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บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

เป็นระบบที�จดัการข้อมลูสนิทรัพย์ ประกอบด้วยสนิทรัพย์กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน กลุม่อาคารสถานที� กลุม่

เครื�องจกัรกล และกลุม่วสัดคุงเหลอืประจําปี(อะไหล)่ ประกอบด้วยฟังก์ชนัการทาํงานดงันี � 

1. การบนัทกึและตรวจสอบทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ 

2. การตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

3. การปรับปรุงสนิทรัพย์ 

4. การตรวจสอบครุภณัฑ์ 

5. การสรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน 

6. การสรุปบญัชีสนิทรัพย์ประจําปี 

 

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ ๆ ไป 
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2 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 2-2 
 

บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 

 
การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที�  Start > Program >ระบบบญัชีเงินทนุหมนุเวยีน > ระบบสนิทรัพย์ > ระบบสนิทรัพย์ 

2. ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน    เพื�อเข้าสูร่ะบบสนิทรัพย์ดงัรูป 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบรุหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 2.2  

 

ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
1. Tab ระบบสนิทรัพย์ มีเมนกูารทาํงาน ดงันี � 

1.1 ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

1.1.1 ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

1.1.2 ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัพ์สาํรวจ  

1.1.3 ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� 

1.1.4 ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร 

1.1.5 ตรวจสอบทะเบยีนคมุสนิทรัพย์กลุม่เครื�องจกัรกล 

1.1.6 ตรวจสอบทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่วสัดคุงเหลอื (อะไหล)่ 

1.2 ตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

1.2.1 ตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

1.2.2 ตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� 

1.2.3 ตรวจสอบตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล 

1.2.4 ตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ  

1.3 ปรับปรุงสนิทรัพย์ 
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1.3.1 ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

1.3.2 ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� 

1.3.3 ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เติมอาคาร 

1.3.4 ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ  

1.4 ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ 

1.4.1 ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

1.4.2 ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� 

1.4.3 ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร 

1.4.4 ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล 

1.4.5 ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล กรณีการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

1.4.6 ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัพ์สาํรวจ  

1.5 การตรวจสอบครุภณัฑ์ประจําปี 

1.6 การตรวจสอบครุภณัฑ์สาํรวจประจําปี 

1.7 สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน 

1.7.1 สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

1.7.2 สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่อาคารสถานที� 

1.7.3 สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่เครื�องจกัรกล 

1.7.4 สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ  

1.8 สรุปบญัชีสนิทรัพย์ประจําปี 

1.8.1 สรุปบญัชีวสัดคุงเหลอืประจําปี (อะไหล)่ 

1.8.2 สรุปบญัชีจําหนา่ยสนิทรัพย์ 

1.9 สบืค้น 

1.10 รายงาน 
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คลกิ Tab สว่นข้อมลูหลกั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  

 

2. Tab สว่นข้อมลูหลกั มีเมนกูารทาํงานดงันี � 

2.1 ข้อมลูประเภทครุภณัฑ์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

2.2 ข้อมลูครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน 

2.3 ข้อมลูประเภท ครุภณัฑ์สาํรวจ 

2.4 ข้อมลูครุภณัฑ์สาํรวจ   

2.5 ข้อมลูประเภทครุภณัฑ์ กลุม่อาคารสถานที� 

2.6 ข้อมลูยี�ห้อครุภณัฑ์ 

2.7 ข้อมลูรายละเอยีดครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน 

 

การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 2-6 
 

การออกจากโปรแกรม 
1. คลกิปุ่ ม จบโปรแกรม หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัดงัรูป 

 
รูปที� 2.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบปิดโปรแกรมที�ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ กลบัสูห่น้าจอปกต ิ

 

หมายเหตุ 
1. กรณีระบชืุ�อผู้ใช้ระบบและรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.5  

 

2. กรณีที�เข้าระบบโดยเครื�องที�ยงัไมม่ีการลงทะเบียน เมื�อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.6  
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2.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.7  

 

2.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

2.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียน เพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

2.4 หลงัจากทาํการลงทะเบยีนเครื�องแล้วจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ (สามารถดวูิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ใน

หวัข้อ “การเข้าโปรแกรม”) 
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ข้อมูลหลัก 
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บทที� 3 : ข้อมูลหลัก 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างข้อมลูเริ�มต้นการทํางานของระบบ เมื�อคลกิเลอืก Tab ข้อมลูหลกั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.1  

 

หน้าจอเมนขู้อมลูหลกั แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. ข้อมลูประเภทครุภณัฑ์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

2. ข้อมลูครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน 

3. ข้อมลูประเภท ครุภณัฑ์สาํรวจ  

4. ข้อมลูครุภณัฑ์สาํรวจ  

5. ข้อมลูประเภทครุภณัฑ์ กลุม่อาคารสถานที� 

6. ข้อมลูยี�ห้อครุภณัฑ์  

7. ข้อมลูรายละเอยีดครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน  
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ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 
 

ข้อมลูประเภทครุภณัฑ์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ใช้ในการกําหนดประเภทให้กบัสนิทรัพย์กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลประเภทครุภณัฑ์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.2  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รหสัประเภทครุภณัฑ์ 

- ชื�อประเภทครุภณัฑ์ 

- สถานะ คลกิ  ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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ข้อมูลครุภัณฑ์เครื�องใช้สาํนักงาน 
 

ข้อมลูครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน ใช้ในการกําหนดครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังานให้กบัสนิทรัพย์ เชน่ คอมพิวเตอร์ตั �ง

โต๊ะ พดัลมติดเพดาน เป็นต้น 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนักงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.4  

การเพิ�มข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูประเภทครุภณัฑ์ 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

- รหสัครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน 

- ชื�อครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน, อายกุารใช้งาน (ปี) และหมายเหต ุ

- หนว่ยนบั ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- สถานะ คลกิ  ใช้งาน 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูประเภทครุภณัฑ์ 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูประเภทครุภณัฑ์ 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.5  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์สาํรวจ  
 

ข้อมลูประเภทครุภณัฑ์สาํรวจ  ใช้ในการกําหนดประเภทครุภณัฑ์สาํรวจ  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลประเภทครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.6  

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รหสัประเภทครุภณัฑ์สาํรวจ 

- ชื�อประเภทครุภณัพ์สาํรวจ  

- หมายเหต ุ

- สถานะ คลกิ  ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการ ประเภทครุภณัฑ์สาํรวจในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. คลกิเลอืกรายการ ประเภทครุภณัฑ์สาํรวจในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลครุภัณฑ์สาํรวจ 
 

ข้อมลูครุภณัฑ์สาํรวจ ใช้ในการกําหนดครุภณัฑ์สาํรวจให้กบัสนิทรัพย์  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.8  

การเพิ�มข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูประเภทครุภณัฑ์สาํรวจ  

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รหสัครุภณัฑ์สาํรวจ 

- ชื�อครุภณัฑ์สาํรวจ 

- อายกุารใช้งาน(ปี) 

- หนว่ยนบั ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- สถานะ คลกิ  ใช้งาน 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูประเภทครุภณัฑ์สาํรวจ 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูประเภทครุภณัฑ์สาํรวจ 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.9  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มอาคารสถานที� 
 

ข้อมลูประเภทครุภณัฑ์ กลุม่อาคารสถานที� ใช้ในการกําหนดประเภทอาคารสถานที�ให้กบัสนิทรัพย์ กลุม่อาคาร

สถานที� 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลประเภทครุภณัฑ์ กลุ่มอาคารสถานที� จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป 

 
รูปที� 3.10  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รหสัประเภทครุภณัฑ์ 

- ชื�อประเภทครุภณัฑ์ 

- หมายเหต ุ

- สถานะ คลกิ  ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.11  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. เตรียมข้อมลู รหสัประเภทครุภณัฑ์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน และรหสัหนว่ยนบั เพื�ออ้างอิงในการระบขุ้อมลูครุภณัฑ์

เครื�องใช้สาํนกังาน 

2. กรณีลบข้อมลูที�นําข้อมลูไปอ้างองิแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.12  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลยี�ห้อครุภัณฑ์  
 

หน้าจอข้อมลูยี�ห้อครุภณัฑ์ ใช้ในการจดัการข้อมลูยี�ห้อครุภณัฑ์สาํหรับเครื�องใช้สาํนกังาน และครุภณัฑ์สาํรวจ  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลยี�ห้อครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.13  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รหสัยี�ห้อครุภณัฑ์ 

- ใช้กบั คลกิ  กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน หรือ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ 

- ชื�อยี�ห้อครุภณัฑ์ 

- หมายเหต ุ

- สถานะ คลกิ  ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหายี�ห้อครุภณัฑ์ คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องรหสัยี�ห้อครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.14  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เรียง 

 สถานะ 

 ชื�อยี�ห้อครุภณัฑ์ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูรหสัยี�ห้อครุภณัฑ์แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูรหสัยี�ห้อครุภณัฑ์แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.15  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

ข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์เครื�องใช้สาํนักงาน  
 

หน้าจอข้อมลูรายละเอยีดครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน ใช้ในการแก้ไขรายละเอยีดครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลรายละเอยีดครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนักงาน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.16  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูลรายละเอียดครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนักงาน 

1. ระบเุงื�อนไขการค้นหาข้อมลูดงันี �  

- ศนูย์เครื�องจกัรกล 

- ประเภทครุภณัฑ์ 

- สถานะ 

- หมายเลขครุภณัฑ์ 

- ยี�ห้อ 

- ชื�อครุภณัฑ์ 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาตามเงื�อนไขที�ระบใุนตาราง  

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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4 
ลงทะเบียนคุมสนิทรัพย์ 
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บทที� 4 : ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
 

ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ เป็นหน้าจอสาํหรับ บนัทกึข้อมลูรายการสนิทรัพย์กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน กลุม่อาคาร

สถานที� และการตอ่เติมอาคาร จากเอกสาร ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ. 1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ. 

1-28) หรือสญัญาซื �อขายลงในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ และสาํหรับตรวจสอบข้อมลูทะเบียนคมุสนิทรัพย์ ของกลุม่เครื�องจกัรกล 

หรือกลุม่วสัดคุงเหลอื (อะไหล)่  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1  

 

หน้าจอเมนลูงทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

2. ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ  

3. ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� 

4. ลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร 

5. ตรวจสอบทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล 

6. ตรวจสอบทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่วสัดคุงเหลอื (อะไหล)่ 

ซึ�งจะอธิบายการวิธีการใช้งานของแตล่ะเมนยูอ่ย ในบทตอ่ไป 
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4-1 
ลงทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 
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บทที� 4-1 : ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 
 

หน้าจอลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ใช้สาํหรับบนัทกึข้อมลูสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังานที�ทํา

การจดัซื �อ/จดัจ้าง หรือได้รับบริจาค ลงในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนลูงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสาร คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ(พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง(พ.1-28) 

หรือสญัญาซื �อขาย 

- วนัที�เอกสาร และวนัที�ตรวจรับ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ(พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง(พ.1-28) 

หรือสญัญาซื �อขาย 
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- ชื�อผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้บริจาค ,ที�อยู ่และโทร คือข้อมลูชื�อ ที�อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ของผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้บริจาค 

- ประเภทเงิน คลกิ  เงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ, เงินบริจาค/เงินชว่ยเหลอื หรืออื�นๆ 

- วิธีการได้มา คลกิ  ตกลงราคา, สอบราคา, ประกวดราคา, วิธีพเิศษ, รับบริจาค หรืออื�นๆ 

- หมายเหต ุ

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไข รายการครุภณัฑ์สาํนกังาน สามารถทาํได้ดงันี � 

 
รูปที� 4.1.2  

 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดรายการครุภณัฑ์สาํนกังาน 

- ระบรุหสัครุภณัฑ์สาํนกังาน, รหสัยี�ห้อ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้

ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ลกัษณะ/คณุสมบตัิ, รุ่นแบบ 

- จํานวน และราคาตอ่หนว่ย 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่อง 

คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 
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- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์สาํนกังาน (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการครุภณัฑ์สาํนกังาน) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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การกาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม กาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.5  

 

4. วิธีการกําหนดหมายเลขครุภณัฑ์ สามารถทาํได้ดงันี � 

กาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์โดยระบบ 

1. ระบขุ้อมลูหมายเลขครุภณัฑ์ 

2. คลกิปุ่ ม กาํหนดเลข เพื�อกําหนดหมายเลขครุภณัฑ์ระบบแสดงหมายเลขครุภณัฑ์ในตาราง 

กาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์โดยผู้ใช้ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง ที�คอลมัน์หมายเลขครุภณัฑ์ 

2. ระบหุมายเลขครุภณัฑ์ในตาราง ถ้าต้องการระบหุมายเลขครุภณัฑ์รายการตอ่ไป ให้กด Enter  
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กาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์โดยนําเข้าไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.6  

 

2. เลอืกไฟล์ที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงหมายเลขครุภณัฑ์ในตาราง 

 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึหมายเลขครุภณัฑ์ และออกจากหน้าจอ 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อยกเลกิการบนัทกึหมายเลขครุภณัฑ์ และออกจากหน้าจอ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลงทะเบียน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลงทะเบียน 

4. หลงัจากยืนยนัลงทะเบียนแล้ว จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.9  
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การยกเลกิยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.10  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิลงทะเบยีน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิลงทะเบียน 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารลงทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสาร 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.11  
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 เลขที�เอกสาร 

 วนัที�เอกสาร คือวนัที�จดัทําเอกสาร สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�รับครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 สถานะ เลอืกจาก สร้างเอกสาร, ยืนยนัข้อมลู, ทั �งหมด 

 แสดงข้อมลูที�ยงัไมกํ่าหนดหมายเลขครุภณัฑ์ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

2. ค้นหาข้อมลูครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน คลกิ  ท้ายช่องครุภณัฑ์สาํนกังาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.12  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 4-1-10 
 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทครุภณัฑ์ คือข้อมลูประเภทครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน  

 รหสัครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 ชื�อครุภณัฑ์ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

3. ค้นหาข้อมลูยี�ห้อครุภณัฑ์ คลกิ  ท้ายช่องยี�ห้อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.13  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เรียง เลอืกจาก ตามรหสั, ตามรายชื�อ แล้ว ระบบแสดงตามที�เลอืก 

 สถานะ เลอืกจาก ใช้งาน, ไมใ่ช้งาน แล้ว ระบบแสดงตามที�เลอืก 

 ชื�อยี�ห้อครุภณัฑ์ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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ตัวอย่างไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.14  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึตวัอยา่งไฟล์นําเข้าหมายเลขครุภณัฑ์ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. หมายเลขครุภณัฑ์สนิทรัพย์กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ประกอบด้วยตวัเลข 4 ชดุ ได้แก่  

รหสัประเภทครุภณัฑ์-รหสัครุภณัฑ์-เลขที�รันนิ�ง-ปีงบประมาณที�ได้รับ เช่น ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 4 ลิ �นชกั  

มีรหสั 7110-55-02675-32 เป็นต้น 

2. กรณี ยืนยนัการลงทะเบียนโดยไมกํ่าหนดหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.15  

 

3. กรณี ยืนยนัการลงทะเบียนโดย กําหนดหมายเลขครุภณัฑ์บางสว่น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1.16  
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4-2 
ลงทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 
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บทที� 4-2 : ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 
 

หน้าจอลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� ใช้สาํหรับบนัทกึสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที�ลงในทะเบยีนคมุ

สนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนลูงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 4.2.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ(พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/

สั�งจ้าง(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

- วนัที�เอกสาร และวนัที�ตรวจรับ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ประเภทเอกสาร เลอืกจากใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ(พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง(พ.1-28) 

หรือสญัญาซื �อขาย 
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- หมายเหต ุ

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไข รายการครุภณัฑ์ สามารถทําได้ดงันี � 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดรายการครุภณัฑ์ 

- ประเภทครุภณัฑ์ 

- หมายเลขครุภณัฑ์, ชื�อครุภณัฑ์, อายกุารใช้งาน (ปี) และราคา 

- หนว่ยนบั ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.2.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการครุภณัฑ์) 
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5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.2.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.2.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลงทะเบียน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลงทะเบียน 
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4. หลงัจากยืนยนัลงทะเบียนแล้ว จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 4.2.5  

 

การยกเลกิยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.2.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิลงทะเบยีน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิลงทะเบียน 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารลงทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสาร

ลงทะเบียนคมุ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.2.7  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 เลขที�เอกสาร 

 วนัที�เอกสาร คือวนัที�จดัทําเอกสาร สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�รับครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 สถานะ เลอืกจาก สร้างเอกสาร, ยืนยนัข้อมลู, ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาหนว่ยนบัทั �งหมด คลกิ  ท้ายช่องหนว่ยนบั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.2.8  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียง ตามรหสั หรือตามรายชื�อ และระบขุ้อมลูที�ต้องการค้นหาตามเงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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4-3 
ลงทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 

กรณีต่อเตมิอาคาร 
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บทที� 4-3 : ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� กรณีต่อเตมิอาคาร 

 

หน้าจอลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร ใช้สาํหรับข้อมลูสนิทรัพย์กลุม่อาคารสถานที� 

ที�มีการตอ่เตมิอาคาร ลงในทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนลูงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� กรณีต่อเติม

อาคาร จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ 

- วนัที�เอกสาร และวนัที�ตรวจรับ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ประเภทเอกสาร 

- หมายเหต ุ

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไข รายการครุภณัฑ์ สามารถทําได้ดงันี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 4-3-3 
 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดรายการครุภณัฑ์ 

- ระบหุมายเลขครุภณัฑ์แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

- ชื�อครุภณัฑ์, อายกุารใช้งาน (ปี) และราคา 

- หนว่ยนบั ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการครุภณัฑ์) 
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5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลงทะเบียน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการลงทะเบยีน 
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4. หลงัจากยืนยนัลงทะเบียนแล้ว จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.5  

 

การยกเลกิยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิลงทะเบยีน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิลงทะเบียน 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารลงทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เติมอาคาร คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้าย

ช่องเลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.7  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 เลขที�เอกสาร 

 วนัที�เอกสาร คือวนัที�จดัทําเอกสาร สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�รับครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 สถานะ เลอืกจาก สร้างเอกสาร, ยืนยนัข้อมลูแล้ว, ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาสนิทรัพย์ อาคารสถานที� คลกิ  ท้ายช่องหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.8  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หมายเลขครุภณัฑ์ 

 ประเภทครุภณัฑ์ คือข้อมลูครุภณัฑ์อาคารสถานที� สว่นข้อมลูหลกั ระบบสนิทรัพย์ 

 ชื�อครุภณัฑ์ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�รับครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 4-3-8 
 

3. ค้นหาหนว่ยนบัทั �งหมด คลกิ  ท้ายช่องหนว่ยนบั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.3.9  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียง ตามรหสั หรือตามรายชื�อ และระบขุ้อมลูที�ต้องการค้นหาตามเงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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4-4 
ตรวจสอบทะเบยีนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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บทที� 4-4 : ตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องจักรกล 

 

หน้าจอตรวจสอบทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูเครื�องจกัรกล ได้แก่ข้อมลูศนูย์

เครื�องจกัรกล ประเภทเครื�องจกัรกล ยี�ห้อและรุ่นเครื�องจกัรกล วนัที�ตรวจรับ ราคา และอายกุารใช้งาน 

จากหน้าจอเมนลูงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ตรวจสอบทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องจักรกล จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4.1  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. เงื�อนไขการค้นหา 

- ปีงบประมาณ คือปีงบประมาณ ที�ได้รับเครื�องจกัรกล 

- วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�รับเครื�องจกัรกล สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- รหสัประเภทเครื�องจกัรกล สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- หมายเลขเครื�องจกัรกล 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

4. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4.2  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

3. คลกิ  ท้ายช่องนําลง File กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4.3  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์และบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�แสดง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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หมายเหตุ 

1. ค้นหาข้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องรหสัประเภทเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4.4  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียง ตามรหสัเครื�องจกัรกล หรือตามชื�อเครื�องจกัรกล และระบขุ้อมลูที�ต้องการค้นหา

ตามเงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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2. ค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรม คลกิ  ท้ายช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4.5  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ศนูย์ฯต้นสงักดั สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 รหสัเครื�องจกัรกล แล้วระบรุหสักลุม่เครื�องจกัรกล 

 รหสัยี�ห้อ 

 รหสัสมรรถนะ 

 Running Number 

 ปี ค.ศ. 

 หมายเลขทะเบียน 

 สถานะ คือสถานะของเครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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4-5 
ตรวจสอบทะเบยีนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มวัสดุคงเหลือ (อะไหล่) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 4-5 : ตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มวัสดุคงเหลือ (อะไหล่) 
 

หน้าจอตรวจสอบทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่วสัดคุงเหลอื (อะไหล)่ ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูวสัดคุงเหลอื (อะไหล)่ 

ในช่วงเดือนที�ระบเุงื�อนไข ประกอบด้วยข้อมลูยอดยกมา รับมา จา่ยไป ยอดคงเหลอื ราคาตอ่หนว่ย เป็นต้น 

จากหน้าจอเมนลูงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ตรวจสอบทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มวัสดุคงเหลือ (อะไหล่) 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.5.1  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. เงื�อนไขการค้นหา  

- ปีงบประมาณ 

- เดือน 

- ศนูย์เครื�องจกัรกล สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

4. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.5.2  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

3. คลกิ  ท้ายช่องนําลง File กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.5.3  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์และบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�แสดง 
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หมายเหตุ 

1. ค้นหาข้อมลูหนว่ยงาน คลกิ  ท้ายช่องศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.5.4  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

 ชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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4-6 
ลงทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ 
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บทที� 4-6 : ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มครุภัณฑ์สาํรวจ 
 

หน้าจอลงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ ใช้สาํหรับบนัทกึข้อมลูสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ ที�ทําการ

จดัซื �อ/จดัจ้าง หรือได้รับบริจาค ลงในทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนลูงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏ 

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสาร คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ(พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง(พ.1-28) 

หรือสญัญาซื �อขาย 

- วนัที�เอกสาร และวนัที�ตรวจรับ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ(พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง(พ.1-28) 

หรือสญัญาซื �อขาย 
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- ชื�อผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้บริจาค ,ที�อยู ่และโทร คือข้อมลูชื�อ ที�อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ของผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้บริจาค 

- ประเภทเงิน คลกิ  เงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ, เงินบริจาค/เงินชว่ยเหลอื หรืออื�นๆ 

- วิธีการได้มา คลกิ  ตกลงราคา, สอบราคา, ประกวดราคา, วิธีพเิศษ, รับบริจาค หรืออื�นๆ 

- หมายเหต ุ

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไข รายการครุภณัฑ์สาํรวจ สามารถทําได้ดงันี � 

 
รูปที� 4.6.2  

 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดรายการครุภณัฑ์สาํรวจ 

- ระบรุหสัครุภณัฑ์สาํรวจ, รหสัยี�ห้อ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ใน

หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ลกัษณะ/คณุสมบตัิ, รุ่นแบบ 

- อายกุารใช้งาน (ปี), จํานวน และราคาตอ่หนว่ย 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่อง 

คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 
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- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์สาํรวจ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการครุภณัฑ์สาํรวจ) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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การกาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์สาํรวจ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม กาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.5  

 

4. วิธีการกําหนดหมายเลขครุภณัฑ์ สามารถทาํได้ดงันี � 

กาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์โดยระบบ 

1. ระบขุ้อมลูหมายเลขครุภณัฑ์ 

2. คลกิปุ่ ม กาํหนดเลข เพื�อกําหนดหมายเลขครุภณัฑ์ระบบแสดงหมายเลขครุภณัฑ์ในตาราง 

กาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์โดยผู้ใช้ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง ที�คอลมัน์หมายเลขครุภณัฑ์ 

2. ระบหุมายเลขครุภณัฑ์ในตาราง ถ้าต้องการระบหุมายเลขครุภณัฑ์รายการตอ่ไป ให้กด Enter  
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กาํหนดหมายเลขครุภณัฑ์โดยนําเข้าไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.6  

 

2. เลอืกไฟล์ที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงหมายเลขครุภณัฑ์ในตาราง 

 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึหมายเลขครุภณัฑ์ และออกจากหน้าจอ 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อยกเลกิการบนัทกึหมายเลขครุภณัฑ์ และออกจากหน้าจอ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลงทะเบียน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลงทะเบียน 

4. หลงัจากยืนยนัลงทะเบียนแล้ว จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.9  
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การยกเลกิยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.10  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิลงทะเบยีน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิลงทะเบียน 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารลงทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสาร จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.11  
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 เลขที�เอกสาร 

 วนัที�เอกสาร คือวนัที�จดัทําเอกสาร สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�รับครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 สถานะ เลอืกจาก สร้างเอกสาร, ยืนยนัข้อมลู, ทั �งหมด 

 แสดงข้อมลูที�ยงัไมกํ่าหนดหมายเลขครุภณัฑ์ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

2. ค้นหาข้อมลูครุภณัฑ์สาํรวจ คลกิ  ท้ายช่องครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.12  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทครุภณัฑ์ คือข้อมลูประเภทครุภณัฑ์สาํรวจ  

 รหสัครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 ชื�อครุภณัฑ์ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

3. ค้นหาข้อมลูยี�ห้อครุภณัฑ์ คลกิ  ท้ายช่องยี�ห้อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.13  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เรียง เลอืกจาก ตามรหสั, ตามรายชื�อ แล้ว ระบบแสดงตามที�เลอืก 

 สถานะ เลอืกจาก ใช้งาน, ไมใ่ช้งาน แล้ว ระบบแสดงตามที�เลอืก 

 ชื�อยี�ห้อครุภณัฑ์ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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ตัวอย่างไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.14  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึตวัอยา่งไฟล์นําเข้าหมายเลขครุภณัฑ์ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. หมายเลขครุภณัฑ์สาํรวจ ประกอบด้วยตวัเลข 4 ชดุ ได้แก่  

รหสัประเภทครุภณัฑ์-รหสัครุภณัฑ์-เลขที�รันนิ�ง-ปีงบประมาณที�ได้รับ  

2. กรณี ยืนยนัการลงทะเบียนโดยไมกํ่าหนดหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.15  

 

3. กรณี ยืนยนัการลงทะเบียนโดย กําหนดหมายเลขครุภณัฑ์บางสว่น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6.16  
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5 
ตดัทะเบียนคุมสนิทรัพย์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 5 : ตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
 

ตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ เป็นหน้าจอสาํหรับ จดัทําข้อมลูการตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน หรือ

กลุม่อาคารสถานที� เพื�อตดัรายการสนิทรัพย์ออกจากทะเบยีนคมุสนิทรัพย์หลงัจากที�มีการรับชําระเงินคา่ขายทอดตลาดครบ

แล้ว และใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูการตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์กลุม่เครื�องจกัรกลจากการจําหนา่ย 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1  

 

หน้าจอเมนตูดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. ตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

2. ตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ 

3. ตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� 

4. ตรวจสอบตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล 

ซึ�งจะอธิบายการวิธีการใช้งานของแตล่ะเมนยูอ่ย ในบทตอ่ไป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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5-1 
ตดัทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 5-1 : ตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 
 

หน้าจอตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ใช้สาํหรับบนัทกึข้อมลูการตดัทะเบยีนสนิทรัพย์ กลุม่

เครื�องใช้สาํนกังานที�มีการประกาศขายทอดตลาด และเสร็จสิ �นการประมลูแล้วลงในระบบ เพื�อสง่ข้อมลูสาํหรับบนัทกึรับเงิน

หลกัประกนัสู้ราคาคา่ขายทอดตลาด และรับชําระเงินคา่ขายทอดตลาดในระบบรายได้และนําสง่เงิน ก่อนจะทําการตดั

สนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ออกจากทะเบียนคมุ 

จากหน้าจอเมนตูดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม  ตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- เลขที� พ.1-26 

- วนัที� พ.1-26, วนัที�จําหนา่ย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เลขที�ประกาศ 

- ลงวนัที� 
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- ระบขุ้อมลูชื�อผู้ประมลูได้ 

- จํานวนเงินหลกัประกนั คือจํานวนเงินหลกัประกนัสู้ราคาคา่ขายทอดตลาดที�ผู้ประมลูจะต้องชําระก่อนการ

ประมลู ซึ�งกําหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดเครื�องใช้สาํนกังาน 

- กรณีแบง่ชําระ คลกิ  แล้วระบขุ้อมลูจํานวน % ของคา่ขายทอดตลาดที�จะแบง่ชําระในงวดแรก 

- หมายเหต ุ

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไข รายการครุภณัฑ์สาํนกังาน สามารถทาํได้ดงันี � 

 
รูปที� 5.1.2  

 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. คลกิ  ท้ายช่องหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.3  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทครุภณัฑ์ คือประเภทข้อมลูครุภณัฑ์เครื�องใช้สาํนกังาน  

 หมายเลขครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 ชื�อครุภณัฑ์ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�ทําการตรวจรับครุภณัฑ์ที�ได้มา สามารถระบเุป็นช่วงได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

3. คลกิ  กําหนดราคาขายเอง 

4. ระบขุ้อมลูราคาจําหนา่ย 

5. ระบขุ้อมลูราคาประเมินขั �นตํ�า 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์สาํนกังาน (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการครุภณัฑ์สาํนกังาน) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การยกเลกิผลการขายทอดตลาด  

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ(ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ พ.1-26 ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 

 
รูปที� 5.1.6  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิ พ.1-26 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิ พ.1-26 
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4. หลงัจากยกเลกิผลการขายทอดตลาดแล้วระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.7  

 

ยกเลิก การยกเลกิผลการขายทอดตลาด   

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม Undo ยกเลกิ พ.1-26ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.1.8  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการ Undo ยกเลกิ พ.1-26  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการ Undo ยกเลกิ พ.1-26  
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การส่งชาํระเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งชาํระเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่ชําระเงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ชําระเงิน 

4. หลงัจากสง่ชําระเงินแล้ว จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.10  
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การยกเลกิส่งชาํระเงนิ  

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งชาํระเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.11  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิสง่ชําระเงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิสง่ชําระเงิน 

 

การยนืยนัตัดทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 
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4. หลงัจากทาํการยืนยนัตดัทะเบยีน จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.13  

การยกเลกิยนืยนัตดัทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.14  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-26 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.15  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที� พ.1-26 

 วนัที� พ. 1-26 คือวนัที�จดัทําพ. 1-26.สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 วนัที�จําหนา่ย คือวนัที�จดัจําหนา่ย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก สร้างเอกสาร, สง่ชําระเงิน, ชําระเงินบางสว่น, ชําระเงินครบแล้ว, ยืนยนัข้อมลูแล้ว, 

ยกเลกิผลการขายทอดตลาด, ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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หมายเหตุ 

1. ระบขุ้อมลูราคาจําหนา่ยตํ�ากวา่ราคาประเมิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.16  

 

2. ยืนยนัตดัทะเบียนคมุฯ หรือยกเลกิยืนยนัตดัทะเบียนคมุฯ รายการที�อยูใ่นชว่ง เดือนที�จําหนา่ย มีการบนัทกึข้อมลูสรุป

บญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.17  
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5-2 
ตดัทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 
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บทที� 5-2 : ตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 
 

หน้าจอตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� ใช้สาํหรับบนัทกึข้อมลูการตดัทะเบยีนสนิทรัพย์ กลุม่อาคาร

สถานที� ที�มีการประกาศขายทอดตลาด และเสร็จสิ �นการประมลูแล้วลงในระบบ เพื�อสง่ข้อมลูสาํหรับบนัทกึรับเงินหลกัประกนัสู้

ราคา หรือรับชําระเงินคา่ขายทอดตลาดในระบบรายได้และนําสง่เงิน ก่อนจะทาํการตดัสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� ออกจาก

ทะเบียนคมุ 

จากหน้าจอเมนตูดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- เลขที� พ.1-26 

- วนัที� พ.1-26, วนัที�จําหนา่ย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เลขที�ประกาศ 

- ลงวนัที� 
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- ระบขุ้อมลูชื�อผู้ประมลูได้ 

- จํานวนเงินหลกัประกนั 

- กรณีแบง่ชําระ คลกิ  แล้วระบขุ้อมลูจํานวน % ของคา่ขายทอดตลาดที�จะแบง่ชําระในงวดแรก 

- หมายเหต ุ

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไข รายการครุภณัฑ์ สามารถทําได้ดงันี � 

 
รูปที� 5.2.2  

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดรายการครุภณัฑ์ 

- ระบขุ้อมลูหมายเลขครุภณัฑ์แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

- ราคาจําหนา่ย 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการครุภณัฑ์) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การยกเลกิผลการขายทอดตลาด  

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ(ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ พ.1-26 ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 

 
รูปที� 5.2.5  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิ พ.1-26 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิ พ.1-26 
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4. หลงัจากยกเลกิผลการขายทอดตลาดแล้วระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.6  

 

ยกเลิก การยกเลกิผลการขายทอดตลาด   

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม Undo ยกเลกิ พ.1-26ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.2.7  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการ Undo ยกเลกิ พ.1-26  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการ Undo ยกเลกิ พ.1-26  
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การส่งชาํระเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งชาํระเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่ชําระเงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ชําระเงิน 

4. หลงัจากสง่ชําระเงินแล้ว จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.9  
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การยกเลกิส่งชาํระเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งชาํระเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.10  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิสง่ชําระเงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิสง่ชําระเงิน 

 

การยนืยนัตัดทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.11  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยนืยนัการตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 
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4. หลงัจากทาํการยืนยนัตดัทะเบยีน จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.12  

 

การยกเลกิยนืยนัลงทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.13  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเลขที� พ.1-26 กลุม่อาคารสถานที� คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-26  จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.14  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที� พ. 1-26 

 วนัที� พ. 1-26 คือวนัที�จดัทํา พ.1-26  สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 วนัที�จําหนา่ย คือ วนัที�จําหนา่ย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก สร้างเอกสาร, สง่ชําระเงิน, ชําระเงินบางสว่น, ชําระเงินครบแล้ว, ยืนยนัข้อมลูแล้ว, 

ยกเลกิผลการขายทอดตลาด, ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาสนิทรัพย์ อาคารสถานที� คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.15  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หมายเลขครุภณัฑ์ 

 ประเภทครุภณัฑ์ คือข้อมลูประเภทครุภณัฑ์อาคารสถานที�  

 ชื�อครุภณัฑ์ 

 วนัที�ตรวจรับ สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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หมายเหตุ 

1. กรณีระบขุ้อมลูหมายเลขครุภณัฑ์ที�ไมม่ีข้อมลูอยูใ่นทะเบียนคมุสนิทรัพย์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.16  

 

2. ยืนยนัตดัทะเบียนคมุฯ หรือยกเลกิยืนยนัตดัทะเบียนคมุฯ รายการที�อยูใ่นชว่ง เดือนที�จําหนา่ย มีการบนัทกึข้อมลูสรุป

บญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.17  
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5-3 
ตรวจสอบตดัทะเบียนสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องจกัรกล 
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บทที� 5-3 : ตรวจสอบตดัทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องจักรกล 

 

หน้าจอตรวจสอบตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูเครื�องจกัรกล ที�มีการ

จําหนา่ยออกจากทะเบียนคมุ โดยสามารถตรวจสอบข้อมลูของเครื�องจกัรเช่น วนัที�ตรวจรับ ราคาที�ได้มา อายกุารใช้งาน คา่

เสื�อมราคาสะสม ราคาทรัพย์สนิสทุธิ และข้อมลูการจําหนา่ย ได้แก่ เลขที� พ.1-26 วนัที�จําหนา่ย ราคาขาย วิธีจําหนา่ย เป็นต้น 

จากหน้าจอเมนตูดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ตรวจสอบตดัทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องจักรกล จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.1  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. เงื�อนไขการค้นหา 

- ปีงบประมาณ 

- วนัที�จําหนา่ย คือวนัที�จดัจําหนา่ย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- รหสัประเภทเครื�องจกัรกล สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- หมายเลขเครื�องจกัรกล 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 
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4. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 

 

การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.2  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-3-4 
 

การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

3. คลกิ  ท้ายช่องนําลง File กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.3  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์และบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�แสดง 
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หมายเหตุ 

1. ค้นหารหสัประเภทเครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องรหสัประเภทเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.4  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียง ตามรหสัเครื�องจกัรกล หรือตามชื�อเครื�องจกัรกล และระบขุ้อมลูที�ต้องการค้นหา

ตามเงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.5  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ศนูย์ฯต้นสงักดั สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 รหสัเครื�องจกัรกล แล้วระบรุหสักลุม่เครื�องจกัรกล 

 รหสัยี�ห้อ 

 รหสัสมรรถนะ 

 Running Number 

 ปี ค.ศ. 

 หมาเลขทะเบียน 

 สถานะ คือสถานะของเครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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5-4 
ตดัทะเบียนคุมสนิทรัพย์ กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ 
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บทที� 5-4 : ตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มครุภัณฑ์สาํรวจ 
 

หน้าจอตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ ใช้สาํหรับบนัทกึข้อมลูการตดัทะเบยีนสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์

สาํรวจที�มกีารประกาศขายทอดตลาด และเสร็จสิ �นการประมลูแล้วลงในระบบ เพื�อสง่ข้อมลูสาํหรับบนัทกึรับเงินหลกัประกนัสู้

ราคาคา่ขายทอดตลาด และรับชําระเงินคา่ขายทอดตลาดในระบบรายได้และนําสง่เงิน ก่อนจะทําการตดัสนิทรัพย์ กลุม่

ครุภณัฑ์สาํรวจ ออกจากทะเบียนคมุ 

จากหน้าจอเมนตูดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม  ตัดทะเบียนคุมสินทรัพย์ กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- เลขที� พ.1-26 

- วนัที� พ.1-26, วนัที�จําหนา่ย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เลขที�ประกาศ 

- ลงวนัที� 
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- ระบขุ้อมลูชื�อผู้ประมลูได้ 

- จํานวนเงินหลกัประกนั คือจํานวนเงินหลกัประกนัสู้ราคาคา่ขายทอดตลาดที�ผู้ประมลูจะต้องชําระก่อนการ

ประมลู ซึ�งกําหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดครุภณัฑ์สาํรวจ 

- กรณีแบง่ชําระ คลกิ  แล้วระบขุ้อมลูจํานวน % ของคา่ขายทอดตลาดที�จะแบง่ชําระในงวดแรก 

- หมายเหต ุ

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไข รายการครุภณัฑ์สาํรวจ สามารถทําได้ดงันี � 

 
รูปที� 5.4.2  

 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. คลกิ  ท้ายช่องหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.3  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทครุภณัฑ์ คือประเภทข้อมลูครุภณัฑ์สาํรวจ  

 หมายเลขครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 ชื�อครุภณัฑ์ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�ทําการตรวจรับครุภณัฑ์ที�ได้มา สามารถระบเุป็นช่วงได้ 
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- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

3. คลกิ  กําหนดราคาขายเอง 

4. ระบขุ้อมลูราคาจําหนา่ย 

5. ระบขุ้อมลูราคาประเมินขั �นตํ�า 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์สาํรวจ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการครุภณัฑ์สาํรวจ) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การยกเลกิผลการขายทอดตลาด   

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ พ.1-26ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.4.6  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิ พ.1-26  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิ พ.1-26  
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4. หลงัจากยกเลกิผลการขายทอดตลาดแล้วระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 

 
รูปที� 5.4.7  

 

ยกเลิก การยกเลกิผลการขายทอดตลาด   

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม Undo ยกเลกิ พ.1-26ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.4.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการ Undo ยกเลกิ พ.1-26  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการ Undo ยกเลกิ พ.1-26  
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การส่งชาํระเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งชาํระเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่ชําระเงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการสง่ชําระเงิน 

4. หลงัจากสง่ชําระเงินแล้ว จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.10  
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การยกเลกิส่งชาํระเงนิ  

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งชาํระเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.11  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิสง่ชําระเงิน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิสง่ชําระเงิน 

 

การยนืยนัตัดทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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4. หลงัจากทาํการยืนยนัตดัทะเบยีน จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.13  

 

การยกเลกิยนืยนัตดัทะเบียน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-26 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.14  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารตดัทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-26 จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.15  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที� พ.1-26 

 วนัที� พ. 1-26 คือวนัที�จดัทําพ. 1-26.สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 วนัที�จําหนา่ย คือวนัที�จดัจําหนา่ย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก สร้างเอกสาร, สง่ชําระเงิน, ชําระเงินบางสว่น, ชําระเงินครบแล้ว, ยืนยนัข้อมลูแล้ว, 

ยกเลกิผลการขายทอดตลาด, ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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หมายเหตุ 

1. ระบขุ้อมลูราคาจําหนา่ยตํ�ากวา่ราคาประเมิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.16  

 

2. ยืนยนัตดัทะเบียนคมุฯ หรือยกเลกิยืนยนัตดัทะเบียนคมุฯ รายการที�อยูใ่นชว่ง เดือนที�จําหนา่ย มีการบนัทกึข้อมลูสรุป

บญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.17  
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6 
ปรับปรุงสนิทรัพย์ 
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บทที� 6 : ปรับปรุงสินทรัพย์ 
 

ปรับปรุงสนิทรัพย์ เป็นหน้าจอสาํหรับ จดัทําข้อมลูการปรับปรุง วนัที�ตรวจรับ, ราคา หรืออายกุารใช้งานของสนิทรัพย์

กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน, กลุม่อาคารสถานที� หรือกลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เติมอาคาร ในกรณีที�ข้อมลูในทะเบยีนคมุไม่

ถกูต้อง เพื�อสง่ให้ฝ่ายบญัชีตรวจสอบและยืนยนัข้อมลูเพื�อบนัทกึลงในทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ตอ่ไป 

 จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ปรับปรุงสินทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1  

 

หน้าจอเมนปูรับปรุงสนิทรัพย์ แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

2. ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ 

3. ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� 

4. ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เติมอาคาร 

ซึ�งจะอธิบายการวิธีการใช้งานของแตล่ะเมนยูอ่ย ในบทตอ่ไป 
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6-1 
ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 
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บทที� 6-1 : ปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 
 

หน้าจอปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ใช้สาํหรับแก้ไขข้อมลูวนัที�ตรวจรับ ราคาที�ได้มา หรืออายกุารใช้

งาน ของสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังานที�บนัทกึไว้ในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ไมถ่กูต้อง ซึ�งจะทาํให้การคาํนวณคา่เสื�อมราคาไม่

ถกูต้องด้วย เมื�อบนัทกึข้อมลูแล้ว จะสง่ให้ฝ่ายบญัชีตรวจสอบ เพื�อปรับปรุงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ ให้ถกูต้องตอ่ไป 

จากหน้าจอเมนปูรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

- วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ระบเุลขที�อ้างองิเอกสารลงทะเบยีนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

- สาเหตทุี�ปรับปรุง 
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3. เมื�อระบขุ้อมลูอ้างองิเอกสารลงทะเบียนคมุ ระบบจะแสดงรายการครุภณัฑ์ทกุรายการตามเอกสารอ้างองิ ผู้ใช้

สามารถทาํการแก้ไขรายการได้ดงันี �  

 
รูปที� 6.1.2  

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตารางรายการครุภณัฑ์สาํนกังาน 

2. ระบขุ้อมลูดงันี �  

- วนัที�ตรวจรับ  

- อายกุารใช้งาน(ปี)  

- ราคาตอ่หนว่ย  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีมีรายการครุภณัฑ์ตามเอกสารอ้างองิมากกวา่ 1 รายการ เมื�อระบขุ้อมลูวนัที�ตรวจรับ แล้ว

คลกิปุ่ มแก้ไขรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 6.1.3  

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัข้อความ  

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์สาํนกังาน (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ แก้ไขรายการ) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.1.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การแสดงรายละเอียดหมายเลขครุภณัฑ์ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม รายละเอียดหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ เพื�อออกจากหน้าจอ 
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การส่งข้อมลูเพื�อยนืยนั 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งข้อมูลเพื�อยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.1.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นสง่ฝ่ายบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นสง่ฝ่ายบญัชี 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสาร

ปรับปรุงสนิทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1.7  
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) 

ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือวนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) 

ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

2. ค้นหาเอกสารทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน คลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสารทะเบียนคมุ จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1.8  
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�ง

จ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 เลขที�เอกสาร คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสาร คือวนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�ตรวจรับครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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6-2 
ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 
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บทที� 6-2 : ปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 
 

หน้าจอปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� ใช้สาํหรับแก้ไขข้อมลูวนัที�ตรวจรับ ราคาที�ได้มา หรืออายกุารใช้งาน 

ของสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� ที�บนัทกึไว้ในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ไมถ่กูต้อง ซึ�งจะทาํให้การคาํนวณคา่เสื�อมราคาไมถ่กูต้อง

ด้วย เมื�อบนัทกึข้อมลูแล้ว จะสง่ให้ฝ่ายบญัชีตรวจสอบ เพื�อปรับปรุงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ ให้ถกูต้องตอ่ไป 

จากหน้าจอเมนปูรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.2.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

- วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ระบเุลขที�อ้างองิเอกสารลงทะเบยีนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

- สาเหตทุี�ปรับปรุง 
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3. เมื�อระบขุ้อมลูอ้างองิเอกสารลงทะเบียนคมุแล้ว ระบบจะแสดงรายการครุภณัฑ์ทกุรายการตามเอกสารอ้างอิง ผู้ใช้

สามารถทาํการแก้ไขรายการได้ดงันี �  

 
รูปที� 6.2.2  

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. ระบขุ้อมลูดงันี �  

- วนัที�ตรวจรับ  

- อายกุารใช้งาน (ปี)  

- ราคาตอ่หนว่ย  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีมีรายการครุภณัฑ์ตามเอกสารอ้างองิมากกวา่ 1 รายการ เมื�อระบขุ้อมลูวนัที�ตรวจรับ แล้ว

คลกิปุ่ มแก้ไข ระบบแสดงข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 6.2.3  

- คลกิปุ่ ม  ตกลง  เพื�อยืนยนัข้อความ  

 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ แก้ไขรายการ) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.2.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การส่งข้อมลูเพื�อยนืยนั 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งข้อมูลเพื�อยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.2.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นสง่ฝ่ายบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นสง่ฝ่ายบญัชี 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเอกสารการปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสาร

ปรับปรุงสนิทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.2.6  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�ง

ซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือวนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�ง

ซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาเอกสารทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� คลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสารทะเบียนคมุ จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.2.7  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 เลขที�เอกสาร คือ เลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสาร คือ วนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.

1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 วนัที�ตรวจรับ คือ วนัที�ตรวจรับอาคารสถานที� สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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6-3 
ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� กรณีต่อเตมิอาคาร 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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บทที� 6-3 : ปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� กรณีต่อเตมิอาคาร 
 

หน้าจอปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เติมอาคาร ใช้สาํหรับแก้ไขข้อมลูวนัที�ตรวจรับ ราคาที�ได้มา 

หรืออายกุารใช้งาน ของสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร ที�บนัทกึไว้ในทะเบยีนคมุสนิทรัพย์ไมถ่กูต้อง ซึ�งจะทํา

ให้การคํานวณคา่เสื�อมราคาไมถ่กูต้องด้วย เมื�อบนัทกึข้อมลูแล้ว จะสง่ให้ฝ่ายบญัชีตรวจสอบ เพื�อปรับปรุงทะเบียนคมุ

สนิทรัพย์ ให้ถกูต้องตอ่ไป 

จากหน้าจอเมนปูรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� กรณีต่อเตมิอาคาร จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.3.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

- วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 
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- ระบเุลขที�อ้างองิเอกสารลงทะเบยีนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

- สาเหตทุี�ปรับปรุง 

3. เมื�อระบอุ้างอิงเอกสารการลงทะเบียนคมุแล้ว ระบบจะแสดงรายการครุภณัฑ์ทกุรายการตามเอกสารอ้างองิ ผู้ใช้

สามารถทาํการแก้ไขรายการได้ดงันี �  

 
รูปที� 6.3.2  

 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. ระบขุ้อมลูดงันี �  

- วนัที�ตรวจรับ 

- อายกุารใช้งาน(ปี) 

- ราคาตอ่หนว่ย  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีมีรายการครุภณัฑ์ตามเอกสารอ้างองิมากกวา่ 1 รายการ เมื�อระบวุนัที�ตรวจรับแล้วระบบ

แสดงข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 6.3.3  

- คลกิปุ่ ม  ตกลง เพื�อยืนยนัข้อความ  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ แก้ไขรายการ) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การส่งข้อมลูเพื�อยนืยนั 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งข้อมูลเพื�อยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.3.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นสง่ฝ่ายบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นสง่ฝ่ายบญัชี 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเอกสารการปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้าย

ช่องเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.3.6  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ เลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�ง

ซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ วนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�ง

ซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาเอกสารทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เติมอาคาร คลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสารทะเบียน

คมุ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.3.7  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.

1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 เลขที�เอกสาร คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.

1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสาร คือวนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-

28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�ตรวจรับอาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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6-4 
ปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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บทที� 6-4 : ปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มครุภัณฑ์สาํรวจ 
 

หน้าจอปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ ใช้สาํหรับแก้ไขข้อมลูวนัที�ตรวจรับ ราคาที�ได้มา หรืออายกุารใช้งาน 

ของสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจที�บนัทกึไว้ในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ไมถ่กูต้อง ซึ�งจะทาํให้การคาํนวณคา่เสื�อมราคาไมถ่กูต้อง

ด้วย เมื�อบนัทกึข้อมลูแล้ว จะสง่ให้ฝ่ายบญัชีตรวจสอบ เพื�อปรับปรุงทะเบียนคมุสนิทรัพย์ ให้ถกูต้องตอ่ไป 

จากหน้าจอเมนปูรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.4.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

- วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ระบเุลขที�อ้างองิเอกสารลงทะเบยีนคมุแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู)  

- สาเหตทุี�ปรับปรุง 
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3. เมื�อระบขุ้อมลูอ้างองิเอกสารลงทะเบียนคมุแล้ว ระบบจะแสดงรายการครุภณัฑ์ทกุรายการตามเอกสารอ้างอิง ผู้ใช้

สามารถทาํการแก้ไขรายการได้ดงันี � 

 
รูปที� 6.4.2  

 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตารางรายการครุภณัฑ์ 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- วนัที�ตรวจรับ  

- อายกุารใช้งาน(ปี) 

- ราคาตอ่หนว่ย  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีมีรายการครุภณัฑ์ตามเอกสารอ้างองิมากกวา่ 1 รายการ เมื�อระบขุ้อมลูวนัที�ตรวจรับ แล้ว

คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 6.4.3  

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัข้อความ  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการครุภณัฑ์สาํนกังาน (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ แก้ไขรายการ) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.4.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การแสดงรายละเอียดหมายเลขครุภณัฑ์ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม รายละเอียดหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.4.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ เพื�อออกจากหน้าจอ 
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การส่งข้อมลูเพื�อยนืยนั 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งข้อมูลเพื�อยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.4.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นสง่ฝ่ายบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นสง่ฝ่ายบญัชี 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสาร

ปรับปรุงสนิทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.4.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) 

ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือวนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) 

ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

2. ค้นหาเอกสารทะเบียนคมุสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ คลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสารทะเบยีนคมุ จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.4.8  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 ประเภทเอกสาร เลอืกจาก ใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26), ใบสั�งซื �อ/สั�ง

จ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 เลขที�เอกสาร คือเลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสาร คือวนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง 

(พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 วนัที�ตรวจรับ คือวนัที�ตรวจรับครุภณัฑ์ สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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7 
ยนืยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7 : ยืนยันปรับปรุงสินทรัพย์ 
 

ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ เป็นหน้าจอสาํหรับ ตรวจสอบข้อมลูการปรับปรุง วนัที�ตรวจรับ, ราคา และอายกุารใช้งาน

สนิทรัพย์กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน, กลุม่อาคารสถานที�, กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เติมอาคาร, กลุม่เครื�องจกัรกล ,กลุม่

เครื�องจกัรกล กรณีการซอ่มปรับปรุงสภาพ หรือกลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจก่อนทาํการยืนยนัข้อมลูเพื�อปรับปรุงข้อมลูลงในทะเบียน

คมุสนิทรัพย์ให้ถกูต้อง 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุงสินทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.1  

 

หน้าจอเมนยูืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

2. ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ 

3. ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� 

4. ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร 

5. ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล 

6. ยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล กรณีการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

ซึ�งจะอธิบายการวิธีการใช้งานของแตล่ะเมนยูอ่ย ในบทตอ่ไป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-1 
ยนืยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7-1 : ยืนยันปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 

 

หน้าจอยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูการปรับปรุงวนัที�ตรวจรับ อายุ

การใช้งาน หรือราคาที�ได้มาของสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ก่อนจะยืนยนั เพื�อบนัทกึลงในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนยูืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.1.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเอกสารยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�

เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.1.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ คือวนัที�จดัทาํเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ เลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) 

ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ วนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�ง

ซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.1.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

 

การไม่ยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ไม่ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.1.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-1-5 
 

การแสดงรายละเอียดหมายเลขครุภณัฑ์ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม รายละเอียดหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.1.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ เพื�อออกจากหน้าจอ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-2-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

7-2 
ยนืยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-2-2 
 

บทที� 7-2 : ยืนยันปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 
 

จากหน้าจอเมนยูืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 7.2.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-2-3 
 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเอกสารยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเลขที�เอกสาร

ปรับปรุงสนิทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.2.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ คือวนัที�จดัทาํเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ เลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) 

ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ วนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�ง

ซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-2-4 
 

การยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.2.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

 

การไม่ยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ไม่ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.2.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-3-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

7-3 
ยนืยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� 

กรณีต่อเตมิอาคาร 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-3-2 
 

บทที� 7-3 : ยืนยันปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� กรณีต่อเตมิอาคาร 

 

หน้าจอยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูการปรับปรุงวนัที�

ตรวจรับ อายกุารใช้งาน หรือราคาที�ได้มาของสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เติมอาคาร ก่อนจะยืนยนั เพื�อบนัทกึลงใน

ทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนยูืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสถานที� กรณีต่อเติม

อาคาร จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.3.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-3-3 
 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเอกสารยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� กรณีตอ่เตมิอาคาร คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ 

คลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.3.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ คือ วนัที�จดัทําเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ เลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) 

ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ วนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�ง

ซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-3-4 
 

การยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.3.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

 

การไม่ยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ไม่ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-4-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

7-4 
ยนืยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-4-2 
 

บทที� 7-4 : ยืนยันปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องจักรกล 

 

หน้าจอยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูการปรับปรุงวนัที�ตรวจรับ อายกุารใช้

งาน หรือราคาที�ได้มาของสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล ก่อนจะยนืยนั เพื�อบนัทกึลงในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนยูืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 7.4.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหา เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสาร จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.4.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ คือวนัที�จดัทาํเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือเลขที�สญัญาซื �อขายเครื�องจกัรกล 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือวนัที�จดัสญัญาซื �อขายเครื�องจกัรกล สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสาร แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.4.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

 

การไม่ยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสาร แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ไม่ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.4.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-5 
ยนืยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มเครื�องจกัรกล 

กรณีการซ่อมปรับปรุงสภาพ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-5-2 
 

บทที� 7-5 : ยืนยันปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องจักรกล กรณีการซ่อมปรับปรุงสภาพ 

 

หน้าจอยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล กรณีการซอ่มปรับปรุงสภาพ ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูการ

ปรับปรุงวนัที�ตรวจรับ อายกุารใช้งาน หรือราคาที�ได้มาของสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล กรณีซอ่มปรับปรุงสภาพ ก่อนจะยืนยนั 

เพื�อบนัทกึลงในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนยูืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มเครื�องจักรกล กรณีการซ่อม

ปรับปรุงสภาพ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-5-3 
 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหา เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล กรณีซอ่มปรับปรุงสภาพ คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ 

คลกิ  ท้ายช่องเลขที�เอกสาร จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ คือวนัที�จดัทาํเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 หมายเลขเครื�องจกัรกลที�มีการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-5-4 
 

การยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสาร แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

 

การไม่ยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสาร แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ไม่ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.5.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7-6 
ยนืยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-6-2 
 

บทที� 7-6 : ยืนยันปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มครุภัณฑ์สาํรวจ 
 

หน้าจอยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมลูการปรับปรุงวนัที�ตรวจรับ อายกุารใช้

งาน หรือราคาที�ได้มาของสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ ก่อนจะยืนยนั เพื�อบนัทกึลงในทะเบียนคมุสนิทรัพย์ 

จากหน้าจอเมนยูืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุงสินทรัพย์ กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเอกสารยืนยนัปรับปรุงสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเลขที�

เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.2  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 วนัที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ คือวนัที�จดัทาํเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

 เลขที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ เลขที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) 

ใบสั�งซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย 

 วนัที�เอกสารลงทะเบียนคมุ คือ วนัที�ของใบสง่พสัดแุละการโอนย้ายเครื�องจกัร-ยานพาหนะ (พ.1-26) ใบสั�ง

ซื �อ/สั�งจ้าง (พ.1-28) หรือสญัญาซื �อขาย สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 สถานะ เลอืกจาก จดัทําเอกสาร, สง่ข้อมลู(รอการยืนยนั), ยืนยนัปรับปรุงแล้ว, ไมอ่นมุตัิให้ปรับปรุง,  

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นยืนยนัปรับปรุง 

 

การไม่ยนืยนัปรับปรุง 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ไม่ยนืยนัปรับปรุง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสถานะข้อมลูเป็นไมย่ืนยนัปรับปรุง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแสดงรายละเอียดหมายเลขครุภณัฑ์ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสารปรับปรุงสนิทรัพย์ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม รายละเอียดหมายเลขครุภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.6.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ เพื�อออกจากหน้าจอ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 
การตรวจสอบครุภณัฑ์สาํนักงานประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8 : การตรวจสอบครุภัณฑ์สาํนักงานประจาํปี 

 

เป็นสว่นที�ใช้ในการตรวจสอบครุภณัฑ์สาํนกังานประจําปี  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม การตรวจสอบครุภณัฑ์สาํนักงานประจาํปี จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 8.1  

 

จัดทาํบัญช ี

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการจดัทาํบญัชี แล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม จดัทาํบัญช ี



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม จัดทาํบัญช ี

4. คลกิเลอืก  สญูไป ,ควรเก็บ ,ควรจําหนา่ย หรือควรโอน โดยสามารถเลอืกได้อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

5. ระบขุ้อมลู วนัที�ตรวจสอบ และเสร็จวนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการแก้ไข แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข   

3. คลกิเลอืก  สญูไป ,ควรเก็บ ,ควรจําหนา่ย หรือควรโอน โดยสามารถเลอืกได้อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิแก้ไขข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

 
ลบข้อมูล 

1. ระบงุบประมาณที�ต้องการลบ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อการค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.4  

 

- คลกิเลอืกรายการปีงบประมาณที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก 

- ออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 

ยนืยนัการตรวจสอบ 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการตรวจสอบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการยืนยนัการตรวจสอบข้อมลูการตรวจสอบครุภณัฑ์ที�กําหนดไว้ 

- กรณีต้องการยกเลกิการยืนยนัการตรวจสอบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกการตรวจสอบ 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการตรวจสอบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิการตรวจสอบครุภณัฑ์ที�กําหนดไว้ 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิการตรวจสอบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.7  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9 
การตรวจสอบครุภณัฑ์สาํรวจประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9 : การตรวจสอบครุภัณฑ์สาํรวจประจาํปี 

 

เป็นสว่นที�ใช้ในการตรวจสอบครุภณัฑ์สาํรวจประจําปี  

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม การตรวจสอบครุภณัฑ์สาํรวจประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

 
รูปที� 9.1  

 

จัดทาํบัญช ี

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการจดัทาํบญัชี แล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม จดัทาํบัญช ี



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม จัดทาํบัญช ี

4. คลกิเลอืก  สญูไป ,ควรเก็บ ,ควรจําหนา่ย หรือควรโอน โดยสามารถเลอืกได้อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

5. ระบขุ้อมลู วนัที�ตรวจสอบ และเสร็จวนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการแก้ไข แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข   

3. คลกิเลอืก  สญูไป ,ควรเก็บ ,ควรจําหนา่ย หรือควรโอน โดยสามารถเลอืกได้อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิแก้ไขข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

 
ลบข้อมูล 

1. ระบงุบประมาณที�ต้องการลบ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อการค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.4  

 

- คลกิเลอืกรายการปีงบประมาณที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก 

- ออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 

ยนืยนัการตรวจสอบ 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการตรวจสอบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการยืนยนัการตรวจสอบข้อมลูการตรวจสอบครุภณัฑ์ที�กําหนดไว้ 

- กรณีต้องการยกเลกิการยืนยนัการตรวจสอบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 
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ยกเลิกการตรวจสอบ 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการตรวจสอบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิการตรวจสอบครุภณัฑ์ที�กําหนดไว้ 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิการตรวจสอบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 
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โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.7  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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10 
สรุปบัญชค่ีาเสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจาํเดอืน 
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บทที� 10 : สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ประจาํเดือน 
 

สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน เป็นหน้าจอสาํหรับ สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ ประจําเดือนของ

กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน, กลุม่อาคารสถานที� หรือกลุม่เครื�องจกัรกล เพื�อลงบญัชีสนิทรัพย์ เพื�อบนัทกึลงในบญัชีแยกประเภท 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจาํเดือน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1  

 

หน้าจอเมนสูรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

2. สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ 

3. สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่อาคารสถานที� 

4. สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่เครื�องจกัรกล 

ซึ�งจะอธิบายการวิธีการใช้งานของแตล่ะเมนยูอ่ย ในบทตอ่ไป 
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10-1 
สรุปบัญชค่ีาเสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจาํเดอืน 

กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 
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บทที� 10-1 : สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ประจาํเดือน กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน 
 

หน้าจอสรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน ใช้สาํหรับ สรุปคา่เสื�อมราคา

ประจําเดือน และข้อมลูสรุปการปรับยอดบญัชีคา่เสื�อมราคา (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน และบนัทกึลงใน

บญัชีแยกประเภท 

จากหน้าจอเมนสูรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน คลกิปุ่ ม สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสนิทรัพย์

ประจาํเดือน กลุ่มเครื�องใช้สาํนักงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.1.1  

 

การสรุปยอดบัญช ี

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- เดือน 

- วนัที�ลงบญัชี ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 
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3. คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.1.2  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.1.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การบันทึกบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึบัญช ีระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูาก

ภาคผนวก)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การยกเลกิบันทกึบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิบนัทกึบัญช ีระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.1.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลู

การลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหา สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.1.5  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 
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 เดือน 

 ประเภท เลอืกจาก สนิทรัพย์ทั�วไป, สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีประจําเดือน และมีข้อมลูสรุปยอดบญัชีของเดือนถดัมาแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.1.6  

 

2. กรณีบนัทกึบญัชี รายการ วนัที�ลงบญัชี ที�อยูใ่นช่วง ที�ปิดบญัชีสิ �นเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.1.7  

 

3. กรณีที�มีการสรุปยอดบญัชีแล้วยงัไมบ่นัทกึบญัชี คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.1.8  

 

3.1. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชีใหม ่

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชีใหม ่



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-2-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

10-2 
สรุปบัญชค่ีาเสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจาํเดอืน 

กลุ่มอาคารสถานที� 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-2-2 
 

บทที� 9-2 : สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ประจาํเดือน กลุ่มอาคารสถานที� 
 

หน้าจอสรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่อาคารสถานที� ใช้สาํหรับ สรุปคา่เสื�อมราคาประจําเดือน 

และข้อมลูสรุปการปรับยอดบญัชีคา่เสื�อมราคา (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� และบนัทกึลงในบญัชีแยกประเภท 

จากหน้าจอเมนสูรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน คลกิปุ่ ม สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสนิทรัพย์

ประจาํเดือน กลุ่มอาคารสถานที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.2.1  

 

การสรุปยอดบัญช ี

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- เดือน 

- วนัที�ลงบญัชี ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-2-3 
 

3. คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.2.2  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.2.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การบันทึกบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึบัญช ีระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูาก

ภาคผนวก)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-2-4 
 

การยกเลกิบันทกึบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิบนัทกึบัญช ีระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.2.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลู

การลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหา สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่อาคารสถานที� คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป 

 
รูปที� 10.2.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-2-5 
 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 เดือน 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีประจําเดือน และมีข้อมลูสรุปยอดบญัชีของเดือนถดัมาแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.2.6  

 

2. กรณีบนัทกึบญัชี รายการ วนัที�ลงบญัชี ที�อยูใ่นช่วง ที�ปิดบญัชีสิ �นเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.2.7  

 

3. กรณีที�มีการสรุปยอดบญัชีแล้วยงัไมบ่นัทกึบญัชี คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.2.8  

 

3.1. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชีใหม ่

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชีใหม ่

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-3-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

10-3 
สรุปบัญชค่ีาเสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจาํเดอืน 

กลุ่มเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-3-2 
 

บทที� 10-3 : สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ประจาํเดือน กลุ่มเครื�องจักรกล 
 

หน้าจอสรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่เครื�องจกัรกล ใช้สาํหรับ สรุปคา่เสื�อมราคาประจําเดือน 

และข้อมลูสรุปการปรับยอดบญัชีคา่เสื�อมราคา (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล และบนัทกึลงในบญัชีแยกประเภท 

จากหน้าจอเมนสูรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน คลกิปุ่ ม สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสนิทรัพย์

ประจาํเดือน กลุ่มเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.3.1  

 

การสรุปยอดบัญช ี

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- เดือน 

- วนัที�ลงบญัชี ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-3-3 
 

3. คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.3.2  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.3.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การบันทึกบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึบัญช ีระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูาก

ภาคผนวก)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-3-4 
 

การยกเลกิบันทกึบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิบนัทกึบัญช ีระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลู

การลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหา สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่เครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป 

 
รูปที� 10.3.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-3-5 
 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 เดือน 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีประจําเดือน และมีข้อมลูสรุปยอดบญัชีของเดือนถดัมาแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.3.6  

 

2. กรณีบนัทกึบญัชี รายการ วนัที�ลงบญัชี ที�อยูใ่นช่วง ที�ปิดบญัชีสิ �นเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.3.7  

 

3. กรณีที�มีการสรุปยอดบญัชีแล้วยงัไมบ่นัทกึบญัชี คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.3.8  

 

3.1. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชีใหม ่

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชีใหม ่

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-4-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

10-4 
สรุปบัญชค่ีาเสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจาํเดอืน 

กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 10-4 : สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ประจาํเดือน กลุ่มครุภัณฑ์สาํรวจ 
 

หน้าจอสรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ ใช้สาํหรับ สรุปคา่เสื�อมราคาประจําเดือน 

และข้อมลูสรุปการปรับยอดบญัชีคา่เสื�อมราคา (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ และบนัทกึลงในบญัชีแยกประเภท 

จากหน้าจอเมนสูรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน คลกิปุ่ ม สรุปบัญชีค่าเสื�อมราคาสนิทรัพย์

ประจาํเดือน กลุ่มครุภณัฑ์สาํรวจ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.1  

 

การสรุปยอดบัญช ี

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- เดือน 

- วนัที�ลงบญัชี ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.2  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การบันทึกบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึบัญช ีระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูาก

ภาคผนวก)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 10-4-4 
 

การยกเลกิบันทกึบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิบนัทกึบัญช ีระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลู

การลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหา สรุปบญัชีคา่เสื�อมราคาสนิทรัพย์ประจําเดือน กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 เดือน 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีประจําเดือน และมีข้อมลูสรุปยอดบญัชีของเดือนถดัมาแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.6  

 

2. กรณีบนัทกึบญัชี รายการ วนัที�ลงบญัชี ที�อยูใ่นช่วง ที�ปิดบญัชีสิ �นเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.7  

 

3. กรณีที�มีการสรุปยอดบญัชีแล้วยงัไมบ่นัทกึบญัชี คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.8  

3.1. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชีใหม ่

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชีใหม ่

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. กรณีที�มีการสรุปยอดบญัชีข้ามเดือน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4.9  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 11-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 
สรุปบัญชสีนิทรัพย์ประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 11-2 
 

บทที� 11 : สรุปบัญชีสินทรัพย์ประจาํปี 
 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม สรุปบัญชีสนิทรัพย์ประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.1  

 

หน้าจอเมนสูรุปบญัชีสนิทรัพย์ประจําปี แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. สรุปบญัชีวสัดคุงเหลอืประจําปี (อะไหล)่ 

2. สรุปบญัชีจําหนา่ยสนิทรัพย์ 

ซึ�งจะอธิบายการวิธีการใช้งานของแตล่ะเมนยูอ่ย ในบทตอ่ไป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 11-1-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

11-1 
สรุปบัญชวีัสดุคงเหลือประจาํปี (อะไหล่) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 11-1 : สรุปบัญชีวัสดุคงเหลือประจาํปี (อะไหล่) 
 

สรุปบญัชีสนิทรัพย์ประจําปี (อะไหล)่ เป็นหน้าจอสาํหรับ สรุปบญัชีคา่ใช้จ่ายและสนิทรัพย์ของพสัดคุงคลงั ประจําปี

งบประมาณ ของทกุหนว่ยงาน และบนัทกึลงในบญัชีแยกประเภท 

จากหน้าจอเมนสูรุปบญัชีสนิทรัพย์ประจําปี คลกิปุ่ ม สรุปบัญชวีัสดุคงเหลือประจาํปี (อะไหล่) จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 11.1.1  

 

การสรุปยอดบัญช ี

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- วนัที�ลงบญัชี ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.1.2  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.1.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การบันทึกบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึบัญช ีระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูาก

ภาคผนวก)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การยกเลกิบันทกึบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิบนัทกึบัญช ีระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.1.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลู

การลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหา สรุปบญัชีวสัดคุงเหลอืประจําปี(อะไหล)่ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.1.5  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีบนัทกึบญัชี รายการ วนัที�ลงบญัชี ที�อยูใ่นช่วง ที�ปิดบญัชีสิ �นเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.1.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11-2 
สรุปบัญชจีาํหน่ายสนิทรัพย์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 11-2 : สรุปบัญชีจาํหน่ายสินทรัพย์ 
 

สรุปบญัชีจําหนา่ยสนิทรัพย์ เป็นหน้าจอสาํหรับ สรุปข้อมลูการจําหนา่ยสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน กลุม่

อาคารสถานที� และกลุม่เครื�องจกัรกล ในปีงบประมาณ ลงในบญัชีแยกประเภท 

จากหน้าจอเมนสูรุปบญัชีสนิทรัพย์ประจําปี คลกิปุ่ ม สรุปบัญชจีาํหน่ายสินทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.2.1  

 

การสรุปยอดบัญช ี

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- วนัที�ลงบญัชี ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม สรุปยอดบัญชี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.2.2  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูสรุปยอดบญัชี 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.2.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การบันทึกบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึบัญช ีระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูาก

ภาคผนวก)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การยกเลกิบันทกึบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิบนัทกึบัญช ีระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.2.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้งานหน้าจอข้อมลู

การลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิบนัทกึบญัชี 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหา สรุปบญัชีจําหนา่ยสนิทรัพย์ประจําปี คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.2.5  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีสรุปยอดบญัชีประจําปี และมีข้อมลูการจําหนา่ยหรือตดัสนิทรัพย์ที�บนัทกึไว้แล้วยงัไมไ่ด้ยืนยนัตดัสนิทรัพย์ออก

จากทะเบียนคมุ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.2.6  

 

2. กรณีบนัทกึบญัชี รายการ วนัที�ลงบญัชี ที�อยูใ่นช่วง ที�ปิดบญัชีสิ �นเดือนแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.2.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12 
การสืบค้นข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 12: การสืบค้นข้อมูล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูของระบบสนิทรัพย์ จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์คลกิปุ่ ม สืบค้น จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.1  

 

เมนูสืบค้นข้อมูลดังนี � 

1. สบืค้นข้อมลูทะเบียนสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล 

 
รูปที� 12.2  

ใช้สาํหรับค้นหาข้อมลูสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องจกัรกล โดยค้นหาตาม 

- รหสัประเภทเครื�องจกัรกล 

- หมายเลขเครื�องจกัรกล 

- ช่วงคา่เสื�อมสะสม 

- มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบสนิทรัพย์ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. สบืค้นข้อมลูทะเบียนสนิทรัพย์ กลุม่วสัดคุงเหลอืประจําปี (อะไหล)่ 

 
รูปที� 12.3  

ใช้สาํหรับค้นหาข้อมลูสนิทรัพย์ กลุม่วสัดคุงเหลอืประจําปี โดยค้นหาตาม 

- รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

- รหสัประเภทพสัด ุ

- หมายเลขพสัด ุ

- ช่วงวนัที�ซื �อ 

- ช่วงราคาซื �อ 

 

3. สบืค้นข้อมลูทะเบียนสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน 

 
รูปที� 12.4  

ใช้สาํหรับค้นหาข้อมลูสนิทรัพย์ กลุม่เครื�องใช้สาํนกังาน โดยค้นหาตาม 

- ประเภทครุภณัฑ์ 

- หมายเลขครุภณัฑ์ 

- ชื�อครุภณัฑ์ 

- ช่วงคา่เสื�อมสะสม 

- ช่วงมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 

- สถานะ 

 

4. สบืค้นข้อมลูทะเบียนสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 12.5  

ใช้สาํหรับค้นหาข้อมลูสนิทรัพย์ กลุม่อาคารสถานที� โดยค้นหาตาม 

- ประเภทครุภณัฑ์ 

- หมายเลขครุภณัฑ์ 
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- ชื�อครุภณัฑ์ 

- ช่วงคา่เสื�อมสะสม 

- ช่วงมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 

- สถานะ 

 

5. สบืค้นข้อมลูทะเบียนสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจ  ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป  

 
รูปที� 12.6  

สาํหรับค้นหาข้อมลูสนิทรัพย์ กลุม่ครุภณัฑ์สาํรวจโดยค้นหาตาม  

- ประเภทครุภณัฑ์ 

- หมายเลขครุภณัฑ์ 

- ชื�อครุภณัฑ์ 

- ช่วงคา่เสื�อมสะสม 

- ช่วงมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 

- สถานะ 

 

6. สบืค้นประวตัิการใช้งานระบบ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 12.7  

สาํหรับค้นหาข้อมลูเพื�อตรวจสอบการบนัทกึข้อมลูในระบบ ได้แก ่เพิ�ม แก้ไข ลบ ในแตล่ะหน้าจอของระบบเบิกจ่าย 

โดยค้นหาตาม 

- ปีงบประมาณ 

- หนว่ยงานผู้บนัทกึ 

- ประเภทเอกสาร 

- เลขที�เอกสาร 

- ช่วงวนัที�เอกสาร 

- ประเภทการทํารายการ เลอืกจาก เพิ�มข้อมลู แก้ไขข้อมลู ลบข้อมลู อนมุตัิ ยกเลกิรายการ/ยกเลกิอนมุตั ิ
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การสืบค้นข้อมูล 

1. จากหน้าจอเมนสูบืค้นข้อมลู คลกิเลอืกหน้าจอสบืค้นที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.8  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยในการค้นหา)  

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

5. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกเมนสูบืค้นข้อมลูที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขการสบืค้นตามที�กําหนด 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.9  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิเลอืกเมนสูบืค้นข้อมลูที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขการสบืค้นตามที�กําหนด 

3. คลกิ  นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

4. คลกิ  ท้ายช่องนําลง File กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.10 

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

5. คลกิปุ่ ม พิมพ์ เพื�อบนัทกึข้อมลูสู ่File ตาม Path ที�แสดง 
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รายงาน 
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บทที� 13: รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงานข้อมลูระบบสนิทรัพย์ จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม รายงาน 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.1  

 

สามารถจัดทาํรายงานข้อมูลได้ดังนี � 

1. รายงานสรุปคา่เสื�อมราคาเครื�องจกัรกล ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.2  
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2. รายงานรายละเอียดคา่เสื�อมราคาเครื�องจกัรกล ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.3  

 

3. รายงานรายละเอียดคา่เสื�อมราคาอปุกรณ์สาํนกังาน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.4  

 

4. รายงานรายละเอียดคา่เสื�อมราคา อาคารสถานที� ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.5  

 

5. รายงานรายละเอียดคา่เสื�อมราคา ครุภณัฑ์สาํรวจ ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.6  
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6. รายงานเพิ�ม / ลด ทรัพย์สนิถาวร ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.7  

7. รายงานครุภณัฑ์เครื�องจกัรกล เพิ�ม/ลด ระหวา่งปี ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.8  

 

8. รายงานครุภณัฑ์อปุกรณ์สาํนกังาน เพิ�ม/ลด ระหวา่งปี ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.9  

 

9. รายงานครุภณัฑ์สาํรวจ เพิ�ม/ลด ระหวา่งปี   

 
รูปที� 13.10 
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10. รายงานครุภณัฑ์อาคารสถานที� เพิ�ม/ลด ระหวา่งปี ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.11 

 

11. รายงานกําไรขาดทนุ การจําหนา่ยสนิทรัพย์เครื�องจกัรกล ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.12 

 

12. รายงานกําไรขาดทนุ การจําหนา่ยสนิทรัพย์อปุกรณ์สาํนกังาน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.13 

 

13. รายงานกําไรขาดทนุจากการจําหนา่ย ครุภณัฑ์สาํรวจ ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.14 
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14. รายงานกําไรขาดทนุ การจําหนา่ยสนิทรัพย์อาคารสถานที� ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.15 

 

15. รายงานสรุปยอดวสัดคุงเหลอืประจําปี ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.16 

 

16. ทะเบียนคมุสนิทรัพย์ ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 13.17 

 

17. รายงานสรุปคา่เสื�อมราคาเครื�องจกัรกล (รูปแบบที� 2) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.18 
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18. รายงานรายละเอียดคา่เสื�อมราคาเครื�องจกัรกล (รูปแบบที� 2) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.19 

 

19. รายงานสรุปคา่เสื�อมราคา ครุภณัฑ์สาํนกังาน (รูปแบบที� 2) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.20 

 

20. รายงานรายละเอียดคา่เสื�อมราคา ครุภณัฑ์สาํนกังาน (รูปแบบที� 2) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.21 

 

21. รายงานสรุปคา่เสื�อมราคา ครุภณัฑ์สาํรวจ (รูปแบบที� 2) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.22 
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22. รายงานรายละเอียดคา่เสื�อมราคา ครุภณัฑ์สาํรวจ (รูปแบบที� 2) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.23 

 

23. รายงานสรุปคา่เสื�อมราคา อาคารสถานที� (รูปแบบที� 2) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.24 

 

24. รายงานรายละเอียดคา่เสื�อมราคา อาคารสถานที� (รูปแบบที� 2) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป  

 
รูปที� 13.25 
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การเรียกดูรายงาน 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.26 

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.27 

 

4. คลกิ  ทั �งหมด 3 หน้า, หน้าที� 1 หรือ จากหน้า (ระบจํุานวนหน้า) เพื�อเลอืกหน้าที�ต้องการพิมพ์รายงาน 

5. ระบจํุานวนสาํเนา 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อพมิพ์รายการออกทางเครื�องพิมพ์ที�กําหนด 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการพิมพ์รายงานออกทางเครื�องพิมพ์ 

8. คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมลูเครื�องพิมพ์ที�ใช้พิมพ์รายงาน 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิ  นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

4. คลกิ  ท้ายช่องนําลง File กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.28 

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

5. คลกิปุ่ ม พิมพ์ เพื�อบนัทกึข้อมลูสู ่File ตาม Path ที�แสดง 
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1 
 
 

14 
สรุปเอกสารและขั �นตอนการทาํงาน 
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บทที� 14 : สรุปเอกสารและขั �นตอนการทาํงาน 
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ภาคผนวก ก 
การใช้ปุ่มรูปปฏทินิ 
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การใช้ปุ่ มรูปปฏทินิ 
 

1. คลกิปุ่ ม  รูปปฏิทิน จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

 
รูปที� 1 

 

2. จากหน้าจอ เลอืกคลกิ วนัที� ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ตกลง หรือดบัเบิ �ลคลกิที�วนัที� 

3. กรณีต้องการเลอืกเดือนที�ต้องการคลกิเลอืกที�หมายเลข 1 

4. กรณีต้องการเลอืกปี พ.ศ. คลกิเลื�อนที�หมายเลข 2 

5. กรณีต้องการยกเลกิให้คลกิปุ่ ม ยกเลิก ระบบออกจากหน้าจอรูปปฏิทิน 

6. กรณีต้องการลบวนัที�ออกจากช่องระบวุนัที�ให้คลกิปุ่ ม ลบวันที� 

 

1 

2 
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ภาคผนวก ข 
การสั�งพมิพ์เอกสาร 
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การสั�งพมิพ์เอกสาร 
 

1. กรณีที�ผู้ ใช้ระบบคลกิปุ่ ม  ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 1 

 

จากหน้าจอมีวิธีการใช้งานดงันี � 

- หมายเลข 1 และ 2 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปที�หน้าแรกสดุ และหน้าสดุท้าย 

- หมายเลข 3 และ 4 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปข้างหน้าและข้างหลงัไปทลีะ 1 หน้า  

- หมายเลข 5 เป็นช่องแสดงหมายเลขแผน่งานวา่อยูท่ี�แผน่งานที�เทา่ไหร่จากแผน่งานทั �งหมดเทา่ไหร่ 

- หมายเลข 6 และ 7 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้แวน่ตาขยาย 

- หมายเลข 8 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้เปอร์เซ็นต์ 

- หมายเลข 9 เป็นการสั�งพิมพ์รายงานในรายการปัจจบุนั 

3 4 

1 2 5 

6 

7 

8 

9 
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2. กรณีที�ผู้ ใช้ต้องการพิมพ์รายงานที�เลอืกไว้ คลกิปุ่ ม หมายเลข 9 จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

- คลกิ  ทั �งหมด 3 หน้า, หน้าที� 1 หรือ จากหน้า (ระบจํุานวนหน้า) เพื�อเลอืกหน้าที�ต้องการพิมพ์รายงาน 

- ระบจํุานวนสาํเนา 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อพมิพ์รายการออกทางเครื�องพิมพ์ที�กําหนด 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการพิมพ์รายงานออกทางเครื�องพิมพ์ 

- คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมลูเครื�องพิมพ์ที�ใช้พิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

จากหน้าจอผู้ใช้สามารถเลอืกเครื�องพิมพ์ที�ต้องการ จากปุ่ มแสดงรายการ คลกิปุ่ ม OK ระบบพิมพ์รายงานออกจาก

เครื�องพมิพ์ คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์ 
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ภาคผนวก ค 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม  เปลี�ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่นใหม ่

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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หมายเหตุ  

1. กรณีระบรุหสัผา่นไมถ่กูต้องตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

2. กรณีระบคุวามยาวรหสัผา่นไมต่รงตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4 
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ภาคผนวก ง 
การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัช ี
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การแก้ไขรายละเอียดการลงบัญชี 
 

1. เมื�อทําการบนัทกึหรือยกเลกิรายการ ที�มีการลงบญัชี จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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2. ระบรุายละเอียดการลงบญัชีที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม  แก้ไขรายการ 

4. คลกิปุ่ ม   บันทึก  เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 
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ภาคผนวก จ 
การค้นหาข้อมูลรหสับัญช ี
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การค้นหาข้อมูลรหสับัญชี 
 

1. เมื�อคลกิปุ่ ม  รหสับญัชี จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย “ * ” ในช่องชื�อบญัชี 

4.  คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

5. คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

6. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

7. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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ภาคผนวก ฉ 
การเปิดไฟล์ที�ได้จากการสืบค้นหรือรายงาน 
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การเปิดไฟล์ที�ได้จากการสืบค้นหรือรายงาน 
 
 ในการบนัทกึข้อมลูจากการสบืค้น หรือรายงานลงไฟล์ ระบบจะบนัทกึเป็น .csv ให้เป็นคา่เริ�มต้น และผู้ใช้สามารถ

เปิดไฟล์ .csv ได้ด้วยโปรแกรม Excel  

แตก่ารเปิดไฟล์ .csv ก็มีข้อจํากดัในบางเรื�อง เช่น ข้อมลูตวัเลข ที�มี “0” นําหน้า หากเปิดด้วย .csv เลย โปรแกรม 

Excel จะตดั “0” ออกจนเหลอืแตต่วัเลขข้างหลงั เช่น รหสัข้อมลู 001 เมื�อเปิดไฟล์ .csv ขึ �นมาแสดงข้อมลูเป็น 1 เป็นต้น  

สามารถทาํการแก้ไขโดยทาํตามขั �นตอนดงันี � 

1. เมื�อคลกิ  นําลงไฟล์ ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 
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2. แก้ไขนามสกลุไฟล์ให้เป็น .txt 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 

4. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel  

5. คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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- เลอืกไฟล์ที�บนัทกึเป็นนามสกลุ .txt 

6. คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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-  เลอืก  Delimited 

7. คลกิปุ่ ม Next > จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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- เลอืก  Other  แล้วระบ ุ“|”  (Vertical Bar) 

8. คลกิปุ่ ม Next > จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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- เลอืกช่องข้อมลูใน Data Preview ทกุคอลมัน์ จะเป็นวา่แสดงเป็นแถบสดีําทั �งหมด 

- คลกิเลอืก  Text 

9. คลกิปุ่ ม Finish  ข้อมลูที�ต้องการเรียกดจูะปรากฏที�หน้าจอ ดงัรูป 
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