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คู่มือโปรแกรมบริหารยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

โปรแกรมบริหารยานพาหนะและเครือ่งจักรกล 
 
การเรียกใช้โปรแกรม 

กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมผู้ใช้งำนจะต้องเปิดโปรแกรมเบรำเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 
udoncity.go.th  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 
 

เมื่อคลิกเข้ำสู่โปรแกรมแล้วจะปรำกฏหน้ำจอ Login เข้ำสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนจะต้องกรอกรหัสผู้ใช้งำน 
(Username) และ รหัสผ่ำน (Password) เข้ำสู่ระบบ ดังรูปที่ 3 

 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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รูปที่ 3  หน้ำจอ Login ของโปรแกรม 
 
หลังจำก Login เข้ำโปรแกรมบริหำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 4   

 
 

รูปที่ 4  หน้ำแรกของโปรแกรมบริหำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกลเทศบำลนครอุดรธำนี 
 
ข้อมูลเบื้องต้น  โปรแกรมบริหำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล มีเมนูหลักท้ังหมด 6 เมนูดังนี้ 
ล ำดับ เมน ู ใช้ส ำหรับ 

1. เมนหูน้ำแรก ใช้ส ำหรับกลับมำยังหน้ำแรกของโปรแกรม 
2. เมนยูำนพำหนะและเครื่องจักรกล ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลและสถำนะของ
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ล ำดับ เมน ู ใช้ส ำหรับ 
ยำนพำหนะ 

3. เมนกูำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ ใช้ส ำหรับบันทึกกำรแจ้งซ่อมรถ บันทึกข้อมูลรถที่
ซ่อมเสร็จแล้ว บันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำรถ 

4. เมนรูำยงำนและค้นหำ ใช้ส ำหรับค้นหำข้อมูลและจัดกำรข้อมูลรำยงำน
ต่ำงๆ เช่น กำรค้นหำข้อมูลรถเพ่ือพิมพ์รำยงำนขอ
ซ่อมรถ 

5. เมนขู้อมูลพื้นฐำน ใช้ส ำหรับจัดกำรข้อมูลประเภทซ่อมบ ำรุง ข้อมูล
ตัวแทนจ ำหน่ำย ข้อมูลเอกสำรคู่มือ และจัดกำร
ข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบ 

6. เมนอูอกจำกระบบ ใช้ส ำหรับลงชื่อออกจำกระบบ 
 

1. เมนูหน้าแรก  ใช้ส ำหรับกลับมำหน้ำแรกของโปรแกรมบริหำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 
 

2. เมนูยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
ใช้ส ำหรับค้นหำและตรวจสอบข้อมูลรถ และแสดงข้อมูลรถทั้งหมดในระบบ โดยผู้ใช้งำนสำมำรถน ำ

เลขครุภัณฑ์ ทะเบียนรถ มำใช้ค้นหำเพื่อดูรำยละเอียดเพ่ิมเติม เช่น สถำนะรถ ประวัติกำรซ่อม ภำพรถ เป็น

ต้น 
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รูปที่ 5  หน้ำจอแสดงรำยกำรข้อมูลยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 
 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น การใช้งาน 

 ใช้ส ำหรับค้นหำข้อมูลรถ 
    ใช้ส ำหรับดูรำยละเอียดรถ 

   ใช้ส ำหรับพิมพ์รำยละเอียดรถ 

   ใช้ส ำหรับแสดงประวัติกำรซ่อม 



 

 

10-5 
คู่มือโปรแกรมบริหารยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 
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2.1 กำรค้นหำข้อมูลรถยนต์ 
คลิกท่ีเมนู “ยำนพำหนะและเครื่องจักรกล”  กรอกข้อมูลทีต้่องกำรค้นหำลงบนช่องส่วนของกำร

ค้นหำ 
 

 
 

รูปที่ 6  หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูล 
 
2.2 กำรดูรำยละเอียดรถ 
 คลิกท่ีเมนู “ยำนพำหนะและเครื่องจักรกล”    
 

 
 

รูปที่ 7  หน้ำจอแสดงรำยละเอียดยำนพำหนะ 

ส่วนของการค้นหา 
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2.3 กำรพิมพ์รำยละเอียดรถ 

 คลิกท่ีเมนู “ยำนพำหนะและเครื่องจักรกล”    
 

 

 
 

รูปที่ 8  หน้ำจอส ำหรับพิมพ์รำยละเอียดรถ 
 

คลิกเลือกปุ่ม  (รูปเครื่องพิมพ์) เพ่ือเลือกเครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์เอกสำร 

 
2.4 กำรดูประวัติกำรซ่อม 

 คลิกท่ีเมนู “ยำนพำหนะและเครื่องจักรกล”   
 

 
 

รูปที่ 9  หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูลยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 
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3. เมนูการแจ้งซ่อมและการบ ารุงรักษา  ในส่วนนี้ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูล มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 
3.1 บันทึกแจ้งซ่อม  ใช้ส ำหรับบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรขอซ่อม 
3.2 บันทึกข้อมูลที่ซ่อมเสร็จแล้ว  ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลว่ำรถได้ท ำกำรซ่อมเสร็จสิ้นแล้ว 
3.3 บันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ  ใช้ส ำหรับอัพโหลดไฟล์เอกสำรคู่มือรถยนต์ 

ซึ่งผู้ใช้งำนจะสำมำรถเลือกจัดกำรข้อมูลแต่ละประเภทได้ ดังรูป 

 
 

รูปที่ 10  หน้ำจอแสดงเมนูของส่วนกำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ 
 
3.1 เมนูบันทึกแจ้งซ่อม 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “กำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ”  “บันทึกแจ้งซ่อม” 
 

 
รูปที่ 11  รูปแสดงกำรค้นหำรถเพ่ือเข้ำสู่หน้ำบันทึกแจ้งซ่อม 

 

3.1 (1) กรอกรหัสครุภัณฑ์รถ หรือ ทะเบียนรถ ลงบนช่องค้นหำ 
3.1 (2) คลิกปุ่ม “Refresh” เพ่ือแสดงผลกำรค้นหำและข้อมูลรถ (รถที่ก ำลังอยู่ในสถำนะ “ส่งซ่อม” 

จะไมส่ำมำรถท ำกำรแจ้งซ่อมได้ จะต้องไปท ำกำรปิดงำนเดิมหรือบันทึกแจ้งซ่อมที่ค้ำงอยู่ให้เสร็จเสียก่อน 
ศึกษำเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อที่ 3.2) 
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3.1 (3) คลิกไอคอน “บันทึกแจ้งซ่อม” เพ่ือเข้ำสู่หน้ำบันทึกแจ้งซ่อม 
 

 
 

รูปที่ 12  กำรกรอกข้อมูลในกำรแจ้งซ่อม 
 

3.1 (3.1) กรอกข้อมูลในกำรส่งซ่อม 
3.1 (3.2) แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 
3.1 (3.3) เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สถำนะของรถจะเปลี่ยนเป็น “ระหว่ำงซ่อม” ดังรูป

ที่ 13 (ศึกษำเพ่ิมเติมได้ในข้อที่ 4) แสดงรำยกำรที่ได้ท ำกำรบันทึกซ่อมข้ึนมำแสดง พร้อมกับสำมำรถ
แก้ไข/ลบ/เพิ่ม-ลบรำยกำรซ่อมในใบรำยงำนได้ 

 

 
 

รูปที่ 13  แสดงรำยกำรที่ท ำกำรบันทึกซ่อม 
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3.1 (3.4) พิมพ์รำยงำนขอซ่อม/เอกสำรแนบ   
 

กำรพิมพ์รำยงำนขอซ่อมยำนพำหนะ/เครื่องจักรกล 

จำกรูปที่ 13 คลิกปุ่ม  เพ่ือเปิดรำยงำนกำรซ่อมยำนพำหนะ/เครื่องจักรกล 
 

 

 
 

รูปที่ 14  หน้ำจอรำยงำนกำรซ่อมยำนพำหนะ 
 

คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกเครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์เอกสำร 



 

 

10-10 
คู่มือโปรแกรมบริหารยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 
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กำรพิมพ์เอกสำรแนบ 

จำกรูปที่ 13 คลิกปุ่ม  เพ่ือเปิดเอกสำรแนบ 
 

 

 

 
 

รูปที่ 15  หน้ำจอเอกสำรแนบ 
 

คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกเครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์เอกสำร 
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3.2 บันทึกข้อมูลที่ซ่อมเสร็จแล้ว 
เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “กำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ”  “บันทึกข้อมูลที่ซ่อมเสร็จแล้ว” 

  

 
รูปที่ 16  กำรบันทึกข้อมูลที่ซ่อมเสร็จแล้ว 

 

3.2 (1) กรอกรหัสครุภัณฑ์รถ หรือ ทะเบียนรถ ลงบนช่องค้นหำ 
3.2 (2) คลิกปุ่ม “Refresh” เพ่ือแสดงผลกำรค้นหำและข้อมูลรถ 
3.2 (3) คลิกไอคอน “บันทึกยำนพำหนะที่ซ่อมเสร็จแล้ว” เพ่ือเข้ำสู่หน้ำบันทึกแจ้งซ่อม จะปรำกฏ

หน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 17  หน้ำกรอกข้อมูลในกำรบันทึกข้อมูลที่ซ่อมเสร็จแล้ว 
 

3.2 (3.1) กรอกข้อมูลรถท่ีได้ท ำกำรซ่อมเสร็จแล้ว 
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3.2 (3.2) คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและสถำนะของรถจะเปลี่ยนเป็น “ใช้งำน” 
 

 หมายเหตุ เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 
3.3 เมนูบันทึกข้อมูลการบ ารุงรักษา 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “กำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ”  “บันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ” 
 

 
 

รูปที่ 18  กำรบันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ 
 

ควำมหมำยและรำยละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น กำรใช้งำน 

 ใช้ส ำหรับอัพโหลดเอกสำรคู่มือรถ 
  ใช้ส ำหรับให้แสดงผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

  ให้แสดงผลข้อมูลหน้ำใหม่อีกครั้ง 
    ใช้ส ำหรับแก้ไขข้อมูลคูม่ือรถ 
    ใช้ส ำหรับลบข้อมูลคู่มือรถ 

 

3.3.1 กำรเพ่ิมข้อมูลเอกสำรคู่มือ 
เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “กำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ”  “บันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ”  

“เพ่ิมข้อมูลเอกสำรคู่มือ” 
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รูปที่ 19  กำรกรอกข้อมูลในกำรบันทึกข้อมูลเอกสำรคู่มือกำรซ่อม 
 

 3.3.1 (1) กรอกชื่อหรือรำยละเอียดรูปภำพ 
 3.3.1 (2) คลิก “เรียกดู..” เพ่ือเลือกไฟล์รูปภำพที่ต้องกำร ซึ่งกำรจัดเก็บจะรองรับไฟล์ .jpg .doc 
.docx และ .pdf (ถ้ำหำกเลือกไฟล์แล้ว จะปรำกฏชื่อไฟล์ด้ำนหลัง) 
 3.3.1 (3) คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
 

หมายเหตุ  เอกสำรคู่มอืที่จัดเก็บนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำไปดู/ดำวน์โหลดข้อมูลได้ที่เมนูข้อมูลเอกสำรคู่มือ 
(ศึกษำเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ 5.3) 
 
3.3.2 กำรดตูัวอย่ำงรูปภำพหรือเอสำร 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “กำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ”  “บันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ”  
“ชื่อไฟล์ที่ต้องกำรดู” เช่น  
 

 
 

รูปที่ 20  หน้ำจอดูตัวอย่ำงรูปภำพหรือเอกสำร 
 
3.3.3 กำรแก้ไขข้อมูลเอกสำรคู่มือรถ 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “กำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ”  “บันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ”   
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รูปที่ 21  หน้ำจอแก้ไขข้อมูลเอกสำรคู่มือรถ 
3.3.3 (1) แก้ไขข้อมูลในช่อง “รำยละเอียด” 
3.3.3 (2) หำกต้องกำรลบไฟล์เดิมให้คลิกที่ปุ่ม “ลบไฟล์ข้อมูลเอกสำร” เสียก่อน 
3.3.3 (3) ต้องกำรแนบไฟล์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม “Browse..” เพ่ือท ำกำรเลือกไฟล์ที่ต้องกำร (รองรับไฟล์ 

.jpg .doc .docx .pdf) 
3.3.3 (4) คลิกที่ “บันทึกกำรแก้ไข” เพ่ือจัดเก็บกำรแก้ไขข้อมูล 

 
3.3.4 กำรลบข้อมูลเอกสำรคู่มือ 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “กำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ”  “บันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ”   
 

 
 

รูปที่ 22  หน้ำจอยืนยันกำรลบข้อมูลเอกสำรคู่มือ 
 

คลิกท่ีปุ่ม “OK” เพ่ือลบข้อมูลทันที 
 

4. เมนูรายงานและค้นหา 
จำกรูปที่ 19 ในส่วนของกำรแจ้งซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

4.1 ส่วนค้นหำ 4.2 ส่วนรำยงำนและพิมพ์
 

ข้อมูลเบื้องต้น  โปรแกรมบริหำรยำนพำหนะมีเมนูหลักทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้ 
ล ำดับ เมน ู ใช้ส ำหรับ 
4.1 ส่วนค้นหำ  

 4.1.1 ค้นหำข้อมูลยำนพำหนะและเครื่องจักรกลที่
ส่งซ่อม 

ใช้ส ำหรับค้นหำข้อมูลรถทีส่่งซ่อม แสดง
รำยละเอียดและสถำนะกำรส่งซ่อม พิมพ์
เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งซ่อม แก้ไข
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ข้อมูลกำรซ่อม และลบข้อมูลกำรซ่อม 
 4.1.2 ค้นหำติดตำมสถำนกำรณ์แจ้งซ่อม ใช้ส ำหรับค้นหำติดตำมกำรแจ้งซ่อม แสดง

รำยละเอียดและสถำนะกำรแจ้งซ่อม พิมพ์
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแจ้งซ่อม และปรับปรุง
สถำนะของกำรซ่อม 

4.2 ส่วนรำยงำนและพิมพ์  
 4.2..1 รำยงำนข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุง

ยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 
ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยใน
กำรซ่อมบ ำรุงรถ 

 4.2.2 รำยงำนอำกำรเสียบ่อย ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยงำนอำกำรเสียที่
บ่อย 

 4.2.3 รำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยงำนแต่ล่ะหน่วยงำน ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยงำนสรุป
ค่ำใช้จ่ำยงำนแต่ล่ะหน่วยงำน 

 

 
รูปที่ 23  หน้ำจอรำยงำน/ค้นหำ 

 
4.1 เมนูค้นหาข้อมูลยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ส่งซ่อม 

คลิกท่ีเมนู “รำยงำนและค้นหำ”  “ค้นหำข้อมูลยำนพำหนะและเครื่องจักรกลที่ส่งซ่อม” แล้ว จะ
ปรำกฏหน้ำแสดงข้อมูลรำยกำรทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรส่งซ่อม พร้อมกับเอกสำรเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรซ่อม และ
สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดกำรส่งซ่อมหรือลบข้อมูลรำยกำรได้  
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รูปที่ 24  หน้ำจอค้นหำข้อมูลยำนพำหนะและเครื่องจักรกลที่ส่งซ่อม 
 

จำกรูปที่ 24  ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลรถที่ส่งซ่อมได้โดย กำรน ำเลขครุภัณฑ์ หรือ ทะเบียนรถมำ
กรอกในช่องค้นหำ 

 

หมายเหตุ  จำกรูปที่ 18 ในกรณีที่มีรำยกำรซ่อมมำกกว่ำ 10 รำยกำร จะปรำกฏใบเอกสำรแนบเพ่ือแสดง
รำยละเอียดของรำยกำรที่ด ำเนินกำรซ่อมเพ่ิมเติม และสำมำรถคลิกดูได้เมื่อภำยปรำกฏปุ่ม  ) 
 
4.2 เมนูค้นหาติดตามสถานการณ์แจ้งซ่อม 

คลิกท่ีเมนู “รำยงำนและค้นหำ”  “ค้นหำข้อมูลยำนพำหนะและเครื่องจักรกลที่ส่งซ่อม” แล้ว จะ
ปรำกฏหน้ำแสดงข้อมูลรำยกำรทีม่ีกำรแจ้งซ่อม พร้อมกับเอกสำรเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรแจ้งซ่อม ค้นหำ
ติดตำมกำรแจ้งซ่อม และปรับปรุงสถำนะของกำรซ่อมได้ ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 19  หน้ำจอค้นหำติดตำมสถำนกำรณ์แจ้งซ่อม 
 

4.2 (1) กำรค้นหำครุภัณฑ์  จำกรูปที่ 19 กรอกเลขครุภัณฑ์/ทะเบียนรถลงในส่วนของกำรค้นหำ เพ่ือ
ค้นหำรำยกำรที่ต้องกำร 

ส่วนของการค้นหา 

ส่วนของการค้นหา 

พิมพ์เอกสารการซ่อม 

พิมพร์ายงานการซ่อม 

พิมพ์เอกสารแนบ 



 

 

10-17 
คู่มือโปรแกรมบริหารยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

4.2 (2) กำรพิมพ์เอกสำรเกี่ยวกับกำรซ่อม  จำกรูปที่ 19 คลิกท่ีปุ่ม  /  เพ่ือแสดงเอกสำรและ
พิมพ์เอกสำร 

4.2 (3) กำรปรับปรุงสถำนะกำรซ่อม  จำกรูปที่ 19 คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือก ำหนดสถำนะในช่องให้เลือก 
“ปรับปรุงสถำนะใหม่” แล้วคลิกท่ีปุม่ “บันทึก” 
 

 
 

รูปที่ 20  หน้ำจอแสดงกำรปรับปรุงสถำนะกำรซ่อมของครุภัณฑ์ 
 
4.3 รำยงำนข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

คลิกท่ีเมนู “รำยงำนและค้นหำ”  “รำยงำนข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและ
เครื่องจักรกล” แล้ว จะปรำกฏหน้ำรำยงำนข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมรถดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 21  หน้ำจอรำยงำนข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อม 
 

หมายเหตุ  รำยกำรใดที่มีค่ำใช้จ่ำยเท่ำกับ 0 หมำยถึง รำยกำรซ่อมนั้นยังอยู่ในระหว่ำงกำรซ่อม และรำยกำร
ใดทีซ่่อมเสร็จจึงจะแสดงค่ำใช้จ่ำย 
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4.4 เมนูรายงานอาการเสียบ่อย 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำนและค้นหำ”  “รำยงำนอำกำรเสียบ่อย”  

 

 
 

รูปที่ 22  หน้ำจอรำยงำนอำกำรเสียบ่อย 
 

จำกรูปที่ 22 สำมำรถดูรำยกำรที่ส่งซ่อมของอำกำรที่เสียบ่อยได้ โดยคลิกท่ีปุ่ม “รำยกำรที่ส่งซ่อม” 
ในที่นี้จะยกตัวอย่ำง ในกรณตี้องกำรดูอำกำรที่เสียบ่อยล ำดับ 1 คือยำงรถยนต์ และยำงรถยนต์นั้นมีรำยกำรที่
ส่งซ่อมอะไรบ้ำง ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 25  หน้ำจอแสดงอำกำรเสียบ่อยและค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อม (ยำงรถยนต์) 
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4.5 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงานแต่ล่ะหน่วยงาน 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำนและค้นหำ”  “รำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยงำนแต่ล่ะหน่วยงำน” 

 

 
 

รูปที่ 26  หน้ำรำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยงำนแต่ล่ะหน่วยงำน 
 

4.5 (1) คลิกเลือกหน่วยงำน 
4.5 (2) คลิกที่ปุ่ม “ค้นหำ” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 27  หน้ำจอรำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยแต่ละหน่วยงำน 
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รูปที่ 28  หน้ำจอรำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยแต่ละหน่วยงำน (ต่อ) 
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รูปที่ 29  หน้ำจอรำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยแต่ละหน่วยงำน (ต่อ) 
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รูปที่ 30  หน้ำจอรำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยแต่ละหน่วยงำน (ต่อ) 
 

5. ข้อมูลพื้นฐาน  ในส่วนนี้ประกอบไปด้วยกำรจัดกำรข้อมูลพ้ืนฐำนทัง้หมด 4 ส่วน คือ 
5.1 ประเภทซ่อมบ ำรุง ใช้ส ำหรับจัดกำรข้อมูลประเภทของกำรซ่อม 
5.2 ตัวแทนจ ำหน่ำย ใช้ส ำหรับจัดกำรข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 
5.3 ข้อมูลเอกสำรคู่มือ ใช้ส ำหรับจัดกำรข้อมูลเอกสำรคู่มือรถ 
5.4 ผู้ใช้งำนในระบบ ใช้ส ำหรับจัดกำรสิทธิ์ผู้เข้ำใช้งำนโปรแกรมบริหำรยำนพำหนะและ

เครื่องจักรกล 
 

 

 
 

รูปที่ 31  หน้ำจอแสดงเมนูกำรเลือกจัดกำรข้อมูลแต่ละประเภท 
 
5.1 เมนูประเภทซ่อมบ ารุง 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ประเภทซ่อมบ ำรุง” 
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รูปที่ 25  หน้ำจัดกำรข้อมูลประเภทซ่อมบ ำรุง 
 

ควำมหมำยและรำยละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น กำรใช้งำน 
 ใช้ส ำหรับเพ่ิมประเภทกำรซ่อม   

 ใช้ส ำหรับให้แสดงผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

 ใช้ส ำหรับแสดงผลข้อมูลหน้ำใหม่อีกครั้ง 
    ใช้ส ำหรับส ำหรับแก้ไขประเภทกำรซ่อม 
    ใช้ส ำหรับลบข้อมูลประเภทกำรซ่อม 

 

5.1.1 กำรเพ่ิมประเภทกำรซ่อม   
เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ประเภทซ่อมบ ำรุง”  “เพ่ิมประเภทกำรซ่อม” 

 

 
 

รูปที่ 32  หน้ำจอเพ่ิมประเภทกำรซ่อม 
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5.1.1 (1) กรอกข้อมูลประเภทกำรซ่อมที่ต้องกำร 
5.1.1 (2) คลิกทีปุ่ม่ “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

 
5.1.2 กำรแก้ไขข้อมูลประเภทกำรซ่อม 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ประเภทซ่อมบ ำรุง”   
 

 
 

รูปที่ 33  หน้ำจอแก้ไขข้อมูลประเภทกำรซ่อม 

5.1.2 (1) กรอกชื่อประเภทกำรซ่อม 
5.1.2 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึกกำรแก้ไข” 

 
5.1.3 กำรลบข้อมูลประเภทกำรซ่อม 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ประเภทซ่อมบ ำรุง”   
 

 
 

รูปที่ 34  หน้ำจอส่วนยนืยันกำรลบข้อมูลประเภทกำรซ่อม 

 คลิกท่ีปุ่ม “OK” ยืนยันและลบข้อมูลทันที 
 
5.2 เมนูตัวแทนจ าหน่าย 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ตัวแทนจ ำหน่ำย”  
 
 



 

 

10-25 
คู่มือโปรแกรมบรหิำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที่ 27  หน้ำจอจัดกำรข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 
 

ควำมหมำยและรำยละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น กำรใช้งำน 

 ใช้ส ำหรับเพ่ิมประเภทกำรซ่อม 
  ใช้ส ำหรับให้แสดงผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

  ใช้ส ำหรับแสดงผลข้อมูลหน้ำใหม่อีกครั้ง 
    ใช้ส ำหรับดูข้อมูลรำยละเอียดของตัวแทนจ ำหน่ำย 
     ใช้ส ำหรับส ำหรับแก้ไขข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 
     ใช้ส ำหรับลบข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 

 

5.2.1 กำรเพ่ิมข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 
เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ตัวแทนจ ำหน่ำย”  “เพ่ิมข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย” 

 

 
รูปที่ 28  กำรเพ่ิมข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 

 

5.2.1 (1) กรอกข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำยที่ต้องกำร 
5.2.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

 



 

 

10-26 
คู่มือโปรแกรมบรหิำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

5.2.2 กำรดขู้อมูลรำยละเอียดของตัวแทนจ ำหน่ำย 
เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ตัวแทนจ ำหน่ำย”   

 

 
 

รูปที่ 35  หน้ำจอแสดงข้อมูลรำยละเอียดของตัวแทนจ ำหน่ำย 
 
5.2.3 กำรแก้ไขข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ตัวแทนจ ำหน่ำย”   
 

 
 

รูปที่ 36  หน้ำจอแก้ไขข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 
 

5.2.3 (1) กรอกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข 
5.2.3 (1) คลิกที่ปุ่ม “บันทึกกำรแก้ไข” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไข 

 
5.2.4 กำรลบข้อมูลตัวแทนจ ำหน่ำย 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ตัวแทนจ ำหน่ำย”   
 

 
 

รูปที่ 37  หน้ำจอส่วนยนืยันกำรลบข้อมูลประเภทกำรซ่อม 

 คลิกท่ีปุ่ม “OK” ยืนยันและลบข้อมูลทันที 
 



 

 

10-27 
คู่มือโปรแกรมบรหิำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

5.3 เมนูข้อมูลเอกสารคู่มือ 
เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ข้อมูลเอกสำรคูม่ือ” 

 

 
 

รูปที่ 29  หน้ำจอจัดกำรข้อมูลเอกสำรคู่มือ 
 

ควำมหมำยและรำยละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น กำรใช้งำน 

 ใช้ส ำหรับเพ่ิมข้อมูลเอกสำรคู่มือ 
  ใช้ส ำหรับให้แสดงผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

  ใช้ส ำหรับแสดงผลข้อมูลหน้ำใหม่อีกครั้ง 
     ใช้ส ำหรับแก้ไขข้อมูลเอกสำรคู่มือ 
     ใช้ส ำหรับลบข้อมูลเอกสำรคู่มือ 

 
5.3.1 กำรเพ่ิมเอกสำรคู่มือ 
 เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ข้อมูลเอกสำรคูม่ือ”  “เพ่ิมข้อมูลเอกสำรคู่มือ” 
 

 
 

รูปที่ 30  กำรเพ่ิมข้อมูลเอกสำรคู่มือ 



 

 

10-28 
คู่มือโปรแกรมบรหิำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 

5.3.1 (1) กรอกข้อมูลในช่องรำยละเอียด 
5.3.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท ำกำรเลือกไฟล์ต้องกำร (รองรับไฟล์นำมสกุล .jpg .doc .docx และ 

.pdf เท่ำนั้น) 
5.3.1 (3) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท ำกำรจดัเก็บเอกสำรคู่มือ 

 
5.3.1 กำรแก้ไขข้อมูลเอกสำรคู่มือ 
 เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ข้อมูลเอกสำรคูม่ือ”   
 

 
 

รูปที่ 38  หน้ำจอแก้ไขข้อมูลเอกสำรคู่มือ 
 

5.3.1 (1) กรอกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข 
5.3.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึกกำรแก้ไข” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไข 

 
5.3.1 กำรลบเอกสำรคู่มือ 
 เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ข้อมูลเอกสำรคูม่ือ”   

 

 
 

รูปที่ 39  หน้ำจอส่วนยนืยันกำรลบข้อมูลประเภทกำรซ่อม 

 คลิกท่ีปุ่ม “OK” ยืนยันและลบข้อมูลทันที 
 
5.4 เมนูผู้ใช้งานในระบบ 

เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ผู้ใช้งำนในระบบ” 
 



 

 

10-29 
คู่มือโปรแกรมบรหิำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที่ 31  หน้ำจอจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนในระบบ 



 

 

10-30 
คู่มือโปรแกรมบรหิำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

ควำมหมำยและรำยละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น กำรใช้งำน 

 ใช้ส ำหรับเพ่ิมสิทธิ์ผู้ใช้งำน 
 ใช้ส ำหรับให้แสดงผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

 ใช้ส ำหรับแสดงผลข้อมูลหน้ำใหม่อีกครั้ง 
   ใช้ส ำหรับดูข้อมูลของผู้ใช้งำนเพ่ิมเติม 
    ใช้ส ำหรับแก้ไขข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งำน 
   ใช้ส ำหรับแก้ไขรหัสผ่ำน 
    ใช้ส ำหรับลบข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งำน 

 
5.4.1 กำรเพ่ิมชื่อผู้ใช้งำน 
 เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ผู้ใช้งำนในระบบ”  “เพ่ิมชื่อผู้ใช้งำน” 
เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเลือกเพ่ิมชื่อผู้ใช้งำน จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 32 และผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกข้อมูลเพ่ิมชื่อ
ผู้ใช้งำนที่ต้องกำร แล้วเลือก “บันทึก” 
 

 
 

รูปที่ 32  หน้ำจอเพ่ิมชื่อผู้ใช้งำน 
 

5.4.2 กำรดูข้อมูลของผู้ใช้งำนเพิ่มเติม 
เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ผู้ใช้งำนในระบบ”   

 



 

 

10-31 
คู่มือโปรแกรมบรหิำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที ่40  หน้ำจอแสดงข้อมูลของผู้ใช้งำน 
 
5.4.3 กำรแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน 
 เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ผู้ใช้งำนในระบบ”   
 

 
 

รูปที่ 41  หน้ำจอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน 
 

5.4.3 (1) กรอกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข 
5.4.3 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึกกำรแก้ไข” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไข 

 
5.4.4 กำรแก้ไขรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำน 
 เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ผู้ใช้งำนในระบบ”   
 



 

 

10-32 
คู่มือโปรแกรมบรหิำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที ่42  หน้ำจอแก้ไขรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำน 
 

5.4.4 (1) กรอกรหสัผ่ำนใหม่ 
5.4.4 (2) กรอกรหัส เพ่ือยืนยันรหัสผ่ำนใหม่อีกครั้ง 
5.4.4 (3) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไข 

 
5.4.5 กำรลบชื่อผู้ใช้งำน 
 เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เมนู “ข้อมูลพ้ืนฐำน”  “ผู้ใช้งำนในระบบ”   
 

 
 

รูปที่ 43  หน้ำจอส่วนของกำรยืนยันเพ่ือลบชื่อผู้ใช้งำน 
 

คลิกท่ีปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันและลบข้อมูลทันที 
 

6. เมนูออกจากระบบ 
 คลิกท่ีเมนู “ออกจำกระบบ”  
 

 
 

รูปที่ 33  หน้ำจอยืนยันกำรออกจำกระบบ 

คลิกท่ีปุ่ม “OK” เพ่ือลงชื่อออกจำกระบบ 


