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บทที� 1 : บทนํา 
 

ระบบการซอ่มปรับปรุงสภาพ เป็นระบบงานที�บริหารงานซอ่มปรับปรุงสภาพ โดยการซอ่มปรับปรุงสภาพจะเป็น

เครื�องจกัรกลในรหสั O (ซอ่มปรับปรุงสภาพ), โดยการซอ่มปรับปรุงสภาพได้จะต้องให้สาํนกัทางหลวง/ศนูย์ฯ ผู้ รับผิดชอบ

เครื�องจกัรกลทําเรื�องซอ่มปรับปรุงสภาพเข้ามาที�สาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร ซึ�งสาํนกัเครื�องกลฯ จะทําการพจิารณาจากประวตัิ

การซอ่ม ประวตัิการใช้งาน และวงเงินคา่ใช้จา่ยที�ต้องใช้ในการซอ่มปรับปรุงสภาพ โดยเปรียบเทียบกบัวงเงินงบประมาณที�มี 

เพื�อกําหนดวา่จะสามารถซอ่มปรับปรุงสภาพให้กบัเครื�องจกัรกลของสาํนกังานทางหลวง แขวงการทาง ศนูย์สร้างทาง ศนูย์

สร้างและบรูณะสะพานใด ในจํานวนกี�เครื�อง โดยระบบงานซอ่มปรับปรุงสภาพให้ผู้ปฏิบตัิต้องสามารถทําการบนัทกึเอกสาร

ตา่ง ๆ ได้แก่ แผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพ, แผนอนมุตัิซอ่มปรับปรุงสภาพ รวมถึงผลการซอ่มปรับปรุงสภาพ จากการปฏิบตัเิพื�อ

ใช้ดสูถานะของงาน รวมทั �งจดัทาํรายงานสรุปการปฏิบตัิงาน 

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ ๆ ไป 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 
 

การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

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

เครื�องจกัรกล V2 

2. ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน เพื�อเข้าสูร่ะบบการซอ่มเครื�องจกัรกลดงัรูป 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบ ุชื�อผู้ใช้ 

4. ระบ ุรหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 2.2 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

 

 
รูปที� 2.2  
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6. คลกิปุ่ ม ระบบการซ่อมปรับปรุงสภาพ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  

 

7. คลกิปุ่ ม กลับเมนูหลกั เพื�อกลบัสูห่น้าจอเมนหูลกัระบบการซอ่มเครื�องจกัรกล 

 

ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
1. ระบบการซอ่มปรับปรุงสภาพ มีเมนกูารทาํงานดงันี � 

1.1 จดัทําแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปี 

1.2 อนมุตัิเครื�องจกัรกลซอ่มปรับปรุงสภาพ 

1.3 เพิ�มเครื�องจกัรกลขอซอ่มปรับปรุงสภาพระหวา่งปี 

1.4 ผลการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

1.5 ข้อมลูเครื�องจกัรกลจากการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

1.6 แก้ไขการปรับปรุงสนิทรัพย์ 
 

การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 
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การออกจากโปรแกรม 
1. คลกิปุ่ ม จบโปรแกรม  หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 2.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการออกจากโปรแกรม 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการออกจากโปรแกรม 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีใสชื่�อผู้ใช้ระบบและรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.5  

 

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

 
รูปที� 2.6  
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- คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.7  

 

- ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

- คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนเพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

- ภายหลงัจากที�ลงทะเบียนเครื�องแล้วต้องมีการอนมุตัิการใช้งานเครื�องจากสว่นกลางจึงจะสามารถเข้าใช้

งานระบบได้ 
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3 
ข้อมูลหลัก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

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

 เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างข้อมลูเริ�มต้นการทํางานของระบบ โดยคลกิเลอืกข้อมลูหลกัที� Tab สว่นกลาง จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูปที�  

 
รูปที� 3.1  

 

มีหัวข้อการทาํงานที�เกี�ยวข้องกับระบบซ่อมปรับปรุงสภาพดงันี � 

1. กําหนดวงเงินซอ่มปรับปรุงสภาพ 

2. กําหนดเวลาบนัทกึแผนซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปี 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กาํหนดวงเงนิการซ่อมปรับปรุงสภาพ 
เป็นการกําหนดกรอบวงเงินการซอ่มปรับปรุงสภาพให้กบัเครื�องจกัรกล โดยคลกิปุ่ ม กาํหนดวงเงนิซ่อมปรับปรุง

สภาพ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.2  

 

เพิ�มข้อมูล 
1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการกําหนดวงเงินซอ่มปรับปรุงสภาพ 

- รหสัเครื�องจกัรกล รหสักลุม่เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู หรือคลกิ ท้ายช่องเพื�อค้นหา

เครื�องจกัรกล 

- วงเงินซอ่มปรับปรุงสภาพ, หมายเหต ุ  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องระบขุ้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

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

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

คัดลอกข้อมูล 
1. คลกิปุ่ ม คดัลอกข้อมูล ระบบแสดหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 3.3  

2. ระบขุ้อมลูคดัลอกจากปีงบประมาณ และ  ข้อมลูไปยงัปีงบประมาณ  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการคดัลอกข้อมลูตามปีงบประมาณที�ระบ ุ

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการทํารายการคดัลอกข้อมลูหรือออกจากหน้าจอการทาํงาน 

ลบข้อมูล 
1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบรายการ 

 

ค้นหารหัสเครื�องจกัรกล 

1. คลกิปุ่ ม  ท้ายช่องรหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.5  

 

2. เลอืกการเรียงข้อมลูแล้วระบขุ้อมลูที�ต้องการค้นหาตามการเรียงข้อมลูที�เลอืก เช่น 

- เลอืกการเรียงข้อมลูตามชื�อเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื�อเครื�องจกัรกลเพื�อค้นหารายการ 

- เลอืกการเรียงข้อมลูตามรหสัเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบรุหสัเครื�องจกัรกลเพื�อค้นหารายการ 

3. เลอืกข้อมลูที�ต้องการคลกิปุ่ ม เลอืก ระบบแสดงข้อมลูที�หน้าจอกําหนดกรอบวงเงินการซอ่มปรับปรุงสภาพ  

4. กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาคลกิปุ่ ม ปิด 

 

พิมพ์ข้อมลูกรอบวงเงนิซ่อมปรับปรุงสภาพ 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

 
รูปที� 3.6  

 

2. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

3. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

กาํหนดเวลาบันทกึแผนซ่อมปรับปรุงสภาพประจาํปี 
เป็นการกําหนดเวลาบนัทกึแผนซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปี คลกิปุ่ ม กาํหนดเวลาบันทึกแผนซ่อมปรับปรุงสภาพ

ประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.7  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบรุายละเอียดการกําหนดเวลาบนัทกึแผนซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปี 

- ประจําปี 

- จากวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ถึง ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูสูร่ะบบ 

 

แก้ไขข้อมูล 
1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูวนัที�จาก และถงึ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 
1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 
 

 
รูปที� 3.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4 
จดัทาํแผนขอซ่อมปรับปรุงสภาพประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 4 : จัดทาํแผนขอซ่อมปรับปรุงสภาพประจาํปี 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปี คลกิปุ่ ม ระบบการซ่อมปรับปรุงสภาพ เข้าสูห่น้าจอ

เมนหูลกัระบบการซอ่มปรับปรุงสภาพ จากนั �นคลกิปุ่ ม จัดทาํแผนขอซ่อมปรับปรุงสภาพประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.1  

 

จัดทาํแผนขอซ่อมปรับปรุงสภาพประจาํปี 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ แล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 4.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม เพิ�ม ที�หน้าจอจดัทําแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปี 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการเครื�องจกัรกลในแผนซอ่มปรับปรุงสภาพ สามารถทาํได้ดงันี � 

4.1. เพิ�มรายการเครื�องจกัรกล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูความสาํคญั 

3. ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  เพื�อค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการ 

4. คลกิ  ระบเุดือนที�ซอ่ม 

5. ระบขุ้อมลู มิเตอร์ (กรณีเครื�องจกัรที�เลอืกมีข้อมลูมเิตอร์ลา่สดุ ระบบจะแสดงข้อมลูมิเตอร์จากระบบเป็นคา่

ตั �งต้นให้) 

6. ระบเุวลาทาํการ 

7. ระบคุา่จ้างซอ่ม 

8. ระบคุา่อะไหล ่

9. ระบรุะบบที�ซอ่ม โดยคลกิปุ่ ม ระบบที�ซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.3  

 

- คลกิ  เลอืกทั �งหมด เพื�อเลอืกระบบซอ่มทกุรายการหรือ คลกิ  หน้าระบบซอ่มที�ต้องการ

กรณีไมต้่องการเลอืกทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม เลือก เพื�อเลอืกรายการระบบซอ่ม 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอกําหนดระบบที�ซอ่ม หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

10. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการเครื�องจกัรกลลงในรายละเอียดจดัทาํแผนขอซอ่ม และสามารถ

ทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

11. เมื�อต้องการยกเลกิการเพิ�มรายการคลกิปุ่ ม ยกเลิก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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4.2. แก้ไขรายละเอยีดจดัทําแผนขอซอ่ม 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายละเอยีดจดัทําแผนขอซอ่ม 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

4.3. ลบรายละเอียดจดัทาํแผนขอซอ่ม 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายละเอียดจดัทาํแผนขอซอ่ม 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู หรือคลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

5. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4  

 

6. ระบขุ้อมลูการลงนาม ดงันี � 

- ผู้รายงาน 

- ตําแหนง่ 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ผู้ รับรอง 

- ตําแหนง่ 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปี 

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปี 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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การค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.5  

 

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

4. เลอืกข้อมลูที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

6. กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

การแก้ไขข้อมูล  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที�ปุ่ ม  แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดจดัทาํแผนขอซอ่ม (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการเครื�องจกัรกลในแผนซอ่ม

ปรับปรุงสภาพ) 

4. แก้ไขข้อมลูการลงนาม 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูแก้ไข 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

ส่งข้อมูลแผนซ่อมปรับปรุงสภาพให้ส่วนกลาง 

 การสง่ข้อมลูแผนซอ่มปรับปรุงสภาพให้สว่นกลางเป็นการทาํงานของศนูย์เครื�องจกัรกลสว่นภมูิภาคให้ศนูย์

เครื�องจกัรกลสว่นกลางตรวจสอบข้อมลู และดําเนินการอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพ วิธีการสง่ข้อมลูสามารถทาํได้ดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 4.7  



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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2. คลกิปุ่ ม ส่งส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.8  

 

3.  คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่ข้อมลูให้สว่นกลาง 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการสง่ข้อมลูให้สว่นกลาง 
 

ส่งกลับข้อมูลแผนซ่อมปรับปรุงสภาพให้ส่วนภมูิภาค 

 การสง่กลบั ข้อมลูแผนซอ่มปรับปรุงสภาพ ดําเนินการโดยศนูย์เครื�องจกัรกลสว่นกลาง ซึ�งภายหลงัจากที�ศนูย์

เครื�องจกัรกลในสว่นภมูิภาคทาํการสง่ข้อมลูแผนซอ่มปรับปรุงสภาพให้ศนูย์เครื�องจกัรกลสว่นกลางแล้ว เมื�อศนูย์เครื�องจกัรกล

สว่นกลางตรวจสอบและต้องมกีารแก้ไขข้อมลู สามารถสง่ข้อมลูกลบัไปให้ศนูย์เครื�องจกัรกลในสว่นภมูิภาคทาํการแก้ไขข้อมลู 

สามารถทาํได้ดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.9  



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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2. คลกิปุ่ ม ส่งกลับ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.10  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่กลบั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการสง่กลบั 

 
พิมพ์แผนขอซ่อมปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.11  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสารแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะ วธีิการใช้งาน

หน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 
พิมพ์รายละเอียดประกอบแผนขอซ่อมปรับปรุงสภาพเครื�องจักรกล/ยานพาหนะ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.12  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสารรายละเอียดประกอบแผนซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ 

วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 
หมายเหตุ 

1. การสร้างแผนปีตอ่ไป สว่นกลางจะเป็นผู้ กําหนดชว่งเวลาในการจดัทําแผนซอ่มปรับปรุงสภาพ โดยศนูย์เครื�องจกัรกล

ตา่ง ๆ จะบนัทกึได้ในช่วงเวลาที�กําหนด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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2. กรณีที�ทําการสร้างหรือแก้ไขแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพโดยไมอ่ยูใ่นช่วงเวลาที�กําหนดระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ

ดงัรูป 

 
รูปที� 4.13  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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5 
อนุมัตเิครื�องจกัรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 5 : อนุมัตเิครื�องจกัรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการอนมุตักิารซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ระบบการซ่อมปรับปรุงสภาพ เข้าสู่

หน้าจอเมนหูลกัระบบการซอ่มปรับปรุงสภาพ จากนั �นคลกิปุ่ ม อนุมัติเครื�องจกัรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 
 

 
รูปที� 5.1  

 

เพิ�มข้อมูลอนุมตัิเครื�องจักรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2  

 

2. เลอืก  ประจําปี หรือระหวา่งปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ  

4. ระบ ุครั �งที� กรณีเลอืกระหวา่งปี  

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อเพิ�มข้อมลูการอนมุตัิเครื�องจกัรกลซอ่มปรับปรุงสภาพ 

6. คลกิ Tab ข้อมูลการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3  

 

7. คลกิปุ่ ม แก้ไขข้อมูลการลงนาม  

8. ระบขุ้อมลูผู้ลงนามดงันี �  

- ผู้ทํารายงาน 

- ตําแหนง่ 

- ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ชอ่งข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ผู้ตรวจสอบ 

- ตําแหนง่ 

- ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ชอ่งข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ผู้อนมุตัิแผน 

- ตําแหนง่ 

- ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ชอ่งข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการลงนาม  



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูผู้ลงนาม  
 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.4  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการค้นหา 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม ตกลง หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีที�ต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด คลกิ  ทั �งหมดแล้วคลกิปุ่ ม ค้นหา 

6. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องเงื�อนไขการค้นหาทกุช่องเป็น

ช่องวา่ง 

7. ต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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อนุมตัิเครื�องจกัรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ 

1. ค้นหาข้อมลูอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  อนมุตัิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.6  

 

4. ระบเุงื�อนไขค้นหาเครื�องจกัรกลที�ต้องการอนมุตั ิ

5. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

6. คลกิ  เลอืกรายการที�ต้องการ หรือคลกิ เลอืกทั �งหมดเมื�อต้องการเลอืกทกุรายการ 

7. ระบขุ้อมลูการอนมุตัิ ดงันี � 

- วนัที�อนมุตัิ/วนัที�ไมอ่นมุตัิ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิปุ่ ม  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

- กําหนดอายกุารใช้งานมาตรฐานใหม ่

- ศนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่ม 

- งบประมาณคา่จ้างซอ่ม 

- งบประมาณคา่อะไหล ่

8. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการอนุมัติ เพื�อเปลี�ยนสถานะเครื�องจกัรกลที�เลอืกเป็น อนมุตั ิ

9. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจออนมุตัิเครื�องจกัรกล 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รออนุมตัิเครื�องจกัรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ 

1. ค้นหาข้อมลูอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  รออนมุตั ิ

3. คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.7  

 

4. ระบเุงื�อนไขการค้นหาเครื�องจกัรกลที�ต้องการรออนมุตั ิ

5. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

6. คลกิ  เลอืกรายการที�ต้องการ หรือคลกิ เลอืกทั �งหมดเมื�อต้องการเลอืกทกุรายการ 

7. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรออนุมัติ เพื�อเปลี�ยนสถานะเครื�องจกัรกลที�เลอืกเป็น รออนมุตั ิ

8. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอรออนมุตัิเครื�องจกัรกล 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ไม่อนุมตัิเครื�องจกัรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ 

1. ค้นหาข้อมลูอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  ไมอ่นมุตั ิจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.8  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.9  

 

4. ระบเุงื�อนไขการค้นหาเครื�องจกัรกลที�ต้องการไมอ่นมุตั ิ

5. คลกิปุ่ ม ค้นหา  ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

6. คลกิ  เลอืกรายการที�ต้องการ หรือ คลกิ เลอืกทั �งหมดเมื�อต้องการเลอืกทกุรายการ 

7. ระบขุ้อมลูวนัที�อนมุตัิ/วนัที�ไมอ่นมุตัิ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิปุ่ ม  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

8. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการไม่อนุมัติ เพื�อเปลี�ยนสถานะเครื�องจกัรกลที�เลอืกเป็น ไมอ่นมุตั ิ

9. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอไมอ่นมุตัิเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกการอนุมัต ิ

1. ค้นหาข้อมลูอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  ยกเลกิอนมุตัิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.10  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.11  

 

4. ระบเุงื�อนไขการค้นหาเครื�องจกัรกลที�ต้องการยกเลกิอนมุตั ิ

5. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

6. คลกิ  เลอืกรายการที�ต้องการ หรือคลกิ เลอืกทั �งหมดเมื�อต้องการเลอืกทกุรายการ 

7. ระบขุ้อมลูวนัที�ยกเลกิอนมุตัิ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิปุ่ ม  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

8. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการยกเลกิอนุมตัิ เพื�อเปลี�ยนสถานะเครื�องจกัรกลที�เลอืกเป็น ยกเลกิอนมุตั ิ

9. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอยกเลกิอนมุตัิเครื�องจกัรกล 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูลอนุมัตเิครื�องจกัรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ 

1. ค้นหาข้อมลูอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ข้อมูลการลงนาม  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขข้อมูลการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.12  

 

4. แก้ไขข้อมลูผู้ลงนาม 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูผู้ลงนามที�แก้ไข 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลูผู้ลงนาม 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขรายละเอียดการอนุมัติเครื�องจักรกลซ่อมปรับปรุงสภาพ 

1. ค้นหาข้อมลูอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  อนมุตัิ,ไมอ่นมุตัิ หรือยกเลกิอนมุตัิ ระบบจะแสดงรายการและรายละเอียดเครื�องจกัรกลตามสถานะการ

อนมุตัิดงันี � 

- เลอืก  อนมุตัิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.13  

 

- เลอืก  ไมอ่นมุตัิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.14  



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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- เลอืก  ยกเลกิอนมุตัิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.15  

 

3. เลอืกเครื�องจกัรกลที�ต้องการแก้ไขในตาราง 

4. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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พิมพ์แผนซ่อมปรับปรุงสภาพเครื�องจักรกลและยานพาหนะที�ได้รับอนุมตั ิ

1. ค้นหาข้อมลูอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ  อนมุตั ิปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.16  
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3. คลกิปุ่ ม พิมพ์รายละเอียด  ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.17  

 

4. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสารแผนซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะที�ได้รับอนมุตัิ วิธีการใช้

งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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6 
เพิ�มเครื�องจกัรกลขอซ่อมปรับปรุงสภาพระหว่างปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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บทที� 6 : เพิ�มเครื�องจักรกลขอซ่อมปรับปรุงสภาพระหว่างปี 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการเพิ�มเครื�องจกัรกลเพื�อซอ่มปรับปรุงสภาพให้อยูใ่นแผนซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปีโดยเครื�องจกัรกล

ที�เพิ�มจะแสดงเป็นขอซอ่มปรับปรุงสภาพระหวา่งปี คลกิปุ่ ม ระบบการซ่อมปรับปรุงสภาพ เข้าสูห่น้าจอเมนหูลกัระบบการ

ซอ่มปรับปรุงสภาพ จากนั �นคลกิปุ่ ม เพิ�มเครื�องจกัรกลขอซ่อมปรับปรุงสภาพระหว่างปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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เพิ�มเครื�องจกัรกลขอซ่อมปรับปรุงสภาพระหว่างปี 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม ระบบแสดงข้อมลูรายละเอยีดแผนซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปีที�หน้าจอ เพิ�มเครื�องจกัรกลระหวา่งปี  

- กรณีที�ไมม่ีการจดัทาํแผนซอ่มปรับปรุงสภาพประจําปีจะไมส่ามารถจดัทาํแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพระหวา่งปี

ได้ โดยระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.2  

 

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการเครื�องจกัรกลในแผนซอ่มขอปรับปรุงสภาพระหวา่งปี สามารถทาํได้ดงันี � 

3.1. เพิ�มรายการเครื�องจกัรกล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูความสาํคญั 

3. ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล หรือคลกิ  เพื�อค้นหาหมายเลขเครื�องจกัรกลที�ต้องการ 

4. คลกิ  ระบเุดือนที�ซอ่ม 

5. ระบขุ้อมลู มิเตอร์ (กรณีเครื�องจกัรที�เลอืกมีข้อมลูมเิตอร์ลา่สดุ ระบบจะแสดงข้อมลูมิเตอร์จากระบบเป็นคา่

ตั �งต้นให้) 

6. ระบเุวลาทาํการ 

7. ระบคุา่จ้างซอ่ม 

8. ระบคุา่อะไหล ่



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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9. ระบรุะบบที�ซอ่ม โดยคลกิปุ่ ม ระบบที�ซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.3  

 

- คลกิ  เลอืกทั �งหมด เพื�อเลอืกระบบซอ่มทกุรายการหรือ คลกิ  หน้าระบบซอ่มที�ต้องการ

กรณีไมต้่องการเลอืกทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม เลือก เพื�อเลอืกรายการระบบซอ่ม 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอกําหนดระบบที�ซอ่ม หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

10. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการเครื�องจกัรกลลงในรายละเอียดจดัทาํแผนขอซอ่ม และสามารถ

ทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

11. เมื�อต้องการยกเลกิการเพิ�มรายการคลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ 
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3.2. แก้ไขรายละเอยีดจดัทําแผนขอซอ่ม 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายละเอยีดจดัทําแผนขอซอ่ม 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3. ลบรายละเอียดจดัทาํแผนขอซอ่ม 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายละเอียดจดัทาํแผนขอซอ่ม 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู หรือคลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

4. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.4  

 

5. ระบขุ้อมลูการลงนาม ดงันี � 

- ผู้รายงาน 

- ตําแหนง่ 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ผู้ รับรอง 

- ตําแหนง่ 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการเพิ�มเครื�องจกัรกลขอซอ่มปรับปรุงสภาพระหวา่งปี 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มเครื�องจกัรกลขอซอ่มปรับปรุงสภาพระหวา่งปี 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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การค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.5  

 

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

4. เลอืกข้อมลูที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

6. กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 
แก้ไขข้อมูล  

1. ค้นหาแผนซอ่มขอปรับปรุงสภาพประจําปีที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที�ปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดจดัทาํแผนขอซอ่ม (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการเครื�องจกัรกลในแผนซอ่ม

ปรับปรุงสภาพ) 

4. แก้ไขข้อมลูการลงนาม 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูแก้ไข 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

หมายเหตุ 

- การแก้ไขรายละเอียดเครื�องจกัรกลสามารถแก้ไขข้อมลูได้เฉพาะเครื�องจกัรกลที�เพิ�มระหวา่งปีและสถานะ

เครื�องจกัรกลที�อยูใ่นรายละเอียดจดัทําแผนซอ่มจะต้องเป็นรออนมุตั ิ

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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ส่งข้อมูลแผนซ่อมปรับปรุงสภาพให้ส่วนกลาง 

 การสง่ข้อมลูแผนซอ่มปรับปรุงสภาพให้สว่นกลางเป็นการทาํงานของศนูย์เครื�องจกัรกลสว่นภมูิภาคให้ศนูย์

เครื�องจกัรกลสว่นกลางตรวจสอบข้อมลู และดําเนินการอนมุตัิแผนซอ่มปรับปรุงสภาพ วิธีการสง่ข้อมลูสามารถทาํได้ดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.6  

 

2. คลกิปุ่ ม ส่งส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 6.7  

 

3.  คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่ข้อมลูให้สว่นกลาง 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการสง่ข้อมลูให้สว่นกลาง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ส่งกลับข้อมูลแผนซ่อมปรับปรุงสภาพให้ส่วนภมูิภาค 

 การสง่กลบัข้อมลูแผนซอ่มปรับปรุงสภาพ ดําเนินการโดยศนูย์เครื�องจกัรกลสว่นกลาง ซึ�งภายหลงัจากที�ศนูย์

เครื�องจกัรกลในสว่นภมูิภาคทาํการสง่ข้อมลูแผนซอ่มปรับปรุงสภาพให้ศนูย์เครื�องจกัรกลสว่นกลางแล้ว เมื�อศนูย์เครื�องจกัรกล

สว่นกลางตรวจสอบและต้องมกีารแก้ไขข้อมลู สามารถสง่ข้อมลูกลบัไปให้ศนูย์เครื�องจกัรกลในสว่นภมูิภาคทาํการแก้ไขข้อมลู 

สามารถทาํได้ดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.8  

 

2. คลกิปุ่ ม ส่งกลับ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการสง่กลบั 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการสง่กลบั 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์แผนขอซ่อมปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 6.10  

 

3. เลอืกเงื�อนไขการพิมพ์ โดยคลกิ  เพิ�มระหวา่งปี หรือทั �งหมด 

- เลอืก  เพิ�มระหวา่งปีระบบจะแสดงรายละเอียดเครื�องจกัรกลเฉพาะรายการที�ถกูเพิ�มระหวา่งปี 

- เลอืก  ทั �งหมด ระบบจะแสดงรายละเอียดเครื�องจกัรกลทกุรายการที�แผนซอ่มปรับปรุงสภาพ ทั �งประจําปีและ

ระหวา่งปี 

4. คลกิปุ่ ม ปิด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.11  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสารแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะ วธีิการใช้งาน

หน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

6. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 
พิมพ์รายละเอียดประกอบแผนขอซ่อมปรับปรุงสภาพเครื�องจักรกล/ยานพาหนะ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์รายละเอียด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 6.12  

 

3. เลอืกเงื�อนไขการพิมพ์ โดยคลกิ  เพิ�มระหวา่งปี หรือทั �งหมด 

- เลอืก  เพิ�มระหวา่งปี ระบบจะแสดงรายละเอียดเครื�องจกัรกลเฉพาะรายการที�ถกูเพิ�มระหวา่งปี 

- เลอืก  ทั �งหมด ระบบจะแสดงรายละเอียดเครื�องจกัรกลทกุรายการที�แผนซอ่มปรับปรุงสภาพ ทั �งประจําปีและ

ระหวา่งปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

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

 
รูปที� 6.13  

 

5. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสารรายละเอียดประกอบแผนซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ 

วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

6. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7 
ผลการซ่อมปรับปรุงสภาพ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

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

เป็นสว่นที�ใช้ในการประมวลผลการซอ่มปรับปรุงสภาพ เป็นการตดิตามประวตักิารซอ่มจริงใน พ.6-01 คลกิปุ่ ม 

ระบบการซ่อมปรับปรุงสภาพ เข้าสูห่น้าจอเมนหูลกัระบบการซอ่มปรับปรุงสภาพ จากนั �นคลกิปุ่ ม ผลการซ่อมปรับปรุง

สภาพ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.1  

 
ค้นหา 

1. ระบขุ้อมลูเพื�อค้นหารายการ 

- ช่องข้อมลูประจําปีงบประมาณ 

- ช่องข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู หรือคลกิ  ท้ายช่อง เพื�อค้นหาศนูย์

เครื�องจกัรกล 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมลูในตารางแสดงรายการ 

 
ประมวลผลซ่อมปรับปรุงสภาพ 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ และศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงรายละเอียดผลการซอ่มในตารางแสดงรายการ 

3. คลกิปุ่ ม  ประมวลผลซ่อมปรับปรุงสภาพ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.2  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการประมวลผลซอ่มปรับปรุงสภาพ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการประมวลผลซอ่มปรับปรุงสภาพ 

 
หมายเหตุ 

- กรณีที�มีการปิดงานหรือแก้ไขข้อมลูใน พ.6-01 ระบบจะทาํการประมวลผลซอ่มปรับปรุงสภาพของรายการที�ปิดงาน

หรือแก้ไข โดยผู้ใช้ไมจํ่าเป็นต้องกดปุ่ ม ประมวลผลซ่อมปรับปรุงสภาพ ที�หน้าจอตดิตามผลการซอ่มปรับปรุง

สภาพ 

 
พิมพ์ผลซ่อมปรับปรุงสภาพเครื�องจักรกลและยานพาหนะ 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ 

2. ระบขุ้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล 

3. คลกิปุ่ ม  ค้นหา ระบบแสดงผลการซอ่มปรับปรุงสภาพในตารางแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.3  

 

5. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสารผลซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรและยานพาหนะ วิธีการใช้งานหน้าจอ

ตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

6. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ค้นหา 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8 
ข้อมูลเครื�องจกัรกลจากการซ่อมปรับปรุงสภาพ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8 : ข้อมูลเครื�องจกัรกลจากการซ่อมปรับปรุงสภาพ 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูเครื�องจกัรกลจากการซอ่มปรับปรุงสภาพ คลกิปุ่ ม ระบบการซ่อมปรับปรุงสภาพ 

เข้าสูห่น้าจอเมนหูลกัระบบการซอ่มปรับปรุงสภาพ จากนั �นคลกิปุ่ ม ข้อมูลเครื�องจักรกลจากการซ่อมปรับปรุงสภาพ จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 8.2  

 

3. ค้นหาเครื�องจกัรกลที�ต้องการ  

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูเครื�องจกัรกลที�ทําการซอ่มปรับปรุงสภาพตามปีงบประมาณที�ระบใุนตาราง

แสดงข้อมลู 

- เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอค้นหาเครื�องจกัรกล หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

4. ระบรุายละเอียดข้อมลูเครื�องจกัรกลจากการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

- วนัที�พร้อมใช้งาน/พร้อมโอน 

- มลูคา่สนิทรัพย์ 

- กําหนดอายกุารใช้งานมาตรฐานใหม ่(ปี) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูเครื�องจกัรกลจากการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูเครื�องจกัรกลจากการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.3  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

6. กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยนืยนัการปรับปรุงสินทรัพย์ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการปรับปรุงสนิทรัพย์ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการปรับปรุงสนิทรัพย์ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกิเลกิการยืนยนัการปรับปรุงสนิทรัพย์ 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหารายการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

- กรณีลบรายการที�มีการยืนยนัการปรับปรุงสนิทรัพย์แล้วระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 8.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9 
แก้ไขการปรับปรุงสนิทรัพย์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 9-2 
 

บทที� 9 : แก้ไขการปรับปรุงสินทรัพย์ 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการแก้ไขข้อมลูการปรับปรุงสนิทรัพย์ คลกิปุ่ ม ระบบการซ่อมปรับปรุงสภาพ เข้าสูห่น้าจอเมนหูลกั

ระบบการซอ่มปรับปรุงสภาพ จากนั �นคลกิปุ่ ม แก้ไขการปรับปรุงสินทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. คลกิปุ่ ม ข้อมูลการปรับปรุงสินทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.2  

 

3. ค้นหาข้อมลูเครื�องจกัรกลจากการซอ่มปรับปรุงสภาพที�ต้องการ 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

- เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

4. ระบรุายละเอียดข้อมลูการแก้ไขการปรับปรุงสนิทรัพย์ 

- เลขที�จดัทาํ (การระบขุ้อมลูเลขที�จดัทํา ห้ามระบซุํ �า) 

- วนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- วนัที�พร้อมใช้งาน/พร้อมโอน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ที�ช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- มลูคา่สนิทรัพย์ 

- กําหนดอายกุารใช้งานมาตรฐานใหม ่(ปี) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการแก้ไขการปรับปรุงสนิทรัพย์ 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการแก้ไขการปรับปรุงสนิทรัพย์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 9.3  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

4. เลอืกข้อมลูที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

6. กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 
การแก้ไขข้อมูล  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที�ปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูแก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ส่งข้อมูลเพื�อยนืยนัการปรับปรุงสินทรัพย์ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งข้อมูลเพื�อยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนั 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัสง่ข้อมลู ระบบปรับปรุงสถานะเป็น สง่ฝ่ายบญัชี 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหา) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 9.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยนัยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10 
การสืบค้นข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 10 : สืบค้นข้อมูล   

 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูการซอ่มปรับปรุงสภาพของเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม สืบค้นข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป  
 

 
รูปที� 10.1  

 

ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ดังนี � 

1. การสบืค้นแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพ 

2. การสบืค้นแผนซอ่มปรับปรุงสภาพที�ได้รับการอนมุตั ิ

3. การสบืค้นติดตามความคืบหน้าการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

4. สบืค้นผลการซอ่มปรับปรุงสภาพ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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วิธีการสืบค้นข้อมูล 

1. จากหน้าจอการสบืค้นข้อมลู คลกิเลอืกหน้าจอสบืค้นที�ต้องการดขู้อมลู ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 10.2  

 

2. ระบขุ้อมลูเงื�อนไขที�ต้องการสบืค้นในช่องข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในช่องแสดงรายการ 

4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงรายงานตวัอยา่งก่อนพิมพ์ ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 10.3  

 

5. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์รายงาน วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

6. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

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

ตา่ง ๆ ให้เป็นช่องวา่ง 

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

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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รูปที� 10.4  

 

- จากหน้าจอ เลอืก Directory ที�ต้องการจดัเก็บ File ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

10. กรณีต้องการออกจากหน้าจอสบืค้น คลกิปุ่ ม ออก 
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หมายเหตุ 

1. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไข ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําแผน จากการคลกิปุ่ มท้ายช่องศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําแผน ระบบ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการค้นหา (ระบอุยา่งน้อย 1 รายการ) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตารางแสดงรายการ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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2. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไข รหสัประเภทเครื�องจกัรกล จากการคลกิปุ่ มท้ายช่องรหสัประเภทเครื�องจกัรกล ระบบ

ปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 10.6  

 

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

3. หน้าจอสบืค้นทกุหน้าจอ จะต้องใสเ่งื�อนไข ปีงบประมาณในการค้นหาอยา่งน้อย 1 เงื�อนไข กรณีไมใ่สเ่งื�อนไข ระบบ

แสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.7  
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11 
รายงาน 
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บทที� 11 : รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงานข้อมลูเกี�ยวกบัการซอ่มปรับปรุงสภาพของเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม รายงาน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.1  

 

ระบบมีรายงานดังนี � 

1. รายงานสรุปแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะ แยกตามรหสัประเภทเครื�องจกัรกล 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

 

2. รายงานสรุปแผนขอซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลต้นสงักดั 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล จาก-ถึง 
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3. รายงานสรุปแผนการซอ่มปรับปรุงสภาพที�ได้รับการอนมุตัิ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําแผน 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- คลกิเลอืก  แบง่ตามศนูย์เครื�องจกัรกล หรือรหสัประเภทเครื�องจกัรกล 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําแผน จาก-ถึง  

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

- เลอืกประเภทการซอ่ม 

 

4. รายงานสรุปแผนการซอ่มปรับปรุงสภาพที�ได้รับการอนมุตัิ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่ม 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- คลกิเลอืก  แบง่ตามศนูย์เครื�องจกัรกล หรือรหสัประเภทเครื�องจกัรกล 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่มปรับปรุงสภาพ จาก-ถึง  

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

- เลอืกประเภทการซอ่ม 

 

5. รายงานสรุปความคืบหน้าการซอ่มปรับปรุงสภาพ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําแผน 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- คลกิเลอืก  แบง่ตามศนูย์เครื�องจกัรกลหรือรหสัประเภทเครื�องจกัรกล 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําแผน จาก-ถึง 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

 

6. รายงานสรุปความคืบหน้าการซอ่มปรับปรุงสภาพ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่ม 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่มปรับปรุงสภาพ จาก-ถึง 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

 

7. รายงานสรุปจํานวนความคืบหน้าการซอ่มปรับปรุงสภาพ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําแผน 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําแผน จาก-ถึง  
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8. รายงานสรุปจํานวนความคืบหน้าการซอ่มปรับปรุงสภาพ แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่ม 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกลที�ซอ่มปรับปรุงสภาพ จาก-ถึง 

 

9. รายงานสรุปจํานวนเงินตามแผนซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะ แยกตามรหสัเครื�องจกัรกล 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

 

10. รายงานสรุปจํานวนเงินตามแผนซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลและยานพาหนะ แยกตามและต้นสงักดั 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบปุระจําปีงบประมาณ 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

 

11. รายงานประวตัิการซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกลรายคนั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขได้ดงันี � 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล 

 

12. รายงานรายละเอียดประกอบการอนมุตัิซอ่มปรับปรุงสภาพเครื�องจกัรกล/ยานพาหนะ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขได้

ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล จาก-ถึง 

- ระบสุถานะ 
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วิธีเรียกดูรายงานมีดังนี � 

1. จากหน้าจอรายงาน เลอืกรายงานที�ต้องการเรียกด ู

2. ระบเุงื�อนไขที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอรายงาน ดงัรูป 

 
รูปที� 11.2  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์รายงาน วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

5. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์ 

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

7. กรณีต้องการเลอืกการจดัเก็บลง File คลกิที�  ท้ายช่องนาํลง File ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  
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รูปที� 11.3  

 

- จากหน้าจอ เลอืก Directory ที�ต้องการจดัเก็บ File ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel  กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

 

หมายเหตุ 

1. หน้าจอระบเุงื�อนไขการออกรายงาน กรณีไมร่ะบขุ้อมลูช่องข้อมลูบงัคบักรอก ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.4  
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ภาคผนวก ก 
การใช้ปุ่มรูปปฏทินิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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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 ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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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 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบซอ่มปรับปรุงสภาพ 
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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. จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 2 

 

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

แสดง File ที�จดัเก็บ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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รูปที� 3 

 

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

 
รูปที� 4 

 

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

7. คลกิปุ่ ม ถดัไป  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

1 
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รูปที� 5 

 

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

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

10. คลกิปุ่ ม ถดัไป >  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
รูปที� 6 

 

11.  เลอืกตวัรูปแบบข้อมลูคอลมัน์ ข้อความ (ที�หมายเลข 4) 

2 

3 

4 
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12. คลกิปุ่ ม เสร็จสิ �น  ระบบแสดงข้อมลูที�ทําการ Export File เข้าโปรแกรม Excel ดงัรูป 
 

 
รูปที� 7 
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ภาคผนวก ง 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม เปลี�ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่นใหม ่

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความแจ้งให้ทราบ ดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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