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บทที� 1 : บทนํา 
 

ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหารเป็นระบบที�นําข้อมลูในระดบัปฏิบตัิการที�เกี�ยวข้อง มาจดัทาํให้อยูใ่นรูปแบบที�

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารงานเงินทนุหมนุเวียนคา่เครื�องจกัรกลของกรมทางหลวง ในสว่นของรายงาน ระบบสามารถสบืค้น

ข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่ สบืค้นข้อมลูเครื�องจกัรกลที�ไมม่ีสญัญาเชา่ในช่วงเวลาตา่ง ๆ  สบืค้นสถานะเครื�องจกัรกลปัจจบุนั สบืค้นคา่

เช่าทั �งของศนูย์เครื�องจกัรกลตนเองและข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล สบืค้นข้อมลูเปรียบเทียบด้านตา่ง ๆ  สบืค้นข้อมลูสรุปวนั

มาตรฐาน  ทั �งนี � ระบบสามารถแสดงรายงานตา่ง ๆ โดยแบง่กลุม่รายงานในระบบ ได้ดงันี � 

- รายงานภาพรวมเปรียบเทียบแตล่ะช่วงเวลา 

- รายงานภาพรวม ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

- รายงานสะสมและเฉลี�ยข้อมลู ตลอดอายกุารใช้งาน 

- รายงานเงินงบประมาณ 

- รายงานแสดงจํานวนเครื�องจกัรกล 

- รายงานการขายทอดตลาด 

- รายงานอื�น ๆ  

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ ๆ ไป 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 

 
การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที�  Start > Program > ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร > ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร 

2. ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน    เพื�อเข้าสูร่ะบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหารดงัรูป 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบรุหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 2.2  

ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
1. Tab ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร มีเมนกูารทาํงาน ดงันี � 

1.1 ติดตามข้อมลู 

1.2 จดัทําข้อมลู 

1.2.1 จดัทําแผน/ผล การดาํเนนิการจดัหาเครื�องจกัรกล 

1.2.2 จดัทําวนัมาตรฐาน (ต้นทนุผลผลติ) 

1.2.3 จดัทําแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ลว่งหน้า 

1.2.4 จดัทําประมาณการรายรับ-รายจา่ย ลว่งหน้า 

1.2.5 จดัทําแผนจดัสรรเงินคา่ซอ่ม 

1.3 ข้อมลูหลกั 

1.3.1 ข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล 

1.3.2 ข้อมลูคา่ซอ่มบํารุงขั �นตํ�าประจําปี 

1.3.3 สรุปอตัราเชา่เฉลี�ยตอ่วนัประจําปีงบประมาณ  

1.3.4 เป้าหมายเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล 

1.4 สบืค้นข้อมลู 

1.5 รายงาน 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 2-4 
 

คลกิ จัดทาํข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  
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คลกิ ข้อมูลหลกั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.4  

 

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

 
รูปที� 2.5  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบปิดโปรแกรมที�ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ กลบัสูห่น้าจอปกต ิ

 

หมายเหตุ 
1. กรณีระบชืุ�อผู้ใช้ระบบและรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.6  

 

2. กรณีที�เข้าระบบโดยเครื�องที�ยงัไมม่ีการลงทะเบียน เมื�อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.7  
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2.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.8  

 

2.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

2.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียน เพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

2.4 หลงัจากทาํการลงทะเบยีนเครื�องแล้วจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ (สามารถดวูิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ใน

หวัข้อ “การเข้าโปรแกรม”) 
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3 
ตดิตามข้อมูล 
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บทที� 3 : ตดิตามข้อมูล 

 

การติดตามข้อมลู เป็นหน้าจอสาํหรับติดตามข้อมลูจาก ระบบบริหารเครื�องจกัรกล และระบบบญัชีเงินทนุหมนุเวยีน จาก

หน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม ตดิตามข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.1  
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การติดตามข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู ปีงบประมาณ  

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.2  

 

โดยผู้ใช้สามารถติดตามข้อมลูตา่งๆ ได้ ดงันี � 

2.1 ข้อมลูการเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล  

2.2 ข้อมลูคา่ใช้จ่ายจากการซอ่ม  

2.3 ข้อมลูปิดบญัชีสิ �นเดือน  

2.4 ข้อมลูตรวจสอบครุภณัฑ์เครื�องจกัรกล 

2.5 ตรวจสอบข้อมลูประมาณการคา่เช่าประจําปี  

2.6 ตรวจสอบการค้างสรุปข้อมลู  

3. ผู้ใช้สามารถ คลกิ ที� Tab เพื�อดขู้อมลูตา่ง ๆ โดยระบบแสดงสญัลกัษณ์ของการติดตามข้อมลูดงันี �  

3.1 ข้อมลูการเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล ข้อมลูคา่ใช้จา่ยจากการซอ่ม ข้อมลูปิดบญัชีสิ �นเดือน ระบบแสดง สญัลกัษณ์ ( ) 

ในตารางและ แสดงวนัที�ที�มกีารปรับปรุงลา่สดุที�หวัตารางในแตล่ะเดือนของแตล่ะศนูย์เครื�องจกัรกล โดยส ีของ  

ที�แสดงจะเปลี�ยนไปตามการสรุปข้อมลู ดงันี � 

- สเีขียว หมายถงึ มีการสรุปข้อมลูของศนูย์เครื�องจกัรกลในเดือนนั �น ๆ  
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- สเีหลอืง หมายถึง มกีารยกเลกิสรุปข้อมลูของศนูย์เครื�องจกัรกลในเดือนนั �นๆ  

- สเีขียวเข้ม หมายถงึ มีการสรุปข้อมลูซํ �าของศนูย์เครื�องจกัรกลในเดือนนั �น ๆ  

- สแีดง หมายถึง ยงัไมส่รุปข้อมลู  

3.2 ข้อมลูตรวจสอบครุภณัฑ์เครื�องจกัรกลประจําปี  และ ข้อมลูประมาณการคา่เชา่ประจําปี ระบบแสดงวนัที�ที�มีการ

ปรับปรุงลา่สดุในคอลมัน์ วนัที�สรุปข้อมลู และแสดง สญัลกัษณ์ ( ) ในคอลมัน์สถานะข้อมลู ดงัรูป  

 
รูปที� 3.3  

 

โดยส ีของ  ที�แสดงจะเปลี�ยนไปตามการสรุปข้อมลู ดงันี � 

- สเีขียว หมายถงึ มีการสรุปข้อมลูของศนูย์เครื�องจกัรกลในเดือนนั �น ๆ  

- สเีหลอืง หมายถึง มกีารยกเลกิสรุปข้อมลูของศนูย์เครื�องจกัรกลในเดือนนั �นๆ  

- สเีขียวเข้ม หมายถงึ มีการสรุปข้อมลูซํ �าของศนูย์เครื�องจกัรกลในเดือนนั �น ๆ  

- สแีดง หมายถึง ยงัไมส่รุปข้อมลู 
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3.3 ค้างสรุปข้อมลู ระบบแสดงข้อมลูของศนูย์เครื�องจกัรกลที�ไมไ่ด้ทาํการสรุปข้อมลูอะไรตั �งแตเ่ดือนไหน ดงัรูป  

 
รูปที� 3.4  

 

โดยรายละเอยีดในการแสดงผลจะแสดงดงันี � 

- ข้อมลูการเช่า/ใช้ ข้อมลูคา่ใช้จา่ยการซอ่ม และข้อมลูปิดบญัชีสิ �นเดือน ระบบแสดงชื�อเดือนแรกที�ยงัไมม่กีาร

สรุปข้อมลูในตาราง 

- ข้อมลูการตรวจสอบครุภณัฑ์เครื�องจกัรกลประจําปี และข้อมลูประมาณการคา่เช่าประจําปีงบประมาณ ระบบ

แสดงข้อความ “ยงัไมส่รุปข้อมลู” ในตาราง และแสดงเป็นช่องวา่ง เมื�อมีการจดัทาํข้อมลูแล้ว 
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4 
การสืบค้นข้อมูล 
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บทที� 4 : การสืบค้นข้อมูล 

 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูของระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร จากหน้าจอเมนหูลกัคลกิปุ่ ม สืบค้นข้อมูล จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1  
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สามารถสืบค้นข้อมูลได้ดังนี � 

1. สบืค้นข้อมลูเครื�องจกัรกลที�ไมม่สีญัญาเชา่ในช่วงเวลาตา่ง ๆ 

จะแสดงรายละเอยีดข้อมลูเครื�องจกัรกลที�ไมม่ีสญัญาเชา่ในช่วงเวลาตา่งๆ ของศนูย์เครื�องจกัรกล โดยแสดงเงื�อนไข

ดงัรูป 

 
รูปที� 4.2  

 

 รายละเอียดของเงื�อนไขมดีงันี � 

- ปี พ.ศ. คือ ปี พ.ศ. ที�ต้องการสบืค้นข้อมลู ซึ�งต้องระบทุกุครั �งในการสบืค้นข้อมลู  

- ศนูย์เครื�องจกัรกล คือ ศนูย์เครื�องจกัรกลเจ้าของเครื�องจกัรกลที�ต้องการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบเุงื�อนไข

เป็นช่วงของศนูย์เครื�องจกัรกลได้ 

- รหสัเครื�องจกัรกล คือ รหสัเครื�องจกัรกลที�ต้องการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบรุหสัเครื�องจกัรกลเป็นช่วงได้ 

- กลุม่เครื�องจกัรกล คอื กลุม่ของเครื�องจกัรกลซึ�งจะแสดงเฉพาะกลุม่เครื�องจกัรกลที�อ้างอิงรหสัเครื�องจกัรกลที�

ระบจุากเงื�อนไขข้างต้น 

- ระบชุ่วงเวลาที�ต้องการแสดงผลในการสบืค้นข้อมลูเครื�องจกัรกลที�ไมม่ีสญัญาเช่า อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี � 

 คลกิ  จากนั �น ระบขุ้อมลูช่วงเดือนที�ต้องการสบืค้น 

 คลกิ  จากนั �นระบขุ้อมลูช่วงสปัดาห์ที�ต้องการสบืค้น 

 

2. สบืค้นสถานะเครื�องจกัรกลปัจจบุนั(โดยแสดงวนัเริ�มต้นของสถานะ) 

จะแสดงสถานะปัจจบุนัของเครื�องจกัรกล โดยแสดงรายละเอียดวนัที�เริ�มต้นและจํานวนวนัที�อยูใ่นสถานะปัจจบุนั 

โดยแสดงเงื�อนไขดงัรูป 

 
รูปที� 4.3  
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รายละเอียดของเงื�อนไขมดีงันี � 

- ศนูย์ฯต้นสงักดั คือ ศนูย์เครื�องจกัรกลเจ้าของเครื�องจกัรกลที�ต้องการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบเุงื�อนไขเป็น

ช่วงของศนูย์เครื�องจกัรกลได้ 

- รหสัเครื�องจกัรกล คือ รหสัเครื�องจกัรกลที�ต้องการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบรุหสัเครื�องจกัรกลเป็นช่วงได้ 

- กลุม่เครื�องจกัรกล คือ กลุม่ของเครื�องจกัรกลซึ�งจะแสดงเฉพาะกลุม่เครื�องจกัรกลที�อ้างอิงรหสัเครื�องจกัรกลที�

ระบจุากเงื�อนไขข้างต้น 

- เรียงตาม คือ การแสดงผลการสบืค้นโดยเรียงตามข้อมลูที�ระบไุด้ แก่ เรียงตามรหสัศนูย์เครื�องจกัรกล และ 

เรียงตามสถานะเครื�องจกัรกล 

- สถานะเครื�องจกัรกล คือ สถานะของเครื�องจกัรกลที�ต้องการสบืค้นเป็นรายคนั ซึ�งได้แก่ เชา่, อยูร่ะหวา่งซอ่ม, 

วา่ง, ดําเนินการขออนมุตัิจําหนา่ย, อนมุตัิจําหนา่ยแล้ว, Lock เครื�องจกัรกล, สญูหาย, โอนย้ายเข้างานเงินทนุ, 

จําหนา่ยแล้วและ รอซอ่ม 

- สถานะ คือ สถานะการจําหนา่ยของเครื�องจกัรกล ได้แก่  

 ทั �งหมด คือ สบืค้นจากเครื�องจกัรกลทั �งหมดรวมทั �งเครื�องจกัรกลที�เคยจําหนา่ยไปแล้ว 

 ที�มีอยู ่คือ สบืค้นจากเครื�องจกัรกลที�ยงัไมม่ีการจําหนา่ย 

 จําหนา่ยแล้ว คือ สบืค้นจากเครื�องจกัรกลที�จําหนา่ยแล้ว 

 

3. สบืค้นคา่เช่าทั �งของศนูย์เครื�องจกัรกลตนเองและข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล 

แสดงข้อมลูคา่เช่าที�ให้เช่าข้ามศนูย์เครื�องจกัรกล โดยแสดงเงื�อนไขดงัรูป 

 
รูปที� 4.4  

 

 รายละเอียดของเงื�อนไขมดีงันี � 

- ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�ต้องการสบืค้นข้อมลู 

- เดือนที�ทําสญัญาเชา่ คือ เดือนภายในปีงบประมาณที�ระบสุามารถระบเุป็นชว่งได้ 

- ร้อยละคา่เช่าสว่นของต้นสงักดั คือ ร้อยละของคา่เช่าที�เป็นสว่นของต้นสงักดั 

- ร้อยละคา่เช่าสว่นของศนูย์ฯที�นําไปทําสญัญา คือ ร้อยละของคา่เช่าที�ศนูย์เครื�องจกัรกลที�นําไปทําสญัญา 

ระบบจะแสดงคา่อตัโนมตัิเมื�อระบขุ้อมลูร้อยละคา่เชา่สว่นของต้นสงักดั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

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

4. สบืค้นข้อมลูเปรียบเทยีบด้านตา่ง ๆ 

แสดงข้อมลูการเปรียบเทียบด้านตา่ง ๆ โดยแสดงเงื�อนไขดงัรูป 

 
รูปที� 4.5  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมดีงันี � 

- สรุปข้อมลูตาม คือ เลอืกให้สบืค้นโดยการสรุปข้อมลูตามข้อมลูของ ศนูย์ฯต้นสงักดั หรือ ศนูย์ฯผู้ให้เช่า 

- แสดงข้อมลู คือข้อมลูที�ต้องการให้แสดงในผลการสบืค้น ซึ�งสามารถเลอืกได้ ดงันี � รายได้คา่เช่า, คา่ใช้จ่าย, 

การใช้ประโยชน์ (Utilization), ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความนา่เชื�อถือ (Reliability) 

- แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล คือ การกําหนดให้แสดงผลการสบืค้นตามรายละเอยีดของศนูย์เครื�องจกัรกล  ซึ�ง

ได้แก่  

 1: ทั �งหมด (ไมแ่ยกตามศนูย์เครื�องจกัรกล) คือ แสดงผลการสบืค้นโดยไมแ่ยกศนูย์เครื�องจกัรกล 

 2: แสดงตามภาค คือ แสดงผลการสบืค้นตามภาคของศนูย์เครื�องจกัรกล 

 3: แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  คือ แสดงผลการสบืค้นโดยแยกตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

 4: แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล สาํนกั-แขวง (Pool) คือ แสดงผลการสบืค้นแยกตามศนูย์เครื�องจกัรกล 

(สาํนกั) และศนูย์เครื�องจกัรกลภายใต้สงักดั(แขวง) 

 5: แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล คือ แสดงผลการสบืค้นโดยแยกตามศนูย์เครื�องจกัรกล 

- แสดงตามรายละเอียดเครื�องจกัรกล คือการกําหนดให้แสดงผลการสบืค้นตามรายละเอียดของเครื�องจกัรกล 

ซึ�งได้แก ่

 1: ทั �งหมด (ไมแ่ยกตามรายละเอยีดเครื�องจกัรกล) คือ แสดงผลการสบืค้นโดยไมแ่ยกรายละเอียด

เครื�องจกัรกล 

 2: แสดงตามกลุม่เครื�องจกัรกล คือ แสดงผลสบืค้นตามกลุม่ของเครื�องจกัรกล 

 3: แสดงตามกลุม่เครื�องจกัรกลและยี�ห้อเครื�องจกัรกล คือ แสดงผลการสบืค้นตามกลุม่และยี�ห้อของ

เครื�องจกัรกล 

 4: แสดงตามกลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล ปี ค.ศ.ที�ผลติ คือ แสดงผลการ

สบืค้นตามกลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล และปี ค.ศ. ของเครื�องจกัรกล 

 5: แสดงตามหมายเลขเครื�องจกัรกล คือ แสดงผลการสบืค้นเป็นรายเครื�องจกัรกล 
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- เปรียบเทียบปีงบประมาณ คือการกําหนดให้แสดงข้อมลูย้อนหลงัหรือแสดงเฉพาะปีงบประมาณปัจจบุนั โดย

สามารถเลอืกเงื�อนไขได้ดงันี � 

 1: ปีงบประมาณ ตามเงื�อนไข 

 2: ปีงบประมาณ ย้อนหลงัปีที� 1 

 3: ปีงบประมาณ ย้อนหลงัปีที� 2 

- แสดงแยกตามอายกุารใช้งาน คือ การแสดงผลการสบืค้นเป็นจํานวนเครื�องจกัรกลโดยแยกตามอายกุารใช้งาน 

- ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�ต้องการสบืค้นข้อมลู 

- เดือน คือ ชว่งเดือนที�ต้องการสบืค้นภายในปีงบประมาณที�ระบ ุ 

- ศนูย์เครื�องจกัรกล คือ เงื�อนไขการค้นหาจาก ศนูย์ฯต้นสงักดั หรือ ศนูย์ฯผู้ให้เช่า 

-  ข้อมลู คือ เงื�อนไข สาํหรับแสดงข้อมลู สงูสดุหรือตํ�าสดุ ตามข้อมลูและลาํดบัที�ระบ ุ

- ชดุเครื�องจกัรกล คือ ขดุเครื�องจกัรกลที�ต้องการสบืค้น 

 

5. สบืค้นข้อมลูสรุปวนัมาตรฐาน 

แสดงข้อมลูวนัมาตรฐานที�มีการนําไปใช้คาํนวณข้อมลูตา่ง ๆ ตามชดุเครื�องจกัรกลในแตล่ะปีงบประมาณ 

 
รูปที� 4.6  

 

รายละเอียดของเงื�อนไขมดีงันี � 

- ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�ต้องการสบืค้น 
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การนําลงไฟล์ 

1. สบืค้นข้อมลูที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.7  

 

 

3. คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

4. ระบขุ้อมลูชื�อไฟล์ ที�ช่อง File name 

5. คลกิเลอืกประเภทไฟล์ที�ช่อง Save as type 

6. คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึข้อมลูลงไฟล์และแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิบนัทกึข้อมลู หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

 
รูปที� 4.8  

 

7. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อเปิดไฟล์ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อไมต้่องการเปิดไฟล์ทนัท ี
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บทที� 05: รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงานระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม รายงาน จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1  

 

สามารถแสดงรายงานตามกลุม่ ได้ดงันี � 

- รายงานภาพรวม เปรียบเทยีบแตล่ะช่วงเวลา 

- รายงานภาพรวม ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

- รายงานสะสมและเฉลี�ยข้อมลู ตลอดอายกุารใช้งาน 

- รายงานเงินงบประมาณ 

- รายงานแสดงจํานวนเครื�องจกัรกล 

- รายงานการขายทอดตลาด 

- รายงานอื�นๆ 
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รายงานภาพรวม เปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา 

ระบบแบง่รายงานยอ่ยในกลุม่ของรายงานภาพรวมเปรียบเทียบแตล่ะช่วงเวลาเป็นรายงานตา่ง ๆ ดงันี � 

- รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม  

- รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม  

- รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม  

- รายงานความพร้อมใช้งาน  (Availability) ในภาพรวม  

- รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ในภาพรวม  

- รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  

โดยมีรายละเอียดและเงื�อนไขการออกรายงานดงันี � 

1 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม  

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.2  
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รูปที� 5.3  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
 

รูปที� 5.4  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานคา่เช่าในภาพรวม มดีงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR101_111 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX   

2.  MISR101_112 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)   

3.  MISR101_113 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)   

4.  MISR101_121 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

5.  MISR101_122 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

6.  MISR101_123 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

7.  MISR101_131 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

8.  MISR101_132 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR101_133 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

10.  MISR101_141 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

11.  MISR101_142 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

12.  MISR101_143 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

13.  MISR101_151 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

14.  MISR101_152 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

15.  MISR101_153 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR101_211 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค   

17.  MISR101_212 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค   

18.  MISR101_213 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค   

19.  MISR101_221 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

20.  MISR101_222 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

21.  MISR101_223 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 
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กลุม่เครื�องจกัรกล  

22.  MISR101_231 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

23.  MISR101_232 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR101_233 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

25.  MISR101_241 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

26.  MISR101_242 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

27.  MISR101_243 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

28.  MISR101_251 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

29.  MISR101_252 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

30.  MISR101_253 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

31.  MISR101_311 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

32.  MISR101_312 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

33.  MISR101_313 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

34.  MISR101_321 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

35.  MISR101_322 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

36.  MISR101_323 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล 

37.  MISR101_331 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

38.  MISR101_332 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  
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39.  MISR101_333 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

40.  MISR101_341 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

41.  MISR101_342 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

42.  MISR101_343 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

43.  MISR101_351 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

44.  MISR101_352 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

45.  MISR101_353 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

46.  MISR101_411 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั)   

47.  MISR101_412 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

48.  MISR101_413 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

49.  MISR101_421 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

50.  MISR101_422 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

51.  MISR101_423 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

52.  MISR101_431 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

53.  MISR101_432 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

54.  MISR101_433 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์
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เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

55.  MISR101_441 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

56.  MISR101_442 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

57.  MISR101_443 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

58.  MISR101_451 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

59.  MISR101_452 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

60.  MISR101_453 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

61.  MISR101_511 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

62.  MISR101_512 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

63.  MISR101_513 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

64.  MISR101_521 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

กลุม่เครื�องจกัรกล  

65.  MISR101_522 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

66.  MISR101_523 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

67.  MISR101_531 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

68.  MISR101_532 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

69.  MISR101_533 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

70.  MISR101_541 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

71.  MISR101_542 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

72.  MISR101_543 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

73.  MISR101_551 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลข

เครื�องจกัรกล  

74.  MISR101_552 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

75.  MISR101_553 รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

2 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม  

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.5  
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รูปที� 5.6  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.7  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-11 
 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานคา่ใช้จา่ยในภาพรวม มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR102_111 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX   

2.  MISR102_112 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)   

3.  MISR102_113 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)   

4.  MISR102_121 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

5.  MISR102_122 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

6.  MISR102_123 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

7.  MISR102_131 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

8.  MISR102_132 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR102_133 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

10.  MISR102_141 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

11.  MISR102_142 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

12.  MISR102_143 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

13.  MISR102_151 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

14.  MISR102_152 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

15.  MISR102_153 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR102_211 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค   

17.  MISR102_212 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค   

18.  MISR102_213 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค   

19.  MISR102_221 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

20.  MISR102_222 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

21.  MISR102_223 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

22.  MISR102_231 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

23.  MISR102_232 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR102_233 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

25.  MISR102_241 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

26.  MISR102_242 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

27.  MISR102_243 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

28.  MISR102_251 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

29.  MISR102_252 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

30.  MISR102_253 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

31.  MISR102_311 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

32.  MISR102_312 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล   

33.  MISR102_313 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล   

34.  MISR102_321 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล  

35.  MISR102_322 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

36.  MISR102_323 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

37.  MISR102_331 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

38.  MISR102_332 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  
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39.  MISR102_333 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

40.  MISR102_341 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

41.  MISR102_342 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

42.  MISR102_343 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

43.  MISR102_351 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

44.  MISR102_352 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

45.  MISR102_353 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

46.  MISR102_411 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวม

หนว่ยงานในสงักดั)   

47.  MISR102_412 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

48.  MISR102_413 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

49.  MISR102_421 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวม

หนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

50.  MISR102_422 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

51.  MISR102_423 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

52.  MISR102_431 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวม

หนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

53.  MISR102_432 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

54.  MISR102_433 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

55.  MISR102_441 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวม
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หนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

56.  MISR102_442 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

57.  MISR102_443 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

58.  MISR102_451 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวม

หนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

59.  MISR102_452 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

60.  MISR102_453 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

61.  MISR102_511 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

62.  MISR102_512 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

63.  MISR102_513 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

64.  MISR102_521 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล  

65.  MISR102_522 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

66.  MISR102_523 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

67.  MISR102_531 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

68.  MISR102_532 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

69.  MISR102_533 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

70.  MISR102_541 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

71.  MISR102_542 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์
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เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

72.  MISR102_543 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

73.  MISR102_551 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลข

เครื�องจกัรกล  

74.  MISR102_552 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

75.  MISR102_553 รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

3 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม  

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.8  
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รูปที� 5.9  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน  

 
รูปที� 5.10  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม มดีงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR103_111 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX   

2.  MISR103_112 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)   

3.  MISR103_113 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)   

4.  MISR103_121 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

5.  MISR103_122 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

6.  MISR103_123 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

7.  MISR103_131 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

8.  MISR103_132 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR103_133 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

10.  MISR103_141 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

11.  MISR103_142 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

12.  MISR103_143 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

13.  MISR103_151 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม หมายเลข

เครื�องจกัรกล  

14.  MISR103_152 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

15.  MISR103_153 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR103_211 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค   

17.  MISR103_212 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค   

18.  MISR103_213 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค   
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19.  MISR103_221 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล  

20.  MISR103_222 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

21.  MISR103_223 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

22.  MISR103_231 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

23.  MISR103_232 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR103_233 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

25.  MISR103_241 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

26.  MISR103_242 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

27.  MISR103_243 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

28.  MISR103_251 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

29.  MISR103_252 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

30.  MISR103_253 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

31.  MISR103_311 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล   

32.  MISR103_312 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

33.  MISR103_313 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

34.  MISR103_321 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

35.  MISR103_322 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 
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แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

36.  MISR103_323 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

37.  MISR103_331 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

38.  MISR103_332 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

39.  MISR103_333 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

40.  MISR103_341 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

41.  MISR103_342 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

42.  MISR103_343 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

43.  MISR103_351 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

44.  MISR103_352 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

45.  MISR103_353 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล 

46.  MISR103_411 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

47.  MISR103_412 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

48.  MISR103_413 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

49.  MISR103_421 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

50.  MISR103_422 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  
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51.  MISR103_423 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

52.  MISR103_431 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

53.  MISR103_432 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

54.  MISR103_433 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

55.  MISR103_441 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

56.  MISR103_442 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

57.  MISR103_443 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

58.  MISR103_451 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

59.  MISR103_452 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

60.  MISR103_453 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

61.  MISR103_511 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

62.  MISR103_512 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

63.  MISR103_513 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

64.  MISR103_521 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

65.  MISR103_522 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

66.  MISR103_523 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

67.  MISR103_531 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

68.  MISR103_532 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

69.  MISR103_533 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

70.  MISR103_541 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

71.  MISR103_542 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

72.  MISR103_543 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

73.  MISR103_551 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

74.  MISR103_552 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

75.  MISR103_553 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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4 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.11  

 

 
รูปที� 5.12  
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เงื�อนไขการออกรายงาน  

 
รูปที� 5.13  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR104_111 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX   

2.  MISR104_112 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี)   

3.  MISR104_113 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี)   

4.  MISR104_121 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

5.  MISR104_122 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

6.  MISR104_123 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

7.  MISR104_131 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

8.  MISR104_132 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR104_133 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

2 ปี) แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

10.  MISR104_141 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

11.  MISR104_142 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

12.  MISR104_143 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

13.  MISR104_151 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

14.  MISR104_152 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

15.  MISR104_153 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR104_211 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค   

17.  MISR104_212 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามภาค   

18.  MISR104_213 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามภาค   

19.  MISR104_221 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

20.  MISR104_222 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

21.  MISR104_223 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

22.  MISR104_231 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

23.  MISR104_232 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR104_233 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

25.  MISR104_241 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

26.  MISR104_242 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 
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1 ปี) แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

27.  MISR104_243 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

28.  MISR104_251 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

29.  MISR104_252 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

30.  MISR104_253 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

31.  MISR104_311 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

32.  MISR104_312 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

33.  MISR104_313 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

34.  MISR104_321 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

35.  MISR104_322 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

36.  MISR104_323 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

37.  MISR104_331 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

38.  MISR104_332 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

39.  MISR104_333 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

40.  MISR104_341 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

41.  MISR104_342 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  
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42.  MISR104_343 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

43.  MISR104_351 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

44.  MISR104_352 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

45.  MISR104_353 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

46.  MISR104_411 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

47.  MISR104_412 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

48.  MISR104_413 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

49.  MISR104_421 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

50.  MISR104_422 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

51.  MISR104_423 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

52.  MISR104_431 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

53.  MISR104_432 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

54.  MISR104_433 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

55.  MISR104_441 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

56.  MISR104_442 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ
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เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

57.  MISR104_443 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

58.  MISR104_451 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

59.  MISR104_452 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

60.  MISR104_453 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี)แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

61.  MISR104_511 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

62.  MISR104_512 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

63.  MISR104_513 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

64.  MISR104_521 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

65.  MISR104_522 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

66.  MISR104_523 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

67.  MISR104_531 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

68.  MISR104_532 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

69.  MISR104_533 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

70.  MISR104_541 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

71.  MISR104_542 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  
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72.  MISR104_543 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

73.  MISR104_551 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

74.  MISR104_552 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

75.  MISR104_553 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

5 รายงานความนา่เชื�อถือ (reliability) ในภาพรวม  

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.14  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-29 
 

 
รูปที� 5.15  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน  

 

รูปที� 5.16  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ในภาพรวม มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR105_111 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX   

2.  MISR105_112 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)   

3.  MISR105_113 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)   

4.  MISR105_121 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

5.  MISR105_122 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

6.  MISR105_123 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

7.  MISR105_131 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

8.  MISR105_132 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR105_133 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

10.  MISR105_141 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

11.  MISR105_142 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

12.  MISR105_143 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

13.  MISR105_151 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม หมายเลข

เครื�องจกัรกล  

14.  MISR105_152 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

15.  MISR105_153 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR105_211 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค   

17.  MISR105_212 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค   

18.  MISR105_213 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค   
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

19.  MISR105_221 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล  

20.  MISR105_222 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

21.  MISR105_223 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

22.  MISR105_231 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

23.  MISR105_232 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR105_233 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

25.  MISR105_241 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

26.  MISR105_242 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

27.  MISR105_243 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

28.  MISR105_251 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

29.  MISR105_252 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

30.  MISR105_253 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

31.  MISR105_311 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล   

32.  MISR105_312 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

33.  MISR105_313 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

34.  MISR105_321 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

35.  MISR105_322 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-32 
 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

36.  MISR105_323 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

37.  MISR105_331 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

38.  MISR105_332 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

39.  MISR105_333 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

40.  MISR105_341 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

41.  MISR105_342 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

42.  MISR105_343 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

43.  MISR105_351 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

44.  MISR105_352 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

45.  MISR105_353 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

46.  MISR105_411 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

47.  MISR105_412 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

48.  MISR105_413 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

49.  MISR105_421 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

50.  MISR105_422 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  
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51.  MISR105_423 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

52.  MISR105_431 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

53.  MISR105_432 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

54.  MISR105_433 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

55.  MISR105_441 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

56.  MISR105_442 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

57.  MISR105_443 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

58.  MISR105_451 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

59.  MISR105_452 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

60.  MISR105_453 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

61.  MISR105_511 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

62.  MISR105_512 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

63.  MISR105_513 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

64.  MISR105_521 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

65.  MISR105_522 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

66.  MISR105_523 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

67.  MISR105_531 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

68.  MISR105_532 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

69.  MISR105_533 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

70.  MISR105_541 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

71.  MISR105_542 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

72.  MISR105_543 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

73.  MISR105_551 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

74.  MISR105_552 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

75.  MISR105_553 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability)ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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6 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.17  
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รูปที� 5.18  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน  

 
รูปที� 5.19  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานอตัราเช่า/ใช้ ในภาพรวม มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR128_111 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX   

2.  MISR128_112 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)   

3.  MISR128_113 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)   

4.  MISR128_121 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

5.  MISR128_122 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

6.  MISR128_123 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

7.  MISR128_131 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

8.  MISR128_132 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR128_133 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

10.  MISR128_141 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

11.  MISR128_142 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

12.  MISR128_143 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

13.  MISR128_151 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

14.  MISR128_152 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

15.  MISR128_153 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR128_211 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค   

17.  MISR128_212 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค   

18.  MISR128_213 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค   

19.  MISR128_221 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

20.  MISR128_222 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

21.  MISR128_223 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 
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กลุม่เครื�องจกัรกล  

22.  MISR128_231 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล 

ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

23.  MISR128_232 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR128_233 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

25.  MISR128_241 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล 

ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

26.  MISR128_242 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

27.  MISR128_243 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

28.  MISR128_251 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค หมายเลข

เครื�องจกัรกล  

29.  MISR128_252 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

30.  MISR128_253 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

31.  MISR128_311 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

32.  MISR128_312 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

33.  MISR128_313 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

34.  MISR128_321 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

35.  MISR128_322 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

36.  MISR128_323 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

37.  MISR128_331 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

38.  MISR128_332 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม
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ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

39.  MISR128_333 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

40.  MISR128_341 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

41.  MISR128_342 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

42.  MISR128_343 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

43.  MISR128_351 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

44.  MISR128_352 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

45.  MISR128_353 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

46.  MISR128_411 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั)   

47.  MISR128_412 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

48.  MISR128_413 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

49.  MISR128_421 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

50.  MISR128_422 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

51.  MISR128_423 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

52.  MISR128_431 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

53.  MISR128_432 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  
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54.  MISR128_433 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

55.  MISR128_441 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

56.  MISR128_442 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

57.  MISR128_443 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

58.  MISR128_451 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

59.  MISR128_452 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

60.  MISR128_453 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

61.  MISR128_511 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

62.  MISR128_512 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

63.  MISR128_513 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

64.  MISR128_521 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล  

65.  MISR128_522 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

66.  MISR128_523 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

67.  MISR128_531 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

68.  MISR128_532 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

69.  MISR128_533 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

70.  MISR128_541 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

71.  MISR128_542 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

72.  MISR128_543 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

73.  MISR128_551 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

74.  MISR128_552 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

75.  MISR128_553 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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รายงานภาพรวม ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดอืน 

ระบบแบง่รายงานยอ่ยในกลุม่ของรายงานภาพรวม ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือนเป็นรายงานตา่ง ๆ ดงันี � 

- รายงานรายได้คา่เชา่  คา่ใช้จา่ยทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

- รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ทั �งปีงบประมาณ  แยกตามเดือน 

- รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

- รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ทั �งปีงบประมาณ  แยกตามเดือน 

โดยมีรายละเอียดและเงื�อนไขการออกรายงานดงันี � 

1. รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่ายทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.20  
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รูปที� 5.21  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.22  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานรายได้คา่เช่า คา่ใช้จ่าย ทั �งปีงบประมาณแยกตามเดอืน มีดงันี � 

ลาํดับที� รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR106_11 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX  แยกตามเดือน    

2.  MISR106_12 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 1 ปี) 

3.  MISR106_13 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 2 ปี) 

4.  MISR106_21 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX  แยกตามเดือน แสดงตามภาค   

5.  MISR106_22 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน  (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามภาค   

6.  MISR106_22 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน  (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามภาค   

7.  MISR106_31 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดอืน แสดงตามประเภทศนูย์

เครื�องจกัรกล   

8.  MISR106_32 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

9.  MISR106_33 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

10.  MISR106_41 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX  แยกตามเดือน แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

11.  MISR106_42 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดอืน (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

12.  MISR106_43 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

13.  MISR106_51 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX  แยกตามเดือน แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล    

14.  MISR106_52 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 1 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล    

15.  MISR106_53 รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX-XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 2 ปี) 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล    
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2. รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.23  

 

 
รูปที� 5.24  
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เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.25  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ทั �งปีงบประมาณแยกตามเดือน มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR107_11 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน   

2.  MISR107_12 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) 

3.  MISR107_13 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) 

4.  MISR107_21 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามภาค  

5.  MISR107_22 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามภาค  

6.  MISR107_23 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามภาค  

7.  MISR107_31 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

8.  MISR107_32 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

9.  MISR107_33 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

2 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

10.  MISR107_41 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

11.  MISR107_42 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

12.  MISR107_43 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

13.  MISR107_51 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

14.  MISR107_52 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

15.  MISR107_53 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization)  ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

 

3. รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.26  
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รูปที� 5.27  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.28  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ทั �งปีงบประมาณแยกตามเดือน มดีงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR108_11 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน   

2.  MISR108_11 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน 

(ย้อนหลงั 1 ปี) 

3.  MISR108_11 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน 

(ย้อนหลงั 2 ปี) 

4.  MISR108_21 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน 

แสดงตามภาค  

5.  MISR108_22 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน 

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามภาค  

6.  MISR108_23 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน 

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามภาค  

7.  MISR108_31 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

8.  MISR108_32 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน 

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

9.  MISR108_33 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน 

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

10.  MISR108_41 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

11.  MISR108_42 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

12.  MISR108_43 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

13.  MISR108_51 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

14.  MISR108_52 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

15.  MISR108_53 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ปีงบประมาณ XXXX – XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-50 
 

4. รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.29  

 

 
รูปที� 5.30  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 
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เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.31  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ทั �งปีงบประมาณแยกตามเดือน มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR109_11 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน   

2.  MISR109_12 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 

1 ปี) 

3.  MISR109_13 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 

2 ปี) 

4.  MISR109_21 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามภาค  

5.  MISR109_22 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 

1 ปี) แสดงตามภาค  

6.  MISR109_23 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 

2 ปี) แสดงตามภาค  

7.  MISR109_31 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

8.  MISR109_32 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

9.  MISR109_33 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

10.  MISR109_41 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

11.  MISR109_42 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

12.  MISR109_43 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

13.  MISR109_51 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

14.  MISR109_52 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

15.  MISR109_53 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  
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5. รายงานอตัราเชา่/ใช้  ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.32  
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รูปที� 5.33  
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เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.34  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานอตัราเช่า/ใช้ ทั �งปีงบประมาณแยกตามเดือน มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR129_11 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน   

2.  MISR129_12 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 1 ปี) 

3.  MISR129_13 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 2 ปี) 

4.  MISR129_21 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามภาค  

5.  MISR129_22 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ภาค  

6.  MISR129_23 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ภาค  

7.  MISR129_31 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

8.  MISR129_32 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

9.  MISR129_33 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

10.  MISR129_41 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

11.  MISR129_42 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

12.  MISR129_43 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)  

13.  MISR129_51 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX แยกตามเดือน  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

14.  MISR129_52 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  

15.  MISR129_53 รายงานอตัราเชา่/ใช้ ปีงบประมาณ XXXX - XXXX แยกตามเดือน  

(ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล  
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รายงานสะสมและเฉลี�ยข้อมูล ตลอดอายุการใช้งาน 

ระบบแบง่รายงานยอ่ยในกลุม่ของรายงานสะสมและเฉลี�ยข้อมลู ตลอดอายกุารใช้งานเป็นรายงานตา่ง ๆ ดงันี � 

- รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน  

- รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน 

- รายงานความพร้อมใช้งาน  (Availability ) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน 

- รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน 

โดยมีรายละเอียดและเงื�อนไขการออกรายงานดงันี � 

1. รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม  ตลอดอายกุารใช้งาน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.35  
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รูปที� 5.36  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.37  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานรายได้คา่เช่าและคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR110_11 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX    

2.  MISR110_12_1 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล – ผู้ เช่า 

3.  MISR110_12_2 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม ผู้ เชา่ - กลุม่เครื�องจกัรกล  

4.  MISR110_13 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

5.  MISR110_14 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

6.  MISR110_15 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

7.  MISR110_21 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค   

8.  MISR110_22 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

9.  MISR110_23 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

10.  MISR110_24 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

11.  MISR110_25 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

12.  MISR110_31 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

13.  MISR110_32 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

14.  MISR110_33 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

15.  MISR110_34 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

16.  MISR110_35 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

17.  MISR110_41 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

18.  MISR110_42 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

19.  MISR110_43 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

20.  MISR110_44 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

21.  MISR110_45 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

22.  MISR110_51 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

23.  MISR110_52 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

24.  MISR110_53 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

25.  MISR110_54 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

26.  MISR110_55 รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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2. รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.38  

 

 
รูปที� 5.39  
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เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.40  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR111_11 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX    

2.  MISR111_12 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

3.  MISR111_13 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

4.  MISR111_14 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งานเดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

5.  MISR111_15 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

6.  MISR111_21 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค   

7.  MISR111_22 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

8.  MISR111_23 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR111_24 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

10.  MISR111_25 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

11.  MISR111_31 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

12.  MISR111_32 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

13.  MISR111_33 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

14.  MISR111_34 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

15.  MISR111_35 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR111_41 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

17.  MISR111_42 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

18.  MISR111_43 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

19.  MISR111_44 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

20.  MISR111_45 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

21.  MISR111_51 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

22.  MISR111_52 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

23.  MISR111_53 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR111_54 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

25.  MISR111_55 รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

3. รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.41  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 5.42  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.43  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR112_11 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

2.  MISR112_12 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

3.  MISR112_13 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

4.  MISR112_14 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

5.  MISR112_15 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

6.  MISR112_21 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค   

7.  MISR112_22 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

8.  MISR112_23 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR112_24 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

10.  MISR112_25 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

11.  MISR112_31 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

12.  MISR112_32 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

13.  MISR112_33 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

14.  MISR112_34 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

15.  MISR112_35 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR112_41 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

17.  MISR112_42 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

18.  MISR112_43 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

19.  MISR112_44 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

20.  MISR112_45 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

21.  MISR112_51 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

22.  MISR112_52 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

23.  MISR112_53 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR112_54 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

25.  MISR112_55 รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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4. รายงานความนา่เชื�อถือ(Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.44  

 

 
รูปที� 5.45  
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เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.46  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานความนา่เชื�อถือ(Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR113_11 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

2.  MISR113_12 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

3.  MISR113_13 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

4.  MISR113_14 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

5.  MISR113_15 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

6.  MISR113_21 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค   

7.  MISR113_22 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

8.  MISR113_23 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR113_24 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

10.  MISR113_25 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

11.  MISR113_31 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

12.  MISR113_32 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

13.  MISR113_33 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

14.  MISR113_34 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

15.  MISR113_35 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR113_41 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

17.  MISR113_42 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

18.  MISR113_43 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

19.  MISR113_44 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

20.  MISR113_45 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

21.  MISR113_51 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

22.  MISR113_52 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

23.  MISR113_53 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR113_54 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

25.  MISR113_55 รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

5. รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.47  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 
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รูปที� 5.48  
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โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-73 
 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.49  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานความนา่เชื�อถือ(Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR130_11 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX   

2.  MISR130_12 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

3.  MISR130_13 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

4.  MISR130_14 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

5.  MISR130_15 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตาม 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

6.  MISR130_21 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามภาค   

7.  MISR130_22 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล  

8.  MISR130_23 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR130_24 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามภาค 

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

10.  MISR130_25 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

11.  MISR130_31 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล   

12.  MISR130_32 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

13.  MISR130_33 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

14.  MISR130_34 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

15.  MISR130_35 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามประเภท

ศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR130_41 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

17.  MISR130_42 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

18.  MISR130_43 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

19.  MISR130_44 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

20.  MISR130_45 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

21.  MISR130_51 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

22.  MISR130_52 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

23.  MISR130_53 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR130_54 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

25.  MISR130_55 รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน  เดือน XXXX พ.ศ. XXXX  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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รายงานเงนิงบประมาณ 

ระบบแบง่รายงานยอ่ยในกลุม่ของรายงานเงินงบประมาณเป็นรายงานตา่ง ๆ ดงันี � 

- รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม เปรียบเทียบแตล่ะปี 

- รายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ  

โดยมีรายละเอียดและเงื�อนไขการออกรายงานดงันี � 

1. รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม เปรียบเทียบแตล่ะปี 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.50  
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รูปที� 5.51  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 

รูปที� 5.52  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานเงินงบประมาณในภาพรวมเปรียบเทยีบแตล่ะปี มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR114_11 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX   

2.  MISR114_12 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)   

3.  MISR114_13 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)   

4.  MISR114_21 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามภาค   

5.  MISR114_22 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ภาค   

6.  MISR114_23 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ภาค   

7.  MISR114_31 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามประเภทศนูย์

เครื�องจกัรกล   

8.  MISR114_32 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

9.  MISR114_33 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

10.  MISR114_41 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXXแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกั

รวมหนว่ยงานในสงักดั)   

11.  MISR114_42 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี)แสดงตาม

ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

12.  MISR114_43 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี)แสดงตาม

ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

13.  MISR114_51 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

14.  MISR114_52 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 1 ปี) แสดงตาม

ศนูย์เครื�องจกัรกล   

15.  MISR114_53 รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม  ปีงบประมาณ XXXX-XXXX (ย้อนหลงั 2 ปี) แสดงตาม

ศนูย์เครื�องจกัรกล   
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2. รายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.53  

 

 
รูปที� 5.54  
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เงื�อนไขการออกรายงาน 

 

รูปที� 5.55  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR115_1 รายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ    

2.  MISR115_2 รายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ แสดงตามภาค   

3.  MISR115_3 รายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

4.  MISR115_4 รายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณแสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงาน

ในสงักดั)   

5.  MISR115_5 รายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

 

รายงานแสดงจาํนวนเครื�องจกัรกล 

ระบบแบง่รายงานยอ่ยในกลุม่ของรายงานแสดงจํานวนเครื�องจกัรกลเป็นรายงานตา่ง ๆ ดงันี � 

- รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล 

- รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลแยกตามอายเุครื�องจกัรกล 

- รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามกลุม่คา่เช่าและอายเุครื�องจกัรกล 

- รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกลเปรียบเทียบกบัชดุเครื�องจกัรกลพื �นฐาน (ในกรอบ) 

- รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล (ทั �งหมดและที�จําหนา่ยแล้ว) 

- รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล จําแนกตามอายกุารใช้งาน (คิดบนพื �นฐานอตัราคา่เชา่ตอ่วนั) 

โดยมีรายละเอียดและเงื�อนไขการออกรายงานดงันี � 
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1. รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.56  

 

 
รูปที� 5.57  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-81 
 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.58  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เชา่แยกตามสภาพ

เครื�องจกัรกล มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR120_11 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล   

2.  MISR120_12 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

3.  MISR120_13 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

4.  MISR120_14 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

5.  MISR120_15 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

6.  MISR120_21 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามภาค   

7.  MISR120_22 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

8.  MISR120_23 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

9.  MISR120_24 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

10.  MISR120_25 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

11.  MISR120_31 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

12.  MISR120_32 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

13.  MISR120_33 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

14.  MISR120_34 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. 

ที�ผลติ  

15.  MISR120_35 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR120_41 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

17.  MISR120_42 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

18.  MISR120_43 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

19.  MISR120_45 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

20.  MISR120_45 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

21.  MISR120_51 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

22.  MISR120_52 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

23.  MISR120_53 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR120_54 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

25.  MISR120_55 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล  แสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

2. รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.59  
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รูปที� 5.60  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.61  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล มดีงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR121_11 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล   

2.  MISR121_12 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

3.  MISR121_13 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

4.  MISR121_14 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

5.  MISR121_15 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตาม หมายเลข

เครื�องจกัรกล  

6.  MISR121_21 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามภาค   

7.  MISR121_22 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล  

8.  MISR121_23 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR121_24 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามภาค กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

10.  MISR121_25 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามภาค 

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

11.  MISR121_31 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามประเภทศนูย์

เครื�องจกัรกล   

12.  MISR121_32 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามประเภทศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

13.  MISR121_33 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามประเภทศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

14.  MISR121_34 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามประเภทศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

15.  MISR121_35 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามประเภทศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR121_41 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

17.  MISR121_42 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

18.  MISR121_43 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

19.  MISR121_45 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

20.  MISR121_45 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

21.  MISR121_51 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล   

22.  MISR121_52 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

23.  MISR121_53 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR121_54 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

25.  MISR121_55 รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล  แสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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3. รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามกลุม่คา่เช่าและอายเุครื�องจกัรกล 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.62  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.63  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 
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4. รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกลเปรียบเทียบกบัชดุเครื�องจกัรกลพื �นฐาน (ในกรอบ) 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.64  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.65  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 
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5. รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล (ทั �งหมดและที�จําหนา่ยแล้ว) 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.66  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.67  
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6. รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล จําแนกตามอายกุารใช้งาน (คิดบนพื �นฐานอตัราคา่เชา่ตอ่วนั) 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.68  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.69  



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 
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รายงานการขายทอดตลาด 

ระบบแบง่รายงานยอ่ยในกลุม่ของรายงานการขายทอดตลาดเป็นรายงานตา่ง ๆ ดงันี � 

- รายงานผลการขายทอดตลาดเครื�องจกัรกลที�ได้รับการอนมุตัิแล้ว 

- รายงานสถิติการขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล(โดยเฉลี�ย) 

โดยมีรายละเอียดและเงื�อนไขการออกรายงานดงันี � 

1. รายงานผลการขายทอดตลาดเครื�องจกัรกลที�ได้รับการอนมุตัิแล้ว 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.70  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.71  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นสบืค้นรายงาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. รายงานสถิติการขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล (โดยเฉลี�ย) 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.72  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.73  
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รายงานอื�นๆ 

ระบบแบง่รายงานยอ่ยในกลุม่ของรายงานอื�น ๆ เป็นรายงานตา่ง ๆ ดงันี � 

- รายงานรายได้คา่เชา่แยกตามประเภทผู้ เช่า 

- รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย 

- รายงานรายได้และรายจ่ายสะสมในปีงบประมาณ 

- รายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกลตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เชา่ (คดิจากพื �นฐานวนั

มาตรฐาน) 

โดยมีรายละเอียดและเงื�อนไขการออกรายงานดงันี � 

1. รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามประเภทผู้ เช่า 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.74  
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รูปที� 5.75  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.76  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานรายได้คา่เช่า แยกตามประเภทผู้ เชา่ มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR116_11 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

2.  MISR116_12_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า  

3.  MISR116_12_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - กลุม่เครื�องจกัรกล  

4.  MISR116_13_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

5.  MISR116_13_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

6.  MISR116_14_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ - ผู้ เช่า 

7.  MISR116_14_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ 

8.  MISR116_15_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

9.  MISR116_15_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เช่า - หมายเลขเครื�องจกัรกล 

10.  MISR116_21_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามภาค - ผู้ เช่า 

11.  MISR116_21_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - ภาค 

12.  MISR116_22_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

13.  MISR116_22_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - ภาค กลุม่เครื�องจกัรกล 

14.  MISR116_23_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

15.  MISR116_23_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - ภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

16.  MISR116_24_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ - ผู้ เช่า 

17.  MISR116_24_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  
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แสดงตาม ผู้ เชา่ - ภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ 

18.  MISR116_25_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล - ผู้ เชา่ 

19.  MISR116_25_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - ภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล 

20.  MISR116_31_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

21.  MISR116_31_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล 

22.  MISR116_32_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

23.  MISR116_32_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เชา่ - ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล 

24.  MISR116_33_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

25.  MISR116_33_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เช่า - ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

26.  MISR116_34_1 รายงานรายได้คา่เชา่แยกตามผู้ เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX แสดงตาม

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกลกลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล ปี ค.ศ. ที�

ผลติ - ผู้ เช่า 

27.  MISR116_34_2 รายงานรายได้คา่เชา่แยกตามผู้ เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX แสดงตาม 

ผู้ เช่า - ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกลกลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ 

28.  MISR116_35_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

29.  MISR116_35_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามผู้ เช่า - ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล 

30.  MISR116_41_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX – XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) - ผู้ เช่า 

31.  MISR116_41_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX – XXXX 

 แสดงตาม ผู้ เชา่ - ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) 

32.  MISR116_42_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 
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33.  MISR116_42_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เช่า - ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล 

34.  MISR116_43_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXXแสดงตามศนูย์

เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

35.  MISR116_43_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เช่า - ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล  

36.  MISR116_44_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ - ผู้ เช่า 

37.  MISR116_44_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เช่า - ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อ

เครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล ปี ค.ศ. ที�ผลติ 

38.  MISR116_45_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

39.  MISR116_45_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX – XXXX 

 แสดงตาม ผู้ เชา่ - ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล 

40.  MISR116_51_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

41.  MISR116_51_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เช่า - ศนูย์เครื�องจกัรกล 

42.  MISR116_52_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

43.  MISR116_52_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เช่า - ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล 

44.  MISR116_53_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

45.  MISR116_53_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX – XXXX 

แสดงตาม ผู้ เช่า - ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

46.  MISR116_54_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX แสดงตาม

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ - ผู้

เช่า 

47.  MISR116_54_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX แสดงตาม  

ผู้ เช่า - ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�
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ผลติ 

48.  MISR116_55_1 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล - ผู้ เช่า 

49.  MISR116_55_2 รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

แสดงตาม ผู้ เช่า - ศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล 

 

2. รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.77  
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รูปที� 5.78  

 

เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.79  
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รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานคา่ใช้จา่ยแยกตามประเภทคา่ใช้จา่ย มดีงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR117_11 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX  

2.  MISR117_12 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล  

3.  MISR117_13 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

4.  MISR117_14 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตาม กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

5.  MISR117_15 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตาม หมายเลขเครื�องจกัรกล  

6.  MISR117_21 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามภาค   

7.  MISR117_22 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล  

8.  MISR117_23 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR117_24 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามภาค กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

10.  MISR117_25 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามภาค หมายเลขเครื�องจกัรกล  

11.  MISR117_31 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

12.  MISR117_32 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

13.  MISR117_33 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

14.  MISR117_34 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี 

ค.ศ. ที�ผลติ  

15.  MISR117_35 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR117_41 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

17.  MISR117_42 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXXแสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

18.  MISR117_43 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXXแสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

19.  MISR117_44 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXXแสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

20.  MISR117_45 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXXแสดง

ตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

21.  MISR117_51 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   

22.  MISR117_52 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

23.  MISR117_53 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR117_54 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

25.  MISR117_55 รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX - XXXX 

แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  
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3. รายงานรายได้และรายจ่ายสะสมในปีงบประมาณ 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.80  

 

 
รูปที� 5.81  
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เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.82  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ในปีงบประมาณ มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR118_11 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX  

2.  MISR118_12 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล  

3.  MISR118_13 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

4.  MISR118_14 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม กลุม่

เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

5.  MISR118_15 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม  

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

6.  MISR118_21 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดอืน XXXX แสดงตามภาค   

7.  MISR118_22 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตามภาค  

กลุม่เครื�องจกัรกล  

8.  MISR118_23 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตามภาค  

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

9.  MISR118_24 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตามภาค  

กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

10.  MISR118_25 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตามภาค  

หมายเลขเครื�องจกัรกล  

11.  MISR118_31 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล   

12.  MISR118_32 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

13.  MISR118_33 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

14.  MISR118_34 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�

ผลติ  

15.  MISR118_35 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

16.  MISR118_41 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั)   

17.  MISR118_42 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล  

18.  MISR118_43 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

19.  MISR118_44 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่น

เครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

20.  MISR118_45 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวมหนว่ยงานในสงักดั) หมายเลขเครื�องจกัรกล  

21.  MISR118_51 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล   

22.  MISR118_52 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล  

23.  MISR118_53 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล  

24.  MISR118_54 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 

ศนูย์เครื�องจกัรกล กลุม่เครื�องจกัรกล ยี�ห้อเครื�องจกัรกล รุ่นเครื�องจกัรกล  ปี ค.ศ. ที�ผลติ  

25.  MISR118_55 รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ XXXX เดือน XXXX แสดงตาม 
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ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

ศนูย์เครื�องจกัรกล หมายเลขเครื�องจกัรกล  

 

4. รายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกลตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เชา่ (คดิจากพื �นฐานวนั

มาตรฐาน) 

รูปแบบการแสดงข้อมลูในรายงาน 

 
รูปที� 5.83  
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เงื�อนไขการออกรายงาน 

 
รูปที� 5.84  

 

รูปแบบการแสดงรายงานทั �งหมด ของรายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกล ตามนํ �าหนกัของอตัรา

คา่เช่า (คิดจากพื �นฐานวนัมาตรฐาน) ในปีงบประมาณ มีดงันี � 

ลาํดับ รหัสรายงาน ชื�อรายงาน 

1.  MISR119_1 รายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกล ตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เช่า 

(คิดจากพื �นฐานวนัมาตรฐาน) ปีงบประมาณ XXXX 

2.  MISR119_2 รายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกล ตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เช่า 

(คิดจากพื �นฐานวนัมาตรฐาน) ปีงบประมาณ XXXX  แสดงตามภาค   

3.  MISR119_3 รายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกล ตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เช่า 

(คิดจากพื �นฐานวนัมาตรฐาน) ปีงบประมาณ XXXX  แสดงตามประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล  

4.  MISR119_4 รายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกล ตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เช่า 

(คิดจากพื �นฐานวนัมาตรฐาน) ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล (สาํนกัรวม

หนว่ยงานในสงักดั) 

5.  MISR119_5 รายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกล ตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เช่า 

(คิดจากพื �นฐานวนัมาตรฐาน) ปีงบประมาณ XXXX แสดงตามศนูย์เครื�องจกัรกล   
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การเรียกดูรายงาน 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการออกรายงาน 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.85  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการออกรายงาน 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.86  

 

4. ในสว่นของข้อมลู Printer  คลกิ  ที�ช่อง Name เพื�อเลอืกเครื�องพิมพ์ 

5. ในสว่นของข้อมลู  Print range สาํหรับระบจํุานวนหน้าที�ต้องการพิมพ์  

- คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสารทั �งหมด 

- คลกิ  เพื�อระบจํุานวนหน้าที�ต้องการพิมพ์ 

- คลกิ    เพื�อพิมพ์เฉพาะสว่นที�เลอืก 

6. ในสว่นของ Copies  สาํหรับระบจํุานวนสาํเนาในเอกสารที�ต้องการพิมพ์ 

7. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์รายการออกทางเครื�องพมิพ์ที�กําหนด 

8. คลกิปุ่ ม  เพื�อยกเลกิการพิมพ์รายงานออกทางเครื�องพิมพ์ 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพมิพ์  

 
รูปที� 5.87  
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4.  คลกิเลอืกประเภทไฟล์ที�ต้องการจดัเก็บ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

- คลกิ   เพื�อบนัทกึข้อมลูเป็น ไฟล์ .pdf 

- คลกิ   เพื�อบนัทกึข้อมลูเป็น ไฟล์ .xls หรือ .xlsx 

 
รูปที� 5.88  

 

5. คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

6. ระบขุ้อมลูชื�อไฟล์ที�ช่อง File name 

7. เลอืกประเภทไฟล์ที�ช่อง Save as type 

8. คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ และแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม Cancel  ระบบยกเลกิบนัทกึนําลงไฟล์ หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามอื 

 
รูปที� 5.89  

 

9. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อเปิดไฟล์ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิเปิดไฟล์ข้อมลู 
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การนําลงไฟล์ Excel 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ Excel จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.90  

 

4. คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

5. ระบขุ้อมลู File name 

6. ระบขุ้อมลู Save as type 

7. คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึนําลงไฟล์แล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิบนัทกึนําลงไฟล์ หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

 
รูปที� 5.91  

 

8. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อเปิดไฟล์ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิเปิดไฟล์ข้อมลู 
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ภาคผนวก ก 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม  เปลี�ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่นใหม ่

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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หมายเหตุ  

1. กรณีระบรุหสัผา่นไมถ่กูต้องตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

2. กรณีระบคุวามยาวรหสัผา่นไมต่รงตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4 
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