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บทที� 1 : บทนํา 
 

ระบบซอ่มบํารุง เป็นระบบงานเกี�ยวกบัการซอ่มบํารุงการทาํงานของระบบตา่ง ๆ ของเครื�องจกัรกล เมื�อเครื�องจกัรกล

ชํารุด หรือ เมื�อครบกําหนดตามระยะเวลา(ชั�วโมง) หรือระยะทาง(กิโลเมตร) ของเครื�องจกัรกลแตล่ะรุ่นโดยระบบของ

เครื�องจกัรกลได้แก่ ระบบสง่กําลงั ระบบเครื�องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบห้ามล้อ ฯลฯ โดยระบบซอ่มบํารุง สามารถให้ผู้ปฏิบตัิทํา

การบนัทกึเอกสารตา่ง ๆ ได้แก่ ใบรายงานขอซอ่ม, ใบสั�งงาน, ใบเบิก-จ่ายอะไหล,่ ใบจ้างบริการสว่นเอกชน จากการปฏิบตัิเพื�อ

ใช้ดสูถานะของงาน รวมทั �งจดัทาํรายงานสรุปการปฏิบตัิงานได้ 

 

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

การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที� Start > Program >ระบบบริหารเครื�องจกัรกล > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล งานซอ่ม > V3 ระบบการ

ซอ่มเครื�องจกัรกล  

2. ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน  เพื�อเข้าสูร่ะบบการซอ่มเครื�องจกัรกล ดงัรูป 

 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบรุหสัผา่น 
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5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.2  
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ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
คลกิปุ่ ม ระบบการซ่อมบาํรุง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  

 

1. Tab งานเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวยีนมีเมนกูารทํางานเหมือนกนัดงันี � 

1.1 ใบรายงานขอซอ่มเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ/อปุกรณ์ 

1.2 ใบสั�งงานและบนัทกึการซอ่ม 

1.3 ใบเบิก-จ่ายอะไหล ่

1.4 บนัทกึการซอ่ม หรือ บริการสว่นเอกชน 

1.5 ตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดการซอ่มบํารุง 

1.6 รายงานความก้าวหน้าของการซอ่มเครื�อจกัรกล/ยานพาหนะ/อปุกรณ์ประจําวนั 

1.7 การตรวจสภาพเครื�องจกัรกล 

1.8 กําหนดให้ศนูย์เครื�องจกัรกลอื�นซอ่มเครื�องจกัรกลชั�วคราว 

1.9 การคืนซากอะไหล ่

1.10 การคืนอะไหล ่

1.11 การสง่ Component เข้าคลงัพสัด ุ
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คลกิ Tab สว่นกลาง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.4 

 

2. Tab สว่นกลาง มเีมนกูารทํางานดงันี � 

2.1 ข้อมลูหลกัระบบการซอ่มบํารุง 

- กําหนดรหสัระบบ 

- กําหนดรูปแบบการซอ่มบํารุง 

- กําหนดรูปแบบการซอ่มบํารุงกบัยี�ห้อ,รุ่น 

- รูปแบบคา่ถว่งนํ �าหนกัสภาพเครื�องจกัรตามระบบ 

- ประเภทการซอ่ม 

- รหสัความก้าวหน้าการซอ่ม 

 

การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 

 

การออกจากโปรแกรม 

1. คลกิปุ่ ม จบโปรแกรม หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัดงัรูป 
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รูปที� 2.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ออกจากระบบ  

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ กลบัสูห่น้าจอปกต ิ

 
หมายเหตุ 

1. กรณีระบชืุ�อผู้ใช้ระบบและรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 2.6 

 

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

 
รูปที� 2.7 
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2.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 2.5  

 

2.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

2.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนเพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

2.4 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

2.5 ภายหลงัจากที�ลงทะเบียนเครื�องแล้วต้องมีการอนมุตัิการใช้งานเครื�องจากสว่นกลางจึงจะสามารถเข้าใช้งาน

ได้ 
 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  
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3 
ข้อมูลหลัก 
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บทที� 3 : ข้อมูลหลัก 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างข้อมลูเริ�มต้นการทํางานของระบบ เมื�อคลกิเลอืก Tab ข้อมลูสว่นกลาง จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

รูปที� 3.1  

 

ในกรอบข้อมลูหลกัระบบซอ่มบํารุง จะประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงันี � 

1. กําหนดรหสัระบบ 

2. กําหนดรูปแบบการซอ่มบํารุง 

3. กําหนดรูปแบบการซอ่มบํารุงกบัยี�ห้อ, รุ่น 

4. รูปแบบคา่ถว่งนํ �าหนกัสภาพเครื�องจกัรตามระบบ 

5. ประเภทการซอ่ม 

6. รหสัความก้าวหน้าการซอ่ม 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

กาํหนดรหัสระบบ 

จากหน้าจอข้อมลูหลกัระบบซอ่มบํารุงคลกิปุ่ ม กาํหนดรหัสระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.2  

 
เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู  

- ช่องข้อมลูรหสัระบบ 

- ช่องข้อมลูชื�อระบบ 

- คลกิเลอืก ใช้ (เพื�อกําหนดสถานะประเภท เป็นใช้งาน)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบจะบนัทกึข้อมลูรหสัระบบ และแสดงในตาราง 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อต้องการยกเลกิการทํารายการ 

 

แก้ไขข้อมูล 
1. คลกิเลอืกรหสัระบบที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลูรหสัระบบ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูรหสัระบบในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  
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5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรหสัระบบที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลูรหสัระบบ 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 
กาํหนดรหัสระบบย่อย 

คลกิปุ่ ม กาํหนดรหัสระบบย่อย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.4  
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลู 

- รหสัระบบยอ่ย 

- ชื�อระบบยอ่ย  

- รหสัระบบ โดยที�ผู้ ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู หรือคลกิ  หลงัช่องรหสัระบบ จะปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

 

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

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบจะบนัทกึข้อมลูรหสัระบบยอ่ย และแสดงในตารางแสดงข้อมลูรหสัระบบยอ่ย 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลูรหสัระบบยอ่ย 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการรหสัระบบยอ่ยที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลูรหสัระบบยอ่ย 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข   

3. แก้ไขข้อมลูรหสัระบบในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบจะบนัทกึข้อมลูรหสัระบบยอ่ยที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิเพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
รูปที� 3.5  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  
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ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการรหสัระบบยอ่ยที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลูรหสัระบบยอ่ย 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะลบข้อมลูรหสัระบบยอ่ย 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อต้องการยกเลกิการลบข้อมลู 

 
พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.7  

 

2. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก)  

3. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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กาํหนดรูปแบบการซ่อมบาํรุง 
คลกิปุ่ ม กาํหนดรูปแบบการซ่อมบาํรุง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.8  

 
เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูกําหนดรูปแบบการซอ่มบํารุงในช่องข้อมลู ๆ  

- รหสัรูปแบบการซอ่ม  

- ชื�อ 

- ชนิดเครื�องจกัรกล  

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการรหสัระบบที�สอดคล้องกบัรูปแบบการซอ่มบํารุง สามารถทําได้ดงันี � 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูรหสัระบบ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในชอ่งข้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ  (จะปรากฏหน้าจอ

ค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึรายการ โดยสามารถทาํการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  
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4. หรือคลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึรายการ 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

4.  คลกิปุ่ ม บันทึก เพื�อบนัทกึข้อมลู 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไข (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆ โดยสามารถทําการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการรหสัระบบได้ (ขั �นตอนการทําดไูด้ใน เพิ�ม/

ลบ/แก้ไขรายการรหสัระบบ) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  
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สาํเนารูปแบบการซ่อม 

 เป็นการทาํสาํเนาของรูปแบบการซอ่ม โดยทําสาํเนาข้อมลูรหสัระบบจากรูปแบบการซอ่มที�มีอยูแ่ล้วไปยงัรูปแบบการ

ซอ่มใหม ่โดยระบบจะทาํการคดัสาํเนารหสัระบบที�เคยเลอืกไว้ในรูปแบบการซอ่มที�มีอยูแ่ล้วเข้ามาจดัเก็บในรูปแบบการซอ่ม

ใหม ่หลงัจากที�ทําการคดัสาํเนาแล้วผู้ใช้สามารถทาํการเพิ�มรหสัระบบ หรือ ลบข้อมลูบางรายการที�ไมต้่องการได้  การทํา

สาํเนารูปแบบการซอ่มทําได้ดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. คลกิปุ่ ม สาํเนารูปแบบการซ่อม ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.10  

 

3. ระบเุงื�อนไขในการค้นหารูปแบบการซอ่มในช่องข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง  

5. คลกิเลอืกรูปแบบการซอ่ม ที�ต้องการ 

6. คลกิปุ่ ม สาํเนา หรือดบัเบิ �ลคลกิรหสัรูปแบบการซอ่มบํารุงที�ต้องการ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูรูปแบบการซอ่มบาํรุง โดยการคลกิ  รหสัรูปแบบการซอ่ม หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

 
รูปที� 3.11  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารูปแบบการซอ่มบํารุง คลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อรูปแบบการซอ่มบาํรุง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูรหสัระบบ โดยการคลกิ  หลงัช่องรหสัระบบจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.12  

 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัระบบ คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ คลกิ  หลงัช่องรหสัรูปแบบการซอ่ม (วิธีการค้นหาดไูด้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.13  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก)  

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กาํหนดรูปแบบการซ่อมบาํรุงกับยี�ห้อ, รุ่น 
คลกิปุ่ ม กาํหนดรูปแบบการซ่อมบาํรุงกับยี�ห้อ, รุ่น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.14  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กาํหนดรูปแบบการซ่อมบาํรุงกับยี�ห้อ ,รุ่น 

1. ค้นหารูปแบบการซอ่มบาํรุงที�ต้องการเลอืกข้อมลูยี�ห้อ, รุ่น โดยคลกิ  หลงัช่องรหสัรูปแบบการซอ่มบํารุง หรือ 

คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
1 

 
รูปที� 3.15  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

4. คลกิเลอืกรายการในตาราง คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.16  

 

5. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.17  

 

6. ระบขุ้อมลูที�ใช้ค้นหา 

7.  คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการเพิ�ม 

9. คลกิปุ่ ม เพิ�ม เพื�อทําการเพิ�มข้อมลูยี�ห้อและรุ่นให้ระบบบริการ 

 

ลบรายการรหัสยี�ห้อ-รุ่น  

1. เลอืกข้อมลูรูปแบบการซอ่มบาํรุงที�ต้องการลบข้อมลูยี�ห้อ - รุ่น 

2. คลกิปุ่ ม ลบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.18  

 

3. ระบขุ้อมลูที�ใช้ค้นหา 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงในตารางแสดง 

5. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการลบ 

6. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 3.19  

 

7. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู  

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิารลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปแบบค่าถ่วงนํ �าหนักสภาพเครื�องจักรตามระบบ 
 คลกิปุ่ ม รูปแบบค่าถ่วงนํ �าหนักสภาพเครื�องจักรตามระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.20  

 
เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รหสัรูปแบบคา่ถ่วงนํ �าหนกั 

- ชื�อ 

- ชนิดเครื�องจกัรกล 

- รูปแบบคา่ถว่งนํ �าหนกัสภาพเครื�องจกัรตามระบบ ผู้ใช้สามารถบนัทกึข้อมลูโดยคลกิเลอืกรายการ แล้วระบุ

ข้อมลูในตารางที�ช่องคา่ถ่วงนํ �าหนกัของแตล่ะระบบ 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารูปแบบคา่ถ่วงนํ �าหนกัสภาพเครื�องจกัรตามระบบที�ต้องการแก้ไข(วิธีการค้นหาดจูากหวัข้อค้นหาข้อมลูรูปแบบ

คา่ถว่งนํ �าหนกั) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูของรูปแบบคา่ถว่งนํ �าหนกัในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหารูปแบบคา่ถ่วงนํ �าหนกัสภาพเครื�องจกัรตามระบบที�ต้องการลบ (วิธีการค้นหาดจูากหวัข้อค้นหาข้อมลูรูปแบบ

คา่ถว่งนํ �าหนกั) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 3.21  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 
ค้นหาข้อมูลรูปแบบค่าถ่วงนํ �าหนัก 

1. โดยการคลกิ  หลงัช่องรหสัรูปแบบคา่ถว่งนํ �าหนกั หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.22  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารูปแบบคา่ถ่วงนํ �าหนกั คลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

 

เพิ�มรหัสเครื�องจักรกล 

1. ค้นหารูปแบบคา่ถ่วงนํ �าหนกัที�ต้องการเพิ�มรหสัเครื�องจกัรกล (ดวูิธีการค้นหาได้จาก หวัข้อค้นหาข้อมลูรูปแบบคา่ถว่ง

นํ �าหนกั) 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�มรหัส จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.23  

 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย * ในช่องข้อมลูชื�อเครื�องจกัรกล ระบบจะ

แสดงข้อมลูในตาราง 

5. คลกิเลอืก หน้ารายการที�ต้องการ 

6. คลกิปุ่ ม เพิ�ม เพื�อเพิ�มรายการรหสัเครื�องจกัรกลลงในรูปแบบคา่ถว่งนํ �าหนกั 

 

ลบรหัสเครื�องจักรกล 

1. ค้นหารูปแบบคา่ถ่วงนํ �าหนกัที�ต้องการลบรหสัเครื�องจกัรกล (ดวูิธีการค้นหาได้จาก หวัข้อค้นหาข้อมลูรูปแบบคา่ถว่ง

นํ �าหนกั) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ลบรหัส จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.24  

 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง  

5. คลกิปุ่ ม ลบ เพื�อลบรหสัเครื�องจกัรกลออกจากรูปแบบคา่ถว่งนํ �าหนกั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ  รหสัรูปแบบคา่ถว่งนํ �าหนกั (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 3.25  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก)  

4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ประเภทการซ่อม 

 คลกิปุ่ ม ประเภทการซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.26  

 
เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รหสัประเภทการซอ่ม 

- ชื�อประเภทการซอ่ม 

- คลกิเลอืก ใช้ (เพื�อกําหนดสถานะประเภทการซอ่ม เป็นใช้งาน)  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู  

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อทําการยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.27  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบทําการยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กาํหนดรหัสความก้าวหน้าการซ่อม 
 คลกิปุ่ ม รหัสความก้าวหน้าการซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.28  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-25 
 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- รหสัความก้าวหน้าการซอ่ม 

- ชื�อความก้าวหน้าการซอ่ม 

- คลกิเลอืก  ใช้ (เพื�อกําหนดสถานะรหสัความก้าวหน้า เป็นใช้งาน) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบบนัทกึข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู  

 
ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.29  

 

3. คลกิปุ่ มตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบทําการยกเลกิการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4 
ใบรายงานขอซ่อมเครื�องจกัรกล / ยานพาหนะ / อุปกรณ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 4 : ใบรายงานขอซ่อมเครื�องจักรกล/ยานพาหนะ/อุปกรณ์ 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างใบรายงานการขอซอ่มเครื�องจกัรกล , ยานพาหนะ หรืออปุกรณ์ทําได้โดยคลกิปุ่ ม ใบ

รายงานขอซ่อมเครื�องจักรกล/ยานพาหนะ/อุปกรณ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.1  

 
เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆ 

- ช่องข้อมลูเลขที� พ.6-01 , ช่องข้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือ

คลกิ  หลงัช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล (จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

- ช่องข้อมลูเครื�องจกัรกลอยูท่ี� ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลู หรือ คลกิ  หลงัช่องข้อมลูเครื�องจกัรกลอยูท่ี� (จะปรากฏ

หน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ช่องข้อมลูวนัที� พ.6-01 ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวกท้าย

บท) 

3. เลอืกประเภทการซอ่ม โดยคลกิ  ซอ่มทั�วไป , ซอ่มปรับปรุงสภาพ หรือซอ่ม Component 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการที�ตรวจสอบซอ่ม สามารถทําได้ดงันี � 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายการที�ตรวจซอ่ม 

- ช่องรายการที�ตรวจสอบ/ซอ่ม 

- ช่องข้อมลูรหสัระบบ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในชอ่งข้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ  หลงัช่องรหสัระบบ 

(จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ประมาณราคาคา่ซอ่ม 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการ สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องคลกิปุ่ ม 

เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการบนัทกึรายการ 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลิก เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูในระบบ 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลิก เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1.  กรณีเลอืกซอ่ม Component ผู้ใช้ต้องระบขุ้อมลูอ้างอิงเลขที�ใบโอนย้าย ในการรับ Component เพื�อซอ่มด้วย 

2. กรณีเลอืกซอ่มปรับปรุงสภาพ ระบบจะทําการตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�นํามาบนัทกึในใบรายงานขอซอ่ม วา่อยูใ่น

แผนซอ่มปรับปรุงสภาพและเป็นศนูย์เครื�องจกัรกลที�ได้รับอนมุตัใิห้ซอ่มตามแผนซอ่มปรับปรุงสภาพของปีที�จดัทาํ

หรือไม ่

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาใบสั�งงานแก้ไข (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถทาํการ เพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการยอ่ยได้ (ขั �นตอนการทําดไูด้ใน เพิ�ม /ลบ 

/แก้ไขรายการที�ตรวจสอบซอ่ม) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข  

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

 ไมส่ามารถลบข้อมลูใบรายงานขอซอ่มฯ ได้ในกรณีที�ได้นําข้อมลูใบรายงานขอซอ่มไปอ้างองิในหน้าจอใบสั�งงานและ

บนัทกึการซอ่ม หรือมีการบนัทกึปิดงานซอ่มแล้ว 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาใบขอซอ่ม โดยคลกิ  หลงัช่องเลขที� พ.6-01 หรือ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.3  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบขอซอ่ม คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูเลขที� พ.6-01 

2. ค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล โดยการคลกิ  หลงัช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุ

บนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล โดยการคลกิ  หลงัช่องเครื�องจกัรกลอยูท่ี� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุ

บนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ค้นหารหสัระบบ โดยการคลกิ  หลงัช่องรหสัระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.6  

 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัระบบ คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ  หลงัช่องเลขที� พ.6-01 (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 4.7  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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อนุมตัิใบรายงานขอซ่อมเครื�องจักรกล/ยานพาหนะ/อุปกรณ์ 

1. ค้นหาใบรายงานขอซอ่มที�ต้องการ(วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab รายการตรวจซอ่มจะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.8  

 

4. คลกิ  อนมุตั ิ

5. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ผู้อนมุตัิให้ซอ่ม สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู หรือคลกิเลอืกผู้อนมุตัิให้ซอ่ม 

- ตําแหนง่ 

- วนัที� สามารถระบใุนช่องข้อมลูหรือ คลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดไูด้ที�ภาคผนวกท้ายเลม่) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการอนมุตั ิ

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการอนมุตั ิ

 
ยกเลิกการอนุมัติใบรายงานขอซ่อมเครื�องจักรกล/ยานพาหนะ/อุปกรณ์ 

1. ค้นหาใบรายงานขอซอ่มที�ต้องการยกเลกิการอนมุตั(ิวิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab รายการตรวจซอ่ม 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. คลกิ  อนมุตั ิ

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อยกเลกิการอนมุตั ิ

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยกเลกิอนมุตั ิ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บันทกึข้อมูลการตรวจสอบรถเข้า 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการบนัทกึงานตรวจสอบรถเข้า (วิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab เฉพาะโรงงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.9  

 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. ระบขุ้อมลูในช่องงานตรวจสอบเข้า คลกิ  สามารถใช้งานได้, วนัที�เข้าซอ่ม , ลงชื�อผู้ตรวจสอบ 

5. ระบปุระเภทการซอ่ม 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึเพื�อบนัทกึข้อมลู 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลิก เพื�อทาํการยกเลกิการบนัทกึข้อมลูตรวจสอบรถเข้า 

 
หมายเหตุ  

กรณีที�ต้องการเก็บเงินต้นสงักดัให้คลกิ  เก็บเงินศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

 โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

บันทกึข้อมูลปิดใบรายงานขอซ่อม 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการบนัทกึปิดใบรายงานขอซอ่มขึ �นมา (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab เฉพาะโรงงาน  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. ระบขุ้อมลูการตรวจสอบรถออก 

5. การคลกิ  ปิดงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.10  

 

6. คลกิเลอืก  ซอ่ม หรือยกเลกิการซอ่ม 

7. ระบขุ้อมลูปิดงาน 

- ลงชื�อ ชค.ทล.,วค.ศท.,ชบท 

- ตําแหนง่ 

- วนัที� 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลู 

9. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อทําการยกเลกิการบนัทกึข้อมลูปิดใบรายงานขอซอ่ม 

 
หมายเหตุ 

จะสามารถปิดงานซอ่มได้ ข้อมลูใบสั�งงาน ใบเบกิจา่ยอะไหล,่ EA2 จะต้องผา่นการบนัทกึปิดงานแล้ว 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5 
ใบสั�งงานและบนัทกึการซ่อม 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 5 : ใบสั� งงานและบันทกึการซ่อม 

เป็นสว่นที�ใช้สร้างใบสั�งงานและบนัทกึการซอ่ม ทําได้โดยคลกิปุ่ ม ใบสั�งงานและบันทกึการซ่อม จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 5.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูเลขที� พ.4-05  

- ช่องข้อมลูเลขที� พ.6-01 ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  หลงัช่องเลขที�  

พ.6-01 เลอืกข้อมลู พ.6-01 ที�มีสถานะอนมุตัิและยงัไมปิ่ดงาน (จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการ

ค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ช่องข้อมลูวนัที�เริ�มงาน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอยีดการซอ่ม สามารถทําได้ดงันี � 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการซอ่ม 

- ช่องข้อมลูรายละเอยีด 

- ช่องข้อมลูรหสัระบบ โดยผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ  หลงัช่องรหสั

ระบบ(จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการ สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องคลกิปุ่ ม 

เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการทาํงาน 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบจะแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตารางแสดงข้อมลู 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

5. คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาใบสั�งงานซอ่มที�ต้องการแก้ไข (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถทาํการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการยอ่ยได้ (ขั �นตอนการทําดไูด้ใน วิธีการ

เพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอียดการซอ่ม) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาใบสั�งงานซอ่มที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งงานซอ่มโดยการคลกิ  หลงัช่องเลขที� พ.4-05 หรือ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 5.3  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบสั�งงานซอ่ม คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูเลขที� พ.6-01 หรือ พ.4-

05 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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2. ค้นหาข้อมลูใบขอซอ่ม โดยการคลกิ หลงัช่องเลขที� พ.6-01 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบรายงานขอซอ่มฯ คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุ

บนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูเลขที� พ.6-01 

 

3. ค้นหาข้อมลูรหสัระบบ โดยการคลกิ  หลงัช่องรหสัระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัระบบ คลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

4. ค้นหาข้อมลูรายชื�อช่าง โดยการคลกิ  หลงัช่องรหสัประจําตวั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารายชื�อชา่ง คลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม  ล้างเงื�อนไข  ระบบจะล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อ หรือ นามสกลุ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ คลกิ หลงัช่องเลขที� พ.4-05 (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 5.7  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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บันทกึรายละเอียดการปิดงานซ่อม 

1. ค้นหาข้อมลูใบสั�งงานซอ่มที�ต้องการบนัทกึรายละเอียดการปิดงานซอ่ม (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab รายละเอยีดการปิดงานซอ่ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.8  

 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไข รายชื�อผู้ซอ่ม สามารถทาํได้ดงันี � 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายชื�อผู้ซอ่ม 

- ช่องข้อมลูรหสัประจําตวั ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ  รหสัประจําตวั 

(จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- เวลาทาํงานที�ช่อง ทํางาน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการ สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องคลกิปุ่ ม 

เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการบนัทกึรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

5. คลกิ  ปิดงานซอ่ม 

6. คลกิเลอืก  ซอ่ม หรือยกเลกิการซอ่ม 

7. ระบขุ้อมลูการปิดใบสั�งงานซอ่ม 

1. ช่องข้อมลูปิดงานซอ่ม 

- กรณีเลอืกซอ่ม ระบขุ้อมลูที�ช่องข้อมลู ผู้ควบคมุการซอ่ม หรือหน.ฝ่ายเครื�องกล ,ตําแหนง่ ,วนัที� 

- กรณีเลอืกยกเลกิการซอ่ม ระบขุ้อมลูที�ช่องข้อมลู อปุสรรค ,ลงนาม ,ตําแหนง่ ,วนัที� 

2. ช่องข้อมลูแล้วเสร็จ 

3. ช่องข้อมลูหวัหน้าหนว่ยซอ่ม 

4. ช่องข้อมลูตําแหนง่ 

5. ช่องข้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูหรือ คลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินสามารถดไูด้ใน

ภาคผนวกท้ายเลม่) 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

 จะสามารถปิดใบสั�งงานซอ่มได้ใบเบิกอะไหล,่ใบจ้างบริการสว่นเอกชน,ใบสั�งจ่ายนํ �ามนัจะต้องผา่นการบนัทกึปิดงาน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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6 
ใบเบกิจ่ายอะไหล่ 
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บทที� 6 : ใบเบกิจ่ายอะไหล่ 
 

คลกิปุ่ ม  ใบเบิก-จ่ายอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

รูปที� 6.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. เลอืกประเภทการเบิก คลกิ  เบิกเพื�อซอ่ม หรือเบิกเพื�อ Stock 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

1. ช่องข้อมลูเลขที� พ.1-04  

2. กรณีเลอืกประเภทการเบิก  

- เบิกเพื�อซอ่ม จะต้องอ้างถึงข้อมลู พ.4-05 ที�ยงัไมปิ่ดงาน  

ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ หลงัช่อง อ้าง

ถึงพ.4-05 

- เบิกเพื�อ Stock เป็นการเบิกของใช้ทั�วไปเพื�อนํามาไว้ใช้ในโรงงาน หรือถ้าเป็นการเบิกนํ �ามนัก็

จะเป็นเบกิเข้าไว้ในศนูย์บริการ และรถบริการหลอ่ลื�น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิเลอืก  เบิกภายในศนูย์ฯ หรือข้ามศนูย์ฯ 

4. คลกิ  เบิกเฉพาะ Component เพื�อเลอืกเบิกเฉพาะ Component 

5. ช่องข้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการเบกิอะไหล ่สามารถทําได้ดงันี � 

เพิ�มรายการเบิกอะไหล่ 

1. คลกิ Tab รายการเบิกอะไหล ่จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.2  

 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

3. ระบขุ้อมลูรายการอะไหลท่ี�ใช้ 

- ช่องข้อมลูรหสัระบบ,หมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  

หลงัช่อง(จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการ สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องคลกิปุ่ ม 

เพิ�มรายการ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการทาํงาน 

แก้ไขรายการเบกิอะไหล่ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

ลบรายการเบิกอะไหล่ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอยีดอะไหลเ่ทียบเทา่ สามารถทําได้ดงันี � 

เพิ�มรายการรายละเอียดอะไหล่เทียบเท่า 

1. คลกิ Tab รายการอะไหลเ่ทียบเทา่ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.3  

 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

3. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดอะไหลเ่ทยีบเทา่ 

- ช่องข้อมลูลาํดบัที� , ชนิด 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการสามารถทาํการเพิ�มรายการตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องคลกิปุ่ ม 

เพิ�มรายการ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการบนัทกึรายการ 

แก้ไขรายการรายละเอียดอะไหล่เทียบเท่า 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

ลบรายการรายละเอียดอะไหล่เทียบเท่า 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไข (โดยวิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถทาํการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการยอ่ยได้ (วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการ

เบิกอะไหล ่และวิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอยีดอะไหลเ่ทียบเทา่) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ จะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

1. ไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหลไ่ด้ ในกรณีที�ได้นําข้อมลูไปดําเนินการจดัซื �อแล้ว หรือได้รับอะไหลแ่ล้ว 

2. ไมส่ามารถลบข้อมลูใบเบกิจา่ยอะไหลไ่ด้ ในกรณีที�ได้นําข้อมลูไปดําเนินการจดัซื �อแล้ว หรือได้รับอะไหลแ่ล้ว 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

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

ดงัรูป 

 
รูปที� 6.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบเบกิจา่ยอะไหล ่คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม  ล้างเงื�อนไข  ระบบจะล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

2. ค้นหาข้อมลูใบสั�งงานซอ่ม โดยการคลกิ หลงัช่องอ้างถงึ พ.4-05 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบสั�งงานซอ่มคลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม  ล้างเงื�อนไข ระบบจะล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูเลขที� พ.6-01 หรือ พ.4-05 

3. ค้นหาข้อมลูรหสัระบบ โดยการคลกิ  ช่องรหสัระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.7  

 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัระบบ คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

4. ค้นหาข้อมลูยี�ห้อพสัดโุดยการคลกิ  หลงัช่องยี�ห้อจะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 6.8  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหายี�ห้อพสัดทุั �งหมด คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหมใ่ห้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. ค้นหาข้อมลูประเภทและชื�อพสัด ุโดยการคลกิ  หลงัช่องหมายเลขพสัด ุจะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.9  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาประเภทและชื�อพสัด ุคลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

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

หรือชื�อพสัด ุ

- คลกิ  พสัดทุี�ยงัไมล่งทะเบียน กรณีต้องการค้นหารายการพสัดทุี�ยงัไมล่งทะเบยีน 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือ คลกิ  หลงัช่องเลขที� พ.1-04 (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.10  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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อนุมตัิใบเบิก 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการอนมุตัิ (โดยวิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab รายการเบิกอะไหล ่จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.11  

 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

4. คลกิ  อนมุตัิให้เบิก 

5. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ช่องผู้อนมุตัใิห้เบกิ ระบตุําแหนง่ ,วนัที� 

- ช่องผู้ เบิก ระบตุาํแหนง่ ,วนัที� 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ 
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โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

เปลี�ยนสถานะใบเบิก 

1. ค้นหาข้อมลูใบเบิก (โดยวิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab รายการจา่ย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.12  

 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. คลกิ  หน้าสถานะใบเบิกที�ต้องการเปลี�ยนแปลง 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อเปลี�ยนสถานะใบเบิก 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเปลี�ยนสถานะใบเบิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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หมายเหตุ 
ตารางแสดงสถานะใบเบิกที�สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

สถานะใบเบิก สถานะที�สามารถเปลี�ยนแปลงได้ สถานะใบเบิกหลังการเปลี�ยน 

อนมุตั ิ ยกเลกิใบเบิก เนื�องจากไมต้่องการจดัซื �อ 

ใช้กรณีที�ไมต้่องการให้ทาํการจดัซื �อ หรือจ่ายอะไหล ่

ยกเลกิ 

ยกเลกิ ยกเลกิใบเบกิ เนื�องจากไมต้่องการจดัซื �อ 

ใช้กรณีที�ยกเลกิผดิใบ และต้องการให้ทําการจดัซื �อ 

หรือจ่ายอะไหลต่อ่ไป 

อนมุตั ิ

จดัซื �อ - เป็นการบอกวา่ใบเบิกใบนี �อยูร่ะหวา่งการจดัซื �อ - 

อนมุตัิ (รับอะไหลบ่างสว่น)  ปิดใบเบิก เนื�องจากไมต้่องการอะไหลท่ี�ค้างจา่ย 

ใช้กรณีที�ได้รับอะไหลม่าบางสว่นแล้ว แล้วที�เหลอืไม่

ต้องการให้จดัซื �อเพิ�ม 

รับอะไหลแ่ล้ว 

 ยกเลกิใบเบิก เนื�องจากมีการจ่ายผิดใบ 

ใช้ในกรณีที�งานพสัดจุา่ยอะไหลผ่ิดใบ 

ยกเลกิ 

รับอะไหลแ่ล้ว 

(กรณีรับอะไหลบ่างสว่น) 

ปิดใบเบกิ เนื�องจากไมต้่องการอะไหลท่ี�ค้างจา่ย 

ใช้กรณีที�ได้รับอะไหลม่าบางสว่นแล้ว แล้วที�เหลอืไม่

ต้องการให้จดัซื �อเพิ�ม 

อนมุตัิ (รับอะไหลบ่างสว่น) 

รับอะไหลแ่ล้ว  

(กรณีรับอะไหลค่รบ) 

- เป็นกรณีที�เบิกอะไหลแ่ล้วได้รับอะไหลค่รบถ้วน - 
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7 
บันทกึงานซ่อมหรือบริการส่วนเอกชน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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บทที� 7 : บันทกึงานซ่อมหรือบริการส่วนเอกชน  
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน ทั �งงานเงินทนุหมนุเวียน และนอกเงินทนุหมนุเวยีน จาก

หน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม บันทกึงานซ่อม หรือ บริการส่วนเอกชน จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

รูปที� 7.1  

 
เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

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

- ช่องเริ�มงาน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- คลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.4-05  ค้นหาเลขที� พ.4-05 (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาใบสั�งงาน) 

- คลกิเลอืกผู้ทํารายงาน ,คลกิเลอืกผู้อนมุตั ิ

- คลกิ  อนมุตั ิ

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

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการรายละเอียดของงาน สามารถทาํได้ดงันี � 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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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�ทํารายการ

ตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิ ปุ่ ม เพิ�มรายการ  

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

3.1.2. เพิ�มโดยการคดัลอกข้อมลูจากรายการที�มกีารบนัทกึไว้แล้ว 

1. คลกิปุ่ ม คัดลอกรายการ ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.2  

 

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

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

ค้นหา 

3.2. แก้ไขรายการรายละเอียดของงานซอ่ม 

1. เลอืกรายการรายละเอียดของงานที�ทํา 

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3. ลบรายการรายละเอยีดของงานซอ่ม 

1. คลกิเลอืกข้อมลูรายละเอยีดของงานที�ทํา 
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2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 7.3  

 

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 

 
การเพิ�ม/ลบข้อมูลพัสดุที�ส่งไปด้วยในการซ่อม 

1. ค้นหาข้อมลูใบจ้างบริการที�ต้องการบนัทกึข้อมลูพสัดทุี�สง่ไปด้วย (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab งานซอ่ม  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. วิธีการเพิ�ม/ลบรายการพสัดทุี�สง่ไปด้วย สามารถทาํได้ดงันี � 

4.1. เพิ�มรายการพสัด ุ

1. คลกิปุ่ ม เลือกใบเบกิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.4  

 

2. คลกิเลอืก  ข้อมลูที�ต้องการนาํรายการพสัดสุง่ไปใช้ซอ่ม  

3. ระบจํุานวนใช้ไป ในตารางแสดงข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัจํานวนรายการพสัดทุี�สง่ไปใช้ซอ่ม  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มจํานวนรายการพสัดทุี�ใช้ไป 

4.2. ลบข้อมลูพสัด ุ

1. คลกิรายการพสัดใุนตารางแสดงข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัการลบดงัรูป 

 
รูปที� 7.5  

 

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 เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไขบนัทกึงานซอ่มหรือบริการสว่นเอกชน 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลูบนัทกึงานซอ่มหรือบริการสว่นเอกชน 

 
ลบข้อมูล 

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

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 7.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลูบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลูบนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

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� 7.7  

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 ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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อนุมตัิใบบันทกึงานซ่อมหรือบริการส่วนเอกชน 

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 เพื�อบนัทกึข้อมลูสถานะของรายการเป็น อนมุตั ิ

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการอนมุตั ิ

 

ยกเลิกอนุมตัิใบบนัทกึงานซ่อมหรือบริการส่วนเอกชน 

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

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิ  อนมุตั ิ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูข้อมลูสถานะของรายการเป็น จดัทําเอกสาร 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยกเลกิอนมุตั ิ

 
ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบจ้างบริการ โดยการคลกิ  หลงัช่องเลขที� EA2 หรือ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 7.8  

 

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

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� EA2 หรือเลขที�พ.6-01 หรือ พ.4-05 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

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

บนัทกึงานซอ่ม หรือบริการสว่นเอกชน 

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

ช่องวา่ง 

- คลกิปุ่ ม ปิด หรือกดเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ เมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา 

 

2. ค้นหาข้อมลูใบสั�งงานซอ่ม โดยการคลกิ  หลงัช่องอ้างถึง พ.4-05 จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 7.9  

 

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

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องในตารางแสดงรายการ 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูเลขที� พ.6-01 หรือ พ.4-05 

- 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 หรือกดเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือเมื�อต้องการยกเลกิการค้นหา 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

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

 
รูปที� 7.10  

 

- 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 ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บันทกึข้อมูลรายละเอียดการซ่อม/อะไหล่ที�ใช้ และปิดงานจ้างบริการส่วนเอกชน 

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

2. คลกิ Tab รายละเอยีดการซอ่ม/อะไหลท่ี�ใช้ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.11  

 

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 ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-11 
 

 
รูปที� 7.12  

 

- 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� 7.13  

 

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� 7.14  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-12 
 

- ระบรุหสัระบบ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  ท้ายช่องรหสัระบบ 

(ดวูิธีการใช้งานที�หวัข้อค้นหาข้อมลูรหสัระบบ) 

- ระบรุายละเอียด ,ราคา 

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

ปฏิทินดจูากภาคผนวก)  

2.2. กรณีระบขุ้อมลูรายการอะไหล ่

- คลกิ  อะไหล ่

 
รูปที� 7.15  

 

- 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� 7.16  

 

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

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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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 ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 7.17  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก)   

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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8 
ตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกาํหนดซ่อมบาํรุง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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บทที� 8 : ตรวจสอบเครื�องจักรกลที�ใกล้ครบกาํหนดซ่อมบาํรุง 
 

จากหน้าจอเมนหูลกัระบบซอ่มบาํรุง คลกิปุ่ ม  ตรวจสอบเครื�องจักรกลที�ใกล้ครบกาํหนดซ่อมบาํรุง จะปรากฏ

หน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 8.1  

 
ตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกาํหนดซ่อมบาํรุง 

1. ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลผู้ เชา่แล้ว Enter หรือ คลกิ  หลงัช่องศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ เช่า 

2. ระบชุนิดเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดการซอ่มที�ต้องการตรวจสอบ คลกิเลอืก  เครื�องจกัรกลมมีิเตอร์ , 

เครื�องจกัรกลขนาดเลก็ หรือยานพาหนะ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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3. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมลูในตารางดงัรูป 

 

รูปที� 8.2  

 

4. กรณีต้องการเปลี�ยนเงื�อนไขในการแสดงข้อมลูที�ต้องการตรวจสอบเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดการซอ่ม คลกิปุ่ ม 

เปลี�ยนเงื�อนไข 
 
จัดทาํรายงานขอซ่อม 

1. ค้นหาข้อมลูเครื�องจกัรกลที�ใกล้ครบกําหนดที�ต้องการ (โดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิ  หน้ารายการที�ต้องการนําข้อมลูไปจดัทําใบรายงานขอซอ่ม 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม จัดทาํรายงานขอซ่อม ระบบจะปรากฏหน้าจอใบรายงานขอซอ่มเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ/อปุกรณ์ดงัรูป

(โดยวิธีการบนัทกึข้อมลูใบรายงานขอซอ่มสามารถดไูด้ในบทที� 4 ใบรายงานขอซอ่มเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ/

อปุกรณ์) 

 
รูปที� 8.3  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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แก้ไขกาํหนดซ่อม 

1. คลกิปุ่ ม แก้ไขกาํหนดซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.4  

 

2. ระบขุ้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล แล้ว Enter หรือคลกิ  หลงัช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล  

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการกําหนดบริการครั �งถดัไป สามารถทาํได้ดงันี � 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูการกําหนดบริการครั �งถดัไป 

- ช่องข้อมลูรหสัระบบ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในชอ่งข้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ  (จะปรากฏ

หน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึรายการ สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มรายการ 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงข้อมลู 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแสดงข้อความยืนยนัการแก้ไข 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข  

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 8-6 
 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลโดยการคลกิ  หลงัช่องศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ เช่า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลปัจจบุนั คลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�อหมาย  ที�

มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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2. ค้นหาข้อมลูรหสัระบบโดยการคลกิ  หลงัช่องรหสัระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.6 

 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัระบบ คลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

3. ค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกลโดยการคลกิ  หลงัช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

` 

รูปที� 8.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 
 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  
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9 
รายงานความก้าวหน้าการซ่อมเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ/

อุปกรณ์ประจาํวัน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9 : รายงานความก้าวหน้าการซ่อมเครื�องจักรกล / ยานพาหนะ / อุปกรณ์ประจาํวัน 
 

คลกิปุ่ ม  รายงานความก้าวหน้าการซ่อมเครื�องจักรกล / ยานพาหนะ / อุปกรณ์ประจาํวนั จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 9.1  

 
จัดทาํรายงานความก้าวหน้าการซ่อมฯ 

1. คลกิปุ่ ม จัดทาํรายงานความก้าวหน้าฯ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

  
รูปที� 9.2  

 

2. ระบวุนัที�ที�ต้องการจดัทํารายงานความก้าวหน้าของการซอ่มฯ โดยระบขุ้อมลูในชอ่งวนัที� หรือคลกิ  (วิธีการใช้

ปฏิทินดจูากภาคผนวก)  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจะแสดงข้อมลูในตารางดงัรูป 

 
รูปที� 9.3  

 

4. คลกิเลอืกเครื�องจกัรกลในตารางรายการ  

5. ระบขุ้อมลูรายการงานซอ่ม  

- ระบขุ้อมลูในช่องความก้าวหน้าการซอ่ม ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ หลงัช่อง

ความก้าวหน้าการซอ่ม (จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ระบขุ้อมลูวนัที�คาดวา่จะซอ่มแล้วเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในชอ่งข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ 

6. ระบขุ้อมลู , ลงชื�อ , วนัที�โดยสามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก)  

7. คลกิปุ่ ม บันทกึเพื�อจดัทํารายงานความก้าวหน้า  

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการจดัทํารายงานความก้าวหน้า 

หมายเหตุ 

กรณีจดัทาํรายงานความก้าวหน้าของการซอ่มผู้ใช้ต้องระบขุ้อมลูในช่องความก้าวหน้าการซอ่ม ทกุเครื�องจกัรกลจึงจะ

บนัทกึรายงานความก้าวหน้าการซอ่มได้ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไข (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.4  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถทําการแก้ไขรายการงานซอ่มได้  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูรายงานความก้าวหน้าของการซอ่ม โดยการคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 9.6  

 

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารายงานความก้าวหน้าของการซอ่มฯ คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิ

เครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูรหสัความก้าวหน้าของการซอ่มโดยคลกิ  หลงัปุ่ มความก้าวหน้าการซอ่ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.7  

 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัความก้าวหน้าการซอ่ม คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�

มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา (วิธีการค้นหาดไูด้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.8  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10 
การตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 10 : การตรวจสอบสภาพเครื�องจักรกล 

 
เป็นสว่นที�ใช้บนัทกึข้อมลูการตรวจสภาพเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม การตรวจสภาพเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป 

 
รูปที� 10.1  

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- เลอืกประเภทการตรวจสภาพ โดยคลกิ  ตรวจสภาพทั�วไป หรือตรวจสภาพหลงัซอ่มปรับปรุงสภาพ 

- ช่องข้อมลูเลขที� SD7  

- ช่องข้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ  หลงัช่องหมายเลข

เครื�องจกัรกล (จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ช่องข้อมลูอยูท่ี� สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู หรือคลกิ หลงัช่องอยูท่ี� (จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการ

ค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ช่องข้อมลูวนัที�จดัทาํ สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เลขที�มิเตอร์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ระบขุ้อมลูที� Tab ข้อมลูดชันีสภาพฯ/ประเมินคา่ซอ่ม ระบขุ้อมลูดชันี และการซอ่มในตาราง  

4. คลกิปุ่ ม คาํนวณดัชนีสภาพ ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.2  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. ระบขุ้อมลูเสนอแนะโดยคลกิ Tab ข้อเสนอแนะจะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.3  

 

6. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ข้อเสนอแนะ 

- ตรวจสภาพวนัที� สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก)  

- คลกิเลอืกลงชื�อผู้ตรวจสภาพ 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลู  

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไข (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถทาํการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการดชันีสภาพได้  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูแก้ไข  

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเลขที� SD7 โดยการคลกิ  หลงัช่องเลขที� SD7 หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเลขที� SD7 คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องข้อมลูเลขที� SD7 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล โดยการคลกิ  หลงัช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

-  คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือกหรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม  ล้างเงื�อนไข  ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล โดยการคลกิ  หลงัช่องอยูท่ี� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.7  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลปัจจบุนั คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  

ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม  ล้างเงื�อนไข  ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *   ในช่องข้อมลูชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  หลงัช่องเลขที� SD 7(ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูปที� 

 
รูปที� 10.8  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ปรับปรุงดัชนีสภาพทะเบียน 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการบนัทกึปรับปรุงดชันีสภาพ ข้อมลูที�เลอืกต้องเป็นตรวจสภาพหลงัซอ่มปรับปรุงสภาพ (โดย

วิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.9  

 

2. คลกิปุ่ ม ปรับปรุงดัชนีสภาพทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.10 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการปรับปรุงดชันีสภาพข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการปรับปรุงดชันีสภาพข้อมลู 

หมายเหตุ 

1. หลงัจากที�ทาํการยืนยนัการปรับปรุงดชันีสภาพทะเบยีนแล้ว จะไมส่ามารถแก้ไข หรือลบข้อมลูได้ 

2. ศนูย์เครื�องจกัรกลที�อยูร่ะดบัแขวง หรือหมวด จะไมม่ีสทิธิ�ในการบนัทกึข้อมลูการตรวจสภาพเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11 
กาํหนดให้ศูนย์เครื�องจกัรกลอื�นซ่อมเครื�องจกัรกลชั�วคราว 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 11 : กาํหนดให้ศูนย์เครื�องจักรกลอื�นซ่อมเครื�องจักรกลชั�วคราว 
 

คลกิปุ่ ม  กาํหนดให้ศูนย์เครื�องจักรกลอื�นซ่อมเครื�องจกัรกลชั�วคราว จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 11.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูเลขที�บนัทกึ 

- ช่องข้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ  หลงัช่องหมายเลข

เครื�องจกัรกล (จะปรากฎหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู)  

- ช่องข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่ม ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูแล้วEnter หรือคลกิ หลงัช่องข้อมลูศนูย์

เครื�องจกัรกลที�ซอ่ม (จะปรากฏหน้าจอค้นหาโดยวิธีการค้นหาสามารถดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ช่องข้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวกท้าย

เลม่) 

- คลกิเลอืก ผู้อนมุตั ิ

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไข (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.2  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข  

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูเลขที�บนัทกึ โดยการคลกิ หลงัช่องเลขที�บนัทกึ หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.4  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเลขที�บนัทกึ คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามอื 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหมใ่ห้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *   ในช่องข้อมลูเลขที�บนัทกึ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูหมายเลขเครื�องจกัรกล โดยการคลกิ  หลงัช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล โดยการคลกิ หลงัช่องศนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลปัจจบุนั คลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  

ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม  ล้างเงื�อนไข  ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย   *  ในช่องข้อมลูชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 

 
ปิดการอนุมตัิให้ศูนย์เครื�องจกัรกลอื�นซ่อมชั�วคราว 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการปิดการอนมุตัิให้ศนูย์เครื�องจกัรกลอื�นซอ่มชั�วคราว (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. คลกิ  ปิดการอนมุตัิ ให้ศนูย์เครื�องจกัรกลอื�นซอ่มชั�วคราว 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการปิดการอนมุตั ิ

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการปิดการอนมุตั ิ

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12 
การคืนซากอะไหล่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

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

จากหน้าจอเมนหูลกัระบบซอ่มบาํรุง คลกิปุ่ ม การคืนซากอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 12.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ช่องเอกสารเลขที� 

- ช่องวนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบใุนช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการซากอะไหล ่คลกิที� Tab รายการซากอะไหลจ่ะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.2  

 

เพิ�มรายการซากอะไหล่ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายการซากอะไหล ่

- ข้อมลูรหสัยี�ห้อ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  หลงัช่องรหสัยี�ห้อ(วิธีการ

ค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

- หมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  หลงัช่องหมายเลขพสัดเุพื�อ

ค้นหาและเลอืกรายการ  

- จํานวน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการ สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการบนัทกึรายการ 

แก้ไขรายการซากอะไหล่ 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายการซากอะไหล ่

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

ลบรายการซากอะไหล่ 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายการซากอะไหล ่

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิที� Tab ข้อมลูการลงนามจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.3  

 

5. ระบขุ้อมลูการลงนามในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูสง่ไปโดย 

- ช่องข้อมลูวนัที�สง่ ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีใช้ปฏิทินดไูด้ในภาคผนวก) 

- ช่องข้อมลูผู้จดัสง่ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลู  

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไข (โดยวิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข  

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 12.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

 สามารถทาํการลบเอกสารการคนืซากอะไหลท่ี�มีสถานะ จดัทาํเอกสารเทา่นั �น 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารการคืนซากอะไหล ่โดยการคลกิ  หลงัปุ่ มเอกสารเลขที� หรือ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

 
รูปที� 12.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือ ดบัเบิ �ลคลกิเลอืกรายการในตาราง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเอกสารการคืนซากอะไหล ่คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุ

บนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการใสเ่งื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุชอ่งเป็นชอ่งวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *   ในช่องข้อมลูเอกสารเลขที� 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหายี�ห้อพสัด ุโดยการคลกิ  หลงัปุ่ มรหสัยี�ห้อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือกหรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหายี�ห้อพสัดทุั �งหมด คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการใสเ่งื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุชอ่งเป็นชอ่งวา่ง 

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ค้นหาประเภทและชื�อพสัด ุโดยการคลกิ  หลงัปุ่ มหมายเลขพสัด ุจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.7  

- จากหน้าจอระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาประเภทและชื�อพสัด ุคลกิปุ่ ม ปิดหรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการใสเ่งื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุชอ่งเป็นชอ่งวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องชื�อยี�ห้อพสัด ุหรือชื�อพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ค้นหาข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหล ่โดยคลกิปุ่ ม เพิ�ม ตรงใบเบิกจ่ายอะไหล ่จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.8  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิข้อมลูที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบเบกิจา่ยอะไหล ่คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการใสเ่งื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุชอ่งเป็นชอ่งวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเลขที� พ.10-4 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 12-9 
 

เพิ�มข้อมูลใบเบิกจ่ายอะไหล่ 

1. ค้นหาข้อมลูการคืนซากอะไหลท่ี�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม ข้อมลูใบเบิกจ่ายอะไหลจ่ะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.9  

 

4. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

5. เลอืกรายการที�ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก ระบบจะแสดงข้อมลูในตารางแสดงข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ส่งคลังพสัดุ 

1. ค้นหาเอกสารการคืนซากอะไหลท่ี�ต้องการ (วิธีค้นหาดไูด้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.10 

 

2. คลกิปุ่ ม ส่งคลงัพัสดุ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 12.11 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูการสง่คลงัพสัด ุ

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการสง่คลงัพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกส่งคลังพัสด ุ

1. ค้นหาเอกสารการคืนซากอะไหลท่ี�ต้องการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ(วิธีค้นหาดไูด้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.12 

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งคลัง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 12.13 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ

 
หมายเหตุ 

1. เอกสารที�จะจดัทาํรายการสง่คลงัพสัดจุะต้องมีสถานะ จดัทาํเอกสาร 

2. เอกสารที�จะจดัทาํรายการยกเลกิสง่คลงัพสัดไุด้ต้องมีสถานะ สง่คลงัพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  หลงัช่องเอกสารเลขที� (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.14 

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก)  

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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13 
การคืนอะไหล่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

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

จากหน้าจอเมนหูลกัระบบซอ่มบาํรุง คลกิปุ่ ม การคืนอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 13.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.2  

 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ช่องเอกสารเลขที� 

- ช่องวนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบใุนช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ใบเบิก จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.4  

 

4. ค้นหาข้อมลูใบเบกิที�ต้องการ (วิธีค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

5. คลกิที� Tab รายการอะไหล ่ดงัรูป 

 
รูปที� 13.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. วิธีการเพิ�ม/ ลบ/ แก้ไขรายการอะไหลส่ามารถทําได้ดงันี � 

เพิ�มรายการอะไหล่ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.6  

 

2. คลกิ  รายการที�ต้องการ หรือถ้าต้องการเลอืกทั �งหมด คลกิ  เลอืกทั �งหมด 

3. ระบจํุานวนที�คืนในตารางแสดงข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม เลือก เพื�อบนัทกึรายการ 

5. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อยกเลกิการทํางานและปิดหน้าจอรายการคืนอะไหล ่

แก้ไขรายการอะไหล่ 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายการอะไหล ่

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

ลบรายการอะไหล่ 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายการอะไหล ่

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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7. คลกิที� Tab ข้อมลูการลงนาม ดงัรูป 

 
รูปที� 13.7  

 

8. ระบขุ้อมลูการลงนามในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูสง่ไปโดย 

- ช่องข้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วธีิใช้ปฏิทินดไูด้ในภาคผนวกท้ายเลม่) 

- ช่องข้อมลูผู้จดัสง่ 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลู  

10. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไขขึ �นมา (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถแก้ไขวิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการอะไหลไ่ด้ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อวิธีการเพิ�ม/ลบ/

แก้ไขรายการอะไหล)่ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข  

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

 ไมส่ามารถลบเอกสารการคืนอะไหลท่ี�เอกสารมีสถานะ รับแล้ว และสง่คลงัพสัดไุด้ 

 
ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารการคืนอะไหล ่โดยการคลกิ  หลงัช่องเอกสารเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.8  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเอกสารการคืนอะไหล ่คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการใสเ่งื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุชอ่งเป็นชอ่งวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *   ในช่องข้อมลูเอกสารเลขที� 

 

2. ค้นหาใบเบิกจา่ยอะไหล ่โดยการคลกิปุ่ ม ใบเบิก จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.9  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือกหรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบเบกิจา่ยอะไหล ่คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบน

ขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการใสเ่งื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุชอ่งเป็นชอ่งวา่ง 

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ส่งคลังพสัดุ 

1. ค้นหาเอกสารการคืนอะไหลท่ี�ต้องการ (วิธีค้นหาดไูด้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.10 

 

2. คลกิปุ่ ม ส่งคลงัพัสดุ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.11 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูการสง่คลงัพสัด ุ

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการสง่คลงัพสัด ุ

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกส่งคลังพัสด ุ

1. ค้นหาเอกสารการคืนอะไหลท่ี�ต้องการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ(วิธีค้นหาดไูด้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

 
รูปที� 13.12 

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งคลัง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.13 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ

 
หมายเหตุ 

1. เอกสารที�จะจดัทาํรายการสง่คลงัพสัดจุะต้องมีสถานะ จดัทาํเอกสาร 

2. เอกสารที�จะจดัทาํรายการยกเลกิสง่คลงัพสัดไุด้ต้องมีสถานะ สง่คลงัพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  หลงัช่องเอกสารเลขที� (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.14 

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก)  

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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14 
การส่ง Component เข้าคลังพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 14 : การส่ง Component เข้าคลังพัสด ุ
 

จากหน้าจอเมนหูลกัระบบซอ่มบาํรุง คลกิปุ่ ม การส่ง Component เข้าคลังพัสดุ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 14.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.2  

 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ช่องเอกสารเลขที� 

- ช่องวนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบใุนช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ใบรายงานขอซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.3  

 

4. ค้นหาข้อมลูใบรายงานขอซอ่มที�ต้องการ (วิธีค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

5. คลกิที� Tab รายการอะไหลจ่ะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.4  

 

6. ระบรุาคาตอ่หนว่ย 

7. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8. คลกิที� Tab ข้อมลูการลงนามจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.5  

 

9. ระบขุ้อมลูการลงนามในช่องข้อมลู 

- ช่องข้อมลูสง่ไปโดย 

- ช่องข้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วธีิใช้ปฏิทินดไูด้ในภาคผนวก) 

- ช่องข้อมลูผู้จดัสง่ 

10. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลู  

11. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไข (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข  

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (โดยวิธีการค้นหา ดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 14.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อทาํการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการทํางาน 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาเอกสารการสง่ Component เข้าคลงัพสัด ุโดยการคลกิ  หลงัช่องเอกสารเลขที� หรือคลกิปุ่ ม ค้นหา จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.7  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเอกสารการสง่ Component เข้าคลงัพสัด ุคลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิ

เครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ในกรณีที�ต้องการใสเ่งื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุชอ่งเป็นชอ่งวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *   ในช่องข้อมลูเอกสารเลขที� 

 

2. ค้นหาใบขอซอ่ม โดยการคลกิปุ่ ม ใบรายงานขอซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.8  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือกหรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบขอซอ่ม คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- ในกรณีที�ต้องการใสเ่งื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขทกุชอ่งเป็นชอ่งวา่ง 

- ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *   ในช่องเลขที� พ.6-01 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ส่งคลังพสัดุ 

1. ค้นหาเอกสารการสง่ Component เข้าคลงัพสัดทุี�ต้องการ (วิธีค้นหาดไูด้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

  
รูปที� 14.9  

 

2. คลกิปุ่ ม ส่งคลงัพัสดุ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 14.10 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูการสง่คลงัพสัด ุ

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิเพื�อยกเลกิการสง่คลงัพสัด ุ

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกส่งคลังพัสด ุ

1. ค้นหาเอกสารการสง่ Component เข้าคลงัพสัดทุี�ต้องการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ(วิธีค้นหาดไูด้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู)จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.11 

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งคลัง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 14.12 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยกเลกิสง่คลงัพสัด ุ

 
หมายเหตุ 

1. เอกสารที�จะจดัทาํรายการสง่คลงัพสัดจุะต้องมีสถานะ จดัทาํเอกสาร 

2. เอกสารที�จะจดัทาํรายการยกเลกิสง่คลงัพสัดไุด้ต้องมีสถานะ สง่คลงัพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ข้อมลู 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  หลงัช่องเอกสารเลขที� (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.13 

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก)  

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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15 
สรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมประจาํเดอืน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 15 : สรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมประจาํเดือน 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการสรุปคา่ใช้จ่ายการซอ่มประจําเดอืน ทั �งงานเงินทนุหมนุเวียน และงานนอกเงินทนุหมนุเวียน 

โดยคลกิเลอืกปุ่ ม สรุปค่าใช้จ่ายประจาํเดือน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
 

 
รูปที� 15.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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สรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมประจาํเดือน 

1. ระบขุ้อมลูเดือนที�คาํนวณ และ ปี พ.ศ. 

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 15.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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4. คลกิปุ่ ม ประมวลผล จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 15.4  

 

5. คลกิปุ่ ม  ยนืยนัการประมวลผล  เมื�อต้องการยืนยนัการสรุปคา่ใช้จา่ยการซอ่มประจําเดอืน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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ค้นหาสรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมประจาํเดือน 

สามารถทาํการค้นหาสรุปคา่ใช้จา่ยในการซอ่มประจําเดือนได้ 2 วธีิ 

1. คลกิปุ่ ม  ค้นหา  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.5  

 

- ระบปีุงบประมาณที�ต้องการค้นหา 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการในตารางที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

- กรณีที�ต้องการระบเุงื�อนไขใหม ่ให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข  ระบบจะทําการล้างเงื�อนไขข้อมลูทกุช่องเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู ศนูย์เครื�องเครื�องจกัรกล , เดือนที�คํานวณ , พ.ศ. แล้วคลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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การยนืยนัการประมวลผล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ(วิธีการค้นหาดไูด้จากหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการประมวลผลจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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ขอยกเลิกการยนืยนัการสรุปข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาสรุปคา่ใช้จ่ายการซอ่มประจําเดือน) 

2. คลกิปุ่ ม ขอยกเลกิการสรุปข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.8  

 

3. กรณีที�ต้องการยกเลกิการขอยกเลกิการสรุปข้อมลู คลกิปุ่ ม Undo ขอยกเลกิการสรุปข้อมูล 

 
ยนืยนัการยกเลกิการสรุปข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการยืนยนัการยกเลกิที�มีสถานะ ขอยกเลกิการสรุปข้อมลู (ดวูิธีค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาสรุป

คา่ใช้จา่ยการซอ่มประจําเดือน) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมประจาํเดือน 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (ดวูิธีค้นหาได้จากหวัข้อ ค้นหาสรุปคา่ใช้จ่ายการซอ่มประจําเดือน) 

2. คลกิปุ่ ม ลบข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.9  

 

3. กรณีต้องการร่างสรุปข้อมลูใหมค่ลกิปุ่ ม ประมวลผลใหม่  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง   
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รายการเอกสารที�ยงัไม่ปิดงาน 

 กรณีที�ทําการสรุปคา่ใช้จา่ยการซอ่มประจําเดือน แล้วมีรายการ เอกสารที�ยงัไมปิ่ดงาน เมื�อผู้ใช้ทําการประมวลผล 

ระบบแสดงข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 15.10 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ที�ข้อความ ระบบแสดงปุ่ ม รายการเอกสารที�ยงัไม่ปิดงาน ในหน้าจอ  

- คลกิปุ่ ม รายการเอกสารที�ยงัไม่ปิดงาน ระบบแสดงหน้าจอ รายละเอียดรายการเอกสารดงัรูป  

 
รูปที� 15.11 

 

- ผู้ใช้สามารถ Export รายการเอกสารที�ยงัไมปิ่ดงานได้ โดยคลกิปุ่ ม นําลงไฟล์  จากนั �นเลอืก Path ที�

ต้องการจดัเก็บไฟล์ แล้วบนัทกึ ระบบแสดงข้อความ เมื�อบนัทกึข้อมลูสาํเร็จดงัรูป  

 
รูปที� 15.12 

 

หมายเหตุ 

 ถ้าไมใ่ช่สาํนกัเครื�องกลและสื�อสารกรมทางหลวงจะสามารถดขู้อมลูได้เฉพาะศนูย์เครื�องจกัรกลของตวัเองและไม่

สามารถยืนยนัยกเลกิข้อมลูได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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16 
การสืบค้นข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 16 : การสืบค้นข้อมูล 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูตา่ง ๆ โดยคลกิเลอืก ปุ่ ม สืบค้น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.1  

 

ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ดังนี � 

1. สบืค้นประวตัิการซอ่ม 

2. สบืค้นสรุปคา่ใช้จ่ายแยกตามรายการ 

3. สบืค้นเครื�องจกัรที�เข้าซอ่ม 

4. สบืค้นใบเบิกที�ยงัไมไ่ด้ปิดงานซอ่ม 

5. สบืค้นรายงานความก้าวหน้าการซอ่ม 

6. สบืค้น Component เพื�อซอ่ม 

7. สบืค้นข้อมลูใบเบกิจ่ายอะไหลแ่ละใบจ้างซอ่ม 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 16-3 
 

วิธีการสืบค้นข้อมูล 

1. คลกิเลอืกการสบืค้นที�ต้องการดขู้อมลู ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 16.2  

 

2. ระบขุ้อมลูเงื�อนไขที�ต้องการสบืค้นในช่องข้อมลูเงื�อนไขการค้นหา 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในช่องแสดงรายการ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.3  

 

5. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์รายงาน วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

6. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

7. กรณีต้องการลบเงื�อนไขในช่องข้อมลูตา่ง ๆ จากหน้าจอสบืค้น คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็น

ช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลูเป็น File ข้อมลู คลกิเลอืกที�ช่องสี�เหลี�ยมหน้า นําลง File และคลกิปุ่ มพิมพ์ 

9. กรณีต้องการเปลี�ยน Directory จดัเก็บ File คลกิที�ปุ่ มท้ายช่องนําลง File จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 16.4  

 

- จากหน้าจอ เลอืก Directory ที�ต้องการจดัเก็บ File ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

10. กรณีต้องการออกจากหน้าจอสบืค้น คลกิปุ่ ม ออก 
 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ  

1. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไข หมายเลขเครื�องจกัรกล จากการคลกิ ท้ายช่องหมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการค้นหา (ระบอุยา่งน้อย 1 รายการ) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตารางแสดงรายการ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก  

- ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไข ศนูย์เครื�องจกัรกล จากการคลกิ ท้ายชอ่งศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 16.6  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการค้นหา(ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

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

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

- เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก   

- ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบล้างเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาศนูย์เครื�องจกัรกลปัจจบุนั คลกิปุ่ ม ปิด 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขใบเบิกรหสัประเภทเครื�องจกัรกล จากการคลกิ ท้ายช่องรหสัประเภทเครื�องจกัรกล

ระบบปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 16.7  

 

- เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือ ดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหารหสัประเภทเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ปิด 

 

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

ข้อความเตือนดงัรูป 

 
รูปที� 16.8  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  
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17 
รายงาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 17 : รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงานข้อมลูเกี�ยวกบัการซอ่มบํารุง ทั �งงานเงินทนุหมนุเวยีน และงานนอกเงินทนุหมนุเวยีน 

โดยคลกิเลอืกปุ่ ม รายงาน ของแตล่ะ Tab ข้อมลู จะปรากฏหน้าจอ ในรูปแบบเดียวกนั ดงัรูป  

 
รูปที� 17.1  

 
ระบบมีรายงานดังนี � 

1. รายงานสรุปขอซอ่มเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ/อปุกรณ์ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล แล้ว Enter หรือ คลกิ  หมายเลขเครื�องจกัรกล 

 

2. รายงานสรุปการจ้างซอ่มเอกชน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบวุนัที� EA2 จาก แล้ว Enter หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

 

3. รายงานสรุปความก้าวหน้าของการซอ่มเครื�องจกัรกล/อปุกรณ์ประจําวนั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล  



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง  

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบวุนัที� พ.6-03 จาก แล้วEnter หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

 

4. รายงานเครื�องจกัรกลที�ครบกําหนดซอ่มบาํรุง ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล , ถึง แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล , ถึง  

- ระบชุนิดเครื�องจกัร คลกิ  เครื�องจกัรกลมีมเิตอร์ , เครื�องจกัรกลขนาดเลก็ , หรือยานพาหนะ 

- ระบรุะยะที�ใกล้ครบกําหนด  

 

5. รายงานประเภทการซอ่มรายเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบวุนัที� พ.6-03 จาก แล้วEnter หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

 

6. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายในการบริหารเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล  

- คลกิเลอืกข้อมลูประจําเดือน จาก 

- ระบ ุพ.ศ. 

 

7. สรุปจํานวนเครื�องจกัรกลที�เข้าซอ่ม / ซอ่มเสร็จ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล  

- ระบวุนัที� พ.6-01 จาก แล้วEnter หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

 

8. รายงานการเปลี�ยน Component / หมายเลขเครื�องยนต์ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล  

 

9. รายงานแสดงการใช้อะไหลแ่ละข้อมลูเลขที�มิเตอร์ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกล  

 

10. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายในการบริหารเครื�องจกัรกล รายเครื�องจกัร ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- คลกิเลอืกข้อมลูประจําเดือน จาก 

- ระบ ุพ.ศ. 

 

11. รายงานสรุปจํานวนการซอ่มแยกระบบ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั แล้วEnter หรือคลกิ  ศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั 
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วิธีเรียกดูรายงานมีดังนี � 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการเรียกด ู

2. ระบเุงื�อนไขที�กําหนด  

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน ดงัรูป 

 
รูปที� 17.2  

 

4. กรณีต้องการพิมพ์รายงานออกจากระบบ คลกิปุ่ ม  (ดวูิธีการพิมพ์จากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อต้องการออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

6. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลูเป็น ให้คลกิ  นําลง File 
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- คลกิ  นําลง File ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 17.3  

 

- คลกิเลอืก Save in ที�ต้องการจดัเก็บข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

7. ออกจากหน้าจอรายงานคลกิปุ่ ม กลับเมนูก่อนหน้า 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีที�ไมร่ะบขุ้อมลูที�บงัคบัให้ระบ ุระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 
 

 
รูปที� 17.4  
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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 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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การสั�งพมิพ์เอกสาร 
 

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

 
รูปที� 1 

 

จากหน้าจอมีวิธีการใช้งานดงันี � 

- หมายเลข 1 และ 2 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปที�หน้าแรกสดุ และหน้าสดุท้าย 

- หมายเลข 3 และ 4 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปข้างหน้าและข้างหลงัไปทลีะ 1 หน้า  

- หมายเลข 5 เป็นช่องแสดงหมายเลขแผน่งานวา่อยูท่ี�แผน่งานที�เทา่ไหร่จากแผน่งานทั �งหมดเทา่ไหร่ 

- หมายเลข 6 และ 7 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้แวน่ตาขยาย 

- หมายเลข 8 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้เปอร์เซ็นต์ 

- หมายเลข 9 เป็นการสั�งพิมพ์รายงานในรายการปัจจบุนั 

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

 

 
รูปที� 2 

 

3 4 

1 2 5 

6 

7 

8 

9 
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- จากหน้าจอ ผู้ใช้สามารถเลอืกคลกิการพิมพ์แผน่งานได้ตามจํานวนที�ต้องการได้ โดยเลอืกคลกิวงกลมหน้า

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

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบพิมพ์รายงานออกจากระบบ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์รายงาน 

- คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 3 

 

จากหน้าจอผู้ใช้สามารถเลอืกเครื�องพิมพ์ที�ต้องการ จากปุ่ มแสดงรายการ คลกิปุ่ ม OK ระบบพิมพ์รายงานออกจาก

เครื�องพมิพ์ คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์ 
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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 ดงัรูป 

 
รูปที� 2 

 

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

แสดง File ที�จดัเก็บ ดงัรูป 

 
รูปที� 3 

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

 
รูปที� 4 

 

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

7. คลกิปุ่ ม ถดัไป  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
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 >  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6 

 

11. เลอืกตวัรูปแบบข้อมลูคอลมัน์ ข้อความ (ที�หมายเลข 4) 

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

4 
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รูปที� 7 
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ภาคผนวก ง 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบการซอ่มบาํรุง 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม เปลี�ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่นใหม ่

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความแจ้งให้ทราบ ดงัรูป 

 
รูปที� 2 

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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