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บทที� 1 : บทนํา 
 

ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น เป็นระบบที�จดัการเกี�ยวกบัการบาํรุงรักษาและให้บริการหลอ่ลื�นตา่งๆ เมื�อ

ครบกําหนดการให้บริการหลอ่ลื�นของเครื�องจกัรกลตามแผนบริการหลอ่ลื�นที�สร้างไว้ ตามข้อมลูตา่งๆ เช่นรอบบริการ รหสั

บริการ รูปแบบการให้บริการ และประเภทของเครื�องจกัรกล โดยเครื�องจกัรกลแตล่ะประเภทจะใช้ข้อมลูอายกุารใช้งานชั�วโมง, 

กิโลเมตร หรือจํานวนวนัที�ใช้งาน เป็นตวัชี �วดัสาํหรับบอกวา่เครื�องจกัรกลใดจะครบกําหนดการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

ซึ�งในระบบการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�นนี � ประกอบด้วยขั �นตอนการจดัทาํเอกสาร และการประมวลผลข้อมลูตา่งๆ ตั �งแต่

การจดัทําแผนบริการหลอ่ลื�นในแตล่ะเดือน การตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�นตามแผนบริการหลอ่

ลื�นที�สร้างไว้ และสามารถจดัทาํใบสั�งการบริการหลอ่ลื�นของเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการได้ จากนั �นสามารถนาํใบสั�ง

การบริการหลอ่ลื�นไปจดัทาํตารางการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น และนําตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�นที�ได้ไป

จดัทําใบเบิก-จ่ายอะไหล ่หรือบนัทกึงานซอ่มหรือบริการสว่นเอกชน ทั �งในสว่นของบริการหลอ่ลื�น และบริการซอ่มบาํรุง 

นอกจากนี �ยงัสามารถบนัทกึรายละเอียดรวมทั �งจดัทําใบสั�งจ่ายนํ �ามนั ,ใบรับ-จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น และจดัพิมพ์บตัรบริการได้ 

 

โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ๆ ไป 
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บทที� 2 : การเข้า และออกจากโปรแกรม 
 

การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที� start > Program > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล งานซอ่ม > ระบบการซอ่ม

เครื�องจกัรกล V2 

2. ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน                   เข้าสูร่ะบบการซอ่มเครื�องจกัรกลดงัรูป 

 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบรุหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 2.2  
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6. คลกิปุ่ ม ระบบการบาํรุงรักษาและบริการหล่อลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  

 

ส่วนงานต่างๆ ของแต่ละเมนู 
1. Tab งานเงินทนุหมนุเวียน และ Tab นอกเงินทนุหมนุเวียน มเีมนกูารทํางานดงันี � 

1.1 จดัทําแผนบริการหลอ่ลื�น  

1.2 ตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น 

1.3 ใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น 

1.4 ตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

1.5 บนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน 

1.6 ใบเบกิ-จ่ายอะไหล ่

1.7 ใบสั�งจา่ยนํ �ามนั (จากคลงัพสัด)ุ 

1.8 การรับ-จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

1.9 จดัพิมพ์บตัรบริการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบ และแสดงหน้าจอ Login 

 

การออกจากโปรแกรม 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากโปรแกรม หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการออกจากโปรแกรม 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการออกจากโปรแกรม 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีใสชื่�อผู้ใช้ระบบ และรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 2.5  

 

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

 
รูปที� 2.6  
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2.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.7  

 

2.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

2.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียน เพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

2.4 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

2.5 ภายหลงัจากที�ลงทะเบียนเครื�องแล้วต้องมีการอนมุตัิการใช้งานเครื�องจากสว่นกลางจึงจะสามารถเข้าใช้

งานได้ 
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3 
ข้อมูลหลัก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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บทที� 3 : ข้อมูลหลัก 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างข้อมลูเริ�มต้นการทํางานของระบบการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น ประกอบด้วยข้อมลู

หลกั 2 สว่นคือ Tab ข้อมลูหลกั และTab สว่นกลาง มวีิธีการใช้งานดงันี � 

 

ข้อมูลหลักระบบบํารุงรักษาและบริการหล่อลื�น 

 ใช้ในการกําหนดข้อมลูเริ�มต้นที�ใช้ในการทํางาน โดย Tab ข้อมลูหลกัจะเป็นการกําหนดข้อมลูเริ�มต้นของแตล่ะศนูย์

เครื�องจกัรกล โดยแตล่ะศนูย์เครื�องจกัรกลจะทําการบนัทกึข้อมลูเริ�มต้นของศนูย์ตนเอง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.1  

 

สว่นหน้าจอเมนขู้อมลูหลกั แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี � 

1. สทิธิ�การให้บริการกบัรหสับริการ 

2. บนัทกึรายชื�อช่าง/เงินเดือน 

3. การกําหนดรถบริการหลอ่ลื�น 

 

 

  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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สิทธิ�การให้บริการกับรหัสบริการ 
จากหน้าจอข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม สิทธิ�การให้บริการกบัรหัสบริการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป การกําหนดสทิธิ�การ

ให้บริการกบัรหสับริการสามารถทําได้ดงันี � 

 
รูปที� 3.2  

 

1. คลกิเลอืกศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการกําหนดสทิธิ�  

2. คลกิปุ่ ม กาํหนดสทิธิ� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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รูปที� 3.3  

 

3. คลกิเลอืก  รหสับริการที�ต้องการ  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู และกลบัไปยงัหน้าจอกําหนดสทิธิ�การให้บริการกบัรหสับริการ 

 

หมายเหตุ 

- การกําหนดสทิธิ�สามารถทาํได้เฉพาะศนูย์เครื�องจกัรกลสาํนกัทางหลวงเทา่นั �น ศนูย์เครื�องจกัรกลแขวงการทาง 

สามารถดสูทิธิ�ของตนเองได้เพียงอยา่งเดยีว 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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บันทกึรายชื�อช่าง/เงนิเดือน 
จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม บนัทกึรายชื�อช่าง/เงนิเดอืน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป โดยหน้าจอนี �จะใช้ในการบนัทกึ

รายชื�อช่าง และเงินเดือนทั �งช่างบริการหลอ่ลื�น, ช่างซอ่มบํารุง และช่างซอ่มปรับปรุงสภาพ 

 
รูปที� 3.4  

 

เพิ�มข้อมูลรายชื�อช่าง 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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2. ค้นหาเลอืกข้อมลูที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลือก จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหารายชื�อชา่ง) 

 
รูปที� 3.6  

3. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

 
รูปที� 3.5  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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- ระบขุ้อมลูเงินเดือนเริ�มงาน 

- คลกิ  ใช้  

- ระบขุ้อมลูวนัที�เริ�มงาน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  วนัที�เริ�มงาน (วิธีการใช้ปฏิทินดู

จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูรายชื�อช่างเข้าสูร่ะบบ และแสดงในตารางแสดงข้อมลูรายชื�อชา่งในศนูย์

เครื�องจกัรกล 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการเพิ�มรายชื�อชา่งในศนูย์เครื�องจกัรกล 

 

แก้ไขข้อมูลรายชื�อช่าง 

1. คลกิเลอืกรายชื�อช่างที�ต้องการแก้ไขในตารางแสดงข้อมลูรายชื�อช่างในศนูย์เครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบ

แสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรายชื�อช่าง ค้นหารายชื�อช่างที�ต้องการแก้ไข (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูรายชื�อ

ช่าง) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�ได้ทําการแก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูลรายชื�อช่าง 

1. คลกิเลอืกรายชื�อช่างที�ต้องการลบในตารางแสดงข้อมลูรายชื�อช่างในศนูย์เครื�องจกัรกล หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบ

แสดงหน้าจอค้นหาข้อมลูรายชื�อช่าง ค้นหารายชื�อช่างที�ต้องการลบ (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูรายชื�อช่าง) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ข้อมลูรายชื�อช่างจะถกูลบออกจากระบบ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบจะยกเลกิการลบข้อมลูรายชื�อชา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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5. กรณีในรายชื�อชา่งนั �นมีข้อมลูเงินเดือน เมื�อคลกิปุ่ ม ตกลง ยืนยนัการลบข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.8  

 
ค้นหาข้อมูลรายชื�อช่าง 

 การค้นหาข้อมลูรายชื�อชา่ง/เงินเดือนที�ได้ทําการบนัทกึลงไปแล้วออกมาเพื�อทําการแก้ไข หรือลบ การค้นหาทําได้ดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.9  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตารางแสดงรายการ 

4. คลกิเลอืกรายชื�อช่างที�ต้องการ จากนั �นคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูชา่งที�

เลอืกไปแสดงยงัหน้าจอบนัทกึรายชื�อชา่ง/เงินเดือน 

5. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

6. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูรายชื�อชา่ง 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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พิมพ์ข้อมลูรายชื�อช่าง 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอเลอืกข้อมลูการพิมพ์ดงัรูป 

 

2. ระบขุ้อมลูเงื�อนไขการพิมพ์ โดยคลกิ  รายชื�อชา่งในศนูย์เครื�องจกัรกล หรือรายชื�อชา่งที�ไมม่ีการปรับปรุงเงินเดือน 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.11  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์รายงานแสดงข้อมลูพนกังานในศนูย์เครื�องจกัรกล (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

6. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลู คลกิ  นําลง File  

 
รูปที� 3.10  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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7. คลกิ  นําลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.12  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืก Save in ที�ต้องการจดัเก็บข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

8. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์และบนัทกึข้อมลูลง File 

9. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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เพิ�มข้อมูลเงนิเดอืน 

1. คลกิเลอืกรายชื�อช่างจากตารางข้อมลูรายชื�อช่างในศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา เพื�อค้นหาข้อมลู

รายชื�อช่าง (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหารายชื�อชา่ง) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.13  

 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม ในสว่นข้อมลูเงินเดือน 

3. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูอตัราเงินเดือน 

- ระบขุ้อมลูวนัที�ปรับเงินเดือน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  วนัที�ปรับเงินเดือน 

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเงินเดือนและแสดงในตารางแสดงข้อมลูเงินเดอืน 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการเพิ�มข้อมลูเงินเดือน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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แก้ไขข้อมูลเงนิเดือน 

1. คลกิเลอืกรายชื�อช่างจากตารางข้อมลูรายชื�อช่างในศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา เพื�อค้นหาข้อมลู

รายชื�อช่าง (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหารายชื�อชา่ง) 

2. คลกิเลอืกเงินเดือนที�ต้องการแก้ไขในตารางแสดงข้อมลูเงินเดือน  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข ในสว่นข้อมลูเงินเดือน 

4. แก้ไขข้อมลูเงินเดือนในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูเงินเดือนที�แก้ไข และแสดงในตารางแสดงข้อมลูเงินเดือน 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลูเงินเดือน 

 

ลบข้อมูลเงนิเดือน 

1. คลกิเลอืกรายชื�อช่างจากตารางข้อมลูรายชื�อช่างในศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา เพื�อค้นหาข้อมลู

รายชื�อช่าง (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหารายชื�อชา่ง) 

2. คลกิเลอืกเงินเดือนที�ต้องการลบในตารางแสดงข้อมลูเงินเดือน  

3. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.14  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูเงินเดือนที�เลอืกออกจากระบบ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลูเงินเดอืน 
 

ปรับเงนิเดือน(บันทกึเงนิเดือนแบบหลายคน) 

1. คลกิปุ่ ม ปรับเงนิเดอืน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.15  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงข้อมลูเงินเดือนลา่สดุของรายชื�อชา่งที�มีสถานะใช้ปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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รูปที� 3.16  

 

3. ระบขุ้อมลูในช่องวนัที�เริ�มใช้เงินเดือนใหม ่ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  วนัที�เริ�มใช้เงินเดือนใหม ่

(วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิเลอืกรายชื�อช่างที�ต้องการบนัทกึเงินเดือนที�ปรับ 

5. ระบขุ้อมลูเงินเดือนที�ปรับ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ ม Enter เพื�อระบขุ้อมลูเงินเดือนที�ปรับในรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิ

เลอืกรายชื�อชา่ง 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเงินเดือนที�ปรับเข้าสูร่ะบบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 3.17  

 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการบนัทกึข้อมลูเงินเดือนที�ปรับเข้าสูร่ะบบ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อปฏิเสธการยืนยนัการบนัทกึข้อมลูเงินเดือนที�ปรับเข้าสูร่ะบบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7. กรณีต้องการยกเลกิการปรับเงินเดือน คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.18  

 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบยกเลกิการปรับเงินเดือน และกลบัไปยงัหน้าจอบนัทกึรายชื�อช่าง/เงินเดือน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อปฏิเสธการยกเลกิการปรับเงินเดือน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การกําหนดรถบริการหล่อลื�น 
เป็นหน้าจอที�ใช้ในการกําหนดรถบริการหลอ่ลื�นที�ใช้ในงานบริการหลอ่ลื�น จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม การกาํหนด

รถบริการหล่อลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.19  

 

กาํหนดหน่วยบริการ 

1. คลกิปุ่ ม แก้ไข ในสว่นของข้อมลูหนว่ยบริการ 

2. คลกิ  มีหนว่ยบริการหลอ่ลื�น 

3. ระบขุ้อมลูในช่องหมายเหต ุ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูหนว่ยบริการ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการบนัทกึข้อมลูหนว่ยบริการ 

 
เพิ�มข้อมูลรถบริการหล่อลื�น 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. เลอืกประเภทเงินทนุ โดยคลกิ  งานเงินทนุหมนุเวยีน หรือนอกเงินทนุหมนุเวียน 

3. ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลแล้ว Enter ระบบแสดงชื�อข้อมลูในช่องแถบสเีทา หรือค้นหาโดยคลกิ  หมายเลข

เครื�องจกัรกล (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล) 

4. ระบขุ้อมลูในช่องหมายเหต ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูรถบริการหลอ่ลื�น และแสดงในตารางแสดงข้อมลูรถบริการ 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการเพิ�มข้อมลูรถบริการหลอ่ลื�น 

 

แก้ไขข้อมูลรถบริการหล่อลื�น 
1. คลกิเลอืกรถบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลูรายการรถบริการหลอ่ลื�น 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูของรถบริการหลอ่ลื�นในช่องข้อมลูหมายเหต ุ(ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล ,ชนิดของ

เครื�องจกัรกล ,ยี�ห้อ และรุ่นเป็นแถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูรถบริการหลอ่ลื�นที�ได้ทําการแก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลูรถบริการหลอ่ลื�น 

 

ลบข้อมูลรถบริการหล่อลื�น 
1. คลกิเลอืกรถบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลูรายการรถบริการหลอ่ลื�น 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.20  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูรถบริการหลอ่ลื�น 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลูรถบริการหลอ่ลื�น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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ค้นหาข้อมูลหมายเลขเครื�องจกัรกล 

1. คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกลจะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.21  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลูที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตารางแสดงรายการดงัรูป  

 
รูปที� 3.22  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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4. คลกิหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการจากนั �น คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลู

หมายเลขเครื�องจกัรกลที�เลอืกไปแสดงยงัหน้าจอการกําหนดรถบริการหลอ่ลื�น 

5. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

6. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลส่วนกลางระบบบํารุงรักษาและบริการหล่อลื�น  
ใช้ในการสร้างข้อมลูเริ�มต้นที�จําเป็นต้องใช้ในการทํางาน โดย Tab สว่นกลางนี � ผู้ที�มีหน้าที�ในการสร้างข้อมลูคือ

สว่นกลางเทา่นั �น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.23  

 
หน้าจอเมนขู้อมลูหลกัระบบบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. กําหนดรูปแบบบริการหลอ่ลื�น 

2. กําหนดรูปแบบบริการหลอ่ลื�นกบัรุ่น และยี�ห้อ 

3. กําหนดชนิดนํ �ามนั 

4. Mapping นํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กําหนดรูปแบบบริการหล่อลื�น 
เป็นการกําหนดรูปแบบการบริการหลอ่ลื�น และการกําหนดรหสับริการให้กบัรูปแบบบริการหลอ่ลื�น จากหน้าจอข้อมลู

สว่นกลางระบบซอ่ม คลกิปุ่ ม กาํหนดรูปแบบบริการหล่อลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.24  

 

เพิ�มข้อมูลกาํหนดรูปแบบบริการหล่อลื�น 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสั ,ชื�อ ,รอบบริการ และคา่มาตรฐานการใช้นํ �ามนั  

- คลกิเลอืกชนดิเครื�องจกัรกล 

- คลกิ  ใช้  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูกําหนดรูปแบบบริการเข้าสูร่ะบบ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการเพิ�มข้อมลูรูปแบบบริการ 

 

เพิ�มข้อมูลกาํหนดรหัสบริการ 

1. ค้นหารูปแบบบริการที�ต้องการ โดยคลกิ  ท้ายช่องรหสั หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอค้นหาข้อมลู

รูปแบบบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูรูปแบบบริการหลอ่ลื�น) 

2. คลกิเลอืกรหสับริการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม แก้ไข ในสว่นของกําหนดรหสับริการ 

4. เพิ�มรายละเอียดรายการตรวจสอบเครื�องจกัรกล มีวธีิการดงันี � 

- คลกิ Tab รายการตรวจสอบสว่นเครื�องจกัรกล ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.25  

 

- คลกิที�ช่องข้อมลูในตารางรายการตรวจสอบเครื�องจกัรกล ระบรุายการตรวจสอบเครื�องจกัรกลลงในช่อง

ข้อมลู 

- ถ้าต้องการระบขุ้อมลูรายการตอ่ไป เมื�อระบขุ้อมลูรายการแรกเรียบร้อยแล้ว Enter หรือคลกิที�ช่องถดัไป 

จากนั �นระบขุ้อมลูรายการตรวจสอบเครื�องจกัรกลลงในช่องข้อมลูถดัไป 

5. เพิ�มรายละเอียดรายการตรวจสอบอปุกรณ์ติดรถยนต์ มีวธีิการดงันี � 

- คลกิ Tab รายการตรวจสอบอปุกรณ์ติดรถ ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.26  

 

- คลกิที�ช่องข้อมลูในตารางรายการตรวจสอบอปุกรณ์ตดิรถ ระบรุายการตรวจสอบอปุกรณ์ติดรถลงในช่อง

ข้อมลู 

- ถ้าต้องการระบขุ้อมลูรายการตอ่ไป เมื�อระบขุ้อมลูรายการแรกเรียบร้อยแล้ว Enter หรือคลกิที�ช่องถดัไป

จากนั �นระบขุ้อมลูรายการตรวจสอบอปุกรณ์ติดรถลงในช่องข้อมลูถดัไป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. เพิ�มรายการอะไหล ่วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการอะไหล ่มีดงันี � 

6.1. คลกิ Tab รายการอะไหล ่ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.27  

 

6.2. เพิ�มรายการอะไหล ่

- คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิ  หมายเลขอะไหล ่จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.28  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตารางแสดงรายการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิเลอืกพสัดทุี�ต้องการ จากนั �นคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหารหสัพสัด ุ

- ระบขุ้อมลูในช่องจํานวนที�ขอเบิก 

- คลกิ  สาํหรับเครื�องจกัรกล หรือสาํหรับอปุกรณ์ติดรถ 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะบนัทกึข้อมลูอะไหลล่งในรายการอะไหลท่ี�ใช้ ผู้ใช้สามารถเลอืก หมายเลขอะไหล่

รายการถดัไปได้ โดยไมต้่องกดปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มรายการอะไหล ่

6.3. แก้ไขรายการอะไหล ่

- คลกิเลอืกรายการอะไหลท่ี�ต้องการแก้ไขในตารางรายการอะไหลท่ี�ใช้ 

- ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

- คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ  

6.4. ลบรายการอะไหล ่

- คลกิเลอืกรายการอะไหลท่ี�ต้องการลบในตารางรายการอะไหลท่ี�ใช้ 

- คลกิปุ่ ม ลบรายการ 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูการกําหนดรหสับริการ 

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการกําหนดรหสับริการ 

 

สาํเนารูปแบบบริการหล่อลื�น 

เป็นการทาํสาํเนาของรูปแบบบริการ โดยทําสาํเนาข้อมลูรหสับริการจากรูปแบบบริการที�มีอยูแ่ล้วไปยงัรูปแบบบริการ

ใหม ่โดยระบบจะทาํการคดัสาํเนารหสับริการที�ระบไุว้ในรูปแบบบริการเดมิเข้ามาจดัเก็บในรูปแบบบริการใหม ่หลงัจากที�ทํา

การสาํเนารูปแบบบริการแล้วผู้ใช้สามารถทําการเพิ�มรายละเอียดรหสับริการ หรือ ลบข้อมลู ที�ไมต้่องการได้  การทําสาํเนา

รูปแบบบริการทําได้ดงันี �  

1. คลกิ  รหสั หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา เพื�อค้นหารูปแบบบริการที�ต้องการเพิ�มรายละเอียดการกําหนดรหสับริการ(ดู

วิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูกําหนดรูปแบบบริการ) 

2. คลกิปุ่ ม สาํเนารูปแบบบริการ จะปรากฏหน้าจอค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�นดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.29  

 

3. ค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการนาํไปทําสาํเนา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูกําหนดรูปแบบบริการ) 

4. เลอืกรายการที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ ระบบจะทําสาํเนาข้อมลู

รายละเอียดการกําหนดรหสับริการ และกลบัไปยงัหน้าจอกําหนดรูปแบบบริการหลอ่ลื�น 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเลอืกสาํเนารูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ชนิดเครื�องจกัรกลไมต่รงกนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูปที�  

 
รูปที� 3.30  

 

2. กรณีเลอืกสาํเนารูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ไมม่ีข้อมลูรายละเอียดการกําหนดรหสับริการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงั

รูป  

 
รูปที� 3.31  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูลกาํหนดรูปแบบบริการ 

1. คลกิ  ท้ายช่องรหสั หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.32  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ  

4. คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

5. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

6. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูลการกาํหนดรูปแบบบริการหล่อลื�น 

1. ค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการแก้ไข โดยคลกิ  ท้ายช่องรหสั หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ

ค้นหาข้อมลูกําหนดรูปแบบบริการ) ระบบแสดงรายละเอียดในหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.33  

 

2. แก้ไขข้อมลูในสว่นกําหนดรูปแบบบริการ มีวิธีการดงันี � 

2.1. คลกิปุ่ ม แก้ไข ในสว่นกําหนดรูปแบบบริการเพื�อแก้ไขข้อมลูการกําหนดรูปแบบบริการ 

2.2. แก้ไขข้อมลูการกําหนดรูปแบบบริการที�ต้องการ  

2.3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูการกําหนดรูปแบบบริการที�แก้ไข 

2.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลูการกําหนดรูปแบบบริการ 

3. แก้ไขข้อมลูในสว่นกําหนดรหสับริการ มีวิธีการดงันี � 

3.1. คลกิเลอืกรหสับริการที�ต้องการแก้ไข 

3.2. คลกิปุ่ ม แก้ไข ในสว่นกําหนดรหสับริการ 

3.3. แก้ไขรายละเอยีดรายการตรวจสอบเครื�องจกัรกล (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อเพิ�มรายละเอยีดรายการตรวจสอบ

เครื�องจกัรกล) 

3.4. แก้ไขรายละเอยีดรายการตรวจสอบอปุกรณ์ติดรถ (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อเพิ�มรายละเอยีดรายการตรวจสอบ

อปุกรณ์ติดรถ) 

3.5. แก้ไขรายการอะไหล ่(ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อเพิ�มรายละเอยีดรายการอะไหล)่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3.6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการแก้ไขข้อมลูกําหนดรหสับริการของรหสับริการที�เลอืก 

3.7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลูกําหนดรหสับริการของรหสับริการที�เลอืก 

3.8. กรณีต้องการแก้ไขข้อมลูกําหนดรหสับริการของรหสับริการถดัไปผู้ใช้ต้องทําการบนัทกึ หรือยกเลกิการแก้ไข

ข้อมลูการกําหนดบริการของรหสับริการก่อนหน้าก่อน 

 

ลบข้อมูลกาํหนดรูปแบบบริการหล่อลื�น 

1. ค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการลบ โดยคลกิ  ท้ายช่องรหสั หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ

ค้นหาข้อมลูกําหนดรูปแบบบริการ) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.34  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูรูปแบบบริการหลอ่ลื�น 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลูรูปแบบบริการหลอ่ลื�น 

 

ล้างรหัสบริการ 

เป็นการลบรายละเอียดข้อมลูรหสับริการทั �งหมดของรูปแบบบริการหลอ่ลื�น มีขั �นตอนดงันี � 

1. ค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ โดยคลกิ  ท้ายชอ่งรหสั หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลูกําหนดรูปแบบบริการหลอ่ลื�น) 

2. คลกิเลอืกรหสับริการที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม ล้าง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.35  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบรายละเอียดข้อมลูรหสับริการที�เลอืก 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบรายละเอียดข้อมลูรหสับริการที�เลอืก 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลูกาํหนดรูปแบบบริการ 

1. ค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ โดยคลกิ  ท้ายชอ่งรหสั หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลูกําหนดรูปแบบบริการหลอ่ลื�น) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.36  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์รูปแบบบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กําหนดรูปแบบบริการหล่อลื�นกับรุ่นและยี�ห้อ 
เป็นการกําหนดข้อมลูรุ่นและยี�ห้อให้กบัรูปแบบบริการหลอ่ลื�น จากหน้าจอสว่นกลางระบบซอ่ม คลกิปุ่ ม กาํหนด

รูปแบบบริการหล่อลื�นกับรุ่นและยี�ห้อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.37  

 
ค้นหาข้อมูลรหัสรูปแบบบริการหล่อลื�น 

เป็นการค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�นมาเพื�อเพิ�ม แก้ไข หรือลบข้อมลูรุ่นและยี�ห้อ มีวิธีการค้นหาดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  รหสัรูปแบบบริการหลอ่ลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.38  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

3. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อรูปแบบบริการหลอ่ลื�น 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

5. คลกิเลอืกรูปแบบบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

6. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

7. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูรูปแบบบริการหลอ่ลื�น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูลรายการรหัสยี�ห้อ – รุ่น สาํหรับรูปแบบบริการ 

1. ระบรุหสัรูปแบบบริการหลอ่ลื�นลงในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา เพื�อค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�น (ดู

วิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลูรหสัรูปแบบบริการหลอ่ลื�น)  

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.39  

 

3. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

4. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อยี�ห้อ หรือชื�อรุ่น 

5. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

6. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการ 

7. คลกิปุ่ ม เพิ�ม ระบบจะนําข้อมลูยี�ห้อ และรุ่นเพิ�มให้กบัรูปแบบบริการหลอ่ลื�นและกลบัสูห่น้าจอกําหนดรูปแบบบริการ

หลอ่ลื�น 

8. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

9. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอเพิ�มยี�ห้อ – รุ่น สาํหรับรูปแบบบริการ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูลรายการรหสัยี�ห้อ – รุ่น สาํหรับรูปแบบบริการ 

1. ระบรุหสัรูปแบบบริการหลอ่ลื�นลงในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา เพื�อค้นหารูปแบบบริการหลอ่ลื�น (ดู

วิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลูรหสัรูปแบบบริการหลอ่ลื�น)  

2. คลกิปุ่ ม ลบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.40  

 

3. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

4. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อยี�ห้อ หรือชื�อรุ่น 

5. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงยี�ห้อ และรุ่นที�ค้นหาพบในตารางแสดงข้อมลู 

6. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการลบ 

7. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบลบข้อมลูยี�ห้อ-รุ่นออกจากรูปแบบบริการหลอ่ลื�น 

8. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

9. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอลบรายการรหสัยี�ห้อ – รุ่น สาํหรับรูปแบบบริการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-33 
 

กําหนดชนิดนํ�ามัน 
เป็นการเพิ�ม, แก้ไขและลบข้อมลูชนิดนํ �ามนั จากหน้าจอสว่นกลางระบบซอ่ม คลกิปุ่ ม กาํหนดชนิดนํ �ามนั จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.41  

 
เพิ�มข้อมูลชนิดนํ �ามัน 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูลาํดบัที� ,รหสัชนิดนํ �ามนั ,ชื�อชนิดนํ �ามนั 

- คลกิเลอืกสถานะ 

- คลกิ  หนว่ยนบั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.42  

 

- ค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียงข้อมลูจากรหสั หรือรายชื�อ และระบขุ้อมลูตามเงื�อนไขที�เลอืกที�ช่อง

ขวามือ (เช่น เลอืกเรียงข้อมลูตามลาํดบัชนดินํ �ามนั ระบรุหสั กรัม) ระบบเลื�อนแถบสเีทาไปที�ข้อมลู  

- คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการในช่องตารางแสดงรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ

ระบบจะนําข้อมลูชนิดนํ �ามนัที�เลอืกไปแสดงยงัหน้าจอหลกัของกําหนดชนิดนํ �ามนั 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอหนว่ยนบัทั �งหมด 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูชนิดนํ �ามนัเข้าสูร่ะบบ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการเพิ�มข้อมลูชนดินํ �ามนั 

 

แก้ไขข้อมูลชนิดนํ �ามนั 

1. คลกิเลอืกชนดินํ �ามนัที�ต้องการแก้ไขจากในตารางแสดงข้อมลูรายการชนิดนํ �ามนั  

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูชนิดนํ �ามนัที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลูชนิดนํ �ามนั 

 

ลบข้อมูลชนิดนํ �ามัน 

1. คลกิเลอืกชนดินํ �ามนัที�ต้องการลบจากในตารางแสดงข้อมลูชนิดนํ �ามนั 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.43  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูชนิดนํ �ามนั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลูชนิดนํ �ามนั 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�มีการแก้ไขสถานะชนิดเครื�องชนิดนํ �ามนัเป็นยกเลกิ และชนดินํ �ามนัที�ต้องการยกเลกินั �นมียอดคงเหลอือยูท่ี�

ศนูย์เครื�องจกัรกลตา่งๆ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.44  

 

2. กรณีที�มีการลบข้อมลูชนิดนํ �ามนัที�มีการนาํไปใช้งานแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.45  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลูชนิดนํ �ามัน 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.46  

 

2. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารออกจากระบบ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กําหนดข้อมูลการ Mapping นํ�ามันหล่อลื�น 
เป็นการ Mapping นํ �ามนั เพื�อเทยีบรายการนํ �ามนั จากหน้าจอสว่นกลางระบบซอ่ม คลกิปุ่ ม Mapping นํ �ามัน จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.47  

 

ค้นหาข้อมูลชนิดนํ �ามนั 

เป็นการค้นหาชนดินํ �ามนัมาเพื�อเพิ�ม แก้ไข หรือลบข้อมลูรายการ Mappingนํ �ามนัหลอ่ลื�น มีวิธีการค้นหาดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งรหสัชนิดนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.48  

 

2. ค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียงข้อมลูจากรหสัชนิดนํ �ามนั หรือลาํดบัชนิดนํ �ามนั และระบขุ้อมลูตามเงื�อนไข

ที�เลอืกที�ช่องขวามือ (เช่น เลอืกเรียงข้อมลูตามลาํดบัชนดินํ �ามนั ระบรุหสั 12) ระบบเลื�อนแถบสเีทาไปที�ข้อมลู 

3. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการในช่องตารางแสดงรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบ

แสดงรายละเอียดข้อมลูที�หน้าจอกําหนดข้อมลูการ Mapping นํ �ามนัหลอ่ลื�น 

4. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูชนดินํ �ามนั 

 

เพิ�มข้อมูลรายการนํ �ามัน 

1. ค้นหาข้อมลูชนดินํ �ามนั โดย คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องรหสัชนิดนํ �ามนั (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลูรหสัชนิดนํ �ามนัชนิดนํ �ามนั) 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.49  

 

3. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

4. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อยี�ห้อ หรือชื�อพสัด ุ

5. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดง 

6. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการ และระบขุ้อมลูที�ช่องจํานวน 

7. คลกิปุ่ ม เพิ�ม ระบบจะนําข้อมลูรายการนํ �ามนั ที�เลอืกไปแสดงยงัหน้าจอกําหนดข้อมลู Mapping นํ �ามนัหลอ่ลื�น 

8. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

9. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอเพิ�มข้อมลูการ Mapping นํ �ามนัหลอ่ลื�น 

 
แก้ไขข้อมูลรายการนํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูชนดินํ �ามนั โดยคลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องรหสัชนิดนํ �ามนั (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลูชนิดนํ �ามนั) 

2. คลกิเลอืกรายการนํ �ามนัที�ต้องการแก้ไขในตารางแสดงข้อมลูการ Mapping นํ �ามนัหลอ่ลื�น  

3. แก้ไขข้อมลูจํานวนตามหนว่ยนบัของชนิดนํ �ามนั (ระบบแสดงข้อมลูยี�ห้อ ,ประเภท ,หมายเลขพสัด ุและหนว่ยนบัเป็น

แถบสเีทา) 

4. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

 
ลบข้อมูลรายการนํ �ามัน 

1. ค้นหาข้อมลูชนดินํ �ามนั โดยคลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  รหสัชนิดนํ �ามนั (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูชนิด

นํ �ามนั) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.50  

 

3. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1เงื�อนไข) 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการข้อมลูนํ �ามนัหลอ่ลื�นที� Mapping ตามข้อมลูชนิดนํ �ามนัที�เลอืก 

5. คลกิเลอืกรายการ โดยคลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการ หรือคลกิ  ช่องบนสดุเพื�อเลอืกรายการทั �งหมดจากการค้นหา 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบจะลบข้อมลูรายการนํ �ามนัที�เลอืก 

7. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

8. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอลบข้อมลูการ Mapping นํ �ามนัหลอ่ลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4 
จดัทาํแผนบริการหล่อลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 4 : จัดทาํแผนบริการหล่อลื�น 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างแผนบริการหลอ่ลื�น ทั �งงานเงินทนุหมนุเวยีน และนอกเงินทนุหมนุเวยีน จากหน้าจอหลกั 

คลกิปุ่ ม จัดทาํแผนบริการหล่อลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1  

 
สร้างแผนบริการหล่อลื�น 

การสร้างแผนบริการหลอ่ลื�นเดือนใหมท่ําได้ดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม สร้างแผนเดอืนต่อไป จะปรากฏหน้าจอค้นหาแผนบริการหลอ่ลื�นดงัรูป 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกประจําเดือน ,คลกิเลอืกชนิดเครื�องจกัรกล 

- ระบขุ้อมลู พ.ศ. 

 
รูปที� 4.2  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสร้างแผนบริการหลอ่ลื�นเดือนตอ่ไป ระบบจะแสดงรายการเครื�องจกัรกลที�ถึงกําหนด

บริการหลอ่ลื�นในเดือนที�จดัทําแผนบริการในตาราง ดงัรูป  ผู้ใช้สามารถทําการเพิ�ม,ลบ,แก้ไขการบริการและแก้ไข

ข้อมลูมิเตอร์ ของเครื�องจกัรกลในการจดัทาํแผนบริการหลอ่ลื�นได้ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการสร้างแผนบริการหลอ่ลื�นเดือนตอ่ไป 

 
รูปที� 4.3  

 

4. เพิ�มรายการเครื�องจกัรกลลงในแผนบริการหลอ่ลื�น มีวิธีการดงันี � 

4.1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.4  

 

4.2. ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการเพิ�มโดยมวีิธีการเพิ�ม 2 แบบดงันี �  

1. ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลในช่องหมายเลขเครื�องจกัรกลแล้ว Enter  

2. คลกิ  ท้ายช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล เพื�อค้นหาเครื�องจกัรกลจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 4.5  

 

- คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั หรือศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ เช่า 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ  

- คลกิรายการที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ รายการเครื�องจกัรกลถกูบนัทกึลงในแผนบริการหลอ่ลื�น 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ ระบบยกเลกิการบนัทกึรายการเครื�องจกัรกลลงในแผนบริการหลอ่ลื�น 

5. ลบรายการเครื�องจกัรกลในแผนบริการหลอ่ลื�น มีวิธีการทํางานดงันี � 

5.1. คลกิเลอืกหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการลบ 

5.2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.6  

 

5.3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบเครื�องจกัรกลออกจากแผนบริการหลอ่ลื�น 

5.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบเครื�องจกัรกลออกจากแผนบริการหลอ่ลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. แก้ไขการกําหนดบริการหลอ่ลื�นเครื�องจกัรกลในแผนบริการ มวีิธีการดงันี � 

6.1. คลกิเลอืกหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการจากแผนบริการหลอ่ลื�น 

6.2. คลกิปุ่ ม บริการครั�งก่อน/ต่อไป จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.7  

 

6.3. คลกิปุ่ ม เลือกการให้บริการครั�งสุดท้าย ระบบดงึข้อมลูการให้บริการครั �งสดุท้ายแสดงยงัหน้าจอจดัทําแผน

บริการหลอ่ลื�น 

6.4. คลกิปุ่ ม เลือกกาํหนดบริการครั�งต่อไป ระบบดงึข้อมลูกําหนดบริการครั �งตอ่ไปแสดงยงัหน้าจอจดัทําแผน

บริการหลอ่ลื�น 

6.5. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอบริการครั �งก่อน/ตอ่ไป 

7. แก้ไขข้อมลูมิเตอร์สะสม มีวิธีการดงันี � 

7.1. คลกิเลอืกหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการจากแผนบริการหลอ่ลื�น 

7.2. คลกิปุ่ ม แก้ไขมเิตอร์สะสม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.8  

 

7.3. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  วนัที�เริ�มงาน (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

7.4. ระบขุ้อมลูมิเตอร์สะสมที�แก้ไข 

7.5. คลกิปุ่ ม ยนืยนั เพื�อบนัทกึข้อมลูมิเตอร์สะสมที�แก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7.6. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูมิเตอร์สะสม 

หมายเหตุ 

-   กรณีรหสับริการแสดงวา่ EC หมายความวา่ หมายเลขเครื�องจกัรกลยงัไมม่ข้ีอมลู EC1 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาแผนบริการหล่อลื�น 
1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.9  

 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลู พ.ศ. 

- คลกิเลอืกประจําเดือน ,คลกิเลอืกชนิดเครื�องจกัรกล 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงข้อมลูของแผนบริการหลอ่ลื�นในหน้าจอการจดัทําแผนบริการหลอ่ลื�น 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบออกจากหน้าจอค้นหาแผนบริการหลอ่ลื�น 

 
พิมพ์ข้อมลูแผนบริการหล่อลื�น 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาข้อมลูแผนบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาแผนบริการหลอ่ลื�น) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.10  

 

3. ระบขุ้อมลูช่วงวนัที�ของแผนบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการพิมพ์ 

4. คลกิปุ่ ม ก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อต้องการยกเลกิการพิมพ์แผนบริการหลอ่ลื�น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 4.11  

 

5. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

พิมพ์ประวัติมิเตอร์สะสม 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาข้อมลูแผนบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาแผนบริการหลอ่ลื�น) 

2. คลกิเลอืกหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการจากแผนบริการหลอ่ลื�น 

3. คลกิปุ่ ม ประวัติมิเตอร์สะสม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.12  

 

4. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกประจําเดือน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบขุ้อมลู พ.ศ. 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อต้องการยกเลกิการพิมพ์ประวตัิมเิตอร์สะสม หรือออกจากหน้าจอประวตัมิิเตอร์สะสม 

6. คลกิปุ่ ม ก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.13  

 

7. คลกิ  เพื�อพิมพ์รายงานแสดงมเิตอร์สะสมรายเครื�องจกัรกล (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

8. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

ลบแผนบริการหล่อลื�น 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาข้อมลูแผนบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาแผนบริการหลอ่ลื�น) 

2. คลกิปุ่ ม ลบแผน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.14  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูแผนบริการหลอ่ลื�น 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบแผนบริการหลอ่ลื�น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5 
ตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกาํหนดบริการหล่อลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 5 : ตรวจสอบเครื�องจักรกลที�ใกล้ครบกาํหนดบริการหล่อลื�น 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น ทั �งงานเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีน จากหน้าจอหลกั คลกิปุ่ ม ตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกาํหนดบริการหล่อลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 

รูปที� 5.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. ระบสุถานที�ปฏิบตัิงานแล้ว Enter หรือค้นหาจากการคลกิ  สถานที�ปฏิบตัิงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.2  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (จะต้องระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- คลกิศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูศนูย์

เครื�องจกัรกลที�เลอืกไปแสดงยงัหน้าจอตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น 

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

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลปัจจบุนั 

2. ระบขุ้อมลูในช่องเปอร์เซ็นต์ที�ใกล้ครบกําหนดบริการ (สามารถระบขุ้อมลูได้ตั �งแต1่ - 50 เปอร์เซ็นต์) 

3. คลกิ  เครื�องจกัรกลมมีิเตอร์ ,เครื�องจกัรกลขนาดเลก็ หรือยานพาหนะ 

4. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงรายการเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น ดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 5.3  

 

5. กรณีมีเครื�องจกัรกลที�ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น แตย่งัไมไ่ด้เข้ารับบริการหลอ่ลื�น ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.4  

6. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงรายการเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น 

7. คลกิปุ่ ม เปลี�ยนเงื�อนไข เมื�อต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

 
จัดทาํใบสั�งบริการ 

1. ค้นหาข้อมลูรายการเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  ข้อมลูที�ต้องการจดัทาํใบสั�งบริการ 

3. คลกิเลอืกสาํหรับ เพื�อเลอืกประเภทการบริการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม จัดทาํใบสั�งบริการ ระบบแสดงข้อมลูเครื�องจกัรกลเพื�อจดัทําใบสั�งบริการในหน้าจอใบสั�งการบริการหลอ่

ลื�นดงัรูป (รายละเอียดการจดัทาํใบสั�งบริการดจูากบทที� 6 ใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น) 

 
รูปที� 5.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กาํหนดให้แขวงดาํเนินการ 

1. ค้นหาข้อมลูรายการเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการระบใุห้แขวงดําเนินการ 

3. คลกิปุ่ ม ให้แขวงดาํเนินการ จะปรากฏคําวา่ ให้แขวงดาํเนินการ ในตารางที�ช่องข้อมลูให้แขวงดําเนินการของ

เครื�องจกัรกลที�เลอืก 

4. กรณีกําหนดให้แขวงดําเนินการ ซึ�งแขวงนั �นไมไ่ด้อยูใ่นสงักดั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.6  

 

พิมพ์ข้อมลู 

1. ค้นหาข้อมลูรายการเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 

รูปที� 5.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิ  เพื�อพิมพ์รายงานเครื�องจกัรกลที�ครบกําหนดบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการพิมพ์จาก

ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

หมายเหตุ 

1. การกําหนดให้แขวงดําเนินการนั �นช่องข้อมลูสถานที�ปฏิบตัิงานต้องอยูภ่ายใต้หนว่ยงานผู้ใช้นั �น 

2. กรณีค้นหาข้อมลูตรวจสอบเครื�องจกัรกลใกล้ครบกําหนดบริการหลอ่ลื�น ช่องรหสับริการแสดงข้อมลู ** หมายถงึ

หมายเลขเครื�องจกัรกลนั �นได้เข้ารับบริการหลอ่ลื�นโดยมิเตอร์บริการมากกวา่มเิตอร์ครบกําหนด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6 
ใบสั�งการบริการหล่อลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 6 : ใบสั� งการบริการหล่อลื�น 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น ทั �งงานเงินทนุหมนุเวยีน และนอกเงินทนุหมนุเวยีนโดยคลกิปุ่ ม 

ใบสั�งการบริการหล่อลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

รูปที� 6.1  

 

จัดทาํใบสั�งบริการใหม่ 

การจดัทําใบสั�งการบริการใหมท่าํได้ดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม จัดทาํใบสั�งบริการใหม่ 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

2.1. ระบขุ้อมลูช่องเลขที� 

2.2. ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

2.3. คลกิเลอืกผู้สั�งบริการ ,คลกิเลอืกถึงหนว่ยบริการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. วิธีเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการเครื�องจกัรกล สามารถทาํได้ดงันี � 

3.1. เพิ�มรายการเครื�องจกัรกล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.2  

 

2. ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.3  

 

- คลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั หรือศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ เช่า 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตารางแสดงรายการ 

- คลกิหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะ

นําข้อมลูที�เลอืกไปแสดงยงัหน้าใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ระบบบนัทกึหมายเลขเครื�องจกัรกลลงในใบสั�งการบริการผู้ใช้สามารถเพิ�ม

เครื�องจกัรกลรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ ระบบยกเลกิการบนัทกึหมายเลขเครื�องจกัรกลลงในใบสั�งการบริการ 

3.2. แก้ไขรายการเครื�องจกัรกล 

1. คลกิเลอืกหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการแก้ไข 

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3. ลบรายการเครื�องจกัรกล 

1. คลกิเลอืกหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการลบ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 6.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูเครื�องจกัรกล 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลูเครื�องจกัรกล 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูใบสั�งการบริการหลอ่ลื�นเข้าสูร่ะบบ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิข้อมลูใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเมื�อรายการหมายเลขเครื�องจกัรกลมีข้อมลูตารางบาํรุงรักษา และบริการหลอ่ลื�นแล้ว รายการหมายเลข

เครื�องจกัรกลจะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลู หรือลบข้อมลูที�หน้าใบสั�งบริการหลอ่ลื�นได้  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  ท้ายช่องเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.5  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

4. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถระบเุครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� พ.6-08 

5. คลกิเลอืกใบสั�งการบริการที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

6. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

7. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาใบสั�งการบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดง

หน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.6  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขข้อมลูรายการเครื�องจกัรกล (ดวูิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไข ได้ในหวัข้อเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการเครื�องจกัรกล) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลูใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลูใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น 

 
ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาใบสั�งการบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 6.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ใบสั�งการบริการหลอ่ลื�นถกูลบออกจากระบบ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น 

 
รายละเอียดการบริการ 

ในกรณีที�ต้องการดรูายละเอียดการบริการของเครื�องจกัรกลที�มีการจดัทําตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น มี

วิธีการดงันี �  

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาใบสั�งการบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืกรายการเครื�องจกัรกลที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการบริการ แสดงรายละเอยีดการบริการในหน้าจอ ตารางการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น

ดงัรูป (วธีิการใช้งานดทูี�บทที� 7 ตารางการบาํรุงรักษา และบริการหลอ่ลื�น) 

 
รูปที� 6.8  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

เมื�อเลอืกรายการเครื�องจกัรกลที�ไมม่ีการจดัทาํตารางการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น ปุ่ ม รายละเอียดบริการ 

แสดงเป็นสเีทา 

 
พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาใบสั�งการบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.9  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์ใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7 
ตารางการบาํรุงรักษาและบริการหล่อลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7 : ตารางการบาํรุงรักษาและบริการหล่อลื�น 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น ทั �งงานเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุ

หมนุเวยีนจากหน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม ตารางการบาํรุงและบริการหล่อลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.1  

 

เพิ�มข้อมูล  

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.2  

 

2. ค้นหาและเลอืกข้อมลูใบสั�งบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการ มีวธีิการดงันี �  

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูใบสั�งบริการหลอ่ลื�นทั �งหมด ผู้ใช้สามารถระบเุครื�องหมาย * ในช่อง 

เลขที� พ.6-08 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น 

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบแสดงรายละเอียดการ

กําหนดบริการจากข้อมลูรูปแบบบริการที�กําหนดในข้อมลูใบสั�งบริการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.3  

 

3. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิ  สถานที� เพื�อค้นหาศนูย์เครื�องจกัรกล 

- ระบขุ้อมลูมิเตอร์ 

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- คลกิเลอืก พ.ขบั/ควบคมุ  

4. คลกิ Tab รายการตรวจสอบสว่นเครื�องจกัรกลดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.4  

 

5. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการ หรือคลกิ  ช่องบนสดุเพื�อเลอืกรายการทั �งหมด 

6. คลกิ Tab รายการตรวจสอบสว่นอปุกรณ์ติดรถดงัรูป 

 

7. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการ หรือคลกิ  ช่องบนสดุเพื�อเลอืกรายการทั �งหมด 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

9. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการบนัทกึตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

 
รูปที� 7.5  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.6  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

4. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถระบเุครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� พ.6-08 

5. เลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูใบสั�งบริการหลอ่ลื�นที�เลอืกไป

แสดงยงัหน้าจอตารางบริการรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

6. กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

7. คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาตารางการบํารุงและบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดง

หน้าจอ ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.7  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

4. วิธีการแก้ไขรายละเอียดใน Tab รายการตรวจสอบเครื�องจกัรกล และ Tab รายการตรวจสอบอปุกรณ์ติดรถ สามารถ

คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการ หรือคลกิ  ช่องบนสดุเพื�อเลอืกรายการทั �งหมด หรือคลกิ  เมื�อไมต้่องการเลอืก

รายการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
ลบข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาตารางการบํารุงและบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 7.8  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง ตารางการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�นถกูลบออกจากระบบ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบตารางการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

 
จัดทาํใบเบิกอะไหล่ 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาตารางการบํารุงและบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ใบเบิกอะไหล ่ดงัรูป  

 
รูปที� 7.9  

 

3. คลกิปุ่ ม จัดทาํใบเบกิ-จ่ายอะไหล่ ระบบแสดงหน้าจอ ใบเบิก-จ่ายอะไหล ่เพื�อทําการจดัทําใบเบกิจ่ายอะไหล ่ดงั

รูป (วิธีการจดัทาํใบเบิก-จ่ายอะไหลด่ไูด้ที�บทที� 9 ใบเบิก-จ่ายอะไหล)่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.10  

 

หมายเหตุ 

กรณีรูปแบบบริการมีการกําหนดรายการอะไหลท่ี�ใช้เมื�อคลกิ  โดยดงึรายการอะไหลจ่ากรูปแบบบริการที�กําหนด 

แล้วคลกิปุ่ ม จดัทาํใบเบิก-จ่ายอะไหล่ ระบบจะแสดงรายการอะไหลท่ี�กําหนดในรูปแบบบริการที�หน้าจอใบเบิกจา่ยอะไหลใ่ห้

โดยผู้ใช้สามารถเพิ�มแก้ไขรายการอะไหลไ่ด้ 

 

ดูรายละเอียดรายการเบกิ/คืนอะไหล่ 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาตารางการบํารุงและบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ใบเบิกอะไหล ่

3. คลกิปุ่ ม ดูรายละเอียด/คืนอะไหล่ ระบบแสดงรายละเอยีดในหน้าจอ ใบเบิก-จ่ายอะไหล ่ดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.11  

 

- ระบบแสดงรายละเอียดการเบิกอะไหลท่ี� Tab รายการเบิกอะไหล ่

- ระบบแสดงรายละเอียดรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ที� Tabรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ ดงัรูป  

 
รูปที� 7.12  

 

- ระบบแสดงรายการจ่ายอะไหลท่ี� Tab รายการจ่ายอะไหล ่ดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.13  

 

- ระบบแสดงรายการคืนอะไหลท่ี� Tab รายการคืน ดงัรูป  

 
รูปที� 7.14  

 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอ ใบเบิก-จ่ายอะไหล ่ 

หมายเหตุ  

 สามารถดวูิธีการใช้งานหน้าจอใบเบิก-จ่ายอะไหลเ่พิ�มเติมได้ที� บทที� 9ใบเบิก-จ่ายอะไหล ่

 
พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาตารางการบํารุงและบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.15  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์ตารางการบาํรุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

บันทกึปิดงานตารางการรักษาและบริการหล่อลื�น 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา ค้นหาตารางการบํารุงและบริการหลอ่ลื�น (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิ Tab บนัทกึปิดงาน ดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ระบขุ้อมลูผู้ซอ่ม วิธีการ เพิ�ม/แก้ไข/ลบ ข้อมลูผู้ซอ่ม มีวิธีการ ดงันี � 

4.1. เพิ�มรายการผู้ซอ่ม 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ ในสว่นผู้ซอ่ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกชื�อ-นามสกลุ 

- ระบขุ้อมลูช่องรหสัประจําตวั 

- ระบขุ้อมลูทํางาน 

- คลกิเลอืกนาท ี

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ระบบบนัทกึข้อมลูผู้ซอ่มและแสดงรายการในตารางผู้ซอ่ม ผู้ใช้สามารถเพิ�ม

รายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มรายการ 

4.2. แก้ไขรายการผู้ซอ่ม 

1. คลกิเลอืกรายการผู้ซอ่มที�ต้องการ 

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

 
รูปที� 7.16  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4.3. ลบรายการผู้ซอ่ม 

1. เลอืกรายการผู้ซอ่มที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 7.17  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูผู้ซอ่ม 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลูผู้ซอ่ม 

5. ระบขุ้อมลูข้อเสนอแนะ 

6. กรณีต้องการสง่ข้อเสนอแนะไปยงัระบบซอ่มบาํรุงคลกิ  สง่ข้อเสนอแนะไประบบซอ่มบํารุง  

7. คลกิ  บนัทกึปิดงาน เมื�อต้องการบนัทกึปิดงาน โดยการบนัทกึปิดงานมี 2 ลกัษณะดงันี � 

7.1. บนัทกึปิดงานโดยให้บริการ 

- คลกิ  โดยให้บริการ จะปรากฏชอ่งข้อมลูให้ระบใุนสว่นตรวจสอบ และลงนาม 

- ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืก ชขท. / ช่างผู้ควบคมุ ,คลกิเลอืกPS/FDR 

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) ดงัรูป  

 
รูปที� 7.18  

 

7.2. บนัทกึปิดงานโดยไมส่ามารถให้บริการ 

- คลกิ  โดยไมส่ามารถให้บริการ จะปรากฏช่องข้อมลูให้ระบขุ้อมลูในสว่นอปุสรรค  

- ระบขุ้อมลูในช่องอปุสรรค  

- คลกิเลอืก ชขท. / ช่างผู้ควบคมุ  

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.19  

 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�นที�ถกูแก้ไขเข้าสูร่ะบบ 

9. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลูตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

 

หมายเหตุ  

กรณีรายชื�อเจ้าหน้าที�ไมอ่ยูใ่นทะเบียนเจ้าหน้าที� คลกิปุ่ ม บนัทกึ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.20  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8 
บันทกึงานซ่อม หรือบริการส่วนเอกชน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8 : บันทกึงานซ่อม หรือบริการส่วนเอกชน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน ทั �งงานเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวยีน จาก

หน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม บนัทกึงานซ่อม หรือบริการส่วนเอกชน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูเลขที� EA2 (โดยการระบเุลขที� EA2 ห้ามระบซุํ �า) 

- ระบเุริ�มงาน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  เริ�มงาน (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- คลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.6-08  ค้นหาเลขที� พ.6-08 (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาใบสั�งบริการ) 

- คลกิเลอืกผู้ทํารายงาน ,คลกิเลอืกผู้อนมุตั ิ

- คลกิ  อนมุตั ิ

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการรายละเอียดของงานซอ่ม สามารถทําได้ดงันี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3.1. เพิ�มรายการรายละเอยีดของงานซอ่ม (Tab งานซอ่ม) มวีิธีการเพิ�มรายละเอยีดงานซอ่ม 2 วิธีดงันี �  

3.1.1. เพิ�มโดยผู้ใช้ระบรุายละเอียดงานซอ่มทีละรายการ  

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดงานที�ทํา 

- ระบรุายละเอียด 

- ช่องข้อมลูรหสัระบบ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในชอ่งข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  รหสัระบบ (ดู

วิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู)  

- ช่องรหสับริการ ผู้ใช้สามารถคลกิเลอืกรหสับริการ เพื�อเลอืกรหสับริการที�สมัพนัธ์กบังานที�ทํา 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการ ผู้ใช้สามารถบนัทกึรายละเอียดของงานที�ทํารายการตอ่ไปได้

โดยไมต้่องคลกิ ปุ่ ม เพิ�มรายการ  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มรายละเอียดของงานที�ทํา 

3.1.2. เพิ�มโดยการคดัลอกข้อมลูจากรายการที�มกีารบนัทกึไว้แล้ว 

1. คลกิปุ่ ม คัดลอกรายการ ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.2  

 

2. ระบเุงื�อนไข ค้นหารายการที�ต้องการ จากนั �นคลกิปุ่ ม  ค้นหา 

3. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการ จากนั �นคลกิปุ่ ม  เลือก  หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการจากผลการค้นหา  

 

3.2. แก้ไขรายการรายละเอียดของงานซอ่ม 

1. เลอืกรายการรายละเอียดของงานที�ทํา 

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3. ลบรายการรายละเอยีดของงานซอ่ม 

1. คลกิเลอืกข้อมลูรายละเอยีดของงานที�ทํา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูรายละเอยีดของงานที�ทํา 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบข้อมลูรายละเอียดของงานที�ทํา 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลูบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน 

 

เพิ�มข้อมูลพัสดุที�ส่งไปด้วยในการซ่อม 

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึงานซอ่มคลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab งานซอ่ม 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. วิธีการเพิ�ม/ลบรายการพสัดทุี�สง่ไปด้วย สามารถทาํได้ดงันี � 

4.1. เพิ�มรายการพสัด ุ

1. คลกิปุ่ ม เลือกใบเบกิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.4  

 

2. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการนาํรายการพสัดสุง่ไปใช้ซอ่ม  

3. ระบจํุานวนที�ใช้ไป 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัจํานวนรายการพสัดทุี�สง่ไปใช้ซอ่ม  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มจํานวนรายการพสัดทุี�ใช้ไป  

4.2. ลบรายการพสัด ุ

1. คลกิรายการพสัดใุนตารางแสดงข้อมลู  

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลูรายการพสัด ุ

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลูรายการพสัด ุ

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึงานซอ่มคลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆ (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการรายละเอยีดของงานซอ่ม) 

4. แก้ไขข้อมลูพสัดทุี�สง่ไป (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ วิธีการเพิ�ม/ลบรายการพสัดทุี�สง่ไปด้วย) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูที�แก้ไขบนัทกึงานซอ่มหรือบริการสว่นเอกชน 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลูบนัทกึงานซอ่มหรือบริการสว่นเอกชน 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึงานซอ่มคลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลูบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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นําลงไฟล์ 

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึงานซอ่มคลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.7  

3. ระบชืุ�อไฟล์ที�ต้องการบนัทกึ ที� File Name  

4. คลกิปุ่ ม Save เพื�อบนัทกึข้อมลู  

- คลกิปุ่ ม Cancel เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู  

 
หมายเหตุ 

ไมส่ามารถแก้ไขหรือลบข้อมลูบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชนได้ ในกรณีที�ได้นาํข้อมลูไปดาํเนินการจดัซื �อ/จดั

จ้างแล้ว หรือปิดงานแล้ว 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การอนุมตั ิ

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึงานซอ่มคลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิ  อนมุตั ิ 

4. ระบขุ้อมลู 

- คลกิเลอืกผู้ทํารายงาน ,คลกิเลอืกผู้อนมุตั ิ

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูสถานะของรายการเป็น อนมุตัิ 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการอนมุตั ิ

 

การยกเลกิการอนุมัต ิ

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึงานซอ่มคลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิ  อนมุตั ิ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูข้อมลูสถานะของรายการเป็น จดัทําเอกสาร 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยกเลกิอนมุตั ิ

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบจ้างบริการ คลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.8  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลูที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� EA2 หรือเลขที�พ.6-08 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิเลอืกรายการ คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูที�เลอืกไปแสดงยงั

หน้าจอบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบจ้างบริการ 

 

2. ค้นหาข้อมลูใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น คลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.6-08 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.9  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูเลขที� พ.6-08 

- คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูที�

เลอืกไปแสดงยงัหน้าจอบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่

ลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ค้นหาข้อมลูรหสัระบบ คลกิ  รหสัระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.10  

 

- ค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียงข้อมลูจากรหสัระบบ ,สว่นหรือระบบ และระบขุ้อมลูตามเงื�อนไขที�

เลอืกที�ช่องขวามือ (เช่น เลอืกเรียงข้อมลูตามลาํดบัรหสัระบบ ระบรุหสั 002) ระบบเลื�อนแถบสเีทาไปที�

ข้อมลู  

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหารหสัระบบ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บันทกึข้อมูลรายละเอียดการซ่อม/อะไหล่ที�ใช้ และปิดงานบันทกึงานซ่อม หรือบริการส่วนเอกชน 

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึงานซอ่มคลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab รายละเอยีดการซอ่ม/อะไหลท่ี�ใช้ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.11  

 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกลงชื�อ หน.ควบคมุ 

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

5. คลกิ  ปิดงาน เมื�อต้องการบนัทกึปิดงาน การบนัทกึปิดงานมี 2 ลกัษณะดงันี � 

5.1. บนัทกึปิดงานซอ่ม 

- คลกิ  ซอ่ม 

- คลกิเลอืกลงชื�อปิดงาน (หวัหน้าซอ่ม) 

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

5.2. บนัทกึปิดงานยกเลกิการซอ่ม 

- คลกิ  ยกเลกิการซอ่ม จะปรากฏช่องข้อมลูให้ระบใุนสว่นอปุสรรค ระบบจะแสดงรายละเอียดในสว่นปิด

งาน ดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 8.12  

 

- ระบขุ้อมลูในช่องอปุสรรค  

- คลกิเลอืกหวัหน้าซอ่ม  

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

6. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการซอ่ม/อะไหลท่ี�ใช้ กรณี รายการ EA2 ที�มีสถานะ จดัจ้าง (ตรวจรับแล้ว) 

 โดยสามารถทาํได้โดยวิธีการคดัลอกรายการตรวจรับ/เพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการ 

6.1. คดัลอกรายการรายละเอยีดการซอ่ม 

1. คลกิปุ่ ม คัดลอกรายการตรวจรับ ระบบหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.13  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อคดัลอกรายการรายละเอยีดการซอ่ม มาแสดงในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิคดัลอกรายการรายละเอียดการซอ่ม 

6.2. เพิ�มรายการรายละเอยีดการซอ่ม/อะไหลท่ี�ใช้ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูอะไหล/่รายการซอ่ม 

2.1. กรณีระบขุ้อมลูรายการซอ่ม  

- คลกิ  รายการซอ่ม ระบบหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.14  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบรุหสัระบบ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  ท้ายช่องรหสัระบบ 

(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูรหสัระบบ) 

- ระบรุายละเอียด ,ราคา 

- ระบวุนัที�แล้วเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�แล้วเสร็จ (วิธีการใช้

ปฏิทินดจูากภาคผนวก)  

2.2. กรณีระบขุ้อมลูรายการอะไหล ่

- คลกิ  อะไหล ่

 
รูปที� 8.15  

 

- ระบรุหสัระบบ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  ท้ายช่องรหสัระบบ 

(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูรหสัระบบ) 

- ระบขุ้อมลูชื�ออะไหล ่,หมายเลขอะไหล ่,รหสัพสัด ุ,จํานวน ,ราคารวม 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูอะไหล/่รายการซอ่ม ผู้ใช้สามารถบนัทกึข้อมลูรายการตอ่ไปได้

โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลูรายการซอ่ม/อะไหล ่

6.3. แก้ไขรายการรายละเอียดการซอ่ม/อะไหลท่ี�ใช้ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. ทําการแก้ไขข้อมลูที�ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

6.4. ลบรายการรายละเอยีดรายการซอ่ม/อะไหลท่ี�ใช้ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.16  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลูรายละเอียดการซอ่ม/อะไหลท่ี�ใช้ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลูรายละเอียดการซอ่ม/อะไหลท่ี�ใช้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูบนัทกึงานซอ่มหรือบริการสว่นเอกชน 

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูบนัทกึงานซอ่มหรือบริการสว่นเอกชน 

 
หมายเหตุ 

จะสามารถปิดงานซอ่มได้ ก็ตอ่เมื�อข้อมลูงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน จะต้องผา่นการดําเนินการตรวจรับอะไหล่

จากการจดัซื �อ / จดัจ้าง จากระบบควบคมุพสัด ุ

ข้อมลู รวม ต้องมีคา่เทา่กบั รวมตรวจรับ 

 

พิมพ์ข้อมลู 

1. ค้นหาข้อมลูบนัทกึงานซอ่มคลกิ  ท้ายช่องเลขที� EA2 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.17  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์รายงานบนัทกึงานซอ่ม หรือ บริการสว่นเอกชน (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9 
ใบเบกิ-จ่ายอะไหล่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9 : ใบเบกิ-จ่ายอะไหล่ 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึใบเบิก-จ่ายอะไหล ่ทั �งงานเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวียนโดยคลกิปุ่ ม ใบเบิก-

จ่ายอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. เลอืกประเภทการเบิก โดยคลกิ  หน้า เบิกเพื�อซอ่มหรือเบกิเพื�อStock 

3. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูเลขที� พ.1-04 (โดยการระบเุลขที� พ.1-04 ห้ามระบซุํ �า) 

- กรณีเลอืกประเภทการเบิก เบิกเพื�อซอ่ม ต้องระบขุ้อมลูอ้างอิง พ.6-08 ที�ยงัไมปิ่ดงาน คลกิ  ท้ายชอ่ง

อ้างถงึ พ.6-08 เพื�อค้นหาข้อมลู (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- กรณีเลอืกประเภทการเบิก เบิกเพื�อ Stock เป็นการเบิกของใช้ทั�วไปเพื�อนํามาไว้ใช้ในโรงงาน หรือถ้าเป็น

การเบิกนํ �ามนัก็จะเป็นเบิกเข้าไว้ในหนว่ยบริการ และรถบริการหลอ่ลื�น 

- คลกิ  เลอืกเบิกภายในศนูย์เครื�องจกัรกล หรือเบกิข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการเบิกอะไหล ่สามารถทําได้ดงันี � 

4.1. เพิ�มรายการเบิกอะไหลโ่ดยการระบขุ้อมลูอะไหล ่

1. คลกิ Tab รายการเบิกอะไหล ่จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.2  

 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

3. ระบขุ้อมลูรายการอะไหลท่ี�ใช้ 

- ระบรุหสัระบบ ,ยี�ห้อ ,หมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในชอ่งข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ 

 รหสัระบบ ,ยี�ห้อ ,หมายเลขพสัด ุ(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ระบจํุานวนที�ขอเบิก 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการอะไหล ่ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิ

ปุ่ ม เพิ�มรายการ 

5. คลกิปุ่ มยกเลกิรายการเพื�อยกเลกิการเพิ�มรายการ 

4.2. เพิ�มรายการเบิกอะไหลโ่ดยการคดัลอกรายการ 

1. คลกิปุ่ ม คัดลอกรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 9.3  

 

2. ค้นหาและเลอืกใบเบกิจา่ยอะไหลท่ี�ต้องการคดัลอกรายการ 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� พ.1-04 

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

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

ระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบเบกิจา่ยอะไหล ่

3. ระบบแสดงรายการอะไหลข่องใบเบิกจา่ยที�เลอืกลงในรายการรายอะไหลท่ี�ใช้ในใบเบกิที�จดัทาํ ผู้ใช้

สามารถแก้ไขข้อมลูรายการอะไหลไ่ด้ 

4.3. แก้ไขรายการเบิกอะไหล ่

1. คลกิเลอืกหมายเลขพสัดทุี�ต้องการแก้ไข 

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

4.4. ลบรายการเบิกอะไหล ่

1. คลกิเลอืกหมายเลขพสัดทุี�ต้องการลบ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.4  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบรายการอะไหลท่ี�ใช้ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบรายการอะไหลท่ี�ใช้ 

5. คลกิ Tab รายการอะไหลเ่ทียบเทา่ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.5  

6. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ สามารถทาํได้ดงันี � 

6.1. เพิ�มรายการอะไหลเ่ทยีบเทา่ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ 

- ระบลุาํดบัที� (โดยการระบลุาํดบัที� ห้ามระบซุํ �า) 

- ระบชุนิด ,ยี�ห้อ ,รุ่น ,หมายเลขอะไหล ่,อื�นๆ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ ผู้ใช้สามารถบนัทกึรายการตอ่ไปได้โดย

ไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ 

6.2. แก้ไขรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ 

1. คลกิเลอืกรายการอะไหลท่ี�ต้องการแก้ไข 

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6.3. ลบรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการลบ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบรายการข้อมลูรายการอะไหลท่ี�ใช้ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบรายการข้อมลูรายการอะไหลท่ี�ใช้ 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูใบเบิก-จ่ายอะไหล ่

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึใบเบิก-จ่ายอะไหล ่

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่โดยการคลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-04 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.7  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� พ.1-04 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูที�เลอืกไปแสดง

ยงัหน้าจอใบเบิก-จ่ายอะไหล ่

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

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบเบกิจา่ยอะไหล ่

2. ค้นหาข้อมลูใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น โดยการคลกิ  ท้ายช่องอ้างถึง พ.6-08 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.8  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูเลขที� พ.6-08 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่

ลื�น 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ค้นหาข้อมลูรหสัระบบ โดยการคลกิ  ท้ายช่องรหสัระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.9  

 

- ค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียงข้อมลูจากรหสัระบบ ,สว่นหรือระบบ และระบขุ้อมลูตามเงื�อนไขที�

เลอืกที�ช่องขวามือ (เช่น เลอืกเรียงข้อมลูตามลาํดบัรหสัระบบ ระบรุหสั 002) ระบบเลื�อนแถบสเีทาไปที�

ข้อมลู  

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหารหสัระบบ 

 

4. ค้นหาข้อมลูยี�ห้อ โดยการคลกิ  ท้ายช่องยี�ห้อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.10  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย *  ในชอ่งข้อมลูชื�อยี�ห้อพสัด ุ

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

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

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหายี�ห้อพสัดทุั �งหมด 

5. ค้นหาข้อมลูหมายเลขพสัด ุโดยการคลกิ  ท้ายช่องหมายเลขพสัด ุจะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.11  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อประเภทพสัด ุ,ชื�อยี�ห้อพสัด ุ

หรือชื�อพสัด ุ

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาประเภทและชื�อพสัด ุ

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่โดยการคลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-04 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหา

ใบเบิกจ่ายอะไหล ่(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. แก้ไขข้อมลูรายการเบกิอะไหล ่ที� Tab รายการเบิกอะไหล ่(ดวูิธีการใช้งานได้ที�หวัข้อวิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการเบิก

อะไหล)่ 

5. แก้ไขข้อมลูรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ ที� Tab รายการอะไหลเ่ทียบเทา่ (ดวูิธีการใช้งานได้ที�หวัข้อวิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไข

รายการอะไหลเ่ทียบเทา่) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลูใบเบกิจา่ยอะไหล ่

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลูใบเบกิจา่ยอะไหล ่

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่โดยการคลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-04 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหา

ใบเบิกจ่ายอะไหล ่(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบใบเบิกจา่ยอะไหล ่

 
หมายเหตุ 

ไมส่ามารถแก้ไข หรือลบข้อมลูใบเบิกจา่ยอะไหลไ่ด้ ในกรณีที�ได้นําข้อมลูไปดําเนินการจดัซื �อแล้ว หรือได้รับอะไหลแ่ล้ว 

 

พิมพ์ข้อมลู 

1. ค้นหาข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่โดยการคลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-04 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ 

ค้นหาใบเบิกจา่ยอะไหล ่(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 9.13  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์ใบเบิก-จ่ายอะไหล ่(ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 
อนุมตัิให้เบกิ 

1. ค้นหาข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่โดยการคลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-04 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหา

ใบเบิกจ่ายอะไหล ่(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 9.14  

 

3. ระบขุ้อมลูการอนมุตัิใบเบิก โดยคลกิ  อนมุตัิให้เบิก 

4. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกผู้อนมุตัใิห้เบกิ 

- ระบตุําแหนง่ 

- ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูสถานะใบเบิก-จ่ายอะไหล ่เป็น อนมุตัิ 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการบนัทกึข้อมลูอนมุตัใิห้เบิก 

 

เปลี�ยนสถานะใบเบิก 

1. ค้นหาข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่โดยการคลกิ  เลขที� พ.1-04 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหาใบ

เบิกจา่ยอะไหล ่(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab รายการจา่ย แสดงหน้าจอดงัรูป 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 9.15  

 

4. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการ หน้าสถานะใบเบิกที�ต้องการแก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ตารางแสดงสถานะใบเบิกที�สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 
 

สถานะใบเบิก สถานะที�สามารถเปลี�ยนแปลงได้ สถานะใบเบิกหลังการเปลี�ยน 

อนมุตั ิ ยกเลกิใบเบิก เนื�องจากไมต้่องการจดัซื �อ 

ใช้กรณีที�ไมต้่องการให้ทาํการจดัซื �อ หรือจ่ายอะไหล ่

ยกเลกิ 

ยกเลกิ ยกเลกิใบเบิก เนื�องจากไมต้่องการจดัซื �อ 

ใช้กรณีที�ยกเลกิผดิใบ และต้องการให้ทําการจดัซื �อ 

หรือจ่ายอะไหลต่อ่ไป 

อนมุตั ิ

จดัซื �อ เป็นการบอกวา่ใบเบกิใบนี �อยูร่ะหวา่งการจดัซื �อ - 

อนมุตัิ (รับอะไหลบ่างสว่น)  ปิดใบเบิก เนื�องจากไมต้่องการอะไหลท่ี�ค้างจา่ย 

ใช้กรณีที�ได้รับอะไหลม่าบางสว่นแล้ว แล้วที�เหลอืไม่

ต้องการให้จดัซื �อเพิ�ม 

รับอะไหลแ่ล้ว 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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สถานะใบเบิก สถานะที�สามารถเปลี�ยนแปลงได้ สถานะใบเบิกหลังการเปลี�ยน 

 ยกเลกิใบเบกิ เนื�องจากมีการจา่ยผิดใบ 

ใช้ในกรณีที�ศนูย์เครื�องจกัรกลจ่ายอะไหลผ่ิดใบ 

ยกเลกิ 

รับอะไหลแ่ล้ว 

(กรณีรับอะไหลบ่างสว่น) 

ปิดใบเบกิ เนื�องจากไมต้่องการอะไหลท่ี�ค้างจา่ย 

ใช้กรณีที�ได้รับอะไหลม่าบางสว่นแล้ว แล้วที�เหลอืไม่

ต้องการให้จดัซื �อเพิ�ม 

อนมุตัิ (รับอะไหลบ่างสว่น) 

รับอะไหลแ่ล้ว  

(กรณีรับอะไหลค่รบ) 

เป็นกรณีที�เบิกอะไหลแ่ล้วได้รับอะไหลค่รบถ้วน - 

 

รายละเอียดรายการคืนอะไหล่ 

1. ค้นหาข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่โดยการคลกิ  เลขที� พ.1-04 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหาใบ

เบิกจา่ยอะไหล ่(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab รายการคืน ซึ�งจะแสดงรายละเอียดรายการคืน ดงัรูป 

 
รูปที� 9.16  

 

หมายเหตุ  

กรณีคลกิปุ่ ม บนัทกึ ใบเบิก-จ่ายอะไหล ่เมื�อรายชื�อไมอ่ยูใ่นทะเบียนเจ้าหน้าที� ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 9.17  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10 
ใบสั�งจ่ายนํ �ามัน พ.1-03 (จากคลังพสัดุ) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 10: ใบสั� งจ่ายนํ �ามัน พ.1-03 (จากคลังพสัด)ุ 
. 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ ทั �งงานเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวยีน 

จากหน้าจอเมนหูลกัคลกิปุ่ ม ใบสั�งจ่ายนํ �ามนั (จากคลังพัสดุ) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 

รูปที� 10.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

เพิ�มข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ มี 3 ลกัษณะดงันี � 

- เพิ�มข้อมลูใบสั�งจา่ยโดยเบิกเข้าหนว่ยบริการหลอ่ลื�น 

- เพิ�มข้อมลูใบสั�งจา่ยโดยเบิกเข้ารถบริการหลอ่ลื�น 

- เพิ�มข้อมลูใบสั�งจา่ยโดยเบิกลงเครื�องจกัรกล 

1. เพิ�มข้อมูลใบสั�งจ่ายโดยเบิกเข้าหน่วยบริการหล่อลื�น 

1.1. คลกิ  เบิกเข้าหนว่ยบริการหลอ่ลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

1.2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบใุบขอเบิกเลขที� (การระบใุบขอเบิกเลขที� ห้ามระบซุํ �า) ,เลขไมล์ครั �งก่อน ,เลขไมล์ครั �งปัจจบุนั ,จาก ,ถึง ,

ศนูย์เครื�องจกัรกล ,หมายเหต ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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- ระบวุนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก)  

 
รูปที� 10.2  

 

1.3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั สามารถทําได้ดงันี � 

1.3.1. คลกิ Tab รายการสั�งจา่ยนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.3  

 

1.3.2. เพิ�มรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั 

- ระบรุหสัยี�ห้อ ,หมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  รหสั

ยี�ห้อ ,หมายเลขพสัด ุ(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบจํุานวน ,ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูรายการตอ่ไปได้

โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ มยกเลกิรายการเพื�อยกเลกิการเพิ�มรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1.3.3. แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการหมายเลขพสัดทุี�ต้องการแก้ไข 

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

1.3.4. ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการหมายเลขพสัดทุี�ต้องการลบ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1.4. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.5  

 

1.5. ระบขุ้อมลูการลงนาม 

- ผู้ เบิก (บงัคบักรอก) 

- ตําแหนง่ (บงัคบักรอก) 

- ผู้อนมุตัิให้เบกิ 

- ตําแหนง่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- วนัที� (ลงบญัชีพสัดเุมื�อ) ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทิน

ดจูากภาคผนวก) 

- บญัชีพสัด ุ 

- หวัหน้าพสัด ุ(จ่ายได้) 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- วนัที� (รับของเมื�อ) ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ผู้ รับของ 

- ตําแหนง่ 

1.6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ  

1.7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ 

 

2. เพิ�มข้อมูลใบสั�งจ่ายโดยเบิกเข้ารถบริการหล่อลื�น 

2.1 คลกิ  เบิกเข้ารถบริการหลอ่ลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.6  

 

2.2 ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบใุบขอเบิกเลขที� ,เลขไมล์ครั �งก่อน ,เลขไมล์ครั �งปัจจบุนั ,จาก ,ถึง ,หมายเหต ุ

- ระบวุนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก)  

- คลกิเลอืกรถบริการหลอ่ลื�น 

2.3 การเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั (วิธีการ ดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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3. เพิ�มข้อมูลใบสั�งจ่ายโดยเบิกลงเครื�องจกัรกล 

3.1 คลกิ  เบิกลงเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.7  

3.2 ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบใุบขอเบิกเลขที� ,เลขไมล์ครั �งก่อน ,เลขไมล์ครั �งปัจจบุนั ,จาก ,ถึง ,หมายเหต ุ

- ระบวุนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก)  

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอค้นหา

หมายเลขเครื�องจกัร (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3.3 การเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั (วิธีการ ดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการสั�งจ่ายนํ �ามนั) 

 
ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ โดยการคลกิ  ท้ายช่องใบขอเบกิเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.8  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องใบขอเบิกเลขที� หรือใบสั�งจา่ยเลขที� 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบสั�งจ่ายนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงั

พสัด)ุ 

 

2. ค้นหาข้อมลูรหสัยี�ห้อ โดยการคลกิ  ท้ายช่องรหสัยี�ห้อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.9  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลูที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อยี�ห้อพสัด ุ

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหายี�ห้อพสัดทุั �งหมด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ค้นหาข้อมลูหมายเลขพสัด ุโดยการคลกิ  ท้ายช่องหมายเลขพสัด ุจะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.10  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อประเภทพสัด ุ,ชื�อยี�ห้อพสัด ุ

หรือชื�อพสัด ุ

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิเลอืกรายการที�ต้องการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาประเภทและชื�อพสัด ุ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ โดยการคลกิ  ใบขอเบิกเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 10.11  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆ โดยสามารถทําการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการได้ (วธีิการ ดไูด้ในหวัข้อ วธีิเพิ�ม/ลบ/แก้ไข 

รายการสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

4. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนามเพื�อแก้ไขข้อมลูการลงนาม 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลูใบสั�งจ่ายนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลูใบสั�งจ่ายนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ โดยการคลกิ  ใบขอเบิกเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดู

วิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 10.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบใบสั�งจ่ายนํ �ามนั  

 

หมายเหตุ 

ไมส่ามารถแก้ไข หรือลบข้อมลูใบสั�งจ่ายนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ ถ้าสถานะใบสั�งจา่ยนํ �ามนัไมใ่ช่จดัทําเอกสาร 

 
ส่งเบิกคลังพัสดุ  

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ โดยการคลกิ  ใบขอเบิกเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดู

วิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งเบกิคลังพัสดุ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.13  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่เบิกคลงัพสัด ุ

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการสง่เบิกคลงัพสัด ุ

 

หมายเหตุ 

1. เมื�อใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ ยืนยนัการสง่เบกิคลงัพสัด ุสถานะเอกสารจะเป็น ส่งเบิกคลงั 

2. เมื�อคงคลงัพสัดไุด้ทาํการสั�งจา่ยนํ �ามนัให้ใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ สถานะเอกสารจะเป็น จ่ายแล้ว 

3. เมื�อใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุได้รับการจ่ายนํ �ามนัจากคงคลงัพสัดแุล้ว หนว่ยบริการหลอ่ลื�น หรือรถ

บริการหลอ่ลื�นนั �นได้ยืนยนัการรับนํ �ามนั สถานะเอกสารจะเป็น รับเข้าหน่วย/รถบริการหล่อลื�นแล้ว 

 

พิมพ์ข้อมลู 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ โดยการคลกิ  ใบขอเบิกเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดู

วิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 10.14  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์ใบสั�งจ่ายนํ �ามนั (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11 
การรับ-จ่ายนํ �ามันหล่อลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 11 : การรับ-จ่ายนํ �ามันหล่อลื�น 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึการรับ-จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�นเข้าหนว่ยบริการหลอ่ลื�น/รถบริการหลอ่ลื�น ทั �งงานเงินทนุ

หมนุเวยีน และนอกเงินทนุหมนุเวียนโดยคลกิปุ่ ม การรับ - จ่ายนํ �ามันหล่อลื�น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.1  

 

แสดงรายละเอียดใบรับ-จ่ายนํ �ามัน 

1. คลกิเลอืกหนว่ยบริการหลอ่ลื�นหรือรถบริการหลอ่ลื�นในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แสดงรายละเอียดใบรับ-จ่ายนํ �ามัน จะไปยงัหน้าจอการรับจ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�นดงัรูป  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.2  

 

3. จากหน้าจอ ระบบแสดงรายละเอยีดใบรับจา่ยนํ �ามนั (พ.6-07) ประจําเดือนลา่สดุของรายการรถบริการประจําหนว่ย

หรือรถบริการหลอ่ลื�นที�เลอืก รายละเอียดดงัรูป  

 
รูปที� 11.3  

 

4. ระบบแสดงรายละเอียดรายการสรุปการรับ-จ่ายนํ �ามนั ของรายละเอียดใบรับจา่ยนํ �ามนัเดอืนปัจจบุนั ที� Tab สรุปการ

รับ-จ่ายนํ �ามนั ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.4  

 

ที� Tab สรุปการรับ-จ่ายนํ �ามนั ระบบแสดงรายละเอียดรายการตา่ง ๆ ของการรับจ่ายนํ �ามนัดงันี � 

- คอลมัน์ รหสัชนิดนํ �ามนั แสดงข้อมลูรหสัชนิดนํ �ามนั 

- คอลมัน์ ชื�อนํ �ามนั แสดงข้อมลูชื�อนํ �ามนั 

- คอลมัน์ราคาตอ่หนว่ย แสดงข้อมลูราคาตอ่หนว่ยของชนิดนํ �ามนัที�รับเข้า 

- คอลมัน์ยอดยกมา แสดงข้อมลูยอดคงเหลอืตามชนดิและราคานํ �ามนัที�ยกมาจากเดือนก่อนหน้า 

- คอลมัน์เบิกใหม ่แสดงข้อมลูยอดนํ �ามนัที�เบิกใหมห่รือรับเข้าในเดือนปัจจบุนั โดยรายละเอยีดการบนัทกึรับ

นํ �ามนัสามารถดไูด้จาก Tab บนัทกึการรับนํ �ามนั 

- คอลมัน์รวมนํ �ามนัที�ใช้ แสดงข้อมลูยอดนํ �ามนัที�ใช้ไปในเดือนปัจจบุนั โดยรายละเอยีดการใช้นํ �ามนัสามารถดู

ได้จาก Tab บนัทกึการจา่ยนํ �ามนั Tab รายละเอียดการตดัจา่ยนํ �ามนั  และ Tab บนัทกึการโอนนํ �ามนั/คืน

นํ �ามนั/ปรับยอดจา่ย 

- คอลมัน์ยอดคงเหลอืยกไป แสดงข้อมลูยอดคงเหลอืจากการรับ-จา่ยนํ �ามนัในเดือนปัจจบุนัและจะถกูยกยอด

ไปเดือนถดัไปเมื�อมีการจดัทาํ พ.6-07 เดอืนถดัไป 

- รายละเอียดการใช้งานใน Tab ตา่ง ๆ สามารถดวูิธีการใช้งานได้ในหวัข้อถดัไป 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอรายละเอียดใบรับ-จ่ายนํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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จัดทาํ พ.6-07 เดือนถดัไป 

1. จากหน้าจอรายละเอยีดใบรับ-จ่ายนํ �ามนั คลกิปุ่ ม จัดทาํ พ.6-07 เดือนถดัไป จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 1 

 
รูปที� 11.5  

 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกประจําเดือน ,พนกังานหลอ่ลื�น ,หวัหน้าหนว่ยบริการหลอ่ลื�น 

- ระบขุ้อมลูพ.ศ. ,เลขที� (การระบเุลขที� ห้ามระบซุํ �า) 

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบจดัทํา พ.6-07 โดยระบบจะนาํข้อมลูยอดคงเหลอืยกไปจากรายการรับจ่ายนํ �ามนัเดือนก่อนหน้า

มาแสดงในคอลมัน์ยอดยกมา 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการจดัทํา พ.6-07  

 

ค้นหาข้อมูล พ.6-07 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  ท้ายช่องเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูที�เลอืกไปแสดงใน

รายละเอียดการใบรับ-จ่ายนํ �ามนั 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหารายงานการรับ - จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

 

แก้ไขข้อมูล พ.6-07 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ

ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลู พ.6-07 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการแก้ไขข้อมลู พ.6-07 

 

ลบข้อมูล พ.6-07 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหา

รายงานการรับ - จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู พ.6-07 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู พ.6-07 

 

พิมพ์ข้อมลู พ.6-07   

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.8  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์รายการรับ-จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น (ดวูธีิการพมิพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บันทกึการรับนํ �ามัน 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  ท้ายช่องเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งาน

ที�หวัข้อ ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการรับนํ �ามนั ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.9  

 

ระบบแสดงรายละเอียดรายการรับนํ �ามนัในตารางแสดงข้อมลู ซึ�งการรับนํ �ามนัมี 4 วิธีการดงันี � 

- การรับนํ �ามนัโดยอ้างอิงจากเลขที�ใบเบิก  

- การรับนํ �ามนัโดยอ้างอิงจากเลขที�บนัทกึ 

- การรับนํ �ามนัโดยอ้างอิงจากใบรับนํ �ามนัจากใบสั�งจา่ยนํ �ามนั (พ.1-03) 

- การรับนํ �ามนัโดยอ้างอิงจากรับโอนนํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 11-9 
 

2.1. การรับนํ �ามันโดยอ้างอิงจากเลขที�ใบเบิก 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. คลกิ  เลขที�ใบเบิก จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.10  

 

3. ระบเุลขที�ใบเบิกแล้ว Enter หรือคลกิ  เลขที�ใบเบิกจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.11  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� พ.1-04 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูที�

เลอืกไปแสดงยงัหน้าจอรายละเอยีดการใบรับ - จ่ายนํ �ามนั 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบข้อมลูที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบเบกิจา่ยอะไหล ่



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ  

จะไมส่ามารถอ้างอิงใบเบกิจา่ยอะไหลท่ี�เป็นการเบิกเพื�อ Stock (เข้าคลงั) หรือซอ่มบํารุงได้ โดยระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.12  

 

4. ระบขุ้อมลูรายการรับนํ �ามนั วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายการรับนํ �ามนั สามารถทาํได้ดงันี � 

4.1. เพิ�มรายการรับนํ �ามนั 

1. ระบขุ้อมลูรหสัชนิดนํ �ามนัแล้ว Enter หรือคลกิ  รหสัชนิดนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.13  

 

- ค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียง รหสัชนิดนํ �ามนั หรือลาํดบัชนิดนํ �ามนั  

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูชนิดนํ �ามนั 

2. ระบขุ้อมลูในช่องราคาตอ่หนว่ย ,จํานวน  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ระบบบนัทกึรายการรับนํ �ามนั ผู้ใช้สามารถบนัทกึรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่อง

คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ ระบบจะยกเลกิการบนัทกึรายการรับนํ �ามนั 

4.2. แก้ไขรายการรับนํ �ามนั 

1. คลกิเลอืกรายการนํ �ามนัที�ต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมลูในช่อง รหสัชนิดนํ �ามนั ,ราคาตอ่หนว่ย ,จํานวน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลูรายการรับนํ �ามนั 

4.3. ลบรายการรับนํ �ามนั 

1. คลกิเลอืกรายการนํ �ามนัที�ต้องการลบ โดยรายการนํ �ามนัที�สามารถลบได้ต้องยงัไมม่ีการตดัจ่ายนํ �ามนั 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูรายการนํ �ามนั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบรายการนํ �ามนั 

 

 
รูปที� 11.14  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.2. การรับนํ �ามันโดยอ้างอิงเลขที�บันทกึ   

ใช้ในกรณีที�ได้รับนํ �ามนัด้วยเหตผุลอื�น โดยไมไ่ด้เบิกจากพสัด ุ

1. คลกิ  เลขที�บนัทกึจะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.15  

 

2. ระบขุ้อมลูเลขที�บนัทกึ 

3. ระบขุ้อมลูการรับนํ �ามนั การเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายการรับนํ �ามนั (วิธีการ ดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม / ลบ / แก้ไข รายการ

รับนํ �ามนั) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.3. การรับนํ �ามันโดยอ้างอิงจากใบสั�งจ่ายนํ �ามนั (พ.1-03) 

1. การบนัทกึรับนํ �ามนัจากใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 

1.1. คลกิปุ่ ม รับนํ �ามนัจากใบสั�งจ่ายนํ �ามัน (พ.1-03) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.16  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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1.2. ระบเุลขที�ใบสั�งจา่ยนํ �ามนั แล้ว Enter หรือคลกิ  เลขที�ใบสั�งจา่ยนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.17  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูใบขอเบกิเลขที� หรือ

ใบสั�งจา่ยเลขที� 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิเลอืกรายการที�ต้องการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  ระบบลบข้อมลูที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบสั�งจ่ายนํ �ามนั พ.1-03 (จาก

คลงัพสัด)ุ 

1.3. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรับนํ �ามนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.18  

 

1.4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการรับนํ �ามนัจากใบสั�งจา่ยนํ �ามนั ระบบจะแสดงข้อมลูรายการรับนํ �ามนัใน

ตารางข้อมลูที� Tab บนัทกึการรับนํ �ามนั 

1.5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการรับนํ �ามนัจากใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ยกเลกิการรับนํ �ามนัจากใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 

2.1. ที�หน้าจอ รายละเอียดใบรับ-จ่ายนํ �ามนั Tab บนัทกึการรับนํ �ามนั ดงัรูป 

 
รูปที� 11.19  

 

2.2. คลกิเลอืกรายการรับนํ �ามนั ที�อ้างอิงการรับจากใบสั�งจ่ายนํ �ามนั พ.1-03  

2.3. คลกิปุ่ ม แสดงรายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.20  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการรับนํ �ามัน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.21  

 

2.5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการรับนํ �ามนัจากใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 

2.6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อปฏิเสธการยกเลกิการรับนํ �ามนัจากใบสั�งจา่ยนํ �ามนั  

 
หมายเหตุ 

1. กรณีที�ชนิดนํ �ามนัถกูกําหนดให้ไมส่ามารถรับเพิ�มได้เมื�อยืนยนัการรับนํ �ามนั ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.22  

 

2. กรณีที�ชนดินํ �ามนันั �นยงัไมไ่ด้ผา่นวิธีการ Mapping ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป (รายละเอียดข้อมลูการ Mapping 

นํ �ามนั ดไูด้จากบทที� 3 ข้อมลูหลกั) 

 
รูปที� 11.23  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.4. การรับนํ �ามันโดยอ้างอิงจากใบโอนนํ �ามนั 

1. รับนํ �ามนัจากใบโอนนํ �ามนั 

1.1. คลกิปุ่ ม รับโอนนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.24  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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1.2. ระบกุารโอนเลขที� แล้ว Enter หรือคลกิ  การโอนเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.25  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูการโอนเลขที� 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลรายการที�ต้องการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาการโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น   

1.3. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรับโอน 

1.4. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลูวนัที�โอน 

1.5. คลกิปุ่ ม บันทกึ สถานะใบโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�นจะเปลี�ยนเป็น รับโอนแล้ว  

1.6. คลกิปุ่ ม ออก จะกลบัไปยงัหน้าจอรายละเอียดใบรับ – จ่ายนํ �ามนั ระบบจะแสดงข้อมลูรายการรับนํ �ามนัใน

ตารางข้อมลูที� Tab บนัทกึการรับนํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ยกเลกิการรับนํ �ามนัจากใบโอนนํ �ามนั 

2.1. ที�หน้าจอ รายละเอียดใบรับ-จ่ายนํ �ามนั Tab บนัทกึการรับนํ �ามนั ดงัรูป 
 

 
รูปที� 11.26  

 

2.2. คลกิเลอืกรายการรับนํ �ามนัที�มาจากการรับโอนนํ �ามนั 

2.3. คลกิปุ่ ม แสดงรายละเอียด จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 11.27  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนัการรับโอน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.28  

 

2.5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการรับโอนนํ �ามนั 

2.6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อปฏิเสธการยกเลกิการรับโอนนํ �ามนั 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีที�รายการชนิดนํ �ามนัที�รับจากการโอน มีการตดัจ่ายนํ �ามนัแล้วจะไมส่ามารถทาํการยกเลกิการรับโอนนํ �ามนัได้ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บันทกึการจ่ายนํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ 

ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการจ่ายนํ �ามนัปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.29  

 

2.1. เพิ�มใบสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มใบสั�งจ่ายนํ �ามนั จะไปยงัหน้าจอใบสั�งจ่ายนํ �ามนั ปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ระบขุ้อมลูอ้างองิ พ.6-08 โดยคลกิปุ่ มท้ายช่อง พ.6-08 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.31  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

 
รูปที� 11.30  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� พ.6-08 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอ่

ลื�น  

3. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบจุาก ,ถึง,เลขไมล์ครั �งก่อน ,เลขไมล์ครั �งปัจจบุนั ,เลขที�(การระบเุลขที� ห้ามระบซุํ �า) 

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก)  

4. คลกิ Tab รายการสั�งจา่ยนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.32  

 

5. เพิ�มข้อมลูรายการสั�งจา่ยนํ �ามนัวธีิการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั สามารถทาํได้ดงันี � 

5.1. เพิ�มรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบรุหสัชนิดนํ �ามนั ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  รหสัชนิดนํ �ามนั จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.33  

 

- ค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียง รหสัชนิดนํ �ามนั หรือลาํดบัชนิดนํ �ามนั และระบขุ้อมลูตาม

เงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอข้อมลูชนิดนํ �ามนั 

3. ระบจํุานวนเบิกครั �งนี �  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่อง

คลกิ เพิ�มรายการ 

5. คลกิปุ่ มยกเลกิรายการเพื�อยกเลกิบนัทกึรายการ 

5.2. แก้ไขรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลู 

5.3. ลบรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการลบ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.34  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลูการจ่ายนํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลูการจา่ยนํ �ามนั 

6. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.35  

 

7. ระบรุายละเอียดข้อมลูการลงนาม  

- ผู้ เบิก 

- ตําแหนง่ 

- ผู้อนมุตัิให้เบกิ 

- ตําแหนง่ 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- หวัหน้าพสัด ุ(จ่ายได้) 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- จ่ายเมื�อ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลงัพสัด ุ

- ลงบญัชีพสัดเุมื�อ 

- วนัที�รับของเมื�อ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�เอกสาร (วิธีการใช้ปฏิทินดู

จากภาคผนวก) 

- ผู้ รับของ 

- ตําแหนง่ 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนัเข้าสูร่ะบบ 

9. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 

หมายเหตุ 

วิธีการเพิ�มใบสั�งจา่ยนํ �ามนัสามารถเพิ�มได้จากหน้าจอ การรับจ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�นดงัรูป 

 
รูปที� 11.36  

 

วิธีการเพิ�มใบสั�งจา่ยนํ �ามนัจากหน้าจอ การรับจ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น มีดงันี � 

1. คลกิเลอืกรถบริการประจําหนว่ยหรือรถบริการ 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายละเอียดใบสั�งจ่ายนํ �ามัน ระบบแสดงหน้าจอใบสั�งจ่ายนํ �ามนัผู้ใช้สามารถทาํรายการสั�งจ่าย

นํ �ามนัได้ตามขั �นตอนการเพิ�มใบสั�งจ่ายนํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.2. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั ที�หน้าจอใบสั�งจา่ยนํ �ามนั ดงัรูป 

 
รูปที� 11.37  

 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.38  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� พ.1-03 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูที�เลอืกไปแสดง

ยงัหน้าจอใบสั�งจ่ายนํ �ามนั  

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไข

เป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาใบสั�งจ่ายนํ �ามนั 

2.3. แก้ไขข้อมลูใบสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั (วิธีการ ดไูด้ในหวัข้อ วิธีเพิ�ม / ลบ / แก้ไข รายการสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

4. แก้ไขข้อมลูการลงนาม  

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลูใบสั�งจ่ายนํ �ามนั  

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลูใบสั�งจ่ายนํ �ามนั  

2.4. ลบข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.39  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบใบสั�งจ่ายนํ �ามนั  

2.5. พิมพ์ข้อมลูใบสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.40  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์ใบสั�งจ่ายนํ �ามนั (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

2.6. ยืนยนัการตดันํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นใบสั�ง

จ่ายนํ �ามนั พ.1-03 (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการตดัจ่ายนํ �ามัน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.41  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูยืนยนัการตดันํ �ามนั โดยจํานวนนํ �ามนัที�มีอยูจ่ะถกูตดัออกตามใบสั�งจ่าย

นํ �ามนั และเปลี�ยนสถานะเป็น ตดันํ �ามนัแล้ว ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิยืนยนัการตดันํ �ามนั 

 
รูปที� 11.42  

2.7. ยกเลกิการตดันํ �ามนั  

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหา

ข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการตัดนํ �ามัน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.43  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึยืนยนัการยกเลกิการตดันํ �ามนั  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อปฏิเสธการยกเลกิการตดันํ �ามนั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รายละเอียดการตดัจ่ายนํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ 

ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab รายละเอยีดการตดัจ่ายนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.44  

 

3. ระบรุหสัชนิดนํ �ามนั แล้ว Enter หรือคลกิ  ท้ายช่องรหสัชนิดนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.45  

 

- ค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียง รหสัชนิดนํ �ามนั หรือลาํดบัชนิดนํ �ามนั และระบขุ้อมลูตามเงื�อนไข

ที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอยีดการตดั

จ่ายนํ �ามนัในตารางแสดงข้อมลู  

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูชนิดนํ �ามนั 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บันทกึการโอนนํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ 

ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการโอนนํ �ามนั/คนืนํ �ามนั/ปรับยอดจา่ย ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.46  

 

3. บนัทกึการโอนนํ �ามนั 

3.1. เพิ�มการโอนนํ �ามนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มการโอนนํ �ามนั ปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.47  

 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบกุารโอนเลขที� (การระบเุลขที� ห้ามระบซุํ �า) 

- คลกิเลอืกถงึ 

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

3. วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายการโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น สามารถทาํได้ดงันี � 

3.1. เพิ�มรายการโอนนํ �ามนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบรุหสัชนิดนํ �ามนั ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  รหสัชนิดนํ �ามนั จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 11.48  

 

- ค้นหาข้อมลูตามเงื�อนไขได้จากเลอืกเรียง รหสัชนิดนํ �ามนั หรือลาํดบัชนิดนํ �ามนั และระบขุ้อมลูตาม

เงื�อนไขที�เลอืก  

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูชนิดนํ �ามนั 

3. ระบจํุานวนที�โอน 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการโอนนํ �ามนั ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่อง

คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

5. คลกิปุ่ มยกเลกิรายการเพื�อยกเลกิการเพิ�มรายการโอนนํ �ามนั 

3.2. แก้ไขรายการโอนนํ �ามนั 

1. คลกิเลอืกรายการชนิดนํ �ามนัที�ต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลู 

3.3. ลบรายการโอนนํ �ามนั 

1. คลกิเลอืกรายการชนิดนํ �ามนัที�ต้องการลบ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.49  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบข้อมลูรายการชนิดนํ �ามนั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบรายการชนิดนํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูใบโอนนํ �ามนั 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการบนัทกึใบโอนนํ �ามนั 

4. ค้นหาข้อมลูการโอนนํ �ามนั 

4.1. การคลกิ  ท้ายช่องการโอนเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.50  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องการโอนเลขที� 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูที�เลอืกไปแสดงยงั

หน้าจอโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขทกุ

ช่องเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาการโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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5. แก้ไขข้อมลูการโอนนํ �ามนั 

5.1. ค้นหาข้อมลูการโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น โดยการคลกิ  การโอนเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อ

ค้นหาข้อมลูการโอนนํ �ามนั) ระบบแสดงหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 11.51  

 

5.2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

5.3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆ โดยสามารถทําการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการได้ (วธีิการ วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไข

รายการโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น) 

5.4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลูใบโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

5.5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลูใบโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

6. ลบข้อมลูการโอนนํ �ามนั 

6.1. ค้นหาข้อมลูการโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น โดยการคลกิ  การโอนเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อ

ค้นหาข้อมลูการโอนนํ �ามนั) 

6.2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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รูปที� 11.52  

 

6.3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลูใบโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

6.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบใบโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

7. ยืนยนัการโอน 

7.1. ค้นหาข้อมลูการโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น โดยการคลกิ  การโอนเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

7.2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการโอน  

7.3. ระบขุ้อมลูวนัที�โอน  

7.4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ใบโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�นจะเปลี�ยนสถานะเป็น ยนืยนัการโอน ดงัรูป  

 
รูปที� 11.53  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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8. ยกเลกิการโอน 

8.1. ค้นหาข้อมลูการโอนนํ �ามนัหลอ่ลื�น โดยการคลกิ  การโอนเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูธีิการใช้งานที�หวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

8.2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนัการโอน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.54  

 

8.3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึยืนยนัการยกเลกิการโอน 

8.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการยนืยนัการยกเลกิโอน 

หมายเหตุ 

กรณีระบจํุานวนที�โอน มากกวา่จํานวนยอดคงเหลอื ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 11.55  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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บันทกึการคืนนํ �ามนั 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ 

ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการโอนนํ �ามนั / คืนนํ �ามนัปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.56  

 

3. เพิ�มการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

3.1. คลกิปุ่ ม เพิ�มการคืนนํ �ามัน ปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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รูปที� 11.57  

 

3.2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบเุอกสารเลขที� (การระบเุอกสารเลขที� ห้ามระบซุํ �า) ,จาก ,ถึง 

- ระบวุนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�จดัทํา (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก 

3.3. เพิ�มรายการคืนนํ �ามนั วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุสามารถทําได้ดงันี � 

1. เพิ�มรายการคืนนํ �ามนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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รูปที� 11.58  

 

2. คลกิเลอืกรายการชนิดนํ �ามนัที�ต้องการคืน แล้วคลกิ  ท้ายช่องหมายเลขพสัด ุจะปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

 
รูปที� 11.59  

 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือกลบัไปยงัหน้าจอเพิ�มรายการคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

3. ระบขุ้อมลูราคาตอ่หนว่ย ,จํานวนที�คืน 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะนําข้อมลูแสดงในตารางข้อมลูรายการคนืนํ �ามนัดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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2. แก้ไขรายการคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลู 

3. ลบรายการคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการลบ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.61  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบรายการคนืนํ �ามนั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบรายการคืนนํ �ามนั 

 
รูปที� 11.60  
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3.4. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม 

- ระบขุ้อมลูสง่ไปโดย ,ผู้จดัสง่ 

- ระบวุนัที� ,ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� ,ลงวนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

3.5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

3.6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

หมายเหตุ 

กรณีระบจํุานวนคืนมากกวา่ยอดคงเหลอื ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.62  

 

4. ค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

4.1. ค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�น โดยการคลกิ  เอกสารเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.63  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเอกสารเลขที� 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะนําข้อมลูที�เลอืกไปแสดง

ยงัหน้าจอคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุดงัรูป 
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- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขในช่องเงื�อนไขทกุ

รายการเป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด ถ้าต้องการยกเลกิการค้นหา และออกจากหน้าจอค้นหาการคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�น 

 
รูปที� 11.64  

 

5. แก้ไขข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

5.1. ค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุโดยการคลกิ  เอกสารเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ

ค้นหาการคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�น (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด)ุ 

5.2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

5.3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆ โดยสามารถทําการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการได้ (วธีิการ ดไูด้ในหวัข้อ วธีิการเพิ�ม/

ลบ/แก้ไขรายการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด)ุ 

5.4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึการแก้ไขข้อมลูเอกสารคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

5.5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลูเอกสารคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ
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6. ลบข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

6.1. ค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุโดยการคลกิ  เอกสารเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�

หวัข้อค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด)ุ 

6.2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.65  

 

6.3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลูเอกสารคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

6.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบเอกสารคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

7. สง่คลงัพสัด ุ

7.1. ค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุโดยการคลกิ  เอกสารเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ

ค้นหาการคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�น (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

7.2. คลกิปุ่ ม ส่งคลงัพัสดุ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.66  

 

7.3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึยืนยนัการสง่คลงัพสัด ุใบคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�นจะเปลี�ยนสถานะเป็น ส่งคลังพัสด ุดงั

รูป 

7.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการสง่คลงัพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  
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รูปที� 11.67  

 

8. ยกเลกิสง่คลงั 

8.1. ค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุโดยการคลกิ  เอกสารเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ

ค้นหาการคืนนํ �ามนัหลอ่ลื�น (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

8.2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งคลัง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 
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รูปที� 11.68  

 

8.3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึยืนยนัการยกเลกิสง่คลงั 

8.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อปฏิเสธการยกเลกิสง่คลงั 

9. พิมพ์ข้อมลูเอกสารคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุ

9.1. ค้นหาข้อมลูการคืนนํ �ามนัเข้าคลงัพสัด ุโดยการคลกิ  เอกสารเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�

หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

9.2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.69  

 

9.3. คลกิ  เพื�อพิมพ์ใบสง่ของ (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

9.4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การปรับยอดจ่าย 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ 

ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการโอนนํ �ามนั/คนืนํ �ามนั/ปรับยอดจา่ย ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.70  

 

3. เพิ�มการปรับยอดจา่ย 

3.1. คลกิปุ่ ม เพิ�มการปรับยอดจ่าย ปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 11.71  

 

3.2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- ระบกุารปรับยอดจ่ายเลขที� (การระบกุารปรับยอดจ่ายเลขที� ห้ามระบซุํ �า) 

- ระบวุนัที�ปรับยอดจา่ย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- ระบสุาเหตกุารสญูไป 

3.3. เพิ�มรายการการปรับยอด วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการการปรับยอด สามารถทําได้ดงันี � 

1. เพิ�มรายการ การปรับยอดจ่าย 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูตอ่ไปนี �  

- ระบรุหสัชนิดนํ �ามนั โดยการคลกิ  หลงัช่องรหสัชนิดนํ �ามนั จะปรากฏหน้าจอค้นหา (ดู

วิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ระบจํุานวนที�ปรับยอดจา่ย 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการบนัทกึ 

2. แก้ไขรายการ การปรับยอดจา่ย 
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1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขการปรับยอดจากตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ช่องข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

3. ลบรายการ การปรับยอดจ่าย 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการลบจากตาราง  

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนั ดงัรูป  

 
รูปที� 11.72  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลูรายการปรับยอด 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบรายการ 

3.4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบทําการบนัทกึข้อมลูการปรับยอด 

3.5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการปรับยอด 

4. ค้นหาข้อมลูการปรับยอดจ่าย 

4.1. คลกิ  หลงัช่องการปรับยอดจา่ยเลขที� หรือ คลกิปุ่ ม ค้นหา ปรากฏหน้าจอค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 11.73  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางรายการ 

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูการปรับยอดจา่ยนํ �ามนั 

 

5. แก้ไขข้อมลูการปรับยอดจา่ย 

5.1. ค้นหาข้อมลูการปรับยอดจ่ายที�ต้องการแก้ไข โดยการคลกิ  หลงัช่องการปรับยอดจา่ยเลขที� หรือ คลกิปุ่ ม 

ค้นหา (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูการปรับยอดจ่าย) ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.74  

 

5.2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

5.3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆ โดยสามารถทําการ เพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายการได้(วิธีการดไูด้ในหวัข้อ วิธีการเพิ�ม /

ลบ /แก้ไขรายการการปรับยอด) 

5.4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5.5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

6. ลบการปรับยอดจา่ย 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6.1. ค้นหาข้อมลูการปรับยอดจ่ายที�ต้องการลบ โดยการคลกิ  หลงัช่องการปรับยอดจา่ยเลขที� หรือ คลกิปุ่ ม 

ค้นหา (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูการปรับยอดจ่าย) 

6.2. คลกิปุ่ ม ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัการลบ ดงัรูป 
 

 
รูปที� 11.75  

 

6.3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทําการลบข้อมลู 

6.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิเพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

7. ยืนยนัการปรับยอด 

7.1. ค้นหาข้อมลูการปรับยอดจ่ายที�ต้องการยืนยนัการปรับยอด โดยการคลกิ  หลงัช่องการปรับยอดจา่ยเลขที� 

หรือ คลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูการปรับยอดจ่าย)  

7.2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการปรับยอดจ่าย ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.76  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7.3. ระบวุนัที�ปรับยอดจา่ย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที�การปรับยอดจา่ย (วิธีการใช้

ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

7.4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลูการยืนยนัปรับยอดจา่ย 

7.5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการยืนยนัการปรับยอดจา่ย 

8. ยกเลกิการปรับยอดจ่าย 

8.1. ค้นหาข้อมลูการปรับยอดจ่ายที�ต้องการยกเลกิการปรับยอด โดยการคลกิ  ท้ายช่องการปรับยอดจ่ายเลขที� 

หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลูการปรับยอดจา่ย) 

8.2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการปรับยอดจ่าย  ระบบแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.77  

 

8.3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิปรับยอดจา่ย 

8.4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการปรับยอดจา่ย 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แสดงรายละเอียดการโอนนํ �ามัน/การคนืนํ �ามนั/ปรับยอดจ่าย 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ 

ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการโอนนํ �ามนั/คนืนํ �ามนั/ปรับยอดจา่ย ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.78  

 

3. คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม แสดงรายละเอียด ระบบแสดงรายละเอียดตามเลขที�เอกสารอ้างองิที�เลอืก 

 
สืบค้นการโอน-รับโอนนํ �ามนัหล่อลื�น 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ 

ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการโอนนํ �ามนั/คนืนํ �ามนั/ปรับยอดจา่ย 

2.1. คลกิเลอืกรายการในตารางข้อมลู ประเภท การโอน คลกิปุ่ ม สืบค้นการโอน-รับโอน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

11.79 วิธีการสบืค้นสามารถดไูด้ที� บทที� 13 สบืค้น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.79  

 

2.2. คลกิปุ่ ม ออก ระบบกลบัไปยงัหน้าจอรายละเอียดการรับจ่ายนํ �ามนั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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สืบค้นการคนื - รับคืนนํ �ามนัหล่อลื�น 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหา

รายงานการรับ - จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการโอนนํ �ามนั/คนืนํ �ามนั/ปรับยอดจา่ย 

2.1. คลกิเลอืกรายการในตารางข้อมลู ประเภท การคืน คลกิปุ่ ม สบืค้นการคนื-รับคืน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

11.80  วิธีการสบืค้นสามารถดไูด้ที� บทที� 13 สบืค้น 

 
รูปที� 11.80  

 

2.2. คลกิปุ่ ม ออก ระบบกลบัไปยงัหน้าจอรายละเอียดการรับจ่ายนํ �ามนั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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สืบค้นการปรับยอดจ่าย 

1. ค้นหาข้อมลูรายละเอียดใบรับจ่ายนํ �ามนั พ.6-07 โดยการคลกิ  เลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหา

รายงานการรับ - จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น (ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อ ค้นหาข้อมลู พ.6-07) 

2. คลกิ Tab บนัทกึการโอนนํ �ามนั/คนืนํ �ามนั/ปรับยอดจา่ย 

2.1. คลกิเลอืกรายการในตารางข้อมลู ประเภท การปรับยอดจ่าย คลกิปุ่ ม สืบค้นการปรับยอดจ่าย จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป  วิธีการสบืค้นสามารถดไูด้ที� บทที� 13 สบืค้น 

 
รูปที� 11.81  

 

2.2. คลกิปุ่ ม ออก ระบบกลบัไปยงัหน้าจอรายละเอียดการรับจ่ายนํ �ามนั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยุบหน่วยบริการ 

ใช้ในกรณี ตวัอยา่งเช่น ในกรณีที�ศนูย์สร้างทางจะปิดโครงการสร้างทาง จึงทาํการปิดใบรับ-จ่ายนํ �ามนั มีวิธีการยบุ

หนว่ยบริการ ดงันี �  

1. จากหน้าจอการรับ – จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น คลกิเลอืกหนว่ยบริการ/รถบริการหลอ่ลื�น 

2. คลกิปุ่ ม แสดงรายละเอียดใบรับ - จ่ายนํ �ามัน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.82  

 

3. คลกิปุ่ ม ยุบหน่วยบริการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.83  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ระบขุ้อมลู 

- หมายเหต ุ,เลขที� (กรณีมีเอกสาร พ.1-26) 

- ระบวุนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  วนัที� (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการยบุหนว่ยบริการหลอ่ลื�น จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบจะยกเลกิการยบุหนว่ยบริการหลอ่ลื�น 

 
รูปที� 11.84  

 

รายละเอียดการยุบ   

1. จากหน้าจอการรับ – จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น คลกิเลอืกหนว่ยบริการ/รถบริการหลอ่ลื�น 

2. คลกิปุ่ ม แสดงรายละเอียดใบรับ - จ่ายนํ �ามัน จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดใบรับ - จ่ายนํ �ามนั  

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการยุบ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการยบุหนว่ยบริการดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.85  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อปิดหน้าจอแสดงรายละเอียดการยบุหนว่ยบริการ 

 
ยกเลิกยุบหน่วยบริการ  

1. จากหน้าจอการรับ – จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น คลกิเลอืกหนว่ยบริการ/รถบริการหลอ่ลื�น 

2. คลกิปุ่ ม แสดงรายละเอียดใบรับ - จ่ายนํ �ามัน จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดใบรับ - จ่ายนํ �ามนั  

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยุบหน่วยบริการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.86  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะทําการยกเลกิยบุหนว่ยบริการ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อปฏิเสธการยกเลกิยบุหนว่ยบริการ 

 

หมายเหตุ 

รถบริการหลอ่ลื�นที�จะทําการยบุหนว่ยบริการได้ รถบริการหลอ่ลื�นต้องไมม่ีนํ �ามนัค้างอยูใ่นรถบริการ หากมีนํ �ามนัค้าง

อยูร่ะบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.87  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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โอนใบรับ – จ่ายนํ �ามนั 

เป็นการโอนรายการนํ �ามนัทั �งหมดที�มีอยูใ่นรถบริการไปยงัรถบริการอีกคนั 

1. จากหน้าจอการรับ – จ่ายนํ �ามนัหลอ่ลื�น คลกิเลอืกหนว่ยบริการ/รถบริการหลอ่ลื�น ดงัรูป  

 
รูปที� 11.88  

 

2. คลกิปุ่ ม โอนใบรับ – จ่ายนํ �ามัน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.89  

 

3. คลกิเลอืกหมายเลขรถบริการหลอ่ลื�น 

4. คลกิปุ่ ม เลือก ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อออกจากหน้าจอเลอืกรถบริการหลอ่ลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.90  

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการโอนนํ �ามนั 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการโอนนํ �ามนั 

8. กรณีเลอืกรถบริการหลอ่ลื�นที�ต้องการโอนไป โดยรถบริการที�เลอืกมีข้อมลูใบรับนํ �ามนั หรือใบสั�งจา่ยนํ �ามนั จะไม่

สามารถทาํการโอนรับ – รับจ่ายนํ �ามนัได้ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.91  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12 
จดัพมิพ์บัตรบริการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

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

 เป็นสว่นที�ใช้ในการจดัพิมพ์บตัรบริการ ทั �งเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวยีนโดยคลกิปุ่ ม จัดพิมพ์บัตร

บริการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

รูปที� 12.1  

 

1. ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกลแล้วEnter หรือคลกิปุ่ ม  หมายเลขเครื�องจกัรกล ค้นหาเครื�องจกัรกลที�ต้องการจะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 12.2  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ใช้ค้นหาลงในช่องข้อมลู (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- คลกิเลอืกรายการแล้ว คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบจะดงึข้อมลูพิมพ์บตัรบริการของ

เครื�องจกัรกลขึ �นมาแสดงดงัรูป 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขทกุช่อง

เป็นช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล 

 
รูปที� 12.3  

 

2. ระบขุ้อมลูเริ�มพิมพ์จากมิเตอร์ 

3. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมลูดงัรูป  

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 12.4  

 

4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 12.5  

 

5. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

7. คลกิปุ่ ม เปลี�ยนเงื�อนไข เมื�อต้องการเริ�มการค้นหาใหม ่

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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13 
การสืบค้นข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 13 : การสืบค้นข้อมูล 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูตา่งๆ ของเครื�องจกัรกลทั �งเงินทนุหมนุเวยีน และนอกเงินทนุหมนุเวียน โดยคลกิปุ่ ม 

การสืบค้นข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.1  

 

ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ดังนี � 

1. สบืค้นรายงานสรุปเครื�องจกัรกล 

2. สบืค้นประวตัิการซอ่ม 

3. สบืค้นสรุปคา่ใช้จ่ายแยกตามรายการ 

4. สบืค้นสถานะบริการหลอ่ลื�น 

5. สบืค้นนํ �ามนัหลอ่ลื�นคงเหลอืในหนว่ยบริการหลอ่ลื�น/รถบริการหลอ่ลื�น 

6. สบืค้นมิเตอร์ปฏิบตัิงานเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ 
 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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วิธีการสืบค้นข้อมูล  
1. จากหน้าจอการสบืค้น คลกิเลอืกหน้าจอสบืค้นที�ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.2  

 

2. ระบขุ้อมลูเงื�อนไขที�ต้องการสบืค้นในช่องข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในช่องแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงรายงานตวัอยา่งก่อนพิมพ์ดงัรูป 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 13-4 
 

 
รูปที� 13.3  

 

5. คลกิ   เพื�อพิมพ์รายงาน (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

7. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

8. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลู คลกิ  นําลง File  

9. คลกิ  นําลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 13.4  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืก Save in ที�ต้องการจดัเก็บข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

10. ออกจากหน้าจอรายงานคลกิปุ่ ม ออก 

 

หมายเหตุ  

1. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขศนูย์เครื�องจกัรกล จากการคลกิปุ่ ม  ศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.5  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตาราง  

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

- เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลปัจจบุนั 

 

2. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขประเภทเครื�องจกัรกลจาก หรือรหสัเครื�องจกัรกล จากการคลกิ  ประเภทเครื�องจกัรกลจาก 

หรือรหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.6  

 

- คลกิเลอืกการเรียงข้อมลู ตามรหสัเครื�องจกัรกล หรือตามชื�อเครื�องจกัรกล แล้วระบขุ้อมลูที�ต้องการค้นหา 

- คลกิเลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหารหสัเครื�องจกัรกล 
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3. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขหมายเลขเครื�องจกัรกล จากการคลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.7  

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตาราง  

- เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีที�ต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหาคลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขทกุช่องเป็น

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา หรือออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล 

 

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

ดงัรูป 

 
รูปที� 13.8  
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บทที� 14 : รายงาน 

 

เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงาน เกี�ยวกบัการบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น เมื�อคลกิเลอืก Tab งานเงินทนุหมนุเวียน 

หรือ Tab นอกเงินทนุหมนุเวียน โดยคลกิปุ่ ม รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.1  

 
ระบบมีรายงานดังนี � 

1. รายงานสรุปใบเบกิ - จ่ายอะไหล ่ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลจาก ,ถึง 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกลจาก ,ถึง 

- ระบวุนัที�จาก ,ถึง 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล 

- ระบเุลขที�ใบเบิก พ. 1-04 

- คลกิเลอืกประเภทการใช้งาน  

 

2. รายงานประวตัิการบริการหลอ่ลื�น/ซอ่มบํารุง/ซอ่มปรับปรุงสภาพรายเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้

ดงันี � 
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- ระบวุนัที�แล้วเสร็จจาก ,ถึง 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืกซอ่มหลอ่ลื�น/ซอ่ม 

- คลกิ  แสดงประวตักิ่อนโอนเข้างานเงินทนุ 

 

3. รายงานแสดงข้อมลูพนกังานในหนว่ยงาน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล ,ถึง  

 

4. รายงานแสดงมิเตอร์สะสมรายเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืกประจําเดือน 

- ระบพุ.ศ. 

 
รายงานระบบหล่อลื�น มีดงันี � 

1. รายงานสรุปใบสั�งการบริการหลอ่ลื�น ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล ,ถึง 

- ระบวุนัที�จาก ,ถึง 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืกประเภทบริการ  

 

2. รายงานสรุปคา่นํ �ามนัหลอ่ลื�น ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล ,ถึง  

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกลจาก ,ถึง  

- ระบวุนัที�จาก ,ถึง 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืกประเภทการใช้บริการ  

 

3. รายงานเครื�องจกัรกลที�ครบกําหนดบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�น ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล ,ถึง  

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกล ,ถึง  

- คลกิ  เครื�องจกัรมีมเิตอร์ ,เครื�องจกัรขนาดเลก็ ,ยานพาหนะ 

- ระบเุปอร์เซ็นต์ครบกําหนด  

 

4. รายงานแสดงเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะที�เข้ารับบริการ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล ,ถึง 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกลจาก ,ถึง  
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- ระบวุนัที�แล้วเสร็จจาก ,ถึง 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล  

- เลอืกประเภทใบสั�งบริการ 

 

5. รายงานแสดงจํานวนเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะที�เข้ารับการบริการหลอ่ลื�น ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลจาก ,ถึง  

- ระบวุนัที�แล้วเสร็จจาก ,ถึง  

- คลกิ  รวมศนูย์เครื�องจกัรกล 

 

6. รายงานแสดงจํานวนครั �งที�รับบริการหลอ่ลื�นของเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลจาก ,ถึง  

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกลจาก ,ถึง 

- ระบวุนัที�แล้วเสร็จจาก ,ถึง 

 

7. รายงานเครื�องจกัรที�ปิดงานโดยมอีปุสรรค ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลจาก ,ถึง 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกลจาก ,ถึง 

- ระบวุนัที�แล้วเสร็จจาก ,ถึง 

 

8. รายงานนํ �ามนัหลอ่ลื�นคงเหลอืประจํางวด ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลจาก ,ถึง 

- คลกิเลอืกประจําเดือน  

- ระบพุ.ศ. 
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วิธีเรียกดูรายงานมีดังนี � 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการเรียกด ู

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 14.2  

 

4. กรณีต้องการพิมพ์รายงานออกจากระบบ คลกิ  (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

6. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลู คลกิ  นําลง File  

7. คลกิ  นําลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 14.3  

 

- จากหน้าจอ คลกิเลอืก Save in ที�ต้องการจดัเก็บข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

8. ออกจากหน้าจอรายงานคลกิปุ่ ม ออก 

 
หมายเหตุ 

กรณีไมร่ะบขุ้อมลูที�บงัคบักรอก ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 14.4  
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ภาคผนวก ก 
การใช้ปุ่มรูปปฏทินิ 
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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 
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การสั�งพมิพ์เอกสาร 

 

1. กรณีที�ผู้ ใช้ระบบคลกิปุ่ ม ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือปุ่ มพิมพ์ 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  

 

3 4 

1 2 5 

6 

7 

8 

9 
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รูปที� 2 

 

- 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 ระบบปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

จากหน้าจอผู้ใช้สามารถเลอืกเครื�องพิมพ์ที�ต้องการ จากปุ่ มแสดงรายการ คลกิปุ่ ม OK ระบบพิมพ์รายงานออกจาก

เครื�องพมิพ์ คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์ 
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ภาคผนวก ค 
การเปิด File Export  
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การเปิด File Export 
 

 

1. เปิดโปรแกรม Excel  

2. คลกิเลอืก  แฟ้ม > เปิด หรือคลกิปุ่ มรูป   
 

 
รูปที� 1 
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3. ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูปที�  

 
รูปที� 2 

 

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

แสดง File ที�จดัเก็บ ดงัรูปที� 

 
รูปที� 3 

1 
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5. ดบัเบิ �ลคลกิที� File หรือคลกิเลอืก File แล้วคลกิปุ่ ม เปิด ระบบแสดงหน้าจอดงัรูปที�  

 
รูปที� 4 

 

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

7. คลกิปุ่ ม ถดัไป  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูปที�  

 
รูปที� 5 

 

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

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

1 

2 

3 
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10. คลกิปุ่ ม ถดัไป > ระบบแสดงหน้าจอดงัรูปที�  

 
รูปที� 6 

 

11.  เลอืกตวัรูปแบบข้อมลูคอลมัน์ ข้อความ (ที�หมายเลข 4) 

12.  คลกิปุ่ ม เสร็จสิ �น ระบบแสดงข้อมลูที�ทําการ Export File เข้าโปรแกรม Excel ดงัรูปที�  

4 
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รูปที� 7 
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ภาคผนวก ง 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม เปลี�ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่นใหม ่

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความแจ้งดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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