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2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 ขึ้นมา 

3. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คลิกเลือกปงบประมาณที่จัดซื้อ 
• คลิกเลือกหนวยงานผูใชจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” (รูปแวนขยาย)  
 ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา  
 
 
 

Chapter 1: บันทึกขอมูลครุภัณฑ 

รูปที่ 1.2 แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 

รูปที่ 1.1 แสดงหนาจอการเขาเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 

1. คลิกเมนู “บนัทึกขอมูลครุภัณฑกอนป 2554” 

การบันทึกขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 1.1  
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รูปที่ 1.3 แสดงหนาตางเลือกหนวยงาน 

 ใหคลิกเลือกจากชอง “เลือก” 

• คลิกเลือกหนวยงานที่ซ้ือจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” (รูปแวนขยาย)  
 ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา (ดังรูปที่ 2.3) 
ในสวนของประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ 
• คลิกเลือกประเภท 
• คลิกเลือกหมวด 
• คลิกเลือกชนิด 
• ระบุรหัสครุภัณฑ 
• ระบุรหัสสินทรัพย 
• ระบุรหัสกิจกรรม 
 
 

รูปที่ 1.4  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 
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รูปที่ 1.5  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 

ในสวนของรายละเอียดครุภณัฑ 
• ระบุรหัสครุภัณฑเดิม 
• ระบุยี่หอ/ รุน/ แบบ 
• ระบุหมายเลขเครื่อง 
• ระบุราคา 
• คลิกเลือกวิธีการไดมา 
• คลิกเลือกประเภทเงิน 
• คลิกเลือกสภาพ 
• คลิกเลือกปที่ตรวจรับ 
• คลิกเลือกวันทีต่รวจรับจากไอคอนปฏิทิน 
4. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก”  
 
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 



หนาที่  4   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 การบันทึกขอมูลครุภัณฑหลังป 2554 1.2  

รูปที่ 1.6  แสดงหนาจอการเขาเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑหลังป 2554 

1. คลิกเมนู “บนัทึกขอมูลครุภัณฑหลังป 2554” 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑหลังป 2554 ขึ้นมา 

3. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คลิกปงบประมาณที่จัดซื้อ 
• คลิกเลือกหนวยงานผูใชจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” (รูปแวนขยาย)  
 ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา  

รูปที่ 1.7  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑหลังป 2554  
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รูปที่ 1.8  แสดงหนาตางเลือกหนวยงาน 

 ใหคลิกเลือกจากชอง “เลือก” 

• ระบุจํานวน 
ในสวนของประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ 
• คลิกเลือกประเภท, หมวดและชนิด 
• รหัสครุภัณฑระบบขึ้นใหอัตโนมัติและรหสัสินทรัพยกองคลังเปนผูบันทึกให 
ในสวนของแผนงาน 
• คลิกเลือกหมวดสินทรัพย 
• ระบุรหัสศุนยตนทุนและรหสัหนวยเบิก 
• คลิกเลือกแหลงของเงิน 
• ระบุรหัสกิจกรรม 

รูปที่ 1.9  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑหลังป 2554  
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รูปที่ 1.10  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลครุภัณฑหลังป 2554  

ในสวนของรายละเอียดครุภณัฑ 
• คลิกเลือกชื่อหนวยนับ 
• ระบุยี่หอ/ รุน/ รูปแบบ, หมายเหตุเครื่องและราคา 
• คลิกเลือกวิธีการไดมา 
• ระบุผูขาย/ ผูรับจาง/ ผูบริจาค, ที่อยูผูขายและเบอรโทรศัพท 
• คลิกเลือกประเภทเงินและสภาพ 
• คลิกเลือกวันทีต่รวจรับจากไอคอนปฏิทิน 
• ระบุเลขที่ ขบ. 01, 02  
• ระบุเลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ 
4. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก” 
 
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 
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 การบันทึกขอมูลรถยนตกอนป 2554 1.3  

รูปที่ 1.11  แสดงหนาจอการเขาเมนูบันทึกขอมูลรถยนตกอนป 2554 

1. คลิกเมนู “บนัทึกขอมูลรถยนตกอนป 2554” 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตกอนป 2554ขึ้นมา 

3. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คลิกเลือกปงบประมาณที่จัดซื้อ 
• คลิกเลือกหนวยงานผูใชจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” (รูปแวนขยาย)  
 ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา (ดังรูปที่ 2.13) ใหคลิกเลือกจากชอง “เลือก” 
• คลิกเลือกหนวยงานที่ซ้ือจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” (รูปแวนขยาย)  
 ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา (ดังรูปที่ 2.13) ใหคลิกเลือกจากชอง “เลือก” 

รูปที่ 1.12  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตกอนป 2554 

รูปที่ 1.13 แสดงหนาตางเลือกหนวยงาน 
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ในสวนของประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ 
• คลิกเลือกประเภท, หมวดและชนิด 
• ระบุรหัสครุภัณฑ, รหัสสินทรัพยและรหสักิจกรรม 

ในสวนของรายละเอียดครุภณัฑ 
• ระบุรหัสครุภัณฑเดิม 
• คลิกเลือกวัน เดือน ป ที่ลงทะเบียนจากไอคอนปฏิทิน 
• คลิกเลือกจังหวัดที่จดทะเบยีน 
• ระบุทะเบียนรถและขนาดเครื่องพรอมทั้งเลือกหนวยของขนาด 
• คลิกเลือกเชื้อเพลิง 
• ระบุสี,  ยี่หอ/ รุน, หมายเลขเครื่องยนต, หมายเลขตัวถังและราคา 
• คลิกเลือกวิธีการไดมา, ประเภทเงิน, สภาพและปที่ตรวจรบั 
• คลิกเลือกวันทีต่รวจรับจากไอคอนปฏิทิน 
4. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก”  
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 

รูปที่ 1.14  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตกอนป 2554 

รูปที่ 1.15  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตกอนป 2554 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   9                              

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 การบันทึกขอมูลรถยนตหลังป 2554 1.4  

รูปที่ 1.16  แสดงหนาจอการเขาเมนูบันทึกขอมูลรถยนตหลังป 2554 

1. คลิกเมนู “บนัทึกขอมูลรถยนตหลังป 2554” 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตหลังป 2554ขึ้นมา 

3. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คลิกปงบประมาณที่จัดซื้อ 
• คลิกเลือกหนวยงานผูใชจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” (รูปแวนขยาย)  
 ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา (ดังรูปที่ 2.18) ใหคลิกเลือกจากชอง “เลือก” 
• ระบุจํานวน 

รูปที่ 1.17  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตหลังป 2554 

รูปที่ 1.18   แสดงหนาตางเลือกหนวยงาน 



หนาที่  10   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 1.19   แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตหลังป 2554 

ในสวนของประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ 
• คลิกเลือกประเภท, หมวดและชนิด 
• ระบุรหัสครุภัณฑ, รหัสสินทรัพย 

ในสวนของแผนงาน 
• คลิกเลือกหมวดสินทรัพย 
• ระบุรหัสศุนยตนทุนและรหสัหนวยเบิก 
• คลิกเลือกแหลงของเงิน 
• ระบุรหัสกิจกรรม 
 
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 

รูปที่ 1.20   แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตหลังป 2554 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   11                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 1.21   แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกขอมูลรถยนตหลังป 2554 

ในสวนของรายละเอียดครุภณัฑ 
• คลิกเลือกวัน เดือน ป ที่ลงทะเบียนจากไอคอนปฏิทิน 
• คลิกเลือกจังหวัดที่จดทะเบยีน 
• ระบุทะเบียนรถและขนาดเครื่องพรอมทั้งเลือกหนวยของขนาด 
• คลิกเลือกเชื้อเพลิง 
• ระบุสี,  ยี่หอ/ รุน, หมายเลขเครื่องยนต, หมายเลขตัวถังและราคา 
• คลิกเลือกวิธีการไดมา 
• ระบุผูขาย/ ผูรับจาง/ ผูบริจาค 
• คลิกเลือกประเภทเงินและสภาพ 
• คลิกเลือกวันทีต่รวจรับจากไอคอนปฏิทิน 
• ระบุเลขที่ ขบ. 01, 02 
• ระบุเลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ 
4. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก”  
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 



หนาที่  12   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 การตรวจสภาพครุภัณฑ 1.5 

รูปที่ 1.22  แสดงหนาจอการเขาเมนูตรวจสภาพครุภัณฑ 

1. คลิกเมนู “ตรวจสภาพครภุัณฑ” 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูตรวจสภาพครุภัณฑขึน้มา 
 

รูปที่ 1.23  แสดงหนาจอหลักของเมนูตรวจสภาพครุภัณฑ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   13                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

1.5.1 การบันทึกตรวจสภาพครุภัณฑประจําป 
1. คลิกแถบเมนู “บันทึกตรวจสภาพครุภณัฑประจําป” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรอกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูลการบันทึกตรวจสภาพครภุณัฑประจําปตางๆ ดังนี้ 
• คลิกเลือกปที่ตรวจสภาพ 
• ระบุรหัสครุภัณฑ 
ในสวนของประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ 
• คลิกเลือกประเภท, หมวดและชนิด 
ในสวนของสนิทรัพย 
• คลิกเลือกสภาพ 
หรือระบุอยางใดอยางหนึ่งกไ็ด 
3. จากนั้นคลิกปุม “คนหา” 
4. ระบบแสดงรายการขอมูลที่ตรวจสภาพขึ้นมา 
 

รูปที่ 1.24  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกตรวจสภาพครุภัณฑประจําป 



หนาที่  14   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 1.25  แสดงรายการขอมูลที่ตรวจสภาพ 

5. กรอกขอมูลการบันทึกตรวจสภาพครภุณัฑประจําปตางๆ ดังนี้ 
• คลิกเลือกวันทีต่รวจสภาพจากไอคอนปฏิทิน 
• คลิกเลือกสภาพพรอมทั้งกรอกหมายเหต ุ
• คลิกเลือก “บันทึก” 
6. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก” 

1.5.2 ประวัติการตรวจสภาพครุภัณฑ 
1. คลิกแท็บเมนู “ประวัติการตรวจสภาพครุภัณฑ” 

2. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
3. ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดครุภณัฑและประวัตกิารตรวจสภาพขึน้มา 
 

รูปที่ 1.26  แสดงหนาจอหลักของเมนูประวัติการตรวจสภาพครุภัณฑ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   15                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 1.27  แสดงขอมูลรายละเอียดครุภัณฑและประวัติการตรวจสภาพ 

4. หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกเมนูทางขาวมือ “รายละเอียดครุภัณฑ” 
5. ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลครุภัณฑเพิม่เติมขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 หากตองการแกไขประวัตกิารตรวจสภาพ  ใหคลิกสัญลักษณ "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบประวัติการตรวจสภาพ    ใหคลิกสัญลักษณ "ลบขอมูล" 

รูปที่ 1.28  แสดงรายละเอียดขอมูลครุภัณฑเพิ่มเติม 



หนาที่  16   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การบันทึกรหัสสินทรัพย 1.6 

รูปที่ 1.29  แสดงหนาจอการเขาเมนูบันทึกรหัสสินทรัพย 

1. คลิกเมนู “บนัทึกรหัสสินทรัพย” 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกรหัสสินทรัพยขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.30  แสดงหนาจอหลักของเมนูบันทึกรหัสสินทรัพย 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   17                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

3. กรอกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูลครุภัณฑตางๆ ดังนี ้

• คลิกเลือกปงบประมาณที่ตรวจรับ 
ในสวนของประเภท-หมวด-ชนิดครุภณัฑ 
• คลิกเลือกประเภท, หมวดและชนิด 

ในสวนของขอมูลหนวยงาน 
• คลิกเลือกขอมูลงานที่ตองการ 
หรือระบุอยางใดอยางหนึ่งกไ็ด 
4. จากนั้นคลิกปุม “คนหา” 
5. ระบบแสดงขอมูลครุภัณฑที่ตองการบันทึกรหัสสินทรัพยขึ้นมา 
 
 
 



หนาที่  18   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 1.31  แสดงขอมูลครุภัณฑที่ตองการบันทึกรหัสสินทรัพย 

6. กรอกขอมูลรหัสสินทรัพยพรอมทั้งคลิกเลือก “บันทึก” 
7. จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   19                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูขอมูลครุภัณฑกอนป 2554ขึ้นมา 

 หากตองการแกไขขอมูลครุภัณฑกอนป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ  "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบขอมูลครุภัณฑกอนป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ "ลบขอมูล" 
 หากตองการคนหาขอมูล ใหคลิกที่ จากนั้นระบุเงือ่นไขในการคนหา แลวคลิกปุม "คนหา" 
 
 
 
 
 

Chapter 2: การแกไข ลบ ขอมูลครุภัณฑ 

รูปที่ 2.1 แสดงหนาจอการเขาเมนูขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 

1. คลิกเมนู “ขอมูลครุภัณฑกอนป 2554” 

ขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 2.1  

รูปที่ 2.2 แสดงหนาจอหลักของเมนูขอมูลครุภัณฑกอนป 2554 



หนาที่  20   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 หากตองการดขูอมูลครุภัณฑกอนป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ  "ดูขอมูล" 

 - สามารถคลิกดูรายละเอยีดเพิ่มเติมขอมูลตางๆไดโดย คลิกเมนูทางขาวมือ  

รูปที่ 2.3  แสดงหนอจอแสดงขอมูลครุภัณฑกอนป 2554   



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   21                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูขอมูลครุภัณฑหลังป 2554ขึ้นมา 

 
 หากตองการแกไขขอมูลครุภัณฑหลังป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ  "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบขอมูลครุภัณฑหลังป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ "ลบขอมูล" 
 หากตองการคนหาขอมูล ใหคลิกที่ จากนั้นระบุเงือ่นไขในการคนหา แลวคลิกปุม "คนหา" 
 
 

รูปที่ 2.4 แสดงหนาจอการเขาเมนูขอมูลครุภัณฑหลังป 2554 

1. คลิกเมนู “ขอมูลครุภัณฑหลังป 2554” 

ขอมูลครุภัณฑหลังป 2554 2.2  

รูปที่ 2.5 แสดงหนาจอหลักของเมนูขอมูลครุภัณฑหลังป 2554 



หนาที่  22   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 หากตองการดขูอมูลครุภัณฑหลังป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ  "ดูขอมูล" 
 สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิม่เติมขอมูลตางๆไดโดย คลิกเมนูทางขาวมือ  

รูปที่ 2.6  แสดงหนอจอแสดงขอมูลครุภัณฑหลังป 2554   



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   23                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูขอมูลรถยนตกอนป 2554ขึ้นมา 

 หากตองการแกไขขอมูลรถยนตกอนป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ  "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบขอมูลรถยนตกอนป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ "ลบขอมูล" 
 หากตองการคนหาขอมูล ใหคลิกที่ จากนั้นระบุเงือ่นไขในการคนหา แลวคลิกปุม "คนหา" 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7 แสดงหนาจอการเขาเมนูขอมูลรถยนตกอนป 2554 

1. คลิกเมนู “ขอมูลรถยนตกอนป 2554” 

ขอมูลรถยนตกอนป 2554 2.3  

รูปที่ 2.8 แสดงหนาจอหลักของเมนูขอมูลรถยนตกอนป 2554 



หนาที่  24   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 หากตองการดขูอมูลรถยนตกอนป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ  "ดูขอมูล" 
 สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิม่เติมขอมูลตางๆไดโดย คลิกเมนูทางขาวมือ  

รูปที่ 2.9  แสดงหนอจอแสดงขอมูลรถยนตกอนป 2554   



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   25                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูขอมูลรถยนตหลังป 2554ขึ้นมา 

 หากตองการแกไขขอมูลรถยนตหลังป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ  "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบขอมูลรถยนตหลังป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ "ลบขอมูล" 
 หากตองการคนหาขอมูล ใหคลิกที่ จากนั้นระบุเงือ่นไขในการคนหา แลวคลิกปุม "คนหา" 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10  แสดงหนาจอการเขาเมนูขอมูลรถยนตหลังป 2554 

1. คลิกเมนู “ขอมูลรถยนตหลังป 2554” 

ขอมูลรถยนตหลังป 2554 2.4  

รูปที่ 2.11  แสดงหนาจอหลักของเมนูขอมูลรถยนตหลังป 2554 



หนาที่  26   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 หากตองการดขูอมูลรถยนตหลังป 2554  ใหคลิกสัญลักษณ  "ดูขอมูล" 
 สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิม่เติมขอมูลตางๆไดโดย คลิกเมนูทางขาวมือ  

รูปที่ 2.12  แสดงหนอจอแสดงขอมูลรถยนตหลังป 2554   



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   27                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูซอมครุภัณฑขึน้มา 

 
3. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
4. ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดครุภณัฑและบันทึกการซอมครุภัณฑขึ้นมา 
 
 
 

Chapter 3: ซอม/ ยืม/ โอน/ จําหนาย 

รูปที่ 3.1 แสดงหนาจอการเขาเมนูซอมครุภัณฑ 

1. คลิกเมนู “ซอมครุภัณฑ” 

การซอมครุภัณฑ 3.1  

รูปที่ 3.2 แสดงหนาจอหลักของเมนูขซอมครุภัณฑ 

 



หนาที่  28   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 3.3 แสดงขอมูลรายละเอียดครุภัณฑและบันทึกการซอมครุภัณฑ 

5. หากตองการดูรายละเอียดครุภัณฑเพิ่มเตมิ  ใหคลิกเมน ู“รายละเอียดครุภัณฑ” 
6. หากตองการดูประวัติการซอมครุภัณฑ   ใหคลิกเมนู “ประวัติการซอมครุภัณฑ” 
7. ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดครุภณัฑเพิ่มเติมและขอมูลประวัติการซอมครุภัณฑขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 หากตองการแกไขขอมูลประวัตกิารซอมครุภัณฑ  ใหคลิกสัญลักษณ "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบขอมูลประวัติการซอมครุภัณฑ   ใหคลิกสัญลักษณ "ลบขอมูล" 
 
  

รูปที่ 3.4 แสดงขอมูลรายละเอียดครุภัณฑเพิ่มเติมและขอมูลประวัติการซอมครุภัณฑ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   29                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 การบันทึกการซอมครุภัณฑ มีขั้นตอนดังนี ้

1. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• ระบุรายการที่ซอมและราคาที่ซอม 
• คลิกเลือกวันทีส่งซอมจากไอคอนปฏิทิน 
2. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว หึคลิกปุม “บันทึก” 
 
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 

รูปที่ 3.5  แสดงแบบฟอรมการบันทึกการซอมครุภัณฑ 



หนาที่  30   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 3.6  แสดงหนาจอการเขาเมนูซอมรถยนต 

1. คลิกเมนู “ซอมรถยนต” 

การซอมรถยนต 3.2  

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูซอมรถยนตขึ้นมา 

3. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
4. ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดรถยนตและบันทึกการซอมรถยนตขึ้นมา 

รูปที่ 3.7  แสดงหนาจอหลักของเมนูซอมรถยนต 

รูปที่ 3.8  แสดงขอมูลรายละเอียดรถยนตและบันทึกการซอมรถยนต 

 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   31                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 3.9  แสดงขอมูลรายละเอียดรถยนตและบันทึกการซอมรถยนต 

5. หากตองการดูรายละเอียดรถยนตเพิ่มเตมิ  ใหคลิกเมน ู“รายละเอียดรถยนต” 
6. หากตองการดูประวัติการซอมรถยนต  ใหคลิกเมนู “ประวัติการซอมรถยนต” 
7. ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดรถยนตเพิม่เติมและขอมลูประวัติการซอมรถยนตขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หากตองการแกไขขอมูลประวัตกิารซอมรถยนต ใหคลิกสัญลักษณ "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบขอมูลประวัติการซอมรถยนต ใหคลิกสญัลักษณ "ลบขอมูล" 
 

รูป3.10  แสดงขอมูลรายละเอียดรถยนตเพิ่มเติมและขอมูลประวัติการซอมรถยนต 



หนาที่  32   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 การบันทึกการซอมรถยนต   มีขั้นตอนดังนี ้

1. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• ระบุรายการที่ซอมและราคาที่ซอม 
• คลิกเลือกวันทีส่งซอมจากไอคอนปฏิทิน 
2. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก” 
 
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 

รูปที่ 3.11  แสดงแบบฟอรมการบันทึกการซอมรถยนต 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   33                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 3.12  แสดงหนาจอการเขาเมนูยืมครุภัณฑ 

1. คลิกเมนู “ยมืครุภัณฑ” 

การยืมครุภณัฑ 3.3  

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูการยืมครุภัณฑขึ้นมา 

3.3.1 การยมืครุภัณฑ  มขีั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแถบเมนู “ยืมครุภัณฑ” 
2. ระบบแสดงแบบฟอรมการคนหาครุภัณฑขึ้นมา 

 
3. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
4. ระบบแสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการยืมครุภัณฑขึ้นมา 

รูปที่ 3.13  แสดงหนาจอหลักของเมนูยืมครุภัณฑ 

รูปที่ 3.14  แสดงแบบฟอรมการคนหาครุภัณฑ 

 



หนาที่  34   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

รูปที่ 3.15  แสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการยืมครุภัณฑ 

5. หากตองการดูรายละเอียดครุภัณฑเพิ่มเตมิ  ใหคลิกเมน ู“รายละเอียดครุภัณฑ” 
6. หากตองการดูประวัติการยืมครุภัณฑ  ใหคลิกเมนู “ประวัติการยืมครุภัณฑ” 
7. ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดครุภณัฑเพิ่มเติมและขอมูลประวัติการยืมครุภัณฑขึ้นมา 

 หากตองการแกไขขอมูลประวัตกิารยืมครุภัณฑ  ใหคลิกสัญลักษณ "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบขอมูลประวัติการยืมครภุณัฑ  ใหคลิกสัญลักษณ "ลบขอมูล" 

รูปที่ 3.16  แสดงขอมูลรายละเอียดครุภัณฑเพิ่มเติมและขอมูลประวัติการซอมครุภัณฑ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   35                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 การบันทึกการยืมครุภัณฑ   มีขั้นตอนดังนี ้

1. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คลิกสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” 
 ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา 

• คลิกเลือกวันทีส่งซอมจากไอคอนปฏิทิน 
2. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก” 
 
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 

รูปที่ 3.17  แสดงแบบฟอรมการบันทึกการยืมครุภัณฑ 



หนาที่  36   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

3.3.2 หนวยงานที่ยืมครุภัณฑ  มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “หนวยงานที่ยืมครุภัณฑ” 

2. คลิกสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน”  ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา 
3. คลิกเลือกจากชองเลือก 

4. จากนั้นคลิกปุม “แสดง” 
5. ระบบแสดงรายละเอียดของขอมูลการยืมขึ้นมา 
 

รูปที่ 3.18  แสดงหนาจอหนวยงานที่ยืมครภัณฑ 

รูปที่ 3.19  แสดงหนาตางเลือกหนวยงาน 

รูปที่ 3.20  แสดงรายละเอียดของขอมูลการยืม 
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 การดูรายละเอียดของขอมูล 

1. คลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล”  
2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลการคืนขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 

 การบันทึกการคืน  
1. คลิกสัญักษณ “บันทึกการคืน” 

2. ระบบแสดงแบบฟอรมการเพิ่มรายละเอยีดการคืนขึ้นมา 
 

รูปที่ 3.21  แสดงรายละเอียดของขอมูลการยืม 

รูปที่ 3.22  แสดงหนาจอขอมูลการคืน 

รูปที่ 3.23  แสดงรายละเอียดของขอมูลการยืม 
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รูปที่ 3.24  แสดงแบบฟอรมการเพิ่มรายละเอียดการคืน 

3. คลิกเลือกวนัที่ไดรับคืนจากไอคอนปฏิทินและคลิกเลอืกสถาพ  
4. จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  เมื่อทําการบันทึกการคืนไปแลวระบบจะเปลี่ยนเปนสัญลักษณ “ยกเลิกการคืน” 

5. เมื่อคลิกสัญลักษณ “ยกเลิกการคืน” 
6. ระบบแจงวายืนยนัการยกเลิกการคืนขึ้นมา ใหคลิกปุม “OK” 

รูปที่ 3.25  แสดงรายละเอียดของขอมูลการยืม 
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3.3.3 การยมืตามรายครุภัณฑ  มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “การยืมตามรายครุภัณฑ” 

3. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
4. ระบบแสดงรายละเอียดการยืมขึ้นมา 

 การดูรายละเอียดของขอมูลครุภัณฑ 
1. คลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 

 

รูปที่ 3.26  แสดงหนาจอการยืมตารายการครุภัณฑ 

รูปที่ 3.27  แสดงรายละเอียดการยืม 

รูปที่ 3.28  แสดงรายละเอียดการยืม 
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รูปที่ 3.29  แสดงหนาจอขอมูลการคืน 

 การบันทึกการคืน 
1. คลิกสัญลักษณ “บันทึกการคืน” 

2. ระบบแสดงแบบฟอรมการคืนขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 

3. คลิกเลือกวนัที่ไดรับคืนจากไอคอนปฏิทินและคลิกเลอืกสภาพจาก List box 
4.จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
 

รูปที่ 3.30   แสดงรายละเอียดการยืม 

รูปที่ 3.31  แสดงแบบฟอรมการคืน 

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลการคืนขึ้นมา 
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 การยกเลิกการคืน 
1. คลิกสัญลักษณ “ยกเลิกการคืน” 

2. ระบบแจงวายืนยนัการยกเลิกการคืนขึ้นมา ใหคลิกปุม “OK” 
 
 
 
 
 

3.3.4 ครุภณัฑท่ียังไมคืน  มขีั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “ครุภัณฑท่ียังไมคนื” 

2. หากตองการดูขอมูลครุภัณฑ  ใหคลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 
3. ระบบแสดงขอมูลการคืนขึ้นมา 
 

รูปที่ 3.32  แสดงรายละเอียดการยืม 

รูปที่ 3.33  แสดงรายละเอียดการยืม 

รูปที่ 3.34  แสดงขอมูลการคืน 
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4. หากตองการบันทึกการคืนขอมูลครุภัณฑ  ใหคลิกสัญลักษณ “บันทึการคืน” 
5. ระบบแสดงแบบฟอรมการบันทึกการคืนขอมูลครุภัณฑขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. คลิกเลือกวนัที่ไดรับคืนจากไอคอนปฏิทินและคลิกเลอืกสภาพจาก List box 
7.จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
 
 

รูปที่ 3.35 แสดงแบบฟอรมการบันทึกการคืนขอมูลครุภัณฑ 
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รูปที่ 3.36  แสดงหนาจอการเขาเมนูยืมรถยนต 

1. คลิกเมนู “ยมืรถยนต” 

การยืมรถยนต 3.4  

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูการยืมรถยนตขึ้นมา 

3.4.1 การยมืรถยนต  มีขัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “ยืมรถยนต” 
2. ระบบแสดงแบบฟอรมการคนหารถยนตขึ้นมา 

3. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
4. ระบบแสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการยืมรถยนตขึ้นมา 

รูปที่ 3.37  แสดงหนาจอหลักของเมนูยืมรถยนต 

รูปที่ 3.38  แสดงแบบฟอรมการคนหาครุภัณฑ 
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รูปที่ 3.39  แสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการยืมรถยนต 

5. หากตองการดูรายละเอียดรถยนตเพิ่มเตมิ  ใหคลิกเมน ู“รายละเอียดรถยนต” 
6. หากตองการดูประวัติการยืมรถยนต  ใหคลิกเมนู “ประวัติการยืมรถยนต” 
7. ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดครุภณัฑเพิ่มเติมและขอมูลประวัติการยืมรถยนตขึ้นมา 

 หากตองการแกไขขอมูลประวัตกิารยืมรถยนต ใหคลิกสัญลักษณ "แกไขขอมูล" 
 หากตองการลบขอมูลประวัติการยืมรถยนต  ใหคลิกสัญลักษณ "ลบขอมูล" 

รูปที่ 3.40  แสดงขอมูลรายละเอียดครุภัณฑเพิ่มเติมและขอมูลประวัติการยืมรถยนต 
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 การบันทึกการยืมรถยนต   มีขั้นตอนดังนี ้

1. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คลิกเลือกจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” 
 ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 

• คลิกเลือกวันทีย่ืมและกําหนดวันที่คนืจากไอคอนปฏิทิน 
2. จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
 
 
*หมายเหตุ 
(*) เครื่องหมายที่กํากับไวกบัหัวขอ หมายความวาจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนัน้ถาใสขอมูลในสวนที่จําเปน
ไมครบ ระบบจะไมใหทําการบันทึกขอมูลเด็ดขาด 

รูปที่ 3.41  แสดงแบบฟอรมการบันทึกการยืมรถยนต 

รูปที่ 3.42  แสดงหนาตางเลือกหนวยงาน 
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3.4.2 หนวยงานที่ยืมรถยนต  มขีั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “หนวยงานที่ยืมรถยนต” 

2. คลิกสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน”  ระบบแสดงหนาตางเลือกหนวยงานขึ้นมา 

3. คลิกเลือกหนวยงานที่ตองการ  จากนั้นคลิกปุม “แสดง” 
4. ระบบแสดงรายละเอียดการยืมขึ้นมา 

5. หากตองการดูขอมูลรายละเอียดรถยนต  ใหคลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 
6. ระบบแสดงหนาตางขอมูลการคืนขึ้นมา 
 

รูปที่ 3.43  แสดงหนาจอหลักของเมนูยืมรถยนต 

รูปที่ 3.44  แสดงหนาตางเลือกหนวยงาน 

รูปที่ 3.45  แสดงรายละเอียดการยืม 

รูปที่ 3.46  แสดงหนาตางขอมูลการคืน 
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รูปที่ 3.47  แสดงรายละเอียดการยืม 

7. คลิกสัญลักษณ “บันทึกการคืน” 
8. ระบบแสดงแบบฟอรมการบันทึกรายละเอียดการคืนขึน้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. คลิกเลือกวนัที่ไดรับคืนจากไอคอนปฏิทินและคลิกเลอืกสถาพ 
10. จากนั้นคลกิปุม “บันทึก” 

3.4.3 การยมืตามรายรถยนต  มขีั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “การยืมตามรายรถยนต” 

2. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
3. ระบบแสดงรายละเอียดการยืมรถยนตขึ้นมา 

รูปที่ 3.48  แสดงแบบฟอรมการบันทึกรายละเอียดการคืน 

รูปที่ 3.49  แสดงหนาจอหลักของเมนูยืมรถยนต 
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รูปที่ 3.50  แสดงรายละเอียดการยืมรถยนต 

4. หากตองการดูขอมูลรายละเอียดรถยนต  ใหคลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 
5. ระบบแสดงหนาตางขอมูลการคืนขึ้นมา 
 
 
 
 
 

6. หากตองการบันทึกการคืน ใหคลิกสัญลักษณ “บันทึกการคืน” 
8. ระบบแสดงแบบฟอรมการบันทึกรายละเอียดการคืนขึน้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. คลิกเลือกวนัที่ไดรับคืนจากไอคอนปฏิทินและคลิกเลอืกสภาพ 
10. จากนั้นคลกิปุม “บันทึก” 
 
 

รูปที่ 3.51  แสดงหนาตางขอมูลการคืน 

รูปที่ 3.52  แสดงแบบฟอรมการบันทึกรายละเอียดการคืน 
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3.4.4 รถยนตท่ียังไมคืน  มีขั้นตอนดงันี้ 
1. คลิกแถบเมนู “รถยนตท่ียงัไมคืน” 

2. หากตองการดูขอมูลรายละเอียดรถยนต  ใหคลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 
3. ระบบแสดงหนาตางขอมูลการคืนขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 

4. หากตองการบันทึกการคืน ใหคลิกสัญลักษณ “บันทึกการคืน” 
5. ระบบแสดงแบบฟอรมการบันทึกรายละเอียดการคืนขึน้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. คลิกเลือกวนัที่ไดรับคืนจากไอคอนปฏิทินและคลิกเลอืกสภาพ 
7. จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

รูปที่ 3.53  แสดงหนาจอรายละเอียดการยืม 

รูปที่ 3.54  แสดงหนาตางขอมูลการคืน 

รูปที่ 3.55  แสดงแบบฟอรมการบันทึกรายละเอียดการคืน 
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รูปที่ 3.56  แสดงหนาจอการเขาเมนูเปลี่ยนสภาพรถยนต 

1. คลิกเมนู “เปล่ียนสภาพรถยนต” 

การเปลี่ยนสภาพรถยนต 3.5  

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูเปลี่ยนสภาพรถยนตขึ้นมา 

3. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
4. ระบบแสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการเปลีย่นสภาพรถยนตขึ้นมา 
 

รูปที่ 3.57  แสดงหนาจอหลักของเมนูเปลี่ยนสภาพรถยนต 

 

รูปที่ 3.58  แสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการเปลี่ยนสภาพรถยนต 
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รูปที่ 3.59  แสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการเปลี่ยนสภาพรถยนต 

5. หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต ใหคลิกเมนูทางขวามอื “รายละเอียดรถยนต” 
6. หากตองการดูรายละเอียดการเปลี่ยนสภาพ ใหคลิกเมนูทางขวามือ “รายละเอียดการเปล่ียนสภาพ” 

7. กรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คลิกเลือกวันทีเ่ปลี่ยนสภาพจากไอคอนปฏิทิน 
• คลิกเลือกชนิดของรถยนต 
• กรอกขอมูลหมายเลขทะเบียนใหม 
• กรอกขอมูลรายการที่เปลี่ยนสภาพ 
8. คลิกปุม “บันทึก” 
 

รูปที่ 3.60  แสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการเปลี่ยนสภาพรถยนต 
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รูปที่ 3.61  แสดงหนาจอการเขาเมนูโอนครุภัณฑ 

1. คลิกเมนู “โอนครุภัณฑ” 

การโอนครุภัณฑ 3.6  

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูโอนครุภัณฑขึน้มา 

3.6.1 รายการโอนครุภัณฑ  มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “รายการโอน” 

 
 

รูปที่ 3.62  แสดงหนาจอหลักของเมนูโอนครุภัณฑ 

 

รูปที่ 3.63  แสดงหนาจอหลักของเมนูโอนครุภัณฑ 
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รูปที่ 3.64  แสดงหนาจอหลักของเมนูโอนครุภัณฑ 

2. หากตองการดูขอมูลรายละเอียดครุภัณฑ ใหคลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 
3. หากตองการยกเลิกการโอน  ใหคลิกสัญลักษณ “ยกเลิกการโอน” 
4. ระบบแจงวายืนยนัการยกเลิกการโอนขึ้นมา ใหคลิกปุม “OK” 
 
 
 
 
 

3.6.2 การบันทึกการโอน  มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “รายการโอน” 

2. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
3. ระบบแสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการโอนขึ้นมา 

รูปที่ 3.65  แสดงหนาจอหลักของเมนูโอนครุภัณฑ 
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รูปที่ 3.66  แสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการโอน 

4. หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของครุภัณฑ ใหคลิกเมนูทางขวามือ “รายละเอียดครุภัณฑ” 
5. หากตองการบันทึกการโอน ใหกรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• กรอกขอมูลรหัสสินทรัพยใหม 
• คลิกเลือกหนวยงานที่รับโอนจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” 
• คลิกเลือกวันทีโ่อนจากไอคอนปฏิทิน 
6. คลิกปุม “บันทึก” 
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รูปที่ 3.67  แสดงหนาจอการเขาเมนูโอนรถยนต 

1. คลิกเมนู “โอนรถยนต” 

การโอนรถยนต 3.7  

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูโอนรถยนตขึ้นมา 

3.7.1 รายการโอนรถยนต มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “รายการโอนรถยนต” 

 
 

รูปที่ 3.68  แสดงหนาจอหลักของเมนูโอนรถยนต 

 

รูปที่ 3.69  แสดงหนาจอหลักของเมนูโอนรถยนต 
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รูปที่ 3.70  แสดงหนาจอหลักของเมนูโอนรถยนต 

2. หากตองการดูขอมูลรายละเอียดรถยนต  ใหคลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 
3. หากตองการยกเลิกการโอน  ใหคลิกสัญลักษณ “ยกเลิกการโอน” 
4. ระบบแจงวายืนยนัการยกเลิกการโอนขึ้นมา ใหคลิกปุม “OK” 
 
 
 
 
 

3.7.2 บันทึกการโอนรถยนต มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “รายการโอนรถยนต” 

2. คลิกเลือกขอมูลเงื่อนไขในการคนหาขอมูล โดยคลิกเลือกครุภัณฑเดิมพรอมระบุรหัสครุภัณฑเดิมหรือคลิก
เลือกครุภัณฑใหมพรอมระบุรหัสครุภัณฑใหม จากนัน้คลิกปุม “แสดง” 
3. ระบบแสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการโอนขึ้นมา 

รูปที่ 3.71  แสดงหนาจอหลักของเมนูโอนรถยนต 
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รูปที่ 3.72  แสดงรายละเอียดของขอมูลและแบบฟอรมการบันทึกการโอน 

4. หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต ใหคลิกเมนูทางขวามอื “รายละเอียดรถยนต” 
5. หากตองการบันทึกการโอน ใหกรอกขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คลิกเลือกประเภทการโอน 
• คลิกเลือกอนุญาตใหจดทะเบียนใหม 
• กรอกขอมูลรหัสสินทรัพยใหม 
• คลิกเลือกหนวยงานที่รับโอนจากสัญลักษณ “คนหาหนวยงาน” 
• คลิกเลือกวันทีโ่อนจากไอคอนปฏิทิน 
6. คลิกปุม “บันทึก” 
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รูปที่ 3.73  แสดงหนาจอการเขาเมนูรับโอนครุภัณฑ 

1. คลิกเมนู “รับโอนครุภัณฑ” 

การรับโอนครุภัณฑ 3.8  

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูรับโอนครุภัณฑขึ้นมา 

3.8.1 การรับโอนครุภัณฑ  มขีั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “รอรับโอนครุภัณฑ” 

2. คลิกสัญลักษณ “รับโอน” 
3. ระบบแสดงแบบฟอรมการบันทึกรับโอนขึ้นมา 
 
 

รูปที่ 3.74  แสดงหนาจอหลักของเมนูรับโอนครุภัณฑ 

 

รูปที่ 3.75  แสดงหนาจอหลักของเมนูรับโอนครุภัณฑ 
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4. หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของครุภัณฑ  ใหคลิกเมนูทางขวามือ “รายละเอียดครุภัณฑ” 
5. คลิกปุม “บันทึก” 

3.8.2 ครุภณัฑรับโอนแลว  มขีั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “ครุภัณฑรับโอนแลว” 

2. หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของครุภัณฑ  ใหคลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 

รูปที่ 3.76  แสดงแบบฟอรมการบันทึกรับโอน 

รูปที่ 3.77  แสดงหนาจอหลักของเมนูรับโอนครุภัณฑ 
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รูปที่ 3.78  แสดงหนาจอการเขาเมนูรับโอนรถยนต 

1. คลิกเมนู “รับโอนรถยนต” 

การรับโอนรถยนต 3.9  

2. ระบบแสดงหนาจอหลักของเมนูรับโอนรถยนตขึ้นมา 

3.9.1 การรับโอนรถยนต มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “รอรับโอนรถยนต” 

2. คลิกสัญลักษณ “รับโอน” 
3. ระบบแสดงแบบฟอรมการบันทึกรับโอนขึ้นมา 
 

รูปที่ 3.79  แสดงหนาจอหลักของเมนูรับโอนรถยนต 

 

รูปที่ 3.80  แสดงหนาจอหลักของเมนูรับโอนรถยนต 
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4. หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต  ใหคลิกเมนูทางขวามือ “รายละเอียดรถยนต” 
5. คลิกเลือกจังหวัดทีจ่ดทะเบียนใหมและกรอกขอมูลหมายเลขทะเบียนใหม 
6. คลิกปุม “บันทึก” 

3.9.2 รถยนตรับโอนแลว  มขีั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกแท็บเมนู “รถยนตรับโอนแลว” 

2. หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต ใหคลิกสัญลักษณ “ดูขอมูล” 

รูปที่ 3.81  แสดงแบบฟอรมการบันทึกรับโอน 

รูปที่ 3.82  แสดงหนาจอรายการรถยนตรับโอนแลว 
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 การเลือกรายการครุภัณฑท่ีจะจําหนาย 3.10  
 
1. คลิกที่เมนู “ซอม/ ยืม/ โอน/ จําหนาย” จากนั้นคลิกเมนู “เลือกรายการครุภัณฑท่ีจะจําหนาย” 
2. จากนั้นทําการคนหาครุภัณฑโดยเลือกเงื่อนไขตางๆ ที่ตองการ แลวคลิกปุม “แสดง” 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดครุภณัฑขึ้นมา 
4. คลิกที่ Check box ในคอลัมน “การจัดการ” เพือ่เลือกรายการครุภัณฑที่ตองการบันทึก แลวคลิกปุม 
“เลือก” 

5. ระบบจะแสดงรายชื่อครุภณัฑที่เลือกมาแสดงในสวนของรายการครุภัณฑที่เลือกดังภาพ 
6. จากนั้นคลิกปุม “จําหนาย” เพื่อบันทึกรายการครุภัณฑที่จําหนาย  
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.83 แสดงหนาจอคนหาครุภัณฑ 

รูปที่ 3.84  แสดงหนาจอรายละเอียดครุภัณฑ 

รูปที่ 3.85  แสดงหนาจอรายการครุภัณฑที่เลือก 
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  พิมพรายงานการจําหนายครุภัณฑ 3.11  
 
1. คลิกที่เมนู “ซอม/ ยืม/ โอน/ จําหนาย” จากนั้นคลิกเมนู “พิมพรายงานการจําหนายครุภัณฑ” 
2. จากนั้นทําการคนหาการจาํหนายครุภณัฑโดยใสเลขทีอ่างอิงการจําหนาย แลวคลิกปุม “แสดง” 

3. ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดการจําหนายครุภณัฑขึ้นมา 
4. คลิกปุม “พิมพ” เพื่อส่ังพิมพขอมูลการจําหนายครภุณัฑ 

5. ระบบจะแสดงหนาตาง File Download ข้ึนมาดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.86 แสดงหนาจอคนหาการจําหนายครุภัณฑ 

รูปที่ 3.87 แสดงหนาจอรายละเอียดการจําหนายครุภัณฑ 

รูปที่ 3.88 แสดงหนาตาง File Download 
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6. หากตองการเปดดูรายงานในรูปแบบไฟล Excel ทันทีใหคลิกปุม “Open” ระบบจะแสดงรายงานไฟล Excel 
ขึ้นมาดังภาพดานลาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. หากตองการบันทึกรายงานไวที่เครื่องคอมพิวเตอร ใหคลิกปุม “Save” จากนั้นเลอืกพื้นที่จดัเกบ็ขอมูล แลวคลิก
ปุม “Save” เพื่อจัดเก็บขอมูล 
 

 
 
 

รูปที่ 3.89 แสดงหนาตางรายงานในรูปแบบ Excel 

รูปที่ 3.90 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลไวที่เครื่องคอมพิวเตอร 

หมายเหตุ ในสวนนี้ใหผูใชงานสั่งพิมพรายงานออกกระดาษ เพื่อนําขอมูลที่ไดไป

บันทึกลงในเมนู “บันทึกรายละเอียดการจําหนายครุภณัฑ” 
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  บันทึกรายละเอียดการจําหนายครุภัณฑ 3.12  
 
1. คลิกที่เมนู “ซอม/ ยืม/ โอน/ จําหนาย” จากนั้นคลิกเมนู “บันทึกรายละเอียดการจําหนายครุภณัฑ” 
2. จากนั้นทําการคนหาการจาํหนายครุภณัฑโดยใสเลขทีอ่างอิงการจําหนาย แลวคลิกปุม “แสดง” 

3. ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดการจําหนายครุภณัฑขึ้นมา 
4. จากนั้นระบรุายละเอียดการจําหนายครุภณัฑดังนี้  
 - ระบุสาเหตุทีชํ่ารุด 
 - ระบุชํารุดอยางไร 
 - เลือกความเหน็ควรจําหนายหรือไม 
 - เลือกสภาพ 
5. เมื่อกรอกรายละเอียดการจาํหนายครุภณัฑเรียบรอยแลวคลิกปุม “บันทึก” 

 
หมายเหตุ การกรอกรายละเอยีดการจําหนายครุภัณฑ ใหอางอิงจากรายงานการจําหนายครุภัณฑทีไ่ดส่ังพิมพ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.91 แสดงหนาจอคนหาการจําหนายครุภัณฑ 

รูปที่ 3.92 แสดงหนาจอรายละเอียดการจําหนายครุภัณฑ 
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  บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 3.13  
 
1. คลิกที่เมนู “ซอม/ ยืม/ โอน/ จําหนาย” จากนั้นคลิกเมนู “บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ” 
2. จากนั้นทําการคนหาการจาํหนายครุภณัฑโดยใสเลขทีอ่างอิงการจําหนาย แลวคลิกปุม “แสดง” 

3. ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับบันทึกขอมูลอนุมัติการจําหนายครภุณัฑขึ้นมา 
4. จากนั้นระบรุายละเอียดอนุมัติการจําหนายครุภณัฑใหครบทุกขอดังนี้  
 - ใสเลขที่หนังสือที่ไดรับอนุมัติ 
 - ระลงวันที่ เลือกจากไอคอนปฏิทิน 
 - เลือใสเลขที่หนังสือรายงานผลการจําหนาย 
 - ลงวันที่ เลือกจากไอคอนปฏิทิน 
5. เมื่อกรอกขอมูลอนุมัติการจําหนายครุภณัฑเรียบรอยแลวคลิกปุม “บันทึก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.93 แสดงหนาจอคนหา 

รูปที่ 3.94  แสดงหนาจอขอมูลอนุมัติการจําหนายครุภัณฑ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   67                            

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

  แสดงขอมลูการจําหนายครุภัณฑ 3.14  
 
1. คลิกที่เมนู “ซอม/ ยืม/ โอน/ จําหนาย” จากนั้นคลิกเมนู “แสดงขอมูลการจําหนายครุภัณฑ” 
2. จากนั้นทําการคนหาครุภัณฑโดยเลือกเงื่อนไขตางๆ ที่ตองการ แลวคลิกปุม “แสดง” 

3. ระบบจะแสดงรายการขอมูลการจําหนายครุภัณฑขึ้นมา 
4. หากตองการเรียกดูรายละเอียดการจําหนายครุภณัฑของแตละชนิดใหคลิกที่ไอคอน “ดูขอมูล”  

5. ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดการจําหนายขึ้นมาดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.95 แสดงหนาจอคนหาครุภัณฑ 

รูปที่ 3.96  แสดงหนาจอรายละเอียดการจําหนายครุภัณฑ 

รูปที่ 3.97 แสดงหนาจอรายละเอียดการจําหนาย 
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 รหัสอางอิงการจําหนาย 3.15  
 
1. คลิกที่เมนู “ซอม/ ยืม/ โอน/ จําหนาย” จากนั้นคลิกเมนู “รหัสอางอิงการจําหนาย” 
2. ระบบจะแสดงหนาจอรายการเลขที่อางอิงการจําหนายขึ้นมา คลิกที่สัญลักษณ “ดูขอมูล” 

 
3. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดการจําหนายครุภณัฑ ตามเลขที่อางอิงการจําหนายที่เลือกขึ้นมา ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.98 แสดงหนาจอรหัสอางอิงการจําหนาย 

รูปที่ 3.99  แสดงหนาจอรายละเอียดการจําหนาย 
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4.1.1 การเพิม่ขอมูลท่ีดิน มีขั้นตอนดงันี ้
1. คลิกที่เมนู “ท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง” จากนั้นคลิกเลือก “บันทึกท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง” 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอที่ดนิ/ ส่ิงปลูกสรางขึ้นมา การเพิ่มขอมูลที่ดินทําไดโดยคลิกที่ปุม “เพิ่มขอมูลท่ีดิน” 

3. ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับเพิ่มขอมูลที่ดินขึ้นมาดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 

Chapter 4: ท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.2 แสดงหนาจอที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.1 แสดงหนาจอการเขาเมนูบันทึกที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง 

 บันทึกท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง 4.1  

รูปที่ 4.3 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลที่ดิน 
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4. กรอกขอมูลของที่ดินลงไปใหครบถวน (จําเปนตองกรอกในขอที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงกํากบั*อยู มิฉะนั้น
ระบบจะไมสามารถบันทึกขอมูลใหได) 
5. เมื่อกรอกขอมูลที่ดินเรียบรอยแลว คลิกปุม “บันทึก” 

 
6. ระบบแจงบนัทึกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม “OK” 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.4 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลที่ดิน 

แสดงหนาตางแจงบันทึกขอมูลเรียบรอย 
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7. ระบบจะแสดงรายชื่อที่ดินที่ไดทําการเพิม่ขึ้นมาดังภาพ 

 โดยในสวนนีผู้ใชสามารถจัดการขอมูลไดดังนี ้
• หากตองการเรยีกดูขอมูลที่ดนิ ใหคลิกปุม “ดูขอมูล” 
• หากตองการเพิ่มขอมูลส่ิงปลูกสราง ใหคลิกปุม “เพิ่มสิ่งปลูกสราง” 
• หากตองการแกไขขอมูลที่ดิน ใหคลิกปุม “แกไขขอมูล” 
• หากตองการลบขอมูลที่ดินออกจากระบบ ใหคลิกปุม “ลบขอมูล” 
• คลิกปุม  กรณีที่ตองการคนหาขอมูลที่ดิน จากนั้นคนหาขอมูลที่ตองการโดยสามารถคนหาได

จากการเลือกประเภทที่ดนิ และสถานะการใชงาน แลวคลิกปุม “คนหา”   

 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 แสดงหนาจอหลักที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.6 แสดงหนาจอคนหาที่ดิน 
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4.1.2 การเรียกดูขอมูลท่ีดิน มีขัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกที่ปุม “ดูขอมูล”     ตามรายชื่อที่ดินที่ตองการดขูอมูล   

2. จากนั้นระบบแสดงขอมูลที่ดินขึ้นมา หากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใหคลิกที ่

3. ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดของที่ดินที่เรียกดูขึ้นมา 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 แสดงหนาจอหลักที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.8 แสดงหนาจอดูขอมูล 

รูปที่ 4.9 แสดงหนาจอดูขอมูล 
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4.1.3 การเพิม่ขอมูลสิ่งปลูกสราง มีขัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกที่ปุม “เพิ่มสิ่งปลูกสราง”     ตามรายชื่อที่ดินที่ตองการเพิม่ขอมูลส่ิงปลูกสราง  

2. ตอมาคลิกที่ปุม “เพิ่มขอมูลสิ่งปลูกสราง” 

3. กรอกขอมูลส่ิงปลูกสรางลงไปใหครบถวน (จําเปนตองกรอกในขอทีม่ีเครื่องหมายดอกจันสแีดงกํากับ*อยู 
มิฉะนั้นระบบจะไมสามารถบันทึกขอมูลใหได) 
หากตองการเพิ่มรายละเอียดสิ่งปลูกสราง ใหคลิกที่ปุม 
4. เมื่อกรอกขอมูลส่ิงปลูกสรางเรียบรอยแลว คลิกปุม “บันทึก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.10 แสดงหนาจอหลักที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.11 แสดงหนาจอสิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.12 แสดงหนาจอเพิ่มสิ่งปลูกสราง 
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5. ระบบจะแสดงรายชื่อที่ดินที่ไดทําการเพิม่ขึ้นมาดังภาพ 

 โดยในสวนนีผู้ใชสามารถจัดการขอมูลไดดังนี ้
• หากตองการแกไขขอมูลส่ิงปลูกสราง ใหคลิกปุม “แกไขขอมูล” 
• หากตองการลบขอมูลส่ิงปลูกสราง ออกจากระบบ ใหคลิกปุม “ลบขอมูล” 
• คลิกปุม  กรณีที่ตองการคนหาขอมูลส่ิงปลูกสราง  จากนั้นคนหาขอมูลที่ตองการโดยสามารถ

คนหาไดจากการระบุรหัสสินทรัพย และสถานะการใชงาน แลวคลิกปุม “คนหา”   

 
 
 
 
 

รูปที่ 4.13 แสดงหนาจอหลักสิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.14 แสดงหนาจอคนหาสิ่งปลูกสราง 
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4.1.4 การแกไขขอมูลท่ีดนิ มีขัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกที่ปุม “แกไขขอมูล”     ตามรายชื่อที่ดินที่ตองการแกไข  

2. จากนั้นทําการแกไขขอมูลที่ดินตามตองการ 

3. เมื่อแกไขขอมูลที่ดินเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก” 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.15 แสดงหนาจอหลักที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.16 แสดงหนาจอแกไขขอมูลที่ดิน 

แสดงหนาตางแจงแกไขขอมูลเรียบรอย 
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4.1.5 การลบขอมูลท่ีดิน มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่ปุม “ลบขอมูล”     ตามรายชื่อที่ดินที่ตองการลบ 

2. คลิกปุม “OK” เพื่อยืนยนัการลบขอมูล 
 
 
 
 

3. ระบบแจงลบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม “OK” 

รูปที่ 4.17 แสดงหนาจอหลักที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง 

แสดงหนาตางแจงลบขอมูลเรียบรอย 

แสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล 
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การเรียกดูและแกไขขอมูลสิ่งปลูกสราง มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “ท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง” จากนั้นคลิกเลือก “ดู/ แกไข สิ่งปลูกสราง” 
 
 
 
 

 
2. ระบบแสดงหนาจอดู/ แกไข ส่ิงปลูกสรางขึ้นมา ใหคลิกที่ปุม “แกไขขอมูล” ตามรายชื่อส่ิงปลูกสรางที่ตองการ
เรียกดู หรือแกไขขอมูล 

3. ระบบแสดงขอมูลของสิ่งกอสรางขึ้นมา สามารถแกไขขอมูลไดตามตองการ เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว คลิก
ปุม “บันทึก” 

รูปที่ 4.19 แสดงหนาจอดู/ แกไข สิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.18 แสดงหนาจอการเขาเมนูดู/ แกไข สิ่งปลูกสราง 

 ดู/ แกไข สิ่งปลูกสราง 4.2  

รูปที่ 4.20 แสดงหนาจอแกไขสิ่งปลูกสราง 
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4.3.1 การบันทึกการตรวจสภาพที่ดินประจําป มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “ท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง” จากนั้นคลิกเลือก “ตรวจสภาพที่ดิน” 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอตรวจสภาพที่ดินขึ้นมา 
3. เลือกปที่ตรวจสภาพจาก List box พรอมทั้งเลือกประเภทที่ดินที่ตองการบันทึก (ทั้งหมด, ที่ราชพัสดุ, มิใชราช
พัสดุ, อ่ืนๆ) แลวคลิกปุม “คนหา” 
 
 
 
 
 
 

4. ระบบจะแสดงรายชื่อที่ดินตามเงื่อนไขทีค่นหา 
5. จากนั้นคลิกเลือกวันที่ตรวจสภาพจากไอคอนปฏิทิน, ระบุสภาพ และคลิกที่   ในคอลัมน “การจัดการ” 
ตามรายชื่อที่ดินที่ตองการบันทึก  
6. คลิกปุม “บันทึก” 

รูปที่ 4.22 แสดงหนาจอตรวจสภาพที่ดิน 

รูปที่ 4.21 แสดงหนาจอการเขาเมนูตรวจสภาพที่ดิน 

 ตรวจสภาพที่ดิน 4.3  

รูปที่ 4.23 แสดงหนาจอรายการที่ตรวจสภาพ 
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7. จากนั้นคลิกปุม “OK” เพื่อยืนยนัการบนัทึกขอมูล 
 
 
 
 

 
8.  ระบบแจงบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม “OK” 
 
 

แสดงหนาตางยืนยันการบันทึกขอมูล 

แสดงหนาตางแจงบันทึกขอมูลเรียบรอย 
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4.3.2 การเรียกดูประวัติการตรวจสภาพที่ดิน มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “ท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง” จากนั้นคลิกเลือก “ตรวจสภาพที่ดิน” 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอตรวจสภาพที่ดินขึ้นมาเปนหนาเริม่ตน ใหคลิกที่แท็บ “ประวัติการตรวจสภาพที่ดิน” 
3. เลือกปที่ตรวจสภาพจาก List box , วันที่ตรวจสภาพ พรอมทั้งเลือกประเภทที่ดนิที่ตองการเรียกดู (ทั้งหมด, ที่
ราชพัสดุ, มิใชราชพัสดุ, อ่ืนๆ) แลวคลิกปุม “คนหา” 
 
 
 
 
 
 

4. ระบบจะแสดงขอมูลการตรวจสภาพที่ดนิตามเงื่อนไขที่คนหา 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.25 แสดงหนาจอประวัติการตรวจสภาพที่ดิน 

รูปที่ 4.24 แสดงหนาจอการเขาเมนูตรวจสภาพที่ดิน 

รูปที่ 4.26 แสดงหนาจอรายการที่ตรวจสภาพ 
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4.4.1 การบันทึกการตรวจสภาพสิ่งปลูกสรางประจําป มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “ท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง” จากนั้นคลิกเลือก “ตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง” 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอตรวจสภาพสิ่งปลูกสรางขึ้นมา 
3. เลือกปที่ตรวจสภาพจาก List box พรอมทั้งเลือกประเภทที่ตองการบันทึก (ทั้งหมด, ที่ราชพัสดุ, มิใชราชพัสดุ, 
อ่ืนๆ) แลวคลิกปุม “คนหา” 
 
 
 
 
 

4. ระบบจะแสดงรายชื่อส่ิงปลูกสรางตามเงื่อนไขที่คนหา 
5. จากนั้นคลิกเลือกวันที่ตรวจสภาพจากไอคอนปฏิทิน, ระบุสภาพ และคลิกที่   ในคอลัมน “การจัดการ” 
ตามรายชื่อส่ิงปลูกสรางที่ตองการบันทึก  
6. คลิกปุม “บันทึก” 

 
 
 

รูปที่ 4.28 แสดงหนาจอตรวจสภาพสิ่งปลูกสรางประจําป 

รูปที่ 4.27 แสดงหนาจอการเขาเมนูตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง 

 ตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง 4.4  

รูปที่ 4.29 แสดงหนาจอรายการที่ตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง 
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7. จากนั้นคลิกปุม “OK” เพื่อยืนยนัการบนัทึกขอมูล 
 
 
 
 

 
8.  ระบบแจงบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม “OK” 
 
 

แสดงหนาตางยืนยันการบันทึกขอมูล 

แสดงหนาตางแจงบันทึกขอมูลเรียบรอย 
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4.4.2 การเรียกดูประวัติการตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “ท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง” จากนั้นคลิกเลือก “ตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง” 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอตรวจสภาพสิ่งปลูกสรางขึ้นมา ใหคลิกที่แท็บ “ประวัติการตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง” 
3. เลือกปที่ตรวจสภาพจาก List box , วันที่ตรวจสภาพ พรอมทั้งเลือกประเภทที่ตองการเรียกดู (ทั้งหมด, ที่ราช
พัสดุ, มิใชราชพัสดุ, อ่ืนๆ) แลวคลิกปุม “คนหา” 
 
 
 
 
 
 

4. ระบบจะแสดงขอมูลการตรวจสภาพสิ่งปลูกสรางตามเงื่อนไขที่คนหา 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.31 แสดงหนาจอประวัติการตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.30 แสดงหนาจอการเขาเมนูตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง 

รูปที่ 4.32 แสดงหนาจอรายการที่ตรวจสภาพสิ่งปลูกสราง 
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    การเรียกดขูอมูลประเภท, หมวด, ชนิดครุภัณฑ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “ประเภท, หมวด, ชนิดครุภณัฑ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอประเภทครุภัณฑขึ้นมา ใหคลิกที่ไอคอน “ดูขอมูล” ตามรายชื่อประเภทครภุัณฑที่
ตองการดูหมวดครุภัณฑ 

• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 
 

Chapter 5: พิมพรหัสตางๆ 

รูปที่ 5.2 แสดงหนาจอประเภทครุภัณฑ 

รูปที่ 5.1 แสดงหนาจอการเขาเมนูประเภท, หมวด, ชนิดครุภัณฑ 

 การเรียกดูขอมูลประเภท, หมวด, ชนดิครุภัณฑ 5.1  
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3. ระบบแสดงหนาจอหมวดครุภัณฑขึ้นมา ใหคลิกที่ไอคอน “ดูขอมูล” ตามรายชื่อหมวดครุภณัฑที่ตองการดู
หมวดครภุัณฑ 

4. ระบบจะแสดงขอมูลชนิดครุภัณฑ ตามหมวดทีเ่ลือกขึ้นมาดังภาพ 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาขอมูลครุภัณฑ จากนัน้คนหาโดยระบุช่ือครุภัณฑแลวคลิกปุม 
“คนหา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.3 แสดงหนาจอหมวดครุภัณฑ 

รูปที่ 5.4 แสดงหนาจอชนิดครุภัณฑ 

รูปที่ 5.5 แสดงหนาจอคนหาครุภัณฑ 
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   การเรียกดูรายชื่อประเภทหนวยงาน มีขัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “ประเภทหนวยงาน” 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอรายชื่อประเภทหนวยงานทั้งหมดขึน้มา  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาประเภทหนวยงาน จากนั้นระบุขอมลูที่ตองการ แลวคลิกปุม 
“คนหา” 

 
 
 
 

รูปที่ 5.7 แสดงหนาจอประเภทหนวยงาน 

รูปที่ 5.6 แสดงหนาจอการเขาเมนูประเภทหนวยงาน 

 การเรียกดูรายชื่อประเภทหนวยงาน  5.2 
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   การเรียกดูรายชื่อหนวยงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “หนวยงาน” 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอรายชื่อหนวยงานทั้งหมดขึ้นมา  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาหนวยงาน จากนัน้ระบขุอมูลที่ตองการ แลวคลิกปุม “คนหา” 
 
 
 
 

รูปที่ 5.9 แสดงหนาจอหนวยงาน 

รูปที่ 5.11 แสดงหนาจอการเขาเมนูหนวยงาน 

 การเรียกดูรายชื่อหนวยงาน  5.3 

รูปที่ 5.10  แสดงหนาจอคนหาหนวยงาน 
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   การเรียกดูขอมูลหมวดสินทรัพย มขีั้นตอนดังนี ้
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “หมวดสินทรัพย” 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ระบบแสดงหนาจอรายชื่อหมวดสินทรัพยขึ้นมาดังภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

 
• คลิกปุม  หากตองการคนหาหมวดสินทรัพย จากนัน้ระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม 

“คนหา” 

รูปที่ 5.12 แสดงหนาจอหมวดสินทรัพย 

รูปที่ 5.11 แสดงหนาจอการเขาเมนูหมวดสินทรัพย 

 การเรียกดูขอมูลหมวดสนิทรัพย  5.4 

รูปที่ 5.13 แสดงหนาจอคนหาหมวดสินทรัพย 
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   การเรียกดูขอมูลแผนงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “แผนงาน” 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ระบบแสดงหนาจอแผนงานขึ้นมาดังภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

 
• คลิกปุม  หากตองการคนหาแผนงาน จากนั้นระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม “คนหา” 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5.15 แสดงหนาจอแผนงาน 

รูปที่ 5.14 แสดงหนาจอการเขาเมนูแผนงาน 

 การเรียกดูขอมูลแผนงาน  5.5 

รูปที่ 5.16 แสดงหนาจอคนหาแผนงาน 
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3. คลิกที่ไอคอน “ดูขอมูล” ตามรายชื่อแผนงานที่ตองการดูรายช่ือผลผลิต 

4. ระบบจะแสดงรายชื่อผลผลิตขึ้นมาดังภาพ 
• คลิกปุม  หากตองการคนหาขอมูลผลผลิต  
• หากตองการเรยีกดูรายการงบประมาณของผลผลิต ใหคลิกที่ไอคอน 

• ในสวนนี้ไมสามารถแกไข หรือลบขอมูลผลผลิตได 
• หากตองการออกรายงานขอมูลผลิต ในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานขอมูลผลิต ในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.17 แสดงหนาจอรายชื่อแผนงาน 

รูปที่ 5.18 แสดงหนาจอรายการผลผลิต 
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   การเรียกดูขอมูลแหลงของเงิน มีขัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “แหลงของเงิน” 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลแหลงของเงินขึ้นมาดังภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาแหลงของเงิน จากนั้นระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม 
“คนหา” 

 
 
 
 

รูปที่ 5.20 แสดงหนาจอแหลงของเงิน 

รูปที่ 5.19 แสดงหนาจอการเขาเมนูแหลงของเงิน 

 การเรียกดูขอมูลแหลงของเงิน 5.6 

รูปที่ 5.21 แสดงหนาจอคนหาแหลงของเงิน 
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   การเรียกดูขอมูลหนวยนับ มขีั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “หนวยนับ” 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลหนวยนับขึ้นมาดังภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาหนวยนับ จากนั้นระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม “คนหา” 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5.23 แสดงหนาจอหนวยนับ 

รูปที่ 5.22 แสดงหนาจอการเขาเมนูหนวยนับ 

 การเรียกดูขอมูลหนวยนบั 5.7 

รูปที่ 5.24 แสดงหนาจอคนหาหนวยนับ 
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   การเรียกดูขอมูลจังหวดั มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “ขอมูลจังหวัด” 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลจังหวดัขึ้นมาดังภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาจังหวัด จากนั้นระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม “คนหา” 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.26 แสดงหนาจอขอมูลจังหวัด 

รูปที่ 5.25 แสดงหนาจอการเขาเมนูขอมูลจังหวัด 

 การเรียกดูขอมูลจังหวัด 5.8 

รูปที่ 5.27 แสดงหนาจอคนหาจังหวัด 
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   การเรียกดูวิธีไดมาของครุภัณฑ มขีัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “วิธีไดมาของครุภณัฑ” 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลวิธีไดมาของครุภัณฑขึ้นมาดงัภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาวิธีไดมาของครุภัณฑ จากนั้นระบุขอมลูที่ตองการคนหา แลวคลิก
ปุม “คนหา” 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5.29 แสดงหนาจอวิธีการไดมาของครุภัณฑ 

รูปที่ 5.28 แสดงหนาจอการเขาเมนูวิธีไดมาของครุภัณฑ 

 การเรียกดูวิธีไดมาของครุภัณฑ 5.9 

รูปที่ 5.30 แสดงหนาจอคนหาวิธีการไดมาของครุภัณฑ 
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   การเรียกดูประเภทเงินของครุภัณฑ มีขั้นตอนดงันี ้
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “ประเภทเงินของครุภัณฑ” 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลประเภทเงนิของครุภัณฑขึ้นมาดังภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาประเภทเงินของครุภัณฑ จากนัน้ระบขุอมูลที่ตองการคนหา แลว
คลิกปุม “คนหา” 

 

รูปที่ 5.32 แสดงหนาจอประเภทเงินของครุภัณฑ 

รูปที่ 5.31 แสดงหนาจอการเขาเมนูประเภทเงินของครุภัณฑ 

 การเรียกดูประเภทเงินของครุภัณฑ 5.10 

รูปที่ 5.33 แสดงหนาจอคนหาประเภทเงินของครุภัณฑ 
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   การเรียกดูขอมูลสภาพครุภัณฑ มขีัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “สภาพครุภัณฑ” 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลสภาพครุภัณฑขึ้นมาดังภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาสภาพครภุัณฑ จากนัน้ระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม 
“คนหา” 

 

รูปที่ 5.32 แสดงหนาจอสภาพครุภัณฑ 

รูปที่ 5.31 แสดงหนาจอการเขาเมนูสภาพครุภัณฑ 

 การเรียกดูขอมูลสภาพครุภัณฑ 5.11 

รูปที่ 5.33 แสดงหนาจอคนหาสภาพครุภัณฑ 
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   การเรียกดูขอมูลเชื้อเพลิงยานพาหนะ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “พิมพรหัสตางๆ” จากนั้นคลกิเลือก “เชื้อเพลิงยานพาหนะ” 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลเชื้อเพลิงยานพาหนะขึ้นมาดงัภาพ  
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม 
• หากตองการออกรายงานในรูปแบบ Excel ใหคลิกปุม 

• คลิกปุม  หากตองการคนหาเชื้อเพลิงยานพาหนะ จากนั้นระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม 
“คนหา” 

รูปที่ 5.35 แสดงหนาจอเชื้อเพลิงยานพาหนะ 

รูปที่ 5.34 แสดงหนาจอการเขาเมนูเช้ือเพลิงยานพาหนะ 

 การเรียกดูขอมูลเชื้อเพลิงยานพาหนะ 5.12 

รูปที่ 5.36 แสดงหนาจอคนหาเชื้อเพลิงยานพาหนะ 
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การสงออกรายงานตางๆ ในรูปแบบไฟล PDF มขีัน้ตอนดังนี้ 
1. เร่ิมตนใหเลือกเมนูที่ตองการออกรายงาน 
2. ระบบจะแสดงขอมูลตามที่เรียกดูขึ้นมา ใหคลิกที่ปุม  เพื่อสงออกรายงาน  

3. ระบบจะแสดงหนาตางรายงานในรูปแบบของไฟล PDF ขึ้นมาดังภาพ 
• หากตองการบนัทึกขอมูลไวที่เครื่องคอมพิวเตอร ใหคลิกที่ปุม   จากนั้นเลือกโฟลเดอรใน

การจัดเก็บขอมูล แลวคลิกปุม “Save”  
• หากตองการสัง่พิมพรายงานใหคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ  จากนั้นตั้งคาตางๆ ในการพมิพ แลวคลิกปุม 

“Print”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5.38 แสดงหนาจอรายงานในรูปแบบ PDF 

รูปที่ 5.37 แสดงหนาจอเชื้อเพลิงยานพาหนะ : การออกรายงาน PDF 

 การออกรายงานในรูปแบบ PDF 5.13 
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การสงออกรายงานตางๆ ในรูปแบบไฟล Excel มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหเลือกเมนูที่ตองการออกรายงาน 
2. ระบบจะแสดงขอมูลตามที่เรียกดูขึ้นมา ใหคลิกที่ปุม  เพื่อสงออกรายงาน  

3. ระบบจะแสดงหนาตาง File Download ขึ้นมาดังภาพ  
• หากตองการเปดดูขอมูลในรูปแบบไฟล Excel ทันที ใหคลิกปุม “Open” 
• หากตองการจดัเก็บขอมูลไวที่เครื่องคอมพิวเตอร ใหคลิกปุม “Save” จากนั้นเลือกโฟลเดอรในการจัดเก็บ

ขอมูล แลวคลิกปุม “save” เพื่อบันทึก 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5.40 แสดงหนาจอสงออกรายงาน Excel 

รูปที่ 5.39 แสดงหนาจอเชื้อเพลิงยานพาหนะ : การออกรายงาน Excel 

 การออกรายงานในรูปแบบ Excel 5.14 
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การเรียกดูรายงานครภุัณฑตามประเภท หมวด ชนิด มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานครุภัณฑตามประเภท หมวด ชนิด” 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานครุภัณฑตามประเภท หมวด ชนิดขึ้นมาดงัภาพ 

Chapter 6: รายงาน 

รูปที่ 6.1 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานครุภัณฑตามประเภท หมวด ชนิด 6.1  

รูปที่ 6.2 แสดงหนาจอคนหารายงานครุภัณฑตามประเภท หมวด ชนิด 
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4. สามารถคนหารายงานครุภัณฑตามประเภท หมวด ชนิด ไดจากการเลือกปงบประมาณที่ตรวจรบั, คนหาจาก
ประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ, คนหาจากขอมูลรายงาน, คนหาจากขอมูลสินทรัพย และระบุเงื่อนไขการแสดงผล 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 

6. ระบบจะแสดงรายงานครุภัณฑตามประเภท หมวด ชนิด ตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

รูปที่ 6.3 แสดงหนาจอคนหารายงานครุภัณฑตามประเภท หมวด ชนิด 

รูปที่ 6.4 แสดงหนาจอรายงานครุภัณฑตามประเภท หมวด ชนิด 



หนาที่  102   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานทะเบียนคมุทรัพยสิน มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานทะเบียนคุมทรัพยสิน” 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานทะเบียนคุมทรัพยสินขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหารายงานโดยเลือกปงบประมาณที่ตรวจรับจาก List box, คนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถ
เลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน) 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.5 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานทะเบียนคุมทรัพยสิน 6.2  

รูปที่ 6.6 แสดงหนาจอคนหารายงานทะเบียนคุมทรัพยสิน 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   103                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงรายงานทะเบียนคุมทรัพยสิน ตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 
7. ในสวนนี้สามารถเลือกสั่งพิมพขอมูลได โดยคลิกที่ Check box ในคอลัมน “การจัดการ” คลิกเลือก
ตามรายการที่ตองการ 

8. คลิกปุม “พิมพ” เพื่อส่ังพิมพ 
9.  จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอรายงานทะเบียนคุมทรัพยสิน ตามที่เรียกดูขึ้นมาดงัภาพ 

รูปที่ 6.7 แสดงหนาจอรายงานทะเบียนคุมทรัพยสิน 

รูปที่ 6.8 แสดงหนาจอรายละเอียดทะเบียนคุมทรัพยสิน 



หนาที่  104   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานมูลคาสนิทรัพยสุทธิ มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  

 
 
 
 
 

2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานมูลคาสินทรัพยสุทธิ” 
3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานมูลคาสินทรัพยสุทธิขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหารายงานโดยเลือกปงบประมาณที่ตรวจรับจาก List box, คนหาจากประเภท-หมวด-ชนิด
ครุภัณฑ, คนหาจากมูลคาสินทรัพย, คนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทกุรายงาน, เลือกประเภท
หนวยงาน และระบุหนวยงาน) และเลือกเงือ่นไขการแสดงผล 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.9 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

รายงานมูลคาสินทรัพยสุทธิ 6.3  

รูปที่ 6.10 แสดงหนาจอคนหารายงานมูลคาสินทรัพยสุทธิ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   105                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานมูลคาสินทรัพยสุทธิตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

รูปที่ 6.11 แสดงหนาจอรายงานมูลคาสินทรัพยสุทธ ิ



หนาที่  106   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานตรวจสอบครุภัณฑประจําป มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานตรวจสอบครุภัณฑประจําป” 
 
 
 
 
 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานตรวจสอบครุภัณฑประจําปขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหารายงานโดยเลือกปงบประมาณที่ตรวจรับจาก List box, คนหาจากประเภท-หมวด-ชนิด
ครุภัณฑ, คนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบหุนวยงาน),  
คนหาจากมูลคาสินทรัพย และเลือกเงื่อนไขการแสดงผล 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.12 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

รายงานตรวจสอบครุภัณฑประจําป 6.4  

รูปที่ 6.13 แสดงหนาจอคนหารายงานตรวจสอบครุภัณฑประจําป 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   107                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานตรวจสอบครุภัณฑประจาํปตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

รูปที่ 6.14 แสดงหนาจอรายงานตรวจสอบครุภัณฑประจําป 



หนาที่  108   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานประวัติการซอมบํารุงรักษาสินทรัพย มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานประวัติการซอมบํารุงรักษาสินทรัพย” 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานประวัตกิารซอมบํารุงรักษาสินทรัพยขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหารายงานโดยเลือกปงบประมาณที่ตรวจรับจาก List box, คนหาจากประเภท-หมวด-ชนิด
ครุภัณฑ และคนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน) 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.15 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

รายงานประวัติการซอมบํารุงรักษาสนิทรัพย 6.5  

รูปที่ 6.16 แสดงหนาจอคนหารายงานประวัติการซอมบํารุงรักษาสินทรัพย 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   109                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงรายงานประวัตกิารซอมบํารุงรักษาสินทรัพยตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 
7. ในสวนนี้สามารถเลือกสั่งพิมพขอมูลได โดยคลิกที่ Check box ในคอลัมน “การจัดการ” คลิกเลือก
ตามรายการที่ตองการ 
8. คลิกปุม “พิมพ” เพื่อส่ังพิมพ 

9.  จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอรายงานประวัติการซอมบํารุงรักษาสินทรัพยตามที่เรียกดูขึ้นมาดังภาพ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.17 แสดงหนาจอรายงานประวัติการซอมบํารุงรักษาสินทรัพย 

รูปที่ 6.18 แสดงหนาจอรายละเอียดประวัติการซอมบํารุงรักษาสินทรัพย 



หนาที่  110   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานการยืมครุภัณฑ มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานการยืมครุภัณฑ” 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานการยืมครุภณัฑขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหารายงานโดยเลือกรายการครุภัณฑที่ใหยืม หรือรายการครุภัณฑที่ขอยืม ตามปงบประมาณจาก 
List box และคนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน) 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 

   
 
 
 
 

รูปที่ 6.19 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานการยืมครุภัณฑ 6.6  

รูปที่ 6.20 แสดงหนาจอคนหารายงานการยืมครุภัณฑ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   111                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงรายงานการยืมครุภัณฑตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 
7. ในสวนนี้สามารถเลือกสั่งพิมพขอมูลได โดยคลิกที่ Check box ในคอลัมน “การจัดการ” คลิกเลือก
ตามรายการที่ตองการ 
8. คลิกปุม “พิมพ” เพื่อส่ังพิมพ 

9.  จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอรายงานการยืมครุภัณฑตามที่เรียกดขูึ้นมาดังภาพ 

 

รูปที่ 6.21 แสดงหนาจอรายงานการยืมครุภัณฑ 

รูปที่ 6.22 แสดงหนาจอรายละเอียดการยืมครุภัณฑ 



หนาที่  112   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการ มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการ” 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหารายงานโดยเลือกปงบประมาณจาก List box, คนหาจากขอมลูหนวยงาน (สามารถเลือกทุก
รายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบหุนวยงาน) และคนหาจากขอมูลสินทรัพย 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.23 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 6.7  

รูปที่ 6.24 แสดงหนาจอคนหารายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   113                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานผลการสอบหาขอเท็จจรงิของคณะกรรมการตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

รูปที่ 6.25 แสดงหนาจอรายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 



หนาที่  114   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพย มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพย” 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพยขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหารายงานโดยระบุรหสัครุภัณฑ, คนหาจากประเภท-หมวด-ชนิดครภุัณฑ, คนหาจากขอมูล
หนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบหุนวยงาน) และเลือกเงื่อนไขการแสดงผล 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 

รูปที่ 6.26 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพย 6.8  

รูปที่ 6.27 แสดงหนาจอคนหารายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพย 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   115                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงรายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพยตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 
7. ในสวนนี้สามารถเลือกสั่งพิมพขอมูลได โดยคลิกที่ Check box ในคอลัมน “การจัดการ” คลิกเลือก
ตามรายการที่ตองการ 
8. คลิกปุม “พิมพ” เพื่อส่ังพิมพ 

 
9.  จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอรายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพยตามที่เรียกดูขึน้มาดังภาพ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.28 แสดงหนาจอรายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพย 

รูปที่ 6.29 แสดงหนาจอรายงานขอมูลครุภัณฑใหมเพื่อสรางรหัสสินทรัพย 



หนาที่  116   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานสรปุจํานวนครุภัณฑตามอายุการใชงาน มีขั้นตอนดงันี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ไอคอน “รายงานสรุปจํานวนครภุัณฑตามอายกุารใชงาน” 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานสรุปจํานวนครุภัณฑตามอายุการใชงานขึน้มาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหารายงานไดจากการเลอืกปงบประมาณที่จัดซื้อ, คนหาจากประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ, 
คนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน), เลือกเงื่อนไข
การแสดงผล และเลือกเงื่อนไขการออกรายงาน 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.30 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานสรุปจํานวนครุภัณฑตามอายุการใชงาน 6.9  

รูปที่ 6.31 แสดงหนาจอคนหารายงานสรุปจํานวนครุภัณฑตามอายุการใชงาน 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   117                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปจํานวนครุภัณฑตามอายุการใชงานตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

รูปที่ 6.32 แสดงหนาจอรายงานสรุปจํานวนครุภัณฑตามอายุการใชงาน 



หนาที่  118   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานสรปุจํานวนครุภัณฑประจําปงบประมาณ มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานสรปุจํานวนครุภัณฑประจําปงบประมาณ” 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานสรุปจํานวนครุภัณฑประจาํปงบประมาณขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหาจากการเลือกปงบประมาณที่ตรวจรับ, คนหาจากประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ, คนหาจาก
ขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน), คนหาจากขอมูล
สินทรัพย และเลือกเงื่อนไขการออกรายงาน จากนัน้คลิกที่ปุม “คนหา” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.33 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานสรุปจํานวนครุภัณฑประจําปงบประมาณ 6.10  

รูปที่ 6.34 แสดงหนาจอคนหารายงานสรุปจํานวนครุภัณฑประจําปงบประมาณ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   119                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

5. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปจํานวนครุภัณฑประจําปงบประมาณตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดงัภาพ 

 

การเรียกดูรายงานบัญชตีรวจสอบครุภัณฑยานพาหนะ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานบัญชีตรวจสอบครุภัณฑยานพาหนะ” 

รูปที่ 6.35 แสดงหนาจอรายงานสรุปจํานวนครุภัณฑประจําปงบประมาณ 

 รายงานบัญชีตรวจสอบครุภัณฑยานพาหนะ 6.11  

รูปที่ 6.36 แสดงหนาจอหลักรายงาน 



หนาที่  120   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานบัญชีตรวจสอบครุภัณฑยานพาหนะขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหาจากการเลือกปงบประมาณที่ตรวจรับ, คนหาจากประเภท-หมวด-ชนิดครุภัณฑ, คนหาจาก
ขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน), คนหาจากขอมูล
สินทรัพย และเลือกเงื่อนไขการแสดงผล 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานบัญชีตรวจสอบครุภัณฑยานพาหนะตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

รูปที่ 6.37 แสดงหนาจอคนหารายงานบัญชีตรวจสอบครุภัณฑยานพาหนะ 

รูปที่ 6.38 แสดงหนาจอรายงานบัญชีตรวจสอบครุภัณฑยานพาหนะ 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   121                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุ มีขั้นตอนดงันี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุขึ้นมาดงัภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน) 
5. จากนั้นคลิกที่ปุม “คนหา” 

 
   
 
 
 

รูปที่ 7.39 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุ 6.12  

รูปที่ 7.40 แสดงหนาจอคนหารายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุ 



หนาที่  122   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

 
 
 

การเรียกดูรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนท่ีมิใชราชพัสดุ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนท่ีมิใชราชพัสดุ” 

รูปที่ 6.41 แสดงหนาจอรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุ 

 รายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนท่ีมิใชราชพัสดุ 6.13  

รูปที่ 6.42 แสดงหนาจอหลักรายงาน 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   123                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนที่มิใชราชพัสดุขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน) 
5. เมื่อเลือกเงือ่นไขตางๆ ที่ตองการแลว คลิกที่ปุม “คนหา” 

6. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนที่มใิชราชพัสดุตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

รูปที่ 6.43 แสดงหนาจอคนหารายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนที่มิใชราชพัสดุ 

รูปที่ 6.44 แสดงหนาจอรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนที่มิใชราชพัสดุ 



หนาที่  124   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

การเรียกดูรายงานที่ดนิและสิ่งปลูกสราง มีขั้นตอนดังนี ้
1. เร่ิมตนใหคลิกที่เมนู “รายงาน”  
2. ระบบแสดงหนาหลักของรายงานขึ้นมา ใหคลิกที่ “รายงานทีด่ินและสิ่งปลูกสราง” 

 
3. จากนั้นระบบแสดงหนาจอคนหารายงานที่ดินและสิ่งปลูกสรางขึ้นมาดังภาพ  
4. ผูใชสามารถคนหาจากขอมูลหนวยงาน (สามารถเลือกทุกรายงาน, เลือกประเภทหนวยงาน และระบุหนวยงาน) 
5. จากนั้นคลิกที่ปุม “คนหา” 

 
   
 
 

รูปที่ 6.45 แสดงหนาจอหลักรายงาน 

 รายงานที่ดินและสิ่งปลูกสราง 6.14  

รูปที่ 6.46 แสดงหนาจอคนหารายงานที่ดินและสิ่งปลูกสราง 



                                                                                      คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ   หนาที่   125                          

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

6. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามเงื่อนไขที่เลือกขึ้นมาดังภาพ 

 

รูปที่ 6.47 แสดงหนาจอรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสราง 



หนาที่  126   คูมือการใชงานระบบทะเบียนสินทรัพย สําหรับ ผูใชระบบ 

สงวนลิขสิทธ์ิ -  กรมสงเสริมการเกษตร 

 
การเปลี่ยนรหัสผาน มีขัน้ตอนดังนี้ 
1. คลิกที่เมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 
2. หากตองการเปลี่ยนแปลงรหัสผาน ใหระบุรหัสผานเดมิ, รหัสผานใหม และยืนยนัรหัสผานใหม 
3. คลิกปุม “ตกลง” 

รูปที่ 7.1 แสดงหนาจอเปลี่ยนรหัสผาน 

Chapter 7 : เปลี่ยนรหัสผาน 


