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บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกลเป็นระบบที�รวบรวมรายละเอยีดข้อมลูตา่ง ๆ ของเครื�องจกัรกลแตล่ะประเภทมาจดัทํา

เป็นทะเบียนเครื�องจกัรกล เพื�อให้ทราบถึงคณุลกัษณะ ,ประวตัิ และประเภทการใช้งาน รวมทั �งข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบั

เครื�องจกัรกลของแตล่ะประเภท นอกจากนี �ยงัสามารถจดัการข้อมลูเครื�องจกัรกลได้ ไมว่า่เป็นเรื�องการโอนย้ายเครื�องจกัรกล

ระหวา่งศนูย์เครื�องจกัรกล ,Lock และยกเลกิการ Lock เครื�องจกัรกล หรือการโอนย้ายเครื�องจกัรกลจากนอกเงินทนุฯ เข้างาน

เงินทนุฯ 

 

โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ ๆ ไป 
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2 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 
 

การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที� Start > Program > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล งานทะเบยีน > V3 ระบบทะเบียน

เครื�องจกัรกล  

2. หรือ ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน                    เข้าสูร่ะบบทะเบียนเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

 
รูปที� 2.1 

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบรุหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  
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รูปที� 2.2 

 

- กรณีที�มีรายการงานค้างดําเนินการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.3 
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- คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  ผู้ใช้สามารถคลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือ  

ไมต้่องการเลอืก คลกิปุ่ ม ออก 

 
รูปที� 2.4 

 

ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
1. Tab งานเงินทนุหมนุเวียน มเีมนกูารทํางานดงันี � 

1.1 การบนัทกึสญัญา/หนงัสอือนมุตัรัิบบริจาค 

1.2 การลงทะเบยีนเครื�องจกัรกล 

1.3 แก้ไขสญัญา/หนงัสอือนมุตัิรับบริจาค(ปรับปรุงคา่เสื�อมราคา) 

1.4 การโอนย้ายสงักดัเครื�องจกัรกล 

1.5 การ Lock / ยกเลกิ Lock เครื�องจกัรกล 

1.6 การตรวจสอบครุภณัฑ์ประจําปี 

1.7 การตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรกลระหวา่งปี 

1.8 หมายเลขเครื�องยนต์สาํรอง 

1.9 การตอ่อายภุาษีเครื�องจกัรกล 

1.10 การจดัซื �อกรมธรรม์ประกนัภยั 

1.11 ทะเบียนรับสง่งานประกนัภยั 

1.12 สรุปราคาคา่เสื�อมประจําเดือน 
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1.13 บนัทกึข้อมลูความต้องการประจําปี 

1.14 การสบืค้นข้อมลู 

1.15 รายงาน 

 

2. Tab งานนอกเงินทนุหมนุเวยีน มเีมนกูารทํางานดงันี � 

2.1 การบนัทกึสญัญา / หนงัสอือนมุตัิรับบริจาค 

2.2 การลงทะเบยีนเครื�องจกัรกล 

2.3 แก้ไขสญัญา/หนงัสอือนมุตัิรับบริจาค(ปรับปรุงคา่เสื�อมราคา) 

2.4 การโอนย้ายสงักดัเครื�องจกัรกล 

2.5 การ Lock / ยกเลกิ Lock เครื�องจกัรกล 

2.6 การตรวจสอบครุภณัฑ์ประจําปี 

2.7 การตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรกลระหวา่งปี 

2.8 หมายเลขเครื�องยนต์สาํรอง 

2.9 การตอ่อายภุาษีเครื�องจกัรกล 

2.10 การจดัซื �อกรมธรรม์ประกนัภยั 

2.11 ทะเบียนรับสง่งานประกนัภยั 

2.12 สรุปราคาคา่เสื�อมประจําเดือน 

2.13 การโอนย้ายเครื�องจกัรนอกเงินทนุฯ เข้าเงินทนุฯ 

2.14 การสบืค้นข้อมลู 

2.15 รายงาน 

 

3. Tab ข้อมลูหลกั มีเมนกูารทํางานดงันี � 

3.1 ข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล 

3.2 ข้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

3.3 ข้อมลูรหสัสมรรถนะ 

3.4 ข้อมลูรุ่นเครื�องจกัรกล 

3.5 ข้อมลูรหสัเครื�องยนต์ต้นกําลงั 

3.6 ข้อมลูชดุเครื�องจกัรกล 

3.7 ข้อมลูลกัษณะงานเครื�องจกัรกล 

3.8 ข้อมลูรหสัทะเบียน 

3.9 ข้อมลูสาเหตกุาร Lock 

3.10 ข้อมลูวิธีการได้มา 

3.11 ข้อมลูประเภทเงิน 

3.12 ข้อมลูตําแหนง่ 

3.13 ข้อมลูทะเบียนรายชื�อเจ้าหน้าที� 

3.14 ข้อมลูคณะกรรมการตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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3.15 ข้อมลูอตัราเบี �ยประกนัภยั 

3.16 ข้อมลูประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง 

3.17 ข้อมลูทะเบียนบริษัทประกนัภยั 

 

4. Tab สว่นกลาง มเีมนกูารทํางานดงันี � 

4.1 การวางแผนจดัหาเครื�องจกัรกล 

- บนัทกึกรอบอตัรากําลงัเครื�องจกัรกล 

- กําหนดช่วงเวลาบนัทกึความต้องการ 

- สบืค้นความต้องการประจําปี 

4.2 กําหนดช่วงเวลาการตรวจสอบครุภณัฑ์ประจําปี(งานเงินทนุหมนุเวียน) 

4.3 กําหนดช่วงเวลาการตรวจสอบครุภณัฑ์ประจําปี(นอกเงินทนุหมนุเวียน) 

4.4 รายงาน 

 

การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 

 

การออกจากโปรแกรม 
1. คลกิปุ่ ม จบโปรแกรม หรือ เครื�องหมาย       ที�มมุบนขวามอื ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.5 

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ออกจากระบบ หรือ คลกิปุ่ ม ยกเลิก กลบัสูห่น้าจอปกต ิ

 

หมายเหตุ 

1. กรณีระบชืุ�อผู้ใช้ระบบ และรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.6 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. กรณีที�เข้าระบบโดยเครื�องที�ยงัไมม่ีการลงทะเบียน เมื�อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.7 

 

2.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 2.8 

 

2.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

2.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนเพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

2.4 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

2.5 ภายหลงัจากที�ลงทะเบียนเครื�องแล้วต้องมีการอนมุตัิการใช้งานเครื�องจากสว่นกลางจึงจะสามารถเข้าใช้

งานได้ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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3 
ข้อมูลหลัก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 3 : ข้อมูลหลัก 
 

 เป็นสว่นงานที�ใช้ในการสร้างข้อมลูเบื �องต้นของระบบ โดยคลกิเลอืก Tab ข้อมลูหลกั มีหวัข้อการทํางาน ดงันี � 

 

ข้อมูลรหัสเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดรหสัให้กบัเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลรหัสเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล ,ชื�อเครื�องจกัรกลภาษาไทย และชื�อเครื�องจกัรกลภาษาองักฤษ 

- คลกิเลอืก ประเภทมเิตอร์ 

- คลกิ ให้บริการเชา่ 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล (ดวูธีิการใช้งานที�

หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัเครื�องจกัรกลเป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไข 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล (ดวูธีิการใช้งานที�

หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.3  

 

- คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการในช่องตารางแสดงรายการ คลกิปุ่ ม เลอืก ระบบแสดงรายละเอยีดข้อมลูที�หน้าจอ

ข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล  

- หรือค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียงข้อมลูจากรหสัเครื�องจกัรกล หรือ ชื�อเครื�องจกัรกลภาษาไทย หรือ

ชื�อเครื�องจกัรกลภาษาองักฤษ และระบขุ้อมลูตามเงื�อนไขที�เลอืกเรียงที�ช่องขวามือ (เช่น เลอืกเรียงข้อมลูตาม

รหสั  เครื�องจกัรกล ระบรุหสั 15) ระบบเลื�อนแถบสเีทาไปที�ข้อมลู แล้วทําการคลกิเลอืกข้อมลู 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.4  

 

2. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลยี�ห้อเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดรหสัยี�ห้อให้กบัเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลยี�ห้อเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป 

 
รูปที� 3.5  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล ,ชื�อยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาไทย และชื�อยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาองักฤษ 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  (ระบบจะแสดงช่องรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกลเป็นแถบสเีทา) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.7  

 

- ระบเุงื�อนไขการค้นหา จากรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือ ชื�อยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาไทย หรือ ชื�อยี�ห้อ

เครื�องจกัรกลภาษาองักฤษ หรือ ระบทุกุเงื�อนไข คลกิปุ่ ม ค้นหา แสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เลอืกรายการที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลือก ระบบแสดงรายละเอียดข้อมลูที�หน้าจอข้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกล กรณี

ไมร่ะบขุ้อมลูและคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.8  

 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขการค้นหาข้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 

พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.9  

 

2. ระบเุงื�อนไขรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกลจาก และถงึ แล้ว คลกิปุ่ ม ก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

- กรณีไมร่ะบเุงื�อนไข แล้ว คลกิปุ่ ม ก่อนพิมพ์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.10  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.11  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลรหัสสมรรถนะ 
เป็นการกําหนดรหสัสมรรถนะให้กบัเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลรหัสสมรรถนะ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.12  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล 

- ระบขุ้อมลูรหสัสมรรถนะ และชื�อสมรรถนะ 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  รหสัเครื�องจกัรกลก่อน แล้วคลกิ  รหสัสมรรถนะ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา 

ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัสมรรถนะ (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัเครื�องจกัรกล และรหสัสมรรถนะเป็นสเีทา) 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

 

ลบข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  รหสัเครื�องจกัรกลก่อน แล้วคลกิ  รหสัสมรรถนะ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา 

ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัสมรรถนะ (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.13  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการลบข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  รหสัเครื�องจกัรกลก่อน แล้วคลกิ  รหสัสมรรถนะ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.14  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- เลอืกข้อมลูที�ต้องการในช่องตารางแสดงรายการ คลกิปุ่ ม เลือก ระบบแสดงข้อมลูที�หน้าจอข้อมลูรหสั

สมรรถนะ หรือสามารถค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไข โดยเลอืกเรียงข้อมลูจากรหสัสมรรถนะ หรือ ชื�อสมรรถนะ และ

ระบขุ้อมลูตามเงื�อนไขที�เลอืกการเรียงข้อมลู ทางช่องขวามือ (เช่น เลอืกเรียงข้อมลูตามรหสัสมรรถนะ ระบรุหสั 

3) ระบบเลื�อนแถบสเีทาไปที�ข้อมลูนั �น ๆ (ค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล ดวูิธีการที�ค้นหาข้อมลูรหสั

เครื�องจกัรกล) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 

**ก่อนค้นหาข้อมลูรหสัสมรรถนะจะต้องทาํการเลอืกข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกลก่อนทกุครั �ง กรณีไมเ่ลอืกข้อมลู 

รหสัเครื�องจกัรกล แล้วคลกิปุ่ มท้ายช่องรหสัสมรรถนะ หรือปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 3.15  

ข้อมูลรุ่นเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดข้อมลูรุ่นเครื�องจกัรกลให้กบัยี�ห้อเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลรุ่นเครื�องจกัรกล  

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.16  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสั

ยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

- ระบขุ้อมลูรหสัรุ่นเครื�องจกัรกล และชื�อรุ่นเครื�องจกัรกล 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกลก่อน แล้วคลกิ  รหสัรุ่นเครื�องจกัรกล  

หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัรุ่นเครื�องจกัรกล (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบแสดงช่องรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล และรหสัรุ่นเครื�องจกัรกลเป็นสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกลก่อน แล้วคลกิ  รหสัรุ่นเครื�องจกัรกล  

หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัรุ่นเครื�องจกัรกล (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.17  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกลก่อน แล้วคลกิ  รหสัรุ่นเครื�องจกัรกล  

หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.18  

 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา แสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ หรือสามารถค้นหาข้อมลูเงื�อนไข จากรหสัรุ่น

เครื�องจกัรกล   (ค้นหาข้อมลูรหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล ดวูิธีการที�ค้นหาข้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกล)  

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขการค้นหาข้อมลูรหสัยี�ห้อ คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 

**ก่อนค้นหาข้อมลูรุ่นเครื�องจกัรกลจะต้องระบขุ้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกลก่อนทกุครั �ง กรณีไมร่ะบยุี�ห้อเครื�องจกัรกล 

ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 3.19  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลรหัสเครื�องยนต์ต้นกําลัง 
กําหนดข้อมลูรหสัเครื�องยนต์ต้นกําลงั โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลรหัสเครื�องยนต์ต้นกาํลัง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.20  

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องยนต์ต้นกําลงั ,ชื�อเครื�องยนต์ต้นกําลงั(ไทย) และชื�อเครื�องยนต์ต้นกําลงั(Eng) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ  ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  (ระบบจะแสดงช่องรหสัเครื�องยนต์ต้นกําลงัเป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.21  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ข้อมูลชุดเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดข้อมลูชดุเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลชุดเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.22  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัชดุเครื�องจกัรกล และชื�อชดุเครื�องจกัรกล 

- คลกิ  สถานะ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัชดุเครื�องจกัรกลเป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึ และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.23  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลลักษณะงานเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดข้อมลูลกัษณะงานเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลลักษณะงานเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 3.24  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัลกัษณะงานเครื�องจกัรกล และชื�อลกัษณะงานเครื�องจกัรกล 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัลกัษณะงานเครื�องจกัรกลเป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึ และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.25  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ข้อมูลรหัสทะเบียน 
เป็นการกําหนดรหสัทะเบยีน โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลรหัสทะเบียน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.26  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัทะเบียน และชื�อประเภทการจดทะเบียน 

- เลอืกกลุม่ทะเบียน คลกิ  พ.ร.บ. รถยนต์ ,พ.ร.บ. ขนสง่ทางบก หรือไมม่ี 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  (ระบบจะแสดงช่องรหสัทะเบียนกําลงัเป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.27  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลสาเหตุการ Lock 
เป็นการกําหนดข้อมลูสาเหตกุาร Lock โดยคลกิปุ่ ม ข้อมลูสาเหตุการ Lock จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.28  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัสาเหตกุาร Lock และชื�อสาเหตกุาร Lock 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัสาเหตกุาร Lock เป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึ และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.29  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ข้อมูลวิธีการได้มา 
เป็นการกําหนดข้อมลูวิธีการได้มา โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลวิธีการได้มา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.30  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัวิธีการได้มา และชื�อวิธีการได้มา 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัวิธีการได้มาเป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ  

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.31  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลประเภทเงิน 
เป็นการกําหนดข้อมลูประเภทเงิน โดยคลกิปุ่ ม ข้อมลูประเภทเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.32  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัประเภทเงิน และชื�อประเภทเงิน 

- เลอืกกลุม่ประเภทเงิน คลกิ  งานเงินทนุหมนุเวียน หรือนอกเงินทนุหมนุเวยีน 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัประเภทเงินเป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึ และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.33  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ข้อมูลตาํแหน่ง 
เป็นการกําหนดข้อมลูตําแหนง่ โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลตาํแหน่ง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.34  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัตําแหนง่ และชื�อตาํแหนง่เจ้าหน้าที� 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัตาํแหนง่ เป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึ และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.35  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลทะเบียนรายชื�อเจ้าหน้าที� 
เป็นการกําหนดข้อมลูทะเบียนรายชื�อเจ้าหน้าที� โดยคลกิปุ่ ม ข้อมลูทะเบียนรายชื�อเจ้าหน้าที� จะปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

 
รูปที� 3.36  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูเลขบตัรประจําตวัประชาชน ,คาํนําหน้า ,ชื�อ และนามสกลุ 

- คลกิเลอืก ประเภทเจ้าหน้าที� 

- ระบขุ้อมลูชื�อตาํแหนง่ หรือคลกิ  ชื�อตําแหนง่ ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูตาํแหนง่ 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอ  ค้นหาข้อมลูทะเบยีนรายชื�อเจ้าหน้าที� (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอ  ค้นหาข้อมลูทะเบยีนรายชื�อเจ้าหน้าที� (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.37  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.38  

 

- ระบขุ้อมลูเงื�อนไข ชื�อ, นามสกลุ, ชื�อตําแหนง่ คลกิปุ่ ม ค้นหา แสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขการค้นหาข้อมลูชื�อ, นามสกลุ, ชื�อตาํแหนง่ คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจําปี 
เป็นการกําหนดข้อมลูคณะกรรมการตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี ของแตล่ะศนูย์เครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.39  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืก ประธานกรรมการ และกรรมการ 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาคณะกรรมการตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาคณะกรรมการตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.40  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.41  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบขุ้อมลูเงื�อนไข ปีงบประมาณ, ชื�อ, นามสกลุ คลกิปุ่ ม ค้นหา แสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขการค้นหาข้อมลู ปีงบประมาณ, ชื�อ, นามสกลุ คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 
ข้อมูลอัตราเบี�ยประกันภัย 

เป็นการกําหนดข้อมลูอตัราเบี �ยประกนัภยั สาํหรับใช้ในข้อมลูประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลอัตราเบี �ย

ประกันภยั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.42  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัอตัราเบี �ยประกนัภยั และชื�ออตัราเบี �ยประกนัภยั 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัอตัราเบี �ยประกนัภยั เป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึ และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.43  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง 
เป็นการกําหนดข้อมลูประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลประเภทรถ/ขนาด/ที�นั� ง จะปรากฏหน้าจอ  

ดงัรูป  

 
รูปที� 3.44  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง ,ชื�อประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง ,ราคาภาคบงัคบั ,ราคาภาคสมคัรใจชั �น1 ,

ราคาภาคสมคัรใจชั �น2 ,ราคาภาคสมคัรใจชั �น3 และราคาภาคสมคัรใจชั �น3 พลสั 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง เป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึ และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.45  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลทะเบียนบริษัทประกันภัย 
เป็นการกําหนดข้อมลูทะเบียนบริษัทประกนัภยั โดยคลกิปุ่ ม ข้อมลูทะเบียนบริษัทประกนัภยั จะปรากฏหน้าจอ  

ดงัรูป  

 
รูปที� 3.46  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสับริษัท ,ชื�อบริษัท และที�อยูส่าํนกังานใหญ่1 

- คลกิเลอืก ภาค และจงัหวดั 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มเอกสารแนบท้าย 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม/แก้ไข เอกสารแนบท้าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.47  

 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

4. ระบขุ้อมลูวนัที�เริ�มใช้งาน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

5. คลกิ  ไฟล ์จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.48  

 

- เลอืก File ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏรายงานที�ช่องไฟล ์

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึเอกสารแนบท้าย 

- กรณีไมต้่องการบนัทกึเอกสารแนบท้าย คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

แก้ไขเอกสารแนบท้าย 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม/แก้ไข เอกสารแนบท้าย  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึเอกสารแนบท้าย 

- กรณีไมต้่องการบนัทกึเอกสารแนบท้าย คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  (ระบบจะแสดงช่องรหสัประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง เป็นแถบสเีทา) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึ และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.49  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ  

1. ชื�อข้อมลูที�เป็นตวัอกัษรสนีํ �าเงิน จะต้องทาํการระบขุ้อมลูทกุช่อง กรณีไมร่ะบขุ้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 3.50  

 

2. ช่องสี�เหลี�ยมหน้ารายการกรณีผู้ใช้คลกิเลอืกจะสามารถนาํข้อมลูไปใช้งานได้ ระบบแสดงสถานะข้อมลู เทา่กบั ใช้งาน 

และถ้าไมท่ําการคลกิ  สถานะ ข้อมลูไปใช้งานได้ ระบบแสดงสถานะข้อมลูเทา่กบั ยกเลกิ กรณีระบบงานอื�นนําข้อมลู

ไปใช้ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.51  

 

3. กรณีเพิ�มข้อมลูซํ �า ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.52  

 

4. กรณีลบข้อมลูที�นําข้อมลูไปใช้แล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.53  

 

5. หน้าจอค้นหาข้อมลู กรณีที�มีข้อมลูเกินจํานวนที�กําหนดไว้ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.54  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลางเทา่นั �น จึงจะสามารถกําหนดข้อมลูหลกัได้ 

7. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมดที�หน้าจอค้นหาข้อมลู สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในการค้นหาได้ ดงันี � 

- หน้าจอค้นหาข้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกล สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องข้อมลูชื�อยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาไทย 

หรือ ช่องข้อมลูชื�อยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาองักฤษ 

- หน้าจอค้นหาข้อมลูรุ่นเครื�องจกัรกล สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องรหสัรุ่นเครื�องจกัรกล (ช่องที� 2) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4 
การบนัทกึสญัญา / หนังสืออนุมัตรัิบบริจาค 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 4 : การบันทกึสัญญา / หนังสืออนุมัตรัิบบริจาค 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูสญัญา / หนงัสอือนมุตัิรับบริจาค ทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวียนโดย

คลกิปุ่ ม การบนัทกึสัญญา / หนังสืออนุมตัิรับบริจาค จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

รูปที� 4.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม ระบบแสดงข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 4.2  

ผู้ ใช้สามารถทาํรายการบนัทกึสญัญาได้ 2 วิธีดงันี �  

1.1 คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อเลอืกข้อมลูใบเบิกจากระบบจดัซื �อเครื�องจกัรกลมาทําการบนัทกึสญัญา ระบบแสดงหน้าจอ

ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 4.3  

คลกิเลอืกรายการที�ต้องการในตารางแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือ ดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการในตาราง ระบบ

แสดงรายละเอียดรายการตามข้อมลูใบเบิกในหน้าจอ การบนัทกึสญัญา/หนงัสอือนมุตัิรับบริจาคดงันี �  

 ลงวนัที�(สญัญา/หนงัสอือนมุตัเิลขที�) 

 วนัที�คณะกรรมการตรวจรับ 

 ครั �งที�ตรวจรับ 

 ใบเบิกเลขที�และ ลงวนัที�ใบเบิก  

 ประเภทเงิน  

 วิธีการได้มา  

 รหสัเครื�องจกัรกล 

 ยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

 รุ่นเครื�องจกัรกล  

 จํานวน  

 ราคาเรื�องจกัรกล  

1.2 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ผู้ใช้ต้องทาํการระบรุายละเอียดสญัญา ในหน้าจอ การบนัทกึสญัญา/หนงัสอือนมุตัิรับบริจาค 

ตามรายละเอยีดในขั �นตอนถดัไป  
 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ 

2.1 ระบรุายละเอียดสญัญา 

- ระบขุ้อมลูสญัญา/หนงัสอือนมุตัเิลขที� ,ครั �งที�ตรวจรับ ,ใบเบกิเลขที� , มิเตอร์หมดประกนั ,ประเทศที�ผลติ ,ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ, สเีครื�องจกัรกล,แรงม้า ,รุ่นเครื�องยนต์ , จํานวน,ราคาเครื�องจกัรกล,ราคารวม  

- ระบขุ้อมลูลงวนัที�สญัญา/หนงัสอือนมุตัิเลขที� ,วนัที�คณะกรรมการตรวจรับ ,วนัที�ใบเบิกเลขที�,วนัจดทะเบียน ,

ระยะรับประกนั (จากและถงึ) ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- คลกิเลอืก ประเภทเงิน ,วิธีการได้มา ,งวดภาษี และรหสัต้นกําลงั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล ,รหสัสมรรถนะ ,ยี�ห้อเครื�องจกัรกล ,รุ่นเครื�องจกัรกล และยี�ห้อเครื�องยนต์ หรือจาก

การระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

 

2.2 ระบขุ้อมลูรายละเอยีดเครื�องจกัรกล ที� Tab รายละเอียดเครื�องจกัรกล จะปรากฏดงัรูป  

 
รูปที� 4.4  

 

2.3 ระบขุ้อมลูชื�อที�อยูผู่้ขาย/ตวัแทนจําหนา่ย ที� Tab ชื�อที�อยูผู่้ขาย / ตวัแทนจําหนา่ย จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 4.5  

 

2.4 ระบขุ้อมลูระยะเวลาบริการหลอ่ลื�นและบริการหลงัการขาย ที� Tab บริการหลงัการขาย จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 4.6  

 

2.5 ระบขุ้อมลูชื�อผู้จดัทาํ และ ชื�อผู้ตรวจสอบ ที� Tab ลงชื�อ จะปรากฏดงัรูป  

 
รูปที� 4.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. กรณีที�ต้องการเพิ�มรูปภาพของเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม เพิ�ม / แก้ไขภาพถ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.8  

 

- คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป คลกิเลอืก Look in ที�เก็บรูปภาพ 

 
รูปที� 4.9  

 

- เลอืก File ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏที�หน้าจอข้อมลูภาพถ่ายเครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม  ปิด ออกจากหน้าจอข้อมลูภาพถ่ายเครื�องจกัรกล 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูสญัญาเข้าสูร่ะบบ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบออกจากหน้าจอการเพิ�ม 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  สญัญา/หนงัสอือนมุตัเิลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3.1 กรณีบนัทกึเครื�องจกัรกลไปแล้ว ระบบไมส่ามารถแก้ไขช่องข้อมลูดงันี � 

- วนัที�คณะกรรมการตรวจรับ ,ประเภทเงิน ,รหสัเครื�องจกัรกล ,รหสัสมรรถนะ ,รหสัต้นกําลงั ,รหสัยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล ,จํานวนเครื�องจกัรกล ,อายกุารใช้งานกรมบญัชีกลาง และอายกุารใช้งานกรมทางหลวง

เครื�องจกัรกล และราคาเครื�องจกัรกล 

3.2 กรณีต้องการแก้ไขรูปภาพของเครื�องจกัรกล สามารถทาํได้ดงันี � 

- คลกิปุ่ ม เพิ�ม / แก้ไขภาพถ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.10  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป คลกิเลอืก Look in ที�เก็บรูปภาพ 

 
รูปที� 4.11  

 

- เลอืก File ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open รูปจะปรากฏที�หน้าจอข้อมลูภาพถ่ายเครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม  ปิด ออกจากหน้าจอข้อมลูภาพถ่ายเครื�องจกัรกล 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไข 
 

ลบข้อมูล 

1. คลกิ  สญัญา/หนงัสอือนมุตัเิลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. กรณีต้องการลบข้อมลูภาพถา่ยเครื�องจกัรกล สามารถทําได้ดงันี � 

- คลกิปุ่ ม เพิ�ม / แก้ไขภาพถ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.13  

 

- คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.14  

 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

- ถ้าไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. กรณีค้นหาสญัญา/หนงัสอือนมุตัเิลขที� คลกิ  สญัญา/หนงัสอือนมุตัิเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงั

รูป  

 
รูปที� 4.15  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่ง

น้อย 1  เงื�อนไข) กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไข

เป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูสญัญา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

2. กรณีค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล , รหสัสมรรถนะ , ยี�ห้อเครื�องจกัรกล , รุ่นเครื�องจกัรกล ,ยี�ห้อเครื�องยนตม์ีวิธีการใช้

งานของแตล่ะ   หน้าจอ ดงันี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.1 คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.16  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก (สามารถระบเุงื�อนไข โดยคลกิเลอืก เรียง หรือพิมพ์ชื�อ

ข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�คลกิเลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 4-11 
6 

2.2 คลกิ  รหสัสมรรถนะ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.17  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก (สามารถระบเุงื�อนไข โดยคลกิเลอืก เรียง หรือพิมพ์ชื�อ

ข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�คลกิเลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัสมรรถนะ คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 4-12 
6 

2.3 คลกิ  ยี�ห้อเครื�องจกัรกลหรือ ยี�ห้อเครื�องยนต์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.18  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ (จะต้องระบุ

เงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่อง

ระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหายี�ห้อเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.4 คลกิ  รุ่นเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.19  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ กรณี

ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารุ่นเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.5 คลกิ  กลุม่เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.20  

 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหากลุม่คา่เช่า คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์รายงานเครื�องจักรกลตามสัญญา 

1. คลกิ  สญัญา/หนงัสอือนมุตัเิลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ลงชื�อ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์รายงานเครื�องจกัรกลตามสัญญา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.21  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลางเทา่นั �น จึงจะบนัทกึสญัญาได้ 

2. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�สญัญาทั �งหมด ที�หน้าจอข้อมลูสญัญา / การบริจาค สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่อง

เลขที�สญัญา 

3. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูยี�ห้อทั �งหมด หน้าจอค้นหาข้อมลูยี�ห้อเครื�องจกัรกล สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องข้อมลูชื�อ

ยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาไทย หรือ ชอ่งข้อมลูชื�อยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาองักฤษ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5 
การลงทะเบียนเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 5 : การลงทะเบียนเครื�องจักรกล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูทะเบียนเครื�องจกัรกล ของเงินทนุหมนุเวยีน และนอกเงินทนุหมนุเวียน โดยคลกิปุ่ ม 

ลงทะเบียนเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

สามารถเลอืกการลงทะเบยีนได้ 2 ทาง ดงันี �  

- กรณีมีหมายเลขรหสักรมแล้ว คลกิ  เครื�องจกัรกลมีหมายเลขรหสักรมแล้ว   

- กรณียงัไมม่ีหมายเลขรหสักรม คลกิ  เครื�องจกัรกลที�กําหนดหมายเลขรหสักรมใหม ่ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม (กรณีที�ไมม่ีหมายเลยรหสักรม ระบบจะปิดช่องหมายเลขรหสักรม) 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ 

2.1 ระบรุายละเอียดสญัญา 

- ระบขุ้อมลูสญัญาเลขที� ,ศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั โดยคลกิ  สญัญาเลขที� ,ศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั 

เพื�อค้นหาข้อมลู หรือระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู แล้ว Enter ระบบแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิเลอืก การคิดคา่เช่า 

2.2 ระบขุ้อมลูเครื�องจกัรกล ที� Tab ข้อมลูเครื�องจกัรกล จะปรากฏดงัรูป  

- คลกิเลอืก รูปแบบเลขทะเบยีน และจงัหวดั 

- ระบขุ้อมลู สเีครื�องจกัรกล ,หมายเลขทะเบียน ,หมายเลขตวัรถ ,ตําแหนง่หมายเลขตวัรถ ,หมายเลขเครื�องยนต์

ที�จดทะเบยีน (ระบบจะแสดงหมายเลขเครื�องยนต์ปัจจบุนัเมื�อระบขุ้อมลูหมายเลขเครื�องยนต์ที�จดทะเบียน) ,

ตําแหนง่หมายเลขเครื�องยนต์ 

 
รูปที� 5.2  

 

2.3 ระบขุ้อมลูเพิ�มเติม ที� Tab ข้อมลูเพิ�มเติม จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 5.3  

 

2.4 แสดงข้อมลูสญัญา ที� Tab ข้อมลูสญัญา จะปรากฏดงัรูป  

 
รูปที� 5.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.5 แสดงข้อมลูคา่เช่า ที� Tab ข้อมลูคา่เช่า จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 5.5  

 

2.6 ระบขุ้อมลูทะเบียน ที� Tab ข้อมลูทะเบียน จะปรากฏดงัรูป  

- คลกิเลอืก ประเภทการจดทะเบียน 

 
รูปที� 5.6  

 

2.7 ระบขุ้อมลูกรมธรรม์ ที� Tab ข้อมลูกรมธรรม์ จะปรากฏดงัรูป  

 
รูปที� 5.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.8 แสดงข้อมลูปรับปรุงสภาพ ที� Tab ข้อมลูปรับปรุงสภาพ จะปรากฏดงัรูป  

 
รูปที� 5.8  

 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเครื�องจกัรกลเข้าสูร่ะบบ และแสดงจํานวนเครื�องจกัรกลที�ทําการลงทะเบียน 

แล้วที�ช่อง บนัทึกแล้ว/ทั �งหมด 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  หมายเลขรหสักรม หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรม (ดวูิธีการใช้งานที�

หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องเลขที�สญัญา และ หนว่ยงานต้นสงักดัเป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไข 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิ  หมายเลขรหสักรม หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรม (ดวูิธีการใช้งานที�

หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  สญัญาเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.10  

 

- จากหน้าจอ สามารถค้นหาได้ไมร่ะบเุงื�อนไข และระบเุงื�อนไข สามารถระบเุงื�อนไขได้ทกุชอ่ง หรือเฉพาะช่อง 

ข้อมลู แล้วคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก  

- กรณีต้องการลบเงื�อนไขที�ช่องข้อมลูออก คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น      

ช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.  คลกิ  หมายเลขรหสักรม หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.11  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�

ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข และเงื�อนไขการค้นหาจะแสดงสถานะวา่อยูท่ี�

งานเงินทนุ หรือนอกเงินทนุ โดยดจูากเมนทูี�เลอืกเข้ามา) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําเข้าไฟล์ข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.12  

 

2. เลอืกไฟล์ที�ต้องการนําเข้าเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม Open ระบบบนัทกึข้อมลูสญัญาเข้าสูร่ะบบ 

 

ตัวอย่างไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.13  

 

2. เลอืกไฟล์ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 5.14  

 

3. ระบชืุ�อไฟ และ Part ที�ต้องการบนัทกึไฟล์ คลกิปุ่ ม Save ระบบจะทําการบนัทกึไฟล์ที�ต้อง 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิ  หมายเลขรหสักรม หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรม (ดวูิธีการใช้งานที�

หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.15  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. กรณีเพิ�มข้อมลูเครื�องจกัรกลครบตามจํานวนแล้ว จะไมส่ามารถเพิ�มเครื�องจกัรกลได้อกี ระบบแสดงกลอ่งข้อมลู 

ดงัรูป  

 
รูปที� 5.16  

 

2. กรณีไมพ่บเลขที�สญัญาจากไฟลน์ําเข้า ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.17  

 

3. กรณีเพิ�มข้อมลู หลงัการบนัทกึข้อมลูแล้ว ระบบแสดงข้อมลูเดิมที�ช่องข้อมลูตา่ง ๆ ไว้ และ Clear ข้อมลูที�ช่องหมายเลข

ตวัรถ เพื�อทาํการบนัทกึข้อมลูเครื�องจกัรกลลาํดบัตอ่ไป 

4. กรณีที�เลอืกการกําหนดหมายเลขรหสักรม หลงัคลกิปุ่ ม เพิ�ม ผู้ใช้จะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงการกําหนดหมายเลขรหสั

กรมได้อีก จนกวา่คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

5. กรณีที�เป็นการลงทะเบียนจากการโอนย้ายนอกเงินทนุเข้าเงินทนุ ระบบแสดงสถานะ การโอนย้ายที�ช่องโอน เป็น  

รับโอน 

6. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลางเทา่นั �น จึงจะลงทะเบียนได้ 

7. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ที�หน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม สามารถใช้เครื�องหมาย  *   ที�ช่องหมายเลข

ทะเบียน 

8. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูสญัญาทั �งหมด ที�หน้าจอค้นหาข้อมลูสญัญา / การบริจาค สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่อง

เลขที�สญัญา 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6 
แก้ไขสัญญา/หนังสืออนุมัตรัิบบริจาค 

(ปรับปรุงค่าเสื�อมราคา) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 6 : แก้ไขสัญญา/หนังสืออนุมัตรัิบบริจาค(ปรับปรุงค่าเสื�อมราคา) 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูแก้ไขสญัญา/หนงัสอือนมุตัิรับบริจาค ของเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีน โดยคลกิปุ่ ม แก้ไขสญัญา/หนังสอือนุมัติรับบริจาค(ปรับปรุงค่าเสื�อมราคา) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ 

- คลกิ  อ้างอิงสญัญา/หนงัสอือนมุตัิเลขที� หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่อง

แถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 6-3 
 

3. คลกิ  อ้างอิงสญัญา/หนงัสอือนมุตัิเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.2  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�

ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

4. ระบขุ้อมลูใหมช่อ่งวนัที�ตรวจรับ หรืออายกุารใช้งาน(ปี) หรือราคาตอ่หนว่ย 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ คลกิ  เลขที�จดัทํา (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล และต้นสงักดัใหมเ่ป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ คลกิ  เลขที�จดัทํา (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ 

3. ยืนยนัการลบ คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือปุ่ มท้ายช่องเลขที�จดัทํา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.3  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ส่งข้อมูลปรับปรุงค่าเสื�อมราคา 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ คลกิ  เลขที�จดัทํา (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งข้อมูลปรับปรุงค่าเสื�อมราคา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.4  

 

3. ยืนยนัการสง่ข้อมลูปรับปรุงคา่เสื�อมราคา คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบบนัทกึข้อมลู แล้วแสดงสถานะ คาํนวณคา่เสื�อมแล้ว 

- กรณีไมต้่องการยืนยนัการสง่ข้อมลูปรับปรุงคา่เสื�อมราคา คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ยกเลิกข้อมูลปรับปรุงค่าเสื�อมราคา 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ คลกิ  เลขที�จดัทํา (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิข้อมูลปรับปรุงค่าเสื�อมราคา ระบบบนัทกึข้อมลู แล้วแสดงสถานะ จดัทําข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7 
การโอนย้ายสังกัดเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7 : การโอนย้ายสังกัดเครื�องจักรกล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูโอนย้ายเครื�องจกัรกล ของศนูย์เครื�องจกัรกลทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีนโดยคลกิปุ่ ม การโอนย้ายสังกัดเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูเลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลู เลขที�  พ.1-26  

- คลกิ  ต้นสงักดัใหม ่และหมายเลขเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลู

ในช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� และวนัที�อนมุตัิ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในชอ่งข้อมลูได้ หรือ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก 

ภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิ  ต้นสงักดัใหม ่จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.2  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�

ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

4. ที� Tab รายละเอียดเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ แล้วสามารถระบขุ้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.3  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�

ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข และเงื�อนไขการค้นหาจะแสดงสถานะวา่อยูท่ี�

งานเงินทนุ หรือนอกเงินทนุ โดยดจูากเมนทูี�เลอืกเข้ามา) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 
 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล และต้นสงักดัใหมเ่ป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.4  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

อนุมตัิโอนย้าย 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม อนุมัต ิ

3. ยืนยนัการอนมุตัิ โดยคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการอนมุตัิ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�ใบโอนย้ายทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องเลขที�ใบโอนย้ายได้ 

2. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ที�หน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม สามารถใช้เครื�องหมาย  *   ที�ช่องหมายเลข

ทะเบียน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลงชื�อผู้โอน 

1. เข้าสูร่ะบบด้วยรหสัผู้ใช้ที�มีสทิธิ�โอนย้ายของศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ โอน 

2. ระบบแสดงกลอ่งข้อความ เครื�องจกัรกลที�ยงัไมท่ําการโอน คลกิปุ่ ม ตกลง แล้วเลอืกรายการ หรือ 

ที�หน้าการโอนย้ายสงักดัเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. คลกิ Tab ลงชื�อผู้โอน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.5  

 

5. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูผู้ตรวจทาน ,ผู้ลงบญัชีจ่าย ,ผู้สง่มอบ และผู้อนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม อนุมัติส่งเครื�องจกัรกล ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

7. ยืนยนัการอนมุตัิ โดยคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการอนมุตัิ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลงชื�อผู้รับโอน 

1. เข้าสูร่ะบบด้วยรหสัผู้ใช้ที�มีสทิธิ�โอนย้ายของศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ รับโอน 

2. ระบบแจ้งเตือนเครื�องจกัรกลที�ยงัไมท่ําการรับโอน คลกิปุ่ ม ตกลง แล้วเลอืกรายการ หรือจากหน้าการโอนย้ายสงักดั

เครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. คลกิ Tab ลงชื�อผู้รับโอน ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.6  

 

5. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูเจ้าหน้าที�พสัด ุ,หวัหน้าพสัด ุและหวัหน้าหนว่ยงาน 

- ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม ตรวจรับแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

7. ยืนยนัการตรวจรับ โดยคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการตรวจรับ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8 
การ Lock/ยกเลกิการ Lock เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-2 
 

บทที� 8 : การ Lock/ยกเลิกการ Lock เครื�องจักรกล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูการ Lock/ยกเลกิการ Lockเครื�องจกัรกล ของทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีน โดยคลกิปุ่ ม การ Lock/ยกเลิกการ Lock เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูเลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- คลกิ  Lock เครื�องจกัรกล หรือยกเลกิการ Lock เครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืก สาเหต ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

3. คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.2  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�ต้องการ 

คลกิปุ่ ม เลือก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข และเงื�อนไขการค้นหาจะแสดงสถานะวา่อยูท่ี�งาน

เงินทนุ หรือนอกเงินทนุ โดยดจูากเมนทูี�เลอืกเข้ามา) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด 
 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงข้อมลูช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล และสถานะ การ Lock หรือ   

ยกเลกิ Lock เป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.3  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลางเทา่นั �น จึงสามารถ Lock และยกเลกิ Lock เครื�องจกัรกลได้ 

2. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�หนงัสอือนมุตัิทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องเลขที�หนงัสอือนมุตัิได้ 

3. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ที�หน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล สามารถใช้เครื�องหมาย  *   ที�ช่องหมายเลข

ทะเบียน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9 
การตรวจสอบครุภณัฑ์ประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

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

 เป็นสว่นที�ใช้ในการตรวจสอบครุภณัฑ์ประจําปี ของทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวยีน โดยคลกิปุ่ ม 

 การตรวจสอบครุภณัฑ์ประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1  

 

จัดทาํบัญช ี

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการจดัทาํบญัชี แล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม จัดทาํบัญช ี



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 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 ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.4  

 

- คลกิเลอืกรายการปีงบประมาณที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก 

- ออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 

ปรับสภาพ 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ปรับสภาพ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการปรับสภาพข้อมลูการตรวจสอบครุภณัฑ์ที�กําหนดไว้ 

- กรณีต้องการยกเลกิการปรับสภาพ คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกปรับสภาพ 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ยกปรับสภาพ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิปรับสภาพข้อมลูการตรวจสอบครุภณัฑ์ที�กําหนดไว้ 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิการปรับสภาพ คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 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 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้จะต้องเป็นหนว่ยงานต้นสงักดัของเครื�องจกัรกลเทา่นั �น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10 
การตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรกลระหว่างปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 10 : การตรวจสอบสภาพเครื�องจักรกลระหว่างปี 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรกลระหวา่งปี ของทั �งเงินทนุหมนุเวยีน และนอกเงินทนุหมนุเวยีน 

โดยคลกิปุ่ ม การตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรกลระหว่างปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.1  

 

จัดทาํบัญช ี

1. คลกิปุ่ ม จัดทาํบัญช ี

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ และปีงบประมาณ 

- ระบขุ้อมลูเมื�อวนัที� ,วนัที�ตรวจสอบ และเสร็จวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้

ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- คลกิเลอืก  สญูไป ,ควรเก็บ ,ควรจําหนา่ย หรือควรโอน โดยสามารถเลอืกได้อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

- คลกิเลอืก ผู้ตรวจเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม เพิ�มเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.2  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�ต้องการ 

คลกิปุ่ ม เลือก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบเุลขที�จดัทําที�ต้องการแก้ไข แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข   

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

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิแก้ไขข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.4  

 

- คลกิเลอืกรายการปีงบประมาณที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก 

- ออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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อนุมตั ิ

1. ระบเุลขที�จดัทํา แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม อนุมัติ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการอนมุตัิข้อมลูการตรวจสอบครุภณัฑ์ที�จดัทําไว้ 

- กรณีต้องการยกเลกิการอนมุตัิ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ยกเลิกอนุมตั ิ

1. ระบเุลขที�จดัทํา แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิอนุมัติ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิอนมุตัิข้อมลูการตรวจสอบครุภณัฑ์ที�จดัทําไว้ 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิการอนมุตั ิคลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. ระบเุลขที�จดัทํา แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.7  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีผู้ใช้เป็นสว่นกลาง สามารถเลอืกเครื�องจกัรกลของศนูย์เครื�องจกัรกล ได้ทกุศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. กรณีผู้ใช้เป็นศนูย์เครื�องจกัรกล สามารถเลอืกได้เฉพาะเครื�องจกัรกลของศนูย์เครื�องจกัรกลที�ผู้ ใช้สงักดัอยู ่

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11 
หมายเลขเครื�องยนต์สาํรอง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 11 : หมายเลขเครื�องยนต์สาํรอง 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูหมายเลขเครื�องยนต์สาํรอง ของทั �งเงินทนุหมนุเวยีน และนอกเงินทนุหมนุเวียน  

โดยคลกิปุ่ ม หมายเลขเครื�องยนต์สาํรอง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูวนัที�บนัทกึ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- คลกิ  ยี�ห้อเครื�องยนต์ หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลูรุ่นเครื�องยนต์ ,หมายเลขเครื�องยนต์ และเครื�องยนต์เกา่/ใหม ่(กรณีที�ระบเุครื�องยนต์เกา่ต้อง 

ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลด้วย) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิ  ยี�ห้อเครื�องยนต์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.2  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�ต้องการ 

คลกิปุ่ ม เลือก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.3  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

-  กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําไปใช้งาน 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม นําไปใช้งาน  

3. คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกลที�นําไปใช้งาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.4  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�ต้องการ 

คลกิปุ่ ม เลือก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการนําไปใช้งาน คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกนําไปใช้งาน 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกินําไปใช้งาน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.5  

 

3. ยืนยนัการยกเลกินําไปใช้งาน คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการยกเลกินาํไปใช้งาน คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12 
การต่ออายุภาษีเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 12 : การต่ออายุภาษีเครื�องจักรกล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูการตอ่อายภุาษีเครื�องจกัรกล ของทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวียน 

โดยคลกิปุ่ ม การต่ออายุภาษีเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

3. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- กรณีต้องการเพิ�มเป็นชดุ คลกิปุ่ ม เพิ�มเป็นชุด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.2  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขงวดภาษีและประเภทการจดทะเบียน เป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยในการค้นหาจากนั �น คลกิ

ปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ชอ่งแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�ต้องการ ระบขุ้อมลูวนัสิ �นอายภุาษี คลกิปุ่ ม 

เลือก 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ออก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.3  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�

ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข และเงื�อนไขการค้นหาจะแสดงสถานะวา่อยูท่ี�

งานเงินทนุ หรือนอกเงินทนุ โดยดจูากเมนทูี�เลอืกเข้ามา) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 

 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ หากไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

6. ระบขุ้อมลู วนัสิ �นอายภุาษี ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. ระบวุนัที�จดัทาํที�ต้องการแก้ไข แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องวนัที�จดัทํา ,หมายเลขเครื�องจกัรกล เป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. ระบวุนัที�จดัทาํที�ต้องการลบ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.4  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข)  

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

ปรับปรุงการต่ออายุภาษี 

1. ระบวุนัที�จดัทาํที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ปรับปรุงการต่ออายุภาษี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 12.5  

 

3. ยืนยนัการปรับปรุงคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการปรับปรุง คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ยกเลิกปรับปรุงการต่ออายุภาษี 

1. ระบวุนัที�จดัทาํที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิปรับปรุงการต่ออายุภาษี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 12.6  

 

3. ยืนยนัการยกเลกิปรับปรุงคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิปรับปรุง 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิปรับปรุง คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. ระบวุนัที�จดัทาํที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.7  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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13 
การจดัซื �อกรมธรรม์ประกนัภยั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 13 : การจัดซื �อกรมธรรม์ประกันภัย 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูการจดัซื �อกรมธรรม์ประกนัภยั ของทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวียน

โดยคลกิปุ่ ม การจดัซื �อกรมธรรม์ประกันภยั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลู เลขที�ใบสั�งซื �อ 

- ระบขุ้อมลู วนัที� และระยะเวลาคุ้มครองวนัที� ,ถึง ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ   

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิ  รหสับริษัทประกนัภยั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.2  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก (สามารถระบเุงื�อนไข โดยคลกิเลอืก เรียง หรือพิมพ์ชื�อ

ข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�คลกิเลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 
 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

5. คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และกลุม่เครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลู 

ในช่องแถบสเีทา 

6. ระบขุ้อมลู จํานวน และหนว่ยนบั 

7. คลกิเลอืก ประเภทกรมธรรม์ และประเภทรถ/ขนาด/ที�นั�ง แล้วระบบจะแสดงราคาหนว่ยละ 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบเุลขที�ใบสั�งซื �อที�ต้องการแก้ไข แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องวนัที� ,ระยะเวลาคุ้มครอง วนัที� ,ถงึ เป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. ระบเุลขที�ใบสั�งซื �อที�ต้องการลบ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.3  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข)  

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บันทกึเลขที�กรมธรรม์ 

1. ระบเุลขที�ใบสั�งซื �อที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึเลขที�กรมธรรม์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.4  

 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. ระบขุ้อมลู กรมธรรม์เลขที� 

5. คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการบนัทกึ คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

7. คลกิปุ่ ม ปิด ระบบออกจากหน้าบนัทกึเลขที�กรมธรรม์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แนบไฟล์กรมธรรม์ 

1. ระบเุลขที�ใบสั�งซื �อที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึเลขที�กรมธรรม์ 

3. เลอืกรายการในตาราง คลกิปุ่ ม เพิ�ม/แก้ไขไฟล์กรมธรรม์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.5  

 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

5. คลกิ  ไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.6  

 

6. คลกิเลอืก Look in เพื�อเลอืก Path เก็บไฟล์กรมธรรม์ 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึแนบไฟล์ 

- กรณีไมต้่องการบนัทกึ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

8. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าการจดัการไฟล์กรมธรรม์ 

 

ปรับปรุงการซื �อกรมธรรม์ 

1. ระบเุลขที�ใบสั�งซื �อที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ปรับปรุงการซื �อกรมธรรม์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

3. ยืนยนัการปรับปรุงคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการปรับปรุง คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกปรับปรุงการซื �อกรมธรรม์ 

1. ระบเุลขที�ใบสั�งซื �อที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิปรับปรุงการซื �อกรมธรรม์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

3. ยืนยนัการยกเลกิปรับปรุงคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิปรับปรุงการซื �อกรมธรรม์ 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิปรับปรุง คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

พิมพ์ข้อมลู 

1. ระบเุลขที�ใบสั�งซื �อที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.7  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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14 
ทะเบียนรับส่งงานประกันภยั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 14 : ทะเบียนรับส่งงานประกันภัย 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูทะเบียนรับสง่งานประกนัภยั ของทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวียน 

โดยคลกิปุ่ ม ทะเบียนรับส่งงานประกันภยั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 14.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูเลขที�หนงัสอืสง่ ,เรื�อง ,จาก และถงึ 

- คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ รับ หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ ระบบแสดงหน้าจอ ดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 14.2  

 

3.1. คลกิ  เลขที�ใบสั�งซื �อ ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 14.3  

- ระบเุงื�อนไขเพื�อค้นหารายการที�ต้องการ (ระบอุยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) จากนั �นคลกิปุ่ ม ค้นหา  

- เลอืกรายการจากผลการค้นหา จากนั �นคลกิปุ่ ม เลือก ระบบแสดงรายการที�เลอืกที�หน้าจอ เลอืกกรมธรรม์ 

กรณีต้องการออกจากหน้าจอ ค้นหาข้อมลูการจดัซื �อกรมธรรม์ประกนัภยั โดยไมเ่ลอืกรายการ คลกิปุ่ ม ออก  

3.2. ที�หน้าจอ เลอืกกรมธรรม์หลงัจากเลอืก ข้อมลูการจดัซื �อกรมธรรม์แล้ว ระบบแสดงรายการกรมธรรม์ ในตาราง

แสดงผลการค้นหา  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ผู้ใช้เลอืกรายการที�ต้องการ จากนั �นคลกิปุ่ ม เลือก  เพื�อเลอืกรายการ ระบบแสดงรายการที�เลอืก ในหน้าจอ 

ทะเบียนรับ-สง่งานประกนัภยั  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอ เลอืกกรมธรรม์โดยไมเ่ลอืกรายการ คลกิปุ่ ม ปิด  

4. ผู้ใช้สามารถลบรายการกรมธรรม์ที�เลอืก ได้โดย เลอืกรายการที�ต้องการ ที�หน้าจอ ทะเบียนรับ-สง่งานประกนัภยั 

จากนั �นคลกิปุ่ ม  ลบรายการ  

5. เมื�อทําการระบรุายละเอียดข้อมลูทะเบียนรับ-สง่งานประกนัภยัเรียบร้อยแล้ว คลกิปุ่ ม บนัทึก ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสู่

ระบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องวนัที�จดัทํา ,หมายเลขเครื�องจกัรกล เป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 
ลบข้อมูล 

1. ระบเุลขที�หนงัสอืสง่ที�ต้องการลบ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 14.4  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข)  

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ส่งกรมธรรม์ 

1. ระบเุลขที�หนงัสอืสง่ที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งกรมธรรม์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

3. ยืนยนัการสง่คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการสง่ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ยนืยนัการรับกรมธรรม์ 

1. เข้าสูร่ะบบด้วยรหสัผู้ใช้ที�มีสทิธิ�ยนืยนัการรับกรมธรรม์ของศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ รับ 

2. ระบเุลขที�หนงัสอืสง่ที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

3. ระบขุ้อมลูเลขที�หนงัสอืออก 

4. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรับกรมธรรม์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

6. ยืนยนัการรับกรมธรรม์คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการรับกรมธรรม์ คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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15 
สรุปราคาค่าเสื�อมประจาํเดอืน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 15 : สรุปราคาค่าเสื�อมประจาํเดอืน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการคาํนวณราคาคา่เสื�อมประจําเดือนของปีงบประมาณ ของทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีน โดยคลกิปุ่ ม สรุปราคาค่าเสื�อมประจาํเดือน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 15.1  

 

คาํนวณค่าเสื�อม 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ 

2. คลกิเลอืก เดือน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 15-3 
 

3. คลกิปุ่ ม คาํนวณค่าเสื�อม ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 15.2  

 

4. ยืนยนัการคํานวณ คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการคาํนวณคา่เสื�อมของปีงบประมาณและเดือน  

และแสดงข้อมลูที�ได้ในช่องแสดงรายการ 

- กรณีไมต้่องการยืนยนั คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

5. กรณีต้องการออกจากหน้าจอคํานวณคา่เสื�อม คลกิปุ่ ม ออก 

 

หมายเหตุ 

1. สามารถคํานวณคา่เสื�อมย้อนหลงัได้ ในกรณีที�เป็นปีงบประมาณ และเดือน ที�คํานวณครั �งสดุท้ายเทา่นั �น 

2. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลางเทา่นั �น จึงจะคํานวณคา่เสื�อมได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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16 
บันทกึข้อมูลความต้องการประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 16-2 
 

บทที� 16 : บันทกึข้อมูลความต้องการประจาํปี 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูความต้องการเครื�องจกัรกลประจําปี ของเงินทนุหมนุเวียน โดยคลกิปุ่ ม  

บันทกึข้อมูลความต้องการประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการ แล้ว Enter หรือ คลกิปุ่ ม แสดงข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 16.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม เพิ�ม 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- คลกิเลอืก ลาํดบัความสาํคญั 

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และกลุม่เครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลู 

ในช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลู เหตผุลที�ต้องการ และประมาณการเช่าตอ่ปี 

4. คลกิ  จํานวนที�ทดแทน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 16.3  

 

5. คลกิปุ่ ม เพิ�มเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 16.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�

ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข และเงื�อนไขการค้นหาจะแสดงสถานะวา่อยูท่ี�

งานเงินทนุ หรือนอกเงินทนุ โดยดจูากเมนทูี�เลอืกเข้ามา) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 
 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

7. ระบขุ้อมลูลงชื�อ PS/FDR ที� Tab ลงชื�อ PS/FDR จะปรากฏดงัรูป  

 
รูปที� 16.5  

 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการแก้ไข แล้ว Enter  

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข   

3. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขที�ช่องสี�เหลี�ยมของช่อง สญูไป / ควรเก็บ / ควรจําหนา่ย / ควรโอน โดยสามารถเลอืก

ได้อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ลบข้อมูล 

1. ระบงุบประมาณที�ต้องการลบ แล้ว Enter  

2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ส่งข้อมูลเสนอส่วนกลาง 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter  

2. คลกิปุ่ ม เสนอส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 16.6  

 

3. ยืนยนัการสง่ข้อมลูเสนอสว่นกลาง คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการสง่ข้อมลูเสนอสว่นกลาง คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ยกเลิกส่งข้อมลูเสนอส่วนกลาง 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter  

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิเสนอส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 16.7  

 

3. ยืนยนัยกเลกิการสง่ข้อมลูเสนอสว่นกลาง คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิการสง่ข้อมลูเสนอสว่นกลาง 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิการสง่ข้อมลูเสนอสว่นกลาง คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แสดงเครื�องจักรกลในสังกัด 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter  

2. คลกิปุ่ ม แสดงเครื�องจกัรกลในสังกัด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 16.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ปิด ระบบออกจากหน้าจอ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป   

 
รูปที� 16.9  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ  (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีผู้ใช้เป็นสว่นกลาง สามารถเลอืกเครื�องจกัรกลของศนูย์เครื�องจกัรกล ได้ทกุศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. กรณีผู้ใช้เป็นศนูย์เครื�องจกัรกล สามารถเลอืกได้เฉพาะเครื�องจกัรกลของศนูย์เครื�องจกัรกลที�ผู้ ใช้สงักดัอยู ่
 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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17 
การโอนย้ายเครื�องจกัรกลนอกเงนิทุนฯ เข้างานเงนิทุนฯ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 17-2 
 

บทที� 17 : การโอนย้ายเครื�องจักรกลนอกเงนิทนุฯ เข้างานเงนิทุนฯ 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการโอนย้ายเครื�องจกัรกลนอกเงินทนุฯ เข้างานเงินทนุฯ ของนอกเงินทนุหมนุเวียน โดยคลกิ Tab นอก

เงินทนุหมนุเวียน แล้วคลกิปุ่ ม การโอนย้ายเครื�องจกัรกลนอกเงนิทุนฯ เข้างานเงนิทุนฯ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 17.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม   

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูลงวนัที� ,วนัที�อนมุตัิ และวนัที�คํานวณคา่เสื�อม ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ชอ่งได้ หรือคลกิ   

(วิธีการใช้ปฏิทนิดจูากภาคผนวก) 

- คลกิ  หมายเลขรหสักรม ,รหสัเครื�องจกัรกล ,รหสัสมรรถนะ และกลุม่คา่เช่า หรือจากการระบขุ้อมลูในช่อง

ข้อมลู ระบบจะแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- วิธีการเพิ�ม แก้ไข ลบ รายละเอยีดเครื�องจกัรกล ดวูิธีการใช้งานได้จากหวัข้อการเพิ�ม แก้ไข ลบ รายละเอียด

เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบออกจากหน้าจอการเพิ�ม 

 

การอนุมตัิการโอน 

1. คลกิปุ่ ม อนุมัติโอน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบเปลี�ยนสถานะ การโอนย้ายเป็นอนมุตัแิล้ว 

- กรณีต้องการยกเลกิการอนมุตัิโอน คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข   

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องกาแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องวนัที�อนมุตัิเป็นสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 17-4 
 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 17.4  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�

ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข ) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาการโอนย้าย คลกิปุ่ ม ปิด 

 

2. กรณีค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรม, รหสัเครื�องจกัรกล , รหสัสมรรถนะ , กลุม่คา่เช่า มวีิธีการใช้งานของแตล่ะ

หน้าจอดงันี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.1 คลกิ  หมายเลขรหสักรม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 17.5  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�

ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข และเงื�อนไขการค้นหาจะแสดงสถานะวา่อยูท่ี�

งานเงินทนุ หรือนอกเงินทนุ โดยดจูากเมนทูี�เลอืกเข้ามา) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.2 คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.6  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก (สามารถค้นหาจากเงื�อนไข โดยให้เรียงข้อมลูตามรหสั / ชื�อ

ภาษาไทย / ชื�อภาษาองักฤษ และพิมพ์ชื�อข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�เลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

2.3 คลกิ  รหสัสมรรถนะ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.7  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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- จากหน้าจอ คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก (สามารถค้นหาจากเงื�อนไข โดยให้เรียงข้อมลูตามรหสั / ชื�อ 

และพิมพ์ชื�อข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�เลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

2.4 คลกิ  กลุม่คา่เชา่ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 17.8  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก (สามารถค้นหาจากเงื�อนไข โดยให้เรียงข้อมลูตามรหสั /

รายละเอียด และพิมพ์ชื�อข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�เลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.9  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์ แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

การเพิ�ม แก้ไข ลบ รายละเอียดเครื�องจกัรกล 

การเพิ�มรายละเอียดเครื�องจกัรกล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ  

2. ระบรุายการเครื�องจกัรกลที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ระบบแสดงรายละเอียดเครื�องจกัรกลที�ชอ่งแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการบนัทกึ คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขรายละเอียดเครื�องจกัรกล 

1. เลอืกรายการเครื�องจกัรกล จากชอ่งแสดงรายการ 

2. แก้ไขข้อมลูที�ช่องตา่ง ๆ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแก้ไขรายละเอียดเครื�องจกัรกลที�ช่องแสดงรายการ  

 

การลบรายละเอียดเครื�องจกัรกล 

1. เลอืกรายการเครื�องจกัรกล จากชอ่งแสดงรายการ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบลบรายละเอียดเครื�องจกัรกลจากช่องแสดงรายการ 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้ที�เป็นสว่นกลางเทา่นั �น จงึจะอนมุตัิโอน และลบข้อมลูได้  

2. กรณีทําการอนมุตัิแล้ว ไมส่ามารถลบ และแก้ไขข้อมลูได้ 

3. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�หนงัสอือนมุตัิทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องเลขที�หนงัสอือนมุตัิได้ 

4. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ที�หน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม สามารถใช้เครื�องหมาย  *   ที�ช่องหมายเลข

ทะเบียน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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18 
บันทกึกรอบอัตรากาํลังเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 18 : บันทกึกรอบอัตรากาํลังเครื�องจักรกล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูกรอบอตัรากําลงัเครื�องจกัรกล ของสว่นกลาง โดยคลกิ Tab สว่นกลาง แล้วคลกิปุ่ ม 

การวางแผนจดัหาเครื�องจกัรกล และคลกิปุ่ ม บนัทกึกรอบอตัรากาํลงัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� 

- คลกิ  กรอบอตัรากําลงัลา่สดุ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องอตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� เป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.2  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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- จากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกรายการที�ต้องการในตาราง แล้วคลกิ

ปุ่ ม เลือก  

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

เพิ�มกลุ่มกรอบอตัรากาํลัง 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแสดงปุ่ ม กลุ่มกรอบอัตรากาํลัง 

3. คลกิปุ่ ม กลุ่มกรอบอตัรากาํลัง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.3  

 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

5. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลู รหสักลุม่กรอบ และชื�อกลุม่กรอบอตัรากําลงั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.4  

 

7. คลกิเลอืก  รหสัเครื�องจกัรกลในตาราง หรือทั �งหมด แล้ว คลกิปุ่ ม เลือก 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขกลุ่มกรอบอัตรากาํลัง 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแสดงปุ่ ม กลุ่มกรอบอัตรากาํลัง 

3. คลกิปุ่ ม กลุ่มกรอบอตัรากาํลัง 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหารูปแบบอตัรากําลงั) 

5. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

6. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องชื�อรูปแบบอตัรากําลงั และจํานวนหมวดหรือโครงการ  

เป็นแถบสเีทา) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบกลุ่มกรอบอตัรากาํลัง 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแสดงปุ่ ม กลุ่มกรอบอัตรากาํลัง 

3. คลกิปุ่ ม รูปแบบอัตรากาํลัง 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหารูปแบบอตัรากําลงั) 

5. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

6. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหากลุ่มกรอบอัตรากาํลัง 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.5  

 

- จากหน้าจอ เลอืกรายการที�ต้องการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มรูปแบบอัตรากาํลัง 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแสดงปุ่ ม รูปแบบอัตรากาํลัง 

3. คลกิปุ่ ม รูปแบบอัตรากาํลัง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.6  

 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

5. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลู ชื�อรูปแบบอตัรากําลงั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.7  

 

7. คลกิเลอืก  รหสัเครื�องจกัรกลในตาราง หรือทั �งหมด แล้ว คลกิปุ่ ม เลือก 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขรูปแบบอตัรากาํลัง 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแสดงปุ่ ม รูปแบบอัตรากาํลัง 

3. คลกิปุ่ ม รูปแบบอัตรากาํลัง 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหารูปแบบอตัรากําลงั) 

5. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

6. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องชื�อรูปแบบอตัรากําลงั และจํานวนหมวดหรือโครงการ  

เป็นแถบสเีทา) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบรูปแบบอัตรากาํลัง 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแสดงปุ่ ม รูปแบบอัตรากาํลัง 

3. คลกิปุ่ ม รูปแบบอัตรากาํลัง 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหารูปแบบอตัรากําลงั) 

5. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

6. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหารูปแบบอตัรากาํลัง 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.8  

 

- จากหน้าจอ เลอืกรายการที�ต้องการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ออก 

 

สาํเนารูปแบบอตัรากาํลงั 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม รูปแบบอัตรากาํลัง 

3. คลกิปุ่ ม สาํเนารูปแบบอัตรากาํลัง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.9  

 

4. คลกิเลอืก จากอตัรากําลงั 

5. คลกิปุ่ ม สาํเนา ระบบบนัทกึข้อมลูสาํเนาอตัรากําลงั 

- กรณีไมต้่องการสาํเนาข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขรายละเอียด 

1. ระบขุ้อมลู อตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแสดงปุ่ ม รายละเอียด 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.10 

 

4. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู 

- ตารางด้านบน คลกิปุ่ ม แก้ไข เลอืกรายการ คลกิเลอืก รูปแบบอตัรากําลงั แล้ว คลกิปุ่ ม บนัทกึ 

- เลอืกรายการจากตารางด้านบน แล้วในตารางด้านลา่ง คลกิปุ่ ม แก้ไข  

- คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และกลุม่เครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงชื�อข้อมลู

ในช่องแถบสเีทา 

- คลกิเลอืก อตัรากําลงั (เพิ�มเตมิ) 

- ระบขุ้อมลู จํานวน 

- คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการตอ่ ให้คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

- คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู ถ้าต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

4. กรณีต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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สาํเนาอตัรากาํลงัปีต่อไป 

1. คลกิปุ่ ม สาํเนาอตัรากาํลังปีต่อไป จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.11 

 

2. ระบขุ้อมลู จากอตัรากําลงัประจําปี ,ครั �งที� ,สาํเนาอตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� 

3. คลกิปุ่ ม สาํเนา ระบบบนัทกึข้อมลูสาํเนาอตัรากําลงั 

- กรณีไมต้่องการสาํเนาข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

พิมพ์ข้อมลู 

1. ระบวุนัที�จดัทาํที�ต้องการ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วธีิการใช้งานดไูด้จากหวัข้อค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.12 

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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19 
กาํหนดช่วงเวลาบันทกึความต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 19 : กาํหนดช่วงเวลาบันทกึความต้องการ 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูกรอบอตัรากําลงัเครื�องจกัรกล ของสว่นกลาง โดยคลกิ Tab สว่นกลาง แล้วคลกิปุ่ ม 

การวางแผนจดัหาเครื�องจกัรกล และคลกิปุ่ ม กาํหนดช่วงเวลาบันทึกความต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลู ประจําปีงบประมาณ 

- ระบขุ้อมลู จากวนัที� และถึง ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องได้ หรือคลกิ   (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. เลอืกรายการที�ต้องการ ในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องอตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� เป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. เลอืกรายการที�ต้องการ ในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 19.2  

 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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20 
สืบค้นความต้องการประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 20 : สืบค้นความต้องการประจาํปี 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นความต้องการประจําปี ที�ทกุศนูย์เครื�องจกัรกลทําการบนัทกึรายการลงฐานข้อมลู ของ

สว่นกลาง โดยคลกิ Tab สว่นกลาง แล้วคลกิปุ่ ม การวางแผนจัดหาเครื�องจักรกล และคลกิปุ่ ม สืบค้นความต้องการ

ประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 20.1  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- ระบเุงื�อนไข ปีงบประมาณ 

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล ,ถึง ,กลุม่เครื�องจกัรกล ,ถึง ,ศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ,ถึง หรือระบขุ้อมลูในช่อง

ข้อมลู ระบบจะแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- คลกิเลอืก ความสาํคญั และแสดงตาม 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

3. กรณีต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 20-3 
 

พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 20.2  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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21 
กาํหนดช่วงเวลาการตรวจสอบครุภณัฑ์ประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 21 : กาํหนดช่วงเวลาการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาํปี 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูกรอบอตัรากําลงัเครื�องจกัรกล ของสว่นกลาง โดยคลกิ Tab สว่นกลาง และคลกิปุ่ ม 

กาํหนดช่วงเวลาการตรวจสอบครุภณัฑ์ประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 21.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลู ประจําปีงบประมาณ 

- ระบขุ้อมลู วนัที�เริ�มบนัทกึประจําปีงบประมาณ และถงึวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องได้ หรือคลกิ   

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- กรณีที�ต้องการระบขุ้อมลูเฉพาะศนูย์เครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ แล้วคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล 

หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา  

- กรณีที�ต้องการระบขุ้อมลูเฉพาะศนูย์เครื�องจกัรกล ระบขุ้อมลู วนัที�เริ�มบนัทกึ และถึงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�

ที�ช่องได้ หรือคลกิ   (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 
 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- กรณีที�ต้องการระบขุ้อมลูเฉพาะศนูย์เครื�องจกัรกล คลกิ  อนญุาต 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู ปีงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู (ระบบแสดงช่องอตัรากําลงัประจําปี และครั �งที� เป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู ปีงบประมาณ แล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 21.2  

 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 21.3 

 

- เลอืกข้อมลูที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาการโอนย้าย คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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22 
การสืบค้นข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 22 : การสืบค้นข้อมูล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูตา่ง ๆ ของเครื�องจกัรกลทั �งเงินทนุหมนุเวยีน และนอกเงินทนุหมนุเวียน โดยคลกิปุ่ ม 

การสืบค้นข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 22.1  

 

ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ดังนี � 

1. สบืค้นข้อมลูเครื�องจกัรกล 

2. สบืค้นราคาเครื�องจกัรกลตามรหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

3. สบืค้นราคาเครื�องจกัรกลตามรหสัยี�ห้อ 

4. สบืค้นสรุปจํานวนและมลูคา่เครื�องจกัรกล 

5. สบืค้น Running Number 

6. สบืค้นเครื�องจกัรที�บนัทกึ พ.1-26 เพื�อจําหนา่ยแตย่งัไมย่ืนยนัการรับรอง 

7. สบืค้นรายละเอียดเครื�องจกัรกล 

8. สบืค้นการโอนย้ายสงักดัของเครื�องจกัรกล 

9. สบืค้นเครื�องจกัรกลตามคอลมัน์ที�ต้องการ 

10. สบืค้นการตรวจครุภณัฑ์เครื�องจกัรกลประจําปี/ตรวจสอบสภาพระหวา่งปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11. สบืค้นการตรวจสอบครุภณัฑ์ประจําปีของศนูย์เครื�องจกัรกล 

12. สบืค้นการซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกล 

13. สบืค้นเครื�องจกัรกลที�ใกล้หมดประกนั  

14. สบืค้นสญัญาที�ใกล้หมดประกนั 

15. สบืค้นอตัรากําลงัเครื�องจกัรกล 

16. สบืค้นความต้องการตามกลุม่เครื�องจกัรกล 

17. สบืค้นหมายเลขเครื�องยนต์สาํรอง 

 

วิธีการสืบค้นข้อมูลมดีังนี � 

1. จากเมนสูบืค้น คลกิเลอืกหน้าจอสบืค้นที�ต้องการดขู้อมลู จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 22.2  

 

2. ระบขุ้อมลูเงื�อนไขที�ต้องการสบืค้นในช่องข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในช่องแสดงรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงรายงานตวัอยา่งก่อนพิมพ์  ดงัรูป 

 
รูปที� 22.3  

 

5. กรณีต้องการพิมพ์รายงานออกจากระบบ คลกิปุ่ ม รูปเครื�องพิมพ์ (ดวูธีิการพมิพ์จากภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

7. กรณีต้องการลบเงื�อนไขในช่องข้อมลูตา่ง ๆ จากหน้าจอสบืค้น คลกิปุ่ ม  ล้างเงื�อนไข  ระบบลบข้อมลูจากช่องข้อมลู

ตา่ง ๆ ให้เป็นช่องวา่ง 

8. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลูเป็น File ข้อมลู คลกิเลอืกที�ช่องสี�เหลี�ยมหน้า นําลง File  

9. กรณีต้องการเลอืกการจดัเก็บลง File คลกิที�ปุ่ มท้ายช่อง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 22.4  

 

- จากหน้าจอ เลอืก directory ที�ต้องการจดัเก็บ File ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

10. กรณีต้องการออกจากหน้าจอสบืค้น คลกิปุ่ ม กลับ 

 

หมายเหตุ  

1. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไข รหสัเครื�องจกัรกล โดยคลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 22.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- จากหน้าจอ คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก (สามารถค้นหาจากเงื�อนไข โดยให้เรียงข้อมลูตามรหสั / ชื�อ

ภาษาไทย / ชื�อภาษาองักฤษ และพิมพ์ชื�อข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�เลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

2. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไข หนว่ยงานต้นสงักดั โดยคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.6  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูหนว่ยงานทั �งหมด สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องชื�อหนว่ยงาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขหมายเลขเครื�องจกัรกล  โดยคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 22.7  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ เลอืกข้อมลูที�ต้องการ 

คลกิปุ่ ม เลือก (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข และเงื�อนไขการค้นหาจะแสดงสถานะวา่อยูท่ี�งาน

เงินทนุ หรือนอกเงินทนุ โดยดจูากเมนทูี�เลอืกเข้ามา) 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรมทั �งหมด สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องหมายเลขทะเบียน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขรหสัยี�ห้อ โดยคลกิ  รหสัยี�ห้อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.8  

 

- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข)  

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูรหสัยี�ห้อทั �งหมด สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องชื�อยี�ห้อภาษาไทย หรือช่อง     ชื�อ

ยี�ห้อภาษาองักฤษ 

 

5. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด จากหน้าจอสบืค้นข้อมลูเครื�องจกัรกล สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องข้อมลูดงันี � 

- ช่องข้อมลูหมายเลขตวัรถ 

- ช่องข้อมลูหมายเลขเครื�องยนต์ 

- ช่องข้อมลูหมายเลขทะเบียน 

- ช่องข้อมลูหมายเลขเครื�องยนต์ที�อยูปั่จจบุนั 

 

6 กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด จากหน้าจอสบืค้นราคาเครื�องจกัรกลตามรหสัเครื�องจกัรกล สามารถใสเ่ครื�องหมาย    

*  ที�ช่องข้อมลูดงันี � 

- ช่องข้อมลูรุ่น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7 กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด จากหน้าจอสบืค้นราคาเครื�องจกัรกลตามรหสัยี�ห้อ สามารถใสเ่ครื�องหมาย    *      ที�

ช่องข้อมลูดงันี � 

- ช่องข้อมลูรุ่น 

 

8. หน้าจอสบืค้นทกุหน้าจอ จะต้องใสเ่งื�อนไขการค้นหาอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข กรณีไมใ่สเ่งื�อนไข ระบบแสดงกลอ่งข้อความ

ดงัรูป 

 
รูปที� 22.9  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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23 
รายงาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 23 : รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงานข้อมลูเกี�ยวกบัเครื�องจกัรกลตา่ง ๆ ทั �งเงินทนุหมนุเวยีน ,นอกเงินทนุหมนุเวยีน และ

สว่นวิชาการ โดยคลกิปุ่ ม รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 23.1  

 

งานเงนิทุนหมุนเวียนมีรายงานดังนี � 

1. รายงานคา่เสื�อม ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืก  ป เครื�องจกัรกลให้เชา่ หรือเครื�องจกัรกลสนบัสนนุ 

- ประเภทงาน  

- ประเภทเงินเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

- เดือน 

- รหสัเครื�องจกัรกล(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

2. รายงานคา่เสื�อมแยกตามศนูย์เครื�องจกัรกล แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้

ดงันี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิเลอืก  ป เครื�องจกัรกลให้เชา่ หรือเครื�องจกัรกลสนบัสนนุ 

- ประเภทงาน 

- ประเภทเงินเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ  

- เดือน 

- ศนูย์ฯต้นสงักดัจาก ,ถงึ ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  ศนูย์ฯต้นสงักดั ,ถึง 

 

3. รายงานสรุปคา่เสื�อม ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืก  ป เครื�องจกัรกลให้เชา่ หรือเครื�องจกัรกลสนบัสนนุ 

- ประเภทงาน  

- ประเภทเงินเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

- เดือน 

 

4. รายงานสรุปคา่เสื�อม แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืก  ป เครื�องจกัรกลให้เชา่ หรือเครื�องจกัรกลสนบัสนนุ 

- ประเภทงาน  

- ประเภทเงินเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

- เดือน(สามารถระบเุป็นชว่งได้) 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

5. รายงานผลการตรวจสอบครุภณัฑ์ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ปีงบประมาณ  

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

6. รายงานสรุปการใช้งานเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ปีงบประมาณ 

- ศนูย์ฯต้นสงักดัจาก ,ถงึ ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  ศนูย์ฯต้นสงักดั ,ถึง 

- รหสัเครื�องจกัรกล(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืกอายกุารใช้งาน 

 

7. รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล  ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบรุหสัเครื�องจกัรกล  

 

8. รายงานประวตัิคมุทรัพย์สนิ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

9. รายงานทะเบยีนคมุทรัพย์สนิ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล 

 

10. สรุปผลการตรวจสอบรายงานคงคลงัเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะแยกตามประเภทเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถ 

ระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู    ดชันีสภาพ หรือสถานะเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

- รหสัเครื�องจกัรกล (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั 

 

11. สรุปผลการตรวจสอบคงคลงัเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู    ดชันีสภาพ หรือสถานะเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั  

 

12. สรุปรายงานคงคลงัเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู    ดชันีสภาพ หรือสถานะเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

 

13. สรุปผลรายงานคงคลงัเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะแยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงาน

ได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู    ดชันีสภาพ หรือสถานะเครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู    ตามหมายเลขเครื�องจกัรกล หรือตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั 

- ปีงบประมาณ 

- รหสัสภาพดชันี(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- รหสัเครื�องจกัรกล (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- ศนูย์ฯ ต้นสงักดั(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

14. รายงานสรุปการใช้งานเครื�องจกัรกลเดือน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืก เดือน 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั  

- รหสัเครื�องจกัรกล(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืก ประเภทเงิน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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15. รายงานหมายเลขเครื�องจกัรกล เรียงตามกลุม่เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- รหสัเครื�องจกัรกล(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืกประเภทเงิน 

 

16. รายงานหมายเลขเครื�องจกัรกล เรียงตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืกประเภทเงิน 

 

17. รายงานการ Lock เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ปีงบประมาณ 

- สาเหตกุาร Lock เครื�องจกัรกล 

- วนัที� (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

18. รายงานทะเบยีนหนงัสอืสง่-รับงานประกนัภยั 

- ปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืก เดือนที�สง่ 

- ศนูย์ฯผู้สง่ (สามารถระบเุป็นชว่งได้) 

- ศนูย์ฯผู้ รับ (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

19. รายงานหมายเลขเครื�องยนต์ไมต่รงกบัที�จดทะเบียนครั �งแรก ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบรุหสัเครื�องจกัรกล ,ถึง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 23.2  

 

นอกเงนิทุนหมุนเวียนมีรายงานดังนี � 

1. รายงานประวตัิคมุทรัพย์สนิ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- หมายเลขเครื�องจกัรกล 

 

2. รายงานทะเบยีนคมุทรัพย์สนิ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- หมายเลขเครื�องจกัรกล 

 

3. รายงานผลการตรวจสอบครุภณัฑ์ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ปีงบประมาณ  

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

4. รายงานสรุปการใช้งานเครื�องจกัรกลประจําปี ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ปีงบประมาณ  

- ศนูย์ฯต้นสงักดัจาก ,ถงึ ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  ศนูย์ฯต้นสงักดั ,ถึง 

- รหสัเครื�องจกัรกล (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- เดือน (สามารถระบเุป็นชว่งได้) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิเลอืก อายกุารใช้งาน 

 

5. รายงานสรุปเครื�องจกัรกล  ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- รหสัเครื�องจกัรกล (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานคงคลงัเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะแยกตามประเภทเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถ 

ระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู     ดชันีสภาพ หรือสถานะเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

- รหสัเครื�องจกัรกล (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั  

 

7. สรุปผลการตรวจสอบคงคลงัเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู     ดชันีสภาพ หรือสถานะเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

8. สรุปรายงานคงคลงัเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู     ดชันีสภาพ หรือสถานะเครื�องจกัรกล 

- ปีงบประมาณ 

 

9. สรุปผลรายงานคงคลงัเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะแยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงาน

ได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกประเภทข้อมลู    ดชันีสภาพ หรือสถานะเครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืกการเรียง    ตามหมายเลขเครื�องจกัรกล หรือตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั 

- ปีงบประมาณ 

- รหสัสภาพดชันี (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- รหสัเครื�องจกัรกล(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

10. รายงานสรุปการใช้งานเครื�องจกัรกลเดือน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืก เดือน 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั  

- รหสัเครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืก ประเภทเงิน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11. รายงานหมายเลขเครื�องจกัรกล เรียงตามกลุม่เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- รหสัเครื�องจกัรกล(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืกประเภทเงิน 

 

12. รายงานหมายเลขเครื�องจกัรกล เรียงตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืกประเภทเงิน 

 

13. รายงานการ Lock เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- สาหตกุาร Lock เครื�องจกัรกล 

- วนัที� (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- ศนูย์ต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

14. รายงานทะเบยีนหนงัสอืสง่-รับงานประกนัภยั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ปีงบประมาณ  

- คลกิเลอืก เดือนที�สง่(สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- ศนูย์ฯผู้สง่ (สามารถระบเุป็นชว่งได้) 

- ศนูย์ฯผู้ รับ (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 

15. รายงานหมายเลขเครื�องยนต์ไมต่รงกบัที�จดทะเบียนครั �งแรกผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- รหสัเครื�องจกัรกล ,ถึง (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 23.3  

 

ส่วนกลางมีรายงานดังนี � 

1. บญัชีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ เรียงตามหมายเลขทะเบียน ไมม่เีงื�อนไขในการค้นหา 

 

2. บญัชีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกการแสดงข้อมลูเรียงตามหมายเลขตวัรถ หรือหมายเลขเครื�องยนต์  

 

3. บญัชีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั  

- คลกิเลอืกรหสัทะเบียน  ในตาราง หรือทั �งหมด 

- คลกิเลอืกอายกุารใช้งาน  ไมร่ะบ ุ,ไมเ่กิน หรือเกิน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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4. บญัชีทะเบียนรถตามเดือนที�สิ �นอายภุาษี ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืก เดือนจดทะเบียน 

- คลกิเลอืกรหสัทะเบียน  ในตาราง หรือทั �งหมด 

- เลกืเดือนที�สิ �นอายภุาษี  

- คลกิเลอืกอายกุารใช้งาน   ไมร่ะบ ุ,ไมเ่กิน หรือเกิน 

 

5. บญัชีทะเบียนรถ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกรหสัทะเบียน  ในตาราง หรือทั �งหมด 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืกอายกุารใช้งาน   ไมร่ะบ ุ,ไมเ่กิน หรือเกิน 

 

6. บญัชีรถตาม พ.ร.บ. ขนสง่ทางบก เรียงตามหมายเลขทะเบยีน ไมม่ีเงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

 

7. บญัชีรถตาม พ.ร.บ. ขนสง่ทางบกทั �งหมด ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืก เรียง (จดัเรียงข้อมลูในรายงานตามเงื�อนไข) 

 

8. บญัชีรถตาม พ.ร.บ. ขนสง่ทางบกทั �งหมด แยกตามงวดภาษี ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืก งวดภาษี  

- ศนูย์ฯต้นสงักดั  

 

9. บญัชีรถตาม พ.ร.บ. ขนสง่ทางบกทั �งหมด เรียงตามหมายเลขรหสักรม แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ผู้ใช้

สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั 

 

10. บญัชีรถที�จะต้องจดทะเบยีนเปลี�ยน พ.ร.บ. เรียงตามหมายเลขทะเบียน ไมม่ีเงื�อนไขรายงาน 

 

11. บญัชีรถที�จะต้องจดทะเบยีนเปลี�ยน พ.ร.บ. เรียงตามหมายเลขรหสักรม แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั  

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์ฯต้นสงักดั ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  ศนูย์ฯต้นสงักดั 

 

12. บญัชีหมายเลขรหสักรมฯ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบสุญัญาเลขที� จาก  ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  สญัญาเลขที� 

 

13. บญัชีหมายเลขรหสักรมฯ แสดงศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั  ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบสุญัญาเลขที� จาก  ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  สญัญาเลขที� 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 23-11 
 

14. รายงานสรุปการใช้งานเครื�องจกัรกลเดือน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืก เดือน 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั  

- รหสัเครื�องจกัรกล (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืก ประเภทเงิน 

 

15. รายงานหมายเลขเครื�องจกัรกล เรียงตามกลุม่เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- รหสัเครื�องจกัรกล (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืกประเภทเงิน 

 

16. รายงานหมายเลขเครื�องจกัรกล เรียงตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- คลกิเลอืกประเภทเงิน 

 

17. รายงานบญัชีรถ ขออนมุตัิจดัทําประกนัภยั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงาน ได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์ฯต้นสงักดั ,ถึง ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  ศนูย์ฯต้นสงักดั ,ถึง 

- รหสัเครื�องจกัรกล (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- วนัที�คุ้มครอง (สามารถระบเุป็นชว่งได้) 

- สถานะ 

 

18. รายงานเครื�องจกัรกลที�ไมไ่ด้รับการตอ่อายภุาษี ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกรหสัทะเบียน  ในตาราง หรือทั �งหมด 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั 

 

19. รายงานบญัชีรถ แยกตามเดือนที�สิ �นอายภุาษี ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- คลกิเลอืกรหสัทะเบียน  ในตาราง หรือทั �งหมด 

- คลกิเลอืก เดือนที�สิ �นอายภุาษี 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- อายกุารใช้งาน   

 

20. รายงานการแจ้งหยดุใช้รถ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงาน ได้ดงันี � 

- สถานะ  

- วนัที�จําหนา่ย (สามารถระบเุป็นชว่งได้) 

- วนัที�หยดุใช้ (สามารถระบเุป็นชว่งได้) 
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21. รายงานแสดงเครื�องจกัรกลที�ต้องตอ่ประกนั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงาน ได้ดงันี � 

- คลกิเลอืกรหสัทะเบียน  ในตาราง หรือทั �งหมด 

- เดือนที�ครบเวลาคุ้มครอง  

- ปี พ.ศ. 

- ประเภทกรมธรรม์  

- ศนูย์ฯต้นสงักดั  (สามารถระบเุป็นช่วงได้) 

- อายกุารใช้งาน  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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วิธีเรียกดูรายงานมีดังนี � 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการเรียกด ู

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอรายงาน ดงัรูป 

 
รูปที� 23.4  

 

4. กรณีต้องการพิมพ์รายงานออกจากระบบ คลกิ  (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

6. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลู คลกิ  นําลง File  



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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- คลกิ  นําลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 23.5  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืก Save in ที�ต้องการจดัเก็บข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

 

7. ออกจากหน้าจอรายงานคลกิปุ่ ม กลับสู่เมนูก่อนหน้า 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีไมร่ะบขุ้อมลูที�บงัคบัระบ ุระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 23.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

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

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
การใช้ปุ่มรูปปฏทินิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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การใช้ปุ่ มรูปปฏทินิ 
 

1. คลกิปุ่ ม  รูปปฏิทิน ระบบปรากฏหน้าจอ 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 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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การสั�งพมิพ์เอกสาร 
 

1. กรณีที�ผู้ ใช้ระบบคลกิปุ่ ม ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือปุ่ ม พิมพ์ ระบบปรากฏหน้าจอ 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 

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

 
รูปที� 2 

3 4 

1 2 5 

6 

7 

8 

9 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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- จากหน้าจอ ผู้ใช้สามารถเลอืกคลกิการพิมพ์แผน่งานได้ตามจํานวนที�ต้องการได้ โดยเลอืกคลกิวงกลมหน้า 

รายการที�เป็นหน้าทั �งหมด , หน้าที� 1 หรือกําหนดจากหน้า ถึงหน้าที�เทา่ไหร่  

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบพิมพ์รายงานออกจากระบบ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์รายงาน 

- คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 

 
รูปที� 3 

 

จากหน้าจอผู้ใช้สามารถเลอืกเครื�องพิมพ์ที�ต้องการ จากปุ่ มแสดงรายการ คลกิปุ่ ม OK ระบบพิมพ์รายงานออกจาก

เครื�องพมิพ์ คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์ 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบทะเบียนเครื�องจกัรกล 
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ภาคผนวก ค 
การเปิด File Export  
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การเปิด File Export 
 

1. เปิดโปรแกรม Excel  

2. คลกิเลอืก  แฟ้ม > เปิด หรือคลกิปุ่ มรูป   
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3. จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูปที�  

 
รูปที� 2 

 

4. จากหน้าจอ ผู้ใช้เลอืก Directory ที�เก็บ File ข้อมลู คลกิเลอืกที�หมายเลข 1 เลอืกแสดงข้อมลูเป็น แฟ้มทั �งหมด ระบบ

แสดง File ที�จดัเก็บ ดงัรูปที�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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รูปที� 3 

 

5. ดบัเบิ �ลคลกิที� File หรือคลกิเลอืก File แล้วคลกิปุ่ ม “เปิด” ระบบแสดงหน้าจอดงัรูปที�  

 
รูปที� 4 

 

6. เลอืกชนิดแฟ้มที� ตัวคั�น (ที�หมายเลข 1)  

7. คลกิปุ่ ม ถดัไป  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูปที�  

 

 

 

 

 

 

1 
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8. คลกิเครื�องหมายถกูที�ช่อง อื�น ๆ ใสเ่ครื�องหมาย | ที�ช่องข้อมลู (ที�หมายเลข 2)  

9. เลอืกตวัระบเุป็นข้อความ {ไม่ม}ี (ที�หมายเลข 3) 

10. คลกิปุ่ ม ถดัไป >  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูปที�  

 

 
รูปที� 6 

 

11.  เลอืกตวัรูปแบบข้อมลูคอลมัน์ ข้อความ (ที�หมายเลข 4) 

2 

3 

4 
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12. คลกิปุ่ ม เสร็จสิ �น ระบบแสดงข้อมลูที�ทําการ Export File เข้าโปรแกรม Excel ดงัรูปที�  
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ภาคผนวก ง 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม เปลี�ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นที�ต้องการเปลี�ยนแปลง 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความแจ้ง ดงัรูป  

 
รูปที� 2 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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