 

ระบบน้ีเป็นระบบขนาดใหญ่และยังคงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถค านวณค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ภาษีป้าย แบบซับซ้อนสูงสุด ออกแบบฟอร์มหนังสือต่าง ๆ ท่ีใช้ในราชการท้องถิ่น และท่ีส่งให้กับประชาชนผู้อยู่ใน

ข่ายภาษี อีกท้ังมีการให้บริการระบบเช่ือมต่อกับระบบของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทยด้วย 

 

 
 

 

P-TaX (พัฒนาและให้บริการในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

ระบบจัดการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ให้บริการปีภาษี 2563 - 2564 

 

เป็นระบบงานเดียวกับ CU-TaXGO แต่มีการปรับรูปลักษณ์และฟงัก์ช่ันพิเศษให้

เหมาะสมกับหน่วยงานเขตท้ัง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้บริการโดยรองรับ

ข้อมูลมหาศาล เน่ืองจากกรุงเทพมหานครมีประชาชนผู้อยู่ในข่ายภาษี รวมท้ังข้อมูล

แปลงท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุดจ านวนมาก 

 

ระบบน้ีให้บริการกับกรุงเทพมหานครถึง 2 ปีภาษี ในข้อตกลงเร่ืองความช่วยเหลือระหว่างจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ให้กับกรุงเทพมหานคร มีการประเมินค่าภาษีกว่า 30,000 ล้านบาท และมีการรับช าระเงินผ่านระบบ 

โดยสิ้นสุดหลังให้บริการปีภาษี 2564 เสร็จสิ้น ถือเป็นคุณูปการด้านวิชาการเน่ืองจากความซับซ้อนของการค านวณ

ภาษีสูงสุดของประเทศไทย อยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

 

 



 

  

 

 

 

ระบบและแอปพลิเคชันเรียกดูกล้องวงจรปิด 

ทั้งหมดของเทศบำล 

 

 
 

เรียกดูภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด ที่อยู่ใน

เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางแม่นาง จังหวัด

นนทบุรี 

โรงพยำบำลสัตว์ทองหล่อ 

(Thonglor Cares Application) 

 

 
 

ระบบบริหารงานการขายและติดตามการใช้งานแพคเกจ 

Thonglor Cares ส าหรับสัตว์เลี้ยงของ โรงพยาบาล

สัตว์ทองหล่อง 

 

 

ระบบจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 

 

 
 

เป็นระบบบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง

บริหารลูกหนี้ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระค่าจัดเก็บในแต่ละปีภาษี มี

ระบบออกใบแจ้งประเมินที่สามารถรับช าระเงินออนไลน์และ

ระบบใบเสร็จ รวมถึงการออกรายงาน กค. ต่าง ๆ 

 

B2S Price Checker  

and Ads 

 

 
 

ระบบตรวจสอบราคาสินค้า และแสดงส่ือโฆษณาของ B2S 

ผ่านเคร่ือง Price Checker  

(Window Tablet) 

 

 
 

 

ระบบกำรลงทะเบียนเขำ้ใช้งำนบริกำร 

เครือข่ำยของกรมธนำรักษ ์

 

 
 

ส าหรับการลงทะเบียนขอใช้งาน Wi-Fi , VPN , Email และ

อื่นๆเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของกรมธนารักษ์ 

 

 

 

สามารถรับชมผลงานทั้งหมดของเรา 

ด้วยการแสกน QR Code 

 

 
 

หรือไปที่ www.boonting.com 

เมนู “ตัวอย่างผลงาน” 

 

 

http://www.boonting.com/

