VISION NET CO., LTD.

ระบบอาคารและยานพาหนะ - 1

สารบัญ
กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน ..................................................................................................... 4

กําหนดเมื่อเริ่ มระบบ ............................................................................................................................................ 4
ทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อ.................................................................................................................................... 4
ทะเบียนรถ ..................................................................................................................................................... 6
ทะเบียนอาคาร ............................................................................................................................................... 8
ทะเบียนห้ อง ................................................................................................................................................. 10
ทะเบียนร้ านค้ า ............................................................................................................................................. 12
ทะเบียนบ้ านพักอาจารย์ ............................................................................................................................... 13
ทะเบียนวัสดุ/อุปกรณ์.................................................................................................................................... 14
งวดค่าสาธารณูปโภค.................................................................................................................................... 15
ประเภทผู้ใช้ .................................................................................................................................................. 16
มิเตอร์ นํ ้าประปา/มิเตอร์ ไฟฟ้ า ........................................................................................................................ 17
บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ............................................................................................................................... 18
กําหนดเมื่อเริ่ มระบบ(สําหรับผู้ดแู ลระบบ) ............................................................................................................ 19
ประเภทเอกสารขอซ่อม ................................................................................................................................. 19
ประเภทอาคาร.............................................................................................................................................. 20
ประเภทห้ อง ................................................................................................................................................. 21
กําหนดผู้มีสทิ ธิ์อนุมตั ิงานอาคาร/สถานที่........................................................................................................ 22

งานอาคารและยานพาหนะ .......................................................................................... 26

งานจองใช้ ยานพาหนะ........................................................................................................................................ 26
บันทึกการจองยานพาหนะ............................................................................................................................. 26
อนุมตั ิการจองยานพาหนะ............................................................................................................................. 30
งานจองใช้ ห้อง ................................................................................................................................................... 33
จองใช้ ห้อง.................................................................................................................................................... 33
งานยืม/คืน วัสดุอปุ กรณ์ ..................................................................................................................................... 37
ยืม/คืนวัสดุอปุ กรณ์ ....................................................................................................................................... 37
งานซ่อม/ปรับปรุง และสนับสนุน ......................................................................................................................... 40
บันทึกซ่อม/แจ้ งซ่อม...................................................................................................................................... 40
บันทึกประวัติการซ่อม ................................................................................................................................... 43
บันทึกงานสนับสนุน ...................................................................................................................................... 46
งานสาธารณูปโภค/ค่าใช้ จ่าย .............................................................................................................................. 48
บันทึกค่าสาธารณูปโภค(ค่านํ ้า, ค่าไฟ) ........................................................................................................... 48
บันทึกค่าสาธารณูปโภคของพนักงาน ............................................................................................................. 50
บันทึกการใช้ โทรศัพท์ .................................................................................................................................... 52
บันทึกค่าโทรศัพท์รายเดือน ........................................................................................................................... 53
บันทึกการฝากส่งไปรษณีย์ ............................................................................................................................ 55

VISION NET CO., LTD.

CHAPTER 7

ระบบอาคารและยานพาหนะ

ระบบอาคารและยานพาหนะ - 2

7

ในระบบอาคารและยานพาหนะของ MIS จะ
งาน
กําหนดข้ อมูลพื ้นฐาน

คําอธิบาย
ทําการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ น หรื อเรี ยกว่าข้ อมูลระบบ เช่น ทะเบียน
อาคาร, ทะเบียนวัสดุ/อุปกรณ์ เป็ นต้ น
จองยานพาหนะและจอง เป็ นส่วนของการจองใช้ งานยานพาหนะและใช้ งานห้ องในมหาวิทยาลัยรวมถึง
ใช้ ห้อง
อุปกรณ์ที่อยูภ่ ายในห้ องด้ วย
ยืมคืนวัสดุ/อุปกรณ์
เป็ นส่วนของการยืม/คืนวัสดุและอุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยที่ขึ ้นทะเบียนให้ ยืมได้
ซ่อมแซม/ปรับปรุง และ เป็ นส่วนของการแจ้ งและอนุมตั ิการซ่อมแซม/ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ พร้ อมทังสร้
้ าง
สนับสนุน
ใบขออนุมตั ิจ้างในระบบจัดซื ้อในกรณีที่ต้องจ้ างซ่อม
บันทึกสาธารณูปโภค/ เป็ นส่วนของการบันทึกและคํานวณ ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ และค่าห้ อง
ค่าใช้ สอย
ของพนักงาน
รายงานข้ อมูลงาน
แสดงรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับงานอาคารและยานพาหนะ เช่น รายงานการ
อาคารและยานพาหนะ จองรถ รายงานการจองห้ อง รายงานสาธารณูปโภค เป็ นต้ น

วิธี LOGIN เข้ าระบบ อาคารและยานพาหนะ
ในช่อง
Login ให้ ใส่เป็ น ชื่อจริ ง.นามสกุล (สามตัวแรก) เป็ นภาษาอังกฤษ และใส่ PASSWORD เช่นเดียวกับในช่อง Login เฉพาะ
การเข้ าระบบครัง้ แรก และกรณียงั ไม่เคยเปลีย่ น PASSWORD ให้ เข้ าแบบนี ้ทุกครัง้ ที่ใช้ งาน
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เมื่อ LOG IN เข้ าสูร่ ะบบอาคารและยานพาหนะแล้ วจะเห็นเมนูหลักในการทํางานดังรูป

โดยหน้ าจอได้ แบ่งเมนูออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนด้ านซ้ ายในกรอบสีเทา จะเรี ยกว่า เมนูหลัก และส่วน
ด้ านขวาในกรอบสีดํา จะเรี ยกว่า เมนูยอ่ ย
เมื่อต้ องการเปลีย่ น PASSWORD สามารถ กดปุ่ ม

เพื่อเปลีย่ น PASSWORD เมื่อกด

จะปรากฏดังรูป
ให้ ใส่ PASSWORD เดิม และ PASSWORD ใหม่ 2 ครัง้
จากนันกดปุ่
้
ม ระบบจะเปลีย่ น PASSWORD ให้ หากเข้ าใช้ งานครัง้ ต่อไป ให้ ใช้ PASSWORD ใหม่ที่เปลีย่ นไปแล้ ว Login
กดปุ่ ม

เมื่อต้ องการหยุดการทํางานชัว่ คราว กรณีไม่อยูท่ ี่หน้ าจอแต่ไม่อยากให้ ใครมา

ใช้ งานต่อ เมื่อกดปุ่ มจะปรากฏ ดังรูป
รหัสผ่านหรื อ PASSWORD ในช่อง PASSWORD แล้ วกดปุ่ ม
ข้ างต้ น

หากต้ องการใช้ งานต่อ ให้ ใส่
จะกลับสูหน้ าจอเมนูที่พร้ อมใช้ งานดังรูป

กรณีต้องการออกจากโปรแกรม หรื อปิ ดโปรแกรม เทียบเท่ากับการ กดปุ่ ม
กดปุ่ ม
ที่มมุ ขวาสุดของหน้ าจอ ใส่ ตัวเลขข้ อเมนู ที่ต้องการในช่อง
เช่นเดียวกันการใช้ เมาส์ กดใต้ ข้อที่
ต้ องการ
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กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
กําหนดเมื่อเริ่มระบบ
ทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่ อ
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อ
B

E

C

D

2. เลือกประเภทบุคคลที่ต้องการเพิ่มข้ อมูล หรื อแก้ ไขข้ อมูล
3. หากต้ องการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet (บรรทัดสุดท้ าย
ของข้ อมูล) โดยสิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้มีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสค้ นหา
รหัสบุคลากร
คํานําหน้ า-ต่อท้ าย
ชื่อบุคลากร
ชื่อไทย
ชื่อบุคคล
ประเภทจดทะเบียน
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่อยู่
เบอร์ ติดต่อ
เลขที่ผ้ เู สียภาษี
เลขที่บตั รประชาชน
สถานะ
อนุญาตให้ ซื ้อ/จ้ าง

คําอธิบาย
รหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ (เป็ นเลขลําดับที่ให้ ใส่ตอ่ จากเลขสุดท้ าย)
กรณีเป็ นบุคคลภายใน ให้ ใส่รหัสบุคลากร
ระบุคํานําหน้ า-ต่อท้ าย เช่น นาย นาง นางสาว บริ ษัท หจก .เป็ นต้ น
กรณีเป็ นบุคคลภายใน (ให้ ใส่ชื่อบุคคลากร)
ป้อนชื่อภาษาไทย
ระบุชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ระบุประเภทจดทะเบียน 1: บุคคลธรรมดา ,2: นิติบคุ คล
ป้อนชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
ระบุเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ระบุเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน
ระบุสถานะของบุคคล 1:ติดต่อ, 2:ขาดการติดต่อ, 3:Blacklist
ระบุสทิ ธิในการขอซื ้อ/จ้ าง 1:อนุญาต, 2:ไม่อนุญาต
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ข้ อมูล
ที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่
เบอร์ สาํ นักงานใหญ่
จดทะเบียนโดย
แสดง
enter
หมายเหตุ :

คําอธิบาย
ระบุที่อยูข่ องสํานักงานใหญ่ (ถ้ ามี)
ระบุเบอร์ สาํ นักงานใหญ่ (ถ้ ามี)
ระบุชื่อบุคคล หรื อนิติบคุ คลที่จดทะเบียน (ถ้ ามี)
ระบุการแสดงชื่อในระบบ 1:แสดง, 2:ไม่แสดง

4. หากต้ องการแก้ ไขมูล ให้ ใส่ชื่อบุคคลที่ต้องการแก้ ไขในช่องชื่อ และเลือกประเภทบุคคล จากนันกด
้

-

-

สําหรับข้ อมูลชื่อ ผู้ใช้ ควรระบุเฉพาะชื่อ โดยไม่จําเป็ น ต้ องใส่คํานําหน้ าและคําลงท้ าย เช่น บริ ษัท
วิชนั่ เน็ตจํากัด ควรใส่ข้อมูลเป็ น วิชนั่ เน็ต และเลือกคํานําหน้ า -ต่อท้ ายเป็ นบริ ษัท ซึง่ เมื่อมีการ
นําไปใช้ ในการแสดงข้ อมูลระบบจะแสดงให้ เป็ นชื่อเต็ม คือ บริ ษัทวิชนั่ เน็ตจํากัด ให้ อตั โนมัติ
ทังนี
้ ้กรณีบคุ คลภายในจะเชื่อมกับข้ อมูลในระบบบุคลากร ดังนันเมื
้ ่อเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหนี ้ /ลูกหนี ้โดย
เลือกประเภทเป็ นบุคคลภายในผู้ใช้ จําเป็ นจะต้ องระบุรหัสบุคลากรด้ วย
การเพิ่มเติมเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้แต่ละครัง้ ควรตรวจสอบกับข้ อมูลที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อให้ ไม่เกิดความซํ ้าซ้ อน
ของข้ อมูล
ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลควรระบุ ข้ อมูลการจดทะเบียนได้ แก่ ทะเบียนเลขที่ วันที่จดทะเบียน
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท จดทะเบียนโดย สัง่ ซื ้อ /จ้ างจาก(ตําแหน่ง)ที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่
เลขที่ผ้ เู สียภาษี ให้ ครบ เนื่องจากข้ อมูลนี ้จะถูกนําไปใช้ ในใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง
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ทะเบียนรถ
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ทะเบียนรถ
B

C

D

E

2. แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
2.1. ส่วนค้ นหา : ระบุข้อมูลในช่องว่าง เพื่อให้ แสดงข้ อมูลรถตามเงื่อนไขทีต่ ้ องการค้ นหา เช่น
หากต้ องการค้ นหาข้ อมูลตาม ชื่อรถสามารถระบุ โดยใช้ เครื่ องหมายดอกจัน (*) แทนได้ เช่นหากระบุเงื่อนไขเป็ น
“รถตู้” ช่องชื่อรถให้ ใส่ “*รถตู้*” ระบบจะแสดงผลรายการที่มีชื่อ รถ ที่มีคําว่า “รถตู้” ทังหมด
้
หากต้ องการค้ นหา
ตาม รหัสรถ, เลขทะเบียนรถ, รหัสครุภฎั ณฑ์, ประเภทรถ หรื อสถานะของรถ ให้ ทําเช่นเดียวกับการค้ นหาชื่อรถ
2.2. ส่วนรายละเอียดของ รถ : แสดงรายละเอียดง รถตามเงื่อนไขที่ระบุด้านบน และใช้ เพิ่ม
ข้ อมูลราละเอียดรถ
2.3. ส่วนพนักงานขับรถ : แสดงรายละเอียด พนักงานขับรถตามชื่อรถที่เลือกในส่วนที่ 2.2
และใช้ เพิ่มข้ อมูลพนักงานขับรถ
3. บันทึกข้ อมูลรายละเอียดรถลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล) สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูล
รถมีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสรถ

คําอธิบาย
ระบุรหัสรถ ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้ และ
ค้ นหารถ

ชื่อรถ

ระบุชื่อรถ

เลขทะเบียนรถ

ระบุเลขทะเบียนของรถ

จํานวนที่นงั่

ระบุจํานวนที่นงั่ ของรถ

คุณลักษณะของรถ

ระบุคณ
ุ ลักษณะของรถ เพื่อประกอบการดูแลรักษา

ยี่ห้อรถ

ระบุยี่ห้อของรถ
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ข้ อมูล
ประเภทรถ

คําอธิบาย
ระบุประเภทของรถ

ขนาดเครื่ องยนต์ cc

ระบุรหัสของเครื่ องยนต์

เชื ้อเพลิง

ระบุชนิดของเชื ้อเพลิงที่รถใช้

วันที่จดทะเบียน

ระบุวนั ที่จดทะเบียนรถ

วันที่ พ.ร.บ.หมด

ระบุวนั ที่ พ.ร.บ. ของรถหมดอายุ

สถานะ

ระบุสถานะของรถ 1:เสีย, 2:ซ่อม, 3:ปกติ

วิทยาเขต

ระบุวิทยาเขตที่เป็ นเข้ าของรถ

การจอง

ระบุการให้ จอง 1:จองได้ , 2:จองไม่ได้

ระบุรหัสครุภณ
ั ฑ์

ระบุรหัสครุภณ
ั ฑ์ของรถ ในกรณีที่รถมีรหัสครุภณ
ั ฑ์อยูใ่ นระบบพัสดุ

เลขไมล์ปัจจุบนั

ระบุเลขไมล์ปัจจุบนั ของรถ

4. บันทึกข้ อมูลรายละเอียดพนักงานขับรถประจํารถ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
ลําดับที่

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่มชื่อพนักงานขับรถ โดยระบบจะเพิ่มให้ อตั โนมัติเมื่อ
ผู้ใช้ เพิ่มชื่อพนักงานขับรถที่ช่องระบุพนักงานขับรถ

ระบุพนักงานขับรถ

ระบุรหัส หรื อชื่อพนักงานขับรถ โดยพิมพ์ชื่อหรื อรหัส แล้ วคลิกปุ่ ม
Enter หรื อคลิกปุ่ ม F6 ระบบจะแสดงชื่อบุคคลมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก

พนักงานขับรถ

ชื่อพนักงานขับรถ จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่อ พนักงานขับรถในช่องระบุ
รหัสแล้ ว
ระบุเบอร์ โทรศัพท์ของพนักงานขับรถ

เบอร์ โทรศัพท์
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ทะเบียนอาคาร
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ทะเบียนอาคาร
B

C

D

2. ระบุข้อมูลการค้ นหา ในช่องว่าง ตามเงื่อนไขที่ต้องก ารค้ นหา เช่น หากต้ องการค้ นหาข้ อมูล อาคาร
ตาม ชื่อ อาคารสามารถระบุ โดยใช้ เครื่ องหมายดอกจัน (*) แทนได้ เช่นหากระบุเงื่อนไขเป็ น “อาคารส่วนกลาง ” ช่องชื่อ
อาคารให้ ใส่ “*อาคารส่วนกลาง *” ระบบจะแสดงผลรายการที่มีชื่อ อาคาร ที่มีคําว่า “อาคารส่วนกลาง ” ทังหมด
้
หาก
ต้ องการค้ นหาตาม รหัสอาคาร, รหัสครุภฎั ณฑ์, ผู้ดแู ลอาคาร, หน่วยงาน หรื อประเภทอาคาร ให้ ทําเช่นเดียวกับการค้ นหา
ชื่ออาคาร
3. บันทึกข้ อมูลอาคารลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล) สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลอาคารมี

ดังนี ้

ข้ อมูล
รหัสอาคาร

คําอธิบาย
ระบุรหัสอาคาร ซึง่ เป็ นรหัสทีเ่ ข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้ และ
ค้ นหาอาคาร

ชื่ออาคาร

ระบุชื่อของอาคาร

ชื่ออาคาร(MIS)

ระบุชื่อของอาคารที่ใช้ ในระบบ MIS

หน่วยงาน

ระบุชื่อหน่วยงานผู้เป็ นเจ้ าของอาคาร

ชื่อ(ENG)

ระบุชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ(ถ้ ามี)

ประเภท

ระบุประเภทของอาคาร 1:อาคาร, 2:ร้ านค้ า, 3:ที่พกั

ชื่อย่อ(สําหรับออกรายงาน) ระบุชื่อย่อของอาคารเพื่อใช้ แสดงในรายงาน
จํานวนชัน้

ระบุจํานวนชันของอาคาร
้

สถานที่ตงั ้

ระบุสถานที่ตงอาคาร
ั้

วันที่เริ่ มก่อสร้ าง

ระบุวนั ที่เริ่ มก่อสร้ างอาคาร
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ข้ อมูล
วันที่ก่อสร้ างเสร็ จ
จํานวนงบประมาณ
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รหัสครุภณ
ั ฑ์

ระบบอาคารและยานพาหนะ - 9

คําอธิบาย
ระบุวนั ที่ก่อสร้ างเสร็ จ
ระบุงบประมาณที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
ระบุรหัสครุภณ
ั ฑ์ของอาคาร ในกรณีที่อาคารนันมี
้ การเพิ่มรหัส
ครุภณ
ั ฑ์อยูใ่ นระบบพัสดุ โดยพิมพ์ชื่อหรื อรหัส แล้ วคลิกปุ่ ม Enter
หรื อคลิกปุ่ ม F6 ระบบจะแสดงรหัสให้ ผ้ ใู ช้ เลือก

ชื่อครุภณ
ั ฑ์
ผู้ดแู ลอาคาร

ระบุชื่อของผู้ดแู ลอาคาร

วิทยาเขต

ระบุวิทยาเขตเจ้ าของอาคาร
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ทะเบียนห้ อง
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ทะเบียนห้ อง
B
C

D

E

2. ระบุข้อมูลการค้ นหาในช่องว่าง ตามเงื่อนไขที่ต้องการค้ นหา เช่น หากต้ องการค้ นหาข้ อมูล ห้ องตาม
ชื่อห้ องสามารถระบุ โดยใช้ เครื่ องหมายดอกจัน (*) แทนได้ เช่น หากระบุเงื่อนไขเป็ น “ห้ องขุนทะเล” ช่องชื่อห้ องให้ ใส่ “*
ห้ องขุนทะเล*” ระบบจะแสดงผลรายการที่มีชื่อ ห้ อง ที่มีคําว่า “ห้ องขุนทะเล” ทังหมด
้
หากต้ องการค้ นหาตาม รหัส ห้ อง,
วิทยาเขต, หน่วยงาน, อาคาร หรื อประเภทห้ อง ให้ ทําเช่นเดียวกับการค้ นหาชื่ออาคาร
3. บันทึกข้ อมูลห้ องลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล) สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลห้ องมีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสห้ อง

คําอธิบาย
ระบุรหัสห้ อง ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้ และ
ค้ นหาห้ อง

ชื่อห้ อง

ระบุชื่อของห้ อง

ความจุ(จํานวนที่นงั่ )

ระบุจํานวนที่นงั่ ที่ห้องสามารถจุได้

ชื่อห้ อง (ENG)

ระบุชื่อของห้ องภาษาอังกฤษ(ถ้ ามี)

ชื่อห้ อง (MIS)

ระบุชื่อของห้ องในระบบ MIS

ประเภทห้ อง

ระบุประเภทห้ อง

อาคาร

ระบุอาคารที่ห้องนันอยู
้ ่

ชัน้

ระบุชนที
ั ้ ่ห้องนันอยู
้ ่

รหัสห้ องเรี ยนทางระบบ
บริ การการศึกษา
คุณลักษณะของห้ อง

ระบุชื่อห้ องในระบบบริ การการศึกษา

พื ้นที่ของห้ อง (ตร.ม.)

ระบุพื ้นที่ของห้ องเป็ นตร.ม.

ระบุคณ
ุ ลักษณะของห้ อง

VISION NET CO., LTD.

ระบบอาคารและยานพาหนะ - 11

ข้ อมูล
จํานวนที่นงั่ สอบ

คําอธิบาย
ระบุจํานวนที่นงั่ สอบที่ห้องสามารถจุได้

จํานวนผู้คมุ สอบ

ระบุจํานวนผู้คมุ สอบในห้ อง

การจอง

ระบุสถานะการจอง N : จองไม่ได้ , Y : จองได้

สถานะห้ อง

ระบุสถานะห้ อง B : เสีย , F : ซ่อม, N : ปกติ

เบอร์ โทรศัพท์

ระบุเบอร์ โทรศัพท์ของห้ อง

ราคาค่าบํารุงที่พกั /ปี

ระบุคา่ บํารุงที่พกั ต่อปี

หน่วยงานที่ดแู ล

ระบุหน่วยงานที่ดแู ลห้ อง

รหัสเจ้ าหน้ าที่ดแู ลห้ อง

ระบุเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลห้ อง

วิทยาเขต

ระบุวิทยาเขตที่ดแู ลห้ อง

4. หากต้ องการเพิ่มอุปกรณ์ประจําห้ อง ทําได้ โดยเลือกห้ องที่ต้องการเพิ่มอุปกรณ์ (คลิกที่ ชื่อห้ อง) แล้ ว
คลิกที่ปมุ่

จะแสดงหน้ าจอ ดังรูปด้ านล่าง แล้ วคลิกที่ช่อง
หากต้ องการเพิ่มทุกรายการให้ คลิกที่ปมุ่

แล้ วคลิกที่ปมุ่
แล้ วให้ คลิกที่ปมุ่
แล้ ว ให้ คลิกที่ปมุ่

หากต้ องการยกเลิกรายการที่เลิกไป

หากต้ องการเลือกรายการทุกรายการใหม่ ยกเว้

หากไม่ต้องเพิ่มรายการรถแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

เพื่อเลือกอุปกรณ์ประจําห้ อง
นตัวที่เลือกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

และหากต้ องการลบอุกรณ์ประจําห้ องที่ได้ เพิ่มไว้
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ทะเบียนร้ านค้ า
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ทะเบียนร้ านค้ า
B
C

D

2. ระบุข้อมูลการค้ นหา ในช่องว่าง ตามเงื่อนไขที่ต้องการค้ นหา เช่น หากต้ องการค้ นหาข้ อมูล ร้ านค้ า
ตาม ชื่อร้ านค้ าสามารถระบุ โดยใช้ เครื่ องหมายดอกจัน (*) แทนได้ เช่น หากระบุเงื่อนไขเป็ น “ร้ านหมายเลข 1” ช่องชื่อร้ าน
ให้ ใส่ “*ร้ านหมายเลข 1*” ระบบจะแสดงผลรายการที่มีชื่อร้ านค้ า ที่มีคําว่า “ร้ านหมายเลข 1” ทังหมด
้
หากต้ องการค้ นหา
ตาม รหัสร้ านค้ า, วิทยาเขต, ชื่อเจ้ าของร้ าน, อาคาร หรื อประเภทร้ าน ให้ ทําเช่นเดียวกับการค้ นหาชื่อร้ านค้ า
3. บันทึกข้ อมูลร้ านค้ าลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล) สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลร้ านค้ า มี

ดังนี ้

ข้ อมูล
รหัสร้ าน

คําอธิบาย
ระบุรหัสร้ าน ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้ และ
ค้ นหาร้ าน

ชื่อร้ าน

ระบุชื่อของร้ าน

ชื่อร้ าน (ENG)

ระบุชื่อของห้ องภาษาอังกฤษ(ถ้ ามี)

ประเภทร้ าน

ระบุประเภทร้ าน

อาคาร

ระบุอาคารที่ห้องนันอยู
้ ่

รายละเอียดร้ าน

ระบุรายละเอียดของร้ าน

สถานะ

ระบุสถานะของร้ าน B : เสีย , F : ซ่อม, N : ปกติ

เบอร์ โทรศัพท์

ระบุเบอร์ โทรศัพท์ของร้ าน

รหัสเจ้ าของร้ าน

ระบุชื่อเจ้ าของร้ าน

เจ้ าของร้ าน

ชื่อเจ้ าของร้ าน จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่อ หรื อรหัสเจ้ าของร้ าน ในช่อง
ระบุรหัสเจ้ าของร้ านแล้ ว
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ข้ อมูล
วิทยาเขต

คําอธิบาย
ระบุวิทยาเขตผู้ดแู ลร้ าน

ทะเบียนบ้ านพักอาจารย์
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ทะเบียนบ้ านพักอาจารย์
C

B

D

2. เลือกวิทยาเขต และประเภทตึก/บ้ านพัก
3. บันทึกข้ อมูลบ้ านพักอาจารย์ลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล) สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูล
บ้ านพักอาจารย์มีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสที่พกั

คําอธิบาย
ระบุรหัสที่พกั ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้ และ
ค้ นหาร้ าน

ชื่อ/เลขที่ห้องพัก

ระบุเลขที่ห้องพัก

ราคาค่าบํารุงที่พกั

ระบุราคาค่าบํารุงที่พกั

รหัสพนักงาน

ระบุชื่อพนักงานที่พกั อาศัยอยู่

รหัส ชื่อสกุล

ชื่อพนักงานที่พกั อาศัย จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่อ หรื อรหัสพนักงานที่
พักอาศัยในช่องระบุรหัสพนักงานแล้ ว

หน่วยงาน

ระบุหน่วยงานของพนักงานที่พกั อาศัยอยู่
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ทะเบียนวัสดุ/อุปกรณ์
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ทะเบียนวัสดุ/อุปกรณ์
B
C

D

2. ระบุข้อมูลการค้ นหา ในช่องว่าง ตามเงื่อนไขที่ต้องการค้ นหา เช่น หากต้ องการค้ นหาข้ อมูล วัสดุ /
อุปกรณ์ ตามชื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ สามารถระบุ โดยใช้ เครื่ องหมายดอกจัน (*) แทนได้ เช่น หากระบุเงื่อนไขเป็ น “03” ช่องชื่อ
อุปกรณ์ให้ ใส่ “*03*” ระบบจะแสดงผลรายการที่มีชื่ออุปกรณ์ ที่มีคําว่า “03” ทังหมด
้
หากต้ องการค้ นหาตาม รหัสอุปกรณ์,
รหัสครุภณ
ั ฑ์, หน่วยงาน, สถานะ หรื อวิทยาเขต ให้ ทําเช่นเดียวกับการค้ นหาชื่อร้ านค้ า
3. บันทึก ข้ อมูลวัสดุ /อุปกรณ์ ลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล ) สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูล
วัสดุ/อุปกรณ์มีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสอุปกรณ์

คําอธิบาย
รหัสของอุปกรณ์ โดยระบบจะเพิ่มให้ อตั โนมัติเมื่อผู้ใช้ เพิ่มชื่ออุปกรณ์
ที่ช่องชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

ระบุชื่ออุปกรณ์

คุณลักษณะของอุปกรณ์

ระบุคณ
ุ ลักษณะของอุปกรณ์

หน่วยงานเจ้ าของอุปกรณ์

ระบุหน่วยงานเจ้ าของอุปกรณ์

วิทยาเขต

ระบุวิทยาเขตเจ้ าของอุปกรณ์

สถานะ

ระบุสถานะของอุปกรณ์ B : เสีย , F : ซ่อม, N : ปกติ

การยืม

ระบุสถานะของการยืม N : ยืมไม่ได้ , Y : ยืมได้

รหัสครุภณ
ั ฑ์

ระบุรหัสครุภณ
ั ฑ์ของอุปกรณ์ที่อยูใ่ นระบบพัสดุ

ชื่อครุภณ
ั ฑ์

ชื่อครุภณ
ั ฑ์ จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่อ หรื อรหัสครุภณ
ั ฑ์ของอุปกรณ์ใน
ระบบพัสดุ ในช่องระบุรหัสครุภณ
ั ฑ์แล้ ว

ประจําห้ อง

ระบุชื่อห้ องที่ต้องการให้ อปุ กรณ์ประจําอยูใ่ นห้ อง
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งวดค่ าสาธารณูปโภค
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > งวดสาธารณูปโภค
B
C

D

2. ระบุปีค่าสาธารณูปโภค และระบุกลุม่ ของค่าสาธารณูปโภค
3. บันทึก ข้ อมูลงวดค่าสาธารณูปโภค ลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล ) หากไม่ต้องการ
เพิ่มข้ อมูลงวดเอง สามารถให้ ระบบเพิ่มงวด ให้ ทงปี
ั ้ โดยคลิกที่ปมุ่
หากต้ องการเพิ่มเอง สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลวัสดุ/อุปกรณ์มีดงั นี ้

ระบบจะเพิ่มข้ อมูลงวดทัง้ 1 ปี มาให้

ข้ อมูล
งวดค่าสาธารณูปโภค

คําอธิบาย
ระบุเลขงวดค่าสาธารณูปโภค โดยนําเลขปี มารวมกับเลขเดือน เช่น
งวดของปี 2554 เดือนมกราคม หรื อ 01 จะได้ เลขงวดคือ 255401

ช่วงวันที่

ระบุวนั ที่แรกของงวด

ถึงวันที่

ระบุวนั ที่สดุ ท้ ายของงวด

วันจ่าย

ระบุวนั ที่จ่ายค่าสาธารณูปโภค
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ประเภทผู้ใช้
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ประเภทผู้ใช้
B

C

2. บันทึกข้ อมูลประเภทผู้ใช้ (ค่าสาธารณูปโภค)ลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล ) สิง่ ที่ให้
กําหนดในข้ อมูลประเภทผู้ใช้ มีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัส

คําอธิบาย
ระบุรหัสประเภทผู้ใช้ ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการ
เรี ยกใช้ และค้ นหาประเภทผู้ใช้

ชื่อ

ระบุชื่อประเภทผู้ใช้

ค่าไฟฟ้ า/หน่วย

ระบุคา่ ไฟฟ้ า/หน่วยที่ผ้ ใู ช้ ประเภทต่างๆ ต้ องจ่าย

ค่านํ ้า/หน่วย

ระบุคา่ นํ ้า/หน่วยที่ผ้ ใู ช้ ประเภทต่างๆ ต้ องจ่าย

อัตราภาษี คา่ ไฟฟ้ า

ระบุอตั ราภาษี คา่ ไฟฟ้ าของผู้ใช้ แต่ละประเภท

อัตราภาษี คา่ นํ ้า

ระบุอตั ราภาษี คา่ นํ ้าของผู้ใช้ แต่ละประเภท
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มิเตอร์ นํา้ ประปา/มิเตอร์ ไฟฟ้า
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > มิเตอร์ นํ ้าประปา/มิเตอร์ ไฟฟ้ า
B
C

D

2. เลือกประเภทมิเตอร์ และประเภทผู้ใช้ งาน
3. บันทึกข้ อมูลประเภทผู้ใช้ (ค่าสาธารณูปโภค)ลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล ) สิง่ ที่ให้
กําหนดในข้ อมูลประเภทผู้ใช้ มีดงั นี ้
ข้ อมูล
เลขที่มิเตอร์

คําอธิบาย
ระบุเลขที่ของมิเตอร์

ชื่อมิเตอร์

ระบุชื่อของผู้ใช้ มิเตอร์

การคํานวณ

ระวิธีการคํานวน 1:คํานวณเอง(ให้ ระบบคํานวณให้ ), 2:จากการ
ประปา/ไฟฟ้ า(อ้ างอิงค่าประปา/ไฟฟ้ าจากใบเสร็ จของการประปาและ
การไฟฟ้ า)

อ้ างอิงพนักงาน

ระบุชื่อพนักงานผู้ใช้ มิเตอร์

เลขมิเตอร์ จาก

ระบุเลขเริ่ มต้ นของมิเตอร์

เลขมิเตอร์ ถึง

ระบุเลขสุดท้ ายของมิเตอร์

สถานะ

ระบุสถานะของมิเตอร์ 0:ไม่ใช้ งาน,1:ใช้ งาน

รหัสอาคาร

ระบุอาคารที่ใช้ มิเตอร์

รหัสห้ อง

ระบุชื่อห้ องที่ใช้ มิเตอร์

สถานที่ตงั ้

ระบุสถานที่ตงของมิ
ั้
เตอร์

เรี ยงลําดับ

ระบุเลขลําดับของมิเตอร์
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บันทึกหมายเลขโทรศัพท์
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > บันทึกหมายเลขโทรศัพท์
B
C

D

2. ระบุข้อมูลการค้ นหาในช่องว่าง ตามเงื่อนไขที่ต้องการค้ นหา เช่น หากต้ องการค้ นหาข้ อมูลหมายเลข
โทรศัพท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์สามารถระบุ โดยใช้ เครื่ องหมายดอกจัน (*) แทนได้ เช่น หากระบุเงื่อนไขเป็ น “080” ช่อง
หมายเลขให้ ใส่ “*080*” ระบบจะแสดงผลรายการที่มี หมายเลขโทรศัพท์ ที่มีเลข “080” ทังหมด
้
หากรต้ องการค้ นหาตาม
สถานที่ ให้ ทําเช่นเดียวกับการค้ นหาชื่อร้ านค้ า หากต้ องการค้ นหาตาม หน่วยงาน, อาคาร, ห้ อง, ประเภทโทรศัพท์ หรื อ
วิทยาเขต ให้ เลือกตามข้ อมูลที่มี
3. บันทึก ข้ อมู ลหมายเลขโทรศัพท์ ลงไปใน Datasheet(บรรทัดสุดท้ ายของข้ อมูล ) สิง่ ที่ให้ กําหนดใน
ข้ อมูลหมายเลขโทรศัพท์มีดงั นี ้
ข้ อมูล
หมายเลขโทรศัพท์

คําอธิบาย
ระบุหมายเลขโทรศัพท์

สถานที่/ตําแหน่ง/ผู้ใช้ งาน

ระบุสถานที่ตงโทรศั
ั้
พท์ หรื อตําแหน่ง หรื อชื่อผู้ใช้ งานโทรศํพท์

ประเภทโทรศัพท์

ระบุปรเภทของโทรศัพท์

อาคาร

ระบุอาคารที่ตงโทรศั
ั้
พท์

ห้ อง

ระบุห้องที่ตงโทรศั
ั้
พท์

อาคาร

ชื่ออาคารที่ตงโทรศั
ั้
พท์ จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่ออาคาร ในช่องอาคาร
และระบุชื่อห้ อง ในช่องห้ องแล้ ว

ห้ อง

ชื่อห้ อง จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่ออาคาร ในช่องอาคาร และระบุชื่อห้ อง
ในช่องห้ องแล้ ว

หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่ออาคาร ในช่องอาคาร และระบุ
ชื่อห้ อง ในช่องห้ องแล้ ว
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สถานะ

คําอธิบาย
ระบุสถานะของหมายเลขโทรศํพท์ 0:ไม่ใช้ งาน/ยกเลิก,1:ใช้ งาน

หมายเหตุ

ระบุหมายเหตุของหมายเลขโทรศัพท์

กําหนดเมื่อเริ่มระบบ(สําหรั บผู้ดูแลระบบ)
ประเภทเอกสารขอซ่ อม
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ประเภทเอกสารขอซ่อม
B

C

2. เพิ่มประเภทเอกสารขอซ่อมสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดใน
ประเภทเอกสารขอซ่อมมีดงั นี ้
ข้ อมูล
ลําดับที่
รหัสประกอบประเภท
เอกสารขอซ่อม
ชื่อประเภทเอกสารขอ
ซ่อม
ชื่อประเภทเอกสารขอ
ซ่อม ENG

คําอธิบาย
ระบุลาํ ดับที่ของประเภทเอกสารขอซ่อม (เป็ นเลขลําดับที่ให้ ใส่ตอ่
จากเลขสุดท้ าย)
ระบุรหัสประกอบประเภทเอกสารขอซ่อม ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน
เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้ และค้ นหาประเภทเอกสาร
ระบุชื่อประเภทเอกสารขอซ่อม
ระบุชื่อประเภทเอกสารขอซ่อมภาษาอังกฤษ
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ประเภทอาคาร
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ประเภทอาคาร
B

C

อาคารมีดงั นี ้

2. เพิ่ม ประเภทอาคาร สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดใน ประเภท

ข้ อมูล
รหัส ID
รหัส CODE
ชื่อประเภท
ชื่อประเภท ENG

คําอธิบาย
ระบุรหัสประเภทอาคาร (เป็ นเลขลําดับที่ให้ ใส่ตอ่ จากเลขสุดท้ าย)
ระบุรหัสประเภทอาคาร ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการ
เรี ยกใช้ และค้ นหาประเภทอาคาร
ระบุรชื่อประเภทอาคาร
ระบุรชื่อประเภทอาคารภาษาอังกฤษ
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ประเภทห้ อง
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > ประเภทห้ อง
B

C

D

2. เลือกประเภทอาคารที่ต้องการเพิ่มข้ อมูล หรื อแก้ ไขข้ อมูล
3. บันทึกข้ อมูลรายละเอียดประเภทห้ องลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในประเภทห้ องมีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสห้ อง ID
รหัสห้ อง CODE
ชื่อ
ชื่อ ENG

คําอธิบาย
ระบุรหัสห้ อง (เป็ นเลขลําดับที่ให้ ใส่ตอ่ จากเลขสุดท้ าย)
ระบุรหัสห้ อง ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้ และ
ค้ นหาประเภทอาคาร
ระบุรชื่อประเภทอาคาร
ระบุรชื่อประเภทอาคารภาษาอังกฤษ
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กําหนดผู้มีสิทธิ์อนุมัติงานอาคาร/สถานที่
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > ข้ อมูลระบบ > กําหนดผู้มีสทิ ธิ์อนุมตั ิงานอาคาร/สถานที่
B
C

E

F

D

2. บันทึกข้ อมูลผู้มีสทิ ธิ์อนุมตั ิงานอาคารลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในประเภทห้ องมีดงั นี ้

ปุ่ ม

ข้ อมูล
คําอธิบาย
DBLOGIN
ระบุชื่อ LOGIN ของผู้ที่จะเพิ่มสิทธิ์ให้
สิทธิ์อนุมตั ิใบจองรถ
ระบุสทิ ธิ์ในการอนุมตั ใิ บจองรถ 1:NO, 2:YES
สิทธิ์อนุมตั ิใบจองห้ อง
ระบุสทิ ธิ์ในการอนุมตั ใิ บจองห้ อง 1:NO, 2:YES
สิทธิ์อนุมตั ิใบยืม/คืน
ระบุสทิ ธิ์ในการอนุมตั ใิ บยืม/คืนอุปกรณ์ 1:NO, 2:YES
อุปกรณ์
สิทธิ์อนุมตั ิใบแจ้ งซ่อม
ระบุสทิ ธิ์ในการอนุมตั ใิ บแจ้ งซ่อม 1:NO, 2:YES
3. เพิ่มรายการรถที่ผ้ ใู ช้ แต่ละคนจะมีสทิ ธิ์อนุมตั ิได้ โดยเลือกชื่อผู้ใช้ (คลิกที่ ชื่อ DBLOGIN) แล้ วคลิกที่
จะแสดงหน้ าจอ ดังรูปด้ านล่าง แล้ วคลิกที่ช่อง เพื่อเลือกรายการรถที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์ให้

แล้ วคลิกที่ปมุ่

หากต้ องการเพิ่มทุกรา ยการให้ คลิกที่ปมุ่

แล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

หากต้ องการยกเลิกรายการที่เลิกไป

หากต้ องการเลือกรายการทุกรายการใหม่ ยกเว้ นตัวที่เลือกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

หากไม่ต้องเพิ่มรายการรถแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่
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4. เพิ่มรายชื่อห้ องที่ผ้ ใู ช้ แต่ละคนจะมีสทิ ธิ์อนุมตั ิได้ โดยเลือกชื่อผู้ใช้ (คลิกที่ ชื่อ DBLOGIN) แล้ วคลิก
จะปรากฏหน้ าจอดังรูป
ที่ Tab “R : รายชื่อห้ อง”

แล้ วคลิกที่ปมุ่
เพิ่มสิทธิ์ให้ แล้ วคลิกที่ปมุ่
รายการที่เลิกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่
ที่ปมุ่

จะแสดงหน้ าจอ ดังรูปด้ านล่าง แล้ วคลิกที่ช่อง
หากต้ องการเพิ่มทุกรายการให้ คลิกที่ปมุ่

เพื่อเลือกรายการรถที่ต้องการ
หากต้ องการยกเลิก

หากต้ องการเลือกรายการทุกรายการใหม่ ยกเว้ นตัวที่เลือกไปแล้ วให้ คลิก

หากไม่ต้องเพิ่มรายการรถแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่
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5. เพิ่มรายชื่อห้ องที่ผ้ ใู ช้ แต่ละคนจะมีสทิ ธิ์อนุมตั ิได้ โดยเลือกชื่อผู้ใช้ (คลิกที่ ชื่อ DBLOGIN) แล้ วคลิก
จะปรากฏหน้ าจอดังรูป
ที่ Tab “R : รายชื่อห้ อง”

แล้ วคลิกที่ปมุ่
เพิ่มสิทธิ์ให้ แล้ วคลิกที่ปมุ่
รายการที่เลิกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่
ที่ปมุ่

จะแสดงหน้ าจอ ดังรูปด้ านล่าง แล้ วคลิกที่ช่อง
หากต้ องการเพิ่มทุกรายการให้ คลิกที่ปมุ่

เพื่อเลือกรายกา รรถที่ต้องการ
หากต้ องการยกเลิก

หากต้ องการเลือกรายการทุกรายการใหม่ ยกเว้ นตัวที่เลือกไปแล้ วให้ คลิก

หากไม่ต้องเพิ่มรายการรถแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่
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งานอาคารและยานพาหนะ
งานจองใช้ ยานพาหนะ
บันทึกการจองยานพาหนะ
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานจองใช้ ยานพาหนะ > บันทึกการจองยานพาหนะ
B
C
G
D

F
E

2. เลือกหน่วยงานที่จะทําการ จองยานพาหนะ (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้
Login), ระบุ ปีงบประมาณ ที่ทํารายการ , เลือกประเภท การจองยานพาหนะ และเลือก ลําดับที่ เป็ นเลขที่ของใบจอง
ยานพาหนะ ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบจองยานพาหนะใบสุดท้ ายขึ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่ม
รายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่มข้ อมูล }

หรื อถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่จากรายการเดิมที่มีอยูท่ ําได้ โดยกดปุ่ ม

{คัดลอกข้ อมูล}
ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบจองยานพาหนะที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม {ค้ นหา}
จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

หรื อกดปุ่ ม [F3])
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่ประเภทใบจอง เลขที่ใบจอง หน่วยงาน สถานะ
หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ ม{ค้ นหา}
เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่
เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบจองยานพาหนะ
การสัง่ พิมพ์ทําได้ โดยกดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}
{Preview}

แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์ มขอใช้ รถยนต์ก่อนที่จะทําการพิมพ์
3. บันทึกข้ อมูลใบจองยานพาหนะ ดังนี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่เอกสาร
เรื่ อง
เรี ยน
สถานที่รับส่ง
ใช้ รถในเรื่ อง
ความจําเป็ น
บันทึกข้ อความลงวันที่
ผู้จอง
ผู้รับจอง
ผู้รับผิดชอบ
ตังแต่
้ วนั ที่
ตังแต่
้ เวลา

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่จองใช้ รถของเอกสาร ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุชื่อเรื่ องในการจองยานพาหนะ
ระบุ ถึง/เรี ยน
ระบุชื่อสถานที่ที่จะให้ รถไปรับ และไปส่ง
ระบุการใช้ รถในเรื่ อง
ความจําเป็ นในการใช้ ยานพาหนะ
ระบุวนั ที่ของบันทึกข้ อความ
ระบุชื่อผู้จอง
ระบุชื่อผู้รับจอง
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
ระบุวนั ที่เริ่ มใช้ รถ
ระบุเวลาที่เริ่ มใช้ รถ
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ข้ อมูล
ถึงวันที่
ถึงเวลา
ระยะทาง
จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
จังหวัด
ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ใช้ จ่ายจากงบ
หน่วยงาน
ใบยืมเงินเลขที่
สัญญายืมเงินเลขที่
สถานะ
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คําอธิบาย
ระบุวนั สิ ้นสุดใช้ รถ
ระบุเวลาสิ ้นสุดใช้ รถ
ระบุระยะทางในการเดินทาง
ระบุจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ระบุจงั หวัดที่เดินทาง
ระบุวิธีจ่ายค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง 1 : ค่านํ ้ามันเชื่อเพลิงของมหาวิทยาลัย
, 2 : โอนค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง, 3 : จ่าค่านํ ้ามันเชื่อเพลิง
ระบุงบที่จะใช้ จ่าย
ระบุหน่วยงานเจ้ าของงบ
ระบุเลขที่ใบยืมเงิน(ในกรณีที่มีการยืมเงิน)
ระบุเลขที่สญ
ั ญายืมเงิน(ในกรณีที่มีการยืมเงิน)
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 4 สถานะ คือ
[ทําการ ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้
[บันทึก ] เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ น
สถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก ” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก ) เพื่อบันทึก
ใบรายการนี ้ และรอผู้มีสทิ ธิ์ในการอนุมตั ิมาอนุมตั ิใบจองให้
[อนุมตั ิ ] เมื่อ ผู้ใช้ บันทึกใบรายการ แล้ ว ผู้มีสทิ ธิ์ในการ
อนุมตั ิ จะเข้ าไปหน้ าจออนุมตั ิการจองยานพาหนะ แล้ วบันทึก
รายละเอียดการจอง และ เปลีย่ นสถานะจาก ”บันทึก ” เป็ น “อนุมตั ิ ”
(โดยกดที่ปมุ่ อนุมตั ิ ) แล้ วร ะบบจะเปลีย่ นสถานะในหหน้ าจอง
ยานพาหนะจาก ”บันทึก” เป็ น “อนุมตั ิ” ให้

[ยกเลิก] เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก ” (โดยกดปุ่ มยกเลิก ) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
หมายเหตุ วิธีการดูวา่ ข้ อมูลใดจําเป็ นต้ องระบุหรื อไม่จําเป็ นต้องระบุ ให้ สงั เกตุจาก ตัวอักษรหน้ าช่อง
ระบุข้อมูล ได้ แก่ ตัวอักษรสีนํ ้าเงิน หมายถึง ข้ อมูลที่ระบบเพิ่มให้ , ตัวอักษรสีแดง หมายถึง ข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ จําเป็ นต้ องระบุ
ข้ อมูล, ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง ข้ อมูลที่ใช้ เป็ นตัวกรองค้ นหาข้ อมูล ซึง่ การสังเกตุตวั อักษรนี ้ใช้ ได้ กบั ทุกหน้ าจอ และทุก
ระบบ
4. บันทึกข้ อมูลสถานที่เดินทางลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลสถานที่มีดงั นี ้
ข้ อมูล
ที่
สถานที่

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่มสถานที่ โดยระบบจะเพิ่มให้ อตั โนมัติเมื่อผู้ใช้ เพิ่ม
ชื่อสถาน
ระบุชื่อสถานที่ที่ไป
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หน้ าจอดังรูป
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5. บันทึกรายชื่อ ผู้ร่วมเดิ นทาง โดยไปที่ Tab "P : ผู้ร่วมเดินทาง "

จะปรากฏ

แล้ วบันทึกข้ อมูลผู้ร่วมเดินทางลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลผู้ร่วมเดินทางมีดงั นี ้
ข้ อมูล
ที่
ระบุรหัส
รหัสผู้ติดตาม
ชื่อผู้ติดตาม

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่มชื่อผู้เดินทาง โดยระบบจะเพิ่มให้ อตั โนมัติเมื่อผู้ใช้
เพิ่มชื่อผู้เดินทาง
ระบุรหัส หรื อชื่อ ผู้เดินทาง โดยพิมพ์ชื่อ หรื อรหัส แล้ วคลิกปุ่ ม Enter
หรื อคลิกปุ่ ม F6 ระบบจะแสดงชื่อบุคคลมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
รหัสของผู้เดินทาง จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่อผู้เดินทางในช่องระบุระหัส
แล้ ว
ชื่อของผู้ติดตาม จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่อผู้เดินทางในช่องระบุระหัส
แล้ ว

6. เมื่อบันทึกข้ อมูลเสร็ จแล้ วคลิกปุ่ มบันทึก

เพื่อบันทึกข้ อมูล
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อนุมัติการจองยานพาหนะ
หน้ าจออนุมตั ิการจองยานหาพนะเป็ นหน้ าจอสําหรับผู้มีอํานาจในการอนุมตั ิยานพาหนะ เพื่ออนุมตั ิรถ
ให้ แก่ผ้ ทู ี่ทําการจอง โดยรายการจองยานพาหนะที่ผ้ ใู ช้ ทําการจองในหน้ าจอบันทึกการจองยานพาหนะจะแสดงในหน้ าจอ
อนุมตั ิการจองยานหาพนะ
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานจองใช้ ยานพาหนะ > อนุมตั ิการจองยานพาหนะ
B
C

F

D

E

2. เลือกหน่วยงานที่จะทําการ อนุมตั ิ ยานพาหนะ (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้
Login), ระบุปีงบประมาณที่ทํารายการ, เลือกประเภท การจองยานพาหนะ และเลือก ลําดับที่ ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบ
จองยานพาหนะที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่ประเภทใบจอง เลขที่ใบจอง หน่วยงาน สถานะ
หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ ม{ค้ นหา}
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เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่
เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบจองยานพาหนะ
การสัง่ พิมพ์ทําได้ โดยกดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}

แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box

{Preview}

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์ มขอใช้ รถยนต์ก่อนที่จะทําการพิมพ์
หากผู้ใช้ ต้องการบันทึกใบจองยานพาหนะโดยการเพิ่มใบใหม่ สามารถทําได้ โดยใช้ วิธีการบันทึก
เดียวกับหน้ าจอบันทึกการจองยานพาหนะ
3. คลิกปุ่ ม

เพื่อตรวจสอบรถที่วา่ งในช่วงเวลาที่ผ้ ใู ช้ ได้ บนั ทึกการจองไ ว้ และ
เพื่อตรวจสอบว่ามีบนั ทึกการจองซํ ้าซ้ อนกันหรื อไม่ เมื่อตรวจสอบสถานะรถว่าง และการ

คลิกปุ่ ม
จองซํ ้าซ้ อนแล้ ว คลิกปุ่ ม
ทะเบียนรถยนต์ดงั รูป

คลิกที่ช่อง
รายการให้ คลิกที่ปมุ่

เพื่อเลือกรถที่เหมาะกับงานของผู้ขอจอง โดยจะปรากฏหน้ าจอของ

เพื่อเลือกรายการรถที่ต้องการอนุมตั ิ แล้ วคลิกที่ปมุ่

หากต้ องการเพิ่มทุก

หากต้ องการยกเลิกรายการที่เลิกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

หากต้ องการเลือก

รายการทุกรายการใหม่ ยกเว้ นตัวที่เลือกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

รายการจองมีดงั นี ้

หากไม่ต้องเพิ่มรายการรถแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

4. เมื่อเลือกรายการรถแล้ ว บันทึก ข้ อมูล รายการจอง ลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดใน ข้ อมูล

ข้ อมูล
ที่
รหัสรถยนต์

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่ม รถยนต์ที่ จะอนุมตั ิ โดยระบบจะเพิ่มให้ อตั โนมัติ
เมื่อผู้ใช้ เพิ่มรายการรถยนต์
แสดงทะเบียนรถ และประเภทรถ เมื่อผู้ใช้ ได้ เพิ่มรายการรถยนต์ที่จะ
อนุมตั ิ
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ข้ อมูล
วันที่จาก
เวลาจาก
วันที่ถึง
เวลาถึง
เลขไมล์ก่อน
เลขไมล์หลัง
ค่านํ ้ามัน
คนขับรถ
ชื่อคนขับรถ
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คําอธิบาย
แสดงวันที่เริ่ มใช้ รถ
แสดงเวลาที่เริ่ มใช้ รถ
แสดงวันที่สิ ้นสุดการใช้ รถ
แสดงเวลาที่สิ ้นสุดการใช้ รถ
ระบุเลขไมล์ของรถก่อนเริ่ มเดินทาง
ระบุเลขไมล์ของรถหลังจากสิ ้นสุดการเดินทาง (โดยสามารถระบุใน
ภายหลัง หลังจากที่อนุมตั ิไปแล้ ว โดยไม่ต้องกลับไปที่สถานะทําการ)
ระบุ คา่ นํ ้ามัน รถ(โดยสามารถระบุในภายหลัง หลัง จากที่อนุมตั ิไป
แล้ ว โดยไม่ต้องกลับไปที่สถานะทําการ)
ระบุรหัส หรื อชื่อของพนักงานขับรถ
แสดงชื่อพนักงานขับรถ

5. เมื่อบันทึกข้ อมูลเสร็ จแล้ วคลิกปุ่ ม

เพื่ออนุมตั ิการจอง
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งานจองใช้ ห้อง
จองใช้ ห้อง
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานจองใช้ ห้อง > งานจองใช้ ห้อง
B
C

G
D
E

F

2. เลือกหน่วยงานที่จะทําการจองใช้ ห้อง (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้ Login), ระบุ
ปี งบประมาณ ที่ทํารายการ และเลือก ลําดับที่ เป็ นเลขที่ของใบจอง ใช้ ห้อง ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏ
รายละเอียดข้ อมูลใบจอง ใช้ ห้องใบสุดท้ ายขึ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่มข้ อมูล }
ต้ องการเพิ่มรายการใหม่จากรายการเดิมที่มีอยูท่ ําได้ โดยกดปุ่ ม{คัดลอกข้ อมูล }
มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

หรื อถ้ า

ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบจอง ห้ องที่

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เลขที่ใบจอง ประเภทใบจอง หน่วยงาน สถานะ
หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ ม{ค้ นหา}
เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่
เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกใบจองห้ อง
การสัง่ พิมพ์ทําได้ โดยกดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}
{Preview}

แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์ มขอใช้ รถยนต์ก่อนที่จะทําการพิมพ์
3. บันทึกข้ อมูลใบจองห้ อง ดังนี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่เอกสาร
ประเภทการจอง
เรื่ อง
เรี ยน
รายละเอียดของงาน
จํานวนผู้เข้ าร่วม
ตังแต่
้ วนั ที่
ตังแต่
้ เวลา
ถึงวันที่
ถึงเวลา
ผู้ประสงค์
เบอร์ ติดต่อ
ผู้ขอใช้
ผู้รับจอง
ผู้ควบคุมดูแล
สถานะ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ขอจองห้ องของเอกสาร ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่
หรื อบันทึกโดยตรงได้
ระบุประเภทของการจอง 1 : บุคคลภายใน 2 : บุคคลภายนอก
ระบุชื่อเรื่ องในการจองห้ อง
ระบุ ถึง/เรี ยน
ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องการใช้ ห้อง
ระบุจํานวนผู้เข้ าร่วมงาน เป็ นจํานวนคน
ระบุวนั ที่เริ่ มใช้ ห้อง
ระบุเวลาที่เริ่ มใช้ ห้อง
ระบุวนั สิ ้นสุดใช้ ห้อง
ระบุเวลาสิ ้นสุดใช้ ห้อง
ระบุชื่อผู้ต้องการใช้ ห้อง
ระบุเบอร์ ติดต่อของผู้ต้องการใช้ ห้อง
ระบุชื่อของผู้ทําการจองใช้ ห้อง
ระบุชื่อของผู้รับจอง
ระบุชื่อของผู้ควบคุมดูแลห้ อง
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 4 สถานะ คือ
[ทําการ ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้
[บันทึก ] เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ น
สถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก ” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก ) เพื่อบันทึก
ใบรายการนี ้ และรอผู้มีสทิ ธิ์ในการอนุมตั ิมาอนุมตั ิใบจองให้
[อนุมตั ิ ] เมื่อผู้ใช้ บันทึกใบรายกา รแล้ ว ผู้มีสทิ ธิ์ในการ
อนุมตั ิ จะเข้ าไปหน้ าจออนุมตั ิการจอง ห้ อง แล้ วบันทึกรายละเอียด
การจอง และเปลีย่ นสถานะจาก ”บันทึก” เป็ น “อนุมตั ิ ” (โดยกดที่ปมุ่
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คําอธิบาย
อนุมตั ิ ) แล้ วระบบจะเปลีย่ นสถานะในหหน้ าจอง ห้ องจาก ”บันทึก ”
เป็ น “อนุมตั ิ” ให้
[ยกเลิก] เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่อ งจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก ” (โดยกดปุ่ มยกเลิก ) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
4. คลิกปุ่ ม

เพื่อตรวจสอบห้ องที่วา่ งในช่วงเวลาที่ผ้ ใู ช้ ได้ บนั ทึกการจองไว้
เพื่อเลือกห้ องที่ผ้ ใู ช้ ต้องการจอง โดยจะปรากฏหน้ าจอของทะเบียนห้ องดังรูป

และคลิกปุ่ ม

คลิกที่ช่อง
ทุกรายการให้ คลิกที่ปมุ่

เพื่อเลือกรายการห้ องที่ต้องการจองใช้ แล้ วคลิกที่ปมุ่

หากต้ องการเพิ่ม

หากต้ องการยกเลิก รายการที่เลิกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

เลือกรายการทุกรายการใหม่ ยกเว้ นตัวที่เลือกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

หากต้ องการ

หากไม่ต้องเพิ่มรายการรถแล้ วให้ คลิกที่

ปุ่ ม
เมื่อเลือกรายการห้ องแล้ ว คลิกปุ่ ม

เพื่อตรวจสอบว่ามีบนั ทึกการจองซํ ้าซ้ อน

กันหรื อไม่ และผู้ใช้ สามารถตรวจสอบได้ วา่ ภายในห้ องที่จองใช้ มีอปุ กรณ์ใดบ้ าง โดยการคลิกปุ่ ม
5. เมื่อเลือกรายการห้ องแล้ ว บันทึก ข้ อมูล รายการจอง ลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดใน ข้ อมูล
รายการจองมีดงั นี ้
ข้ อมูล
ที่
รหัสห้ อง
ชื่อห้ อง

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่มรถยนต์ที่จะอนุมตั ิ โดยระบบจะเพิ่มให้ อตั โนมัติ
เมื่อผู้ใช้ เพิ่มรายการรถยนต์
ระบุรหัสชื่อห้ องที่ต้องการจองใช้
แสดงรหัสและชื่อของห้ อง เมื่อผู้ใช้ ได้ เพิ่มรายการห้ องที่จอง
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ข้ อมูล
ชื่ออาคาร
วันที่จาก
เวลาจาก
วันที่ถึง
เวลาถึง
ค่าบริ การ
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คําอธิบาย
แสดงรหัสและชื่อของอาคาร
แสดงวันที่เริ่ มใช้ ห้อง
แสดงเวลาที่เริ่ มใช้ ห้อง
แสดงวันที่สิ ้นสุดการใช้ ห้อง
แสดงเวลาที่สิ ้นสุดการใช้ ห้อง
ระบุอตั ราค่าบริ การในการใช้ ห้อง (โดยสามารถระบุในภายหลัง
หลังจากที่อนุมตั ิไปแล้ ว โดยไม่ต้องกลับไปที่สถานะทําการ)

6. เมื่อบันทึกข้ อมูลเสร็ จแล้ วคลิกปุ่ ม
ต่อไป โดยคลิกปุ่ ม
ข้ อ 4.

เพื่อบันทึกการจองใช้ ห้อง เพื่อรอผู้มี อํานาจ มาอนุมตั ิ

เพื่ออนุมตั ิการจอง และหาก ผู้อนุมตั ิต้องการเปลีย่ นห้ องที่จองใช้ สามารถทําได้ โดยทําตาม
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งานยืม/คืน วัสดุอุปกรณ์
ยืม/คืนวัสดุอุปกรณ์
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานยืม/คืนวัสดุอปุ กรณ์ > ยืม/คืนวัสดุอปุ กรณ์
B
C
D

G

E
F

2. เลือกหน่วยงานที่จะทําการ ยืม /คืนวัสดุอปุ กรณ์ (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้
Login), ระบุปีงบประมาณที่ทํารายการ และเลือกลําดับที่ เป็ นเลขที่ของใบยืม/คืนวัสดุอปุ กรณ์ ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอ
จะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบ ยืม /คืนวัสดุอปุ กรณ์ ใบสุดท้ ายขึ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่ม
ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบยืม/คืนวัสดุอปุ กรณ์ที่มีอยูเ่ ดิม ทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}
ข้ อมูล}
ปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะ

ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เลขที่ใบ ยืม/คืนวัสดุอปุ กรณ์ ประเภทเอกสาร
ประเภทบุคคล หน่วยงาน สถานะ หรือผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ ม{ค้ นหา}
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เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่
เลือกให้ ในหน้ าจอยืม/คืนวัสดุอปุ กรณ์
การสัง่ พิมพ์ทําได้ โดยกดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}
{Preview}

แต่หากที่มีการทําเครื่องหมายที่ Check Box

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์ มขอใช้ รถยนต์ก่อนที่จะทําการพิมพ์
3. บันทึกข้ อมูลใบจองห้ อง ดังนี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่เอกสาร
หน่วยงานอุปกรณ์
ผู้ยืม/ผู้คืน
ผู้ให้ ยืม/ผู้ให้ คืน
เพื่อนําไปใช้ ณ
กําหนดคืน
หมายเหตุ
สถานะ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ ยืม/คืนของเอกสาร ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุหน่วยงานเจ้ าของอุปกรณ์ที่จะยืม/คืน
ระบุชื่อผู้ยืม/ผู้คืน
ระบุชื่อผู้ให้ ยืม/ผู้ให้ คืน
ระบุสถานที่ ที่จะนําไปใช้
ระบุวนั ที่จะคืนวัสดุ/อุปกรณ์
ระบุหมายเหตุการยืม/คืนวัสดุ/อุปกรณ์
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 4 สถานะ คือ
[ทําการ ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้
[บันทึก ] เมื่อมีการบันทึกรายก ารเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ น
สถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก ” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก ) เพื่อบันทึก
ใบรายการนี ้
[ยกเลิก] เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก ” (โดยกดปุ่ มยกเลิก ) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป

ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบวัสดุอปุ กรณ์ที่ผ้ ใู ช้ ยงั ไม่คืนได้ โดยคลิกปุ่ ม
4. นําเข้ าวัสดุอปุ กรณ์ที่ต้องการยืม/คืน โดยคลิกปุ่ ม
ทะเบียนวัสดุอปุ กรณ์ดงั รูป

โดยจะปรากฏหน้ าจอ ของ
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คลิกที่ช่อง
ทุกรายการให้ คลิกที่ปมุ่
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เพื่อเลือกรายการห้ องที่ต้องการจองใช้ แล้ วคลิกที่ปมุ่
หากต้ องการยกเลิกรายการที่เลิกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่

เลือกรายการทุกรายการใหม่ ยกเว้ นตัวที่เลือกไปแล้ วให้ คลิกที่ปมุ่
ปุ่ ม

5. เมื่อเลือกรายการวัสดุอปุ กรณ์ที่ต้องการยืม
Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลรายการยืม/คืนมีดงั นี ้
ข้ อมูล
ที่
รหัสอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์
รหัสครุภณ
ั ฑ์
หมายเหตุ

หากต้ องการเพิ่ม
หากต้ องการ

หากไม่ต้องเพิ่มรายการรถแล้ วให้ คลิกที่
/คืนแล้ ว บันทึก ข้ อมูล รายการยืม /คืน ลงไปใน

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่ม วัสดุอปุ กรณ์ ที่จะ ยืม /คืน โดยระบบจะเพิ่มให้
อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ เพิ่มรายการวัสดุอปุ กรณ์
ระบุรหัสวัสดุอปุ กรณ์ที่ต้องการยืม/คืน
แสดงชื่อ และรหัสของวัสดุอปุ กรณ์ จะแสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุชื่อ หรื อรหัส
วัสดุอปุ กรณ์ในช่องระบุรหัสรหัสรหัสอุปกรณ์แล้ ว
แสดงรหัสครุภณ
ั ฑ์(ในระบบคลังพัสดุ)ของวัสดุอปุ กรณ์
ระบุหมายเหตุของการยืม/คืนวัสดุอปุ กรณ์
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งานซ่ อม/ปรั บปรุ ง และสนับสนุน
บันทึกซ่ อม/แจ้ งซ่ อม
ซ่อม

1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานซ่อมแซม/ปรับปรุง และสนับสนุน > บันทึกซ่อม/แจ้ ง

B

C
D
F

G

E

2. เลือกหน่วยงานที่บนั ทึกซ่อม/แจ้ งซ่อม (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้ Login), ระบุ
ปี งบประมาณที่ทํารายการ และเลือกลําดับที่ เป็ นเลขที่ของใบแจ้ งซ่อม ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียด
ข้ อมูลใบแจ้ งซ่อมใบสุดท้ ายขึ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่มข้ อมูล }
ใบแจ้ งซ่อมที่มีอยูเ่ ดิม ทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}

ในกรณีที่ต้องการค้ นหา

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เลขที่ใบ แจ้ งซ่อม ประเภทเอกสาร หน่วยงาน
สถานะ หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ ม{ค้ นหา}
เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่
เลือกให้ ในหน้ าจอแจ้ งซ่อม
3. บันทึกข้ อมูลใบแจ้ งซ่อม ดังนี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่ซอ่ มบํารุง
เรื่ อง
เรี ยน
ผู้แจ้ ง
ผู้รับซ่อม
สถานะ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่แจ้ งซ่อมของเอกสาร ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุชื่อเรื่ องในการแจ้ งซ่อม
ระบุ ถึง/เรี ยน (ผู้ใช้ สามารถพิมพ์ได้ โดยตรง)
ระบุชื่อของผู้แจ้ งซ่อม (ผู้ใช้ สามารถพิมพ์ได้ โดยตรง)
ระบุชื่อของผู้รับซ่อม (ผู้อนุ มัติสามารถเข้ ามาระบุชื่อผู้รับซ่อม
หลังจากบันทึกได้ )
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 4 สถานะ คือ
[ทําการ ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้
[บันทึก ] เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ น
สถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก ” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก ) เพื่อบันทึก
ใบรายการนี ้ และรอผู้มีสทิ ธิ์ในการอนุมตั ิมาอนุมตั ิใบแจ้ งซ่อมให้
[อนุมตั ิ ] เมื่อผู้ใช้ บันทึกใบรายการ แล้ ว ผู้มีสทิ ธิ์ในการ
อนุมตั ิ จะเข้ าไปหน้ าจอ แจ้ งซ่อม เพื่อระบุชื่อผู้รับซ่อม และบันทึกผล
การซ่อม และเปลีย่ นสถานะจาก “บันทึก” เป็ น “อนุมตั ิ” (โดยกดที่ปมุ่
อนุมตั ิ) แล้ วระบบจะเปลีย่ นสถานะ บันทึก” เป็ น “อนุมตั ิ” ให้

เลขที่ใบขอ

เลขที่ประวัติการซ่อม

แจ้ งซ่อมมีดงั นี ้

[ยกเลิก] เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก ” (โดยกดปุ่ มยกเลิก ) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
เลขที่ใบขอในระบบจัดซื ้อ/จ้ าง ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ และแสดงเมื่อ
ผู้อนุมตั ิ เข้ ามาในหน้ าผลการซ่อม และ ระบุในช่องสถานะเป็ นจ้ าง
ซ่อม แล้ วคลิกปุ่ ม
เลขที่ประวัติการซ่อม ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ และแสดงเมื่อผู้อนุมตั ิ
เข้ ามาในหน้ าผลการซ่อม และระบุในช่องสถานะเป็ น ซ่อมเอง แล้ ว

คลิกปุ่ ม
4. บันทึกข้ อมูล รายการบันทึกซ่อม/แจ้ งซ่อมลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดใน ข้ อมูล บันทึกซ่อม/

VISION NET CO., LTD.

ข้ อมูล
ที่
อุปกรณ์
รหัสอุปกรณ์/ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์/ครุภณ
ั ฑ์
รายการซ่อม
หมายเหตุ
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คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่มวัสดุอปุ กรณ์ที่จะ แจ้ งซ่อม โดยระบบจะเพิ่มให้
อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ เพิ่มรายการวัสดุอปุ กรณ์
ระบุชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ งซ่อม
ระบุ รหัสอุปกรณ์ /ครุภณ
ั ฑ์ (ในกรณีที่ต้องแจ้ งซ่อม ครุภณ
ั ฑ์ที่มีเลข
ครุภณ
ั ฑ์ในระบบคลังพัสดุ แต่ไม่มีเลขอุปกรณ์ในระบบอาคาร)
แสดงชื่อ และรหัสของครุภณ
ั ฑ์ จะแสดงในกรณีที่ ในกรณีที่ ครุ ภณ
ั ฑ์
ที่แจ้ งซ่อมมีเลขครุภณ
ั ฑ์ในระบบคลังพัสดุ
ระบุรายการซ่อม
ระบุหมายเหตุของการแจ้ งซ่อม

5. เมื่อบันทึก ข้ อมูล เสร็ จแล้ วคลิกปุ่ ม
Tab " S : ผลการซ่อม"

เพื่อบันทึก การแจ้ งซ่อม เมื่อบันทึกแล้ ว ระบบจะเพิ่ม

จะปรากฏข้ อมูลดังรูป

เพื่อบันทึกข้ อมูลรายการแจ้ งซ่อมลงไปใน Datasheet โดยก่อนบันทึกข้ อมูล ใน Datasheet ต้ องระบุปี
งบ, แหล่งเงิน, หน่วยงาน และงานโครงการ เพื่อกรองงบที่จะใช้ และสิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลบันทึกซ่อม/แจ้ งซ่อม มีดงั นี ้
ข้ อมูล
ที่

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่มวัสดุอปุ กรณ์ที่จะ แจ้ งซ่อม โดยระบบจะเพิ่มให้
อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ เพิ่มรายการแจ้ งซ่อม
รายการแจ้ งซ่อม
ระบุรายการแจ้ งซ่อม
รายการ
รหัสและชื่ออุปกรณ์ แสดงเมื่อผู้ใช้ ระบุรายการแจ้ งซ่อมแล้ ว
ระบุรหัสงบ
ระบุรหัสงบ
รายการซ่อม
ระบุรายละเอียดของการซ่อม
หมวดรายการ
ระบุหมวดรายการ
สถานะ
ระบุสถานะการซ่อม 10:รอประเมิน , 20:ซ่อมเอง, 30:จ้ างซ่อม, 31:
อนุมตั ิจ้างซ่อม, 40:บันทึกประวัตการซ่อม, 99:ยกเลิก
วันที่ดําเนินการแล้ วเสร็ จ ระบุวนั ที่ดําเนินการแล้ วเสร็ จ
6. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ คลิกปุ่ ม
20:ซ่อมเอง เมื่อคลิกปุ่ ม

เพื่ออนุมตั ิการแจ้ งซ่อม หากในช่องสถานะผู้อนุมตั ิระบุเป็ น

ระบบจะเปลีย่ นสถานะเป็ น 40:บันทึกประวัติ การซ่อม และสร้ างเลขที่ประวัติการซ่อม
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ให้ แต่หากระบุเป็ น 30:จ้ างซ่อม เมื่อคลิกปุ่ ม
ขอในระบบจัดซื ้อ/จ้ างให้

ระบบจะเปลีย่ นสถานะเป็ น 31:อนุมตั ิจ้างซ่อม และสร้ างเลขที่ใบ

บันทึกประวัตกิ ารซ่ อม
การซ่อม

1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานซ่อมแซม/ปรับปรุง และสนับสนุน > บันทึกประวัติ

B
C
D
F

E

2. เลือกหน่วยงานที่จะบันทึกประวัติการซ่อม (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้ Login),
ระบุปีงบประมาณที่ทํารายการ และเลือกลําดับที่ เป็ นเลขที่ของใบ บันทึกประวัติ การซ่อม ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะ
ปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบ บันทึกประวัติการ ซ่อมใบสุดท้ ายขึ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่ม
ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบ บันทึกประวัติการ ซ่อมที่มีอยูเ่ ดิม ทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}
ข้ อมูล }
จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

หรื อกดปุ่ ม [F3])
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เลขที่

ประวัติการซ่อม ประเภทเอกสาร

หน่วยงาน สถานะ หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ ม{ค้ นหา}
เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่
เลือกให้ ในหน้ าจอแจ้ งซ่อม
การสัง่ พิมพ์ทําได้ โดยกดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}
{Preview}

แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์ มขอใช้ รถยนต์ก่อนที่จะทําการพิมพ์
3. บันทึกข้ อมูลใบแจ้ งซ่อม ดังนี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่ซอ่ มบํารุง
รหัสผู้รับซ่อม
แหล่งเงิน
รับประกัน
รับประกันถึงวันที่
หมายเหตุ
คําอธิบายรับประกัน
ระยะเวลาซ่อม
ถึง
สถานะ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่แจ้ งซ่อมของเอกสาร ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุชื่อของผู้รับซ่อม (ผู้อนุมตั ิสามารถเข้ ามาระบุชื่อผู้รับซ่อม
หลังจากบันทึกได้ )
ระบุแหล่งเงินที่จะใช้
ระบุจํานวนปี และเดือนรับประกัน
ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการรับประกัน
ระบุหมายเหตุ (ในกรณีที่ เพิ่มมาจากการอนุมตั ิ ใบแจ้ งซ่อม ระบบจะ
ระบุเรื่ อง และเลขที่ใบแจ้ งซ่อมให้ )
ระบุคําอธิบายการรับประกัน
ระบุวนั ที่เริ่ มซ่อม
ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการซ่อม
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 4 สถานะ คือ
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คําอธิบาย
[ทําการ ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้
[บันทึก ] เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ น
สถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก ” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก ) เพื่อบันทึก
ใบรายการนี ้

[ยกเลิก] เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก ” (โดยกดปุ่ มยกเลิก ) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
ใบตรวจรับ
เลขที่ใบตรวจรับ แสดงเมื่อผู้ใช้ ได้ ทําการจ้ างซ่อมผ่านระบบจัดซื ้อ /
จ้ างถึงขันตอนบั
้
นทึกใบตรวจรับตรวจรับ
ใบขอซ่อม
เลขที่ ใบแจ้ งซ่อม แสดงเมื่อผู้ใช้ ได้ ทําการแจ้ งซ่อมผ่านหน้ าจอแจ้ ง
ซ่อม ถึงขันตอนที
้
่ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิระบุผลการซ่อมเป็ นซ่อมเอง และ
ทําการอนุมตั ิใบแจ้ งซ่อม
4. บันทึกข้ อมูลรายการซ่อมลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลบันทึกรายการซ่อมมีดงั นี ้
ข้ อมูล
ที่
อุปกรณ์/ครุภณ
ั ฑ์(MIS)
รหัสอุปกรณ์/ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์/ครุภณ
ั ฑ์
หมวดรายการ
รายการซ่อม
ค่าใช้ จ่าย (บาท)

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่มวัสดุอปุ กรณ์ที่จะ แจ้ งซ่อม โดยระบบจะเพิ่มให้
อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ เพิ่มรายการวัสดุอปุ กรณ์
ระบุชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ งซ่อม
ระบุ รหัสอุปกรณ์ /ครุภณ
ั ฑ์ (ในกรณีที่ต้องแจ้ งซ่อม ครุภณ
ั ฑ์ที่มีเลข
ครุภณ
ั ฑ์ในระบบคลังพัสดุ แต่ไม่มีเลขอุปกรณ์ในระบบอาคาร)
แสดงชื่อ และรหัสของครุภณ
ั ฑ์ จะแสดงในกรณีที่ ในกรณีที่ ครุภณ
ั ฑ์
ที่แจ้ งซ่อมมีเลขครุภณ
ั ฑ์ในระบบคลังพัสดุ
ระบุหมวดรายการ
ระบุรายการซ่อม
ระบุคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อม เป็ นบาท

5. เมื่อบันทึกข้ อมูลเสร็ จแล้ วคลิกปุ่ ม

เพื่อบันทึกประวัติการซ่อม
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บันทึกงานสนับสนุน
สนับสนุน

1. เรี ยกเมนู ระบบ งานอาคาร /ยานพาหนะ > งานซ่อมแซม /ปรับปรุง และสนับสนุน > บันทึกงาน

B

C
D

F

E

2. เลือกหน่วยงานที่ จะบันทึก งานสนับสนุน (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้ Login),
ระบุปีงบประมาณ ที่ทํารายการ และเลือกลําดับที่ เป็ นเลขที่ของใบ บันทึกงานสนับสนุน ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะ
ปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบบันทึกงานสนับสนุนใบสุดท้ ายขึ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่มรายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม {เพิ่มข้ อมูล }
ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบบันทึกงานสนับสนุนที่มีอยูเ่ ดิม ทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}
หน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

หรื อกดปุ่ ม [F3]) จะปรากฏ
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เลขที่ใบ ประเภทบุคคล หน่วยงาน สถานะ
หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ ม{ค้ นหา}
เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่
เลือกให้ ในหน้ าจอแจ้ งซ่อม
3. บันทึกข้ อมูลงานสนับสนุน ดังนี ้
ข้ อมูล
เลขที่
วันที่เอกสาร
ประเภท
เลขที่คําสัง่
วันที่ออกคําสัง่
เลขที่ลงรับ
วันที่ลงรับ
เรื่ อง
ผู้ขอบริ การ
ผู้รับบริ การ
สถานะ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ ม
เพิ่มเอกสาร ไม่ต้องทําการบันทึกใดๆ
วันที่ ทําบันทึกงานสนับสนุน ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่
หรื อบันทึกโดยตรงได้
ระบุประเภทของผู้บนั ทึกงานสนับสนุน 1:บุคลลภายใน , 2:บุคลล
ภายนอก
ระบุเลขที่คําสัง่ ของบันทึกงานสนับสนุน
ระบุวนั ที่ออกคําสัง่ ของบันทึกงานสนับสนุน
ระบุเลขที่ลงรับคําสัง่ ของบันทึกงานสนับสนุน
ระบุวนั ที่ลงรับคําสัง่ ของบันทึกงานสนับสนุน
ระบุชื่อเรื่ องในการแจ้ งซ่อม
ระบุชื่อของผู้ทําบันทึกงานสนับสนุน
ระบุชื่อของผู้รับบริ การ
สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 4 สถานะ คือ
[ทําการ ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้
[บันทึก ] เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ น
สถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก ” (โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก ) เพื่อบันทึก
ใบรายการนี ้ และรอผู้มีสทิ ธิ์ในการอนุมตั ิมาอนุมตั ิให้ บริ การ
[อนุมตั ิ ] เมื่อผู้ใช้ บันทึกใบรายการ แล้ ว ผู้มีสทิ ธิ์ในการ
อนุมตั ิจะเข้ าไปหน้ าจอบันทึกงานสนับสนุน และเปลีย่ นสถานะจาก ”
บันทึก ” เป็ น “อนุมตั ิ ” (โดยกดที่ปมุ่ อนุมตั ิ ) แล้ วระบบจะเปลีย่ น
สถานะจาก ”บันทึก” เป็ น “อนุมตั ิ” ให้
[ยกเลิก] เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก ” (โดยกดปุ่ มยกเลิก ) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
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4. บันทึกข้ อมูลงานสนับสนุนลงไปใน Datasheet ซึง่ มีข้อมูลขันต้
้ นให้ แล้ ว สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลงาน

ข้ อมูล
ที่
รายละเอียด
สถานที่
หมายเหตุ

คําอธิบาย
ลําดับที่ในการเพิ่ม งานสนับสนุน โดยระบบจะเพิ่มให้ อตั โนมัติเมื่อ
ผู้ใช้ เพิ่มรายละเอีดยงานสนับสนุน
ระบุรายละเอียดของงานสนับสนุน
ระบุสถานที่ในการปฏิบตั ิงานสนับสนุน
ระบุหมายเหตุของงานสนับสนุน

5. เมื่อบันทึก ข้ อมูล เสร็ จแล้ วคลิกปุ่ ม

เพื่อบันทึก งานสนับสนุน เพื่อรอผู้มีอํานาจอนุมตั ิมา

อนุมตั ิงานสนับสนุนต่อไป และเมื่อผู้มีอํานาจอนุมตั ิตรวจสอบรายละเอียดงานสนับสนุนแล้ ว คลิกปุ่ ม
งานสนับสนุน

เพื่ออนุมตั ิ

งานสาธารณูปโภค/ค่ าใช้ จ่าย
บันทึกค่ าสาธารณูปโภค(ค่ านํา้ , ค่ าไฟ)
(ค่านํ ้า, ค่าไฟ)

1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานสาธารณูปโภค/ค่าใช้ สอย > บันทึกค่าสาธารณูปโภค

B

C

D

F

E

สาธารณูปโภค

2. เลือกค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ ้า หรื อค่าไฟ ), เลือกประเภทผู้ใช้ บริ การ และเลือกงวดของค่า

3. คลิกปุ่ ม
แสดงใน Datasheet

เมื่อคลิกปุ่ มแล้ วระบบจะดึงข้ อมูลมิเตอร์ ประปา/ไฟฟ้ า จากข้ อมูลระบบมา
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4. บันทึก ข้ อมูลสาธารณูปโภค ลงไปใน Datasheet ซึง่ มีข้อมูลขันต้
้ นให้ แล้ ว สิง่ ที่ให้ กําหนดใน ข้ อมูล
สาธารณูปโภคมีดงั นี ้
ข้ อมูล
วันที่จด(ก่อน)

มิเตอร์ (ก่อน)

วันที่จด(ปั จจุบนั )

คําอธิบาย
ในกรณีที่เป็ นการบันทึกค่าสาธารณูปโภคในครัง้ แรก ผู้ใช้ ต้องระบุ
วันที่จดเลขมิเตอร์ ในงวดก่อนหน้ า แต่หากเคยบันทึกค่า
สาธารณูปโภคในงวดก่อนหน้ าแล้ ว ระบบจะดึงข้ อมูลมาให้
ในกรณีที่เป็ นการบันทึกค่าสาธารณูปโภคในครัง้ แรก ผู้ใช้ ต้องระบุ
เลขมิ เตอร์ ในงวดก่อนหน้ า แต่หากเคยบันทึกค่าสาธารณูปโภคใน
งวดก่อนหน้ าแล้ ว ระบบจะดึงข้ อมูลมาให้
ระบุวนั ที่จดเลขมิเตอร์ หากต้ องการระบุวนั ที่จดเลขมิเตอร์ ทุก
รายการในครัง้ เดียวให้ ระบุวนั ที่ในช่องวันที่จด แล้ วคลิกปุ่ ม
และหากต้ องการลบวันที่จดเลขมิ

มิเตอร์ (ปั จจุบนั )

อัตราหน่วยละ

จํานวนเงิน

อัตราภาษี
หมายเหตุ

เตอร์ ทกุ

รายการในครัง้ เดียว ให้ คลิกปุ่ ม
หากผู้ใช้ ระบุ ข้ อมูล “การคํานวณ ” ในหน้ าจอ “มิเตอร์ นํ ้าประปา /
มิเตอร์ ไฟฟ้ า” เป็ น “คํานวณเอง” ผู้ใช้ จะต้ องระบุ เลขมิเตอร์ ปั จจุบนั
ในช่องนี ้ด้ วย แต่หากผู้ใช้ ระบุ ข้อมูลเป็ น “จากการประปา/ไฟฟ้ า” ไม่
ต้ องระบุในช่องนี ้
ระบุอตั ราค่า สาธารณูปโภค ต่อหน่วย หากผู้ใช้ ได้ ระบุ ข้อมูล “ค่า
ไฟฟ้ า/หน่วย” และ “ค่านํ ้า/หน่วย” ในหน้ าจอ “ประเภทผู้ใช้ ” ระบบ
จะแสดงข้ อมูลให้ แต่หากผู้ใช้ ต้องการเปลีย่ นแปลงค่า ก็ สามารถ
แก้ ไขในช่องนี ้ได้
ระบุจํานวนเงิน ค่าสาธารณูปโภค หากผู้ใช้ ระบุ ข้อมูล “การคํานวณ”
ในหน้ าจอ “มิเตอร์ นํ ้าประปา/มิเตอร์ ไฟฟ้ า” เป็ น “คํานวณเอง” ระบบ
จะคํานวณให้ หลังจากที่ผ้ ใู ช้ ระบุ มิเตอร์ ปัจจุบนั และอัตราหน่วยละ
แล้ ว แต่หากผู้ใช้ ระบุ ข้อมูลเป็ น “จากการประปา/ไฟฟ้ า” ผู้ใช้ จะต้ อง
ระบุจํานวนเงินเองโดยอ้ างอิงจากใบเสร็ จจากการประปา/ไฟฟ้ า
ระบุอตั ราภาษีของค่าสาธารณูปโภค เป็ น % เช่น ภาษี = 7% ให้ ระบุ
เป็ น “7”
ระบุหมายเหตุ

5. หากผู้ใช้ ระบุข้อมูลขันต้
้ นแล้ ว คลิกปุ่ ม
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บันทึกค่ าสาธารณูปโภคของพนักงาน
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานสาธารณูปโภค/ค่าใช้ สอย > บันทึกค่าสาธารณูปโภค

ของพนักงาน
B
C

G
D

F

E

2. เลือกงวดของค่าสาธารณูปโภค
3. ในหน้ าจอ “บันทึกค่าสาธารณูปโภคของพนักงาน” นี ้ แบ่งออกเป็ น ค่านํ ้า ค่าไฟฟ้ า และค่าห้ อง หาก
ต้ องการบันทึกค่านํ ้าให้ คลิกปุ่ ม

หากต้ องการบันทึกค่าไฟฟ้ าให้ คลิกปุ่ ม

หากต้ องการบันทึกค่าห้ องให้ คลิกปุ่ ม
รวมกัน)

4. บันทึกค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ า (เนื่องจากค่านํ ้า และค่าไฟฟ้ ามีวิธีการบันทึกข้ อมูลที่เหมือนกัน จึงขออธิบาย
หรื อ “ค่าไฟฟ้ า”
และบันทึกข้ อมูลค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ าลงไปใน
ไปที่ Tab "ค่านํ ้า"
Datasheet ซึง่ มีข้อมูลขันต้
้ นให้ แล้ ว สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ ามีดงั นี ้
ข้ อมูล
วันที่จด(ก่อน)

มิเตอร์ (ก่อน)

วันที่จด(ปั จจุบนั )

คําอธิบาย
ในกรณีที่เป็ นการบันทึก ค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ าในครัง้ แรก ผู้ใช้ ต้องระบุวนั ที่
จดเลขมิเตอร์ ในงวดก่อนหน้ า แต่หากเคยบันทึ กค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ า ใน
งวดก่อนหน้ าแล้ ว ระบบจะดึงข้ อมูลมาให้
ในกรณีที่เป็ นการบันทึก ค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ าในครัง้ แรก ผู้ใช้ ต้องระบุเลข
มิเตอร์ ในงวดก่อนหน้ า แต่หากเคยบันทึก ค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ าในงวดก่อน
หน้ าแล้ ว ระบบจะดึงข้ อมูลมาให้
ระบุวนั ที่ จดเลขมิเตอร์ หากต้ องการระบุวนั ที่จดเลขมิเตอร์ ทุก
รายการในครัง้ เดียวให้ เลือกค่าสาธารณูปโภคเป็ น ค่านํ ้า หรื อค่า
ไฟฟ้ า และระบุวนั ที่ในช่องวันที่จด แล้ วคลิกปุ่ ม
และหากต้ องการลบวันที่จดเลขมิเตอร์ ทกุ รายการในครัง้ เดียว ให้
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คําอธิบาย

มิเตอร์ (ปั จจุบนั )

หมายเหตุ
อัตราหน่วยละ

จํานวนเงิน

อัตราภาษี
หมายเหตุ
5. บันทึกค่าห้ อง
ไปที่ Tab "ค่าห้ อง"

คลิกปุ่ ม
หากผู้ใช้ ระบุ ข้ อมูล “การคํานวณ ” ในหน้ าจอ “มิเตอร์ นํ ้าประปา /
มิเตอร์ ไฟฟ้ า” เป็ น “คํานวณเอง” ผู้ใช้ จะต้ องระบุ เลขมิเตอร์ ปั จจุบนั
ในช่องนี ้ด้ วย แต่หากผู้ใช้ ระบุ ข้อมูลเป็ น “จากการประปา/ไฟฟ้ า” ไม่
ต้ องระบุในช่องนี ้
ระบุหมายเหตุ
ระบุอตั ราค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย หากผู้ใช้ ได้ ระบุข้อมูล “ค่าไฟฟ้ า/
หน่วย” และ “ค่านํ ้า/หน่วย” ในหน้ าจอ “ประเภทผู้ใช้ ” ระบบจะแสดง
ข้ อมูลให้ แต่หากผู้ใช้ ต้องการเปลีย่ นแปลงค่า ก็สามารถแก้ ไขในช่อง
นี ้ได้
ระบุจํานวนเงินค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ า หากผู้ใช้ ระบุ ข้อมูล “การคํานวณ” ใน
หน้ าจอ “มิเตอร์ นํ ้าประปา/มิเตอร์ ไฟฟ้ า” เป็ น “คํานวณเอง” ระบบจะ
คํานวณให้ หลังจากที่ผ้ ใู ช้ ระบุ มิเตอร์ ปัจจุบนั และอัตราหน่วยละแล้ ว
แต่หากผู้ใช้ ระบุ ข้อมูลเป็ น “จากการประปา /ไฟฟ้ า” ผู้ใช้ จะต้ องระบุ
จํานวนเงินเองโดยอ้ างอิงจากใบเสร็ จจากการประปา/ไฟฟ้ า
ระบุอตั ราภาษีของค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้ า เป็ น % เช่น ภาษี = 7% ให้ ระบุ
เป็ น “7”
ระบุหมายเหตุ
ดังรูป
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และบันทึกข้ อมูลค่าห้ องลงไปใน Datasheet ซึง่ มีข้อมูลขันต้
้ นให้ แล้ ว สิง่ ที่ให้ กําหนดใน ข้ อมูลค่าห้ องมี
ข้ อมูล
จํานวนเงิน

หมายเหตุ

คําอธิบาย
ระบุคา่ บํารุงที่พกั หากผู้ใช้ ได้ ระบุข้อมูล “ราคาค่าบํารุงที่พกั ” ใน
หน้ าจอ “ทะเบียนบ้ านพักอาจารย์ ” ระบบจะแสดงข้ อมูลให้ แต่หาก
ผู้ใช้ ต้องการเปลีย่ นแปลงค่า ก็สามารถแก้ ไขในช่องนี ้ได้
ระบุหมายเหตุคา่ ห้ อง

6. คลิกปุ่ ม
หรื อ
หรื อ
เพื่อ
ส่งข้ อมูลไปยังระบบเงิ นเดือน เพื่อนําค่าสาธารณูปโภคนี ้ไปหักในเงินเดือน และหากต้ องการยกเลิกการส่งค่าไปยังระบบ
หรื อ

เงินเดือน สามารถทําได้ โดย คลิกปุ่ ม

หรื อ

บันทึกการใช้ โทรศัพท์
1. เรี ยกเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานสาธารณูปโภค/ค่าใช้ สอย > บันทึกการใช้ โทรศัพท์
B
C

E

D

2. เลือกช่วงวันที่จาก-ถึง หน่วยงาน และงวด
3. บันทึกข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์มีดงั นี ้
ข้ อมูล
หมายเลขโทรศัพท์
วันที่โทร
เวลาเริ่ มโทร
ระยะเวลาการโทร
หมายเลขปลายทาง
เรื่ อง

คําอธิบาย
ระบุหมายเลขโทรศัพท์
ระบุวนั ที่เริ่ มใช้ โทรศัพท์
ระบุเวลาที่เริ่ มใช้ โทรศัพท์
ระบบจะคํานวณให้ ผู้ใช้ ไม่ต้องระบุข้อมูลใดๆ
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
ระบุเรื่ อง
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ข้ อมูล
จํานวนครัง้
ผู้โทร
โทรถึง
ผู้อนุญาต
สถานะรายการ

คําอธิบาย
ระบุจํานวนครัง้ ในกรณีที่เป็ นการโทรภายในพื ้นที่
ระบุชื่อผู้โทรที่ช่องค้ นหาผู้โทรแล้ วกด Enter ชื่อผู้โทรจะแสดงที่ช่องผู้
โทร
ระบุชื่อผู้รับปลายทาง
ระบุชื่อผู้อนุญาตที่ช่องค้ นหาผู้อนุญาตแล้ วกด Enter ชื่อผู้อนุญาตจะ
แสดงที่ช่องผู้อนุญาต
ได้ แก่ W : ทําการ และ S : บันทึก

4. เมื่อสิ ้นสุดงวด ให้ คลิกปุ่ ม
ยังหน้ าจอ บันทึกค่าโทรศัพท์รายเดือน

เพื่อบันทึกรายการการใช้ โทรศัพท์ เพื่อเตรี ยมส่งข้ อมูลไป

บันทึกค่ าโทรศัพท์ รายเดือน
เดือน

1. เรี ยกว่าเมนู ระบบงานอาคาร/ยานพาหนะ > งานสาธารณูปโภค/ค่าใช้ สอย > บันทึกค่าโทรศัพท์ราย

B

G

C
D
E

F

2. เลือกหน่วยงานที่จะบันทึกค่าโทรศัพท์รายเดือน (ระบบจะใส่คา่ ตังต้
้ นให้ เป็ นหน่วยงานเดียวกับผู้
Login) และเลือกงวดที่ทํารายการ ซึง่ หน้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลงวดปั จจุบนั ให้ พร้ อมทังแสดงวั
้
นที่เริ่ มงวด และ
วันที่สิ ้นงวดที่ตรงกับงวดที่แสดง
การสัง่ พิมพ์ทําได้ โดยกดปุ่ ม {พิมพ์เอกสาร }
{Preview}
ใช้ โทรศัพท์

แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์ มขอใช้ รถยนต์ก่อนที่จะทําการพิมพ์
3. คลิกปุ่ ม

ระบบจะดึงข้ อมู ลการใช้ โทรศัพท์ ที่ผ้ ใู ช้ ได้ บนั ทึกไว้ ที่หน้ าจอบันทึกการ

4. บันทึกข้ อมูลค่าโทรศัพท์ลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลค่าโทรศัพท์มีดงั นี ้
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ข้ อมูล
หมายเลขโทรศัพท์
ค่าเช่าหมายเลข
จํานวนครัง้
ค่าโทรศัพท์ภายในพื ้นที่
ค่าโทรศัพท์ทางไกล/
เคลือ่ นที่
ADSL
VAT(%)
ภาษี
มูลค่าสุทธิ
สถานะรายการ
หมายเหตุ
วันที่จด
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คําอธิบาย
ระบุหมายเลขโทรศัพท์
ระบุคา่ เช่าหมายเลขโทรศัพท์
จํานวนครัง้ (ระบบดึงมาจากหน้ าจอบันทึกการใช้ โทรศัพท์)
ระบุคา่ โทรศัพท์ภายในพื ้นที่ เป็ นจํานวนเงินรวม
ระบุคา่ โทรศัพท์ทางไกล/เคลือ่ นที่ เป็ นจํานวนเงินรวม
ระบุคา่ อินเตอร์ เน็ต ADSL ในกรณีที่เบอร์ โทรศัพท์ได้ เปิ ดบริ การเสริ ม
อินเตอร์ เน็ต ADSL
ระบุตวั เลขภาษี เป็ น % เช่น VAT 7% ให้ ระบุเป็ น “7”
ภาษี ระบบคํานวณจาก % ภาษี ของค่าโทรศัพท์ภายในพื ้นที่รวมกับ
ค่าโทรศัพท์ทางไกล
มูลค่าที่รวมค่าโทรศัพท์ภายในพื ้นที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกล และภาษี
สถานะของรายการ W:ดําเนินการ, S:บันทึก
ระบุหมายเหตุของค่าโทรศัพท์
ระบุวนั ที่จด ผู้ใช้ สามารถระบุ โดยตรงได้ หรื อในกรณีที่มีหลาย
รายการและผู้ใช้ ต้องการเพิ่มวันที่จดในครัง้ เดียว สามารถทําได้ โดย

ระบุวนั ที่จด แล้ วคลิกปุ่ ม
5. ระบบจะแสดงรายล ะเอียดการใช้ โทรศัพท์ เมื่อผู้ใช้ เลือกรายการใน Datasheet โดยผู้ใช้ สามารถ
ตรวจสอบรายการโทรศัพท์ได้ หากต้ องการลบรายการรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ สามารถทําได้ โดยเลือกรายการ
รายละเอียดโทรศัพท์ แล้ วคลิกปุ่ ม
6. สถานะของการบันทึกค่าโทรศัพท์รายเดือน จะมี 2 สถานะ คือ [ทําการ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ า
ไปใหม่ระบบจะกําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ และ[บันทึก ] เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”
ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดยกดที่ปมุ่

) เพื่อบันทึกใบรายการนี ้
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บันทึกการฝากส่ งไปรษณีย์
ไปรษณีย์

1. เรี ยกว่าเมนู ระบบ งานอาคาร/ยานพาหนะ > งานสาธารณูปโภค /ค่าใช้ สอย > บันทึก การฝากส่ง

B

E
C
D

2. เลือกงวดที่ทํารายการ ซึง่ หน้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลงวดปั จจุบนั ให้
การสัง่ พิมพ์ทําได้ โดยก ดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร }

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์ มขอใช้ รถยนต์ก่อนที่จะทําการพิมพ์

{Preview}
ดังนี ้

แต่หากที่มีการทําเครื่ องหมายที่ Check Box

3. บันทึกข้ อมูลการฝากส่งไปรษณีย์ลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลการฝากส่งไปรษณีย์มี
ข้ อมูล
วันที่บนั ทึก

ประเภทพัสดุ
เลขทะเบียน
หน่วยงาน
ผู้รับ
ผู้สง่
ปลายทาง
จํานวน
ค่าบริ การ
จํานวนเงินสุทธิ
หมายเหตุ
สถานะรายการ

คําอธิบาย
ระบุวนั ที่บนั ทึก ผู้ใช้ สามารถระบุโดยตรงได้ หรื อในกรณีที่มีหลาย
รายการและผู้ใช้ ต้องการเพิ่มวันที่บนั ทึกในครัง้ เดียว สามารถทําได้
โดยระบุวนั ที่บนั ทึก(ในส่วนบน) แล้ วคลิกปุ่ ม
ระบุประเภทของพัสดุ
ระบุเลขทะเบียนของพัสดุ
ระบุหน่วยงานเจ้ าของพัสดุ
ระบุชื่อผู้รับพัสดุ
ระบุชื่อผู้สง่ พัสดุ
ระบุสถานที่ปลายทาง
ระบุจํานวนพัสดุ
ระบุคา่ บริ การ
จํานวนเงินสุทธิ
ระบุหมายเหตุของการฝากส่งพัสดุ
สถานะรายการ
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4. สถานะของการบันทึกค่าโทรศัพท์รายเดือน จะมี 2 สถานะ คือ [ทําการ] ในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ า
ไปใหม่ระบบจะกําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ และ[บันทึก ] เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย ให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”
ทําการ” เป็ น “บันทึก” (โดยกดที่ปมุ่

) เพื่อบันทึกใบรายการนี ้

