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ภาคผนวก ก 

คูมือการติดต้ัง 

 
  ระบบงานพัสดุของบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด เปนลักษณะการทํางานผานเครือขาย
ระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท โดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคือไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ ดอต 
เน็ต เวอรชัน 2008 ระบบฐานขอมูลของระบบเปนโปรแกรมเอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2008 และ
โปรแกรมแอโครแบตรีดเดอร เปนสวนแสดงรายงาน ในสวนของการแสดงผลการใชงานของ
โปรแกรมจะอาศัยโปรแกรมเว็บบราวเซอร ไมโครซอฟท อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร ซ่ึงเปน
โปรแกรมท่ีติดต้ังมาตรฐานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองในบริษัท 
 
ก.1 การติดตัง้เว็บเซิรฟเวอร 

ก.1.1  ไปท่ี Start เมนู > Control Panel > Add or Remove Programs แลวคลิกตรงท่ีแถบ
เมน ูAdd/Remove Windows Component ดังรูป ก.1 

 
รูป ก.1 หนาจอ Add/Remove Windows Component 
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  ก.1.2  จากน้ันจะมีหนาตาง Windows Components Wizard ปรากฏ ทําการเลือกท่ี 

Internet Information Services (IIS) แลวทําการคลิก Details ดังรูป ก.2 

 

รูป ก.2 หนาจอ Windows Components Wizard 

ก.1.3  เม่ือปรากฏหนาตาง Internet Information Services (IIS) ใหเลือกติดต้ังท่ี Internet 
Information Services Snap-In , SMTP Service , World Wide Web Service แลวทําการกดปุม OK 
เพื่อทําการติดต้ัง ดังรูป ก.3 

 หมายเหตุ  
 - SMTP Service ติดต้ังเพื่อใชในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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รูป ก.3 หนาจอ Internet Information Services (IIS) 

 เม่ือผูใชเลือกรายการเสร็จแลวใหกดปุม   ผูใชจะกลับมาหนาจอ รูป ก.2 

จากนั้นใหผูใชกด   
ก.1.4  วินโดวสจะทําการติดต้ังโปรแกรมท่ีเลือก รอจนกวาแถบสีเขียวจะเต็ม ดังรูป ก.4 

 
รูป ก.4 หนาจอ Windows Components Wizard ขณะทําการติดต้ัง 
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ก.1.5  เม่ือแถบสีเขียวเต็ม จะพบกับหนาจอเสร็จส้ินการทํางาน ดังรูป ก.5 

 
รูป ก.5 หนาจอ Windows Components Wizard เม่ือติดต้ังโปรแกรมเสร็จส้ิน 

 

ก.2 การติดตัง้โปรแกรม 

 ก.2.1  การคัดลอกโปรแกรมและฐานขอมูล 

เม่ือเขาสู CD-Rom แลว ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี ้ดูรูป ก.6 เปนรูปประกอบ 

1. ลากเมาสคลุมไฟลท้ังหมด  

2. คลิกขวา แลวเลือก Copy 

3. ไปท่ี Drive C: 

4. คลิกขาวแลวเลือก Paste 

5. รอจนแถบสีเขียวเต็ม 

6. เม่ือทําการคัดลอกไฟลเสร็จแลว ผูใชกจ็ะไดไฟลไปอยูบน Drive C: 
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รูป ก.6 แสดงข้ันตอนการคดัลอกโปรแกรมและฐานขอมูล 

 ก.2.2  การตั้งคาโปรแกรม IIS (Internet Information Services) 

  โดยไปที่ Start เมนู > Control Panel > Administrative Tools > Internet 
Information Services ดังรูป ก.7 

รูป ก.7 หนาจอแสดงโปรแกรม Internet Information Services (IIS) 

 จากนั้นใหผูใชทําตามข้ันตอน ดังรูป ก.8  

1. ดับเบ้ิลคลิกท่ี Administrative Tools 
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2. ดับเบ้ิลคลิกท่ี Internet Information Services 

3. คลิกขวาท่ี Default Web Site 

4. เลือกไปท่ี New 

5. เลือกไปท่ี Virtual Directory…. 

6. ต้ังช่ือเว็บไซตท่ีตองการ ในท่ีนี้ต้ังวา Supplies 

7. กด Next 

8. กดปุม Browse 

 
ก.8 แสดงข้ันตอนการตั้งคา Internet Information Services (IIS) 

 ทําตามข้ันตอนตอไป ดังรูป ก.9 
9. หนาจอ Browse For Web จะแสดงออกมา 
10. เลือกไปท่ี Drive C: 
11. เลือกไปท่ีโปรแกรมบนเว็บ แลวเลือก Folder ช่ือ TSLA 
12. กด OK 
13. กดปุม เลือกเฉพาะ Read และ Run scripts (such as ASP) เทานั้น 
14. กด Next 
15. กด Finish  
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ก.9 แสดงข้ันตอนการตั้งคา Internet Information Services (IIS) (ตอ) 

 ก.2.3  การตั้งคาโปรแกรม SMTP Services 
  การตั้งคาสวนนี้จะเปนการเปดใชงานโปรโตคอลการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังรูป ก.10  
1. คลิกขวาท่ี Default SMTP Virtual Server 
2. เลือก Properties 
3. เลือก Access 
4. เลือก Relay.. 
5. เลือก All except the list below 
6. กด OK  
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รูป ก.10 แสดงข้ันตอนการต้ังคา SMTP Services 

ก.3 การติดตัง้ฐานขอมูล 
 เปดโปรแกรมจัดการ DBMS ของ Microsoft SQL Server 2008 ทําตามข้ันตอน ดังรูป ก.11 

1. เปดโปรแกรม ของ Microsoft SQL Server 2008 

2. คลิกขวาท่ี Databases 

3. เลือก Attach… 

 
รูป ก.11 แสดงข้ันตอนการติดต้ังฐานขอมูล 

 ใหผูใชทําตามข้ันตอน ดังรูป ก.12 
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4. กดปุม Add 

5. เลือกไปท่ี Drive C: 

6. เลือกไฟลฐานขอมูล (.mdf)   

7. กด OK เปนการเสร็จส้ินข้ันตอนการติดต้ังฐานขอมูล 

 
รูป ก.12 แสดงข้ันตอนการติดต้ังฐานขอมูล(ตอ) 

 ก.3.1 การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางโปรแกรมกับฐานขอมูล 
 ใหผูใชแกไขไฟลช่ือ Web.Config จาก Folder ท่ีผูใชคัดลอก จากขอ ก.2.1. 
โดยใชโปรแกรม Notepad แลวแกไข บรรทัดท่ีข้ึนตนดวย <connectionStrings> แลวเพิ่มขอความ
ดังนี้ <add name="TSL_ConnectionString" connectionString="Data Source=AUTTASID-
NB;Initial Catalog=TSLA;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=12345" 
providerName="System.Data.SqlClient"/>  
 Data Source  หมายถึง  ช่ือเคร่ืองหรือหมายเลขไอพเีคร่ืองแมขาย 
 Catalog  หมายถึง  ช่ือฐานขอมูลท่ีตองการเช่ือมตอ 
 User ID  หมายถึง  ช่ือผูใชงาน 

Password หมายถึง  รหัสผานในการเขาใช SQL Server 2008 
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ก.4  การทดสอบการใชงาน 
 การเขาใชงานโปรแกรม IIS สามารถศึกษาไดจากหัวขอ ก.2.2 จากนัน้ใหผูใช  
ดังรูป ก.13  

1. หลังจากเขาสูโปรแกรม IIS ใหผูใชคลิกขวาท่ี Supplies 
2. เลือก Browse 
3. ระบบจะแสดงนาแรกของระบบงานพัสดบุริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด 

 
รูป ก.13 แสดงการทดสอบการใชงานระบบงานพัสดุไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด 



 

 

ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงาน 

 
  ระบบพัสดุเปนโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการจัดการพัสดุของบริษัทไทยซาคาเอะ 
เลซ จํากัด เพื่อลดการซํ้าซอนท้ังการทํางานและขอมูล อีกทั้งยังชวยใหการทํางาน การบริหาร
และการจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึนกลาว คือ   การทํางานใชระยะเวลานอยลง ขอมูลมีความ
ผิดพลาดตํ่า การทํางานเปนระบบและมีมาตรฐาน สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางทันทวงที และ
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อการบริหารและการจัดการที่ดีและเหมาะสมกับหนวยงานของ
บริษัท 
  การใชงานระบบพัสดุแบงออกเปน 6 กลุมดังนี้ 

1. ผูดูแลระบบ 
2. พนักงานธุรการของแตละแผนก 
3. หัวหนาฝายท่ีมีสิทธ์ิในการอนุมัติการขอซ้ือและการเบิกวัสดุ 
4. ฝายจัดซ้ือ 
5. ฝายบัญชีในสวนงานพัสดุ 
6. ผูบริหาร 

การใชงานระบบพัสดุ 
  การใชงานระบบพัสดุผูใชงานท้ัง 6 กลุมนี้จะตองมีการตรวจสอบสิทธ์ิ กอนการเขาใชงาน
ระบบพัสดุทุกคร้ัง เพื่อความปลอดภัยของระบบพัสดุ และหลังจากผูใชงานระบบ ไมมีการใชงาน
ระบบ หรือ ปลอยระบบท้ิงไวเวลา 20 นาที ระบบพัสดุจะตัดผูใชออกจากระบบ และกลับไปหนา
ล็อกอิน เหมือนกันท้ัง 6 กลุมดังขอ ข.1 คือ 
 
ข.1  การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 

 ผูท่ีจะเขาใชงานระบบไดจะตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอภายในเครือขายของบริษัท
ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด จากนั้นเขาไปท่ีเว็บไซตสวนกลางของบริษัท http://wwwlsl ซ่ึงจะแสดงเมนู
ในการเขาใชงานในระบบตาง ๆ ภายในบริษัท แลวใหผูใชเลือกในสวนหัวขอ LSL Management 
Online แลวกด  แลวคลิกในหัวขอ   Supplies System Online ดังแสดงในรูป ข.1 
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รูป ข.1 แสดงเมนูในการเขาใชงานในระบบตาง ๆ ภายในบริษัท 

 
ข.1.1 การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 

 หลังจากท่ีผูทําทําการคลิกเมนู Supplies System Online แลวผูใชจะตองระบุช่ือผูใชงาน
และรหัสผาน เพื่อยืนยันวาผูใชมีสิทธ์ิการใชงานระบบ ดังรูป ข.2 
 

 
รูป ข.2 แสดงเมนูในการเขาใชงานในระบบพัสดุ 

- ใหผูใชงานระบุช่ือผูใชงานและรหัสผาน 

- กดปุม  เพื่อเขาสูระบบ หรือกดปุม  เพื่อลางขอมูล 
- ผูใชระบบสามารถเลือกภาษาไทยไดโดยกดปุม  ดังรูป ข.3 หรือหากตองการ 

เปล่ียนกลับมาเปนภาษาอังกฤษโดยกดปุม  ดังรูป ข.2  
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รูป ข.3 แสดงเมนูในการเขาใชงานในระบบพัสดุ 

- หากผูใชไมระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานระบบจะแสดงขอความแจงเตือน  ดังรูป  ข.4 
 

 
รูป  ข.4 แสดงขอความแจงเตือนเม่ือไมระบุช่ือผูใชและรหัสผาน 

- หากผูใชระบุช่ือผูใชงานผิดหรือรหัสผานผิดระบบจะแสดงขอความแจงเตือน  
ดังรูป  ข.5 และ ข.6 

 
รูป  ข.5 แสดงขอความแจงเตือนเม่ือระบุช่ือผูใชผิด 
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รูป  ข.6 แสดงขอความแจงเตือนเม่ือระบุรหัสผานผิด 

- หลังจากผูใชผานการตรวจสอบสิทธ์ิแลว จะพบกับหนาหลักของระบบพัสดุ ดังรูป ข.7 

 
รูป  ข.7 แสดงหนาหลักของระบบพัสด ุ

 
ข.1.2 การเปล่ียนรหัสผาน 

 ผูใชงานสามารถเปล่ียนรหัสผานไดเพื่อความสะดวกในการใชงานและในดานความ

ปลอดภัย โดยใหผูใชคลิกท่ี   ในสวนแสดงขอมูลของผูใช ดังรูป ข.8 
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รูป  ข.8 แสดงเมนูการเปล่ียนรหัสผาน 

  จากนั้นผูใชจะพบกับหนาจอการเปล่ียนรหสัผาน ดังรูป ข.9 

 
รูป  ข.9 แสดงเมนูการเปล่ียนรหัสผาน 

- ใหผูใชระบุรหัสผานเดิม 
- ใหผูใชระบุรหัสผานใหม 
- ใหผูใชระบุรหัสผานใหมอีกคร้ัง ซ่ึงรหัสตองเหมือนกับรหัสผานใหม 

- กด  เพื่อทําการปรับปรุงขอมูล หรือ กดปุม   เพื่อลางขอมูล 
- หากผูใชไมระบุขอมูลระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.10 

 
  รูป  ข.10 แสดงขอความเตือนหากผูใชไมระบุขอมูล 

- หากผูใชไมระบุขอมูลรหัสผานเดิมผิดระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.11 
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รูป  ข.11 แสดงขอความเตือนหากผูใชระบุขอมูลรหัสผานเดิมผิด 

- หากผูใชไมระบุขอมูลรหัสผานใหมตางกันระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.12 

 
รูป  ข.12 แสดงขอความเตือนหากผูใชระบุขอมูลรหัสผานใหมตางกัน 

- หากผูใชไมระบุขอมูลรหัสผานใหมนอยกวา 5 ตัวอักษรระบบจะแสดงขอความเตือน  
ดังรูป ข.13 

 
รูป  ข.13 แสดงขอความเตือนหากผูใชระบุขอมูลรหัสผานใหมนอยกวา 5 ตัวอักษร 

 
- หลังจากผูใชเปล่ียนรหัสผานแลวระบบจะแสดงขอความ ดังรูป ข.14 
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รูป ข.14 แสดงขอความหลังจากผูใชเปล่ียนรหัสผานแลว 

 หลังจากเปล่ียนรหัสผานผูใชจะยังสามารถใชงานระบบได จนกวาผูใชจะออกจากระบบ

หรือผูใชจะออกจากระบบทันทีก็ใหกดปุม  เพื่อออกจากระบบแลว ก็สามารถเขาสู
ระบบไดเหมือนเดิม โดยทําตามข้ันตอน ข.1 การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 
 
ข.2  การใชงานระบบพัสดุในสวนผูดูแลระบบ 
 สําหรับผูใชท่ีไดรับสิทธ์ิผูดูแลระบบ ( Admin) ผูใชจะใชงานได 1 โมดูล 3 เมนู  
ดังรูป ข.15 

 
รูป ข.15 แสดงเมนูการใชงานของผูดูแลระบบ 

ข.2.1 การตั้งคาโปรแกรม (Setting Program) 
ข.2.1.1 การเพิ่มโปรแกรม 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.16 เปนรูปประกอบ 
1. ใหผูใชระบุช่ือโปรแกรม 
2. เลือกโมดูลของโปรแกรม 
3. เลือกไฟลของโปรแกรมซ่ึงระบบจะแสดงไฟลนามสกุล .aspx 

4. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
5. จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลท่ีทําการบันทึกแลว 
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รูป ข.16 ข้ันตอนการเพิ่มโปรแกรม  

- หากผูใชไมระบุช่ือโปรแกรมระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.17 

 
รูป ข.17 แสดงขอความเตือนเม่ือไมระบุช่ือโปรแกรม  

- หากผูใชไมเลือกไฟลของโปรแกรมระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.18 

 
รูป ข.18 แสดงขอความเตือนเม่ือไมเลือกไฟลของโปรแกรม 

ข.2.1.2 การปรับปรุงโปรแกรม 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.19 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการโปรแกรมท่ีตองการปรับปรุงซ่ึงรายการโปรแกรมนั้น ท่ีชอง Del 

จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวารายการได
ถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการปรับปรุงได 

2. ปรับปรุงช่ือโปรแกรม 
3. เลือกโมดูลของโปรแกรม 
4. เลือกไฟลของโปรแกรมซ่ึงระบบจะแสดงไฟลนามสกุล .aspx 

5. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
หมายเหตุ หากผูใชตองการปรับปรุงเฉพาะช่ือโปรแกรมสามารถขามข้ันตอนท่ี 3 และ 4 ได 
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รูป ข.19 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงโปรแกรม 

ข.2.1.3 การลบโปรแกรม 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.20 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการโปรแกรมท่ีตองการลบซ่ึงรายการโปรแกรมนั้น ท่ีชอง Del จะ 

สามารถคลิกเลือกรายการได  แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป แสดงวารายการไดถูก
นําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. กดปุม  
3. ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 
กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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รูป ข.20 แสดงข้ันตอนการลบโปรแกรม 

 หมายเหตุ  ทุก ๆ ตารางแสดงขอมูลในระบบพัสดุจะมีหมายเลขกํากับดานลางหมายถึง 
จํานวนหนาของขอมูลท่ีถูกแบงออกใหเปนสัดสวน ผูใชสามารถเลือกหนาไดโดยการคลิกท่ี 
หมายเลขหนาท่ีตองการ 

ข.2.1.4 การคนหาโปรแกรม 

  ผูใชสามารถคนหาโดยระบุขอมูลสวน   

จากนั้นกดปุม  ระบบก็จะแสดงผลขอมูลออกมา 
ข.2.2 การตั้งคากลุมผูใชงานโปรแกรม (Setting Group of User) 

   ข.2.2.1 การเพิ่มกลุมผูใชงานโปรแกรม 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.21 เปนรูปประกอบ 
1. ระบุช่ือ 

2. กดปุม  จากนั้นระบบจะแสดงโมดูลออกมา 
3. เลือกโมดูลเพื่อใหระบบแสดงโปรแกรมท่ีอยูในโมดูล 
4. เลือก  ในชอง Use ตามโปรแกรมท่ีตองการหรือเลือก  อีกคร้ัง 

ใหเปน  เพื่อยกเลิกการเลือกโปรแกรม  
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รูป ข.21 แสดงข้ันตอนการเพิ่มกลุมผูใชงานโปรแกรม 

- หากผูใชไมระบุช่ือกลุมระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.22 

 
รูป ข.22 แสดงขอความเตือนเม่ือไมระบุช่ือกลุม 

   ข.2.2.2 การปรับปรุงกลุมผูใชงานโปรแกรม 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.23 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม   
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม 
3. เลือกรายการจากหนาตางใหมท่ีระบบแสดง 

4. กดปุม  เพื่อทําการปรับปรุง และผูใชสามารถเพ่ิมโปรแกรมลงใน 
กลุมไดดังข้ันตอนท่ี 4 ของ ข.2.1.1 
  หมายเหตุ  ผูใชจะไมสามารถปรับปรุงขอมูล หากมีการเพิ่มโปรแกรมลงในกลุมผูใชงาน
โปรแกรมแลวได แตจะสามารถเพ่ิมโปรแกรมลงไปในกลุมผูใชงานโปรแกรมได 

  หมายเหตุ  ระบบพัสดุในหนาตางใหมหลังจากผูใชกดปุม  ผูใชสามารถคนหาขอมูล 

ตามท่ีปุม  ระบุได โดยระบุขอมูลท่ีตองการคนหาในชอง  
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 จากนั้นกดปุม  เพื่อแสดงขอมูล 

 
รูป ข.23 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงกลุมผูใชงานโปรแกรม 

ข.2.3 การตั้งคาผูใชงานระบบ (Setting User) 
 ข.2.3.1 การเพิ่มผูใชงาน 

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.24 เปนรูปประกอบ 
1. ระบุขอมูลผูใชงานระบบใหครบถวน 
2. กดปุม  เพื่อตรวจสอบ ช่ือผูใชงานวามีในระบบแลวหรือไม หากยังไมมี 

ช่ือผูใชงานระบบจะแสดง  แตถาหากมีช่ือผูใชงานแลวจะแสดง  

3. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
4. ระบบจะแสดงผูใชงานระบบท่ีเพิ่มเขาไป 
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รูป ข.24 แสดงข้ันตอนการเพิ่มผูใชงาน 

- หากผูใชระบุขอมูลไมครบถวนระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.25 

 
รูป ข.25 แสดงขอความเตือนเม่ือระบุขอมูลไมครบถวน 

   ข.2.3.2 การปรับปรุงผูใชงาน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.26 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการผูใชงานท่ีตองการปรับปรุง 
2. ปรับปรุงรายการ 

3. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
หมายเหตุ สําหรับการผูใชงานระบบจะมีสวนท่ีหามทําการแกไข คือ สวนรหัสพนักงาน 
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รูป ข.26 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงผูใชงาน 

ข.2.3.3 การคนหาผูใชงาน 

  ผูใชสามารถคนหาโดยระบุขอมูลสวน   

จากนั้นกดปุม  ระบบก็จะแสดงผลขอมูลออกมา 
 
ข.3  การใชงานระบบพัสดุสําหรับเจาหนาท่ีธุรการของแตละแผนก  

สําหรับผูใชท่ีไดรับสิทธ์ิเจาหนาท่ีธุรการแผนก ( Purchase Request User ) ผูใชจะใชงานได 
3 โมดูล ดังรูป ข.27 ซ่ึงแตละโมดูลก็จะมีเมนูในการใชงานแตกตางกันไป 
 

 
รูป ข.27 แสดงโมดูล 
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 ข.3.1 โมดูลใบขอซ้ือ (Purchase Request)   
 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 4 เมนู ดงัรูป ข.28 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.28 แสดงเมนูในโมดูล Purchase Request 

  ข.3.1.1 การตั้งคางบประมาณ (Purchase Request Budget Setup) 

     ข.3.1.1.1 การเพิ่มงบประมาณ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.29 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุขอมูลในสวนตาง ๆ ใหครบถวน 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
3. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีบันทึกแยกตามแผนกและฝาย 

 
รูป ข.29 แสดงข้ันตอนการเพิ่มงบประมาณ 

- หากผูใชระบุขอมูลไมครบถวนระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.30 

 
รูป ข.30 แสดงขอความเตือนเม่ือระบุขอมูลไมครบถวน 

- หากผูใชระบุขอมูลปผิดระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.31 
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รูป ข.31 แสดงขอความเตือนเม่ือระบุขอมูลปผิด 

   ข.3.1.1.2 การปรับปรุงขอมูลงบประมาณ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.32 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการท่ีตองการปรับปรุง 
2. ปรับปรุงขอมูล 

3. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 

 
รูป ข.32 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงงบประมาณ 

   ข.3.1.1.3 การลบขอมูลงบประมาณ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.33 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการงบประมาณที่ตองการลบซ่ึงรายการโปรแกรมน้ันท่ีชอง Delจะ 

สามารถคลิกเลือกรายการได   

2. กดปุม  เพื่อลบขอมูล 
3. ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 
กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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รูป ข.33 แสดงข้ันตอนการลบงบประมาณ 

   ข.3.1.1.4 การคนหางบประมาณ 

   ผูใชสามารถคนหาโดยระบุขอมูลสวน  

จากนั้นกดปุม  ระบบก็จะแสดงผลขอมูลออกมา 

  ข.3.1.2 การตั้งคาเสนทางการอนุมัติ (Purchase Request Approve Route Entry) 

   การต้ังคาเสนทางการอนุมัติในหนึ่งเสนทาง สามารถใชได 2 สวน คือ  สําหรับ 
ใบขอซ้ือจะขออนุมัติท้ัง 3 ระดับ สวนใบเบิกวัสดุจะใชเฉพาะการขออนุมัติในระดับ 1 เทานั้น 

   ข.3.1.2.1 การเพิ่มเสนทางอนุมัต ิ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.34 เปนรูปประกอบ 

1. เลือกขอมูลในสวนตาง ๆ ใหครบถวน 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
3. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีบันทึกแยกตามแผนกและฝาย 

 
รูป ข.34 แสดงข้ันตอนการเพิ่มเสนทางอนุมัติ 

ข.3.1.2.2 การปรับปรุงเสนทางอนุมัติ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.35 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการโปรแกรมท่ีตองการปรับปรุงซ่ึงรายการเสนทางอนุมัตินั้น ท่ีชอง  

Del จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวา
รายการไดถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการปรับปรุงได 
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2. ปรับปรุงเสนทางอนุมัติ 

3. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

รูป ข.35 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงเสนทางอนุมัติ 

ข.3.1.2.3 การลบเสนทางอนุมัติ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.36 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการโปรแกรมท่ีตองการลบซ่ึงรายการเสนทางอนุมัตินั้น ท่ีชอง Del  

จะสามารถคลิกเลือกรายการได  แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป แสดงวารายการได
ถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. กดปุม  
3. ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 
กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 

รูป ข.36 แสดงข้ันตอนการลบเสนทางอนุมัติ 
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   ข.3.1.2.4 การคนหาเสนทางอนุมัต ิ

   ผูใชสามารถคนหาโดยระบุขอมูลสวน  

จากนั้นกดปุม  ระบบก็จะแสดงผลขอมูลออกมา 
  หมายเหตุ การคนหาเสนทางอนุมัติ เม่ือผูใชระบุช่ือเพื่อใชในการคนหาระบบจะคนหาจาก
ช่ือท้ัง 3 ระดับ (Level_1, Level_2, Level_3) 

  ข.3.1.3 การออกใบขอซ้ือ (Purchase Request Entry) 

   ข.3.1.3.1 การเพิ่มใบขอซ้ือ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.37 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุขอมูลใบขอซ้ือในสวนตาง ๆ ใหครบถวน 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
3. ระบบจะแสดงหมายเลขใบขอซ้ือและสถานะใบขอซ้ือโดยอัตโนมัติ 
4. ระบบจะแสดงสวนสําหรับบันทึกรายการใบขอซ้ือ 
5. ระบุขอมูลรายการพัสดุท่ีตองการออกใบขอซ้ือ เม่ือผูใชระบุอักษรต้ังแต 

ตัวท่ี 3 เปนตนไป ระบบจะแสดงรายช่ือพัสดุท่ีมีในระบบ โดยอัตโนมัติสามารถเลือกเง่ือนไขจาก 

 
6. เม่ือระบุรายการพัสดุครบถวนแลว ใหผูใชคลิก  ในชอง          เม่ือบันทึก 

รายการเสร็จระบบจะเพิ่มแถวเพื่อบันทึกรายการใหทีละแถว 

  ในกรณีท่ีผูใชตองการออกใบขอซ้ือซ่ึงมีขอมูลคลายคลึงกัน ผูใชสามารถคลิก ใน
ชอง  เพื่อบันทึกใบขอซ้ือดวยขอมูลเดิม แตเปนหมายเลขใหมได 
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รูป ข.37 แสดงข้ันตอนการเพิ่มใบขอซ้ือ 

-  หากผูใชระบุขอมูลไมครบถวนระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.38 

 
รูป ข.38 แสดงขอความเตือนเม่ือระบุขอมูลไมครบถวน 

- หากผูใชระบุขอมูลผิดระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.39 

 
รูป ข.39 แสดงขอความเตือนเม่ือระบุขอมูลผิด 

ข.3.1.3.2 การปรับปรุงใบขอซ้ือ 
  การปรับปรุงใบขอซ้ือ จะสามารถปรับปรุงไดเฉพาะ ใบขอซ้ือนั้นผูใชงานเปน 
ผูบันทึกเองเทานั้น และสถานะของใบขอซ้ือเปนใบใหม หรือ ใบขอซ้ือถูกยับยั้ง 

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.40 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองใบขอซ้ือ 
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2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
3. กดเลือกรายการใบขอซ้ือท่ีตองการปรับปรุง 
4. ระบบจะแสดงใบขอซ้ือท่ีผูใชบันทึกในระบบ 

5. เม่ือปรับปรุงใบขอซ้ือแลวกดปุม   
6. ปรับปรุงรายการพัสดุ หากไมมีการปรับปรุงขอมูลในสวนนี้ขามไปขอ 7 

7. ใหผูใชคลิก  ในชอง    เพื่อบันทึกรายการพสัดุ 
หมายเหตุ สําหรับการผูใชงานระบบจะมีสวนท่ีหามทําการแกไข คือ สวนหมายเลขใบขอซ้ือ 

 
รูป ข.40 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงใบขอซ้ือ 

ข.3.1.3.3 การลบใบขอซ้ือ 
  การลบใบขอซ้ือ จะสามารถลบไดเฉพาะ ใบขอซ้ือนั้นผูใชงานเปนผูบันทึกเอง 
เทานั้น และสถานะของใบขอซ้ือเปนใบใหม หรือ ใบขอซ้ือถูกยับยั้ง  

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.41 เปนรูปประกอบ 
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1. กดปุม  ในชองใบขอซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
3. กดเลือกรายการใบขอซ้ือท่ีตองการลบ 
4. ระบบจะแสดงใบขอซ้ือท่ีผูใชบันทึกในระบบ 

5. กดปุม  ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 
กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 

รูป ข.41 แสดงข้ันตอนการลบใบขอซ้ือ 
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ข.3.1.3.4 การลบรายการพัสดุในใบขอซ้ือ 
  การลบรายการพัสดุใบขอซ้ือ จะสามารถลบไดเฉพาะ ใบขอซ้ือนั้นผูใชงานเปนผู
บันทึกเองเทานั้น และสถานะของใบขอซ้ือเปนใบใหม หรือ ใบขอซ้ือถูกยับยั้ง 

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.42 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองใบขอซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
3. กดเลือกรายการใบขอซ้ือท่ีตองการลบ 
4. ระบบจะแสดงใบขอซ้ือท่ีผูใชบันทึกในระบบ 

5. คลิกเลือก  ในชอง  ท่ีตรงกับรายการพัสดุท่ีตองการลบ 

6. กดปุม  ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 
รูป ข.42 แสดงข้ันตอนการลบรายการพัสดุในใบขอซ้ือ 



 

  
117 

 

 

 ข.3.1.4 การตดิตามสถานะใบขอซ้ือ (Purchase Request Tracking) 
  ข.3.1.4.1 รายงานโดยการอนุมัต ิ

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.43 เปนรูปประกอบ 

1. คลิกเลือก  ในชองเง่ือนไขในการคนหา 
2. กดปุม  เพื่อแสดงรายงาน 
3. ระบบจะแสดงรายงานโดยการอนุมัติ ดังรูป 

 
 

 
รูป ข.43 แสดงข้ันตอนการแสดงรายงานโดยการอนุมัติ 

-  หากผูใชไมระบุเง่ือนไขระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.44 

 
รูป ข.44 แสดงขอความเตือนเม่ือไมระบุเง่ือนไข 

-  หากผูใชระบุเง่ือนไขแตไมระบุขอมูลระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.45 

 
รูป ข.45 แสดงขอความเตือนระบุเง่ือนไขแตไมระบุขอมูล 
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  ข.3.1.4.1 รายงานโดยหมายเลขใบส่ังซ้ือ 
  ข้ันตอนการทาํงานเหมือนหวัขอ ข.3.1.4.1 แตกตางกันเพยีงในข้ันตอนท่ี 2 ใหผูใช

กดปุม  แทนระบบจะแสดงรายงานดังรูป 

 
ข.3.2 โมดูลใบขอซ้ือ (Purchase Order)   

 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 1 เมนู ดงัรูป ข.46 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.46 แสดงเมนูในโมดูล Purchase Order 

  ข.3.2.1 การตดิตามสถานะใบส่ังซ้ือ 
ข.3.2.1.1 รายงานโดยสถานะใบส่ังซ้ือ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.47 เปนรูปประกอบ 

1. คลิกเลือก  ในชองเง่ือนไขในการคนหา 

2. กดปุม  เพื่อแสดงรายงาน 
3. ระบบจะแสดงรายงานโดยสถานะใบส่ังซ้ือ ดังรูป 

 

 
รูป ข.47 แสดงข้ันตอนการแสดงรายงานสถานะใบส่ังซ้ือ 



 

  
119 

 

 

ข.3.2.1.2 รายงานโดยการรบัสินคา 
  ข้ันตอนการทาํงานเหมือนหวัขอ ข.3.2.1.1 แตกตางกันเพยีงในข้ันตอนท่ี 2 ใหผูใช

กดปุม  แทนระบบจะแสดงรายงานดังรูป 

 

ข.3.2.1.3 รายงานโดยสถิติใบส่ังซ้ือ 
  ข้ันตอนการทาํงานเหมือนหวัขอ ข.3.2.1.1 แตกตางกันเพยีงในข้ันตอนท่ี 2 ใหผูใช

กดปุม  แทนระบบจะแสดงรายงานดังรูป 

 

ข.3.3 โมดูลการจัดการพัสดุ (Supply)   

 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 5 เมนู ดงัรูป ข.48 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.48 แสดงเมนูในโมดูล Supply 

  ข.3.3.1 การตดิตามสถานะพัสดุ (Supply Stock Card) 

     ข.3.3.1.1 การแสดงขอมูลความเคล่ือนไหวของพัสด ุ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.49 เปนรูปประกอบ 

1. เลือกขอมูลในสวนตาง ๆ  
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2. ระบบจะแสดงขอมูลความเคล่ือนไหวของพัสดุ 

 

รูป ข.49 แสดงข้ันตอนการติดตามสถานะพัสด ุ

 ข.3.3.2 การออกใบเบิกวัสดุ (Supply Requisition Entry) 
  ข.3.3.2.1 การเพิ่มใบเบิกวัสด ุ

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.50 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุขอมูลใบเบิกวัสดใุนสวนตาง ๆ ใหครบถวน 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
3. ระบบจะแสดงหมายเลขใบเบิกวัสดแุละสถานะใบเบิกวสัดุโดยอัตโนมัติ 
4. ระบบจะแสดงสวนสําหรับบันทึกรายการใบขอซ้ือ 
5. ระบุขอมูลรายการวัสดุท่ีตองการออกใบเบิกวัสดุ เม่ือผูใชระบุอักษรต้ังแต 

ตัวท่ี 3 เปนตนไป ระบบจะแสดงรายช่ือวัสดุท่ีมีในระบบ โดยอัตโนมัติสามารถเลือกเง่ือนไขจาก 

 

6. เม่ือระบุรายการพัสดุครบถวนแลว ใหผูใชคลิก  ในชอง    เม่ือบันทึก 

รายการเสร็จระบบจะเพิ่มแถวเพื่อบันทึกรายการใหทีละแถว 

  ในกรณีท่ีผูใชตองการออกใบเบิกวัสดุซ่ึงมีขอมูลคลายคลึงกัน ผูใชสามารถคลิก ใน
ชอง  เพื่อบันทึกใบเบิกวัสดดุวยขอมูลเดิม แตเปนหมายเลขใหมได 
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รูป ข.50 แสดงข้ันตอนการเพิ่มใบเบิกวัสดุ 

-  หากผูใชระบุขอมูลไมครบถวนระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.51 

 
รูป ข.51 แสดงขอความเตือนเม่ือระบุขอมูลไมครบถวน 

- หากผูใชระบุขอมูลผิดระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.52 

 
รูป ข.52 แสดงขอความเตือนเม่ือระบุขอมูลผิด 

ข.3.3.2.2 การปรับปรุงใบเบิกวัสดุ 
  การปรับปรุงใบเบิกวัสดุ จะสามารถปรับปรุงไดเฉพาะ ใบขอซ้ือนั้นผูใชงานเปน 
ผูบันทึกเองเทานั้น และสถานะของใบเบกิวัสดุเปนใบใหม หรือ ใบเบิกวัสดุถูกยับยั้ง 

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.53 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองใบหมายเลขใบเบิกวัสด ุ
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
3. กดเลือกรายการใบเบิกวัสดุท่ีตองการปรับปรุง 
4. ระบบจะแสดงใบเบิกวัสดุท่ีผูใชบันทึกในระบบ 
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5. เม่ือปรับปรุงใบเบิกวัสดแุลวกดปุม   
6. ปรับปรุงรายการวัสดุ หากไมมีการปรับปรุงขอมูลในสวนนี้ขามไปขอ 7 

7. ใหผูใชคลิก  ในชอง    เพื่อบันทึกรายการวสัดุท่ีทําการเบิก 
หมายเหตุ สําหรับการผูใชงานระบบจะมีสวนท่ีหามทําการแกไข คือ สวนหมายเลข 

ใบเบิกวัสดุ 

 
รูป ข.53 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงใบเบิกวัสด ุ

ข.3.3.2.3 การลบใบเบิกวัสดุ 
  การลบใบเบิกวัสดุ จะสามารถลบไดเฉพาะ ใบเบิกวัสดุ นั้นผูใชงานเปนผูบันทึก
เองเทานั้น และสถานะของใบเบิกวัสดุ เปนใบใหม หรือ ใบเบิกวัสดุถูกยับยัง้  

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.54 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองใบเบิกวัสด ุ
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
3. กดเลือกรายการใบเบิกวัสดุ ท่ีตองการลบ 
4. ระบบจะแสดงใบเบิกวัสดุ ท่ีผูใชบันทึกในระบบ 
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5. กดปุม  ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 
กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 
รูป ข.54 แสดงข้ันตอนการลบใบเบิกวัสด ุ

ข.3.3.2.4 การลบรายการพัสดุในใบเบิกวัสดุ 
  การลบรายการพัสดุใบเบิกวสัดุ จะสามารถลบไดเฉพาะ ใบเบิกวัสดุ นัน้ผูใชงาน
เปนผูบันทึกเองเทานั้น และสถานะของใบเบิกวัสดุ เปนใบใหม หรือ ใบเบิกวัสดุถูกยบัยั้ง 

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.55 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองใบขอซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
3. กดเลือกรายการใบเบิกวัสดุ ท่ีตองการลบ 
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4. ระบบจะแสดงใบเบิกวัสดุ ท่ีผูใชบันทึกในระบบ 

5. คลิกเลือก  ในชอง  ท่ีตรงกับรายการวัสดุท่ีตองการลบ 

6. กดปุม  ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 
รูป ข.55 แสดงข้ันตอนการลบรายการวัสดุในใบเบิกวัสดุ 

ข.3.3.3 การแสดงรายการครุภัณฑ (Supply List Of Asset) 

     ข.3.3.3.1 การแสดงขอมูลรายการครุภัณฑ 

   หลังจากผูใชเขาสูสวนนี้แลว จะพบกับรายการครุภณัฑในระบบ ดังรูป ข.56 

ผูใชสามารถคนหาขอมูลจาการระบุขอมูลท่ีตองการคนหาในชอง  

จากนั้นกดปุม   
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รูป ข.56 แสดงขอมูลครุภัณฑในระบบ 

ข.3.3.4 การแสดงขอมูลการซอมครุภัณฑ (Supply Repair Asset Entry) 

   ข.3.3.4.1 การเพิ่มขอมูลการซอมครุภัณฑ 
   การเพิ่มขอมูลสวนนี้ จะเพ่ิมขอมูลหลังจากท่ีทําการซอมครุภัณฑและออกใบส่ังซ้ือ
เรียบรอยแลว  

   หลังจากข้ันตอนในหัวขอ 3.3.3.1 ใหผูใชกด  จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล
การซอมครุภัณฑข้ึนมาใหม 
   ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.57 เปนรูปประกอบ 

1. เลือกครุภัณฑท่ีตองการเพิ่มประวัติการซอม 
2. ระบุรายละเอียดการซอม 

3. คลิกเลือก  ในชอง  ท่ีตรงกับรายการ เพื่อบันทึกขอมูล 

 
รูป ข.57 แสดงข้ันตอนเพ่ิมขอมูลการซอมครุภัณฑ 

ข.3.3.4.2 การปรับปรุงขอมูลการซอมครุภัณฑ 
   ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.58 เปนรูปประกอบ 

1. เลือกครุภัณฑท่ีตองการปรับปรุงขอมูลการซอมครุภัณฑ 
2. ปรับปรุงขอมูล 
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3. คลิกเลือก  ในชอง  ท่ีตรงกับรายการ เพื่อปรับปรุงขอมูล 

 
รูป ข.58 แสดงข้ันตอนปรับปรุงขอมูลการซอมครุภัณฑ 

ข.3.3.4.2 การลบขอมูลการซอมครุภัณฑ 
   ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.59 เปนรูปประกอบ 

1. เลือกรายการครุภัณฑท่ีมีขอมูลการซอมครุภัณฑท่ีตองการลบ 

2. คลิกเลือก  ในชอง  ท่ีตรงกับขอมูลการซอมท่ีตองการลบ 

3. กดปุม  ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 

 

รูป ข.59 แสดงข้ันตอนการลบขอมูลการซอมครุภัณฑ 
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ข.3.3.5 การตดิตามสถานะใบเบิกวัสดุ (Supply Tracking) 
ข.3.3.5.1 รายงานโดยการอนุมัต ิ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.60 เปนรูปประกอบ 

1. คลิกเลือก  ในชองเง่ือนไขในการคนหา 
2. กดปุม  เพื่อแสดงรายงาน 

ระบบจะแสดงรายงานโดยการอนุมัติ ดังรูป 

 
 

 
รูป ข.60 แสดงข้ันตอนการแสดงรายงานโดยการอนุมัติ 

-  หากผูใชไมระบุเง่ือนไขระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.61 

 
รูป ข.61 แสดงขอความเตือนเม่ือไมระบุเง่ือนไข 

-  หากผูใชระบุเง่ือนไขแตไมระบุขอมูลระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.62 

 
รูป ข.62 แสดงขอความเตือนระบุเง่ือนไขแตไมระบุขอมูล 
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ข.4  การใชงานระบบพัสดุสําหรับเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิในการอนุมัติการขอซ้ือและการเบิกวัสดุ 

สําหรับผูใชท่ีไดรับสิทธ์ิเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิในการอนุมัติการขอซ้ือและการเบิกวัสด ุ
( Purchase Request Approval ) ผูใชจะใชงานได  1โมดูล ดังรูป ข.63  

 
รูป ข.63 แสดงโมดูล 

 ข.4.1 โมดูลใบขอซ้ือ (Purchase Request)   
 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 3 เมนู ดงัรูป ข.64 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.64 แสดงเมนูในโมดูล Purchase Request 

  ข.4.1.1 การอนุมัติใบขอซ้ือ (Purchase Request Approve by Level) 

     ข.4.1.1.1 การอนุมัติใบขอซ้ือ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.65 เปนรูปประกอบ 

1. เลือกระดับในการอนุมัติจากชอง 

 
2. เลือกการอนุมัติโดยทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  

 หากผูใชเห็นดวยไมตองทํา ข้ันตอนท่ี 3  

3. ระบุเหตุผลในการยับยั้ง(Hold)หรือยกเลิก(Cancel)ใบขอซ้ือ จากนั้น 

กด  ชอง Hold หรือ Cancel ในข้ันตอนท่ี 2  

 
รูป ข.65 แสดงข้ันตอนการเพิ่มงบประมาณ 
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- หากไมระบุเง่ือนไขในการยับยั้งหรือยกเลิกระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.66 

 
รูป ข.66 แสดงขอความเตือนไมเม่ือระบุเง่ือนไขในการยับยั้งหรือยกเลิก 

ข.4.1.1.2 การอนุมัติใบเบิกวัสดุในระดับท่ี 1 
ข้ันตอนการใชงานจะเหมือนกับขอหวั ข.4.1.1.1 การอนุมัติใบขอซ้ือ เพียงแต 

ใหผูใชเปล่ียนเปน  ระบบก็จะแสดงใบเบิกวัสดุออกมา 
ข.4.1.2 การแสดงคาใชจายและงบประมาณ(Purchase Request Budget Report) 

ข.4.1.2.1 การแสดงคาใชจายและงบประมาณแยกตามแผนก 
 ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้ ดูรูป ข.67 เปนรูปประกอบ 

1. เลือกเง่ือนไขการแสดงรายงานคาใชจายและงบประมาณ  
2. เลือกการเง่ือนไขการแสดงรายงานโดยทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  

By Department เม่ือตองการดูคาใชจายและงบประมาณแยกตามฝาย 

By Factory เม่ือตองการดูคาใชจายและงบประมาณแยกตามแผนก 

3. ระบบจะแสดงขอมูลคาใชจายและงบประมาณตามเง่ือนไข 
4. เม่ือผูใชเลือกเงื่อนไข By Factory จะสามารถแสดงรายงานโดยรวมได 

5. กดปุม  แสดงรายงานดังภาพ  
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รูป ข.67 แสดงข้ันตอนการแสดงคาใชจายและงบประมาณ 

ข.4.1.3 การติดตามสถานะใบขอซ้ือ (Purchase Request Tracking) 
ใหผูใชศึกษาไดจากหัวขอ ข.3.1.4 การติดตามสถานะใบขอซ้ือ 

 
ข.5  การใชงานระบบพัสดุสําหรับเจาหนาท่ีจัดซ้ือ 

สําหรับผูใชท่ีไดรับสิทธ์ิเจาหนาท่ีจดัซ้ือ ( Purchase Order User ) ผูใชจะใชงานได 3 โมดูล 
ดังรูป ข.68 ซ่ึงแตละโมดูลกจ็ะมีเมนูในการใชงานแตกตางกันไป 
 

 
รูป ข.68 แสดงโมดูล 

 ข.5.1 โมดูลจัดการขอมูลพืน้ฐาน (System Management)   
 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 8 เมนู ดงัรูป ข.69 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้
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รูป ข.69 แสดงเมนูในโมดูล System Management 

  ข.5.1.1 การตั้งคาการชําระเงนิ (Setting Payment) 

     ข.5.1.1.1 การเพิ่มขอมูลการชําระเงิน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.70 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุช่ือการชําระเงิน 
2. ระบุรายละเอียดคําอธิบาย 

3. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
4. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชเพิ่มเขาไป 

 

 
รูป ข.70 แสดงข้ันตอนการเพิ่มการชําระเงิน 
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- หากไมระบุการชําระเงินระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.71 

 
   รูป ข.71 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชไมระบุการชําระเงิน 

   ข.5.1.1.2 การปรับปรุงขอมูลการชําระเงิน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.72 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการการชําระเงินท่ีตองการปรับปรุงซ่ึงรายการการชําระเงินนั้นท่ี 

ชอง Del จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวา
รายการไดถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการปรับปรุงได 

2. ปรับปรุงช่ือการชําระเงิน 
3. ปรับปรุงรายละเอียดคําอธิบาย 

4. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

 
รูป ข.72 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงการชําระเงิน 

   ข.5.1.1.3 การลบขอมูลการชําระเงิน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.73 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการการชําระเงินท่ีตองการลบซึ่งรายการการชําระเงินนั้นท่ี 
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ชอง Del จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวา
รายการไดถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. กดปุม ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 
รูป ข.73 แสดงข้ันตอนการลบการชําระเงิน 

  ข.5.1.2 การตั้งคาการขนสง (Setting Shipment) 

     ข.5.1.2.1 การเพิ่มขอมูลการขนสง 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.74 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุช่ือการชําระเงิน 
2. ระบุรายละเอียดคําอธิบาย 

3. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
4. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชเพิ่มเขาไป 
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รูป ข.74 แสดงข้ันตอนการเพิ่มการขนสง 

- หากไมระบุการขนสงระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.75 

 
   รูป ข.75 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชไมระบุการชําระเงิน 

   ข.5.1.2.2 การปรับปรุงขอมูลการขนสง 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.76 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการการขนสงท่ีตองการปรับปรุงซ่ึงรายการการขนสงนั้นท่ี 

ชอง Del จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวา
รายการไดถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการปรับปรุงได 

2. ปรับปรุงการขนสง 

3. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
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รูป ข.76 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงการขนสง 

   ข.5.1.2.3 การลบขอมูลการขนสง 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.77 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการการขนสงท่ีตองการลบซ่ึงรายการการขนสงนั้นท่ีชอง Del จะ 

สามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวารายการไดถูก
นําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. กดปุม ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 
รูป ข.77 แสดงข้ันตอนการลบการชําระเงิน 

  ข.5.1.3 การตั้งคาสกุลเงิน (Setting Currency) 

     ข.5.1.3.1 การเพิ่มขอมูลสกุลเงิน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.78 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุช่ือสกุลเงิน 
2. ระบุสัญลักษณสกุลเงิน 

3. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
4. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชเพิ่มเขาไป 
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รูป ข.78 แสดงข้ันตอนการเพิ่มการชําระเงิน 

- หากไมระบุสกุลเงินระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.79 

 
   รูป ข.79 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชไมระบุสกุลเงิน 

   ข.5.1.3.2 การปรับปรุงขอมูลสกุลเงิน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.80 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการสกุลเงินท่ีตองการปรับปรุงซ่ึงรายการสกุลเงินนั้นท่ีชอง Del 

จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวารายการได
ถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการปรับปรุงได 

2. ปรับปรุงช่ือสกุลเงิน 
3. ปรับปรุงสัญลักษณสกุลเงิน 

4. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

 
รูป ข.80 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงสกุลเงิน 
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   ข.5.1.3.3 การลบขอมูลสกุลเงิน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.81 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการสกุลเงินท่ีตองการลบซ่ึงรายการสกุลเงินนั้นท่ีชอง Del  

จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวารายการได
ถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. กดปุม ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 
รูป ข.81 แสดงข้ันตอนการลบการชําระเงิน 

  ข.5.1.4 การตั้งคาภาษี (Setting Tax) 

     ข.5.1.4.1 การเพิ่มขอมูลภาษี 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.82 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุช่ือภาษ ี
2. ระบุหมายเลขบัญชี 

3. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
4. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชเพิ่มเขาไป 
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รูป ข.82 แสดงข้ันตอนการเพิ่มสกุลเงิน 

- หากไมระบุภาษีระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.83 

 
รูป ข.83 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชไมระบุภาษ ี

   ข.5.1.4.2 การปรับปรุงขอมูลภาษี 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.84 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการภาษีท่ีตองการปรับปรุงซ่ึงรายการภาษีนั้นท่ีชอง Del 

จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวารายการได
ถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการปรับปรุงได 

2. ปรับปรุงช่ือภาษี 
3. ปรับปรุงหมายเลขบัญชี 

4. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

 
รูป ข.84 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงภาษ ี
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   ข.5.1.4.3 การลบขอมูลภาษี 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.85 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการภาษีท่ีตองการลบซ่ึงรายการภาษีนั้นท่ีชอง Del จะสามารถ 

คลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวารายการไดถูกนําไปใช
ในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. กดปุม ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 
รูป ข.85 แสดงข้ันตอนการลบภาษ ี

    

  ข.5.1.5 การตั้งคาผูจําหนาย (Setting Supplier) 

     ข.5.1.5.1 การเพิ่มขอมูลผูจําหนาย 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.86 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุรายละเอียดผูจําหนายใหครบถวน 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูป ข.86 แสดงข้ันตอนการเพิ่มขอมูลผูจําหนาย 

- หากไมระบุผูจําหนายระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.87 

 

   รูป ข.87 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชไมระบุผูจําหนาย 

   ข.5.1.5.2 การปรับปรุงขอมูลผูจําหนาย 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.88 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองผูจําหนาย 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม ใหผูใชเลือกขอมูลท่ีตองการปรับปรุง 
3. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชบันทึกไว จากนั้นใหผูปรับปรุงขอมูลใน 

สวนตาง ๆ ตามตองการ 

4. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูป ข.88 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงผูจําหนาย 

   

  ข.5.1.6 การตั้งคาประเภทของพัสดุ (Setting Type Of Product) 

     ข.5.1.6.1 การเพิ่มขอมูลประเภทของพัสด ุ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.89 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุประเภทของพัสดุ 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
3. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชเพิ่มเขาไป 



 

  
142 

 

 

 
รูป ข.89 แสดงข้ันตอนการเพิ่มประเภทของพัสดุ 

- หากไมระบุประเภทของพัสดุระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.90 

 
   รูป ข.90 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชไมระบุประเภทของพัสดุ 

    

   ข.5.1.6.2 การปรับปรุงประเภทของพัสด ุ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.91 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการประเภทของพสัดุท่ีตองการปรับปรุงซ่ึงรายการประเภทของ 

พัสดุนั้น ท่ีชอง Del จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  
แสดงวารายการไดถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. ปรับปรุงประเภทของพัสดุ 

3. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
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รูป ข.91 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงประเภทของพัสด ุ

   ข.5.1.6.3 การลบขอมูลประเภทของพัสด ุ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.92 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการประเภทของพสัดุท่ีตองการลบซ่ึงรายการการขนสงนั้นท่ี 

ชอง Del จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวา
รายการไดถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. กดปุม ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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รูป ข.92 แสดงข้ันตอนการลบประเภทของพัสดุ 

    

  ข.5.1.7 การตั้งคาหนวยนบั (Setting Unit Of Measure) 

     ข.5.1.7.1 การเพิ่มหนวยนับ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.93 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุตัวยอภาษาอังกฤษ 
2. ระบุตัวยอภาษาไทย 
3. ระบุคําเต็มของหนวยนับ 

4. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
5. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชเพิ่มเขาไป 
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รูป ข.93 แสดงข้ันตอนการเพิ่มหนวยนับ 

- หากระบุขอมูลไมครบระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.94 

 
   รูป ข.94 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชระบุขอมูลไมครบ 

   ข.5.1.7.2 การปรับปรุงหนวยนับ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.95 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการหนวยนับท่ีตองการปรับปรุงซ่ึงรายการหนวยนับนั้นท่ี 

ชอง Del จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวา
รายการไดถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการปรับปรุงได 

2. ปรับปรุงหนวยนับ 

3. กดปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
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รูป ข.95 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงหนวยนับ 

   ข.5.1.7.3 การลบหนวยนับ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.96 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรายการหนวยนับท่ีตองการลบซ่ึงรายการหนวยนับนั้นท่ีชอง Del 

จะสามารถคลิกเลือกรายการได   แตถาหากผูใชไมสามารถเลือกไดดังรูป  แสดงวารายการได
ถูกนําไปใชในระบบแลว จะไมสามารถทําการลบได 

2. กดปุม ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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รูป ข.96 แสดงข้ันตอนการลบหนวยนับ 

  ข.5.1.8 การตั้งคาพัสดุ (Setting Product) 

     ข.5.1.8.1 การเพิ่มพัสด ุ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.97 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุรายละเอียดผูจําหนายใหครบถวน 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 

 
รูป ข.97 แสดงข้ันตอนการเพิ่มพัสด ุ
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- หากไมระบุช่ือพัสดุระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.98 

 
   รูป ข.98 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชไมระบุช่ือพัสด ุ

- หากเลือกชนิดไฟลผิดระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.99 

 
รูป ข.99 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชเลือกชนิดไฟลผิด 

   ข.5.1.8.2 การปรับปรุงพัสด ุ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.100 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองช่ือพัสดุ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
3. ใหผูใชเลือกขอมูลท่ีตองการปรับปรุง 
4. ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชบันทึกไว จากนั้นใหผูปรับปรุงขอมูลใน 

สวนตาง ๆ ตามตองการ 

5. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 

 
รูป ข.100 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงพัสดุ 
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ข.5.2 โมดูลใบขอซ้ือ (Purchase Request)   
เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 2 เมนู ดงัรูป ข.101 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.101 แสดงเมนูในโมดลู Purchase Request 

ข.5.2.1 การติดตามสถานะใบขอซ้ือ (Purchase Request Tracking) 
ใหผูใชศึกษาไดจากหัวขอ ข.3.1.4 การติดตามสถานะใบขอซ้ือ 

  ข.5.2.2 การเปล่ียนใบขอซ้ือเปนใบส่ังซ้ือ (Purchase Request Generate to PO) 

     ข.5.2.2.1 การเปล่ียนใบขอซ้ือเปนใบส่ังซ้ือ 

   ขอมูลใบขอซ้ือท่ีผานการอนุมัติในระดับท่ี 3 แลวเทานัน้ ท่ีมองเห็นในการใชงาน
สวนนี้ ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.102 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุขอมูลผูจําหนาย 
2. ระบุเง่ือนไขการชําระเงินและการขนสง 
3. ระบุการเปล่ียนใบขอซ้ือ 

1 : 1 หมายถึง ใบขอซ้ือ 1 ใบ เปล่ียนเปนใบส่ังซ้ือ 1 ใบ 
1 : N หมายถึง ใบขอซ้ือหลาย ๆ ใบ เปล่ียนเปนใบส่ังซ้ือ 1 ใบ 

4. ผูใชสามารถดูรายละเอียดการส่ังซ้ือได จากนั้นคลิกเลือก  ในชอง Gen  

5. กดปุม  เพื่อเปล่ียนใบขอซ้ือเปนใบส่ังซ้ือ หลังจากท่ีผูใชกดปุม 

แลวรายการที่เปล่ียนเปนใบส่ังซ้ือแลวจะหายไปโดยอัตโนมัติ 

 
รูป ข.102 แสดงข้ันตอนการเปล่ียนใบขอซ้ือเปนใบส่ังซ้ือ 
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ข.5.3 โมดูลใบสั่งซ้ือ (Purchase Order)   

 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 7 เมนู ดงัรูป ข.103 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.103 แสดงเมนูในโมดลู Purchase Order 

  ข.5.3.1 การออกใบส่ังซ้ือ (Purchase Order Entry) 

   การออกใบส่ังซ้ือจะมีอยู 2 แบบ คือ  

1. การออกใบส่ังซ้ือโดยผานการออกใบขอซ้ือมากอน 

     ข.5.3.1.1 การออกใบส่ังซ้ือโดยผานการออกใบขอซ้ือมากอน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.104 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  จากชองหมายเลขใบสั่งซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม 
3. ใบส่ังซ้ือท่ีผานการออกใบขอซ้ือมากอนจะไมมีขอมูล Department เลือก 

ใบส่ังซ้ือท่ีผูใชตองการ 

4. ระบบจะแสดงขอมูลใบส่ังซ้ือท่ีผูใชเลือก 

5. กดปุม  ระบบจะแสดงรายงานใบส่ังซ้ือ  ดังรูป 
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รูป ข.104 แสดงข้ันตอนการออกใบส่ังซ้ือโดยผานการออกใบขอซ้ือมากอน 

 หมายเหตุ ในข้ันตอนนี้ผูใชจะไมสามารถแกไขรายละเอียดการส่ังซ้ือได ยกเวนแตผูใชจะ
เปนระดับ Manager ของฝายจัดซ้ือเทานั้น 
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ข.5.3.1.2 การเปล่ียนใบส่ังซ้ือใหกลับเปนใบขอซ้ือโดยผานการออกใบขอซ้ือมากอน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนในหัวขอ ข.5.3.1.1 การเพิ่มออกใบส่ังซ้ือ จนถึงข้ันตอนท่ี 4 

จากนั้นกดปุม   ผูใชจะพบกบัขอความยืนยัน ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อเปล่ียนใบส่ังซ้ือใหกลับเปนใบขอซ้ือหรือกด  เพื่อยกเลิก
เปล่ียนใบส่ังซ้ือใหกลับเปนใบขอซ้ือ 

 

ข.5.3.1.3 การปรับปรุงใบส่ังซ้ือโดยผานการออกใบขอซ้ือมากอน 
ในสวนนี้ผูใชจะสามารถปรับปรุงไดเฉพาะรายการที่ส่ังซ้ือเทานั้น และผูท่ีมีสิทธ์ิ 

ในการปรับปรุงขอมูลสวนนี้ คือ ระดับ Manager ของฝายจัดซ้ือเทานั้น แตจะไมสามารถแกไข
รายละเอียดการส่ังซ้ือพัสดุได ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.105 เปนรูป 

1. กดปุม  จากชองหมายเลขใบขอซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม 
3. ใบส่ังซ้ือท่ีผานการออกใบขอซ้ือมากอนจะไมมีขอมูล Department เลือก 

ใบส่ังซ้ือท่ีผูใชตองการ 

4. ระบบจะแสดงขอมูลใบส่ังซ้ือท่ีผูใชเลือก ( ไมสามารถปรับปรุงสวนนี้ได ) 
5. ทําการรับปรุงขอมูล 
6. คลิกเลือก  ในชองรายการท่ีผูใชทําการปรับปรุง 
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รูป ข.105 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงใบส่ังซ้ือ 

2. การออกใบส่ังซ้ือในกรณีเรงดวน 

ข.5.3.1.4 การออกใบส่ังซ้ือในกรณีเรงดวน 

กรณีนีจ้ะใชกต็อเม่ือมีการตองการใบส่ังซ้ือในกรณีเรงดวน ใหผูใชทําตามข้ันตอน 

ดังนี้  ดูรูป ข.106 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุขอมูลใบส่ังซ้ือในสวนตาง ๆ ใหครบถวน 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
3. ระบบจะแสดงหมายเลขใบส่ังซ้ือและสถานะใบส่ังซ้ือโดยอัตโนมัติ 
4. ระบบจะแสดงสวนสําหรับบันทึกรายการใบส่ังซ้ือ 
5. ระบุขอมูลรายการพัสดุท่ีตองการออกใบส่ังซ้ือ เม่ือผูใชระบุอักษรต้ังแต 

ตัวท่ี 3 เปนตนไป ระบบจะแสดงรายช่ือพัสดุท่ีมีในระบบ โดยอัตโนมัติสามารถเลือกเง่ือนไขจาก 

 
6. เม่ือระบุรายการพัสดุครบถวนแลว ใหผูใชคลิก  ในชอง          เม่ือบันทึก 

รายการเสร็จระบบจะเพิ่มแถวเพื่อบันทึกรายการใหทีละแถว 
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7. กดปุม  เพื่อแสดงรายงานดงัข้ันตอนท่ี 7 ในขอ ข.5.3.1.1 

  ในกรณีท่ีผูใชตองการออกใบส่ังซ้ือซ่ึงมีขอมูลคลายคลึงกัน ผูใชสามารถคลิก ใน
ชอง  เพื่อบันทึกใบส่ังซ้ือดวยขอมูลเดิม แตเปนหมายเลขใหมได 

 

รูป ข.106 แสดงข้ันตอนการออกใบส่ังซ้ือในกรณีเรงดวน 

ข.5.3.1.5 การปรับปรุงใบส่ังซ้ือในกรณีเรงดวน 
   ใหผูใชศึกษาไดจากหัวขอ ข.5.3.1.3 การปรับปรุงใบส่ังซ้ือโดยผานการออก 
ใบขอซ้ือมากอน 

ข.5.3.1.6 การลบใบส่ังซ้ือในกรณีเรงดวน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.107 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  จากชองหมายเลขใบสั่งซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม 
3. ใบส่ังซ้ือท่ีผานการออกใบขอซ้ือมากอนจะมีขอมูล Department เลือก 
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ใบส่ังซ้ือท่ีผูใชตองการ 

4. ระบบจะแสดงขอมูลใบส่ังซ้ือท่ีผูใชเลือก 

5. กดปุม  เพื่อลบใบส่ังซ้ือ 

  หมายเหตุ ผูใชจะลบใบขอซ้ือไดในกรณีท่ีสถานะเปนใบใหมอยูเทานั้น (PO) 

 
รูป ข.107 แสดงข้ันตอนการลบใบส่ังซ้ือท้ังใบ 

ข.5.3.1.6 การลบรายการพัสดุในใบส่ังซ้ือในกรณีเรงดวน 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.108 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  จากชองหมายเลขใบสั่งซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม 
3. ใบส่ังซ้ือท่ีผานการออกใบขอซ้ือมากอนจะมีขอมูล Department เลือก 

ใบส่ังซ้ือท่ีผูใชตองการ 

4. ระบบจะแสดงขอมูลการส่ังซ้ือพัสดุ 
5. คลิกเลือก  ลองในชอง   
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6. กดปุม ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
  หมายเหตุ ผูใชจะลบรายการพัสดุในใบส่ังซ้ือไดในกรณท่ีีสถานะเปนใบใหมอยูเทานัน้ 
(PO) 

 
รูป ข.108 แสดงข้ันตอนการลบรายการพัสดุในใบส่ังซ้ือ 

  ข.5.3.2 การรับพัสดุ (Purchase Order Receive Entry) 
ข.5.3.2.1 การเพิ่มขอมูลการรับพัสดุ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.109 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  จากชองหมายเลขใบขอซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม 
3. ใบส่ังซ้ือท่ีตองการรับพัสดุ 
4. ระบบจะแสดงขอมูลการส่ังซ้ือพัสดุ 
5. ระบุหมายเลขใบแจงหนี้ (Invoice No) จํานวน(Qty)  

6. คลิกเลือก  ลงในชอง   
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7. ระบบจะแสดงหมายเลขการรับพัสดุใหโดยอัตโนมัติ 

  หมายเหตุ  เม่ือผูใชรับพัสดุครบตามจํานวนท่ีส่ังแลว รายการท่ีรับสินคาครบแลวจะหายไป 

 

รูป ข.109 แสดงข้ันตอนการเพิ่มขอมูลการรับพัสดุ 

ข.5.3.2.1 การปรับขอมูลการรับพัสดุ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.110 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  จากชองหมายเลขใบสั่งซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม 
3. เลือกใบขอซ้ือท่ีมีรายการรับพัสดุท่ีผูใชตองการปรับปรุง 
4. ระบบจะแสดง  ข้ึนมาใหผูใชคลิก 1 คร้ัง 
5. ระบบจะแสดงประวัติการรับสินคา ใหผูใชเลือกขอมูลท่ีตองการปรับปรุง 

ตามหมายเลข SRN ท่ีระบบกําหนดให 

6. ปรับปรุงขอมูลท่ีตองการ 

7. คลิกเลือก  ลงในชอง   แตถาผูใชไมสามารถคลิกเลือกไดแสดงวา 

ไมสามารถปรับปรุงขอมูลนี้ได เพราะขอมูลรายการนั้นถูกนําไปใชในระบบแลว 
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รูป ข.110 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงการรับพัสดุ 

 ข.5.3.3 ประวัติการรับพัสดุ (Purchase Order History Receive) 
ใหผูใชศึกษาไดจาก  ข.5.3.2.1 การปรับขอมูลการรับพัสดุ 

ข.5.3.4 การเปล่ียนสถานะใบส่ังซ้ือใหสมบูรณ (Purchase Order History Receive) 
หนาจอแสดงผลในสวนนี้ จะแสดงเฉพาะรายการพัสดุ ท่ีผูใชมีการรับสินคาแลว 

แต ยังรับสินคาไมครบ ( สถานะ PS ) 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.111 เปนรูปประกอบ 
1. คลิกเลือก  ลงในชอง Full ผูใชควรระมัดระวังการต้ังคาเปล่ียนสถานะ 

ใบส่ังซ้ือใหสมบูรณ เพราะเม่ือผูใชคลิกเลือกแลว ขอมูลจะหายไปทันที เนื่องจากระบบจะเปน
เปล่ียนสถานะใบส่ังซ้ือใหเปนใบส่ังซ้ือท่ีสมบูรณทันที 

 
รูป ข.111 แสดงข้ันตอนการเปล่ียนสถานะใบส่ังซ้ือใหสมบูรณ 
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ข.5.3.5 การประเมินผูจําหนาย  (Purchase Order Evaluation) 
  ข.5.3.5.1 การเพิ่มขอมูลประเมินผูจําหนาย   

ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.112 เปนรูปประกอบ 
1. เลือกรอบการประเมิน 

2. กดปุม  จากชองหมายเลขใบขอซ้ือ 
3. ระบบจะแสดงหนาตางใหม 
4. เลือกใบส่ังซ้ือท่ีตองการประเมิน 

5. กดปุม  เพื่อบันทึกรอบการประเมิน 
6. ระบบจะแสดงขอมูลการส่ังซ้ือพัสดุ 
7. ระบุเลือกระบุคะแนน โดยคลิกเลือก  ตามระดับคะแนนและเง่ือนไข 

การประเมิน 

 
รูป ข.112 แสดงข้ันตอนการเพิ่มขอมูลการประเมินผูจําหนาย 

  - หากผูใชไมกดปุม  กอนใหคะแนนระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.113 

     
รูป  ข.113 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชไมกดปุมบันทึกกอนใหคะแนน 
ข.5.3.5.1 การปรับปรุงขอมูลประเมินผูจําหนาย   
ใหผูใชศึกษาไดจาก  ข.5.3.5.1 การเพิ่มขอมูลประเมินผูจําหนาย  จากนั้นใหผูใช 
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ทําตามข้ันตอนท่ี 1-4 อีกคร้ัง จากนั้นระบบจะแสดงผลการประเมินท่ีผูใชเคยบันทึกไวแลว เพื่อใช
เพียงแคคลิกเลือก     ตามระดับคะแนนและเง่ือนไขการประเมิน ระบบกจ็ะปรับปรุงคะแนนโดย
อัตโนมัติ 

ข.5.3.6 การแสดงรายการการประเมินผูจําหนาย  (Purchase Order List Of -Evaluation) 
แตละสวนมีความหมายดังนี ้ ดูรูป ข.114 เปนรูปประกอบ 

1. ถามีเคร่ืองหมาย  แสดงวาใบขอซ้ือนั้นมีการประเมินผูจาํหนายแลว 
2. หากผูใชตองการประเมินผูจาํหนาย ใหคลิก   เพื่อประเมินผูจําหนาย 

ซ่ึงจะมีใหผูใชศึกษาจากขอ ข.5.3.5.1 การเพิ่มขอมูลประเมินผูจําหนาย 

3. แสดงรายงานแผนภูมิภาพโดยรวมของผูจาํหนาย เม่ือผูใชคลิก  ระบบ
จะแสดงรายงาน ดังรูป 

 

 
รูป ข.114 แสดงรายการการประเมินผูจําหนาย 

ข.5.3.7 การตดิตามสถานะใบส่ังซ้ือ (Purchase Order Tracking) 
  ข.5.3.7.1 รายงานโดยสถานะใบส่ังซ้ือ 
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ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.115 เปนรูปประกอบ 

1. คลิกเลือก  ในชองเง่ือนไขในการคนหา 
2. กดปุม  เพื่อแสดงรายงาน 
3. ระบบจะแสดงรายงานโดยสถานะใบส่ังซ้ือ ดังรูป 

 

 
รูป ข.115 แสดงข้ันตอนการแสดงรายงานโดยสถานะใบส่ังซ้ือ 

- หากผูใชไมระบุเง่ือนไขระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.43 
- หากผูใชระบุเง่ือนไขแตไมระบุขอมูลระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.116 

 
รูป ข.116 แสดงขอความเตือนระบุเง่ือนไขแตไมระบุขอมูล 

ข.5.3.7.2 รายงานโดยการรบัสินคา 
ข้ันตอนการทาํงานเหมือนหวัขอ ข.5.3.7.1 รายงานโดยสถานะใบส่ังซ้ือ แตกตาง 

กันเพยีงในข้ันตอนท่ี 2 ใหผูใชกดปุม  แทนระบบจะแสดงรายงานดังรูป 
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ข.5.3.7.3 รายงานโดยสถิติใบส่ังซ้ือ. 
ข้ันตอนการทาํงานเหมือนหวัขอ ข.5.3.7.1 รายงานโดยสถานะใบส่ังซ้ือ แตกตาง 

กันเพยีงในข้ันตอนท่ี 2 ใหผูใชกดปุม  แทนระบบจะแสดงรายงานดังรูป 

 
ข.6  การใชงานระบบพัสดฝุายบัญชีในสวนงานพัสด ุ

สําหรับผูใชท่ีไดรับสิทธ์ิฝายบัญชีในสวนงานพัสดุ ( Account of the Supply) ผูใชจะใชงาน
ได 1 โมดูล ดังรูป ข.117 ซ่ึงแตละโมดูลกจ็ะมีเมนูในการใชงานแตกตางกันไป 

 
รูป ข.117 แสดงโมดูล 

ข.6.1 โมดูลการจัดการพัสดุ (Supply)   
 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 8 เมนู ดงัรูป ข.118 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.118 แสดงเมนูในโมดลู Supply 

ข.6.1.1  การตัง้คาจุดสูงสุดและต่ําสุดของพัสดุ (Supply Min and Max Entry)   



 

  
163 

 

 

  ข.6.1.1.1 การปรับปรุงจุดสูงสุดและต่ําสุดของพัสด ุ
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.119 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุตัวเลขคาตํ่าสุดของพัสดุ 
2. ระบุตัวเลขคาสูงสุดของพัสดุ 

3. คลิกเลือก  ในชอง   เพื่อบันทึกขอมูล 

 
รูป ข.119 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงจุดสูงสุดและตํ่าสุดของพัสดุ 

- หากผูใชระบุขอมูลคาตํ่าสุดมากกวาคาสูงสุดระบบจะแสดงขอความเตือนดังรูป ข.120 

 
รูป ข.120 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชระบุขอมูลคาตํ่าสุดมากกวาคาสูงสุด 

ข.6.1.2  ระบบแสดงความเคล่ือนไหวของพัสดุ (Supply Stock Card)   
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.121 เปนรูปประกอบ 

1. เลือกปท่ีตองการทราบความเคล่ือนไหวของพัสดุ 
2. เลือกเดือนท่ีตองการทราบความเคล่ือนไหวของพัสด ุ
3. เลือกพัสดุท่ีตองการทราบความเคล่ือนไหวของพัสด ุ
4. ระบบจะแสดงขอมูล  การเขา-ออก และยอดคงเหลือของพัสดุในเดือนละปท่ี 

ผูใชเลือก 
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  หมายเหตุ      มีความหมาย
ดังนี ้

  สีเขียว  หมายถึง  จํานวนคงเหลือของพัสดุอยูในระดบัปกติ 

  สีแดง  หมายถึง  จํานวนคงเหลือของพัสดุตํ่ากวาระดับปกติ 

  สีน้ําเงิน  หมายถึง  จํานวนคงเหลือของพัสดุสูงกวาระดับปกติ 

  สีดํา  หมายถึง  ยังไมไดกําหนดจุดสูงสุดและตํ่าของ
พัสดุ

 
รูป ข.121 แสดงข้ันตอนการใชงานสวนแสดงความเคล่ือนไหวของพสัดุ 

ข.6.1.3  การจัดการครุภัณฑ (Supply Asset Entry)   
ข.6.1.3.1 การเพิ่มขอมูลครุภณัฑ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.122 เปนรูปประกอบ 

1. ระบุขอมูลครุภัณฑในสวนตาง ๆ ใหครบถวน 

2. กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
3. ระบบจะแสดงหมายเลขครุภัณฑโดยอัตโนมัติ 
4. ระบบจะแสดงสวนสําหรับบันทึกรายการครุภัณฑ 
5. ระบุขอมูลรายการครุภัณฑท่ีตองการ เม่ือผูใชระบุอักษรต้ังแตตัวท่ี 3 เปนตนไป 

ระบบจะแสดงรายช่ือวัสดุท่ีมีในระบบ โดยอัตโนมัติสามารถเลือกเง่ือนไข

จาก  

6. เม่ือระบุรายการครุภัณฑครบถวนแลว ใหผูใชคลิก  ในชอง    เม่ือ 

บันทึกรายการเสร็จระบบจะเพ่ิมแถวเพ่ือบันทึกรายการใหทีละแถว 
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  ในกรณีท่ีผูใชตองบันทึกขอมูลครุภัณฑซ่ึงมีขอมูลคลายคลึงกัน ผูใชสามารถคลิก ใน
ชอง  เพื่อบันทึกขอมูลครุภัณฑดวยขอมูลเดมิ แตเปนหมายเลขใหมได 

 
รูป ข.122 แสดงข้ันตอนการเพิ่มขอมูลครุภัณฑ 

 
- หากผูใชระบุขอมูลไมครบถวนระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.123 

 
รูป ข.123 แสดงขอความเตือนเม่ือระบุขอมูลไมครบถวน 

 
ข.6.1.3.2 การปรับขอมูลครุภัณฑ 
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.124 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองใบหมายเลขครุภัณฑ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
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3. กดเลือกรายการครุภัณฑท่ีตองการปรับปรุง 
4. ระบบจะแสดงครุภัณฑท่ีผูใชบันทึกในระบบ 

5. เม่ือปรับปรุงขอมูลครุภัณฑแลวกดปุม   
6. ปรับปรุงรายการครุภัณฑหากไมมีการปรับปรุงขอมูลในสวนนี้ขามไปขอ 7 

7. ใหผูใชคลิก  ในชอง    เพื่อบันทึกขอมูลครุภัณฑ 
หมายเหตุ สําหรับการผูใชงานระบบจะมีสวนท่ีหามทําการแกไข คือ สวนหมายเลข 

ครุภัณฑ, จํานวนซ้ือ, หมายเลขบัญชีของครุภัณฑ, วันท่ีซ้ือ, ซ้ือจาก, แผนก 

 
รูป ข.124 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงขอมูลครุภัณฑ 

ข.6.1.3.3 การลบรายการครุภัณฑ 
  ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้ ดูรูป ข.125 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  ในชองใบขอซ้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนาตางใหม  
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3. กดเลือกรายการครุภัณฑ ท่ีตองการลบ 
4. ระบบจะแสดงครุภัณฑ ท่ีผูใชบันทึกในระบบ 

5. คลิกเลือก  ในชอง  ท่ีตรงกับรายการครุภัณฑท่ีตองการลบ 

6. กดปุม  ผูใชจะพบกับขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 

 

กดปุม  เพื่อลบขอมูล หรือกด  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 
รูป ข.125 แสดงข้ันตอนการลบรายการครุภัณฑ 

ข.6.1.4  การอนุมัติใบเบิกวัสดุในระดับฝายบัญชี (Supply Approve)   
ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.126 เปนรูปประกอบ 



 

  
168 

 

 

1. เลือก  เพื่อแสดงใบเบิกวัสดท่ีุรอการอนุมัติ หรือ เลือก  
เพื่อแสดงใบเบิกวัสดุท่ีผูใชยกเลิก 

2. เลือกการอนุมัติโดยทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  

 หากผูใชเห็นดวยไมตองทํา ข้ันตอนท่ี 3  

3. ระบุเหตุผลในการยับยั้ง(Hold)หรือยกเลิก(Cancel)ใบเบิกวัสด ุจากนั้น 

กด  ชอง Hold หรือ Cancel ในข้ันตอนท่ี 2  

4. กด  ระบบจะแสดงรายการเบิกวัสด ุ
5. หากวัสดุในคลังไมเพียงพอ ระบุจํานวนท่ีผูใชคางจาย 

6. ใหผูใชคลิก  ในชอง    เพื่อบันทึกขอมูลครุภัณฑ 

รูป ข.126 แสดงข้ันตอนการอนุมัติใบเบิกวัสดุในระดับฝายบัญชี 

ข.6.1.5  การแสดงรายการครุภัณฑ (Supply List Of Asset) 
  ใหผูใชศึกษาไดจากขอ ข.3.3.3 การแสดงรายการครุภณัฑ 

ข.6.1.6  การแสดงขอมูลการซอมครุภัณฑ (Supply Repair Asset Entry) 
ใหผูใชศึกษาไดจากขอ ข.3.3.4 การเพิ่มขอมูลการซอมครุภัณฑ 
สําหรับเจาหนาท่ีสวนงานพสัดจุะสามารถพิมพรายงานประวัติการซอมครุภัณฑ 

โดยกดปุม  ระบบจะแสดงรายงานดังรูป 
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ข.6.1.7  การปดยอด/ยกเลิกการปดยอดของวัสดุ (Supply Period Close) 
 ข.6.1.7.1 การปดยอดวัสด ุ
 ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.127 เปนรูปประกอบ 

1. กดปุม  เพื่อทําการปดยอดวัสดุในปและเดือนนั้น 

2. ระบบแสดงขอความเพื่อใหผูใชยืนยัน เลือกกด   เพื่อ 

ดําเนินการปดยอด หรือ กด  เพื่อยกเลิกการปดยอด 
3. เม่ือระบบทําการปดยอดเรียบรอยแลว จะแสดงขอความแจง 

 
รูป ข.127 แสดงข้ันตอนการปดยอดวัสด ุ
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- หากผูใชทําการปดยอดทับกนัระบบจะแสดงขอความเตือน ดังรูป ข.128 

 
รูป ข.128 แสดงขอความเตือนเม่ือผูใชทําการปดยอดทับกัน 

ข.6.1.7.2 การยกเลิกการปดยอดวัสด ุ
 ใหผูใชทําตามข้ันตอนดังนี้  ดูรูป ข.129 เปนรูปประกอบ 

4. กดปุม  เพื่อทําการยกเลิกปดยอดวัสดใุนปและเดือนนั้น 

5. ระบบแสดงขอความเพื่อใหผูใชยืนยัน เลือกกด   เพื่อ 

ดําเนินการยกเลิกปดยอด หรือ กด  เพื่อยกเลิก 
6. เม่ือระบบทําการยกเลิกการปดยอดเรียบรอยแลว จะแสดงขอความ 

แจงใหผูใช 

 
 

รูป ข.129 แสดงข้ันตอนการยกเลิกการปดยอดวัสด ุ
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ข.6.1.7.3 การแสดงรายงานยอดวัสดุคงเหลือ 

หลังจากผูใชทําการปดยอดแลวระบบจะแสดงปุม  ใหผูใชกดปุม 

 จากนั้น ระบบจะแสดงรายงาน ดังรูป 

 
 
ข.7  การใชงานระบบพัสดุสําหรับผูบริหาร 

สําหรับผูใชท่ีไดรับสิทธ์ิผูบริหาร ( Vice President ) ผูใชจะใชงานได 2 โมดูล 
ดังรูป ข.130 ซ่ึงแตละโมดูลกจ็ะมีเมนูในการใชงานแตกตางกันไป 

 
รูป ข.130 แสดงโมดูล 

ข.7.1 โมดูลใบขอซ้ือ (Purchase Request)   
 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 2 เมนู ดงัรูป ข.131 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.131 แสดงเมนูในโมดลู Purchase Request 

   ข.7.1.1 การตดิตามสถานะใบขอซ้ือ (Purchase Request Tracking) 
  ใหผูใชศึกษาไดจากขอ ข.3.1.4 การติดตามสถานะใบขอซื้อ 
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 ข.7.1.2 การแสดงคาใชจายและงบประมาณ (Purchase Request Budget Report) 
ใหผูใชศึกษาไดจากขอ ข.4.1.2 การแสดงคาใชจายและงบประมาณ 

  ข.7.2 โมดูลการจัดการพัสดุ (Supply)   
 เม่ือผูใชลากเมาไปช้ีท่ีโมดูล ระบบจะแสดงเมนู 1 เมนู ดงัรูป ข.132 ซ่ึงจะมีการใชงานดังนี ้

 
รูป ข.132 แสดงเมนูในโมดลู Supply 

   ข.7.2.1 การตดิตามสถานะใบเบิกวัสดุ (Supply Tracking) 
ใหผูใชศึกษาไดจากขอ ข.3.3.5 การติดตามสถานะใบเบิกวัสด ุ

   สําหรับผูบริหารจะมีรายงานเพ่ิมข้ึนมาอีก 1 รายงาน คือ รายงานพัสดุท้ังหมด 

ใหผูใชกดปุม  ระบบจะแสดงรายงานดังรูป  
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จดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงเตือนจากระบบ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกสจะแจงเตือนเม่ือเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติ ทําการอนุมัติ/ยับยั้ง/ยกเลิก 

ใบขอซ้ือ และใบเบิกวัสดุ และเจาหนาท่ีธุรการแผนกออกใบขอซ้ือ หรือ ออกใบเบิกวัสดุ 
 
เม่ือเจาหนาท่ีธุรการแผนกออกใบขอซ้ือ หรือ เจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติทําการอนุมัติใน

ระดับท่ี 1 หรือ 2 จดหมายอิเล็กทรอนิกสจะแจงเตือน ดังรูป ข.133 

 
รูป ข.133 แสดงจดหมายอิเล็กทรอนิกสรองขอการอนุมัติใบขอซ้ือ 

  
เม่ือเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติทําการยับยั้งใบขอซ้ือในระดับท่ี 1 ถึง 3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส

จะแจงเตือน ดังรูป ข.134 

 
รูป ข.134 แสดงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงการยับยั้งใบขอซ้ือ 

 
เม่ือเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติทําการยกเลิกใบขอซ้ือในระดับท่ี 1 ถึง 3 จดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจะแจงเตือน ดังรูป ข.135 
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รูป ข.135 แสดงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงการยับยั้งใบขอซ้ือ 

 
เม่ือเจาหนาท่ีธุรการแผนกออกใบเบิกวัสดุ หรือ เจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติทําการอนุมัติ 

ในระดับท่ี 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกสจะแจงเตือน ดังรูป ข.136 

 
รูป ข.136 แสดงจดหมายอิเล็กทรอนิกสรองขอการอนุมัติใบเบิกวัสด ุ

 
เม่ือเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติในระดับท่ี 1 หรือเจาหนาท่ีบัญชีสวนงานพัสดุทําการยับยั้งใบ

เบิกวัสดุจดหมายอิเล็กทรอนิกสจะแจงเตือน ดังรูป ข.137 

 
รูป ข.137 แสดงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงการยับยั้งใบเบิกวัสด ุ
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เม่ือเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติในระดับท่ี 1 หรือเจาหนาท่ีบัญชีสวนงานพัสดุทําการยกเลิก 

ใบเบิกวัสดุ จดหมายอิเล็กทรอนิกสจะแจงเตือน ดังรูป ข.138 

 
รูป ข.138 แสดงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงการยกเลิกใบเบิกวัสด ุ

 



ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางรายงานระบบงานพัสดุ บริษทัไทยซาคาเอะ เลซ จํากดั 

 
ระบบงานพัสดุ บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จาํกัด ท่ีไดทําการพัฒนาข้ึน แตละโมดูลจะมี

รายงาน ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน คือ 
1. รายงานจากระบบใบขอซ้ือ 
2. รายงานจากระบบใบส่ังซ้ือ 
3. รายงานจากระบบวัสด ุ
4. รายงานจากระบบครุภัณฑ 

 
ค.1 รายงานจากระบบใบขอซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

177 
 

  

รูป
 ค.

1 ร
าย
งา
นโ

ดย
กา
รอ
นมุั

ติใ
บข

อซื้
อ 



 
 

178 
 

 

 

รูป
 ค.

2 ร
าย
งา
นโ

ดย
กา
รอ
อก

หม
าย
เล
ขใ
บส

ัง่ซื้
อ 



 
 

179 
 

 
รูป ค.3 รายงานคาใชจายและงบประมาณ 

 
ค.2 รายงานจากระบบใบส่ังซ้ือ 
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รูป ค.7 รายงานโดยแบบฟอรมใบส่ังซ้ือ 
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รูป ค.8 รายงานโดยแผนภูมิการประเมินผูจําหนาย 

 
ค.3 รายงานจากระบบวัสดุ 
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ค.4 รายงานจากระบบพัสดุ 

 
รูป ค.10 รายงานโดยการปดยอดพัสด ุ
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รูป ค.11 รายงานประวัติสินทรัพย(ครุภณัฑ) 
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รูป ค.13 รายงานพัสดุท้ังหมดในระบบ 
 



ภาคผนวก  ง 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
การพัฒนาระบบงานพัสดุ บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความพึงพอใจตอการใชงานระบบงานพัสดุ 
บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

2. ความคิดเห็นท่ีทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง และคําตอบนี้จะไมสงผลกระทบตอผูตอบ
แบบสอบถามใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
 แบบสอบถามมีท้ังหมด  3  ตอนคือ 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน    หนาขอความ  ซ่ึงตรงกับตําแหนงของทาน 
 

  เจาหนาท่ีธุรการ      ผูบริหาร  
   เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือ     ผูดูแลระบบ 
   เจาหนาท่ีฝายบัญชี  
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ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
    ระดับความพึงพอใจและความหมาย 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 

 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของสวนติดตอผูใชงาน      
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3. การเขาถึงขอมูลทําไดงายและสะดวก      
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก      
5. การสืบคนขอมูลทําไดงายและสะดวก      
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา      
7. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ      
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน      
9. ความครอบคลุมของรายงานในระบบสารสนเทศ      
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย      

 

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ชื่อ     นายอรรถสิทธ์ิ กุลจันทร 
 
วัน  เดือน  ป เกิด  23 กุมภาพนัธ 2525 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร   

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
ประสบการณ 2548 - 2549 หัวหนางานแผนกคอมพิวเตอร 
     โรงพยาบาลสยามราษฎร เชียงใหม 
 2549 - 2551 โปรแกรมเมอร 
     บริษัทเคฮิน ไทยแลนด จํากดั 
 2551 - 2552 โปรแกรมเมอร 
     บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด 

2552 – ปจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


