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11-1 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

โปรแกรมบริหารงานวัสดุคงคลัง 
 
การเรียกใช้โปรแกรม 

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

 
 

รูปที่ 1  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 
 

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

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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11-2 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

 
 

รูปที่ 3  หน้ำจอเข้ำสู่ระบบของโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 
 

จำกรูปที่ 3  ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรเข้ำสู่ระบบโดย 
1. กรอกชื่อผู้ใช้งำน 
2. กรอกรหัสผ่ำน 

3. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท ำกำรลงชื่อเข้ำสู่ระบบ 
 

 
รูปที่ 4  หน้ำแรกของโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

 

ข้อมูลเบื้องต้น  โปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง มีเมนูหลักท้ังหมด 6 ส่วน ดังนี้ 
 

ล าดับ เมน ู ใช้ส าหรับ 
1. จัดกำรวสัด ุ ใช้ส ำหรับจัดกำรวัสดุ และหน่วยวัสดุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นใน

กำรบริหำรวัสดุคงคลัง 
2. บันทึกรับวัสด ุ ใช้ส ำหรับบันทึกรับวสัด ุ
3. บันทึกจ่ำยวัสด ุ ใช้ส ำหรับบันทึกเบิก โอน ให้ยืม และคืนวัสด ุ
4. คงคลัง ใช้ส ำหรับรำยงำนรำยกำรวัสดุ แบะรำยงำนกำรตรวจนับ 
5. รำยงำนกำรรับจ่ำยวสัด ุ ใช้ส ำหรับรำยงำนกำรเบิก โอน และยืมวสัด ุ
6. รำยงำน ใช้ส ำหรับรำยงำนมูลคำ่วัสดุ รำยงำนวัสดุแยกตำมกลุ่มประเภท 

รำยงำนกำรตรวจนับ และรำยงำนวัสด ุ
 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

11-3 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

1. เมนจัูดการวัสด ุ
1.1 เมนูจัดการวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรวัสดุ” 
 

 
รูปที่ 5  หน้ำจอจัดกำรวัสดุ 

1.1.1 กำรเพ่ิมข้อมูลวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรวัสดุ”  “เพ่ิมข้อมูลวัสดุ” 

 
 

รูปที่ 6  หน้ำจอเพ่ิมข้อมูลวัสดุ 

 1.2.1 (1) กรอกข้อมูลพัสดุให้ครบทุกช่อง 

 1.2.1 (2) คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลพัสดุ 
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11-4 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

1.1.2 กำรดูข้อมูลวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรวัสดุ”   
 

 
รูปที่ 7  หน้ำจอดูข้อมูลวัสดุ 

 

1.1.3 กำรแก้ไขข้อมูลวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรวัสดุ”   
 

 
รูปที่ 8  หน้ำแก้ไขประเภทวัสดุ 

 

 1.1.3 (1) กรอกข้อมูลประเภทวัสดุที่ต้องกำรแก้ไข 

 1.1.3 (2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

1.1.4 กำรลบข้อมูลวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรวัสดุ”   
 
1.2 จัดการหน่วยวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรหน่วยวัสดุ” 
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11-5 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

 
รูปที่ 9  หน้ำจอจัดกำรหนว่ยวัสดุ 

1.2.1 กำรเพ่ิมข้อมูลหน่วยวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรหน่วยวัสดุ”  “เพ่ิมข้อมูลวัสดุ” 

 
 

รูปที่ 10  หน้ำจอเพ่ิมข้อมูลหน่วยวัสดุ 

 1.2.1 (1) กรอกข้อมูลพัสดุให้ครบทุกช่อง 

 1.2.1 (2) คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลหนว่ยพัสดุ 
 

1.2.2 กำรดูข้อมูลหน่วยวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จดักำรหน่วยวัสดุ”   

 
รูปที่ 11  หน้ำจอดูข้อมูลหน่วยวัสดุ 
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11-6 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

1.2.3 กำรแก้ไขข้อมูลหน่วยวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรหน่วยวัสดุ”   
 

 
 

รูปที่ 12  หน้ำแก้ไขหน่วยวัสดุ 
 

 1.2.3 (1) กรอกข้อมูลหน่วยที่ต้องกำรแก้ไข 

 1.2.3 (2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

1.2.4 กำรลบข้อมูลหน่วยวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลวัสดุ”  “จัดกำรหน่วยวัสดุ”   
 

2. เมนูบันทกึรับวัสด ุ
2.1 บันทึกรับวัสดุ (ซื้อ/จ้าง) 
 คลิกท่ีเมนู “บันทึกรับวัสดุ”  “บันทึกรับวัสดุ (ซื้อ/จ้ำง)” 
 

 
รูปที่ 12  หน้ำจอบันทึกรับวัสดุ (ซื้อจ้ำง) 

 

 2.2 (1) เลือกคลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกรำยกำร 
 

 
 

รูปที่ 13  หน้ำจัดกำรวัสดุผ่ำนกำรตรวจรับแล้ว 
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11-7 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

 2.2 (2) จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยกำรวัสดุที่ตรวจนับแล้ว 
 2.2 (3) ท ำกำรกรอกข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือค้นหำรำยกำรวัสดุ ว่ำเคยมีประเภทวัสดุที่ต้องกำรบันทึกรับอยู่
ในระบบแล้วหรือไม ่หำกยังให้กลับท ำกำรเพ่ิมประเภทวัสดุเสียก่อน (ในหัวข้อที่ 1.1) 
 2.2 (4) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกรับวัสดุ 
 

 

รปูท่ี 14  หน้ำบันทึกรับวัสดุ 
 

  2.2 (4.1) กรอกข้อมูลวัสดุเข้ำให้ครบทุกช่อง 
   - วัสดุ คือ ชื่อวัสดุ 
   - จ ำนวน คือ จ ำนวนวัสดุ (ตัวเลข) 
   - หน่วย คือ ชื่อหน่วย เช่น โหล เป็นต้น 
   - รำคำ คือ รำคำต่อหน่วย (ตัวเลข) 

  2.2 (4.2) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
2.2 เมนูบันทึกรับวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “บันทึกรับวัสดุ”  “บันทึกรับวัสดุ” 
 

 
 

รูปที่ 15  หน้ำบันทึกรับวัสดุ 
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11-8 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

 

 2.2 (1) กรอกข้อมูลบันทึกรับวัสดุให้ครบทุกช่อง 

 2.2 (2) คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล 
 

4. เมนูคงคลัง 
4.1 เมนูรายงานรายการพัสดุ 
  คลิกท่ีเมนู “คงคลัง”  “รำยงำนรำยกำรพัสดุ” 
 

 
 

รูปที่ 16  หน้ำรำยงำนรำยกำรวัสดุ 
 

 4.1 (1) เลือกวันที่ที่ต้องกำรค้นหำ 
 4.1 (2) คลิกที่ชื่อรำยกำรวัสดุเพ่ือดูรำยละเอียดคงเหลือวัสดุ 
 4.1 (3) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำกำรตรวจนับ 
 

 
 

รูปที่ 17  หน้ำแสดงวัสดุคงเหลือ 
 

 
รูปที่ 18  หน้ำดูผลจรวจนับ 

 

 4.1 (3.1) คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

 4.1 (3.2) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือแสดงรำยงำนกำรตรวจนับ 
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11-9 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

4.2 เมนูรายงานการตรวจนับ 
 คลิกท่ีเมนู “คงคลัง”  “รำยงำนรำยกำรพัสดุ” 
 

 
รูปที่ 19  หน้ำรำยงำนกำรตรวจนับ 

 

4.2.1 กำรพิมพ์ใบรำยงำนกำรตรวจนับ ให้คลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์ใบตรวจนับ” 
4.2.2 กำรบันทึกกำรตรวจนับ 
 4.2.2 (1) เลือกครั้งที่ 
 4.2.2 (2) กรอกรำยละเอียดให้ครบทุกช่อง 

 4.2.2 (3) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

5. เมนูรายงานการรับจ่ายวัสด ุ
5.1 เมนูรายงานการเบิกวัสดุ 
5.1.1 กำรบันทึกเบิก 

คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรเบิกวัสดุ” 
 

 
 

รูปที่ 20  หน้ำบันทึกเบิกวัสดุ 
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11-10 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

5.1.1 (1) กรอกข้อมูลรำยกำรขออนุมัติให้ครบทุกช่อง 
5.1.1 (2) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกกำรขออนุมัติเบิก 

 

5.1.2 กำรยกเลิกกำรเบิก/พิมพ์ใบรำยกำรเบิก 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรเบิกวัสดุ”  “จัดกำรรำยกำรเบิก” 

 

 
 

รูปที่ 21  หน้ำรำยกำรเบิกวัสดุ 
 

 5.1.2 (1) กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อค้นหำรำยกำรเบิก 
 5.1.2 (2) กำรยกเลิกกำรเบิก  ให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยกเลิกกำรเบิก 
 5.1.2 (3) กำรพิมพ์ใบรำยกำรเบิก  ให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำพิมพ์รำยกำร 
 
5.2 รายงานการโอนวัสดุ 
5.2.1 กำรบันทึกโอนวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรโอนวัสดุ”  “เพ่ิมรำยกำรโอน” 

 
 

รูปที่ 22  หน้ำจอรำยกำรขออนุมัติโอนวัสดุ 
 

5.2.2 (1) กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 
5.2.2 (2) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือขออนุมัติโอน 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

11-11 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

5.2.2 (3) ตรวจสอบรำยกำรโอนหรือเลือกรำยกำรโอนวัสดุที่ต้องกำรลบ 

5.2.2 (4) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบขออนุมัติ 

 5.2.2 (5) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ืออนุมัติกำรโอน 
 

5.2.2 กำรยกเลิกกำรโอนวัสดุ/พิมพ์ใบรำยกำรโอนวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรโอนวัสดุ” 
 

 
 

รูปที่ 23  หน้ำจอบันทึกโอนวัสดุ 
 
 

5.2.2 (1) กำรยกเลิกกำรโอนวัสดุ 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรโอนวัสดุ”  “ยกเลิก” 

 

5.2.2 (2) กำรพิมพ์ใบรำยกำรโอนวัสดุ 
  คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรโอนวัสดุ”  “พิมพ์รำยกำร” 
 
5.3 เมนูรายงานการยืมวัสดุ 
5.3.1 กำรบันทึกให้ยืมวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “เพ่ิมรำยงำนกำรยืมวัสดุ” 

 
รูปที่ 22  หน้ำจอบันทึกให้ยืมวัสดุ 
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11-12 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

5.3 (1) กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 
5.3 (2) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือขออนุมัติยืม 
5.3 (3) ตรวจสอบรำยกำรยืมหรือเลือกรำยกำรยืมวัสดุที่ต้องกำรลบ 

5.3 (4) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบขออนุมัติ 

5.3 (5) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ืออนุมัติกำรยืม 
 

5.3.2 กำรยกเลิกกำรยืมวัสดุ/พิมพ์ใบรำยกำรยืมวัสดุ 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรยืมวัสดุ” 
 

 
 

รูปที่ 24  หน้ำจอรำยงำนกำรโอนวัสดุ 
 

5.3.2 (1) กำรยกเลิกกำรยืมวัสดุ 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรยืมวัสดุ”  “ยกเลิก” 

 

5.3.2 (2) กำรพิมพ์ใบรำยกำรยืมวัสดุ 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรรับจ่ำยวัสดุ”  “รำยงำนกำรยืมวัสดุ”  “พิมพ์รำยกำร” 

 

6. เมนูรายงาน 
6.1 เมนูรายงานมูลค่าวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำน”  “รำยงำนมูลค่ำวัสดุ” 
 

 
 

รูปที่ 25  หน้ำจอออกรำยงำนมูลค่ำวัสดุ 
 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

11-13 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

6.1 (1) เลือกสังกัด/กอง และฝ่ำย/งำน 
6.1 (2) เลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด 
6.1 (3) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือออกรำยงำน  

 
6.2 เมนูรายงานวัสดุแยกตามกลุ่มประเภท 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำน”  “รำยงำนวัสดุแยกตำมกลุ่มประเภท” 
 

 
 

รูปที่ 26  หน้ำจอออกรำยงำนวัสดุแยกตำมกลุ่มประเภท 
 

6.2 (1) เลือกประเภทวัสดุ 
6.2 (2) เลือกสังกัด/กอง และฝ่ำย/งำน 
6.2 (3) เลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด 
6.2 (4) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือออกรำยงำน 

 
6.3 เมนูรายงานการตรวจนับ 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำน”  “รำยงำนกำรตรวจนับ” 
 

 
 

รูปที่ 27  หน้ำจอออกรำยงำนกำรตรวจนับ 
 

6.3 (1) เลือกประเภทวัสดุ 
6.3 (2) เลือกสังกัด/กอง และฝ่ำย/งำน 
6.3 (3) เลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด 
6.3 (4) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือออกรำยงำน 

 
 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

11-14 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนวัสดุคงคลัง 

6.4 เมนูรายงานวัสดุ 
 คลิกท่ีเมนู “รำยงำน”  “รำยงำนวัสดุ”  
 

 
 

รูปที่ 28  หน้ำจอออกรำยงำนวัสดุ 
 

6.4 (1) เลือกประเภทวัสดุ 
6.4 (2) เลือกสังกัด/กอง และฝ่ำย/งำน 
6.4 (3) เลือกสถำนะวัสดุ 
6.4 (4) เลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด 
6.4 (5) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือออกรำยงำน 

 


