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12-1 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

โปรแกรมบริหารงานทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
 

การเรียกใช้โปรแกรม 
กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมผู้ใช้งำนจะต้องเปิดโปรแกรมเบรำเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr.udoncity. 

go.th  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
 

 เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเข้ำสู่โปรแกรมแล้วจะปรำกฏหน้ำจอ Login เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏ
หน้ำหลักของโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ดังรูปที่ 3 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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12-2 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

 
 

รูปที่ 3  หน้ำหลักของโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
 

ข้อมูลเบื้องต้น  โปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์มีเมนูหลักทั้งหมด 6 เมนู ดังนี้ 
 

ล าดับ เมนูหลัก ใช้ส าหรับ 

1. จัดกำรครุภัณฑ์ 
 

ใช้ส ำหรับบันทึกครุภัณฑ์ แสดงข้อมูลครุภัณฑ์ แก้ไขข้อมูล
ครุภัณฑ์ ลบข้อมูลครุภัณฑ์ และแก้ไขครุภัณฑ์ตำมช่วงเวลำ 

2. ประวัติแก้ไข ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลประวัติครุภัณฑ์ 
3. กำรซอ่ม ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรซ่อม และจัดกำรข้อมูลรำยกำรที่

ซ่อม 

4. ตรวจนับครุภัณฑ์ 
 

ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรตรวจนับ และแสดงข้อมูล
รำยกำรตรวจนับ 

5. รำคำกลำง ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำคำกลำง และแสดงข้อมูลรำยกำร
รำคำกลำง 

6. รำยงำน ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยงำนต่ำงๆ 

6.1 อสังหำริมทรัพย์  
     6.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง

ประวัติครุภัณฑ์ทีเ่ป็นอสังหำริมทรัพย์ 
     6.1.2 รำยกำรครุภัณฑ์ ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยงำนรำยกำรครุภัณฑท์ี่เป็น

อสังหำริมทรัพย์ 
      6.1.3 รำยกำรซ่อม ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยกำรกำรซ่อมครุภัณฑท์ี่เป็น

อสังหำริมทรัพย์ 
      6.1.4 รำยกำรตรวจนับ ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยกำรกำรตรวจนับครุภัณฑท์ี่

  6   1   2   3   4   5 
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12-3 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

ล าดับ เมนูหลัก ใช้ส าหรับ 

เป็นอสังหำริมทรัพย์ 
 6.2 สังหำริมทรัพย์  
      6.2.1 กำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง

ประวัติครุภัณฑ์ที่เป็นสังหำริมทรัพย์ 
      6.2.2 รำยกำรครุภัณฑ์ ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยงำนรำยกำรครุภัณฑท์ี่เป็น

สังหำริมทรัพย์ 
      6.2.3 รำยกำรกำรซ่อม ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยกำรกำรซ่อมครุภัณฑท์ี่เป็น

สังหำริมทรัพย์ 
      6.2.4 รำยกำรกำรตรวจนับ ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยกำรกำรตรวจนับครุภัณฑท์ี่

เป็นสังหำริมทรัพย์ 
 6.3 อ่ืนๆ  
      6.3.1 รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติ

ครุภัณฑ์ 
ใช้ส ำหรับรำยงำนและพิมพ์รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
ครุภัณฑ์ 
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12-4 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

1. เมนูจัดการครุภัณฑ์ 
1.1 การบันทึกครุภัณฑ์ 
 1.1 (1) คลิกเมนู “จัดกำรครุภัณฑ์”  
 1.1 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร
อสังหำริมทรัพย์” เพ่ือเข้ำจัดกำรครุภัณฑ์ตำมประเภทนั้นๆ 

1.1 (3)  กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ 
 

 
 

รูปที่ 4  หน้ำจอบันทึกครุภัณฑ์ 
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12-5 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

1.1 (3.1) กรอกข้อมูลสังกัดกอง 
1.1 (3.2) กรอกข้อมูลครุภัณฑ ์

  ความหมายเพ่ิมเติม 
- รหัสประเภทครุภัณฑ์ คือ ตัวเลข 3 ตัวแรกของรหัสครุภัณฑ์ เช่น รหัสครุภัณฑ์ 002-
59-0001 รหัสประเภทคือ “002” (ท่ีดินที่มีหลักฐาน นส.3) 
- ปีที่จัดเก็บครุภัณฑ์ คือ ตัวเลข 2 ตัวที่อยู่กลางของรหัสครุภัณฑ์ เช่น รหัสครุภัณฑ์ 
002-59-0001 รหัสประเภทคือ “59” (ปีงบประมาณ 2559) 
- หมายเลขนัมเบอร์ครุภัณฑ์ คือ ตัวเลขท้าย 4 ตัวที่อยู่หลังสุด เช่น รหัสครุภัณฑ์ 002-
59-0001 หมายเลขนัมเบอร์ครุภัณฑ์คือ “0001” (เลขที่ล าดับครุภัณฑ์) หากท าการ
กรอกเลขครุภัณฑ์ถูกต้อง ระบบจะท าการแสดงชื่อประเภทครุภัณฑ์ขึ้นบน 

1.1 (3.3) กรอกข้อมูลชื่อผู้รับจ้ำง/ผู้ขำย/ผู้ให้ 
1.1 (3.4) กรอกข้อมูลกำรจ ำหน่ำย 

1.1 (4) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และจะต้องไม่เว้นว่ำง 
 
1.2 การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ 
 1.2 (1) คลิกเมนู “จัดกำรครุภัณฑ์”  

1.2 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร
อสังหำริมทรัพย์” เพ่ือเข้ำจัดกำรครุภัณฑ์ตำมประเภทนั้นๆ จะปรำกฏหน้ำจอจัดกำรข้อมูลดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 5  หน้ำจอจัดกำรรำยกำรครุภัณฑ์ 
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12-6 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

1.2.1 การค้นหารายการครุภัณฑ์ 
1.2.1 (1) คลิกเมนู “จัดกำรครุภัณฑ์”  
1.2.1 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” เพ่ือเข้ำจัดกำรครุภัณฑ์ตำมประเภทนั้นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  หน้ำจอค้นหำรำยกำรครุภัณฑ์ 
 

1.2.1 (3) กรอกข้อมูลที่ทรำบเบื้องต้น ลงบนช่องค้นหำ 
1.2.1 (4) กดแป้นพิมพ์ “Enter” เพ่ือแสดงผลกำรค้นหำจะปรำกฏผลดังรูปที่ 7 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำครุภัณฑ์ 
 

1.2.1 (5) คลิกที่ปุ่ม “แสดงข้อมูลครุภัณฑ์” เพ่ือแสดงรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
 

1.2.2 การแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ 
1.2.2 (1) คลิกเมนู “จัดกำรครุภัณฑ์”  
1.2.2 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” เพ่ือเขำ้จัดกำรครุภัณฑ์ตำมประเภทนั้นๆ 
1.2.2 (3) คลิกเลือก “แก้ไขครุภัณฑ์” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 8 
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12-7 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

 
 

รูปที่ 8  หน้ำจอแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์อสังหำริมทรัพย์ 
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12-8 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

1.2.2 (4) กรอกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข 
ความหมายเพ่ิมเติม 

- รหัสประเภทครุภัณฑ์ คือ ตัวเลข 3 ตัวแรกของรหัสครุภัณฑ์ เช่น รหัสครุภัณฑ์ 002-
59-0001 รหัสประเภทคือ “002” (ท่ีดินที่มีหลักฐาน นส.3) 
- ปีที่จัดเก็บครุภัณฑ์ คือ ตัวเลข 2 ตัวที่อยู่กลางของรหัสครุภัณฑ์ เช่น รหัสครุภัณฑ์ 
002-59-0001 รหัสประเภทคือ “59” (ปีงบประมาณ 2559) 
- หมายเลขนัมเบอร์ครุภัณฑ์ คือ ตัวเลขท้าย 4 ตัวที่อยู่หลังสุด เช่น รหัสครุภัณฑ์ 002-
59-0001 หมายเลขนัมเบอร์ครุภัณฑ์คือ “0001” (เลขที่ล าดับครุภัณฑ์) หากท าการ
กรอกเลขครุภัณฑ์ถูกต้อง ระบบจะท าการแสดงชื่อประเภทครุภัณฑ์ขึ้นบน 

1.2.2 (5) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไข 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และจะต้องไม่เว้นว่ำง 
 

1.2.3 การลบข้อมูลครุภัณฑ์ 
1.2.3 (1) คลิกเมนู “จัดกำรครุภัณฑ์”  
1.2.3 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” เพ่ือเข้ำจัดกำรครุภัณฑ์ตำมประเภทนั้นๆ 
1.2.3 (3) คลิกเลือกเมนู “รำยกำรครุภัณฑ์”  

 1.2.3 (4) คลิก “ลบครุภัณฑ์” บนรำยกำรที่ต้องกำร 
 

1.2.4 การแก้ไขครุภัณฑ์ตามช่วงเวลา 
1.2.4 (1) คลิกเมนู “จัดกำรครุภัณฑ์”  
1.2.4 (2) คลิกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” เพ่ือเข้ำจัดกำรครุภัณฑ์ตำมประเภทนั้นๆ 
 1.2.4 (3) คลิกเลือก “แก้ไขครุภัณฑ์ตำมช่วงเวลำ” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 9 
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12-9 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

 
 

  รูปที่ 9  หน้ำจอแก้ไขครุภัณฑ์ตำมช่วงเวลำ 
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12-10 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

 

 1.2.4 (4) ค้นหำครุภัณฑ์ ด้วยกำรกรอกรหัสครุภัณฑ์เริ่มต้น รหัสครุภัณฑ์สิ้นสุด 
 1.2.4 (5) คลิกปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือแสดงข้อมูลรำยกำรครุภัณฑ์ในช่องข้อมูลที่ 2. รำยกำร 
 1.2.4 (6) ระบุข้อมูลสังกัดกองพร้อมกับกรอกรำยละเอียดครุภัณฑ์ในช่องข้อมูลที่ 3. ข้อมูลสังกัดกอง  
 1.2.4 (7) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับจ้ำง/ผู้ขำย/ผู้ให้พร้อมกับกรอกค่ำเสื่อมรำคำและมูลค่ำเพ่ิมขึ้นใน
ช่องข้อมูลที่ 4. ข้อมูล ชื่อผู้รับจ้ำง/ผู้ขำย/ผู้ให้ 
 1.2.4 (8) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำย พร้อมกับระบุสถำนะครุภัณฑ์และแทรกไฟล์รูปภำพ
ประกอบในช่องข้อมูลที่ 5. ข้อมูลกำรจ ำหน่ำย 
 1.2.4 (9) คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไข 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และห้ำมเว้นว่ำง 
 

2. เมนูประวัติแก้ไข 
 (1) คลิกเมนู “ประวัติกำรแก้ไช”  
 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร
อสังหำริมทรัพย์” 

(3) ท ำกำรค้นหำรำยกำรครุภัณฑ์ได้โดยกำรกรอกข้อมูลเบื้องต้น เช่น เลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ รำคำ เป็น
ต้น  หรืออำจเลือกแสดงตำมสังกัด/กอง สถำนะ หรือสถำนกำรณ์อัพเดต 

(4) กดแป้นพิมพ์ “Enter” เพ่ือแสดงรำยกำรประวัติแก้ไขครุภัณฑ์ 
 

 
รูปที่ 10  หน้ำจอกำรตรวจสอบประวัติแก้ไข 

 

3. เมนูการซ่อม 
3.1 การบันทึกซ่อม 
 3.1 (1) คลิกเมนู “ประวัติกำรแก้ไช”  

3.1 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร
อสังหำริมทรัพย์” 
 3.1 (3) คลิกเลือก “บันทึกซ่อม” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 11 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-11 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

 
 

รูปที่ 11  หน้ำจอบันทึกซ่อม 
 

 3.1 (4) ค้นหำครุภัณฑ์ที่ต้องกำร โดยกรอกเลขรหัสครุภัณฑ์ 
 3.1 (5) คลิกปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือแสดงรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีค้นหำบนช่องข้อมูลที่ 2. รำยกำร 
 3.1 (6) กรอกข้อมูลกำรซ่อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่อง 
 3.1 (7) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลซ่อม 
 

3.2 เมนูจัดการรายการซ่อม 
3.2.1 การบันทึกรายการซ่อม 

3.2.1 (1) คลิกเมนู “กำรซ่อม”  
3.2.1 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” 
 3.2.1 (3) คลิกเลือก “บันทึกซ่อม” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 12 
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รูปที่ 12  หน้ำจอบันทึกซ่อม 

 

3.2.1 (3.1) ค้นหำครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร โดยกรอกเลขรหัสครุภัณฑ์ 
  3.2.1 (3.2) คลิกปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือแสดงรำยกำรครุภัณฑ์ที่ค้นหำบนช่องข้อมูลที่ 2. รำยกำร 
  3.2.1 (3.3) กรอกข้อมูลกำรซ่อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่อง 
  3.2.1 (3.4) คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลซ่อม 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และห้ำมเว้นว่ำง 

 

3.2.2 การจัดการรายการซ่อม 
3.2.2 (1) คลิกเมนู “กำรซ่อม”  
3.2.2 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” 
 3.2.2 (3) คลิกเลือก “รำยกำรซ่อม” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 13 
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รูปที่ 13  หน้ำจอจัดกำรข้อมูลกำรรำยกำรซ่อม 

 
3.2.2.1 กำรค้นหำรำยกำรซ่อม 

3.2.2.1 (1) คลิกเมนู “กำรซ่อม”  
3.2.2.1 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” 
 3.2.2.1 (3) คลิกเลือก “รำยกำรซ่อม” 

 
รูปที่ 14  หน้ำจอค้นหำรำยกำรซ่อม 

 

3.2.2.1 (4) กรอกข้อมูลเบื้องต้นที่ทรำบ เช่น รหัสครุภัณฑ์ หรือสถำนกำรณ์ซ่อม หรือผู้รับรับจ้ำง เป็นต้น  
 3.2.2.1 (5) กดแป้นพิมพ์ “Enter” เพ่ือแสดงรำยกำรที่ต้องกำรค้นหำ 
 
3.2.2.2 กำรแก้ไขรำยกำรซ่อม 

3.2.2.2 (1) คลิกเมนู “กำรซ่อม”  
3.2.2.2 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” 
 3.2.2.2 (3) คลิกเลือก “รำยกำรซ่อม” 

3.2.2.2 (4) คลิก “แก้ไขรำยกำรซ่อม” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 15 
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รูปที่ 15  หน้ำจอแก้ไขรำยกำรซ่อม 

 

  3.2.2.2  (4.1) กรอกข้อมูลกำรซ่อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่อง 
  3.2.2.2  (4.2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลซ่อม 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ และห้ำมเว้นว่ำง 

 

3.2.2.3 กำรลบรำยกำรซ่อม 
3.2.2.3 (1) คลิกเมนู “กำรซ่อม”  
3.2.2.3 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” 
 3.2.2.3 (3) คลิก “รำยกำรซ่อม” 
 3.2.2.3 (4) คลิก “ลบรำยกำรซ่อม” 
 

4. เมนูตรวจนับครุภัณฑ์ 
4.1 การบันทึกตรวจนับ 

4.1 (1) คลิกเมนู “ตรวจนับครุภัณฑ์”  
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4.1 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร
อสังหำริมทรัพย์” 
 4.1 (3) คลิกเมนู “บันทึกกำรตรวจนับ” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 16 
 

 
 

รูปที่ 16  หน้ำจอบันทึกตรวจนับ 
 

  4.1 (3.1) กรอกข้อมูลในช่องที่ 1. เพ่ือท ำกำรค้นหำรำยกำรไปยังช่องที่ 2. รำยกำร 
  4.1 (3.2) คลิกที่ช่องกรอกวันที่ เพ่ือเลือกวันที่จำกปฏิทิน 
  4.1 (3.3) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรตรวจนับ 
 
4.2 การจัดการรายการตรวจนับ 

4.2 (1) คลิกเมนู “ตรวจนับครุภัณฑ์”  
4.2 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” 
4.2 (3) คลิกเมนู “รำยกำรตรวจนับ” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 17 
 

 
 

รูปที่ 17  หน้ำจอจัดกำรรำยกำรตรวจนับ 
 

4.2.1 กำรค้นหำรำยกำรตรวจนับ 
4.2.1 (1) คลิกเมนู “ตรวจนับครุภัณฑ์”  
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4.2.1 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร
อสังหำริมทรัพย์” 
 4.2.1 (3) คลิกเมนู “รำยกำรตรวจนับ” 
 

 
 

รูปที่ 18  หน้ำจอค้นหำรำยกำรตรวจนับ 
 

4.2.1 (4) กรอกข้อมูลที่ทรำบเบื้องต้นลงบนช่องข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำ เช่น รหัสครุภัณฑ์ เป็นต้น 
4.2.1 (5) กดแป้นพิมพ์ “Enter” เพ่ือแสดงรำยกำรที่ค้นหำ 

 

4.2.2 กำรลบรำยกำรตรวจนับ 
4.2.2 (1) คลิกเมนู “ตรวจนับครุภัณฑ์”  
4.2.2 (2) คลิกเลือกเมนูชื่อประเภทครุภัณฑ์ท่ีต้องกำร “รำยกำรอสังหำริมทรัพย์” หรือ “รำยกำร

อสังหำริมทรัพย์” 
4.2.2 (3) คลิกเมนู “รำยกำรตรวจนับ” 
4.2.2 (3) คลิก “ลบรำยกำรตรวจนับ” บนรำยกำรที่ต้องกำรลบ 
 

5. เมนูราคากลาง 
5.1 การบันทึกราคากลาง 

5.1 (1) คลิกเมนู “รำคำกลำง”  
5.1 (2) คลิกเลือกเมนูบันทึกรำคำกลำง” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 19 

 

 
 

รูปที่ 19  หน้ำจอบันทึกรำคำกลำง 
  

 5.1 (3) กรอกรำยละเอียด และแนบไฟล์เอกสำรรำคำกลำง 
 5.1 (4) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
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5.2 การจัดการรายการราคากลาง 
5.2 (1) คลิกเมนู “รำคำกลำง”  

 5.2 (2) คลิกเลือกเมนู “รำยกำรรำคำกลำง” 
 

 
 

รูปที่ 20  หน้ำจอจัดกำรรำยกำรรำคำกลำง 
 

5.2.1 กำรค้นหำและตรวจสอบข้อมูลรำคำกลำง 
5.2.1 (1) คลิกเมนู “รำคำกลำง”  
5.2.1 (2) คลิกเลือกเมนู “รำยกำรรำคำกลำง” 
 

 
 

รูปที่ 21  หน้ำจอค้นหำและตรวจสอบข้อมูลรำคำกลำง 
 

 5.2.1 (3) กรอกข้อมูลเบื้องต้นที่ทรำบลงบนช่องที่ต้องกำรค้นหำ เช่น รำยละเอียด เป็นต้น 
5.2.1 (4) กดแป้นพิมพ์ “Enter” เพ่ือแสดงผลกำรค้นหำ 
 

5.2.2 กำรลบรำยกำรรำคำกลำง 
5.2.2 (1) คลิกเมนู “รำคำกลำง”  

 5.2.2 (2) คลิกเลือกเมนู “รำยกำรรำคำกลำง” 
 5.2.2 (3) คลิก  (ไอคอนรูปถังขยะ)  เพ่ือท ำกำรลบรำยกำร 
 

6. เมนูรายงาน 
6.1 ส่วนอสังหาริมทรัพย์ 
     6.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ 

คลิกท่ีเมนู   “อสังหำริมทรัพย์”  “กำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์” 
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รูปที่ 22  หน้ำจอออกรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ (อสังหำริมทรัพย์) 

 
6.1.1 (1) ผู้ใช้งำนอำจจะก ำหนดเงื่อนไขของกำรออกรำยงำนได้  เช่น  ต้องกำรออกรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงตำมสังกัด/กอง ให้คลิกเลือก “สังกัด/กอง” ที่ต้องกำร  หรือต้องกำรออกรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร ให้คลิกเลือก “วันที่เริ่มต้น” และ “วันที่สิ้นสุด” เป็นต้น 
6.1.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือดำวน์โหลดและเปิดไฟล์ข้อมูล (.pdf) จะปรำกฏรำยงำนดังรูป 

 

 

 
รูปที่ 23  หน้ำจอรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ (อสังหำริมทรัพย์) 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-19 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

     6.1.2 รำยกำรครุภัณฑ์ 

คลิกที่เมนู   “อสังหำริมทรัพย์”  “รำยกำรครุภัณฑ์” 
 

 
รูปที่ 24  หน้ำจอรำยงำนรำยกำรครุภัณฑ์ (อสังหำริมทรัพย์) 

 

6.1.2 (1) ผู้ใช้งำนอำจจะก ำหนดเงื่อนไขของกำรออกรำยงำนได้  เช่น  ต้องกำรออกรำยงำนรำยกำร
ครุภัณฑต์ำมสังกัด/กอง ให้คลิกเลือก “สังกัด/กอง” ที่ต้องกำร  หรือต้องกำรออกรำยงำนรำยกำร
ครุภัณฑต์ำมช่วงเวลำที่ต้องกำร ให้คลิกเลือก “วันที่เริ่มต้น” และ “วันที่สิ้นสุด” เป็นต้น 
6.1.2 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือดำวน์โหลดและเปิดไฟล์ข้อมูล (.pdf) จะปรำกฏรำยงำนดังรูป 

 

 

 
รูปที่ 25  หน้ำจอรำยงำนรำยกำรครุภัณฑ์ (อสังหำริมทรัพย์) 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-20 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

     6.1.3 รำยกำรซ่อม 

คลิกท่ีเมนู   “อสังหำริมทรัพย์”  “รำยกำรซ่อม” 
 

 
รูปที่ 26  หน้ำจอรำยงำนรำยกำรซ่อม (อสังหำริมทรัพย์) 

 

6.1.3 (1) ผู้ใช้งำนอำจจะก ำหนดเงื่อนไขของกำรออกรำยงำนได้  เช่น  ต้องกำรออกรำยงำนรำยกำรซ่อม 
ในปีงบประมำณที่ต้องกำร ให้คลิกเลือกเลือก “ปีงบประมำณ”  หรือต้องกำรออกรำยงำนรำยกำรซ่อม
ตำมสถำนนะกำรซ่อมที่ต้องกำร ให้คลิกเลือก “สถำนนะกำรซ่อม” เป็นต้น 
6.1.3 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือดำวน์โหลดและเปิดไฟล์ข้อมูล (.pdf) จะปรำกฏรำยงำนดังรูป 
 

 

 
รูปที่ 27  หน้ำจอรำยงำนรำยกำรซ่อม (อสังหำริมทรัพย์) 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-21 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

     6.1.4 รำยกำรกำรตรวจนับ 

คลิกท่ีเมนู   “อสังหำริมทรัพย์”  “รำยกำรกำรตรวจนับ” 
 

 
รูปที่ 28  หน้ำจอออกรำยงำนรำยกำรกำรตรวจนับ (อสังหำริมทรัพย์) 

 

6.1.4 (1) ผู้ใช้งำนอำจจะก ำหนดเงื่อนไขของกำรออกรำยงำนได้  เช่น  ต้องกำรออกรำยงำนรำยกำรกำร
ตรวจนับครุภัณฑต์ำมหมวดครุภัณฑ์ ให้คลิกเลือก “หมวดครุภัณฑ์” ที่ต้องกำร  หรือต้องกำรออกรำยงำน
รำยกำรกำรตรวจนับครุภัณฑ์ตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร ให้คลิกเลือก “วันที่เริ่มต้น” และ “วันที่สิ้นสุด” 
เป็นต้น 
6.1.4 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือดำวน์โหลดและเปิดไฟล์ข้อมูล (.pdf) จะปรำกฏรำยงำนดังรูป 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-22 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

 

 

 
รูปที่ 29  หน้ำจอรำยงำนรำยกำรกำรตรวจนับ (อสังหำริมทรัพย์) 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-23 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

6.2 ส่วนสังหาริมทรัพย์ 
     6.2.1 กำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ 

คลิกท่ีเมนู   “สังหำริมทรัพย์”  “กำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์” 
 
 

 
 

รูปที่ 30  หน้ำจอออกรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ (สังหำริมทรัพย์) 
 

6.2.1 (1) ผู้ใช้งำนอำจจะก ำหนดเงื่อนไขของกำรออกรำยงำนได้  เช่น  ต้องกำรออกรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ตำมสังกัด/กอง ให้คลิกเลือก “สังกัด/กอง” ที่ต้องกำร  หรือต้องกำรออก
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร ให้คลิกเลือก “วันที่เริ่มต้น” และ “วันที่
สิ้นสุด” เป็นต้น 
6.2.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือดำวน์โหลดและเปิดไฟล์ข้อมูล (.pdf) จะปรำกฏรำยงำนดังรูป 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-24 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

 

 

 
 

 
รูปที่ 31  หน้ำจอรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ (สังหำริมทรัพย์) 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-25 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

     6.2.2 รำยกำรครุภัณฑ์ 

คลิกท่ีเมนู   “สังหำริมทรัพย์”  “รำยกำรครุภัณฑ์” 
 

 
รูปที่ 32  หน้ำจอออกรำยงำนรำยกำรครุภัณฑ์ (สังหำริมทรัพย์) 

 

6.2.2 (1) ผู้ใช้งำนอำจจะก ำหนดเงื่อนไขของกำรออกรำยงำนได้  เช่น  ต้องกำรออกรำยงำนรำยกำร
ครุภัณฑต์ำมสังกัด/กอง ให้คลิกเลือก “สังกัด/กอง” ที่ต้องกำร  หรือต้องกำรออกรำยงำนรำยกำร
ครุภัณฑต์ำมช่วงเวลำที่ต้องกำร ให้คลิกเลือก “วันที่เริ่มต้น” และ “วันที่สิ้นสุด” เป็นต้น 
6.2.2 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือดำวน์โหลดและเปิดไฟล์ข้อมูล (.pdf) จะปรำกฏรำยงำนดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 33  หน้ำจอรำยงำน (สังหำริมทรัพย์) 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-26 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

     6.2.3 รำยกำรกำรซ่อม 

คลิกท่ีเมนู   “สังหำริมทรัพย์”  “รำยกำรกำรซ่อม” 
 

 
 

รูปที่ 34  หน้ำจอออกรำยงำนรำยกำรกำรซ่อม (สังหำริมทรัพย์) 
 

6.2.3 (1) ผู้ใช้งำนอำจจะก ำหนดเงื่อนไขของกำรออกรำยงำนได้  เช่น  ต้องกำรออกรำยงำนรำยกำรกำร
ซ่อม ในปีงบประมำณที่ต้องกำร ให้คลิกเลือกเลือก “ปีงบประมำณ”  หรือต้องกำรออกรำยงำนรำยกำร
กำรซ่อมตำมสถำนนะกำรซ่อมที่ต้องกำร ให้คลิกเลือก “สถำนนะกำรซ่อม” เป็นต้น 
6.2.3 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือดำวน์โหลดและเปิดไฟล์ข้อมูล (.pdf) จะปรำกฏรำยงำนดังรูป 

 

 

 
รูปที่ 35  หน้ำจอรำยงำนรำยกำรกำรซ่อม (สังหำริมทรัพย์) 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-27 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

     6.2.4 รำยกำรกำรตรวจนับ 

คลิกท่ีเมนู   “สังหำริมทรัพย์”  “รำยกำรกำรตรวจนับ” 
 

 
รูปที่ 36  หน้ำจอออกรำยงำนรำยกำรกำรตรวจนับ (สังหำริมทรัพย์) 

 

6.1.4 (1) ผู้ใช้งำนอำจจะก ำหนดเงื่อนไขของกำรออกรำยงำนได้  เช่น  ต้องกำรออกรำยงำนรำยกำรกำร
ตรวจนับครุภัณฑต์ำมหมวดครุภัณฑ์ ให้คลิกเลือก “หมวดครุภัณฑ์” ที่ต้องกำร  หรือต้องกำรออกรำยงำน
รำยกำรกำรตรวจนับครุภัณฑ์ตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร ให้คลิกเลือก “วันที่เริ่มต้น” และ “วันที่สิ้นสุด” 
เป็นต้น 
6.1.4 (2) คลิกที่ปุ่ม “รำยงำน” เพ่ือดำวน์โหลดและเปิดไฟล์ข้อมูล (.pdf) จะปรำกฏรำยงำนดังรูป 

 

 

 
รูปที่ 37  หน้ำจอรำยงำนรำยกำรกำรตรวจนับ (สังหำริมทรัพย์) 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

12-28 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรงำนทะเบียนทรัพยส์ินและครภุัณฑ ์

6.3 อ่ืนๆ 
     6.3.1 รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ 

คลิกท่ีเมนู   “อ่ืนๆ”  “รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์” 
 

 
รูปที่ 38  หน้ำจอรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงประวัติครุภัณฑ์ (สังหำริมทรัพย์) 

 


