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1 
บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

ระบบควบคมุพสัด ุเป็นระบบจดัการเกี�ยวกบัพสัดใุนคลงั ไมว่า่จะเป็นเรื�องการเบกิ-จ่าย, การรับคืน, และการโอนย้าย

อะไหล ่ตลอดจนการกําหนดยอดคงเหลอื เพื�อทาํการสั�งซื �อก่อนที�รายการนั �นจะหมด สามารถจดัพมิพ์รายงานการเบกิจ่าย

อะไหลร่ายเดือน และรายงานอะไหลเ่ข้าคงคลงั แยกตามศนูย์เครื�องจกัรกล สามารถจดัพิมพ์รายละเอียดการเบกิใช้พสัด ุโดย

แยกเป็นรายเครื�องจกัรกล โดยแตล่ะศนูย์เครื�องจกัรกล จะมกีารบริหารอะไหลค่งคลงั, ข้อมลูทะเบียนพสัด ุของศนูย์

เครื�องจกัรกลนั �น ๆ 

 

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 งานพสัด ุ> V3 ระบบควบคมุพสัด ุ 

2. ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน   เพื�อเข้าสูร่ะบบควบคมุพสัด ุดงัรูป 

 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบ ุชื�อผู้ใช้ 

4. ระบ ุรหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

 

 
รูปที� 2.2  

 

- กรณีที�มีรายการเอกสารรอรับโอน/รับคืน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

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

ไมต้่องการเลอืก คลกิปุ่ ม ออก 

 
รูปที� 2.4  

 

ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
1. Tab งานเงินทนุหมนุเวียนและ Tab งานเงินงบประมาณ มีเมนกูารทํางานดงันี � 

1.1 การตรวจรับอะไหล ่จากการจดัซื �อ/จดัจ้าง 

1.2 การจา่ยอะไหล ่

1.3 การตรวจรับอะไหล ่จากการโอน 

1.4 ใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ 

1.5 การโอนย้ายอะไหล ่จากคลงั 

1.6 การโอนย้ายอะไหล ่จากการซื �อข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 

1.7 การจําหนา่ยอะไหล ่

1.8 การปรับยอดคงเหลอื 

1.9 การรับคืนนํ �ามนั 

1.10 การรับคืนอะไหล ่

1.11 การรับคืนซากอะไหล ่

1.12 การรับ Component เข้าคลงัพสัด ุ
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1.13 การรับ Component เพื�อซอ่ม 

1.14 การสรุปวสัดปุระจํางวด 

1.15 การตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี 

1.16 กําหนดยอดคงเหลอืขั �นตํ�า 

1.17 บนัทกึเบิกอะไหล ่(เข้าคลงัพสัด)ุ 

1.18 สบืค้น 

1.19 รายงาน 

1.20 แสดงรายการเอกสารรอรับโอน/รับคืน 

 

การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 

 
การออกจากโปรแกรม 

1. คลกิปุ่ ม ออกจากโปรแกรม  หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.5  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการออกจากโปรแกรม 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการออกจากโปรแกรม 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีใสชื่�อผู้ใช้ระบบ และรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.6  

 

2. กรณีที�เข้าระบบโดยเครื�องที�ยงัไมม่ีการลงทะเบียน เมื�อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 
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รูปที� 2.7  

 

2.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.8  

 

2.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

2.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียนเพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

2.4 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

2.5 ภายหลงัจากที�ลงทะเบียนเครื�องแล้วต้องมีการอนมุตัิการใช้งานเครื�องจากสว่นกลางจึงจะสามารถเข้าใช้

งานได้ 
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3 
การตรวจรับอะไหล่จากการจดัซื �อ/จดัจ้าง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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บทที� 3 : การตรวจรับอะไหล่จากการจัดซื �อ/จัดจ้าง 
 

การตรวจรับอะไหลจ่ากการจดัซื �อ/จดัจ้าง ทําหน้าที�ในการตรวจรับพสัดทุี� ทํารายการจากระบบจดัซื �อ/จดัจ้าง คลกิปุ่ ม 

การตรวจรับอะไหล่จากการจดัซื �อ/จดัจ้าง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 3.1 

 
รูปที� 3.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่องใบตรวจรับเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.2  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องเงื�อนไขการค้นหาทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

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

 

การตรวจรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. ระบบจะดงึข้อมลูรายละเอียดใบตรวจรับมาแสดงที�หน้าจอและแสดงข้อมลูที� Tab สาํหรับเจ้าหน้าที�ศนูย์เครื�องจกัรกล

ผู้ รับพสัด ุและ Tab สาํหรับเจ้าหน้าที�ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ทําสญัญา/ใบสั�งดงัรูป  

 
รูปที� 3.3  



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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รูปที� 3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตรวจรับ  

4. ระบชืุ�อ และตําแหนง่ (เจ้าหน้าที�ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ รับพสัด)ุ 

5. ระบวุนัที�ตรวจรับ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการตรวจรับเอกสาร 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการตรวจรับเอกสาร 

 

ค่าปรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืก  มีคา่ปรับ 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดค่าปรับ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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รูปที� 3.5  

 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

5. ระบรุายละเอียดข้อมลูการปรับ 

- คลกิ  ทา่น/ห้าง หรือบริษัท 

- หมายเหต ุ

6. คลกิ Tab แบบแจ้งการปรับตามสญัญาซื �อขาย/ใบสั�งซื �อ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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7. ระบรุายละเอียดแบบแจ้งการปรับตามสญัญาซื �อขาย/ใบสั�งซื �อ ดงันี � 

- เอกสารเลขที� 

- ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เรื�อง 

- เรียน 

- ปรับตามข้อกําหนดในสญัญาข้อ 

- ปรับวนัละ (บาท) 

- ชําระ ณ 

- หนว่ยผู้จดัทาํ 

- โทร 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

9. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

10. คลกิ Tab แบบแจ้งสงวนสทิธิ�การเรียกคา่ปรับตามสญัญาจ้าง/ใบสั�งจ้าง จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

11. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

 
รูปที� 3.7  

 

12. ระบรุายละเอียดแบบแจ้งสงวนสทิธิ�การเรียกคา่ปรับตามสญัญาจ้าง/ใบสั�งจ้าง ดงันี � 

- เอกสารเลขที� 

- ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เรื�อง 

- เรียน 

- วนัที�สง่มอบงาน 

- ปรับเป็นรายวนั วนัละ (บาท) 

- รวม (วนั) 

- ตั �งแตว่นัที� 

- ถึงวนัที� 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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- รวมเป็นเงิน (บาท) 

- หนว่ยผู้จดัทาํ 

- โทร 

13. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

14. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

15. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอข้อมลูการปรับ 

 

พิมพ์แบบแจ้งข้อมูลการปรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม รายละเอียดค่าปรับ  

3. คลกิ Tab แบบแจ้งการปรับตามสญัญาซื �อขาย/ใบสั�งซื �อ หรือ Tab แบบแจ้งสงวนสทิธิ�การเรียกคา่ปรับตามสญัญา

จ้าง/ใบสั�งจ้าง ที�ต้องการพิมพ์ 

4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 3.8 แบบแจ้งการปรับตามสญัญาซื �อขาย/ใบสั�งซื �อ หรือ ดงัรูป 3.9 แบบแจ้ง

สงวนสทิธิ�การเรียกคา่ปรับตามสญัญาจ้าง/ใบสั�งจ้าง 

 
รูปที� 3.8  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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รูปที� 3.9  

 

5. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดรูายละเอียดได้ที� 

ภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

แก้ไขข้อมูลการปรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม รายละเอียดค่าปรับ  

3. คลกิ Tab แบบแจ้งการปรับตามสญัญาซื �อขาย/ใบสั�งซื �อ หรือ Tab แบบแจ้งสงวนสทิธิ�การเรียกคา่ปรับตามสญัญา

จ้าง/ใบสั�งจ้าง ที�ต้องการแก้ไข 

4. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

5. แก้ไขข้อมลูในช่องตา่ง ๆ (รายละเอียดการระบขุ้อมลูสามารถดไูด้ที� หวัข้อคา่ปรับ) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึแก้ไขข้อมลู 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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ลบข้อมูลการปรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม รายละเอียดค่าปรับ 

3. คลกิ Tab แบบแจ้งการปรับตามสญัญาซื �อขาย/ใบสั�งซื �อ หรือ Tab แบบแจ้งสงวนสทิธิ�การเรียกคา่ปรับตามสญัญา

จ้าง/ใบสั�งจ้าง ที�ต้องการลบ 

4. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.10  

 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 

การยกเลกิตรวจรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบเพื�อบนัทกึยกเลกิตรวจรับเอกสาร 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึยกเลกิตรวจรับเอกสาร 

 

หมายเหตุ 

1. การยกเลกิการตรวจรับ กรณีเอกสารมีการเบิกจา่ยไปแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.11  

 

2. กรณีต้องการค้นหาใบตรวจรับเลขที�ทั �งหมดจากหน้าจอค้นหาสามารถระบเุงื�อนไขเป็น  *  ได้ที�ช่องใบตรวจรับเลขที� 

และเลอืก  สถานะทั �งหมด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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การส่งหกังบประมาณ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งหกังบฯ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 

รูปที� 3.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึสง่หกังบประมาณ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึสง่หกังบประมาณ 

 

การยกเลกิส่งหักงบประมาณ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งหักงบฯ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 

รูปที� 3.13  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึยกเลกิสง่หกังบประมาณ 
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4 
การจ่ายอะไหล่ 
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บทที� 4 : การจ่ายอะไหล่ 
 

 การจา่ยอะไหล ่ทําหน้าที�ในการจา่ยอะไหลจ่ากคลงัพสัด ุจากการเบิกอะไหลต่ามข้อมลูเอกสารการเบิกอะไหล ่ทั �ง

การเบิกภายในศนูย์เครื�องจกัรกล (เอกสาร พ.1-04) และการเบิกข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล (เอกสาร พ.20) คลกิปุ่ ม การจ่าย

อะไหล่ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1  

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิ  เบิกภายในศนูย์เครื�องจกัรกลหรือเบิกข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่อง ใบเบิกเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 4.2 กรณีเลอืกประเภทการเบิกภายใน

ศนูย์เครื�องจกัรกล และจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 4.3 กรณีเลอืกประเภทการเบิกเป็นเบิกข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 4-3 
. 

 
รูปที� 4.2  

 

 
รูปที� 4.3  

 

3. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

5. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

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

ช่องวา่ง 
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7. กรณีต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 
ยนืยนัการจ่ายอะไหล่ 

1. คลกิ  เลอืก เบิกภายในศนูย์เครื�องจกัรกลหรือเบิกข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จา่ย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการจ่าย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.4  

 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการจ่าย  

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการจ่าย 

 

ยนืยนัการจ่าย(ระบุจาํนวน) 

1. คลกิ  เลอืก เบิกภายในศนูย์เครื�องจกัรกล หรือเบกิข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จา่ย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการจ่าย(ระบุจาํนวน) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.5  
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5. ระบจํุานวนที�จ่าย 

6. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

7. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.6  

 

8. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการจ่ายระบบจะบนัทกึข้อมลูการจา่ยตามจํานวนที�ระบ ุ

9. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการจ่าย 

 

จ่ายอะไหล่ตามยอดคงเหลือ 

1. คลกิ  เลอืก เบิกภายในศนูย์เครื�องจกัรกล หรือเบกิข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. ค้นหารายการที�ต้องการ(ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จา่ย ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการจ่าย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.7  

 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการจ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

- กรณีไมต้่องการยืนยนัการจ่ายคลกิปุ่ ม ยกเลิก 
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รูปที� 4.8  

 

6. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการจ่ายตามยอดคงเหลือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.9  

 

7. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการจ่าย ระบบจะบนัทกึข้อมลูการจา่ยตามจํานวนยอดคงเหลอืที�จ่ายได้ 

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการจ่าย 
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ยกเลิกการจ่าย 

1. คลกิ  เลอืก เบิกภายในศนูย์เครื�องจกัรกล หรือเบกิข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. ค้นหารายการที�ต้องการ(ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหา)  

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการจ่าย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.10  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการจ่าย  

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัยกเลกิการจ่าย 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�รายการพสัดไุมพ่อจา่ย ระบบแสดงยอดคงเหลอืที�จ่ายได้เทา่กบั 0 ดงัรูป  

 
รูปที� 4.11  

 

2. กรณีมีการนําพสัดไุปใช้แล้วเมื�อยกเลกิรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.12  
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5 
การตรวจรับอะไหล่ จากการโอน 
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บทที� 5 : การตรวจรับอะไหล่จากการโอน 
 

การตรวจรับอะไหลจ่ากการโอน ทําหน้าที�ในการตรวจรับพสัดทุี�ได้โอนย้ายมาจากศนูย์เครื�องจกัรกลอื�น คลกิปุ่ ม การ

ตรวจรับอะไหล่ จากการโอน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.1  
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่อง ใบโอนย้ายเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องเงื�อนไขการค้นหาทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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ตรวจรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหา) ระบบแสดงรายละเอียดรายการที� Tab รายละเอียดการ

โอนย้ายอะไหล ่และ Tab ลงชื�อสง่มอบ ดงัรูป 

 
รูปที� 5.3  

 

 
รูปที� 5.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ตรวจรับ  

3. ระบขุ้อมลูวนัที�รับโอน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิที� Tab ลงชื�อตรวจรับ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 5.5  

 

5. ระบรุายละเอียดข้อมลูลงชื�อตรวจรับ ดงันี � 

- เจ้าหน้าที�พสัด ุ

- ตําแหนง่ 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- ลงชื�อ หวัหน้าพสัด ุ

- ตําแหนง่ 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการตรวจรับอะไหลจ่ากการโอน 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการตรวจรับอะไหลจ่ากการโอน 

 

ยกเลิกการตรวจรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้จากหวัข้อค้นหา)  

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการยกเลกิการตรวจรับ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึยกเลกิการตรวจรับ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีต้องการค้นหาใบโอนย้ายเลขที�ทั �งหมดจากหน้าจอค้นหา สามารถใสเ่งื�อนไขเป็น  *  ได้ที�ช่องใบโอนย้ายเลขที�เลอืก

สถานะ ทั �งหมด 

2. กรณีที�มีการเบิกอะไหลจ่ากการตรวจรับแล้ว เมื�อทําการยกเลกิการตรวจรับอะไหล ่ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.6  
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6 
ใบสั�งจ่ายนํ �ามัน พ.1-03 (จากคลังพสัดุ) 
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บทที� 6 : ใบสั� งจ่ายนํ �ามัน พ.1-03 (จากคลังพัสดุ) 
 

ใบสั�งจา่ยนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลงัพสัด)ุ ทําหน้าที�ในการบนัทกึข้อมลูการสั�งจา่ยนํ �ามนัจากคลงัพสัด ุให้กบัหนว่ย

บริการหลอ่ลื�น, รถบริการหลอ่ลื�น หรือจ่ายให้กบัเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ใบสั�งจ่ายนํ �ามนั พ.1-03 (จากคลังพัสดุ) จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1  
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. คลกิ  เบิกเข้าหนว่ยบริการหลอ่ลื�น, เบิกเข้ารถบริการหลอ่ลื�น หรือเบิกลงเครื�องจกัรกล 

3. ระบรุายละเอียดข้อมลูใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 

- ใบขอเบิกเลขที� (การระบเุลขที�ใบขอเบิก ห้ามระบซุํ �า) 

- วนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เลอืกรถบริการหลอ่ลื�น กรณีเลอืก  เบิกเข้ารถบริการหลอ่ลื�น 

- ระบหุมายเลขเครื�องจกัรกล กรณีเลอืก  เบิกลงเครื�องจกัรกล 

- พ.1-03 เลขที�  

- วนัที� พ.1-03 ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- จาก 

- ถึง 

4. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั ที� Tab รายการสั�งจา่ยนํ �ามนั ดงัรูป  

 
รูปที� 6.2  

 

4.1 เพิ�มรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั 

- ข้อมลูรหสัยี�ห้อ และหมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  

เพื�อค้นหาและเลอืกรายการ  

- จํานวน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการนํ �ามนัลงในตารางรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั สามารถทาํการเพิ�ม

รายการตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. เมื�อต้องการยกเลกิการเพิ�มรายการ คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ 

4.2 แก้ไขรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายการสั�งจา่ยนํ �ามนั 

2. ทําการแก้ไขข้อมลูที�ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 
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4.3 ลบรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

5. ระบรุายละเอียดข้อมลูการลงนาม ที� Tab ข้อมลูการลงนามดงัรูป 

 
รูปที� 6.3  

 

1. ผู้ เบิก 

2. ตําแหนง่(ผู้ เบิก) 

3. ผู้อนมุตัิให้เบกิ 

4. ตําแหนง่(ผู้อนมุตัใิห้เบกิ) 

5. วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทนิดจูากภาคผนวก) 

6. ลงบญัชีพสัดเุมื�อ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

7. บญัชีพสัด ุ

8. หวัหน้าพสัด ุ

9. วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทนิดจูากภาคผนวก) 

10. วนัที� (รับของเมื�อ) ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

11. ผู้ รับของ  

12. ตําแหนง่ 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึใบสั�งจ่ายนํ �ามนั  

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึใบสั�งจา่ยนํ �ามนั 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่องใบขอเบกิเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.4  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องใบขอเบิกเลขที�,จาก หรือใบสั�งจ่ายเลขที� 

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

ช่องวา่ง 

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

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการแก้ไข (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข  

4. แก้ไขข้อมลูรายการสั�งจ่ายนํ �ามนั (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการสั�งจา่ยนํ �ามนั) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการลบ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 
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รูปที� 6.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

ยนืยนัการจ่าย 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (วธีิการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม 

3. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการจ่าย  

4. ระบขุ้อมลูจ่ายเมื�อ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิปุ่ ม  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

5. เลอืกคลงัพสัด ุ

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการจา่ย 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการจา่ย 
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พิมพ์ใบสั�งจ่ายนํ �ามัน (จากคลงัพัสด)ุ 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (วธีิการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.6  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารใบสั�งจ่ายนํ �ามนั (จากคลงัพสัด)ุ วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์

สามารถดไูด้ที� ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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ยกเลิกการจ่าย 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (วธีิการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบจะแสดงหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.7  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการจ่าย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 6.8  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการจ่าย 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการจ่าย 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7 
การโอนย้ายอะไหล่ จากคลัง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7 : การโอนย้ายอะไหล่ จากคลัง 
 

การโอนย้ายอะไหลจ่ากคลงั ทําหน้าที�โอนย้ายอะไหลใ่ห้กบัศนูย์เครื�องจกัรกลอื�น คลกิปุ่ ม การโอนย้ายอะไหล่ จาก

คลัง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดใบโอนย้าย 

- ใบโอนย้ายเลขที� (การระบเุลขที�ใบโอนย้าย ห้ามระบซุํ �า) 

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

- ถึงศนูย์ฯ ผู้ใช้สามารถระบรุหสัศนูย์เครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือ คลกิ  เพื�อค้นหาศนูย์เครื�องจกัรกลที�

ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการการโอนย้ายอะไหลท่ี� Tab รายละเอยีดการโอนย้ายอะไหล ่ดงัรูป 

 
รูปที� 7.2  

 

3.1 เพิ�มรายละเอียดการโอนย้ายอะไหล ่

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบรุายละเอียดอะไหล ่ดงันี � 

- ข้อมลูรหสัยี�ห้อ และหมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  เพื�อ

ค้นหาและเลอืกรายการ  

- จํานวน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการอะไหลล่งในตารางแสดงรายละเอียดการโอนย้ายอะไหล ่และ

สามารถทาํการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มรายการหรือสิ �นสดุการเพิ�มรายการ 

3.2 แก้ไขรายละเอยีดการโอนย้ายอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายละเอยีดการโอนย้ายอะไหล ่ 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3 ลบรายละเอียดการโอนย้ายอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายละเอียดการโอนย้าย 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ระบรุายละเอียดข้อมลูการลงชื�อสง่มอบที� Tab ลงชื�อสง่มอบ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.3  

 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการโอนย้ายอะไหลจ่ากคลงั 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการโอนย้ายอะไหลจ่ากคลงั 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิปุ่ ม  ท้ายช่องใบโอนย้ายเลขที�จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.4  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องใบโอนย้ายเลขที� 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องเงื�อนไขการค้นหาทกุช่องเป็น

ช่องวา่ง 

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

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบโอนย้ายที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดการโอนย้ายอะไหล ่(วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการการโอนย้ายอะไหล)่ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบโอนย้ายที�ต้องการ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

พิมพ์ใบส่งพัสดุและโอนย้ายเครื�องจักรกล-ยานพาหนะ 

1. ค้นหาข้อมลูใบโอนย้ายที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.6  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร ใบสง่พสัดแุละโอนย้ายเครื�องจกัรกล-ยานพาหนะ วิธีการใช้งานหน้าจอ

ตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก  

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 
ยนืยนัการโอน 

1. ค้นหาข้อมลูใบโอนย้ายที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการโอน  

3. ระบขุ้อมลูวนัที�โอน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกการโอน  

1. ค้นหาข้อมลูใบโอนย้ายที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.7  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการโอน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการโอน 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการโอน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. กรณียืนยนัการโอนแล้วรายการพสัดไุมพ่อจ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.9  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8 
การโอนย้ายอะไหล่ จากการซื �อข้ามศูนย์เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8 : การโอนย้ายอะไหล่ จากการซื �อข้ามศูนย์เครื�องจักรกล 
 

การโอนย้ายอะไหล ่จากการซื �อข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล ทําหน้าที�โอนย้ายอะไหลท่ี�เป็นการจดัซื �อข้ามศนูย์

เครื�องจกัรกล ไปยงัศนูย์เครื�องจกัรกลที�ขอให้จดัซื �อให้ คลกิปุ่ ม การโอนย้ายอะไหล่ จากการซื �อข้ามศูนย์เครื�องจกัรกล จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา พ.20 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 8.2  

 

3. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

4. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูใบเบิกข้ามศนูย์เครื�องจกัรกลทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องข้อมลูใบเบิกเลขที� 

5. คลกิปุ่ ม ค้นหา  

6. เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ ระบบแสดงรายละเอียดที� Tab 

รายละเอียดการโอนย้ายอะไหลด่งัรูป 

 
รูปที� 8.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7. ระบรุายละเอียดข้อมลูการลงชื�อสง่มอบที� Tab ลงชื�อสง่มอบ ดงัรูป 

 
รูปที� 8.4  

 

8. ระบรุายละเอียดข้อมลูใบโอนย้าย 

- ใบโอนย้ายเลขที� (การระบเุลขที�ใบโอนย้าย ห้ามระบซุํ �า) 

- วนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายใบโอนย้ายเลขที� จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 8.5  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องใบโอนย้ายเลขที�และเลอืกสถานะเป็นทั �งหมด 

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

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

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.6  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูแก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 8.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

 

ยนืยนัการโอน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการโอน 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�โอน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการยนืยนัการโอน 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการยืนยนัการโอน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์ใบส่งพัสดุและโอนย้ายเครื�องจักรกล-ยานพาหนะ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.8  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารใบสง่พสัดแุละโอนย้ายเครื�องจกัรกล - ยานพาหนะ วิธีการใช้งานหน้าจอ

ตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที� ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกการโอน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.9  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการโอน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.10  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการโอน 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการโอน 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9 
การจาํหน่ายอะไหล่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

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

การจําหนา่ยอะไหล ่ทําหน้าที�ตดัอะไหลท่ี�ได้จําหนา่ยออกจากคลงั คลกิปุ่ ม การจาํหน่ายอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป  

 
รูปที� 9.1  

 

เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหาเลขที�ประกาศ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 9.2  

 

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

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงรายการที�ช่องแสดงรายการ 

- คลกิเลอืกรายการที�ต้องการ คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการระบบแสดงรายละเอียด

การจําหนา่ยอะไหลด่งัรูป 

 
รูปที� 9.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ระบขุ้อมลูการลงนาม ที� Tab ข้อมลูการลงนามดงัรูป 

 
รูปที� 9.4  

 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการจําหนา่ยอะไหล ่

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการจําหนา่ยอะไหล ่

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งใบโอนย้ายเลขที� จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 9.5  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ)  

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงรายการที�ช่องแสดงรายการ 

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



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

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

 

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (วธีิการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.6  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (วธีิการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

พิมพ์ใบส่งพัสดุและโอนย้ายเครื�องจักรกล-ยานพาหนะ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.8  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารใบสง่พสัดแุละโอนย้ายเครื�องจกัรกล - ยานพาหนะวิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่ง

ก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก  

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

ยนืยนัการจาํหน่ายอะไหล่ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการจาํหน่าย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการจําหนา่ย 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการจําหนา่ย 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกการจาํหน่ายอะไหล่ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 9.10  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการจาํหน่าย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.11  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการจําหนา่ย 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการจําหนา่ย 

 

หมายเหตุ 

- การจําหนา่ยอะไหลจ่ะต้องมีบนัทกึผลการขายก่อน จึงจะมีรายการแสดงที�หน้าจอค้นหาเลขที�ประกาศ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10 
การปรับยอดคงเหลือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

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

การปรับยอดคงเหลอื ทําหน้าที�ปรับยอดของสนิค้าคงคลงัให้เป็นไปตามที�มอียูจ่ริง คลกิปุ่ ม การปรับยอดคงเหลือ 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 10.1  

 

เพิ�มการปรับยอดคงเหลือ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบรุายละเอียดการปรับยอด 

- เอกสารเลขที� (การระบเุอกสารเลขที� ห้ามระบซุํ �า) 

- วนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการรายละเอียดอะไหลเ่พื�อปรับยอดดงัรูป 

 
รูปที� 10.2  

 

3.1 เพิ�มรายละเอียดรายการอะไหล ่

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายการอะไหล ่

- ข้อมลูรหสัยี�ห้อ และหมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  เพื�อ

ค้นหาและเลอืกรายการ  

- คลกิเลอืก  รับ หรือจ่าย 

- จํานวน 

- ราคาตอ่หนว่ย 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการอะไหลล่งในตารางแสดงรายละเอียดการปรับยอด และสามารถ

ทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิรายการหรือสิ �นสดุการเพิ�มรายการ 

3.2 แก้ไขรายละเอยีดรายการอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายละเอยีดการอะไหล ่

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3 ลบรายละเอียดรายการอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายละเอียดการโอนย้าย 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู หรือคลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการปรับยอดคงเหลอื 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการปรับยอดคงเหลอื 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเอกสารเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.3  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกรายการแล้วคลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเอกสารการปรับยอดคงเหลอืทั �งหมด สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ที�ช่องข้อมลูเอกสารเลขที� 

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

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

 

แก้ไขการปรับยอดคงเหลอื 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดอะไหล ่(วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการรายละเอียดอะไหล)่ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ 

 

ยนืยนัการปรับยอดคงเหลือ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการปรับยอด  

3. ระบขุ้อมลูวนัที�ปรับยอด ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการยืนยนัการปรับยอด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. คลกิปุ่ มยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยนืยนัการปรับยอด 

 

ยกเลิกการปรับยอดคงเหลือ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการปรับยอด ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 10.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการปรับยอด 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการปรับยอด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. กรณีที�ข้อมลูการปรับยอดมีการตดัอะไหลแ่ล้วเมื�อทาํการยกเลกิการปรับยอด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11 
การรับคืนนํ �ามัน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 11 : การรับคืนนํ �ามัน 
 

การรับคืนนํ �ามนั ทําหน้าที�รับคืนนํ �ามนัจากงานบํารุงรักษาและบริการหลอ่ลื�นเข้าคลงั คลกิปุ่ ม การรับคืนนํ �ามนั จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเอกสารเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.2  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเอกสารเลขที� 

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

ช่องวา่ง 

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

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยนืยนัการรับคืน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงรายละเอียดรายการจากการค้นหาจะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.3  

 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรับคนื  

3. ระบขุ้อมลูวนัที�รับคืน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 11.4  

 

5. ระบขุ้อมลูผู้ รับ 

6. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการรับคืนนํ �ามนั 

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการรับคืนนํ �ามนั 

 

พิมพ์ใบส่งของ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 11.5  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารใบสง่ของ วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที� ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกการรับคืน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.6  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการรับคนื ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 11.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการรับคืน 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการรับคืน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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12 
การรับคืนอะไหล่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

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

การรับคืนอะไหล ่ทําหน้าที�รับอะไหลส่ภาพดีคืนเข้าคลงั คลกิปุ่ ม การรับคืนอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเอกสารเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 12.2  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเอกสารเลขที� 

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

ช่องวา่ง 

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

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยนืยนัการรับคืน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงรายละเอียดรายการจากการค้นหาจะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.3  

 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรับคนื 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�รับคืน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.4  



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. ระบขุ้อมลูผู้ รับ  

6. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการรับคืนอะไหล ่

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการรับคืนอะไหล ่

 

พิมพ์ใบส่งของ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.5  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารใบสง่ของ วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที� ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอก่อนพิมพ์ 

 

ยกเลิกการรับคืน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการรับคนื ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 12.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการรับคืน 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการรับคืน 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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13 
การรับคืนซากอะไหล่ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

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

การรับซากคืนอะไหล ่ทําหน้าที�รับอะไหลท่ี�เป็นซากเข้าคลงั คลกิปุ่ ม การรับคืนซากอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 13-3 
 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเอกสารเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.2  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเอกสารเลขที� 

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

ช่องวา่ง 

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

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

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

แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการซากอะไหลท่ี� Tab รายการซากอะไหลด่งัรูป 

 
รูปที� 13.3  

 

3.1. เพิ�มรายละเอียดรายการซากอะไหล ่

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบรุายละเอียดรายการซากอะไหล ่

- ข้อมลูรหสัยี�ห้อ และหมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  เพื�อ

ค้นหาและเลอืกรายการ  

- จํานวน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการซากอะไหลล่งในตารางแสดงรายละเอยีดซากอะไหล ่และ

สามารถทาํการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิรายการหรือสิ �นสดุการเพิ�มรายการ 

3.2. แก้ไขรายละเอยีดรายการซากอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายละเอยีดรายการซากอะไหล ่

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3. ลบรายละเอียดรายการซากอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายละเอียดรายการซากอะไหล ่

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

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

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการแก้ไขข้อมลู 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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ยนืยนัการรับคืน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงรายละเอียดรายการจากการค้นหาจะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรับคนื 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�รับคืน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.5  
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5. ระบขุ้อมลูผู้ รับ  

6. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการรับคืนซากอะไหล ่

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการรับคืนซากอะไหล ่

 

พิมพ์ใบส่งของ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีค้นหาได้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.6  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารใบสง่ของ วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอก่อนพิมพ์ 
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ยกเลิกการรับคืน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.7  

 

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการรับคนื ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 13.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการรับคืน 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการรับคืน 
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14 
การรับ Component เข้าคลังพสัด ุ
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บทที� 14 : การรับ Component เข้าคลังพัสด ุ
 

การรับ Component เข้าคลงัพสัด ุทําหน้าที�รับ Component ที�ทําการซอ่มแล้วเข้าคลงั คลกิปุ่ ม การรับ Component 

เข้าคลังพัสดุ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

  
รูปที� 14.1  
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งเอกสารเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.2  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องเอกสารเลขที� 

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

ช่องวา่ง 

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

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงรายละเอียดรายการจากการค้นหาจะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.3  

 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรับคนื 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�รับคืน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิ Tab ข้อมลูการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.4  
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5. ระบขุ้อมลูผู้ รับ  

6. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วธีิการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการรับคืน Component เข้าคลงัพสัด ุ

8. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึการรับคืน Component เข้าคลงัพสัด ุ

 

พิมพ์ใบส่งของ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.5  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารใบสง่ของ วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที� ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอก่อนพิมพ์ 
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ยกเลิกการรับคืน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.6  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการรับคนื ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 14.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการรับคืน 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการรับคืน 
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โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 15-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 
การรับ Component เพื�อซ่อม 
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บทที� 15 : การรับ Component เพื�อซ่อม 
 

 การรับ Component เพื�อซอ่ม ทาํหน้าที�ในการบนัทกึรับComponent เข้าคลงัเพื�อทําการซอ่ม คลกิปุ่ ม การรับ 

Component เพื�อซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 15.1  
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดใบโอนย้าย 

1. ใบโอนย้ายเลขที� (การระบเุลขที�ใบโอนย้ายห้ามระบซุํ �า) 

2. วนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

3. ศนูย์เครื�องจกัรกลที�สง่ ผู้ใช้สามารถระบรุหสัศนูย์เครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือ คลกิ  เพื�อค้นหาศนูย์

เครื�องจกัรกลที�ต้องการ 

4. อ้างองิ พ.6-01 เลขที� คลกิ  เพื�อค้นหาเอกสาร พ.6-01 

3. วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการพสัด ุที� Tab รายการพสัดดุงัรูป 

 
รูปที� 15.2  

 

3.1. เพิ�มรายละเอียดรายการพสัด ุ

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- เลอืก เก็บเป็นซากอะไหล ่เพื�อรอจําหนา่ย หรือ สง่ให้ชา่งทาํการซอ่ม 

- ข้อมลูรหสัยี�ห้อ และหมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  

เพื�อค้นหาและเลอืกรายการ  

- จํานวน 

2. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการพสัดลุงในตารางแสดงรายละเอียดรายการพสัด ุและ

สามารถทาํการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

3. เมื�อต้องการยกเลกิการเพิ�มรายการคลกิปุ่ ม ยกเลิก 

3.2. แก้ไขรายละเอยีดรายการพสัด ุ

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายละเอยีดรายการพสัด ุ

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3. ลบรายละเอียดรายการพสัด ุ

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายละเอียดรายการพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

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

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

4. ระบขุ้อมลูการลงนามที� Tab ข้อมลูการลงนามดงัรูป 

 
รูปที� 15.3  

 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการรับ Component เพื�อซอ่ม 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการรับ Component เพื�อซอ่ม 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งใบโอนย้ายเลขที� จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.4  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. เลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการ  

5. ถ้าต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย  *  ในช่องใบโอนย้ายเลขที� 

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

ช่องวา่ง 

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

 
แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบโอนย้ายที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดรายการพสัด ุ(วิธีการแก้ไขดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายการพสัด)ุ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

ลบข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบโอนย้ายที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 15.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

ยนืยนัการรับ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการรับ  

3. ระบขุ้อมลูวนัที�รับ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการยนืยนัการรับ Component เพื�อซอ่ม 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการรับ Component เพื�อซอ่ม 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกการรับคืน 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 15.6  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการรับคนื ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 15.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการรับ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการรับ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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16 
การสรุปวัสดุประจาํงวด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

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

สรุปวสัดปุระจํางวด ทาํหน้าที�สรุปข้อมลูวสัดปุระจํางวด ของปีงบประมาณแตล่ะปี คลกิปุ่ ม การสรุปวัสด ุ

ประจาํงวด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 16.1  

 

สรุปวัสดุประจาํงวด 

1. ระบปีุงบประมาณ และประจํางวดที�ต้องการสรุป ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 16.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม สรุป ในหน้าจอการสรุปวสัดปุระจํางวด  

3. คลกิปุ่ ม สรุป ระบบแสดงรายการวสัดทุั �งหมด ประจํางวดของปีงบประมาณที�กําหนด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ระบขุ้อมลูผู้รายงาน 

5. ระบขุ้อมลูผู้ตรวจสอบ 

6. ระบขุ้อมลูหวัหน้าศนูย์เครื�องจกัรกล 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งปีงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 16.3  

 

- เลอืกการเรียงข้อมลู 

- เลอืกปีงบประมาณและประจํางวดที�ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอคลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์รายงานสรุปวสัดุ 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.4  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสารรายงานสรุปวสัดวุิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพมิพ์สามารถดไูด้ที�

ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ยกเลิกการสรุปวัสดุประจาํงวด 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 16.5  

 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 16.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการสรุปวสัดปุระจํางวด 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิการสรุปวสัดปุระจํางวด 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีที�มีเอกสารใบเบิกที�ไมไ่ด้ทําการเบิก ในปีงบประมาณและประจํางวดที�กําหนด เมื�อทาํการสรุปวสัดปุระจํางวด

ระบบจะแจ้งเตือนเลขที�เอกสารที�ยงัไมไ่ด้เบกิให้ผู้ใช้ทราบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. เมื�อสรุปประจํางวดสดุท้ายของปีงบประมาณนั �นแล้ว ระบบจะไมใ่ห้ดําเนินการจดัซื �อจดัจ้าง ในปีงบประมาณที�ได้สรุป

ไปแล้ว 

3. กรณีที�เคยมีการสรุปประจํางวด และปีงบประมาณนั �นแล้ว ระบบจะดงึข้อมลูเดมิออกมาแสดงที�ชอ่งแสดงรายการ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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17 
ตรวจสอบพสัดุคงคลังประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

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

ตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี ทาํหน้าที�สรุปข้อมลูพสัดปุระจําปีงบประมาณของแตล่ะปี คลกิปุ่ ม ตรวจสอบพัสดุ

คงคลังประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 17.1  

 

ตรวจสอบพัสดุคงคลังประจาํปี 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 17.2  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงปุ่ ม สรุป ที�หน้าจอตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี 

3. คลกิปุ่ ม สรุป ระบบแสดงรายการพสัดคุงคลงัประจําปี 

4. ระบขุ้อมลูประธานกรรมการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. ระบขุ้อมลูกรรมการ 

6. ระบขุ้อมลูกรรมการ 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ 

 

ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายชอ่งปีงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.3  

 

2. เลอืกการเรียงข้อมลู 

3. เลอืกปีงบประมาณที�ต้องการแสดงข้อมลู คลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

4. กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ปิด 

 

กาํหนดสภาพด ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 17.4  

 

3. คลกิปุ่ ม กาํหนดสภาพดี ระบบแสดงจํานวนพสัดทุี�ช่องสภาพดี เทา่กบัช่องคงเหลอื 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการกําหนดสภาพพสัด ุ

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการกําหนดสภาพพสัด ุ

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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แก้ไขข้อมูลการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจาํปี 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูการตรวจสอบสภาพพสัด ุสามารถทาํได้ดงันี � 

1. ระบจํุานวนพสัดทุี�ตรวจสอบสภาพแตล่ะรายการในคอลมัน์ดงันี � 

- สภาพชํารุด 

- เสื�อมคณุภาพ 

- สญูไป 

- เก็บไว้นานไมน่าํไปใช้งาน 

- หมดความจําเป็นต้องใช้ในราชการ 

2. ระบขุ้อมลูความเห็นของคณะกรรมการ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการแก้ไขข้อมลู 

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
ยกเลิกการตรวจสอบพสัดุคงคลังประจาํปี 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 17.5  



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการยกเลกิตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีที�ยงัไมม่กีารสรุปข้อมลูวสัดปุระจําปีเมื�อทําการสรุปข้อมลูตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.7  

 

2. กรณีที�ระบขุ้อมลูสภาพการตรวจสอบพสัดมุากกวา่ยอดคงเหลอืของพสัด ุระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.8  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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18 
กาํหนดยอดคงเหลือขั �นตํ�า 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 18 : กาํหนดยอดคงเหลือขั �นตํ�า 
 

กําหนดยอดคงเหลอืขั �นตํ�า ทําหน้าที�กําหนดยอดคงเหลอืของพสัดใุห้มยีอดขั �นตํ�าได้เทา่ไร เพื�อใช้ในการออกรายงาน 

คลกิปุ่ ม กาํหนดยอดคงเหลอืขั �นตํ�า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 18.1  

 

กาํหนดยอดคงเหลือขั �นตํ�า 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบยุอดคงเหลอืขั �นตํ�า 

4. ระบยุอดคงเหลอืขั �นสงู 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.2  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

4. เลอืกรายการที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือ ดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

5. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ทกุช่องเป็นช่องวา่ง 

6. กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาทะเบียนพสัด ุคลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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19 
บันทกึเบกิอะไหล่ (เข้าคลังพสัดุ) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 19 : บันทกึเบกิอะไหล่ (เข้าคลังพัสดุ) 
 

 บนัทกึเบิกอะไหลเ่ข้าคลงัพสัด ุทาํหน้าที�ในการบนัทกึข้อมลูการเบกิอะไหลเ่ข้าคลงัพสัด ุคลกิปุ่ ม บนัทกึเบกิอะไหล่ 

(เข้าคลังพัสดุ) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 19.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการบนัทกึเบิกอะไหล ่

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทนิดจูากภาคผนวก) 

- เลขที�บนัทกึ (การระบเุลขที�บนัทกึห้ามระบซุํ �า) 

- คลกิเลอืก  เบิกภายในศนูย์เครื�องจกัรกล หรือเบกิข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 

- ผู้ เบิก 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทนิดจูากภาคผนวก) 

- ผู้อนมุตัิให้เบกิ 

3. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายการเบกิอะไหล ่ที� Tab รายการเบกิอะไหล ่ดงัรูป  

 
รูปที� 19.2  

 

3.1. เพิ�มรายละเอียดการเบิกอะไหล ่

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดรายการเบกิอะไหล ่

- ข้อมลูรหสัยี�ห้อ และหมายเลขพสัด ุผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  เพื�อ

ค้นหาและเลอืกรายการ  

- จํานวนที�ขอเบิก 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการอะไหลล่งในตารางแสดงรายละเอียดการเบิกอะไหล ่และ

สามารถทาํการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลูหรือสิ �นสดุการเพิ�มข้อมลู 

3.2. แก้ไขรายละเอยีดการเบกิอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายละเอยีดการเบิกอะไหล ่ 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3.3. ลบรายละเอียดการเบิกอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายละเอียดการเบิกอะไหล ่

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงข้อความยืนยนัการลบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อลบข้อมลู หรือคลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 

4. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอยีดรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ ที� Tab รายการอะไหลเ่ทียบเทา่ ดงัรูป 

 
รูปที� 19.3  

 

4.1. เพิ�มรายละเอียดรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ 

- ลาํดบัที� 

- ชนิด  

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึรายการอะไหลล่งในตารางแสดงรายละเอียดรายการอะไหลเ่ทยีบเทา่

และสามารถทาํการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลูหรือสิ �นสดุการเพิ�มข้อมลู 

4.2. แก้ไขรายละเอยีดรายการอะไหล ่

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขจากตารางแสดงรายละเอยีดรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

4.3. ลบรายละเอียดรายการอะไหลเ่ทยีบเทา่ 

1. เลอืกข้อมลูที�ต้องการลบจากตารางแสดงรายละเอียดรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงข้อความยืนยนัการลบ 

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

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการเบิกอะไหล ่

6. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึการเบกิอะไหล ่
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ค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาใบเบิกจา่ยอะไหล ่คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.4  

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูรายการในตาราง 

4. คลกิเลอืกรายการในตาราง แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

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

ช่องวา่ง 

6. กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาใบเบกิจา่ยอะไหล ่คลกิปุ่ ม ปิด 

 
แก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดรายการเบิกอะไหล ่(วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/แก้ไข/ลบ รายการเบกิอะไหล)่ 

5. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดรายการอะไหลเ่ทียบเทา่ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม/แก้ไข/ลบ รายการอะไหลเ่ทียบเทา่) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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ลบข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 19.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

พิมพ์บันทกึเบกิอะไหล่ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.6  
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3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสารบนัทกึเบิกอะไหลว่ิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�

ภาคผนวก 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 
อนุมตัิใบเบิก 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิที� Tab รายการเบิกอะไหลด่งัรูป 

 
รูปที� 19.7  

 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

4. คลกิ  อนมุตัิใบเบิก 

5. ระบขุ้อมลูผู้อนมุตัิให้เบิก 

6. ระบขุ้อมลูตําแหนง่ 

7. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึการอนมุตัิให้เบิก 

9. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึอนมุตัิให้เบิก 
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ยกเลิกอนุมตัิใบเบกิ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิ  อนมุตัิให้เบิก 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการยกเลกิการอนมุตั ิ

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการยกเลกิอนมุตั ิ

หมายเหตุ  

- รายการที�สามารถยกเลกิอนมุตัิใบเบิกได้ จะต้องเป็นรายการที�มีสถานะ อนมุตัิ เทา่นั �น 
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20 
การสืบค้นข้อมูล 
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บทที� 20 : การสืบค้นข้อมูล 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูตา่ง ๆ โดยคลกิเลอืก ปุ่ ม สืบค้น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 20.1  

 

ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ดังนี � 

1. สบืค้นการเบิกอะไหล ่

2. สบืค้นการรับคืนอะไหล ่

3. สบืค้นการโอนย้ายอะไหล ่

4. สบืค้นทะเบียนยอดคงเหลอื 

5. สบืค้นบนัทกึรับ-จ่ายอะไหล ่

6. สบืค้นศนูย์เครื�องจกัรกลที�ยงัไมส่รุปพสัดคุงคลงัประจําปี 

7. สบืค้นพสัดคุงเหลอืประจําเดือน 
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วิธีการสืบค้นข้อมูล  
1. จากหน้าจอเมนกูารสบืค้น คลกิเลอืกการสบืค้นที�ต้องการดขู้อมลู จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 20.2  

 

2. ระบขุ้อมลูเงื�อนไขที�ต้องการสบืค้นในช่องข้อมลูเงื�อนไขการค้นหา 

3. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในช่องแสดงรายการ 
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4. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 20.3  

 

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 
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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� 20.4  

 

- 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 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล จากการคลกิ ท้ายช่องรหสัศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 20.5  

 

- ระบเุงื�อนไขที�ต้องการค้นหา (ระบอุยา่งน้อย 1 รายการ) 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตารางแสดงรายการ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลปัจจบุนั คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไข ใบเบกิ-จ่ายอะไหล ่จากการคลกิ ท้ายชอ่งใบเบกิ-จ่ายอะไหลเ่ลขที� จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 20.6  

 

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

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูใบเบิก-จ่ายอะไหลท่ั �งหมด สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องใบเบิก-จ่ายอะไหล่

เลขที�  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเอกสาร พ.1-04 คลกิปุ่ ม ปิด 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขใบเบิกข้ามศนูย์เครื�องจกัรกลเลขที� จากการคลกิ ท้ายช่องใบเบิกข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล

เลขที� ระบบปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 20.7  

 

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

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูใบเบิกข้ามศนูย์เครื�องจกัรกลทั �งหมด สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องใบเบิกเลขที� 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเอกสาร พ.20 คลกิปุ่ ม ปิด 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขเอกสารรับคืนเลขที� จากการคลกิ ท้ายชอ่งเอกสารรับคืนเลขที� ระบบปรากฏหน้าจอดงั

รูป 

 
รูปที� 20.8  

 

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

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเอกสารการรับคืนทั �งหมด สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องเอกสารเลขที� 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเอกสารการรับคืนอะไหล ่คลกิปุ่ ม ปิด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. กรณีสบืค้น โดยใช้เงื�อนไขใบโอนย้ายเลขที�จากการคลกิ ท้ายช่องใบโอนย้ายเลขที� ระบบปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 20.9  

 

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

- กรณีต้องการค้นหาข้อมลูเอกสาร พ.1-26 ทั �งหมด สามารถใช้เครื�องหมาย  *  ที�ช่องใบโอนย้ายเลขที� 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ  

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

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

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหาเอกสาร พ.1-26 คลกิปุ่ ม ปิด 

 

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

ข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 20.10 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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21 
รายงาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 21 : รายงาน 
 

 เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงานข้อมลูคลงัพสัด ุโดยคลกิเลอืกปุ่ ม รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 21.1  

 

ระบบมีรายงานดังนี � 

1. รายงานสรุปวสัดปุระจําเดือน ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- เลอืกเดือน (บงัคบักรอก) 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล (บงัคบักรอก) 

- ระบรุหสัประเภทพสัด ุ

 

2. บญัชีวสัด ุผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบปุระจํางวด (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล (บงัคบักรอก) 

- ระบรุหสัประเภทพสัด ุ



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- ระบยุี�ห้อพสัด ุ

- ระบหุมายเลขพสัด ุ

 

3. บตัรคมุพสัด ุผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบปุระจํางวด (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล (บงัคบักรอก) 

- ระบรุหสัประเภทพสัด ุ

- ระบยุี�ห้อพสัด ุ

- ระบหุมายเลขพสัด ุ

 

4. รายงานสรุปยอดคงเหลอืของพสัดทุี�ตํ�ากวา่ระดบัที�กําหนด ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล (บงัคบักรอก) 

- ระบรุหสัประเภทพสัด ุ

 

5. บญัชีตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปี ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล 

- ระบรุหสัประเภทพสัด ุ

 

6. รายงานสรุปวสัดปุระจํางวด ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบปุระจํางวด (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล (บงัคบักรอก) 

- ระบรุหสัประเภทพสัด ุ

 

7. บญัชีรายการพสัดคุงเหลอืประจํางวด เรียงตามศนูย์เครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบปุระจํางวด (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล,ถึง 

- ระบรุหสัประเภทพสัด ุ

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8. บญัชีรายการพสัดคุงเหลอืประจํางวด เรียงตามประเภทพสัด ุผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบปุระจํางวด (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล,ถึง 

- ระบรุหสัประเภทพสัด ุ

 

9. รายงานสรุปใบสั�งจา่ยนํ �ามนั ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล จาก (บงัคบักรอก) 

- ระบถุึง 

- ระบรุหสัประเภทเครื�องจกัรกลจาก 

- ระบถุึง 

- ระบวุนัที�ทําเอกสาร จาก 

- ระบถุึง 

- ระบวุนัที�จ่าย จาก 

- ระบถุึง 

- ระบเุลอืกสถานะ 

 

10. รายงานสรุปราคาพสัดคุงเหลอืตามประเภทพสัด ุผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้ดงันี � 

- ระบปีุงบประมาณ (บงัคบักรอก) 

- ระบศุนูย์เครื�องจกัรกล จาก 

- ระบถุึง 

 
วิธีเรียกดูรายงานมีดังนี � 

1. จากหน้าจอรายงาน เลอืกรายงานที�ต้องการเรียกด ู

2. ระบเุงื�อนไขที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอรายงาน ดงัรูป 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 21.2  

 

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� 21.3  

 

- จากหน้าจอ เลอืก Directory ที�ต้องการจดัเก็บ File ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel กรณียกเลกิการจดัเก็บ File 

8. ออกจากหน้าจอรายงานคลกิปุ่ ม กลับสู่เมนูก่อนหน้า  

 

หมายเหตุ 

1. รายงานสรุปวสัดปุระจํางวด จะแสดงเฉพาะปีงบประมาณและประจํางวด ที�ได้สรุปประจํางวดแล้วเทา่นั �น 

2. บญัชีตรวจสอบคงคลงัประจําปี จะแสดงเฉพาะปีงบประมาณ ที�ได้ตรวจสอบพสัดคุงคลงัประจําปีแล้วเทา่นั �น 

3. บญัชีรายการพสัดคุงเหลอืประจํางวด และ บญัชีรายการพสัดคุงคลงัประจํางวด เรียกดไูด้เฉพาะสว่นกลางเทา่นั �น 

4. กรณีไมร่ะบขุ้อมลูที�บงัคบักรอก ระบบแสดงกลอ่งข้อความแจ้งเตือน ดงัรูป 

 
รูปที� 21.4  
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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 ระบบควบคมุพสัด ุ
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การสั�งพมิพ์เอกสาร 
 

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

 
รูปที� 1 

 

จากหน้าจอมีวิธีการใช้งานดงันี � 

- หมายเลข 1 และ 2 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปที�หน้าแรกสดุ และหน้าสดุท้าย 

- หมายเลข 3 และ 4 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปข้างหน้าและข้างหลงัไปทลีะ 1 หน้า  

- หมายเลข 5 เป็นช่องแสดงหมายเลขแผน่งานวา่อยูท่ี�แผน่งานที�เทา่ไหร่จากแผน่งานทั �งหมดเทา่ไหร่ 

- หมายเลข 6 และ 7 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้แวน่ตาขยาย 

- หมายเลข 8 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้เปอร์เซ็นต์ 

- หมายเลข 9 เป็นการสั�งพิมพ์รายงานในรายการปัจจบุนั 

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

 
รูปที� 2 

3 4 

1 2 5 

6 

7 

8 

9 



คูม่ือการใช้งาน ระบบควบคมุพสัด ุ
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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 ระบบควบคมุพสัด ุ
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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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