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บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

เป็นระบบที�รวบรวมข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัการใช้งานเครื�องจกัรกล เพื�อใช้ในการบริหารการใช้งานเครื�องจกัรกลงาน

เงินทนุหมนุเวียนฯ และนอกเงินทนุหมนุเวยีนฯ ทั �งภายในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค ซึ�งมีขั �นตอนการทํางานตั �งแตก่ารขอเช่า 

การขอใช้เครื�องจกัรกลของแตล่ะศนูย์เครื�องจกัรกล การอนมุตัิการเช่า การโอนย้ายเครื�องจกัรกลจากศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เชา่

เดิม ไปยงัศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เช่าใหม ่การรับโอนเครื�องจกัรกล เพื�อใช้งานและบนัทกึการปฏิบตังิานของเครื�องจกัร-

ยานพาหนะในระหวา่งการเช่า การขอเลกิเช่าเครื�องจกัรกลเมื�อต้องการเลกิใช้งานก่อนครบกําหนดการเช่า การตรวจสอบ

เครื�องจกัรกลที�ไมม่ีสญัญาเชา่ประจําวนั การขอแก้ไขคา่เชา่ การสรุปข้อมลูสถิติเชา่/ใช้ เครื�องจกัรกล การประมาณการรายได้

คา่เช่าประจําปี หลงัจากได้ข้อมลูการใช้งานเบื �องต้นแล้วก็จะนาํข้อมลูเหลา่นี �ไปคํานวณคา่เชา่และคํานวณเปอร์เซ็นต์การ

ปฏิบตัิงานสง่ฝ่ายการเงิน เพื�อใช้ในการจดัทํารายงานตา่ง ๆ 

 

โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ๆ ไป 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 
 

การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที� Start > Program > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล งานเช่า > ระบบบริหารการเช่า 

เครื�องจกัรกล V2 

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

 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบ ุรหสัผา่น 

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 การขอเช่าเครื�องจกัรกล 

1.2 การขอใช้เครื�องจกัรกล 

1.3 การขอเลกิเชา่เครื�องจกัรกล 

1.4 การขอโอนย้ายเครื�องจกัรกล 

1.5 การรับโอนเครื�องจกัรกล 

1.6 บนัทกึการปฏิบตัิงานของเครื�องจกัร-ยานพาหนะ 

1.7 การตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ไมม่ีสญัญาเช่าประจําวนั 

1.8 การคาํนวณคา่เช่าสง่ฝ่ายบญัชี 

1.9 การขอแก้ไขคา่เช่า 

1.10 การสรุปข้อมลูสถิติเช่า/ใช้ เครื�องจกัรกล 
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1.11 การประมาณการรายได้คา่เช่าประจําปี 

1.12 การสบืค้นข้อมลู 

1.13 รายงาน 

 

2. Tab งานนอกเงินทนุหมนุเวยีน มเีมนกูารทํางานดงันี � 

2.1 การขอเช่าเครื�องจกัรกล 

2.2 การขอใช้เครื�องจกัรกล 

2.3 การขอเลกิเชา่เครื�องจกัรกล 

2.4 การขอโอนย้ายเครื�องจกัรกล 

2.5 การรับโอนเครื�องจกัรกล 

2.6 บนัทกึการปฏิบตัิงานของเครื�องจกัร-ยานพาหนะ 

2.7 การตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ไมม่ีสญัญาเช่าประจําวนั 

2.8 การคาํนวณคา่เช่าสง่ฝ่ายบญัชี 

2.9 การขอแก้ไขคา่เช่า 

2.10 การสรุปข้อมลูสถิติเช่า/ใช้ เครื�องจกัรกล 

2.11 การประมาณการรายได้คา่เช่าประจําปี 

2.12 การสบืค้นข้อมลู 

2.13 รายงาน 

 

3. Tab ข้อมลูหลกั มีเมนกูารทํางานดงันี � 

3.1 บญัชีอตัราคา่เช่า 

- บญัชีอตัราคา่เช่า ตามกลุม่เครื�องจกัรกล 

- บญัชีอตัราคา่เช่า ตามกลุม่และยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

- บญัชีอตัราคา่เช่า ตามกลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ รุ่น และ ปีที�ผลติ 

- บญัชีอตัราคา่เช่า ตามหมายเลขเครื�องจกัรกล 

- บญัชีอตัราคา่เช่า สาํหรับชดุเครื�องจกัรกลประจําหมวดการทาง แบบเหมาจ่ายรายปี  

3.2 บญัชีอตัราพนกังานขบั/ควบคมุ 

3.3 ข้อมลูชื�อตาํแหนง่พนกังานขบั/ควบคมุ 

3.4 ข้อมลูประเภทงาน 

3.5 ข้อมลูกลุม่เครื�องจกัรกล 

3.6 ข้อมลูประเภทหนว่ยงานของผู้ เชา่ 

3.7 ข้อมลูทะเบียนผู้ เช่ากรมทางหลวง 

3.8 ข้อมลูทะเบียนผู้ เช่านอกกรมทางหลวง 

3.9 ข้อมลูตําแหนง่ผู้ รับผิดชอบในใบ พ.1-26 สาํหรับงานเชา่ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 

 

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

 
รูปที� 2.5  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ออกจากระบบ หรือ คลกิปุ่ ม ยกเลิก กลบัสูห่น้าจอปกต ิ

 

หมายเหตุ 

1. กรณีใสชื่�อผู้ใช้ระบบ และรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 2.6  

 

2. กรณีที�เข้าระบบโดยเครื�องที�ยงัไมม่ีการลงทะเบียน เมื�อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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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 ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3 
ข้อมูลหลัก 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างข้อมลูเริ�มต้นการทํางานของระบบ  โดยคลกิเลอืกข้อมลูหลกัที� Tab จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 3.1  

 

มีหัวข้อการทาํงานดังนี � 

1. บญัชีอตัราคา่เช่า 

- บญัชีอตัราคา่เช่า ตามกลุม่เครื�องจกัรกล 

- บญัชีอตัราคา่เช่า ตามกลุม่และยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

- บญัชีอตัราคา่เช่า ตามกลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ รุ่น และ ปีที�ผลติ 

- บญัชีอตัราคา่เช่า ตามหมายเลขเครื�องจกัรกล 

- บญัชีอตัราคา่เช่าสาํหรับชดุเครื�องจกัรกลประจําหมวดการทาง แบบเหมาจ่ายรายปี  

2. บญัชีอตัราพนกังานขบั/ควบคมุ 

3. ข้อมลูชื�อตาํแหนง่พนกังานขบั/ควบคมุ 

4. ข้อมลูประเภทงาน 

5. ข้อมลูกลุม่เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. ข้อมลูประเภทหนว่ยงานของผู้ เชา่ 

7. ข้อมลูทะเบียนผู้ เช่ากรมทางหลวง 

8. ข้อมลูทะเบียนผู้ เช่านอกกรมทางหลวง 

9. ข้อมลูตําแหนง่ผู้ รับผิดชอบในใบ พ.1-26 สาํหรับงานเชา่ 

 

จากรูปเมนหูลกั คลกิปุ่ ม บัญชีอตัราค่าเช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.2  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บัญชีอัตราค่าเช่า ตามกลุ่มเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดข้อมลูอตัราคา่เชา่ จําแนกตามกลุม่เครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม บัญชอีัตราค่าเช่า แล้วคลกิปุ่ ม บัญชี

อัตราค่าเช่า ตามกลุ่มเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.3  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู เลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� วนัที�เริ�มใช้และวนัที�สิ �นสดุ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้

ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิ Tab อตัรากรมทางหลวง หรืออตัรานอกกรมทางหลวง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

4. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.4  

 

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล ,กลุม่เครื�องจกัรกล และถงึ หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดง

ข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- กรณีที�ต้องการแสดงอตัราคา่เชา่ลา่สดุ คลกิปุ่ ม แสดงอัตราล่าสุด ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.5  

 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.7  

 

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

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําเข้าไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.8  

 

2. คลกิ  นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.9  

 

3. เลอืกไฟล์ที�ต้องการนําเข้าข้อมลู คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูนําเข้า และแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําเข้าไฟล์ คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําลงไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.10  

 

2. ระบขุ้อมลู ตั �งแตว่นัที� และถึงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก 

ภาคผนวก) หรือคลกิ  ข้อมลูปัจจบุนั 

 

3. คลกิ  นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.11  

 

4. ระบไุฟล์ที�ต้องการนําข้อมลูลงไฟล ์คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําลงไฟล์ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บัญชีอัตราค่าเช่า ตามกลุ่มและยี�ห้อเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดข้อมลูอตัราคา่เชา่ จําแนกตามกลุม่เครื�องจกัรกล และยี�ห้อ โดยคลกิปุ่ ม บัญชอีัตราค่าเช่า แล้วคลกิ

ปุ่ ม บัญชีอตัราค่าเช่า ตามกลุ่มและยี�ห้อเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.12  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู เลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� ,วนัที�เริ�มใช้ และวนัที�สิ �นสดุ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ   

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิ Tab อตัรากรมทางหลวง หรืออตัรานอกกรมทางหลวง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

4. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.13  

 

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล ,กลุม่เครื�องจกัรกล และยี�ห้อเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- กรณีที�ต้องการแสดงอตัราคา่เชา่ลา่สดุ คลกิปุ่ ม แสดงอัตราล่าสุด ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.14  

 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.15  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.16  

 

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

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-12 
 

นําเข้าไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.17  

 

2. คลกิ  นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.18  

 

3. เลอืกไฟล์ที�ต้องการนําเข้าข้อมลู คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูนําเข้า และแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําเข้าไฟล์ คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําลงไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.19  

 

2. ระบขุ้อมลู ตั �งแตว่นัที� และถึงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก 

ภาคผนวก) หรือคลกิ  ข้อมลูปัจจบุนั 

 

3. คลกิ  นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.20  

 

4. ระบไุฟล์ที�ต้องการนําข้อมลูลงไฟล์ คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําลงไฟล์ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บัญชีอัตราค่าเช่า ตามกลุ่มเครื�องจักรกล ยี�ห้อ รุ่น และปีที�ผลิต 
เป็นการกําหนดข้อมลูอตัราคา่เชา่ จําแนกตามกลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ รุ่น และปีที�ผลติ โดยคลกิปุ่ ม บัญชีอตัราค่า

เช่า แล้วคลกิปุ่ ม บัญชีอตัราค่าเช่า ตามกลุ่มเครื�องจักรกล ยี�ห้อ รุ่น และปีที�ผลิต จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.21  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู เลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� ,วนัที�เริ�มใช้ และวนัที�สิ �นสดุ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ   

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิ Tab อตัรากรมทางหลวง หรืออตัรานอกกรมทางหลวง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

 
รูปที� 3.22  

 

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล ,กลุม่เครื�องจกัรกล ,ยี�ห้อเครื�องจกัรกล ,รุ่นเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูใน

ช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา และ ระบขุ้อมลู ปี ค.ศ. 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- กรณีที�ต้องการแสดงอตัราคา่เชา่ลา่สดุ คลกิปุ่ ม แสดงอัตราล่าสุด ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  
 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.23  

 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.24  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.25  

 

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

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําเข้าไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.26  

 

2. คลกิ  นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.27  

 

3. เลอืกไฟล์ที�ต้องการนําเข้าข้อมลู คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูนําเข้า และแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําเข้าไฟล์ คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําลงไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.28  

 

2. ระบขุ้อมลู ตั �งแตว่นัที� และถึงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก 

ภาคผนวก) หรือคลกิ  ข้อมลูปัจจบุนั 

 

3. คลกิ  นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.29  

 

4. ระบไุฟล์ที�ต้องการนําข้อมลูลงไฟล์ คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูลงสูไ่ฟล์ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําลงไฟล์ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บัญชีอัตราค่าเช่า ตามหมายเลขเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดข้อมลูอตัราคา่เชา่ จําแนกตามหมายเลขเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม บัญชีอตัราค่าเช่า แล้วคลกิปุ่ ม 

บัญชีอัตราค่าเช่า ตามหมายเลขเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.30  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู เลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� ,วนัที�เริ�มใช้ และวนัที�สิ �นสดุ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ   

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิ Tab อตัรากรมทางหลวง หรืออตัรานอกกรมทางหลวง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

 
รูปที� 3.31  

 

- คลกิ  งานเงินทนุหมนุเวียน หรือนอกเงินทนุหมนุเวยีน 

- คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- กรณีที�ต้องการแสดงอตัราคา่เชา่ลา่สดุ คลกิปุ่ ม แสดงอัตราล่าสุด ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.32  

 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.33  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.34  

 

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

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําเข้าไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.35  

 

2. คลกิ  นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.36  

 

3. เลอืกไฟล์ที�ต้องการนําเข้าข้อมลู คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูนําเข้า และแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําเข้าไฟล์ คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําลงไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.37  

 

2. ระบขุ้อมลู ตั �งแตว่นัที� และถึงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก 

ภาคผนวก) หรือคลกิ  ข้อมลูปัจจบุนั 

 

3. คลกิ  นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.38  

 

4. ระบไุฟล์ที�ต้องการนําข้อมลูลงไฟล์ คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําลงไฟล์ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บัญชีอัตราค่าเช่าสําหรับชุดเครื�องจักรกลประจําหมวดการทางแบบเหมาจ่ายรายปี 
เป็นการกําหนดข้อมลูอตัราคา่เชา่ จําแนกตามรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม บัญชีอตัราค่าเช่า แล้วคลกิปุ่ ม 

บัญชีอัตราค่าเช่าสาํหรับชุดเครื�องจักรกลประจาํหมวดการทางแบบเหมาจ่ายรายปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.39  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู อตัราคา่เชา่ประจําปี เลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� ,วนัที�เริ�มใช้ และวนัที�สิ �นสดุ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ   

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. ผู้ใช้สามารถจดัการรายการ รหสั-กลุม่เครื�องจกัรกลได้ โดยการ เพิ�ม แก้ไข หรือ ลบรายการในตารางได้โดยมีวิธีการดงันี �  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

 
รูปที� 3.40  

 

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- คลกิ  กลุม่เครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- ระบจํุานวน(คนั) เชา่ขั �นตํ�า(คนั) และอตัราคา่เชา่รวม (บาท) 

- คลกิปุ่ ม บันทกึ เพิ�มบนัทกึข้อมลู คา่เชา่ของรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล  หรือ คลกิปุ่ ม ยกเลิก เมื�อต้องการออก

จากหน้าจากหรือ ยกเลกิการบนัทกึข้อมลู ระบบกลบัสูห่น้าจอ บญัชีอตัราคา่เชา่สาํหรับชดุเครื�องจกัรประจํา

หมวดการทางแบบเหมาจ่ายรายปี  

3.2. การแก้ไขรายการ ที�หน้าจอ บญัชีอตัราคา่เชา่สาํหรับชดุเครื�องจกัรกลประจําหมวดการทางแบบเหมาจ่ายรายปี คลกิ

เลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขในตาราง จากนั �นคลกิปุ่ ม  แก้ไขรายการ   ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.41  

- ผู้ใช้แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม  บันทึก  เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข หรือ คลกิปุ่ ม  ยกเลิก เมื�อต้องการออกจากหน้าจอ หรือยกเลกิการ

บนัทกึรายการ  

3.3. การลบรายการ ที�หน้าจอบญัชีอตัราคา่เชา่สาํหรับชดุเครื�องจกัรกลประจําหมวดการทางแบบเหมาจ่ายรายปี คลกิ

เลอืกรายการที�ต้องการลบในตาราง จากนั �นคลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.42  

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ผู้ใช้สามารถจดัการรายการ รหสั-กลุม่เครื�องจกัรกลทดแทน โดยการ เพิ�ม แก้ไข หรือลบรายการได้ โดยมีวิธีการดงันี �  

4.1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ ในสว่นของ รหสั-กลุม่เครื�องจกัรกลทดแทน ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป   

 
รูปที� 3.43  

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- คลกิ  กลุม่เครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- คลกิปุ่ ม บันทกึ เพิ�มบนัทกึข้อมลู คา่เชา่ของรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกลทดแทน  หรือ คลกิปุ่ ม ยกเลิก เมื�อ

ต้องการออกจากหน้าจากหรือ ยกเลกิการบนัทกึข้อมลู ระบบกลบัสูห่น้าจอ บญัชีอตัราคา่เชา่สาํหรับชดุ

เครื�องจกัรประจําหมวดการทางแบบเหมาจ่ายรายปี 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขรายการกลุม่เครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.44  

 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

6. แก้ไขรายการกลุม่เครื�องจกัรกลทดแทน คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ  ในสว่นของกลุม่เครื�องจกัรกลทดแทน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.45  

7. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8. คลกิปุ่ ม  บันทึก ระบบบนัทกึข้อมลูและแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ  

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ  ที�หน้าจอ บญัชีอตัราคา่เชา่สาํหรับชดุเครื�องจกัรกลประจําหมวดการทางแบบเหมาจ่ายรายปี เพิ�ม

บนัทกึข้อมลูที�แก้ไข  

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  
 

ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.46  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  
 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.47  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- จากหน้าจอ  ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

นําลงไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.48  

 

2. ระบขุ้อมลู ปีงบประมาณ หรือคลกิ  ข้อมลูปัจจบุนั 

3. คลกิ  นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.49  

 

4. ระบไุฟล์ที�ต้องการนําข้อมลูลงไฟล์ คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําลงไฟล์ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บัญชีอัตราพนักงานขับ/ควบคุม 
เป็นการกําหนดข้อมลูอตัราพนกังานขบั หรือพนกังานควบคมุเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม บัญชอีัตราพนักงานขับ/

ควบคุม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.50  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู เลขที�หนงัสอือนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� และวนัที�เริ�มใช้ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ   

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และกลุม่เครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลู 

ในช่องแถบสเีทา 

- คลกิเลอืก ประเภทคา่เชา่ 

- ระบขุ้อมลู อตัรากรมทางหลวง อตัรานอกกรมทางหลวง 

- คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

- กรณีที�ต้องการแสดงอตัราคา่เชา่ลา่สดุ คลกิปุ่ ม แสดงอัตราล่าสุด ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�หนงัสอือนมุตัิ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.51  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.52  

 

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

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

นําเข้าไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.53  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-32 
 

2. คลกิ  นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.54  

 

3. เลอืกไฟล์ที�ต้องการนําเข้าข้อมลู คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูนําเข้า และแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการนําเข้าไฟล์ คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลชื�อตาํแหน่งพนักงานขับ/ควบคุม 
เป็นการกําหนดรายละเอยีดข้อมลูตําแหนง่พนกังานขบั หรือพนกังานควบคมุ โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลชื�อตาํแหน่ง

พนักงานขับ/ควบคุม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.55  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู รหสัตําแหนง่ ,ชื�อตาํแหนง่พนกังานขบั/ควบคมุ 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัตําแหนง่เป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.56  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ข้อมูลประเภทงาน 

เป็นการกําหนดรหสัประเภทงาน โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลประเภทงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.57  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัประเภทงานเป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 
 

ข้อมูลกลุ่มเครื�องจักรกล 
เป็นการกําหนดรายละเอยีดข้อมลูกลุม่ของเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลกลุ่มเครื�องจักรกล จะปรากฏ 

หน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.58  

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู  

- คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และกลุม่เครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูใน

ช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลู เวลามาตรฐาน ,ชั�วโมงขั �นตํ�า ,ชั�วโมงขั �นสงูสดุ ,อายกุารใช้งานกรมทางหลวง ,อายกุารใช้งาน

กรมบญัชีกลาง และชว่งการปรับอตัราคา่เชา่ 

- คลกิ  สถานะ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

 
รูปที� 3.59  

 

- จากหน้าจอ คลกิ  เลอืกข้อมลูที�ชอ่งแสดงรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก (สามารถระบเุงื�อนไข โดย

คลกิเลอืก เรียง หรือพิมพ์ชื�อข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�คลกิเลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ  ระบบแสดงข้อมลูตําแหนง่พนกังานขบั/ควบคมุที�ช่องแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และกลุม่เครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัเครื�องจกัรกลเป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และกลุม่เครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู  

(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.60  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  
 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และกลุม่เครื�องจกัรกลหรือคลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.61  

 

- คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการในช่องตารางแสดงรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก (สามารถระบเุงื�อนไข โดยคลกิเลอืก เรียง 

หรือพิมพ์ชื�อข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�คลกิเลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

- กรณีไมค่ลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.62  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลประเภทหน่วยงานของผู้เช่า 
เป็นการกําหนดรายละเอยีดข้อมลูประเภทหนว่ยงานของผู้ เช่า กรณีที�เป็นหนว่ยงานราชการอื�นๆ ที�ไมใ่ช้กรมทาง

หลวง โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลประเภทหน่วยงานของผู้เช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.63  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู รหสัประเภทหนว่ยงานของผู้ เชา่ ,ชื�อประเภทหนว่ยงานของผู้ เชา่ 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัประเภทหนว่ยงานผู้เช่าเป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.64  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลทะเบียนผู้เช่ากรมทางหลวง 
เป็นการกําหนดรายละเอยีดข้อมลูทะเบียนผู้ เชา่กรมทางหลวง โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลทะเบียนผู้เช่ากรมทางหลวง จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.65  

 

เพิ�มข้อมูล  

1. คลกิเลอืกทะเบยีนผู้ เชา่กรมทางหลวงที�ต้องการเพิ�มทะเบยีนผู้ เชา่ภายใต้สงักดั  

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

3. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิ Tab รายละเอียดผู้ เชา่ ระบขุ้อมลู รหสัผู้ เช่า และชื�อหนว่ยงาน 

- คลกิเลอืก สว่นกลาง/สว่นภมูิภาค 

- คลกิ Tab ที�อยูต่ามใบเสร็จ ระบขุ้อมลู ที�อยูบ่รรทดัที� 1 และรหสัไปรษณีย์ 

- คลกิเลอืก จงัหวดั 

- คลกิ  สถานะ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลู  

- กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกทะเบยีนผู้ เชา่กรมทางหลวงที�ต้องการแก้ไขข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกทะเบยีนผู้ เชา่กรมทางหลวงที�ต้องการลบข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.66  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

จัดลาํดบัข้อมูล 

1. เลอืกข้อมลูทะเบยีนผู้ เชา่กรมทางหลวงที�มีหนว่ยงานภายใต้สงักดั 

2. คลกิปุ่ ม จัดลาํดับ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.67  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-42 
 

3. คลกิเลอืกหนว่ยงานในตารางที�ต้องการย้ายตําแหนง่ จากนั �นคลกิปุ่ ม เลื�อนข้อมลู เพื�อจดัลาํดบัการแสดงผล 

4. ซึ�งผู้ใช้สามารถเลอืกปุ่ มการเลื�อนข้อมลูได้ดงันี � 

- เลื�อนไปบนสดุ 

- เลื�อนขึ �น 

- เลื�อนลง 

- เลื�อนไปลา่งสดุ 

5. หลงัจากที�จดัลาํดบัข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึการจดัลาํดบั  

- กรณีต้องการยกเลกิการจดัลาํดบัข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

เปลี�ยนชื�อ/รหัส 

1. คลกิเลอืกทะเบยีนผู้ เชา่กรมทางหลวงที�ต้องการเปลี�ยนชื�อ หรือ รหสั หนว่ยงาน 

2. คลกิปุ่ ม เปลี�ยนชื�อ / รหัส จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.68  

 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขในช่องข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูทะเบียนผู้ เชา่กรมทางหลวงตามการแก้ไข 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไขทะเบียนผู้ เช่ากรมทางหลวงคลกิปุ่ ม ยกเลิก 

- การเปลี�ยนชื�อ/รหสัมีผลตอ่การแสดงประวตักิารปรับเปลี�ยน หากทะเบียนผู้ เชา่กรมทางหลวงใดมกีารเปลี�ยนชื�อ 

หรือ รหสั รายละเอียดการปรับเปลี�ยนจะนําไปแสดงที� หน้าจอประวตัิการเปลี�ยนชื�อ/รหสั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ประวัติการเปลี�ยนชื�อ/รหัส 

1. คลกิเลอืกทะเบยีนผู้ เชา่กรมทางหลวงที�ต้องการ ดปูระวตัิการเปลี�ยนชื�อ/รหสั 

2. คลกิปุ่ ม ประวัตกิารเปลี�ยน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.69  

 

3. หลงัจากที�ดปูระวตัิการเปลี�ยนชื�อ/รหสัแล้วต้องการออกจากหน้าจอ ให้คลกิปุ่ ม ตกลง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.70  

 

2. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลทะเบียนผู้เช่านอกกรมทางหลวง 
เป็นการกําหนดรายละเอยีดข้อมลูทะเบียนผู้ เชา่นอกกรมทางหลวง โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลทะเบียนผู้เช่านอกกรมทาง

หลวง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.71  

 

เพิ�มข้อมูล  

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืก ประเภทผู้ เชา่ 

- ระบขุ้อมลู รหสัผู้ เช่า และชื�อหนว่ยงาน 

- คลกิเลอืก ประเภทหนว่ยงาน และประเภทผู้ เช่า 

- คลกิ Tab ที�อยูต่ามใบเสร็จ ระบขุ้อมลู ที�อยูบ่รรทดัที� 1 และรหสัไปรษณีย์ 

- คลกิเลอืก จงัหวดั 

- คลกิ  สถานะ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลู  

- กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.72  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.73  

 

- 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 ออก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.74  

 

2. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลตาํแหน่งผู้รับผิดชอบในใบ พ.1-26 สําหรับงานเช่า 

เป็นการกําหนดตําแหนง่ผู้ รับผิดชอบในใบ พ.1-26 สาํหรับงานเชา่ โดยคลกิปุ่ ม ข้อมูลตาํแหน่งผู้รับผิดชอบในใบ 

พ.1-26 สาํหรับงานเช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.75  

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ (ระบบจะแสดงช่องรหสัประเภทงานเป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อมลูที�แก้ไขที�ช่องแสดงรายการ 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-50 
 

หมายเหตุ 

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

ดงัรูป  

 
รูปที� 3.76  

 

2. กรณีข้อมลูไฟล์นําเข้าไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.77  

 

3. ช่องสี�เหลี�ยมหน้ารายการกรณีผู้ใช้คลกิเลอืกจะสามารถนาํข้อมลูไปใช้งานได้ ระบบแสดงสถานะข้อมลู เทา่กบั ใช้งาน 

และถ้าไมท่ําการคลกิ  สถานะ ข้อมลูไปใช้งานได้ ระบบแสดงสถานะข้อมลูเทา่กบั ยกเลกิ กรณีระบบงานอื�นนําข้อมลู

ไปใช้ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.78  

 

4. กรณีเพิ�มข้อมลูซํ �า ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.79  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. กรณีลบข้อมลูที�นําข้อมลูไปใช้แล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.80  

 

6. หน้าจอค้นหาข้อมลู กรณีที�มีข้อมลูเกินจํานวนที�กําหนดไว้ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.81  

 

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 ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4 
การขอเช่าเครื�องจกัรกล 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 4 : การขอเช่าเครื�องจักรกล 

 

เป็นการบนัทกึข้อมลูสญัญาขอเชา่เครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม การขอเช่าเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 4.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ 

- ระบขุ้อมลู เลขที�สญัญาเช่า 

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- คลกิเลอืก ผู้ เชา่ แล้วคลกิ  หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

3. คลกิ Tab เครื�องจกัรกล 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล และพื �นที�ปฏิบตัิงาน หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดง

ข้อมลูในช่องแถบสเีทา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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- ระบขุ้อมลู วนัที�ต้องการเช่า และต้องการเชา่ถงึวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก)  

- กรณีไมร่ะบขุ้อมลู ต้องการเช่าถึงวนัที� สามารถระบขุ้อมลู ระยะเวลาที�เชา่แทนได้ 

- คลกิเลอืก ประเภทคา่เชา่ และรหสัประเภทงาน 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

6. คลกิ Tab รายละเอียดสญัญา 

7. คลกิเลอืก เก็บเงินที� และงวดการเก็บคา่เชา่ 

8. ระบขุ้อมลูลงชื�อสญัญาเชา่ ผู้ เชา่ ตําแหนง่และวนัที�  

9. ระบขุ้อมลูลงชื�อสญัญาเชา่ ผู้ให้เช่า ตาํแหนง่และวนัที�  

10. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป   

 
รูปที� 4.2  

แก้ไขข้อมูล 

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

2. คลกิที�ปุ่ ม  แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู 

4.  คลกิปุ่ ม บันทึก ระบบบนัทกึข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 
รูปที� 4.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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ลบข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.4  

 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�สญัญาเชา่ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.5  

 

- 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 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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2. คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6  

 

- 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  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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ยนืยนัสัญญาเช่า 

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

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั  

3. คลกิเลอืก  ให้เช่า หรือไมใ่ห้เชา่ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูยืนยนัสญัญาเช่า แล้วระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.7  

 

- กรณีต้องการยกเลกิการยืนยนั คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

ยกเลิกยนืยนัสัญญาเช่า 

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

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.8  

 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูยืนยนัยกเลกิ และแสดงข้อความดงัรูป  

- กรณีไมต้่องการยกเลกิ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 
รูปที� 4.9  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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พิมพ์ข้อมลู 

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

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.10  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้สามารถระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลของศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ใช้เทา่นั �น กรณีที�ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลของศนูย์

เครื�องจกัรกลที�ไมใ่ช่ของผู้ใช้ ในขั �นตอนก่อนการอนมุตัิ จะต้องทาํการโอนย้ายเครื�องจกัรกลมายงัศนูย์เครื�องจกัรกลของ

ผู้ใช้ก่อน 

2. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลาง หรือศนูย์เครื�องจกัรกล จงึให้เชา่เครื�องจกัรกลได้ 

3. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลาง หรือศนูย์เครื�องจกัรกล จงึจะยืนยนัการขอเชา่ได้ 

4. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�ขอเช่าทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องเลขที�ขอเช่าได้ 

5. กรณีไมร่ะบขุ้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.11  

 

6. กรณีลบข้อมลู หรือยืนยนัข้อมลูขอเช่าเครื�องจกักล (ไมใ่ห้เชา่) เดือนที�มีการสรุปสถิติเช่าใช้แล้ว ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.12  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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5 
การขอใช้เครื�องจกัรกล 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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บทที� 5 : การขอใช้เครื�องจักรกล 

 

เป็นการบนัทกึข้อมลูรายการขอใช้เครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม การขอใช้เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ 

- ระบขุ้อมลู เลขที�ขอใช้ 

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิ Tab เครื�องจกัรกล 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล และพื �นที�ปฏิบตัิงาน หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดง

ข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลู วนัที�ต้องการใช้ และต้องการใช้ถึงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก)  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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- กรณีไมร่ะบขุ้อมลู ต้องการใช้ถงึวนัที� สามารถระบขุ้อมลู ระยะเวลาที�ใช้แทนได้ 

- คลกิเลอืก ประเภทคา่เชา่ และรหสัประเภทงาน 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

6. คลกิ Tab ลงชื�อข้อใช้  

7. ระบขุ้อมลูผู้ขออนญุาต ตาํแหนง่และวนัที�  

8. ระบขุ้อมลู ผู้อนญุาต ตําแหนง่และวนัที�   

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 5.2  

 

แก้ไขข้อมูล 

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

2. คลกิที�ปุ่ ม  แก้ไข    

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู 

4.  คลกิปุ่ ม บันทึก ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงข้อความดงัรูป  

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 
รูปที� 5.3  

 

ลบข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู และแสดงข้อความดงัรูป  

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 
รูปที� 5.5  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�ขอใช้ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.6  

 

- 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 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

 
รูปที� 5.7  

 

- 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  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยืนยนัการขอใช้ 

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

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั  

3. คลกิเลอืก  อนญุาต หรือไมอ่นญุาต 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูยืนยนัการขอใช้ แล้วระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.8  

 

- กรณีต้องการยกเลกิการยืนยนั คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

ยกเลิกยนืยนัการขอใช้ 

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

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.9  

 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูยืนยนัยกเลกิ และแสดงข้อความดงัรูป  

- กรณีไมต้่องการยกเลกิ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 
รูปที� 5.10  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

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

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.11  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลของศนูย์เครื�องจกัรกลของผู้ใช้เทา่นั �น 

2. ผู้อนญุาตให้ใช้เครื�องจกัรกลต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลเดียวกบัผู้ขอใช้เทา่นั �น 

3. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลาง หรือศนูย์เครื�องจกัรกล จงึจะยืนยนัการขอใช้ได้ และถ้าผู้ยืนยนัต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกล

เดียวกบัผู้ใช้เทา่นั �น 

4. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�ขอใช้ทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องเลขที�ขอใช้ได้ 

5. กรณีไมร่ะบขุ้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.12  

 

6. กรณีลบข้อมลู หรือยืนยนัข้อมลูขอเช่าเครื�องจกักล (ไมใ่ห้เชา่) เดือนที�มีการสรุปสถิติเช่าใช้แล้ว ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.13  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6 
การขอเลกิเช่าเครื�องจกัรกล 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 6 : การขอเลิกเช่าเครื�องจักรกล 

 

เป็นการขอเลกิสญัญาเชา่เครื�องจกัรกล เมื�อไมต้่องการเช่าเครื�องจกัรกลจนครบตามสญัญาเช่าเครื�องจกัรกล โดย

คลกิปุ่ ม การขอเลกิเช่าเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ 

- ระบขุ้อมลู เลขที�ขอเลกิเช่า 

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิ  เลขที�สญัญาเชา่ และหมายเลขเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดง

ข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลู วนัที�สิ �นสดุการเช่า ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก 

ภาคผนวก) 

- กรณีต้องการเลกิเชา่ ก่อนวนัที�เริ�มสญัญาเช่า ผู้ใช้สามารถ คลกิ  เลกิเชา่ก่อนเริ�มสญัญาเชา่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบขุ้อมลูผู้ เช่า ,ตาํแหนง่ผู้ เช่า และวนัที� 

- ระบขุ้อมลูผู้ให้เชา่ ,ตําแหนง่ผู้ใช้เช่า และวนัที� 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 

5. คลกิปุ่ ม  บันทึก ระบบบนัทกึข้อมลู  ระบบแสดงข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 6.2  

 

แก้ไขข้อมูล 

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

2. คลกิที�ปุ่ ม  แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู ระบบแสดงข้อความดงัรูป  

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 
รูปที� 6.3  

 
ลบข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. จากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ และแสดงข้อความดงัรูป  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 
รูปที� 6.5  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�ขอเลกิเช่า หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.6  

 

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

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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ยนืยนัขอเลกิเช่า 

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

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั  

3. คลกิเลอืก  ให้เลกิเชา่ หรือไมใ่ห้เลกิเช่า 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูยืนยนัขอเลกิเชา่ เมื�อผู้ใช้ทาํการยืนยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.7  

 

- กรณีต้องการยกเลกิการยืนยนั คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

- กรณียืนยนัขอเลกิเชา่ เดือนที�มีการสรุปสถิติเชา่ใช้แล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.8  
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พิมพ์ข้อมลู 

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

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.9  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้จะต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําสญัญาเชา่เครื�องจกัรกล จงึจะขอเลกิเชา่เครื�องจกัรกลนั �นได้ 

2. ผู้ยืนยนัการขอเลกิเช่าต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลที�ทาํสญัญาเช่าของสญัญาที�จะเลกิเช่านั �น 

3. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�ขอเลกิเชา่ทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องเลขที�ขอเลกิเช่าได้ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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7 
การโอนย้ายเครื�องจกัรกล 
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บทที� 7 : การโอนย้ายเครื�องจักรกล 
 

เป็นการขอโอนย้ายเครื�องจกัรกลสาํหรับบริหารการเช่า เพื�อนําไปให้เช่าที�ศนูย์เครื�องจกัรกลอื�นๆ โดยคลกิปุ่ ม  

การขอโอนย้ายเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ 

- ระบขุ้อมลู เลขที�ใบโอนย้าย 

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� และวนัที�โอนย้าย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก 

ภาคผนวก) 

- คลกิ  ถึงศนูย์เครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

3. คลกิ Tab รายละเอียดเครื�องจกัรกล 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

5. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ถ้าไมต้่องการเพิ�มรายการแล้ว คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

6. คลกิ Tab ลงชื�อผู้ โอน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.2  

 

7. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ระบขุ้อมลูผู้ตรวจทาน ,ผู้ลงบญัชีจ่าย ,ผู้สง่มอบ และผู้อนมุตั ิ

- ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

8. คลกิปุ่ ม  บันทึก ระบบบนัทกึข้อมลู แสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

 

แก้ไขข้อมูล 

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

2. คลกิที�ปุ่ ม  แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.3  

 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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อนุมตัิส่งเครื�องจักรกล 

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

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิ Tab ลงชื�อผู้ โอน 

4. คลกิปุ่ ม อนุมัติส่งเครื�องจกัรกล ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงสถานะ อนมุตัิสง่แล้ว 

 

ยกเลิกอนุมตัิส่งเครื�องจกัรกล 

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

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิ Tab ลงชื�อผู้ โอน 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิอนุมัตส่ิงเครื�องจักรกล ระบบบนัทกึข้อมลู และแสดงสถานะ จดัทําข้อมลู 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�ใบโอนย้าย หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.4  

 

- 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 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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พิมพ์ข้อมลู 

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

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.5  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

ตัวอย่างไฟล์  

1. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.6  

2. ระบขุ้อมลู Path สาํหรับจดัเก็บไฟล์ หรือคลกิปุ่ ม  เพื�อเลอืก Path ในการจดัเก็บข้อมลู  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  ระบบทําการบนัทกึไฟล์ตวัอยา่งตาม Path ที�ระบ ุ 

นําเข้าไฟล์  

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ ระบบแสดง Dialog เพื�อเลอืกไฟล์ที�ต้องการนําเข้า  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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รูปที� 7.7  

2. ระบขุ้อมลูไฟล์ที�ต้องการนาํเข้า  

3. คลกิปุ่ ม Open  ระบบทําการบนัทกึข้อมลู จากไฟล์ที�ระบ ุเข้าสูร่ะบบ  

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้จะต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เชา่เครื�องจกัรกล (ผู้ควบคมุ) จึงมีสทิธิโอนย้ายเครื�องจกัรกลนั �นได้ 

2. เครื�องจกัรกลยงัไมเ่ปลี�ยนศนูย์เครื�องจกัรกล จนกวา่ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ รับโอนเครื�องจกัรกลจะรับการโอนแล้ว 

3. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�ขอโอนย้ายทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องเลขที�ขอโอนย้ายได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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8 
การรับโอนเครื�องจกัรกล 
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บทที� 8 : การรับโอนเครื�องจักรกล 
 

เป็นการรับโอนเครื�องจกัรกล จากศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เช่าเดิมที�ได้ทําการโอนย้ายเครื�องจกัรกลมายงัศนูย์เครื�องจกัรกล

ใหม ่โดยคลกิปุ่ ม การรับโอนเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.1  

 

ตรวจรับ 

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

2. ระบขุ้อมลู วนัที�รับเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. คลกิ Tab ลงชื�อผู้ รับโอน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 8.2  

 

5. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืก เจ้าหน้าที�พสัด ุ,หวัหน้าพสัด ุ,หวัหน้าหนว่ยงาน 

- ระบขุ้อมลู วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม ตรวจรับแล้ว ระบบบนัทกึข้อมลูตรวจรับโอนย้าย 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�ใบโอนย้าย หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.3  

 

- 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 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

 

พิมพ์ข้อมลู 

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

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.4  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

หมายเหตุ 

- ผู้ใช้จะต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ รับโอนเครื�องจกัรกล จงึมีสทิธิเรียกดใูบโอนย้ายเครื�องจกัรกลนั �นได้ 

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเลขที�ขอโอนย้ายทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องเลขที�ขอโอนย้ายได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9 
บันทกึการปฏบิตังิานของเครื�องจกัร-ยานพาหนะ 

 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9 : บนัทกึการปฏิบัตงิานของเครื�องจักร–ยานพาหนะ 
 

เป็นการบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการปฏิบตัิงานของเครื�องจกัร–ยานพาหนะ เพื�อใช้ในการคาํนวณคา่เชา่ และอตัรา

การใช้ประโยชน์ (Utilization) ของเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม บนัทึกการปฏิบัติงานของเครื�องจกัร–ยานพาหนะ  

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม  ค้นหา หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. ระบขุ้อมลู ปี และคลกิเลอืก เดือน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.2  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

- ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- กรณีคลกิ  ไมม่ีรายงาน ผู้ใช้สามารถคลกิ  พร้อมใช้ หรือไมพ่ร้อมใช้ (กรณีไมพ่ร้อมใช้ 

ต้องคลกิเลอืก สาเหต)ุ 

- คลกิ  วนัหยดุ 

- คลกิเลอืก พนกังานขบัรถ/ควบคมุ 

- ระบขุ้อมลู ชั�วโมงที�ปฏิบตังิาน(W ,C ,M ,V) ,ช่องชั�วโมงที�ปฏิบตัิงานอื�น ๆ( O,รหสัหนว่ยงานที�ปฏิบตัิงานอื�นๆ 

(O)) หรือช่องชั�วโมงที�ไมป่ฏิบตังิาน (F ,R ,S ,สาเหตอุื�นๆ ที�ไมป่ฏิบตัิงาน) 

- สภาพมิเตอร์ คลกิ  ใช้งานได้ หรือชํารุด/ไมม่มีิเตอร์ (กรณีใช้งานได้ต้องระบขุ้อมลู มิเตอร์เลกิงาน) 

- คลกิ  เติมนํ �ามนัเชื �อเพลงิ คลกิ  เบนซิน ,ดีเซล หรืออื�นๆ และระบขุ้อมลู จํานวนลติร 

4. คลกิปุ่ ม  บันทึก ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ แสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

 

แก้ไขมิเตอร์ 

1. คลกิปุ่ ม  ค้นหา หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม  แก้ไขมิเตอร์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.3  

 

3. เลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม  แก้ไข 

4. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขในตาราง สภาพมิเตอร์ ,แก้ไขมิเตอร์เลกิงาน หรือคลกิ  ทดมิเตอร์ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

6. ถ้าต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บันทกึช่วงเข้าซ่อม 

1. คลกิปุ่ ม  ค้นหา หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม  บันทึกช่วงเข้าซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.4  

 

3. คลกิปุ่ ม  แก้ไข 

4. ระบขุ้อมลูวนัที�เข้าซอ่ม ถึง สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

5. ระบขุ้อมลูจอดเสยี แล้วคลกิ  ชํารุด หรือใช้งานได้ ระบขุ้อมลู มิเตอร์เลกิงาน 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

7. ถ้าต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด  

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม  ค้นหา หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. ระบขุ้อมลู ปี และคลกิเลอืก เดือน 

3. คลกิปุ่ ม  แก้ไข    

4. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามระบขุ้อมลู  

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม  ค้นหา หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. ระบขุ้อมลู ปี และคลกิเลอืก เดือน 

3. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 9.5  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ยืนยนั คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ  

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม  ค้นหา หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.6  

 

- 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 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลู คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รายละเอียดเครื�องจกัรกล 

1. คลกิปุ่ ม  ค้นหา หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล (ดวูธีิการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab รายละเอียดเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.7  

 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดสัญญาเช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.8  

 

4. ต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.9  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการบนัทกึไฟล์นําเข้าข้อมลูตวัอยา่ง จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 9.10  

 

นําเข้าไฟล์ข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.11  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. เลอืกไฟล์ที�ต้องการนําเข้าเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม Open ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 9.12  

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้จะต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เชา่เครื�องจกัรกล (ผู้ควบคมุ) จึงมีสทิธิบนัทกึการปฏิบตัิงานเครื�องจกัร-

ยานพาหนะนั �นได้ 

2. ผู้ใช้สามารถบนัทกึการปฏิบตัิงานของเครื�องจกัร-ยานพาหนะ วนัที�ย้อนหลงัได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื�อนไข ดงันี � 

- ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เช่าต้องมีสญัญาเช่าในวนัที�ที�ต้องการบนัทกึ 

- กรณีวนันั �นไมม่ีสญัญาเชา่ ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ควบคมุเครื�องจกัรกลในวนัที�ที�ต้องการบนัทกึ 

- เดือนของวนัที�ที�ต้องการบนัทกึ จะต้องยงัไมท่ําการสรุปสถิติเช่า/ใช้ เครื�องจกัรกล หรือ ถ้ามีการสรุปข้อมลูแล้ว 

ต้องทําการยกเลกิการสรุปข้อมลูก่อน 

3. กรณีสภาพมิเตอร์เป็น ใช้งานได้ จะมีการตรวจสอบความตอ่เนื�องของเลขมเิตอร์เลกิงานจากวนัที�ผา่นมาด้วย 

4. กรณีที�ระบขุ้อมลู ชั�วโมงที�ปฏิบตังิานอื�น ๆ (O) แล้วระบขุ้อมลูรหสัศนูย์เครื�องจกัรกลที�ปฏิบตัิงานอื�นๆ ด้วย 

5. กรณีที�ระบชุั�วโมงที�ไมป่ฏิบตัิงาน (S) แล้วระบขุ้อมลูสาเหตอุื�น ๆ ที�ไมป่ฏิบตัิงาน ด้วย 

6. จะมีข้อความเตือนในกรณีตา่ง ๆ แตย่งัสามารถบนัทกึข้อมลูได้ ดงันี � 

- ถ้าชั�วโมงทั �งหมดไมค่รบ 7 ชั�วโมง และไมไ่ด้เลอืกเป็นวนัหยดุ 

- ถ้าบนัทกึการปฏิบตัิงานโดยไมม่สีญัญาเชา่เครื�องจกัรกล 

7. กรณีบนัทกึการปฏิบตังิานของเครื�องจกัร-ยานพาหนะในระหวา่งการเชา่จะต้องบนัทกึทกุวนัและเป็นลาํดบัตอ่เนื�องกนั 

8. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรม สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องหมายเลขทะเบยีนได้ 

9. กรณีเพิ�ม / แก้ไข / ลบ / นําเข้าไฟล์ ข้อมลู EC1 เดือนที�มีการสรุปสถิติเช่าใช้แล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.13  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10 
การตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ไม่มีสัญญาเช่าประจาํวนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 10 : การตรวจสอบเครื�องจักรกลที�ไม่มีสัญญาเช่าประจาํวัน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ไมม่ีสญัญาเช่าประจําวนั ของทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีน โดยคลกิปุ่ ม การตรวจสอบเครื�องจักรกลที�ไม่มีสัญญาเช่าประจาํวัน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.1  

 

จัดทาํบัญช ี

1. ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

แล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม จัดทาํ 

3. คลกิปุ่ ม จัดทาํ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิเลอืก  พร้อมใช้ หรือไมพ่ร้อมใช้ โดยสามารถเลอืกได้อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

5. ระบขุ้อมลู ซอ่ม(ชั�วโมง) หรือรอทกุกรณี(ชั�วโมง) 

6. คลกิเลอืก ผู้รายงาน และ ระบขุ้อมลู วนัที� และเวลา 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) แล้ว Enter 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข   

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

 

ลบข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) แล้ว Enter 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.4  

 

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

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

ปรับปรุงข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) แล้ว Enter 

2. คลกิปุ่ ม ปรับปรุงข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการปรับปรุงข้อมลู EC1 ที�กําหนดไว้ 

- กรณีต้องการยกเลกิการปรับปรุงข้อมลู EC1 คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกปรับปรุงข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) แล้ว Enter 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิปรับปรุงข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิปรับปรุงข้อมลู EC1 ที�กําหนดไว้ 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิการปรับปรุงข้อมลู EC1 คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

พิมพ์ข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) แล้ว Enter 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้จะต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เชา่ของเครื�องจกัรกลเทา่นั �น 

2. กรณีไมร่ะบขุ้อมลู ซอ่ม(ชั�วโมง) หรือรอทกุกรณี(ชั�วโมง) หรือระบขุ้อมลูไมค่รบ 7 ชั�วโมง  

ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.8  

 

3. กรณีปรับปรุงข้อมลูวนัที�ก่อนหน้าวนัที�ทําการปรับปรุงยงัไมไ่ด้ปรับปรุงข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.9  

 

4. กรณีปรับปรุงข้อมลูแล้วข้อมลูมิเตอร์เลกิงานไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.10 

 

5. กรณียกเลกิปรับปรุงข้อมลู เดือนที�มีการสรุปสถิติเช่าใช้แล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.11 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

11 
การคาํนวณค่าเช่าส่งฝ่ายบัญชี 

 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 11 : การคาํนวณค่าเช่าส่งฝ่ายบัญชี 
 

เป็นการคาํนวณคา่เชา่ให้กบัเครื�องจกัรกลและสง่ข้อมลูคาํนวณคา่เชา่ให้ฝ่ายการเงิน ในแตล่ะศนูย์เครื�องจกัรกล 

โดยคลกิปุ่ ม การคาํนวณค่าเช่าส่งฝ่ายบัญช ีจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.1  

 

คาํนวณค่าเช่า 

1. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงผลค้นหาสญัญาเช่าที�มีงวดตรงตามเงื�อนไขในตาราง Tab งวดสญัญาเช่าที�ถงึ

กําหนด 

- กรณี ผู้ใช้ เป็น สว่นกลาง สามารถ ระบ ุศนูย์เครื�องจกัรกลได้ 

2. คลกิ  เลขที�สญัญาเชา่ ในตาราง หรือคลกิ  ทั �งหมด 

3. คลกิปุ่ ม คาํนวณค่าเช่า ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.2  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ยืนยนัคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการคํานวณคา่เช่า 

- กรณีต้องการยกเลกิการคาํนวณคา่เช่า คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

 

ยกเลิกการคาํนวณค่าเช่า 

1. คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู แล้ว Enter ระบบแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล แล้วคลกิ Tab รอสง่ฝ่ายการเงิน 

3. คลกิ  เลขที�สญัญาเชา่ ในตาราง หรือคลกิ  ทั �งหมด 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิคาํนวณค่าเช่า ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.3  

 

5. ยืนยนัคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการยกเลกิคํานวณคา่เช่า 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิการคาํนวณคา่เช่า คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

 

แก้ไข ค่าปรับ/ส่วนลด 

1. คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู แล้ว Enter ระบบแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล แล้วคลกิ Tab รอสง่ฝ่ายการเงิน 

3. คลกิ  เลขที�สญัญาเชา่ ในตาราง หรือคลกิ  ทั �งหมด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม ค่าปรับ/ส่วนลด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.4  

 

5. ระบขุ้อมลู สว่นลดเป็นเงิน ,สว่นลดเครื�องจกัรกล ,เป็นเงิน ,คา่ปรับเครื�องจกัรกล 

6. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.5  

 

7. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการแก้ไขข้อมลูคา่ปรับ/สว่นลด คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

8. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าแก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ส่งฝ่ายบัญช ี

1. คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู แล้ว Enter ระบบแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล แล้วคลกิ Tab รอสง่ฝ่ายบญัชี 

3. คลกิ  เลขที�สญัญาเชา่ ในตาราง หรือคลกิ  ทั �งหมด 

4. คลกิปุ่ ม ยนืยนัส่งฝ่ายบัญช ีระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.6  

 

5. คลกิเลอืก ผู้จดัทาํ และผู้ตรวจทาน 

6. ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม ส่งฝ่ายการเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.7  

 

8. ยืนยนัคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิยืนยนัสง่ฝ่ายการเงิน คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

9. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกส่งฝ่ายบัญช ี

1. คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู แล้ว Enter ระบบแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล แล้วคลกิ Tab สง่ฝ่ายบญัชีแล้ว 

3. คลกิ  เลขที�สญัญาเชา่ ในตาราง หรือคลกิ  ทั �งหมด 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งฝ่ายบัญช ีระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.8  

 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งฝ่ายการเงนิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.9  

 

6. ยืนยนัคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการยกเลกิสง่ฝ่ายการเงิน 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิสง่ฝ่ายการเงิน คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

7. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู แล้ว Enter ระบบแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล แล้วคลกิ Tab สง่ฝ่ายการเงินแล้ว 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.10  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

ออกใบแจ้งหนี � 

1. คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู แล้ว Enter ระบบแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล แล้วคลกิ Tab สง่ฝ่ายการเงินแล้ว 

3. คลกิ  เลขที�สญัญาเชา่ ในตาราง หรือคลกิ  ทั �งหมด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม ออกใบแจ้งหนี � ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.11  

 

5. คลกิปุ่ ม ออกใบแจ้งหนี � ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.12  

 

6. ยืนยนัคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิยืนยนัการออกใบแจ้งหนี � คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

7. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอ 
 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้จะต้องเป็นสว่นกลางและศนูย์เครื�องจกัรกล เทา่นั �น 

2. ไมส่ามารถคํานวณคา่เชา่ลว่งหน้าได้ 

3. กรณีสง่ฝ่ายบญัชี และยกเลกิสง่ฝ่ายบญัชี งวดเดือนที�มกีารสรุปสถิติเช่าใช้แล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.13  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12 
การขอแก้ไขค่าเช่า 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 12 : การขอแก้ไขค่าเช่า 

 

เป็นการบนัทกึข้อมลูแก้ไขคา่เช่าเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม การขอแก้ไขค่าเช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ 

- ระบขุ้อมลู เลขที�เอกสาร และสาเหตทุี�ขอแก้ไขคา่เชา่ 

- ระบขุ้อมลู ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- คลกิ  อ้างอิงสญัญาเช่าเลขที� หรือจากการระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ระบบจะแสดงข้อมลูในช่องแถบสเีทา 

- ระบขุ้อมลู ผู้ เช่า และผู้ให้เชา่ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู แสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 

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

2. คลกิที�ปุ่ ม  แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4.  คลกิปุ่ ม บันทึก ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 12.2  

 

3. ยืนยนัการลบคลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เลขที�เอกสาร หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ี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) 

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

ยนืยนัขอแก้ไขค่าเช่า 

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

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. คลกิปุ่ ม ยนืยนัขอแก้ไข ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 12.4  

 

4. ยืนยนัคลกิปุ่ ม ตกลง 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการยืนยนัขอแก้ไขคา่เช่า คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ยกเลิกขอแก้ไขค่าเช่า 

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

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิขอแก้ไข  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิขอแก้ไขคา่เชา่ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

อนุมตัิขอแก้ไขค่าเช่า 

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

2. คลกิปุ่ ม อนุมัต ิ 

3. คลกิเลอืก  อนมุตัิ หรือไมอ่นมุตั ิ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิอนมุตัิ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกอนุมตัิขอแก้ไขค่าเช่า 

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

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูยืนยนัยกเลกิ 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

พิมพ์ข้อมลู 

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

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.5  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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13 
การสรุปข้อมูลสถติเิช่า/ใช้ เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 13 : การสรุปข้อมูลสถติเิช่า/ใช้ เครื�องจกัรกล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสรุปข้อมลูสถิติเชา่/ใช้ เครื�องจกัรกล ของทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวยีน โดยคลกิ

ปุ่ ม การสรุปข้อมูลสถติิเช่า/ใช้ เครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.1  

 

สรุปข้อมูล 

1. คลกิเลอืก เดือน และ ระบขุ้อมลู พ.ศ. 

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม สรุปข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม สรุปข้อมูล ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ แล้วแสดงรายการในตาราง สถานะร่างสรุปข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิเลอืก เดือน และ ระบขุ้อมลู พ.ศ. แล้ว คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล 

2. คลกิปุ่ ม ลบข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 13.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ แล้วแสดงรายการในตาราง สถานะลบร่างสรุปข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ยนืยนัการสรุปข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิเลอืก เดือน และ ระบขุ้อมลู พ.ศ. แล้ว คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการสรุปข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการยืนยนัการสรุปข้อมลู แล้วแสดงรายการในตาราง สถานะยืนยนัสรุปข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการยืนยนั คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ยกเลิกยนืยนัการสรุปข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิเลอืก เดือน และ ระบขุ้อมลู พ.ศ. แล้ว คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนัการสรุปข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการยกเลกิยืนยนั แล้วแสดงรายการในตาราง สถานะขอยกเลกิสรุปข้อมลู 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิการปรับปรุงข้อมลู EC1 คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.6  

 

- 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 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เครื�องจักรกลที�ไม่มีรายงานการใช้งาน 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิเลอืก เดือน และ ระบขุ้อมลู พ.ศ. แล้ว คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล 

2. คลกิปุ่ ม เครื�องจกัรกลที�ไม่มีรายงานการใช้งาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ปิด ออกจากหน้าจอ 

4. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ เพื�อ Export ข้อมลูลงในไฟล์ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีมีเครื�องจกัรกลที�ยงัไมท่าํการบนัทกึรายการใช้งานเครื�องจกัร-ยานพาหนะ ในเดือนที�ทําการสรุปข้อมลู จะไม่

สามารถ สรุปข้อมลูได้ โดย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 13.8  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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14 
การประมาณการรายได้ค่าเช่าประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูประมาณการรายได้คา่เชา่ประจําปี ของทั �งเงินทนุหมนุเวยีน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีน โดยคลกิปุ่ ม การประมาณการรายได้ค่าเช่าประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.1  

 

จัดทาํบัญช ี

1. ระบขุ้อมลู ปีงบประมาณ  และ ศนูย์เครื�องจกัรกล แล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 14.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม จัดทาํ 

3. คลกิปุ่ ม จัดทาํ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. เลอืกรายการในตาราง ระบขุ้อมลู จํานวนที�เช่า เดือน หรือ สปัดาห์ หรือ วนั หรือ ชั�วโมง แล้ว คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

5. คลกิ Tab ลงชื�อ คลกิเลอืก ผู้รายงาน  

6. ระบขุ้อมลู วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข   

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขตามช่องข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

 

ลบข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 14.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  
 

ส่งส่วนกลาง 

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

2. คลกิปุ่ ม ส่งส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 14.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการบนัทกึข้อมลู ที�กําหนดไว้ 

- กรณีต้องการยกเลกิการสง่สว่นกลาง คลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกส่งส่วนกลาง 

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

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 14.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู ที�กําหนดไว้ 

- กรณีไมต้่องการยกเลกิสง่สว่นกลาง คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.6  

 

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

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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 พิมพ์ข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู วนัที� สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) แล้ว Enter 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 14.7  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้จะต้องเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดัของเครื�องจกัรกลเทา่นั �น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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15 
สืบค้นข้อมูล 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 15 : การสืบค้นข้อมูล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูตา่ง ๆ ของระบบบริหารการเชา่เครื�องจกัรกลทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีน โดยคลกิปุ่ ม การสืบค้นข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.1  

 

ระบบสามารถสบืค้นข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี � 

1. สบืค้นวนัที�เชา่/ใช้เครื�องจกัรกล 

2. สบืค้นการโอนย้ายระหวา่งศนูย์เครื�องจกัรกล 

3. สบืค้นการโอนย้ายที�ยงัไมโ่อนกลบั 

4. สบืค้นรายได้จากการเช่าเครื�องจกัรกล 

5. สบืค้นบนัทกึการปฏิบตัิงานที�ไมม่ีสญัญาเช่า 

6. สบืค้นการเช่าเครื�องจกัรกล 

7. สบืค้นประวตัิการขอเลกิเชา่เครื�องจกัรกล 

8. สบืค้นเครื�องจกัรกลสถานะวา่ง รายเดือน/รายสปัดาห์ 

9. สบืค้นเครื�องจกัรกลสถานะวา่ง รายวนั/รายชั�วโมง 

10. สบืค้นข้อมลูหลกับญัชีอตัราคา่เช่าเครื�องจกัรกล 

11. สบืค้นการสรุปข้อมลูสถิติเช่า/ใช้ ของศนูย์เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12. สบืค้นเครื�องจกัรกลที�บนัทกึ EC1 ไมค่รบตามสญัญาเชา่/ใบขอใช้รถ 

13. สบืค้นชั�วโมงการปฏิบตังิานสะสมและรายได้สะสม 

14. สบืค้นอตัราคา่เช่า ตามวนัที�ระบ ุ

15. สบืค้นการคาํนวณคา่เช่าสง่ฝ่ายการเงิน 

16. สบืค้นสญัญาเชา่ที�อยูร่ะหวา่งผกูพนัสญัญา 

17. สบืค้นทะเบียนผู้ เชา่ 

18. สบืค้นคา่เช่าเครื�องจกัรกล แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั  

 

วิธีการสืบค้นข้อมูล 

1. จากหน้าจอเมนกูารสบืค้น คลกิเลอืกหน้าจอสบืค้นที�ต้องการดขู้อมลู จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 15.2  

 

2. ระบขุ้อมลูเงื�อนไขที�ต้องการสบืค้นในช่องข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในช่องแสดงรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงรายงานตวัอยา่งกอ่นพิมพ์ดงัรูป 

 
รูปที� 15.3  

 

5. กรณีต้องการพิมพ์รายงานออกจากระบบ คลกิ  (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

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

ช่องข้อมลูตา่ง ๆ ให้เป็นช่องวา่ง 

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9. กรณีต้องการเปลี�ยน Directory จดัเก็บ File คลกิที�ปุ่ มท้ายช่องนําลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.4  

 

- จากหน้าจอ เลอืก Directory ที�ต้องการจดัเก็บ File ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

10. กรณีต้องการออกจากหน้าจอสบืค้น คลกิปุ่ ม ออก 

 

หมายเหตุ  

1. กรณีสบืค้น โดยระบเุงื�อนไขคลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

2. กรณีสบืค้น โดยระบเุงื�อนไขคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.6  

 

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

เงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข)  

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลทั �งหมด สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. กรณีสบืค้น โดยระบเุงื�อนไขคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.7  

 

- 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 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรม คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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4. คลกิ  รหสัเครื�องจกัรกล และคลกิ  รหสัสมรรถนะ หรือคลกิปุ่ ม  ค้นหา จะบบปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 15.8  

 

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

ตามรายละเอยีด และพิมพ์ชื�อข้อมลูที�ต้องการตามเงื�อนไขที�เลอืกเรียง) 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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16 
รายงาน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

บทที� 16 : รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงานข้อมลูเกี�ยวกบัระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล ของทั �งเงินทนุหมนุเวยีน และนอก

เงินทนุหมนุเวียน โดยคลกิเลอืกปุ่ ม รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.1  

 
งานเงนิทุนหมุนเวียนและนอกเงนิทุนหมุนเวียน มรีายงานดังนี � 

 

1. รายงานการปฏิบตัิงานของเครื�องจกัร ยานพาหนะ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบวุนัที�,ถึง ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- ระบขุ้อมลู ศนูย์ผู้บนัทกึ,ถึง  

- ระบขุ้อมลูกลุม่เครื�องจกัรกล,ถึง  

- ระบขุ้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลูปี ค.ศ. ที�ผลติ  

 

2. รายงานสรุปยอดคา่เช่าเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบชุ่วงเดือน,ปี  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลจาก ,ถึง ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล ,ถึง 

- คลกิเลอืก  ป ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือผู้ เช่า 

  กรณีเลอืกศนูย์เครื�องจกัรกล ไมต้่องระบขุ้อมลู ประเภทผู้ เชา่ และชื�อผู้ เชา่  

 กรณีเลอืก ผู้ เชา่ สามารถระบเุงื�อนไข ประเภทผู้ เช่าหรือชื�อผู้ เช่าเพิ�มได้  

- ระบขุ้อมลูประเภทข้อมลู 

 

3. รายงาน Utilization ของเครื�องจกัรกลตามรหสัเครื�องจกัรกล + ศนูย์เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้

ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบชุ่วงเดือน ,ปี  

- ระบขุ้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลูปี ค.ศ. ที�ผลติ 

 

4. รายงาน Utilization ของเครื�องจกัรกลตามรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบขุ้อมลู ช่วงเดือน,ปี  

- ระบขุ้อมลู รหสัเครื�องจกัรกล  

 

5. รายงาน Utilization ของเครื�องจกัรกล ตามศนูย์เครื�องจกัรกล + รหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล  

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบขุ้อมลู ช่วงเดือน,ปี  

- ระบขุ้อมลู ศนูย์เครื�องจกัรกล  

 

6. รายงาน Utilization ของเครื�องจกัรกล ตามรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล + ศนูย์เครื�องจกัรกล 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบชุ่วงเดือน,ปี  

- ระบรุหสัเครื�องจกัรกล  

- ระบกุลุม่เครื�องจกัรกล  

 

7. รายงานสรุป Utilization ของเครื�องจกัรกล ตามรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล + ศนูย์เครื�องจกัรกล  

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบขุ้อมลูช่วงเดือน,ปี 

- ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลูกลุม่เครื�องจกัรกล  

 

8. รายงานสรุป Utilization ของเครื�องจกัรกล ตามศนูย์เครื�องจกัรกล + รหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล  

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบชุ่วงเดือน ,ปี  

- ระบศุนูเครื�องจกัรกล  

 

9. รายงานเปรียบเทียบ Utilization ของเครื�องจกัรกล ตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบรุหสัเครื�องจกัรกล 

- ระบกุลุม่เครื�องจกัรกล  

 

10. รายงานเปรียบเทียบ Utilization ของเครื�องจกัรกล ตามกลุม่เครื�องจกัรกล  

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบรุหสัเครื�องจกัรกล 

- ระบกุลุม่เครื�องจกัรกล  

 

11. รายงานการใช้นํ �ามนัเชื �อเพลงิประจําเดือน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบชุ่วงเดือน  

- ระบขุ้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลูกลุม่เครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลู Running Number  

- ระบขุ้อมลู  หมายเลขเครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลู ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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12. รายงานสรุปคา่เชา่เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบชุ่วงเดือน  

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบรุหสัเครื�องจกัรกล  

- ระบกุลุม่เครื�องจกัรกล  

- ระบ ุRunning Number 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล  

- ระบปีุ ค.ศ. ที�ผลติ  

- เลอืกแสดงรายงานตาม ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือผู้ เชา่  

 กรณีเลอืกศนูย์เครื�องจกัรกล ไมต้่องระบ ุประเภทผู้ เช่าและชื�อผู้ เชา่  

 กรณีเลอืกผู้ เชา่ สามารถระบ ุประเภทผู้ เช่าหรือชื�อผู้ เชา่เป็นเงื�อนไขเพิ�มได้  

- เลอืกประเภทข้อมลู  

 

13. รายงานคา่เชา่เครื�องจกัรกลประจําเดือน  ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ  

- ระบขุ้อมลู ช่วงเดือน,ปี  

- ระบขุ้อมลู ศนูย์เครื�องเครื�องจกัรกล  

- เลอืกแสดงรายงานตาม ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือผู้ เชา่  

 กรณีเลอืกศนูย์เครื�องจกัรกล ไมต้่องระบ ุประเภทผู้ เช่าและชื�อผู้ เชา่  

 กรณีเลอืกผู้ เชา่ สามารถระบ ุประเภทผู้ เช่าหรือชื�อผู้ เชา่เป็นเงื�อนไขเพิ�มได้  

- เลอืกประเภทข้อมลู  

 

14. รายงานเช่าเครื�องจกัรกล ผู้ เชา่นอกกรมทางหลวง (สญัญาเพิ�มเตมิ) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบขุ้อมลูงบประมาณ  

- ระบขุ้อมลูช่วงเดือน ,ปี  

- ระบขุ้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล  

- เลอืกแสดงรายงานตาม ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือผู้ เชา่  

 กรณีเลอืกศนูย์เครื�องจกัรกล ไมต้่องระบ ุประเภทผู้ เช่าและชื�อผู้ เชา่  

 กรณีเลอืกผู้ เชา่ สามารถระบ ุประเภทผู้ เช่าหรือชื�อผู้ เชา่เป็นเงื�อนไขเพิ�มได้  

- เลอืกประเภทข้อมลู  

 

 

15. รายงานคา่เชา่เครื�องจกัรกลที�ยืมมาให้เชา่ แยกตามเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบปีุงบประมาณ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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- ระบขุ้อมลู ช่วงเดือน,ปี  

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลจาก ,ถึง ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล ,ถึง 

- เลอืกแสดงรายงานตาม ศนูย์เครื�องจกัรกล หรือผู้ เชา่  

 กรณีเลอืกศนูย์เครื�องจกัรกล ไมต้่องระบ ุประเภทผู้ เช่าและชื�อผู้ เชา่  

 กรณีเลอืกผู้ เชา่ สามารถระบ ุประเภทผู้ เช่าหรือชื�อผู้ เชา่เป็นเงื�อนไขเพิ�มได้  

- เลอืกประเภทข้อมลู  

 

16. รายงานประวตักิารเชา่ที�มีการโอนย้ายเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบวุนัที�,ถึง ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- ระบขุ้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบขุ้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

17. รายงานงานคา่เชา่ที�สง่ฝ่ายการเงิน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี �  

- ระบวุนัที�,ถึง ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก ภาคผนวก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถค้นหา โดย คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล 

- ระบขุ้อมลูสถานะ  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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วิธีเรียกดูรายงานมีดังนี � 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการเรียกด ู

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอรายงาน ดงัรูป  

 
รูปที� 16.2  

 

4. กรณีต้องการพิมพ์รายงานออกจากระบบ คลกิ  (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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6. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลู คลกิ  นําลง File  

- คลกิ  นําลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.3  

 

- 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� 16.4  
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ภาคผนวก ก 
การใช้ปุ่มรูปปฏทินิ 



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



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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การเปิด File Export 
 

1. เปิดโปรแกรม Excel  

2. คลกิเลอืก  แฟ้ม > เปิด หรือคลกิปุ่ มรูป   
 

 
รูปที� 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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3. จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 2 

 

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

แสดง File ที�จดัเก็บ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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รูปที� 3 

 

5. ดบัเบิ �ลคลกิที� File หรือคลกิเลอืก File แล้วคลกิปุ่ ม เปิด ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4 

 

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

7. คลกิปุ่ ม ถดัไป  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

1 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 
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รูปที� 5 

 

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

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

10. คลกิปุ่ ม ถดัไป >  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
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 ดงัรูป 
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ภาคผนวก ง 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

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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