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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดการภายในของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม
ที่ก าลังมีปัญหาจากการจัดการข้อมูลและการบริหารงานภายใน เพราะประสบปัญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการบริการ ปัญหาในการติดตามสถานะงานให้บริการ  
การจัดการตารางขนส่งสินค้าและจัดหารถเพ่ือให้บริการ จึงเกิดแนวคิดในการน าระบบมาใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของกิจการ โดยระบบสามารถช่วยงานการจัดส่งสินค้าของกิจการ เช่น ช่วยระบุ
เส้นทางการขนส่งสินค้าโดยมีการน าเทคโนโลยีระบุต าแหน่งมาใช้  และจัดรถเพ่ือขนส่งสินค้าให้
เหมาะสมกับสถานที่ปลายทาง ช่วยติดตามงานการให้บริการขนส่งในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งข้อมูลที่
จ าเป็นในการบริหารและจัดการตารางขนส่ง การจัดรถ รวมไปถึงการบันทึกรายละเอียดการขนส่ง 
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการท างานของพนักงานในระยะยาว 

ระบบนี้มีขอบเขตการท างานครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลรถที่มีไว้ให้บริการ การ
จัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการข้อมูลงานให้บริการต่าง ๆ ตั้งแต่สร้างรายการงานให้บริการเมื่อได้รับ
แจ้งจากลูกค้า ท าใบเสนอราคา จัดตารางขนส่งโดยระบุรถคันที่ให้บริการ การขนส่งสินค้า การจัด
พนักงานขับรถ รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรของกิจการในงานให้บริการ นอกจากนี้ยัง
สามารถจัดท าเอกสารการให้บริการ ได้แก่ ใบเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี ให้สามารถดาวน์
โหลดออกมาเป็น PDF เพ่ือใช้งานต่อไป ระบบสามารถจัดการงานซ่อมบ ารุงรถ รวมไปถึงการช่วย
เตือนการเช็คระยะรถให้บริการของกิจการ และระบบมีรายงานเพ่ือการด าเนินงานด้านการใช้งาน
ทรัพยากรและรายละเอียดการขนส่ง  

ระบบนี้ มี สถาปัตยกรรม เป็นระบบให้บริ การที่ ท า งานบนเว็บ  (Web-based 
Application) โดยผู้ พัฒนาใช้แนวคิดการวิ เคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  (Object-Oriented 
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analysis and design) ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML5 และ 
C# ภายใต้ ASP.NET ด้วยโครงสร้างโปรแกรมแบบ MVC โดยใช้โปรแกรม Visual Studio 2015 
ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2016 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับการใช้ 
Google Map API 

 
ค าส าคัญ: เสรีภัณฑ์ นครปฐม เทคโนโลยีระบุต าแหน่ง แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

เว็บแอปพลิเคชัน 
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 ABSTRACT 
 

This independent research is about the development of Internal 
Management System for Sereephan, a retailer of construction materials in 
Nakhonpathom, whom encountered an issue to store customer’s information, 
delivery service information, and a work flow process on status tracking of each 
delivery including supply the transportation to meet customer’s requirements. 
Hence, the management bring in the idea to apply computer system in order to 
support daily tasks for example using GPS to locate delivery route and to supply the 
appropriate vehicle matching the order’s quantity and destination, tracking each 
process in the delivery flow as well as supporting vehicle and transportation 
management system become more efficiency.   

The system has been develops to cover the area of overall services and 
maintenance as main resources. On the service part, including manage vehicle 
information, manage customer information, manage product information. The 
process of service starts with customer’s requirement, quotation, delivery schedule, 
order lists and quantity to be delivered and the number of trips to be delivered, 
personnel management to each delivery until completes of order delivery and 
Payment made by customers as well as to record business’s resources spending for 
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tracking purpose. System also has the capability to issues PDF documents in a 
various templates such as delivery document, invoice, tax invoice etc. On the 
maintenance part, including the cycle of vehicle’s maintenance and notification as 
well as recording all drop-off and pick-up from maintenance services.   

From the analysis of working environments, Developer has decided to 
develop a system as a Web-based application using the combination of Object-
Oriented analysis and design along with UML technique and coding with HTML5, C# 
under ASP.NET framework using MVC programming structure, Visual Studio 2015 with 
Microsoft SQL Server 2016 and Google Map API as a development tools. 

 
Keywords: Sereephan Nakornpathom, Geolocation technology, Object-Oriented  

 analysis and design, Web-based application  
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การจัดการ เจ้าหน้าที่โครงการทุกท่าน ตลอดจนเพ่ือน ๆ MSMIS 10 ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและ
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ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจ 
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บทที่ 1 
ที่มาของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างมาก  

เห็นได้จากมีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น  โครงการก่อสร้างคอนโดและบ้านพัก
อาศัย โครงการก่อสร้างหรือขยายช่องทางจราจร โครงการก่อสร้างทางด่วน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 
เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ส่วนมากจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กิจการเสรี
ภัณฑ์ นครปฐม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจ าหน่ายและขนส่งวัสดุก่อสร้าง รวมถึงให้บริการรถบรรทุกส าหรับ
ขนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ จึงมีโอกาสอย่างมากในการขยายตัวทางธุรกิจ แต่ เนื่องจากการท างานใน
ปัจจุบันของกิจการยังคงใช้คนท าด้วยมือ ส่งผลให้กิจการประสบกับปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลการจ้างงานของลูกค้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือข้อมูลสูญหาย เพราะข้อมูล
จัดเก็บในรูปของกระดาษ  

2. มีการจดบันทึกซ้ าซ้อนแล้วพบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ท าให้พนักงานเกิดความ
สับสนเมื่อต้องการติดต่อลูกค้าเพ่ือยืนยันข้อมูลการให้บริการ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิ์ภาพการ
ให้บริการ 

3. ข้อมูลผิดพลาดจากการจดบันทึกด้วยมือ เป็นปัญหาต่อผู้ที่มาใช้ข้อมูลต่อในขั้นตอน
การให้บริการแต่ละช่วง 

4. พนักงานรับงานมากเกินไปในบางช่วงเวลา เพราะไม่เห็นตารางการให้บริการ 
ในแต่ละช่วงเวลา ท าให้จ านวนรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารจึงต้องการพัฒนาเว็บไซต์ของกิจการขึ้น 
เพ่ือให้เป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของกิจการผ่านรายงานต่าง ๆ ที่ระบบ
จัดท าขึ้น สามารถแก้ปัญหาในด้านการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าและสามารถวางแผนพัฒนา
งานบริการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งให้พนักงานสามารถวางแผนการให้บริการและจัดตารางการ
เดินรถได้ดียิ่งขึ้น สามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงได้อย่างเหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับช่วงเวลาที่รถจะ
ให้บริการแก่ลูกค้า 
 
1.1 การจัดผังองค์กร 

 
กิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม แบ่งผู้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ออกเป็นหลายฝ่าย ดังแสดงใน

ภาพที่ 1.1 โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1 แสดงผังองค์กรของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
 

1.1.1 ผู้จัดการ 
มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบภาพรวมของกิจการว่าการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างราบรื่น ตรงตามเป้าหมายการด าเนินงาน รวมถึงบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

1.1.2 ฝ่ายบริการ 
มีหน้าที่ ให้บริการลูกค้าของกิจการ รวมถึงมีหน้าที่ ในการเป็นช่องทาง

ติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ของกิจการ บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือ
ด าเนินงานให้บริการแก่ลูกค้าได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและนโยบายของกิจการ 

1.1.3 ฝ่ายการเงิน 
มีหน้าที่ดูแลรายรับ – รายจ่ายของกิจการ การจัดท าใบเรียกเก็บเงินหรือ 

ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี รวมถึงการจัดซื้ออะไหล่ที่จ าเป็นในการด าเนินงานซ่อม
บ ารุงรถส่งของ 

1.1.4 ฝ่ายการบัญชี 
มีหน้าที่ดูแลและจัดท าบัญชีต่าง ๆ ภายในกิจการ รวมถึงตรวจสอบให้ข้อมูล

ถูกต้อง สอดคล้องกับรายรับ – รายจ่ายภายในกิจการ 
1.1.5 ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

มีหน้าที่ในการดูแลรักษา ตรวจเช็คสภาพรถส่งของตามระยะเวลาและการใช้
งานของรถ รวมถึงการซ่อมบ ารุงรถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
1.2 ขั้นตอนและเงื่อนไขการท างานในปัจจุบัน 

 
การท างานในปัจจุบันของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1.2 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนการท างานดังนี้ 
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ภาพที่ 1.2 Activity Diagram แสดงขั้นตอนการท างานปัจจุบันของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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1.2.1 พนักงานบริการรับงานจากลูกค้า โดยจะได้รับรายละเอียดข้อเสนอความ
ต้องการใช้บริการของลูกค้าจากทางโทรศัพท์ อีเมล หรือลูกค้าเดินทางมาที่ร้านด้วยตัวเองและบันทึก
ลงในใบบันทึกรายละเอียดการให้บริการตามภาพท่ี 1.3 

1.2.2 เมื่อพนักงานบริการรับรายละเอียดการให้บริการต่าง  ๆ จากลูกค้าแล้ว 
พนักงานจะท าการประเมินราคา สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการให้บริการ และค านวณรายได้
ค่าบริการที่ต้องการจากลูกค้า เพ่ือส่งให้ลูกค้ารับทราบในใบเสนอราคาตามภาพที่ 1.4 โดยใบเสนอ
ราคาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ ตั้งแต่เริ่มให้บริการไปจนถึงการช าระเงิน 

1.2.3 ภายหลังจากตกลงเรื่องการบริการแล้ว พนักงานบริการจะท าการจัดสรร
ทรัพยากรที่พร้อมให้บริการ เพ่ือให้บริการแต่ละรายการจ้างของลูกค้า 

1.2.4 พนักงานซ่อมบ ารุงเช็ครถที่พร้อมให้การบริการ (ถ้ามีรถที่พร้อมให้บริการ ข้าม
ไปข้อ 1.2.7) 

1.2.5 กรณีไม่มีรถพร้อมให้บริการ พนักงานซ่อมบ ารุงจะเช็ครถที่ก าลังซ่อมบ ารุงว่ามี
รายการใดบ้าง (หัวข้อ 1.2.13) และด าเนินการซ่อมบ ารุงรถให้เสร็จพร้อมบันทึกรายละเอียดการซ่อม
บ ารุง ถ้าไม่สามารถซ่อมได้เสร็จทันเวลา เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงจะแจ้งเจ้าหน้าที่บริการให้หา รถร่วมค้า
มาบริการแทน (หัวข้อ 1.2.6) 

1.2.6 กรณีเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงไม่สามารถซ่อมรถให้เสร็จทันเวลาให้บริการ เจ้าหน้าที่
บริการจะจัดหา รถร่วมค้า จากรายการคนขับรถรับจ้างชั่วคราวที่เคยติดต่อให้มาท างานและไม่ได้เป็น
พนักงานประจ าของกิจการ เพ่ือให้มารับงานขนส่งชั่วคราว 

1.2.7 พนักงานบริการที่ได้รับงานจะด าเนินการขับรถขนวัสดุหรือเดินทางไปยังพ้ืนที่ ที่
ลูกค้าต้องการใช้บริการ และด าเนินการให้บริการ โดยพนักงานให้บริการจะคอยจดบันทึกการใช้รถที่
ให้บริการดังแสดงในภาพที่ 1.5 ว่ามีการขนส่งสินค้ากี่รอบ ในแต่ละรอบใช้น้ ามันเท่าไหร่ เพ่ือน ามา
บันทึกค่าใช้จ่ายในการให้บริการและใช้ตรวจสอบในภายหลัง 

1.2.8 เมื่อสิ้นสุดการให้บริการในแต่ละรอบ พนักงานขับรถจะต้องให้ลูกค้าเซ็นชื่อ
รับรองในใบรับของชั่วคราวตามภาพที่ 1.6 เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้รับการบริการเรียบร้อย
ครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา 

1.2.9 พนักงานบัญชีลงบันทึกรายการบัญชีหนี้ค้างช าระ 
1.2.10 พนักงานการเงินออกใบวางบิลตามภาพที่ 1.7 เพ่ือเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า 

ใบปะหน้าวางบิล และ ใบก ากับภาษีตามภาพที่ 1.8 (กรณี ลูกค้าต้องการช าระเงินทันทีหรือช าระเงิน
แล้ว และต้องการรับใบก ากับภาษีทันทีที่ได้รับสินค้า) 

1.2.11 พนักงานการเงินเตรียมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีตามภาพที่ 1.8 เพ่ือ
น าส่งลูกค้าในการพบลูกค้าเพ่ือเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป 
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1.2.12 พนักงานบริการเก็บค่าบริการ เมื่อถึงก าหนดด าเนินการเก็บค่าบริการจากลูกค้า 
พร้อมน าใบเสร็จรับเงินตามภาพที่ 1.9 เพ่ือน าส่งให้ลูกค้าเพ่ือเป็นหลักฐานการช าระเงิน 

1.2.13 พนักงานซ่อมบ ารุงเช็คสถานะรถพร้อมให้บริการ พบว่ามีรถรอซ่อม/บ ารุง 
1.2.14 พนักงานซ่อมบ ารุง เช็คสถานะรถรอซ่อมบ ารุง พบว่าต้องรอพนักงานการเงิน

สั่งซื้ออะไหล่ใหม่ (ถ้าไม่ต้องรออะไหล่ ข้ามไปข้อ 1.2.16 ) 
1.2.15 พนักงานซ่อมบ ารุง ตรวจสอบอะไหล่ในคลังพบว่า พนักงานการเงินยังไม่

ด าเนินการซื้ออะไหล่ใหม่ (ถ้ามีอะไหล่ ข้ามไปข้อ 1.2.16) 
1.2.16 พนักงานการเงินรับค าร้องและด าเนินการสั่งซื้ออะไหล่ใหม่ 
1.2.17 พนักงานบัญชีอัพเดตรายการบัญชีรายจ่าย และแจ้งพนักงานซ่อมบ ารุงว่ามี

รายการสินค้าคงเหลือในคลัง 
1.2.18 พนักงานซ่อมบ ารุง ด าเนินการซ่อมบ ารุงรถและแจ้งพนักงานบริการว่ามีรถ

สถานะพร้อมใช้บริการ 
 

วันที่  ____ / __________ / ______ 

ทะเบียนรถ 
เลขหัวจ่าย
ก่อนเติม 

เลขหัวจ่าย
หลังเติม 

จ านวน
ลิตร 

รายการวิ่งงาน 
จ านวน
เที่ยว 

เลขที่เอกสาร 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ภาพที่ 1.3 แสดงใบบันทึกรายละเอียดการให้บริการของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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เสรีภัณฑ์ นครปฐม 

27/2 ม. 9 ถนนยิงเป้าใต้ซอย 2 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร 034-251332, 034-252680, 034-243533 Fax 034-254898 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 3-1015-01712-296 

 

ใบเสนอราคา 

 วันที่ ___________________ 

เรียน ________________________ 

 
เรื่อง ________________________ 

หน่วยงาน ________________________ 

รายการมีดังต่อไปนี้ 

 
รายการสินค้า ราคา บาท/ตัน 

 
  

    

    

 หมายเหตุ ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

 (เสรีภัณฑ์ นครปฐม) 

ภาพที่ 1.4 แสดงใบเสนอราคาของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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วันที่  ____ / __________ / ______ 
บริษัท หน่วยงาน สั่งสินค้า จ านวนเที่ยว ทะเบียนรถ หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ภาพที่ 1.5 แสดงใบบันทึกรายการใช้งานรถเพ่ือให้บริการของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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ใบรับของชั่วคราว 

เสรีภัณฑ์ นครปฐม 

โทร 034-243533, 034-251332, 034-252680, 034-254898 

 

วัน ……... เดือน ……………... พ.ศ. ……... 

ข้าพเจ้าได้รับสิ่งของตามรายการต่อไปนี้ 

หมายเลขรถยนต์ ………………………………………………………………………….. 

ของรับไป เงินยังไม่ได้ช าระ 

ยาว ……………………. กว้าง ……………………... สูง ……………………………….. 

ปริมาตร ……………………………………….. ม3 …………………………………….... 

ชนิด …………………………….….……………... จ านวน ………………….…. เที่ยว 

ใช้งาน ……………………………………………………………….………………………….. 

ส่งให้ …………………………………………………………………………………...……… 

เวลาเข้า ……………………………....……………………………………………………… 

เวลาออก ………………………………...……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. ผู้รับของ 

 

……………………………………………………. ผูส้่งของ 

*ถ้ามีสิ่งของใต้พ้ืนดินเสยีหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบ 

ภาพที่ 1.6 แสดงใบรับของชั่วคราว ของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ 

เสรีภัณฑ์ นครปฐม 

27/2 ม. 9 ถนนยิงเป้าใต้ซอย 2 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

034-243533, 251332, 252680, 254898 

 วันที่ 
_____/___________/_______ 

ชื่อลูกค้า _________________________________ หน่วยงาน _______________________ 

จ านวนเที่ยว รายการ ม3 ม3 ละ เที่ยวละ จ านวนเงิน 

 หิน      

 หิน      

 ทรายหยาบ      

 ทรายละเอียด      

 ดิน      

 ลูกรัง      

 
 
 
 

(.........................................................) 

รวมเงิน   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   

รวมทั้งสิ้น   

นัดช าระ …….….... / ……..………….. / …………... 
(ได้รับไว้เพื่อตรวจสอบและช าระเงินต่อไป) 

ลงช่ือ ………………………………………………..…………….. 
(ผู้รับบิล) 

ภาพที่ 1.7 แสดงใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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ต้นฉบับ ใบส่งของ / ใบก ากับภาษี / ใบแจ้งหนี้ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 3 1015 01712 29 6 

เสรีภัณฑ์ นครปฐม 

ส านักงานใหญ่ 27/2 ม. 9 ถนนยิงเป้าใต้ซอย 2 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

034-243533, 251332, 252680, 254898 

   วันที่ ____/__________/_______ 

นามผู้ซื้อ_______________________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี               ส านักงานใหญ่     สาขา  
ที่อยู่___________________________________________________________________________________ 

ล าดับ รายการสินค้า/บริการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วยเที่ยวละ จ านวนเงินไม่รวมภาษี 

 หิน      

 ทรายหยาบ      

 ทรายละเอียด      

 ดิน      

 ลูกรัง      

ราคารวมทั้งสิ้น   

จ านวนภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%   

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)                                        จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   

 

ลงช่ือ …………..……….……………..………..………. (ผู้รับสินค้า) 
วันท่ี    ………..….. / ……….………………….. / ………..………..... 

ลงช่ือ ……..……………..…....…..………………….. (ผู้ขาย) 
วันท่ี ………..….. / …………………………….. / ……….……..... 

ภาพที่ 1.8 แสดงใบส่งของและใบก ากับภาษีและใบแจ้งหนี้ ของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 3 1015 01712 29 6 

เสรีภัณฑ์ นครปฐม 

ส านักงานใหญ่ 27/2 ม. 9 ถนนยิงเป้าใต้ซอย 2 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

034-243533, 251332, 252680, 254898 

วันที่ ____/____________/_______ 

ช่ือลูกค้า ____________________________________________________________________________ 

ที่อยู่________________________________________________________________________________ 

จ านวน รายการสินค้าหรือบริการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

     

     

     

     

     

     

     

(รวมภาษีมลูค่าเพิม่แล้ว) รวมเงิน   

 

………………………………………………………………………………(ผู้รับเงิน) 

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ไดร้ับเงินตามเช็ค ในกรณีจ่ายเป็นเช็ค 

ภาพที่ 1.9 แสดงใบเสร็จรับเงินของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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บทที่ 2 
ภาพรวมของระบบสารสนเทศ 

 
2.1 ขอบเขตการท างานโดยรวมของระบบ 

 
ระบบที่พัฒนาครอบคลุมงานการให้บริการขนส่งสินค้าต่าง ๆ ให้ลูกค้า และงานการ

ซ่อมบ ารุงรถส่งของของกิจการ รวมทั้งจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว เช่น แผนตารางการ
เดินรถส่งของ ตารางการซ่อมบ ารุงรถ เป็นต้น โดยงานการให้บริการขนส่งสินค้าต่าง ๆ จะครอบคลุม
ตั้งแต่เริ่มประเมินราคาค่าบริการ จนกระทั่งถึงการจัดท าใบเรียกเก็บเงินค่าบริการและจัดท า
ใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ซึ่งภายในระบบแบ่งออกเป็น 7 
ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการทะเบียนรถขนส่ง ระบบจัดการลูกค้า ระบบจัดการงานให้บริการ 
ระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง ระบบจัดการการใช้น้ ามัน ระบบจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น และระบบ
จัดการบัญชีผู้ใช้งานที่ท างานสัมพันธ์กัน ดังแสดงในภาพที่ 2.2 

 

 
ภาพที่ 2.1 Context Diagram แสดงขอบเขตการท างานของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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 ภาพที่ 2.2 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม
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2.2 ขอบเขตการท างานของระบบย่อยแต่ละระบบ 
 

ระบบย่อยแต่ละระบบ มีขอบเขตการท างานดังนี้ 
 
2.2.1 ระบบจัดการทะเบียนรถให้บริการ (Car Management) 

เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลรถซึ่งมีไว้ให้บริการที่เป็นทรัพย์สินของกิจการ โดย
ครอบคลุมการจัดการข้อมูลรถตั้งแต่กิจการได้รับรถใหม่มาใช้งาน จนกระทั่งถึงตัดจ าหน่ายรถออกไป 
เมื่อหมดอายุการใช้งาน รวมทั้งให้สารสนเทศส าหรับการตรวจสอบและวางแผนการใช้งานรถอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ  

โดยข้อมูลรถให้บริการที่ถูกบันทึกในระบบนี้ จะถูกน าไปใช้เพ่ือท างานร่วมกับ
ระบบให้บริการ ระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง และระบบจัดการการใช้น้ ามัน 

2.2.2 ระบบจัดการลูกค้า (Customer Management) 
เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลทั้งบันทึกและแก้ไขข้อมูลลูกค้า รวมทั้งให้สารสนเทศ

ส าหรับการท างาน เช่น สามารถเรียกดูรายชื่อลูกค้าที่มีทั้งหมดในระบบ และเรียกดูรายละเอียดของ
ลูกค้าแต่ละคนได ้

โดยข้อมูลลูกค้าที่ถูกบันทึกในระบบนี้ จะถูกน าไปใช้เพ่ือท างานร่วมกับระบบ
ให้บริการ  

2.2.3 ระบบจัดการงานให้บริการ (Service Management) 
เป็นระบบที่ใช้จัดการงานบริการทั้งหมดของกิจการ โดยครอบคลุมการจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน ตั้งแต่รับทราบความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ จนกระทั่งถึงการ
ท าใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีต่าง ๆ เมื่อได้ให้บริการและรับเงินค่าบริการจากลูกค้าแล้ว รวมทั้ง
จัดท ารายงานเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการให้บริการ และรายงานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
ประสิทธิ์ภาพของการให้บริการ 

โดยข้อมูลงานให้บริการที่ถูกบันทึกในระบบนี้ จะถูกน าไปใช้เพ่ือท างานร่วมกับ
ระบบจัดการการใช้น้ ามัน 

2.2.4 ระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง (Maintenance and Repair) 
เป็นระบบที่ใช้ส าหรับจัดการวางแผนซ่อม/บ ารุงรถให้บริการของกิจการ โดยช่วย

ให้สามารถวางแผนเตรียมความพร้อมของรถ ให้พร้อมใช้งานก่อนน าไปให้บริการ รวมทั้งจัดท า
รายงานเพ่ือช่วยให้สามารถตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ได ้
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2.2.5 ระบบจัดการการใช้น้ ามัน (Resource Management) 
เป็นระบบที่ใช้จัดการทั้งการบันทึกและแก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 

รวมทั้งให้สารสนเทศส าหรับการท างาน เช่น สามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันทั้งหมดในแต่ละวัน
ของรถให้บริการ และเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันของรถแต่ละคันได้ 

2.2.6 ระบบตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น (Initial Data Configuration) 
เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ ข้อมูลประเภทรถให้บริการ และ

รายการสินค้าทัง้หมดของกิจการ โดยครอบคลุมการเพิ่มรายการสินค้า ประเภทรถและพนักงานขับรถ
ใหม่ การแก้ไขเมื่อพบข้อมูลผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ประเภทรถ และพนักงาน
ขับรถในระบบ และการลบข้อมูลรายการสินค้าที่เลิกจ าหน่ายแล้ว ลบข้อมูลประเภทรถที่ไม่ใช้แล้วใน
กิจการ และลบข้อมูลพนักงานขับรถที่ไม่ได้ท างานให้กับกิจการแล้ว รวมทั้งให้สารสนเทศส าหรับการ
ท างาน เช่น สามารถเรียกดูรายชื่อพนักงานขับรถและรายการสินค้าที่มีทั้งหมดในระบบได้ 

โดยข้อมูลสินค้าและพนักงานขับรถที่ถูกบันทึกในระบบนี้ จะถูกน าไปใช้เพ่ือ
ท างานร่วมกับระบบให้บริการและระบบจัดการการใช้น้ ามัน ส่วนข้อมูลประเภทรถ จะถูกน าไปใช้ใน
ระบบจัดการทะเบียนรถให้บริการ 

2.2.7 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management) 
เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดของกิจการ โดยครอบคลุมตั้งแต่การ

เพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ เรียกดูและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน การเปลี่ยนรหัสผ่าน รวมทั้งการปลดล็อคบัญชี
ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน  

โดยข้อมูลผู้ใช้งานที่ถูกบันทึกในระบบนี้ จะถูกน าไปใช้เพ่ือท างานร่วมกับทุก
ระบบ 
 
2.3 หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ 

 
กลุ่มผู้ใช้งานที่เก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 

มีบทบาทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 บทบาท (ดังแสดงในภาพที่ 2.2 ) โดยแต่ละบทบาทเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของกิจการดังนี้ 

 
2.3.1 ผู้จัดการ (Manager)  

บทบาทนี้ท าโดยผู้จัดการ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกฟังก์ชันของทุกระบบ
ที่พัฒนา เพ่ือให้สามารถดูแลภาพรวมและจัดการปัญหาต่าง ๆ ของกิจการได้  
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2.3.2 เจ้าหน้าที่บริการ (Service Administrator)  
บทบาทนี้ท าโดยฝ่ายบริการ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกระบบในฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

กับงานบริการลูกค้าเท่านั้น เพ่ือให้สามารถตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้าของกิจการได้ในทุกด้าน 
และสามารถบริหารจัดการรถส่งของของบริษัทเพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ 

2.3.3 เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Administrator)   
บทบาทนี้ท าโดยฝ่ายการเงินและฝ่ายการบัญชี ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะ

ระบบจัดการรถให้บริการ ระบบจัดการงานให้บริการ ระบบจัดการการใช้น้ ามัน และระบบจัดการตั้ง
ค่าข้อมูลเริ่มต้น โดยสามารถใช้งานได้ในฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงินเท่านั้น เพ่ือให้
สามารถดูแลและตรวจสอบรายรับ – รายจ่ายของกิจการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

2.3.4 เจ้าหน้าที่งานซ่อมบ ารุง (Engineer)  
บทบาทนี้ท าโดยฝ่ายซ่อมบ ารุง ซึ่งสามารถใช้งานได้เฉพาะระบบจัดการงานซ่อม

บ ารุง โดยสามารถใช้งานได้ในฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดการซ่อมบ ารุงเท่านั้น เพ่ือให้สามารถ
จัดตารางการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบรายการซ่อมบ ารุงได้อย่างเหมาะสม 

2.3.5 ผู้ดูแลระบบ (Administrator)  
บทบาทนี้ท าโดยผู้จัดการ ซึ่งสามารถใช้งานได้เฉพาะระบบจัดการผู้ใช้งาน 

เพ่ือให้สามารถจัดบัญชีผู้ใช้งานและก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานในระบบได้ 
 
2.4 รายละเอียดขั้นตอนการท างานใหม่ 

 
เมื่อกิจการปรับใช้ระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐมแล้ว จะมี

ขั้นตอนการท าใหม่ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2.3 ถึงภาพที่ 2.6 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.3 แสดงขั้นตอนใหม่ในการให้บริการของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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2.4.1 จัดการข้อมูลรถให้บริการ  
เมื่อกิจการมีรถส่งของที่จะให้บริการคันใหม่ จะต้องท าการเพ่ิมข้อมูลรถคันใหม่นี้

ลงในระบบโดยมีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.4 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
2.4.3.1 ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสร้างรถใหม่ 
2.4.3.2 ระบบแสดงหน้าจอระบุข้อมูลรถใหม่ 
2.4.3.3 ผู้ใช้งานระบุข้อมูล 
2.4.3.4 ระบบบันทึกข้อมูลรถและมีสถานะเป็น พร้อมใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงขั้นตอนใหม่ในการจัดการข้อมูลรถของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
 

2.4.2 จัดการลูกค้า  
กรณีที่ผู้ใช้งานฝ่ายบริการไม่พบข้อมูลลูกค้าที่จะให้บริการ (ดังแสดงในภาพที่ 

2.3 ) ต้องท าการเพ่ิมข้อมูลลูกค้าลงในระบบโดยมีขั้นตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.5 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.4.2.1 ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสร้างลูกค้าใหม่ 
2.4.2.2 ระบบแสดงหน้าจอระบุข้อมูลลูกค้าใหม่ 
2.4.2.3 ผู้ใช้งานระบุข้อมูล 
2.4.2.4 ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า 
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ภาพที่ 2.5 แสดงขั้นตอนใหม่ในการจัดการข้อมูลลูกค้าของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
 

2.4.3 จัดการงานซ่อมบ ารุง  
ฝ่ายซ่อมบ ารุงต้องมีการซ่อมบ ารุงรถเป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้

รถส่งของมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการท างานในส่วนนี้มีขั้นตอนการท างานดังแสดงใน
ภาพที่ 2.6 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1.1 ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพ่ือตรวจสอบงานซ่อมบ ารุงประจ าวัน 
2.4.1.2 ระบบแสดงรายการรอซ่อมบ ารุงประจ าวัน 
2.4.1.3 ผู้ใช้งานเลือกรายการซ่อม และเปลี่ยนสถานะรถเป็น ซ่อมบ ารุง 
2.4.1.4 ผู้ใช้งานด าเนินงานซ่อมบ ารุงเสร็จสิ้น 
2.4.1.5 ภายหลังจากซ่อมบ ารุงเสร็จ ผู้ใช้งานท ารายการรับรถจากงานซ่อมบ ารุง

โดยระบบเปลี่ยนสถานะรถเป็น พร้อมใช้งาน อีกครั้ง 
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ภาพที่ 2.6 แสดงขั้นตอนใหม่ในการจัดการงานซ่อมบ ารุงของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 

 
2.5 ประโยชน์     

   
ระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม จะท าให้บริษัทได้รับประโยชน์

ดังนี้ 
 
2.5.1 บริ ษั ท ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ มี ก า ร จั ด เ ก็ บ อย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ  ไ ม่ มี ค ว า มซ้ า ซ้ อ น

ของข้ อมู ล  ล ด ความสับสนของพนักงานเมื่อเรียกดูข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนงาน
ต่าง ๆ ท าให้พนักงานของกิจการสามารถด าเนินงานทั้งด้านบริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

2.5.2 ส่งเสริมประสิทธิ์ภาพการท างานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเห็นภาพรวม
ของตารางการให้บริการ โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาไล่สอบถามหรือเช็คกับรายการที่จดบันทึกไว้อย่าง
ไม่เป็นระบบ ท าให้ลดเวลาในการเขียนและส่งต่อเอกสารต่าง ๆ ระหว่างพนักงานที่เกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนกระบวนการท างานแบบเดิม อีกทั้งยังลดความผิดพลาดในการท างานจากการอ่านลายมือใน
เอกสาร 
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2.5.3 บริษัทได้การรวมศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า และพฤติกรรมการใช้
บริการของลูกค้าแต่ละราย ซ่ึงสามารถน าไปปรับปรุงการให้บริการเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละรายไดอ้ย่างสอดคล้องกับลักษณะการท างานของลูกค้าและกิจการ  
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บทที่ 3  
ข้อก าหนดความต้องการระบบ 

 
3.1 ความต้องการด้านหน้าที่ (Functional  Requirement) 

 
ระบบการจัดการภายในของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม ต้องสามารถท างานได้ดังต่อไปนี้ 
 
3.1.1 ระบบจัดการทะเบียนรถส่งของ  

สามารถท างานดังแสดงในภาพที่ 3.1 ซ่ึงมีรายละเอียดการท างานดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.1 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของระบบจัดการทะเบียนรถให้บริการ 
 

3.1.1.1 ค้นหาข้อมูลรถ  
สามารถค้นหาข้อมูลรถให้บริการที่มีไว้ใช้ในกิจการได้ โดยค้นหาจาก

ทะเบียนรถ สถานะรถ ประเภทรถ ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาจะแสดงรายละเอียดดังนี้ ทะเบียนรถ  



Ref. code: 25595802037225NSY

23 

23 

 

เลขกิโลเมตร เช็คระยะครั้งล่าสุด (กิโลเมตร) ครบรอบเช็คระยะ (กิโลเมตร) สถานะรถ ประเภทรถ 
และสามารถดูข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมได้  

3.1.1.2 ดูข้อมูลรถ   
สามารถเรียกดูรายละเอียดของรถให้บริการที่มีในระบบได ้

3.1.1.3 เพิ่มข้อมูลรถ  
สามารถเพ่ิมข้อมูลรถใหม่ที่มีไว้ใช้ในกิจการได้ โดยระบบจะก าหนด

สถานะรถเป็น “พร้อมใช้งาน” ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลรถใหม่ลงระบบ 
3.1.1.4 แก้ไขข้อมูลรถ  

สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยสถานะรถ
ให้บริการจะไม่เปลี่ยนแปลง 

3.1.1.5 เปลี่ยนสถานะรถหมดอาย ุ
ระบบจะสามารถเปลี่ยนสถานะรถให้บริการที่ครบก าหนดหมดอายุการใช้

งานตามที่ระบุไว้ ให้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานท าการเข้าสู่ระบบโดยระบบจะก าหนดสถานะรถ
ให้บริการเป็น “พร้อมตัดจ าหน่าย” 

3.1.1.6 ตัดจ าหน่าย 
สามารถปรับปรุงสถานะรถให้บริการได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะปรับ

สถานะให้กลับมาพร้อมใช้งานในกรณีที่ได้รับรถคืนจากงานซ่อมบ ารุง หรือสามารถปรับจากพร้อมใช้
งาน เป็นระงับชั่วคราว ได้กรณีท่ีหยุดต่อทะเบียนรถให้บริการเพ่ือหยุดใช้งานชั่วคราว และสามารถลบ
ข้อมูลรถออกจากระบบได้ กรณีได้ท าการตัดจ าหน่ายรถให้บริการเรียบร้อยแล้ว 
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3.1.2 ระบบจัดการลูกค้า  
สามารถท างานดังแสดงในภาพที่ 3.2 ซ่ึงมีรายละเอียดการท างานดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.2 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของระบบจัดการข้อมูลลูกค้า 
 

3.1.2.1 ค้นหาข้อมูลลูกค้า  
สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ที่ติดต่อกับกิจการได้ โดยค้นหาจากชื่อ เลข

ทะเบียนนิติบุคคล เบอร์ติดต่อ จังหวัด ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาจะแสดงรายละเอียดดังนี้  ชื่อลูกค้า 
เบอร์ติดต่อ อีเมล จังหวัด และสามารถดูข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

3.1.2.2 ดูรายช่ือลูกค้า  
สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าที่บันทึกไว้ในระบบได้  

3.1.2.3 เพิ่มข้อมูลลูกค้า 
สามารถเพ่ิมข้อมูลลูกค้าใหม่ที่ติดต่อกับกิจการได้ 

3.1.2.4 แก้ไขข้อมูลลูกค้า  
สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของลูกค้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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3.1.3 ระบบจัดการงานให้บริการ  
สามารถท างานดังแสดงในภาพที่ 3.3 ซ่ึงมีรายละเอียดการท างานดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.3 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของระบบจัดการงานให้บริการ 
 

3.1.3.1 ค้นหาบริการ  
สามารถค้นหาข้อมูลรายการบริการที่ก าลังให้บริการและเสร็จสิ้นไปแล้วได้ 

โดยค้นหาจากชื่อลูกค้า วันที่สร้างรายการ วันที่ให้บริการ และประเภทงาน ได้แก่ รายการงานใหม่  
ท าใบเสนอราคา ยืนยันใช้บริการ ท าตารางขนส่ง และท าเอกสารงานให้บริการ า ซึ่งผลลัพธ์จากการ
ค้นหาจะแสดงรายละเอียดดังนี้ ลูกค้าพร้อมรายละเอียดงานและรายการใบรับของชั่วคราว วันที่สร้าง
รายการ วันที่ให้บริการ วันที่แก้ไขรายการล่าสุด และสามารถดูข้อมูลในรายละเอียดถึงสถานะงานใน
ปัจจุบันได ้
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3.1.3.2 สร้างรายการบริการ  
สามารถเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดการให้บริการใหม่ที่ได้รับจากลูกค้าเข้าสู่

ระบบ โดยระบบจะก าหนดสถานะงานบริการเป็น “รายการงานใหม่” ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพ่ิม
ข้อมูลงานให้บริการลงระบบ 

3.1.3.3 แก้ไขรายการบริการ  
สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการบริการถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ 

3.1.3.4 ดูข้อมูลรายการบริการ  
สามารถเรียกดูรายละอียดของรายการให้บริการที่บันทึกไว้ในระบบได้  

3.1.3.5 ท าใบเสนอราคา  
สามารถท าใบเสนอราคา โดยสามารถระบุค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพ่ือประเมิน

ราคาค่าบริการก่อนดาวน์โหลดใบเสนอราคาเป็น PDF เพ่ือส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ โดยระบบจะ
เปลี่ยนสถานะงานบริการจาก “รายการงานใหม่” เป็น “ใบเสนอราคา” ให้โดยอัตโนมัติภายหลังจาก
ท าใบเสนอราคาและเพ่ิมข้อมูลใบเสนอราคาลงระบบแล้ว 

3.1.3.6 แก้ไขใบเสนอราคา  
สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใบเสนอราคาและรายการสินค้าที่ลูกค้า

สั่งซื้อถ้ามีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่แก้ไขแล้วเป็น PDF ได ้
3.1.3.7 ดูข้อมูลใบเสนอราคา  

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลใบเสนอราคาและรายการสั่งซื้อสินค้า
ของลูกค้า รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาเป็น PDF ได ้

3.1.3.8 ยืนยันใช้บริการ  
สามารถบันทึกผลการตอบรับจากลูกค้าเรื่องการใช้บริการตามที่ระบุใน

ใบเสนอราคาได ้โดยระบบจะเปลี่ยนสถานะงานบริการจาก “ใบเสนอราคา” เป็น “ยืนยันใช้บริการ” 
ให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากทีลู่กค้าตกลงรับบริการและได้ท ารายการ “ยืนยันใช้บริการ” แล้ว 

3.1.3.9 ดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ  
สามารถเรียกดูข้อมูลการยืนยันใช้บริการที่บันทึกได้ในระบบได้ 

3.1.3.10 ท าตารางขนส่ง  
สามารถวางแผนตารางรายการขนส่งได้ โดยระบบจะเลือกข้อมูลรถ

ให้บริการที่อยู่ในสถานะพร้อมให้บริการภายในระบบที่ตรงกับช่วงที่ต้องการท ารายการขนส่ง มาให้
พนักงานบริการพิจารณาเลือกตามความเหมาะสมของรายการสินค้าที่ต้องการส่งให้กับลูกค้า โดย
พนักงานบริการสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการต่าง ๆ ที่บันทึกไว้แล้วในระบบได้ถ้ามีการ
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เปลี่ยนแปลง โดยภายหลังจากท าตารางรายการขนส่งแล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะงานบริการจาก 
“ยืนยันใช้บริการ” เป็น “ท าตารางขนส่ง” ให้โดยอัตโนมัติ 

3.1.3.11 บันทึกการส่งของ 
สามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลการส่งสินค้าตามตารางรายการขนส่ง

ให้แก่ลูกค้าเข้าสู่ระบบได้ โดยระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการขนส่งจาก “รอออกรถ” เป็น “ก าลัง
ให้บริการ” ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลบันทึกการส่งของลงระบบ 

3.1.3.12 ยืนยันรับบริการ 
สามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลยืนยันการรับสินค้าของลูกค้าเข้าสู่ระบบ

ได้ โดยระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการขนส่งจาก “ก าลังให้บริการ” เป็น “เสร็จงานขนส่ง” ให้โดย
อัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกข้อมูลยืนยันรับบริการลงระบบ 

3.1.3.13 ท าเอกสารงานให้บริการ 
สามารถจัดท าเอกสารต่าง ๆ ได้ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1 

โดยภายหลังจากท าเอกสารแล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะงานบริการจาก “ท าตารางขนส่ง” เป็น 
“เอกสารงานให้บริการ” ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งในการจัดท าเอกสารผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะท า
เอกสารประเภทใด และเลือกจัดท าเอกสารออกมาเป็น PDF เพ่ือพิมพ์ส่งให้ลูกค้าหรือจะส่งอีเมลให้
ลูกค้าได้ 

 
ตารางที่ 3.1  
 
แสดงเอกสารงานให้บริการของระบบจัดการงานให้บริการ 

เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร เง่ือนไขจัดท าเอกสาร/รายงาน 

ใบรับของช่ัวคราว เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันกับลูกค้าว่าได้รับ
ของแล้ว โดยข้อมูลในเอกสารนี้ประกอบไปด้วย 
1. วันท่ีออกเอกสาร 
2. รายละเอียดการให้บริการ 

2.1 หมายเลขรถยนต์ 
2.2 ขนาดส่วนบรรทุก 

2.2.1 ยาว 
2.2.2 กว้าง 
2.2.3 สูง 

เลือกระบุเลขที่ใบรับของช่ัวคราว
หรือวันท่ีขนส่งที่ต้องการได้ 
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ตารางที่ 3.1  
 
แสดงเอกสารงานให้บริการของระบบจัดการงานให้บริการ (ต่อ) 

เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร เง่ือนไขจัดท าเอกสาร/รายงาน 
ใบรับของช่ัวคราว 
(ต่อ) 

2.3 ปริมาตรส่วนบรรทุก 
2.3.1 ลูกบาศก์เมตร 
2.3.2 ตัน 

2.4 ชนิดของรถ 
2.5 จ านวนเที่ยว 
2.6 ใช้งาน (ช่ือหน่วยงาน) 
2.7 ส่งให้ (ช่ือลูกค้า) 
2.8 เวลาเข้า 
2.9 เวลาออก 

3. ลายเซ็นตผ์ู้รบัของ 

 

ใบเรียกเก็บ 
(ใบวางบิล/ 
 ใบแจ้งหนี)้ 
 

เพื่อเป็นหลักฐานแจ้งค่าบริการให้กับลูกค้า โดย
ข้อมูลในเอกสารนี้ประกอบด้วย 
1. วันท่ีออกเอกสาร 
2. ช่ือ-นามสกุลลูกค้า 
3. รายละเอียดการให้บริการ 

3.1 จ านวนเที่ยว 
3.2 รายการ 
3.3 จ านวน ม3 
3.4 ราคา ม3 ละ 
3.5 เที่ยวละ 
3.6 จ านวนเงิน 

4. จ านวนเงิน 
5. จ านวนเงิน VAT 
6. จ านวนเงินรวม VAT 
7. วันท่ีนัดช าระ 

เลือกระบุเลขท่ีใบเรียกเก็บท่ี
ต้องการได ้

ใบก ากับภาษ ี
(ใบส่งของ/ใบเรียกเก็บ
เงิน) 
ใบเสร็จรับเงิน 

เพื่อเป็นหลักฐานการรับช าระค่าบริการ จาก
ลูกค้า โดยข้อมูลในเอกสารนี้ประกอบด้วย 
1. วันท่ีออกเอกสาร 
2. ช่ือ-นามสกุลลูกค้า 
3. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

เลือกระบุ เลขที่ ใบก ากับภาษีที่
ต้องการได้ 
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ตารางที่ 3.1  
 
แสดงเอกสารงานให้บริการของระบบจัดการงานให้บริการ (ต่อ) 
เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร เง่ือนไขจัดท าเอกสาร/รายงาน 
ใบก ากับภาษ ี
(ใบส่งของ/ใบเรียกเก็บ
เงิน) 
ใบเสร็จรับเงิน (ต่อ) 
 

4. ส านักงานใหญ่/สาขาและรหัสสาขา 
5. ที่อยู่ 
6. รายละเอียดการให้บริการ 

6.1 ล าดับที ่
6.2 รายการสินค้าหรือบริการ 
6.3 จ านวนหน่วย 
6.4 ราคาต่อหน่วยเที่ยวละ 
6.5 จ านวนเงินไมร่วมภาษ ี

7. จ านวนเงิน 
8. จ านวนเงิน VAT 
9. จ านวนเงินรวม VAT 
10. วันท่ีนัดช าระ 

10.1 ช่ือผู้รับเอกสาร 

 

 
3.1.3.14 เสร็จสิ้นงานให้บริการ 

เมื่อขนส่งสินค้าให้ลูกค้าจนครบให้บริการจนครบตามจ านวนในรายการ
บริการที่บันทึกไว้ในระบบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถบันทึกปิดงาน (หรือเสร็จสิ้นงานให้บริการ) ได้โดย
ระบบจะเปลี่ยนสถานะงานจาก “เอกสารงานให้บริการ”เป็น “เสร็จสิ้นงานให้บริการ” ให้โดย
อัตโนมัติ 

3.1.3.15 ดูรายงาน 
สามารถจัดท ารายงานต่าง ๆ ได้ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 
 
แสดงรายงานของระบบจัดการงานให้บริการ 

เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร เง่ือนไขจัดท าเอกสาร/รายงาน 
รายงาน 5 อันดับการ
ใช้บริการของลูกค้า 

เพื่อดลููกค้าท่ีใช้บริการบ่อยหรือมยีอดใช้บริการ
สูงส าหรับใช้พิจารณาการให้ของสมนาคุณกับ
ลูกค้า โดยข้อมูลในเอกสารนี้ประกอบไปด้วย 

1. อันดับ 
2. ช่ือลูกค้า 
3. จ านวนครั้ง 
4. ยอดใช้บริการ 
5. รายละเอียดการใช้บริการแต่ละครัง้ 

5.1 วันท่ีให้บริการ 
5.2 ต้นทาง 
5.3 ปลายทาง 
5.4 รายละเอียดงาน 
5.5 รายได ้

สามารถเลือก ประเภทรายงาน และ
เลือกระบุ วันท่ี / เดือน / ปี ของ
ช่วงเวลาที่ต้องการดูได ้

 

รายงานการท างานของ
พนักงานขับรถ 

เพื่อให้พนักงานการเงินสามารถค านวณรายได้
ของพนักงานขับรถ โดยข้อมูลในเอกสารนี้
ประกอบไปด้วย 

1. วันท่ี 
2. ต้นทาง 
3. ปลายทาง 
4. ระยะทาง 

สามารถเลือกพนักงาน และเลือก
ระบุ วันท่ี/เดือน/ปี ของช่วงเวลา 
ที่ต้องการดูได ้
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3.1.4 ระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง  
สามารถท างานดังแสดงในภาพที่ 3.4 ซ่ึงมีรายละเอียดการท างานดังนี้  

 

 
ภาพที่ 3.4 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง 
 

3.1.4.1 ส่งรถเข้างานซ่อม/บ ารุง  
สามารถบันทึกรายการส่งรถซ่อมบ ารุงรถได้ โดยภายหลังจากบันทึก 

ระบบจะเปลี่ยนสถานะรถให้บริการจาก “พร้อมใช้งาน” เป็น “ซ่อมบ ารุง” ให้โดยอัตโนมัติ 
3.1.4.2 คืนรถจากงานซ่อม/บ ารุง  

สามารถบันทึกการรับรถให้บริการที่ซ่อมบ ารุงเสร็จแล้วได้ โดยภายหลัง
จากบันทึกระบบจะเปลี่ยนสถานะรถให้บริการจาก “ซ่อมบ ารุง” เป็น “พร้อมใช้งาน” ให้โดยอัตโนมัติ 
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3.1.4.3 ดูรายงานเช็คระยะ  
สามารถเรียกดูรายงานการเช็คระยะของรถแต่ละคัน ได้  โดยมี

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 
 
แสดงรายงานของระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง  

เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร เง่ือนไขจัดท าเอกสาร/รายงาน 

รายงานเช็คระยะ เพื่อดูรายการรถที่ใกล้ครบก าหนดเช็คระยะ
ส าหรับท าการบ ารุงรักษารถให้บรกิารให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน โดยข้อมูลในเอกสารนี้
ประกอบด้วย 

1. ทะเบียนรถ 
2. เลขกิโลเมตร 
3. เช็คระยะล่าสุด 
4. ครบก าหนดใน 
5. เกินมา 
6. วันท่ีเช็คระยะล่าสดุ 

สามารถเลือกระบุ สถานะรายการ
ได ้
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3.1.5 ระบบจัดการการใช้น้ ามัน 
สามารถท างานดังแสดงในภาพที่ 3.5 ซ่ึงมีรายละเอียดการท างานดังนี้  

 

 
ภาพที่ 3.5 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของระบบจัดการการใช้น้ ามัน 
 

3.1.5.1 ค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน 
สามารถค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามันของรถให้บริการในกิจการได้ โดยค้นหา

จากทะเบียนรถ และวันที่ที่ต้องการดู ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาจะแสดงรายละเอียดดังนี้ วันที่ที่ดู 
ทะเบียนรถ เลขที่หัวจ่ายก่อนเติม เลขทีหัวจ่ายหลังเติม จ านวนลิตร รายการขนส่ง จ านวนเที่ยวที่
ขนส่ง 

3.1.5.2 เพิ่มข้อมูลการใช้น้ ามัน 
สามารถเพ่ิมข้อมูลการใช้น้ ามันแต่ละครั้งของรถให้บริการที่ออกไปส่งของ

ให้กับลูกค้าได้  
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3.1.5.3 แก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามัน 
สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามันของรถให้บริการได้ถ้าพบว่ามี

ข้อมูลผิดพลาดได้ 
3.1.5.4 ลบข้อมูลการใช้น้ ามัน 

สามารถลบข้อมูลการใช้น้ ามันของรถให้บริการถ้าพบว่าบันทึกข้อมูล
ซ้ าซ้อนหรือระบุเลขทะเบียนรถผิดพลาดได้ 

3.1.5.5 ดูรายงาน 
สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.4 
 
แสดงรายงานของระบบจัดการการใช้น้ ามัน 

เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร เง่ือนไขจัดท าเอกสาร/รายงาน 
รายงานการใช้น้ ามัน
รายวัน 

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการใช้น้ ามัน
จากเลขหัวจ่ายในแต่ละวันได้ ว่ามคีวามถูกต้อง
สอดคล้องกันหรือไม่ โดยข้อมลูในเอกสารนี้
ประกอบด้วย 
1. วันท่ี/เดือน/ป ี
2. เลขท่ีหัวจ่าย (ก่อนเตมิ) 
3. เลขท่ีหัวจ่าย (หลังเติม) 
4. จ านวนลิตร 
5. รายละเอียดการใช้น้ ามัน 

5.1 ล าดับ 
5.2 วันท่ี 
5.3 เลขท่ีหัวจ่ายก่อนเติม 
5.4 เลขท่ีหัวจ่ายหลังเตมิ 
5.5 จ านวนลิตร 
5.6 ทะเบียนรถ 
5.7 เลขท่ีเอกสาร 

สามารถเลือกระบุ วันที/่เดือน/ปี 
ของช่วงเวลาที่ต้องการดูได ้
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ตารางที่ 3.4 
 
แสดงรายงานของระบบจัดการการใช้น้ ามัน (ต่อ) 

เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร เง่ือนไขจัดท าเอกสาร/รายงาน 

ดูรายงานการใช้น้ ามัน
ของรถให้บริการ 

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการใช้น้ ามัน
ของรถแต่ละคันได้ โดยข้อมลูในเอกสารนี้
ประกอบด้วย 
1. วันท่ีเติมน้ ามัน 
2. พนักงานขับรถ 
3. ระยะทาง (กิโลเมตร ) 
4. จ านวนลิตร 
5. จ านวนรอบ 
6. รายละเอียดการใช้น้ ามัน 

6.1. เลขท่ีใบรับของช่ัวคราว 
6.2. พนักงานขับรถ 
6.3. เลขกิโลเมตรก่อนเติม 
6.4. เลขกิโลเมตรหลังเตมิ 
6.5. ระยะทาง (กิโลเมตร) 
6.6. จ านวนลิตร 

สามารถเลือก ทะเบียนรถ และเลอืก
ระบุ วันที่ / เดือน / ปี ของช่วงเวลา
ที่ต้องการดูได ้

 
3.1.6 ระบบตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 

สามารถท างานดังแสดงในภาพที่ 3.6 ซ่ึงมีรายละเอียดการท างานดังนี้  

 
ภาพที่ 3.6 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของระบบจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 
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3.1.6.1 จัดการข้อมูลสินค้า 
สามารถเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของกิจการ สามารถเรียกดูและปรับปรุง

แก้ไขข้อมูลสินค้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงสามารถลบข้อมูลสินค้าที่เลิกจ าหน่ายแล้วออกจาก
ระบบได้ 

3.1.6.2 จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ 
สามารถเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขับรถของกิจการ สามารถเรียกดูและ

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงสามารถลบข้อมูลพนักงานที่
ลาออกไปแล้วออกจากระบบได้ 

3.1.6.3 จัดการข้อมูลประเภทรถ 
สามารถเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทรถที่ใช้ในกิจการ สามารถเรียกดูและ

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประเภทรถถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงสามารถลบข้อมูลประเภทรถที่ไม่น ามา
ให้บริการแล้วออกจากระบบได้ 

 
3.2 ความต้องการด้านข้อมูล (Data  Requirement) 

 
3.2.1 ค าอธิบายข้อมูล  

ระบบการจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม ต้องจัดเก็บข้อมูล
ดังต่อไปนี้เพื่อให้สามารถท าหน้าที่งาน (Function) ตามท่ีกล่าวข้างต้นได ้

3.2.1.1 ข้อมูลรถ (Car) เป็นข้อมูลรายละเอียดของรถที่ใช้งาน  ซึ่งข้อมูลนี้
ประกอบด้วย รหัสรถให้บริการ ทะเบียนรถ ประเภทรถ ความกว้าง ความสูง และความยาวของส่วน
บรรทุก ความจุของรถ (หน่วยเป็นตันและลูกบาศก์เมตร) วันที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ อายุการใช้งาน 
เลขกิโลเมตร ข้อมูลการเช็คระยะ ประกอบด้วย เช็คระยะครั้งล่าสุด เช็คระยะทุก(กิโลเมตร) ครบรอบ
เช็คระยะ สถานะรถ ภาพปัจจุบัน วันที่แก้ไขล่าสุด และข้อมูลระบุว่าเป็นรถของกิจการหรือรถร่วมค้า 

3.2.1.2 ประเภทรถ (CarType) เป็นข้อมูลตัวย่อประเภทรถให้บริการที่มีใน
ระบบ ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสตัวย่อ รวมทั้งค าอธิบายตัวย่อประเภทรถเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

3.2.1.3 สถานะรถ (CarStatus) เป็นข้อมูลตัวย่อสถานะรถให้บริการที่บันทึกใน
ระบบ ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสตัวย่อ รวมทั้งค าอธิบายตัวย่อประเภทรถเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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3.2.1.4 ข้อมูลลูกค้า (Customer) เป็นข้อมูลของลูกค้า ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย 
รหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์บ้าน 
เบอร์มือถือ เบอร์แฟ็กซ์ วันที่เพ่ิมข้อมูล วันที่แก้ไขล่าสุด ภาพประกอบที่อยู่ปัจจุบันของลูกค้า และ
หมายเหตุ 

3.2.1.5 สินค้า (Product) เป็นข้อมูลรายการสินค้าในระบบ ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบ
ไปด้วยรหัสรายการสินค้า ชื่อสินค้า และประเภทสินค้า 

3.2.1.6 รายการให้บริการ (Service) เป็นข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของรายการ
ให้บริการ ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการให้บริการ วันที่สร้างรายการ วันที่ให้บริการ 
รายละเอียดงาน รหัสลูกค้า รหัสสถานะบริการ และรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละข้ันตอนการให้บริการ 

3.2.1.7 รายการสั่งซื้อสินค้า (CustOrder) เป็นข้อมูลรายการใช้บริการของ
ลูกค้า ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการสั่งซื้อ วันที่สร้าง วันที่แก้ไขล่าสุด รหัสรายการให้บริการ 
และ รายละเอียดการสั่งซื้อ (OrderDetail) ซ่ึงเป็นข้อมูลรายการสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละรอบรายการ
สั่งซื้อ ประกอบด้วย รหัสรายการสินค้า จ านวนสินค้าที่สั่ง หน่วยที่สั่งซื้อ ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
vat และ ราคาไม่รวม vat รหัสรายการสั่งซื้อ จ านวนสั่งซื้อและหน่วย และจ านวนค้างส่ง 

3.2.1.8 ตารางรายการขนส่ง (Schedule) เป็นข้อมูลรายการขนส่งส าหรับ
รายการให้บริการแต่ละรายการ ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการให้บริการ วันที่ให้บริการ วันที่
แก้ไขล่าสุด และรายละเอียดของการขนส่ง (ScheduleDetail) ในแต่ละเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย รหัส
รายการ รหัสตารางเดินรถ รหัสรายการให้บริการ รหัสรายการสั่งซื้อ รหัสรายละเอียดรายการสั่งซื้อ 
เลขที่ใบรับของชั่วคราว รหัสตารางเติมน้ ามัน รหัสรถให้บริการ  เลขทะเบียนรถ สินค้า จ านวนหน่วย
ที่ขนต่อเที่ยว จ านวนเที่ยว จ านวนหน่วยที่ขนรวมทั้งหมด สถานะงานขนส่ง จ านวนเงินรวมต่อเที่ยว 
รหัสพนักงานขับรถ เลขกิโลเมตรก่อนและหลังให้บริการขนส่ง 

3.2.1.9 พนักงานขับรถ (Driver) เป็นข้อมูลของพนักงานขับรถ ซึ่งข้อมูลนี้
ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ และข้อมูลระบุว่าเป็นพนักงานประจ าหรือชั่วคราว 

3.2.1.10 ใบรับของชั่วคราว (OrderDocument) เป็นข้อมูลรายละเอียดในใบ
รับของชั่วคราว ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย รหัสรายการ เลขที่ใบรับของชั่วคราว วันที่สร้างรายการ 
อันดับรายการในแต่ละวัน  วันที่แก้ไขล่าสุด หมายเลขทะเบียนรถ ความสูง ความกว้าง ความยาวของ
ส่วนบรรทุก ความจุของรถ (หน่วยเป็นตันและลูกบาศก์เมตร) ประเภทรถ จ านวนเที่ยว ชื่อลูกค้า 
หน่วยงาน บันทึกเวลาเข้าออกหน้างานของรถให้บริการ รหัสใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ รหัสใบก ากับภาษี 
และรหัสใบเสร็จรับเงินเมื่อท ารายการแล้ว 



Ref. code: 25595802037225NSY

38 

38 

 

3.2.1.11 ใบเรียกเก็บ (BillDocument) เป็นข้อมูลรายละเอียดในใบวางบิลหรือ
ใบแจ้งหนี้ ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการ เลขที่ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ จ านวนเงินรวมภาษี 
จ านวนเงินไม่รวมภาษี ภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์ ภาษีเป็นจ านวนเงิน จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร วันที่นัด
ช าระ รหัสรายการบริการ อันดับรายการ วันที่สร้างรายการ 

3.2.1.12 ใบก ากับภาษี (InvoiceDocument) เป็นข้อมูลรายละเอียดใน
ใบก ากับภาษี ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการ เลขที่ใบก ากับภาษี จ านวนเงินรวมภาษี จ านวน
เงินไม่รวมภาษี ภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์ ภาษีเป็นจ านวนเงิน จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร รหัสรายการ
บริการ อันดับรายการ วันที่สร้างรายการ 

3.2.1.13 ใบเสร็จรับเงิน (ReceiptDocument) เป็นข้อมูลรายละเอียดใน
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการ เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน จ านวนเงินรวมภาษี จ านวน
เงินไม่รวมภาษี ภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์ ภาษีเป็นจ านวนเงิน จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร รหัสรายการ
บริการ อันดับรายการ วันที่สร้างรายการ 

3.2.1.14 ข้อมูลการซ่อมบ ารุง (Maintenance) เป็นข้อมูลรายการซ่อมบ ารุงรถ
ให้บริการ ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสตาราง วันที่เข้าซ่อมและวันที่ส่งคืน ประเภทงานซ่อมบ ารุง
หรือเช็คระยะ รายละเอียดอื่น ๆ ของงานซ่อมบ ารุง รหัสรถให้บริการ และวันที่ท ารายการล่าสุด 

3.2.1.15 ข้อมูลเติมน้ ามัน (ScheduleCar) เป็นข้อมูลรายละเอียดรายการเติม
น้ ามันเพื่อขนส่งสินค้า ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการ จ านวนเที่ยวที่เติม เลขที่หัวจ่ายก่อนและ
หลังเติม จ านวนลิตร เลขทะเบียนรถ เลขกิโลเมตรรถ วันที่แก้ไขล่าสุด ข้อมูลยืนยันได้รับบริการ และ
หมายเหตุ 

3.2.2 ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในระบบ 
ระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐมมีวิธีการในการจัดเก็บ

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 3.5 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.5 
 
แสดงแหล่งข้อมูลและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูล แหล่งข้อมลู วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลลูกค้า ลูกค้า จากใบสั่งซื้อหรือแจ้งทางโทรศัพท ์/อีเมล 
ข้อมูลรถ สมุดทะเบียนรถ น าเข้าทันทเีมื่อได้รับสมุดทะเบียนรถ 

ข้อมูลรายละเอียดงาน
ให้บริการ 

ลูกค้า  น าเข้าทันทเีมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้า 
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ตารางที่ 3.5 
 
แสดงแหล่งข้อมูลและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

ข้อมูล แหล่งข้อมลู วิธีการรวบรวมข้อมูล 
อัตราค่าสินค้า/บริการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน น าเข้าทันทเีมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้า 
ข้อมูลสินค้า ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
น าเข้าทันทีเมื่อเริม่ใช้งานระบบ หรือมีสินค้าใหม่มา
จ าหน่าย 

ข้อมูลรายการสั่งซื้อ
สินค้า 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีบริการ น าเข้าทันทเีมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้า 

ข้อมูลซ่อมบ ารุง ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง น าเข้าทันทเีมื่อส่งรถเข้าซ่อมบ ารุงตามระยะ และ
หลังจากคืนรถจาดงานซ่อมบ ารุง 

ข้อมูลพนักงานขับรถ ผู้จัดการ  น าเข้าทันทีเมื่อมีการจ้างงานพนักงานขับรถ 
ข้อมูลการใช้น้ ามัน ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน น าเข้าทันทีภายหลังจากได้รับการยืนยันใช้บริการ

จากลูกค้า 

ข้อมูลรายการขนส่ง ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ น าเข้าเมื่อผู้ใช้งานจัดตารางขนส่ง 

 
3.2.3 ข้อจ ากัดด้านข้อมูล 

ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ มีข้อจ ากัดดังนี้ 
1) เลขทะเบียนนิตบุคคลของลูกค้าแต่ละรายต้องไม่ซ้ ากัน 
2) รายการให้บริการทุกรายการ ต้องมีข้อมูลสถานะใดสถานะหนึ่งก ากับเสมอ 
3) ใบรับของชั่วคราว สามารถสร้างได้เมื่อวันที่ให้บริการเป็นวันที่ปัจจุบันหรือวัน

ถัดไปเท่านั้น 
4) ข้อมูลการเติมน้ ามัน 1 รอบ ต้องมีข้อมูลเลขท่ีหัวจ่ายก่อนและหลังเติมเสมอ 
5) ลูกค้า 1 ราย สามารถมีรายการให้บริการได้มากกว่า 1 รายการ 
6) รถ 1 คัน สามารถให้บริการได้มากกว่า 1 รายการ 
7) รถแต่ละคัน ไมม่ีพนักงานขับรถคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนขับประจ า พนักงานขับ

รถแต่ละคนจึงสามารถขับรถคันใดคันหนึ่งก็ได้เพ่ือขนส่งของให้ลูกค้าในแต่ละเที่ยว 
8) รายการให้บริการ 1 รายการ และใบสั่งซื้อ 1 ใบ ต้องเป็นของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง 
9) รายการให้บริการ 1 รายการ จะมีใบสั่งซื้อสินค้าได้ 1 ใบเท่านั้น แต่ใบสั่งซื้อ

สินค้า 1 ใบสามารถมีรายการสินค้าที่สั่งซื้อได้มากกว่า 1 รายการ โดยสินค้าทุกรายการที่สั่งซื้อ ต้อง 
10) ถูกจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งและมีข้อมูลประเภทสินค้าก ากับเสมอ 
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11) รายการให้บริการ 1 รายการ และใบสั่งซื้อ 1 ใบของลูกค้า สามารถมีใบรับ
ของชั่วคราวได้มากกว่า 1 ใบหรือไม่มีเลยก็ได้(ถ้ายังไม่ได้ท าตารางขนส่ง) แต่ใบรับของชั่วคราว 1 ใบ 
จะเป็นของลูกค้ารายใดรายหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถมีข้อมูลสินค้าที่ขนส่งได้เพียง 1 รายการ จาก
เลขที่ใบสั่งซื้อใบใดใบหนึ่งเท่านั้น 

12) รายการให้บริการ 1 รายการ สามารถมีใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ได้มากกว่า 
1 ใบหรือไม่มีเลยก็ได้(ถ้ายังไม่ได้ท าใบเรียกเก็บ) แต่ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ 1 ใบ จะเป็นการคิด
ค่าบริการให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถใบ มีข้อมูลสินค้าที่ขนส่งได้มากกว่า 1 รายการ 
จากเลขที่ใบสั่งซื้อใบใดใบหนึ่งเท่านั้น 

13) รายการให้บริการ 1 รายการ สามารถมีใบก ากับภาษไีด้มากกว่า 1 ใบหรือไม่
มีเลยก็ได้ (ถ้าลูกค้ายังไม่ได้ช าระเงินตามใบเรียกเก็บเลย) แต่ใบก ากับภาษี 1 ใบ ใช้เพ่ือคิดค่าบริการ
ให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถมีข้อมูลสินค้าที่ขนส่งได้มากกว่า 1 รายการ จากเลขที่
ใบสั่งซื้อใบใดใบหนึ่งเท่านั้น 

14) รายการให้บริการ 1 รายการ สามารถมีใบเสร็จรับเงินได้มากกว่า 1 ใบ
หรือไม่มีเลยก็ได้(ถ้าลูกค้ายังไม่ได้ช าระเงินค่าบริการ) แต่ใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ ใช้เพ่ือคิดค่าบริการให้
ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถมีข้อมูลสินค้าที่ขนส่งได้มากกว่า 1 รายการ จากเลขที่ใบสั่ง
ซื้อใบใดใบหนึ่งเท่านั้น 

15) รายการให้บริการ 1 รายการสามารถมีรายการขนส่งได้มากกว่า 1 รายการ
หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ (กรณีท่ียังไม่ได้ท ารายการขนส่ง) และรายการขนส่งแต่ละเที่ยวใช้พนักงานขับรถ
ไดเ้พียง 1 คนเท่านั้น โดยแต่ละเที่ยวอาจมีรายการเติมน้ ามันหรือไม่ก็ได้ 

16) ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ 1 ใบ มีใบรับของชั่วคราวได้มากกว่า 1 ใบ แต่ใบรับ
ของชั่วคราวเหล่านี้ ต้องเป็นของใบสั่งซื้อใบใดใบหนึ่งเท่านั้น 

17) ใบเรียกเก็บ 1 ใบ สามารถท าใบก ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินได้มากกว่า 1 
ใบ แต่ใบห าหับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ อาจไม่ได้มาจากใบเรียกเก็บใบเดียวกัน 

18) รถให้บริการ 1 คัน สามารถให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 1 รายใน 1 วัน และ
สามารถขนสินค้าไดม้ากกว่า 1 เที่ยวใน 1 วัน 

19) ตารางการขนส่ง 1 รายการ สามารถมีใบรับของชั่วคราวที่มาจากเลขที่ใบสั่ง
ซื้อเดียวกันได้มากกว่า 1 ใบ 

20) ข้อมูลการเติมน้ ามัน 1 รอบ ต้องเป็นของทะเบียนรถคันใดคันหนึ่งเท่านั้น 
แต่ข้อมูลการเติมน้ ามัน 1 รอบ อาจมีรายการขนส่งได้มากกว่า 1 รายการ 
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3.3 ความต้องการด้านอ่ืน ๆ 
 

นอกจากความต้องการที่กล่าวข้างต้น ระบบยังมีข้อก าหนดความต้องการด้านอ่ืน ๆ อีก
ดังนี้ 

 
3.3.1 มีระบบจัดการผู้ใช้งาน  

ระบบนี้สามารถท างานไดด้ังแสดงในภาพที่ 3.7 ซ่ึงมีรายละเอียดการท างานดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.7 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
 

3.3.1.1 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน  
สามารถค้นหาข้อมูลการผู้ใช้งานของกิจการได้ โดยค้นหาจากชื่อผู้ใช้งาน 

รหัสบัญชีผู้ใช้งาน และวันที่สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาจะแสดงรายละเอียดดังนี้ ชื่อ
ผู้ใช้งาน รหัสบัญชีผู้ใช้งาน วันที่สร้าง วันที่แก้ไขล่าสุด และสามารถดูข้อมูลผู้ใช้งานในรายละเอียดได้ 

3.3.1.2 เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน 
สามารถเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ในกิจการ โดยระบบจะก าหนดสถานะ

ผู้ใช้งานเป็น “พร้อมใช้งาน” ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ลงระบบ  
3.3.1.3 ดูข้อมูลผู้ใช้งาน  

สามารถเรียกดูรายละเอียดของผู้ใช้งานทีบ่ันทึกในระบบได้ 
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3.3.1.4 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ ถ้าพบว่ามี

ข้อผิดพลาดได ้
3.3.1.5 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านใหม่เมื่อต้องการได้ 
3.3.1.6 แจ้งลืมรหัสผ่าน 

สามารถส่งค าร้องขอรหัสผ่านใหม่ ถ้าไม่สามารถจ ารหัสผ่านเดิมได้ โดย
ระบบจะเปลี่ยนสถานะบัญชีผู้ใช้งานเป็น “ไม่พร้อมใช้งาน” ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพ่ิมข้อมูลแจ้ง
ลืมรหัสผ่านลงในระบบ 

3.3.1.7 ปลดล็อคผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบสามารถปลดล็อคผู้ใช้งาน โดยการออกรหัสผ่านใหม่และส่ง

ให้ผู้ใช้งานทางอีเมลได้ ซึ่งระบบจะปรับปรุงสถานะผู้ใช้งานให้เป็น “พร้อมใช้งาน” ให้โดยอัตโนมัติ  
 

ข้อมูลผู้ใช้งาน (User) ที่เก็บในระบบ จะประกอบด้วย รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ชื่อ 
นามสกุล อีเมล เบอร์ติดต่อ รหัสบทบาท สถานะผู้ใช้งาน วันที่สร้าง และวันที่แก้ไขล่าสุด 

3.3.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบ  
มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดัง

แสดงในตาราง 3.6 โดยผู้ดูแลระบบ (Administrator)   
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ตารางที่ 3.6 
  

แสดงสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบการจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
หน้าท่ีงาน บริการ การเงิน

และบัญช ี
ซ่อมบ ารุง ผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบ 

ค้นหาข้อมูลรถ      

สร้างข้อมูลรถ      
แก้ไขข้อมูลรถ      
ดูข้อมูลรถ      
เปลี่ยนสถานะรถหมดอาย ุ      

ตัดจ าหน่าย      
ค้นหาข้อมูลลูกค้า      
ดูรายชื่อลูกค้า      
สร้างข้อมูลลูกค้า      
แก้ไขข้อมูลลูกค้า      

สร้างรายการบริการ (สร้าง, แก้ไข)      
สร้างรายการบริการ (ดู)      

ท าใบเสนอราคา (สร้าง, แก้ไข)      
ท าใบเสนอราคา (ดู)      

ยืนยันใช้บริการ (สร้าง)      
ยืนยันใช้บริการ (ดู)      

ท าตารางขนส่ง      
ท าเอกสารงานให้บริการ      
ท าใบรับของช่ัวคราว      

ยืนยันรับของ      
ท าใบเรียกเก็บเงิน      

ท าใบเสร็จรับเงิน      
ท าใบก ากับภาษ ี      
ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของ
ลูกค้า 

    
 

ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ      

จัดการข้อมลูการใช้น้ ามัน      
ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน      
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ตารางที่ 3.6 
  

แสดงสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบการจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 
หน้าท่ีงาน บริการ การเงิน

และบัญช ี
ซ่อมบ ารุง ผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบ 

ดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ      

สง่รถเข้างานซ่อม/บ ารุง      
คืนรถจากงานซ่อม/บ ารุง      
ดูรายงานเช็คระยะ      
จัดการข้อมลูประเภทสินค้า      

จัดการข้อมลูสินคา้      
จัดการข้อมลูพนักงานขับรถ      
จัดการข้อมลูประเภทรถ      
จัดการข้อมลูผู้ใช้งาน      
ดูข้อมูลผู้ใช้งาน      
ปลดล็อคผู้ใช้งาน      

 
3.3.3 ความต้องการด้านเทคนิค 

   ระบบต้องมีความสามารถท างานได้กับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ ดังนี้ 
3.3.3.1 ฝั่ง Client สามารถรองรับการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7  

และรองรับการท างานผ่าน Browser Chrome 
3.3.3.2 ฝั่ง Server ท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Window Server 2008 และ

รองรับการใช้งานผ่าน SQL Server 2016 
3.3.4 ความง่ายต่อการใช้ระบบ  

ต้องเป็นระบบที่ท าให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย โดยจะต้องให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้
งานได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 1–2 วัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้ง่าย ไม่เกิน 3 
คลิก ด้วยการจัดวางเนื้อหาทีใ่ห้เข้าใจง่าย 

3.3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ  
ต้องเป็นระบบที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลก่อน

น าเข้าสู่ระบบทุกครั้ง และถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวก่อนการบันทึกลงสู่ระบบได้ 
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3.3.6 ความเสถียรของระบบ 
ระบบต้องสามารถรองรับการท างานได้ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานท างานประจ าวัน 

โดยมีระยะเวลา downtime ไม่เกินร้อยละ 0.1 
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บทที่ 4 
ภาพรวมของการใช้งานระบบ 

 
4.1 ล าดับ (Flow) การใช้งานระบบ 

 
การใช้งานระบบการจัดการภายในของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม ควรท าตามขั้นตอนดัง

แสดงในภาพที่ 4.1 เพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างถูดต้อง 
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงล าดับการใช้งานของระบบการจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
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4.2 Common Key / Button / Icon  
 

ภายในระบบมีปุ่มและไอคอนต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับหน้าจอต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1  
 
แสดงปุ่มและไอคอนในระบบการจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 

Common Key/Button/Icon ชื่อปุ่ม หน้าท่ี 

 
ปุ่มส่งข้อมูล ส่งข้อมูลเข้าระบบ 

 

ไอคอนหน้าแรก กลับสู่หน้าแรกของระบบ 

 

ไอคอนข้อมูลผู้ใช้งาน ดูข้อมูลผู้ใช้งาน 

 
ไอคอนออกจากระบบ ออกจากระบบ 

 
ปุ่มค้นหา ค้นหาข้อมูลในระบบ 

 
ปุ่มด ู ดูรายละเอียดรายการ 

 
ปุ่มเลือก เลือกรายการ 

 
ปุ่มย้อนกลับ กลับสู่หน้าแสดงรายการทั้งหมด 

 
ปุ่มแก้ไข แก้ไขข้อมูลในระบบ 

 
ปุ่มบันทึก บันทึกข้อมูลใหม ่

 
ปุ่ม Upload อัพโหลดรูปภาพเพื่อแสดงในกรอบข้อมูล

รูปภาพ 

 
ปุ่ม Choose File เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด 

 
ปุ่มเพิ่มรายการ บันทึกข้อมูลรายการ 

 
ไอคอนเพิ่ม เข้าสู่หน้าจอเพิ่มข้อมูลใหม ่

 
ปุ่มลบข้อมลู ลบข้อมูลรายการ 

 
ปุ่มดูข้อมูล เพื่อดูข้อมูลการใช้รถให้บริการ 
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4.3 การเข้าและออกจากซอฟแวร์/ระบบ 
 

4.3.1 การเข้าสู่ระบบ  
การเขาสูระบบบริหารจัดการรถเชา มีขั้นตอนดังนี้  

4.3.1.1 เปดโปรแกรม web browser จากนั้นเขาไปยัง URL 
http://www.SereephanNakornpathom.com จะได้หน้าจอ login ดังภาพที่ 4.2 

4.3.1.2 ใส username และ password แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระดังภาพที่ 4.2 
 

 
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างหน้าจอส าหรับใส่ Username และ Password 
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4.3.1.3 จะได้หน้าจอหลักซ่ึงจะแตกต่างกันไปตามบทบาทหรือสิทธิ์ของผู้ที่เข้าสู่
ระบบ ดังภาพที่ 4.3 ถึง ภาพที่ 4.7 

 

 
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้จัดการ 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์เจ้าหน้าที่บริการ 

 

 
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์เจ้าหน้าที่การเงิน 
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ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

 
4.3.2 การออกจากระบบ 

การออกจากระบบบริหารจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณ นครปฐม สามารถ
ท าไดโดยกด ไอคอนออกจากระบบ ที่มุมขวาบนของระบบ ดังภาพที่ 4.8 

 

 
ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างหน้าจอการ logout 
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บทที่ 5 
การใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

 
5.1 กลุ่มผู้ใช้ระบบ 

 
ระบบการจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม สามารถแบงกลุมผูใชงาน

ของระบบไดเป็น 4 กลุมดังนี ้  
 
5.1.1 เจ้าหน้าที่บริการ 

ผู้ใช้กลุ่มนี้สามารถจัดการข้อมูลรถให้บริการ ดูข้อมูลรถ จัดการลูกค้า ดูรายชื่อ
ลูกค้า และจัดการงานให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อลูกค้าทั้งหมด ได้แก่ สร้างรายการบริการ 
ยืนยันใช้บริการ ท าตารางขนส่ง ท าเอกสารงานให้บริการ เช่น ท าใบรับของชั่วคราว ยืนยันรับบริการ 
ท าใบเรียกเก็บ ท าใบก ากับภาษี และท าใบเสร็จรับเงินได้ ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า 
ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ สามารถจัดการงานซ่อมบ ารุง ได้แก่ ส่งรถเข้าซ่อมบ ารุง  และ
ดูรายงานเช็คระยะ รวมถึงจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น ได้แก่ จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลพนักงาน
ขับรถ และจัดการข้อมูลประเภทรถ และสามารถจัดการงานข้อมูลการใช้น้ ามันของรถให้บริการ ได้แก่ 
จัดการข้อมูลการใช้น้ ามัน ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน และดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการได้ 

5.1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน 
ผู้ใช้กลุ่มนี้สามารถจัดการข้อมูลรถให้บริการ ตัดจ าหน่ายรถสิ้นอายุ ดูข้อมูลรถ 

และจัดการงานให้บริการในส่วนเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ ได้แก่ ท าใบเสนอราคา ท าเอกสารงาน
ให้บริการ เช่น ท าใบรับของชั่วคราว ยืนยันรับบริการ ท าใบเรียกเก็บ ท าใบก ากับภาษี และท า
ใบเสร็จรับเงินได้ ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ 
รวมถึงจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น ได้แก่ จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ และจัดการ
ข้อมูลประเภทรถ และสามารถจัดการงานข้อมูลการใช้น้ ามันของรถให้บริการ ได้แก่ จัดการข้อมูลการ
ใช้น้ ามัน ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน และดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการได้ 

5.1.3 เจ้าหน้าที่งานซ่อมบ ารุง 
ผู้ใช้กลุ่มนี้สามารถจัดการได้เฉพาะข้อมูลงานซ่อมบ ารุง ได้แก่ คืนรถจากงานซ่อม

บ ารุง และดูรายงานเช็คระยะได้ 
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5.1.4 ผู้จัดการ   
ผู้ใช้กลุ่มนี้สามารถใช้งานได้ทุกระบบและทุกฟังก์ชันงานดังนี้ สามารถจัดการ

ข้อมูลลูกค้า ได้แก่ จัดการลูกค้า และดูรายชื่อลูกค้า สามารถจัดการข้อมูลรถให้บริการ ได้แก่ จัดการ
ข้อมูลรถให้บริการ ตัดจ าหน่ายรถสิ้นอายุ และดูข้อมูลรถ สามารถจัดการงานให้บริการ ได้แก่ สร้าง
รายการบริการ ท าใบเสนอราคา ยืนยันใช้บริการ ท าตารางขนส่ง ท าเอกสารงานให้บริการ เช่น ท าใบ
รับของชั่วคราว ยืนยันรับบริการ ท าใบเรียกเก็บ ท าใบก ากับภาษี และท าใบเสร็จรับเงินได้ ดูรายงาน 
5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ สามารถจัดการงานซ่อม
บ ารุง ได้แก่ ส่งรถเข้างานซ่อมบ ารุง คืนรถจากงานซ่อมบ ารุง และดูรายงานเช็คระยะ รวมถึงรวมถึง
จัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น ได้แก่ จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ และจัดการข้อมูล
ประเภทรถ และสามารถจัดการงานข้อมูลการใช้น้ ามันของรถให้บริการ ได้แก่ จัดการข้อมูลการใช้
น้ ามัน ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน และดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการได้ 

5.1.5 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
ผู้ใช้กลุ่มนี้สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ดูข้อมูลผู้ใช้งาน และปลดล็อคผู้ใช้งานได ้
 

5.2 วิธีการใช้งานของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

เจ้าหน้าที่บริการสามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.2.1 จัดการข้อมูลรถ 

เจ้าหน้าที่บริการสามารถเรียกดูข้อมูลของรถ และแก้ไขข้อมูลรถให้บริการกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 

5.2.1.1 ดูข้อมูลรถ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่บริการต้องการตรวจสอบข้อมูลรถที่บันทึกในระบบ 

สามารถดูข้อมูลรถได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1)  เลือกเมนู “รถ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.1 ระบบจะแสดงหน้า 

“จัดการรายการรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.1  
(2)  ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้

จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ทะเบียนรถ ให้ระบุเลขทะเบียนรถที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือ

บางส่วนได ้
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2) สถานะรถ ให้เลือก 1 รายการจาก “พร้อมใช้งาน”, “ซ่อมบ ารุง” 
หรือ “จัดจ าหน่ายออก” 

3) ประเภทรถ ให้เลือก 1 รายการจาก “รถ 22 ล้อ”, “รถเทรลเลอร์” 
หรือ “รถบรรทุก” 

4) โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.1 ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

5) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงเลขทะเบียนรถที่ให้บริการ 
6) คอลัมน์เลขกิโลเมตร แสดงเลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถ 
7) คอลัมน์เช็คระยะครั้งล่าสุด (กิโลเมตร) แสดงเลขกิโลเมตรล่าสุดที่

เช็คระยะ 
8) คอลัมน์ครบรอบเช็คระยะ (กิโลเมตร) แสดงกิโลเมตรที่เหลือก่อน

ครบรอบเช็คระยะครั้งต่อไป โดยถ้าเหลือไม่เกิน 1,000 กิโลเมตร ตัวเลขจะเป็นสีส้ม ถ้าไม่เกิน 500 
หรือเกินไปแล้ว เลขจะเป็นสีแดง 

9) คอลัมน์สถานะรถ แสดงสถานะรถจากรายการ “พร้อมใช้งาน” 
“ซ่อมบ ารุง” หรือ “จัดจ าหน่ายออก” 

10) คอลัมน์ประเภทรถ แสดงประเภทรถ เช่น “รถ 22 ล้อ” “รถเทรล
เลอร์” หรือ “รถบรรทุก” 

11) คอลัมน์รายละเอียด แสดงปุ่ มกด “ดู” เ พ่ือดูข้อมูลรถใน
รายละเอียด 

12) คอลัมน์เปลี่ยนสถานะรถ แสดงปุ่มกด “เลือก” เพ่ือไปยังหน้าจอ
เปลี่ยนสถานะรถ 
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ภาพที่ 5.1 แสดงหน้าจัดการรายการรถของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(3) ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดของรถคันใด สามารถท าได้โดย
กดที่ปุ่ม “ดู” ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลรถให้ตรวจสอบดัง
ตัวอย่างใน ภาพที่ 5.2 ซ่ึงมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

1) ทะเบียนรถ แสดงเลขะเบียนรถท่ีให้บริการ 
2) ประเภทรถ แสดงประเภทรถ 
3) รายละเอียดรถ เพ่ือใช้บอกขนาดรถส่วนที่ใช้บรรทุกของโดยแบ่ง

ข้อมูลที่แสดงเป็น 3 รายการคือ กว้าง ยาว และสูง (เซนติเมตร) 
4) ปริมาตร เพ่ือใช้บอกความจุในการบรรทุกของรถให้บริการโดยแบ่ง

ข้อมูลที่แสดงเป็น 2 รายการคือ ลูกบาศก์เมตร และ ตัน  
6) วันที่ออกรถ แสดงวันทีซื้อรถ 
7) อายุการใช้งาน (ปี) แสดงจ านวนปีที่รถจะสามารถใช้งานได้ 
8) เลขกิโลเมตร (กิโลเมตร) แสดงเลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถ 
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9) เช็คระยะครั้งล่าสุด (กิโลเมตร) แสดงเลขกิโลเมตรล่าสุดที่เช็คระยะ 
10) เช็คระยะทุก (กิโลเมตร) แสดงรอบกิโลเมตรที่รถต้องเข้าเช็คระยะ 
11) ครบรอบเช็คระยะ (กิโลเมตร) แสดงเลขกิโลเมตรต่อไปที่รถต้องเช็ค

ระยะ 
12) ภาพรถให้บริการ แสดงภาพประกอบของรถที่บันทึกข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 5.2 แสดงหน้าดูข้อมูลรถในรายละเอียดของเจ้าหน้าที่บริการ 

(4) จากนั้น ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า “จัดการรายการรถ” (ดัง
ในภาพที่ 5.1) แต่ถ้ากดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้แก้ไขข้อมูล โดยรายละเอียดการ
ท างานจะอยู่ในหัวข้อที่ 5.2.1.2 แก้ไขข้อมูลรถ 

5.2.1.2 แก้ไขข้อมูลรถ 
ภายหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดของข้อมูลแล้วพบว่ามี

ข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการแก้ไขข้อมูลรถได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “รถ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.1 ระบบจะแสดงหน้า 

“จัดการรายการรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.1 แล้วในคอลัมน์ “รายละเอียด” กดปุ่ม “ดู” ท้าย
รายการที่ต้องการแก้ไข  
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(2) เลือกปุ่ม “แก้ไข” จากหน้าจอ “ข้อมูลรถ” ดังภาพที่ 5.3 จากนั้นระบบ
จะแสดงหน้าจอ “แก้ไขข้อมูลรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.4 
 

 
ภาพที่ 5.3 แสดงการเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลรถของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(3) แก้ไขข้อมูลรถไดดั้งนี้ 
1) ทะเบียนรถ ให้ระบุเลขทะเบียนรถที่ให้บริการ 
2) ประเภทรถ ให้ระบุประเภทรถ 
3) รายละเอียดรถ ให้ระบุข้อมูล 3 รายการคือ กว้าง ยาว และสูง ของ

ขนาดรถส่วนที่ใช้บรรทุกของ 
4) ปริมาตร ให้ระบุ  2 รายการคือ ลูกบาศก์เมตร และ ตัน ของความจุ

ในการบรรทุกของรถให้บริการ 
5) วันที่ออกรถ ให้ระบุวันที่ซื้อรถ 
6) อายุการใช้งาน ให้ระบุจ านวนปีที่รถจะสามารถใช้งานได้ 
7) เลขกิโลเมตร (กิโลเมตร) ให้ระบุเลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถ 
8) เช็คระยะครั้งล่าสุด (กิโลเมตร) ให้ระบุเลขกิโลเมตรล่าสุดที่เช็คระยะ 
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9) เช็คระยะทุก (กิโลเมตร) ให้ระบุรอบกิโลเมตรที่รถต้องเข้าเช็คระยะ  
10) ครบรอบเช็คระยะ (กิโลเมตร) ให้ระบุเลขกิโลเมตรต่อไปที่รถต้อง

เช็คระยะ 
11) ภาพรถให้บริการ แสดงภาพประกอบของรถที่บันทึกข้อมูล โดย

สามารถเลือกรูปภาพโดยกด “Choose File” เพ่ือเลือกรูป และกด “Upload” เพ่ือให้รูปภาพแสดง
ในกรอบภาพ 

 

 
ภาพที่ 5.4 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลรถของเจ้าหน้าที่บริการ 

(4) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือให้ระบบจะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แต่ถ้า
กดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า “จัดการรายการรถ” (ภาพที่ 5.1) หรือถ้ากดปุ่ม “ล้างข้อมูล” 
ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้านี้ 

5.2.2 จัดการข้อมูลลูกค้า 
เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิมข้อมูลลูกค้าใหม ่เรียกดูและแก้ไขข้อมูลลูกค้ากรณีที่

มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 



Ref. code: 25595802037225NSY

60 

60 

 

5.2.2.1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการได้รับการติดต่อจ้างงานจากลูกค้าแล้ว

พบว่าไม่มีข้อมูลลูกค้ารายนี้ในระบบ เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิมข้อมูลลูกค้าใหม่ได้โดยท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ลูกค้า” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.5 ระบบจะแสดง
หน้า “จัดการลูกค้า” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.5 
 

 
ภาพที่ 5.5 แสดงหน้าจัดการลูกค้ากิจการของเจ้าหน้าที่บริการ 

(2) จากนั้นให้กด “เพ่ิมลูกค้าใหม่” ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพ่ิมลูกค้าใหม่” 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.6  
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ภาพที่ 5.6 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลลูกค้าใหม่ของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(3) ระบุข้อมูลลูกค้าใหม่ดังต่อไปนี้ 
1) เลขทะเบียนนิติบุคคล ให้ระบุเลขทะเบียนของลูกค้า โดยสามารถ

ตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูลลงระบบได้โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบ” เช่น 012345678912345 
2) ชื่อ ให้ระบุชื่อลูกค้า เช่น สยาม  
3) นามสกุล ให้ระบนุามสกุลลูกค้า เช่น รับเหมา 
4) โทรศัพท์ ให้ระบุข้อมูล 3 ส่วนคือ บ้าน, มือถือ และ แฟ็กซ์ เช่น 

023213406 
5) อีเมล ให้ระบอีุเมลของลูกค้า เช่น r.siam@gmail.com 
6) ที่อยู่ ให้ระบุที่อยู่ของลูกค้า เช่น 549 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ 

เขตประเวศ 
7) จังหวัด ให้ระบจุังหวัดที่ลูกค้าอยู่ เช่น กรุงเทพ 
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8) รหัสไปรษณีย์ ให้ระบุรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ลูกค้า เช่น 10250 
9) หมายเหตุ ให้ระบหุรือไม่ก็ได้  
10) เพ่ิมภาพสถานที่ ให้ระบุภาพประกอบของที่อยู่ โดยสามารถเลือก

รูปภาพโดยกด “Choose File” เพ่ือเลือกรูป และกด “Upload” เพ่ือให้รูปภาพแสดงในกรอบภาพ 
(4) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบ แต่

ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า “จัดการลูกค้า” (ภาพที่ 5.5) หรือถ้ากดปุ่ม “ล้างข้อมูล” 
ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้าเพ่ิมลูกค้าใหม่ 

5.2.2.2 ดูข้อมูลลูกค้า 
กรณีที่เจ้าหน้าที่บริการต้องการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าว่าตรงกับที่ติดต่อ

เข้ามาจ้างงานหรือไม่ เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการดูข้อมูลลูกค้าได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “ลูกค้า” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.5 ระบบจะแสดง

หนา้จอ “จัดการลูกค้า” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.5  
(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลลูกค้าบางรายการ สามารถท าได้โดยระบุเงื่อนไข

การค้นหาในกล่องค้นหาข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ชื่อ ให้ระบุชื่อลูกค้าท่ีต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) เลขทะเบียนนิติบุคคล ให้ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลแบบเต็ม หรือ

บางส่วนได ้
3) เบอร์ติดต่อ ให้ระบุเบอร์ติดต่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือ

บางส่วนได ้
4) จังหวัด ให้ระบุจังหวัดของลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือ

บางส่วนได ้
 โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายชื่อลูกค้า” ดังแสดงในภาพที่ 5.5 ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขนับจ านวน 
2) คอลัมน์ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้า 
3) คอลัมน์เบอร์ติดต่อ แสดงเบอร์ติดต่อลูกค้า 
4) คอลัมน์อีเมล แสดงอีเมลเพ่ือใช้ติดต่อลูกค้า 
5) คอลัมน์จังหวัด แสดงจังหวัดของลูกค้า 
6) คอลัมน์รายละเอียด แสดงปุ่ม “ดู” เพ่ือไปหน้าดูข้อมูลลูกค้าใน

รายละเอียด 
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(3) จากนั้นในช่อง “รายละเอียด” กดปุ่ม “ดู” ท้ายรายการลูกค้าที่ต้องการดู
ข้อมูลในรายละเอียด ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลลูกค้า” ให้ตรวจสอบดังตัวอย่างในภาพที่ 5.7 
ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

1) เลขทะเบียนนิติบุคคล แสดงเลขทะเบียนของลูกค้า  
2) ชื่อ แสดงชื่อลูกค้า 
3) นามสกุล แสดงนามสกุลลูกค้า 
4) โทรศัพท์ แสดงโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ บ้าน มือถือ และแฟ็กซ์ 
5) อีเมล แสดงอีเมลของลูกค้า 
6) ที่อยู่ แสดงที่อยู่ของลูกค้า 
7) จังหวัด แสดงจังหวัดที่ลูกค้าอยู่ 
8) หมายเหตุ แสดงหรือไม่ก็ได้ 
9) ภาพสถานที่ แสดงภาพประกอบของที่อยู่ 

 

 
ภาพที่ 5.7 แสดงหน้าดูข้อมูลลูกค้าในรายละเอียดของเจ้าหน้าที่บริการ 
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(4) จากนั้น ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า “จัดการข้อมูลลูกค้า” 
(ภาพที่ 5.5) แต่ถ้ากดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือแก้ไขข้อมูล โดยรายละเอียดการท างาน
จะอยู่ในหัวข้อที่ 5.2.2.3 แก้ไขข้อมูลลูกค้า 

5.2.2.3 แก้ไขข้อมูลลูกค้า 
ภายหลังจากตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่บันทึกในระบบแล้วพบว่าข้อมูล

ลูกค้าไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “ลูกค้า” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.5 ระบบจะแสดง

หน้าจอ “จัดการลูกค้า” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.5 
(2) กดปุ่ม “แก้ไข” จากหน้าจอ “ข้อมูลลูกค้า” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.8 

ระบบจะแสดงหน้าจอ “แก้ไขข้อมูลลูกค้า” ดังแสดงในภาพที่ 5.9 
 

 
ภาพที่ 5.8 แสดงการเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการ 
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(3) แก้ไขข้อมูลได้ดังนี ้
1) เลขทะเบียนนิติบุคคล ให้ระบุเลขทะเบียนของลูกค้า โดยสามารถ

ตรวจสอบก่อนบันทึกโดยกดปุ่ม “ตรวจสอบ”  
2) ชื่อ ให้ระบชุื่อลูกค้า 
3) นามสกุล ให้ระบนุามสกุลลูกค้า 
4) โทรศัพท์ ให้ระบ ุ3 ส่วนคือ บ้าน, มือถือ และ แฟ็กซ์ 
5) อีเมล ให้ระบอีุเมลของลูกค้า 
6) ที่อยู่ ให้ระบทุี่อยู่ของลูกค้า 
7) จังหวัด ให้ระบจุังหวัดที่ลูกค้าอยู่ 
8) รหัสไปรษณีย์ ให้ระบุรหัสไปรษณีย์ของที่อยุ่ลูกค้า 
9) หมายเหตุ ให้ระบหุรือไม่ก็ได้ 
10) เพ่ิมภาพสถานที่ ให้ระบุภาพประกอบของที่อยู่ โดยสามารถเลือก

รูปภาพโดยกด “Choose File” เพ่ือเลือกรูป และกด “Upload” เพ่ือให้รูปภาพแสดงในกรอบภาพ 
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ภาพที่ 5.9 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(4) จากนั้น ถ้ากดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลลูกค้าที่แก้ไขเข้าสู่
ระบบ แต่ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า “จัดการลูกค้า” (ภาพที่ 5.5) หรือถ้ากดปุ่ม “ล้าง
ข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้าแก้ไขข้อมูลลูกค้า 

5.2.3 จัดการงานให้บริการ 
เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิมข้อมูลงานให้บริการใหม ่ข้อมูลยืนยันการใช้บริการ

ใหม ่ข้อมูลตารางขนส่ง จัดท าเอกสารงานให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ ใบรับของชั่วคราว ข้อมูลยืนยันการ
ใช้บริการ ข้อมูลใบเรียกเก็บ ข้อมูลใบก ากับภาษี และข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ได้  สามารถเรียกดูและ
แก้ไขข้อมูลงานให้บริการ ข้อมูลยืนยันใช้บริการ สามารถจัดท าข้อมูลตารางขนส่ง และข้อมูลใน
เอกสารงานให้บริการต่าง ๆ ได้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท ารายงานสรุปการใช้บริการของ
ลูกค้าและการท างานของพนักงานขับรถได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
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5.2.3.1 เพิ่มข้อมูลงานให้บริการ 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการได้รับการติดต่อจากลูกค้าว่าต้องการใช้

บริการ เจ้าหน้าที่บริการสามารถสร้างงานให้บริการใหมไ่ด้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 
 

 
ภาพที่ 5.10 แสดงหน้ารายการงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
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(2) กด “เพ่ิมงานใหม”่ ระบบจะแสดงหน้าจอ “สร้างรายการใหม่” ดังแสดง
ในภาพที่  5.11 

 

 
ภาพที่ 5.11 แสดงหน้าสร้างรายการบริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
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(3) ระบุข้อมูลงานให้บริการใหม่ดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้เลือกรายชื่อลูกค้าที่มีในระบบได้โดยกดไอคอน   
ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกลูกค้าดังแสดงในภาพที่ 5.12 จากนั้นกด “เลือก” เพ่ือเลือกลูกค้ารายที่
ต้องการ ระบบจะน าชื่อลูกค้ามาใส่ในช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ เช่น แอลพีเอ็น 
 

 
ภาพที่ 5.12 แสดงหน้าเลือกลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

2) วันที่ให้บริการ ให้เลือกวันที่ลูกค้าต้องการให้ไปส่งของ เช่น 28-Jul-
2017 

3) ต้นทาง ให้ระบุสถานที่ที่ต้องไปรับสิรค้า เพ่ือไปส่งให้ลูกค้า เช่น 
นครปฐม ประเทศไทย 

4 )  ปลายทาง  ให้ ร ะบุ ส ถานที่ ที่ ต้ อ งส่ ง สิ นค้ า ให้ ลู ก ค้ า  เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

5) รายละเอียดการให้บริการ ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมของงาน
ให้บริการ เช่น ขนส่งทรายถมไปท่าพระจันทร์ 

6) หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุ เช่น ลูกค้าต้องการให้ส่งของช่วง
กลางคืนเท่านั้น 
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7) รายการสินค้า เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิมรายการสินค้าได้โดย ให้
ระบุข้อมูล 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

- รายการ ให้เลือกสินค้าจากรายการที่มี เช่น ทรายถม 
- หน่วย ให้ระบุจ านวนแล้วเลือกหน่วยจากรายการ ได้แก่ “ตัน” 

“เที่ยว” และ “ลูกบาศก์เมตร” เช่น 60 ตัน 
- ราคาต่อหน่วย (บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วย เช่น 60 
จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะท าการเพ่ิมข้อมูลรายการ

สินค้าและแสดงผลในตารางรายการสินค้าซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ให้โดยอัตโนมัติ 
- คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้า 
- คอลัมน์หน่วย แสดงจ านวนหน่วยที่สั่ง 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย แสดงราคาต่อหน่วย 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมทั้งหมด 
- คอลัมน์ลบ แสดงปุ่มลบข้อมูล สามารถกดเพ่ือลบรายการได้ 

8) แผนที่ เจ้าหน้าที่บริการสามารถระบุสถานที่ต้นทาง ปลายทางใน
ช่องให้ระบุ ต้นทางและปลายทางในกรอบแผนที่ จากนั้นระบบจะน าชื่อสถานที่ไปบันทึกในช่อง
ด้านบนและแสดงเส้นทางให้โดยอัตโนมัติ 

(4) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลงานให้บริการใหม่เข้าสู่ระบบโดยมี
สถานะรายการเป็น “รายการงานใหม่” สามารถท ารายการ “ท าใบเสนอราคา” ได้ต่อไป แต่ถ้ากดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” (ภาพที่ 5.10)  หรือถ้ากดปุ่ม “ล้าง
ข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้าสร้างรายการงานใหม่นี้ 

5.2.3.2 แก้ไขข้อมูลงานให้บริการ 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการตรวจสอบข้อมูลรายการให้บริการใหม่

แล้วพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดในระบบ หรือได้รับการติดต่อจากลูกค้ าว่าต้องการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการบริการ เจ้าหน้าที่บริการสามารถแก้ไขข้อมูลงานให้บริการได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
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2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 5.10 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขโดยกดลิงก์ “รายการงานใหม่” (ภายใต้
คอลัมน์ “รายละเอียดสถานะงาน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.13) ท้ายรายการที่ต้องการแก้ไข ระบบจะ
แสดงหน้าจอ “ข้อมูลรายการใหม่” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.14 
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ภาพที่ 5.13 แสดงการเข้าสู่หน้าแก้ไขรายการบริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.14 แสดงหน้าแก้ไขรายการบริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
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(4) แก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้เลือกรายชื่อลูกค้าที่มีในระบบได้โดยกดไอคอน   
ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกลูกค้า จากนั้นกด “เลือก” เพ่ือเลือกลูกค้ารายที่ต้องการ ระบบจะน าชื่อ
ลูกค้ามาใส่ในช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ  

2) วันที่ให้บริการ ให้เลือกวันที่ลูกค้าต้องการให้ไปส่งของ  
3) ต้นทาง ให้ระบุสถานที่ท่ีต้องไปรับสิรค้า เพ่ือไปส่งให้ลูกค้า 
4) ปลายทาง ให้ระบุสถานที่ท่ีต้องส่งสินค้าให้ลูกค้า  
5) รายละเอียดการให้บริการ ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมของงาน

ให้บริการ  
6) หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุ  
7) รายการสินค้า เพ่ิมรายการสินค้าได้โดย ให้ระบุข้อมูล 3 ส่วน

ดังต่อไปนี้ 
- รายการ ให้เลือกสินค้าจากรายการที่มี 
- หน่วย ให้ระบุจ านวนแล้วเลอืกหน่วยจากรายการ ได้แก่ “ตัน” 

“เที่ยว” และ “ลูกบาศก์เมตร”  
- ราคาต่อหน่วย (บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วย  

จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะท าการเพ่ิมข้อมูลรายการสินค้า
และแสดงผลในตารางรายการสินค้าซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ให้โดยอัตโนมัติ 

- คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้า 
- คอลัมน์หน่วย แสดงจ านวนหน่วยที่สั่ง 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย แสดงราคาต่อหน่วย 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมทั้งหมด 
- คอลัมน์ลบ แสดงปุ่มลบข้อมูล สามารถกดเพ่ือลบรายการได้ 

1) แผนที่ เจ้าหน้าที่บริการสามารถระบุสถานที่ต้นทาง ปลายทางในช่อง
ให้ระบุ ต้นทางและปลายทางในกรอบแผนที่ จากนั้นระบบจะน าชื่อสถานที่ไปบันทึกในช่องด้านบน
และแสดงเส้นทางให้โดยอัตโนมัติ 
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(4) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูล เข้าสู่ ระบบ แต่ถ้ากดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” (ภาพที่ 5.10) หรือถ้ากดปุ่ม“ล้าง
ข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้าข้อมูลรายการใหม่นี้ 

5.2.3.3 ดูใบเสนอราคา 
ภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าที่การเงินท าใบเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่บริการ

สามารถเรียกดูข้อมูลใบเสนอราคาเพ่ือตรวจสอบและดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 5.10 ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 
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7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขโดยกดลิงก ์“ใบเสนอราคา” (ภายใต้คอลัมน์ 
“รายละเอียดสถานะงาน”) ท้ายรายการที่ต้องการดูข้อมูลในรายละเอียด ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“ข้อมูลใบเสนอราคา” โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังตัวอย่างในภาพที่ 5.15 ดังนี้ 

1) วันที่ แสดงวันที่ท าใบเสนอราคา 
2) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าท่ีให้บริการ 
3) วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ที่ลูกค้าต้องการให้ไปส่งของ 
4) เรื่อง แสดงหัวข้อที่ใส่ในใบเสนอราคา 
5) หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานในใบเสนอราคา 
6) หมายเหตุ แสดงหมายเหตุ (ถ้ามี) 
7) เลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อเดิมที่ออกโดยระบบเมื่อเพ่ิม

รายการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 
8) รายการสินค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
- คอลัมน์หน่วย แสดงปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย (บาท) แสดงราคาขายต่อหน่วยและ

ประเภทหน่วยที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของสินค้ารายการนี้ 

9) รวม แสดงราคารวมทั้งหมดของรายการสั่งซื้อนี ้
 



Ref. code: 25595802037225NSY

77 

77 

 

 
ภาพที่ 5.15 แสดงหน้าดูใบเสนอราคาของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(4) กดปุ่ม“ดาวโหลด PDF” ระบบจะโหลดใบเสนอราคาให้โดยอัตโนมัติ 

และแสดงไอคอนใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่น     ที่มุมขวาล่าง
ของจอให้ผู้ใช้งาน เมื่อกดท่ีไอคอนจะได้ PDF ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.16  
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ภาพที่ 5.16 แสดง PDF ใบเสนอราคาของเจ้าหน้าที่บริการ 

(5) กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” 
(ภาพท่ี 5.10)  

5.2.3.4 การยืนยันใช้บริการ 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการได้รับการตอบรับจากลูกค้าแล้วว่าจะใช้

บริการหรือไม่ เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิมข้อมูลยืนยันใช้บริการได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 
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(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 5.10 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขโดยกดปุ่ม “ยืนยันใช้บริการ” (ภายใต้
คอลัมน์ “ท ารายการต่อ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.17) ท้ายรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“ยืนยันใช้บริการ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.18 
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ภาพที่ 5.17 แสดงการเข้าสู่หน้าสร้างรายการยืนยันใช้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

 
ภาพที่ 5.18 แสดงหน้าสร้างรายการยืนยันใช้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
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(4) ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้  
1) วันที่ แสดงวันที่ท ารายการยืนยัน 
2) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้า  
3) วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ 
4) ต้นทาง แสดงต้นทางขนส่งสินค้า 
5) ปลายทาง แสดงปลายทางขนส่งสินค้า 
6) เรื่อง แสดงหัวข้อที่ต้องการใส่ในใบเสนอราคา 
7) หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงาน หรือชื่อลูกค้าที่ต้องการส่งใบเสนอ

ราคาใหแ้ละสามารถระบุข้อมูลยืนยันใช้บริการได้ดังนี้ 
8) หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุ เช่น วันที่ให้บริการยังไม่แน่นอน 

9) ยืนยันใช้บริการ ให้เลือก กรณีลูกค้าตกลงใช้บริการ
และจะไม่สามารถระบุข้อมูลใด ๆ ลงในกล่องข้อความได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.19 ถ้าลูกค้าไม่ตกลง

ใช้บริการ ให้เลือก  ระบบจะเปิดกล่องข้อความ ให้ระบุเหตุผลการไม่ใช้บริการได้ 
(ถ้ามี) ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.20 เช่น ราคาค่าบริการแพงกว่าเจ้าอื่น 

10) รายการสินค้า แสดงข้อมูลและตารางรายการสินค้าซึ่งประกอบไป
ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- เลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อเดิมที่ออกโดยระบบเมื่อเพ่ิม
รายการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 

- คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
- คอลัมน์หน่วย แสดงปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย (บาท) แสดงราคาขายต่อหน่วยและ

ประเภทหน่วยที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของสินค้ารายการนี้ 
- รวม แสดงราคารวมทั้งหมดของใบสั่งซื้อรายการนี้ 
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ภาพที่ 5.19 แสดงส่วนตอบรับการยืนยันใช้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ กรณี ยืนยัน 
 

 
ภาพที่ 5.20 แสดงส่วนตอบรับการยืนยันใช้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ กรณี ปฏิเสธ 
 

(5) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลยืนยันใช้บริการใหม่เข้าสู่ระบบ
โดยมีสถานะรายการเป็น “ยืนยันใช้บริการ” สามารถท ารายการ “ท าตารางขนส่ง” ได้ต่อไป แต่ถ้า
กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” (ภาพท่ี 5.10)   

5.2.3.5 ดูรายการยืนยันใช้บริการ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่บริการต้องการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันใช้บริการ 

สามารถท ารายการดูข้อมูลยืนยันใช้บริการได้โดยท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 5.10 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
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2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น
รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขโดยกดลิงก ์“ใบเสนอราคา” (ภายใต้คอลัมน์ 
“รายละเอียดสถานะงาน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.21) ท้ายรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“ยืนยันใช้บริการ” โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 5.22  ดังนี้ 

1) วันที่ แสดงวันที่ท ารายการยืนยัน 
2) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้า  
3) เรื่อง แสดงหัวข้อที่ต้องการใส่ในใบเสนอราคา 
4) หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงาน หรือชื่อลูกค้าที่ต้องการส่งใบเสนอ

ราคาให ้
5) หมายเหตุ แสดงหมายเหตุ 
6) ยืนยันใช้บริการ แสดงผลการตอบรับของลูกค้า และกล่องข้อความ

แสดงเหตุผลการไม่ใช้บริการ (ถ้ามี)  
7) รายการสินค้า แสดงข้อมูลและตารางรายการสินค้าซึ่งประกอบไป

ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- เลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อเดิมที่ออกโดยระบบเมื่อเพ่ิม

รายการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 
- คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
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- คอลัมน์หน่วย แสดงปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย (บาท) แสดงราคาขายต่อหน่วยและ

ประเภทหน่วยที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของสินค้ารายการนี้ 
- รวม แสดงราคารวมทั้งหมดของใบสั่งซื้อรายการนี้ 

 

 
ภาพที่ 5.21 แสดงการเข้าสู่หน้าดูรายการยืนยันใช้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.22 แสดงหน้าดูรายการยืนยันใช้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ 

(4) กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” 
(ภาพท่ี 5.10) 

5.2.3.6 ท าตารางให้บริการ 
ภายหลังจากที่ได้รับการตอบรับใช้บริการจากลูกค้าและเปลี่ยนสถานะ

รายการให้บริการแล้ว เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการท าตารางให้บริการได้โดยท าตามขั้นตอน
ดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
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4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่”  
“ใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  

โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 5.10 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน  
จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) เลือกรายการที่ต้องการท ารายการโดยกดปุ่ม “ท าตารางขนส่ง” (ภายใต้
คอลัมน์ “ท ารายการต่อ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.23) ท้ายรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“ท าตารางขนส่ง” โดยมีการแสดงข้อมูลแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ข้อมูลงานให้บริการ รายการรถที่มีงาน
ขนส่ง ณ วันที่เลือก รายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพ่ิมรายการขนส่ง และรายการรถที่พร้อม
ให้บริการ ณ วันปัจจุบัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 5.24  ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.23 แสดงการเข้าสู่หน้าท าตารางขนส่งของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.24 แสดงหน้าท าตารางขนส่งของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลงานให้บริการ ส่วนนี้ใช้ส าหรับแสดงข้อมูล
รายละเอียดของรายการให้บริการ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

- ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าที่ให้บริการ 
- ต้นทาง แสดงสถานที่ที่ต้องไปรับสินค้าเพ่ือไปส่งให้ลูกค้า 
- ปลายทาง แสดงสถานที่ที่ต้องไปส่งสินค้าให้ลูกค้า 
- รายละเอียดการให้บริการ แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 
- วันที่ให้บริการ ให้เลือกวันที่ให้บริการ เช่น 31-Jul-2017 
- หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุ 
โดยสามารถกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียด

รายการให้บริการเข้าสู่ระบบโดยมีสถานะรายการเป็น “ท าตารางขนส่ง” สามารถท ารายการ 
“เอกสารงานให้บริการ” ได้ต่อไป 

2) ส่วนที่ 2 รายการรถที่มีงานขนส่ง ณ วันที่เลือก ส่วนนี้ใช้ส าหรับ
แสดงข้อมูลรถที่มีงานให้บริการในวันที่ (วันที่เลือกให้แสดงข้อมูล) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

- ปฎิทิน เลือก 1 วัน เมื่อเลือกแล้วระบบจะแสดงตารางรถที่มีการ
ขนส่งในวันนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

- คอลัมน์ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าท่ีไปส่งสินค้า 
- คอลัมน์รถ แสดงรถที่ใช้ขนส่งให้ลูกค้ารายนั้น 
- คอลัมน์สินค้า แสดงสินค้าที่ขนไปส่ง 
- คอลัมน์จ านวน แสดงจ านวนที่บรรทุกในแต่ละรอบที่ขน 
- คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนรอบทั้งหมดทีต่้องขนไปส่ง 

3) ส่วนที่ 3 รายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ส่วนนี้ใช้ส าหรับแสดงข้อมูล
และรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

- เลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อเดิมที่ออกโดยระบบเมื่อเพ่ิม
รายการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 

- คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
- คอลัมน์หน่วย แสดงปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย (บาท) แสดงราคาขายต่อหน่วยและ

ประเภทหน่วยที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของสินค้ารายการนี้ 
- รวม แสดงราคารวมทั้งหมดของใบสั่งซื้อรายการนี้ 

4) ส่วนที่ 4 รายการขนส่ง ส่วนนี้ใช้ส าหรับเพ่ิม แก้ไขและลบรายการ
ขนส่งสินค้าลงในรายการที่ต้องขนส่งของ (ชื่อลูกค้า) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

- คอลัมน์ทะเบียนรถ ให้เลือกทะเบียนรถ 1 รายการที่ต้องการน า
สินค้าไปส่ง 
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- คอลัมน์รายการสินค้า ให้เลือกสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 1 รายการเพ่ือ
น ามาจัดท าตารางขนส่ง 

- คอลัมน์ปริมาตรที่บรรทุก ระบบจะแสดงปริมาตรที่รถสามารถ
บรรทุกได้ให้โดยอัติโนมัติ ภายหลังจากเลือกทะเบียนรถและสินค้าแล้ว แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้โดย
ระบุปริมาณที่ต้องการบรรทุก 

- คอลัมน์จ านวนเที่ยว ระบบจะแสดงจ านวนรอบที่รถสามารถวิ่งเพ่ือ
ขนส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้โดยอัติโนมัติ ภายหลังจากเลือกทะเบียนรถและสินค้าแล้ว แต่ผู้ใช้
สามารถแก้ไขได้ โดยระบุจ านวนรอบที่ต้องการขน  

- คอลัมน์รวม ระบบจะค านวณแล้วแสดงปริมาณรวมที่ขนส่งทั้งหมด
ตามรายละเอียดที่เลือกหรือระบุข้างต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขไดถ้้าข้อมูลไม่ถูกต้อง 

- คอลัมน์วันที่ขนส่ง ระบบจะแสดงวันที่ขนส่งเป็นวันที่เดียวกันกับ 
“วันที่ให้บริการ” ในรายละเอียดของหัวข้อส่วนที่ 1 แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ถ้าต้องการระบุวันที่ขนส่ง
เป็นวันอื่น 

โดยสามารถกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ” ระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียด
รายการขนส่งเข้าสู่ระบบ และแสดงข้อมูลในรายการที่ต้องขนส่งของ (ชื่อลูกค้า) ประกอบด้วยข้อมูล
ดังนี้ 

- คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงเลขทะเบียนรถที่ต้องขนสินค้าไปส่ง 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อและต้องไปส่ง 
- คอลัมน์ปริมาตรที่บรรทุก แสดงปริมาณที่ต้องบรรทุกไปส่ง 
- คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนรอบที่ต้องขนสินค้าไปส่ง 
- คอลัมน์รวม แสดงปริมาณรวมที่ขนส่งสินค้ารายการนั้น 
- คอลัมน์วันที่ขนส่ง แสดงวันที่ขนสินค้า 
- คอลัมน์เลขที่ใบรับของชั่วคราว แสดงเลขที่ใบรับขขอชั่วคราวออก

โดยระบบ กรณีทีผู่้ใช้ท าใบรับของชั่วคราวแล้ว (รายละเอียดการท างานแสดงในหัวข้อที่ 5.2.3.9 เพ่ิม 
ใบรับของชั่วคราว) และกรณีที่ยังไมไ่ดท้ าใบรับของชั่วคราวจะแสดง “-” แทน 

- คอลัมน์ลบรายการ กรณีท่ียังไม่ได้ท าใบรับของชั่วคราว จะสามารถ
กดปุ่ม “ลบ” ท้ายรายการได้ ระบบจะท าการลบรายการขนส่งรายการนั้น ๆ แต่ถ้าท าใบรับของ
ชั่วคราวแล้ว ระบบจะไม่ให้ผู้ใช้งานลบรายการขนส่งรายการนั้น ๆ ได ้
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5) ส่วนที่ 5 รายการรถที่พร้อมให้บริการ ณ วันปัจจุบัน ส่วนนี้ใช้ส าหรับ
แสดงข้อมูลรถของกิจการที่พร้อมให้บริการขนส่งและปริมาณที่สามารถบรรทุกได้ ประกอบด้วยข้อมูล
ดังนี้ 

- คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงเลขทะเบียนรถ 
- คอลัมน์ประเภทรถ แสดงประเภทของรถให้บริการ 
- คอลัมน์ปริมาตร (ตัน/ลูกบาศก์เมตร) แสดงปริมาณที่รถสามารถ

สามารถบรรทุกได ้
- คอลัมน์ส่วนบรรทุก (กว้าง/ยาว/สูง) แสดงขนาดเป็นเซนติเมตร

ของส่วนบรรทุกของรถให้บริการ 
(4) เมื่อท ารายการขนส่งเสร็จแล้ว กดปุ่ม “ท าใบรับของชั่วคราว” ระบบจะ

แสดงหน้า “เอกสารงานให้บริการ” เพ่ือท ารายการต่อ (รายละเอียดจะแสดงในหัวข้อ 5.2.3.8 ท า
เอกสารงานให้บริการ)  หรือถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” 
(ภาพท่ี 5.10)  

5.2.3.7 แก้ไขตารางให้บริการ 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการตรวจสอบรายการขนส่งแล้วพบว่ามี

ข้อมูลผิดพลาด หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนวันที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการแก้ไขตาราง
ให้บริการได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่”  

“ใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
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1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน  
จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) เลือกรายการที่ต้องการท ารายการโดยกดลิงก์ “ท าตารางขนส่ง” (ภายใต้
คอลัมน์ “รายละเอียดสถานะงาน” 5.25) ท้ายรายการที่ต้องการ” ระบบจะแสดงหน้าจอ “ท าตาราง
ขนส่ง” โดยมีการแสดงข้อมูลแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ข้อมูลงานให้บริการ รายการรถที่มีงานขนส่ง ณ 
วันที่เลือก รายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพ่ิมรายการขนส่ง และรายการรถที่พร้อมให้บริการ ณ วัน
ปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตัวอย่างในภาพที่ 5.26 และมีรายละเอียดข้อมูลดังแสดงในหัวข้อที่ 
5.2.3.6 เพ่ิมตารางขนส่ง 
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ภาพที่ 5.25 แสดงการเข้าสู่หน้าแก้ไขตารางขนส่งของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.26 แสดงหน้าแก้ไขตารางขนส่งของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(4) สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 4 ได ้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลงานให้บริการ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 

- วันที่ให้บริการ ให้เลือกวันที่ให้บริการ เช่น 31-Jul-2017 
- หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุ 
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โดยสามารถกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียด
รายการให้บริการเข้าสู่ระบบ 

1) ส่วนที่ 4 รายการขนส่ง สามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 
- คอลัมน์ทะเบียนรถ ให้เลือกทะเบียนรถ 1 รายการที่ต้องการน า

สินค้าไปส่ง 
- คอลัมน์รายการสินค้า ให้เลือกสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 1 รายการเพ่ือ

น ามาจัดท าตารางขนส่ง 
- คอลัมน์ปริมาตรที่บรรทุก ระบบจะแสดงปริมาตรที่รถสามารถ

บรรทุกได้ให้โดยอัติโนมัติ ภายหลังจากเลือกทะเบียนรถและสินค้าแล้ว แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้โดย
ระบุปริมาณที่ต้องการบรรทุก 

- คอลัมน์จ านวนเที่ยว ระบบจะแสดงจ านวนรอบที่รถสามารถวิ่งเพ่ือ
ขนส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้โดยอัติโนมัติ ภายหลังจากเลือกทะเบียนรถและสินค้าแล้ว แต่ผู้ใช้
สามารถแก้ไขได้ โดยระบุจ านวนรอบที่ต้องการขน  

- คอลัมน์รวม ระบบจะค านวณแล้วแสดงปริมาณรวมที่ขนส่งทั้งหมด
ตามรายละเอียดที่เลือกหรือระบุข้างต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง 

- คอลัมน์วันที่ขนส่ง ระบบจะแสดงวันที่ขนส่งเป็นวันที่เดียวกันกับ 
“วันที่ให้บริการ” ในรายละเอียดของหัวข้อส่วนที่ 1 แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ถ้าต้องการระบุวันที่ขนส่ง
เป็นวันอื่น 

โดยสามารถกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียด
รายการขนส่งเข้าสู่ระบบ และแสดงข้อมูลในรายการที่ต้องขนส่งของ (ชื่อลูกค้า) ประกอบด้วยข้อมูล
ดังนี้ 

- คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงเลขทะเบียนรถท่ีต้องขนสินค้าไปส่ง 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อและต้องไปส่ง 
- คอลัมน์ปริมาตรที่บรรทุก แสดงปริมาณที่ต้องบรรทุกไปส่ง 
- คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนรอบที่ต้องขนสินค้าไปส่ง 
- คอลัมน์รวม แสดงปริมาณรวมที่ขนส่งสินค้ารายการนั้น 
- คอลัมน์วันที่ขนส่ง แสดงวันที่ขนสินค้า 
- คอลัมน์เลขที่ใบรับของชั่วคราว แสดงเลขที่ใบรับขอชั่วคราวออก

โดยระบบ กรณีที่ผู้ใช้ท าใบรับของชั่วคราวแล้ว (รายละเอียดการท างานแสดงในหัวข้อที่ 5.2.3.9 เพ่ิม
ใบรับของชั่วคราว) และกรณีที่ยังไม่ได้ท าใบรับของชั่วคราวจะแสดง “-” แทน 
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- คอลัมน์ลบรายการ กรณีที่ยังไม่ได้ท าใบรับของชั่วคราว จะสามารถ
กดปุ่ม “ลบ” ท้ายรายการได้ ระบบจะท าการลบรายการขนส่งรายการนั้น  ๆ แต่ถ้าท าใบรับของ
ชั่วคราวแล้ว ระบบจะไม่ให้ผู้ใช้งานลบรายการขนส่งรายการนั้น ๆ ได ้

(4) กดปุ่ม “ท าใบรับของชั่วคราว” เพ่ือท ารายการในขั้นต่อไป โดยระบบจะ
แสดงหน้า “เอกสารงานให้บริการ” (รายละเอียดการท างานแสดงในหัวข้อ 5.2.3.8 ท าเอกสารงาน
ให้บริการ) หรือถ้ากด “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” (ภาพท่ี 5.10)  

5.2.3.8 ท าเอกสารงานให้บริการ 
ภายหลังจากท ารายการขนส่งแล้ว เจ้าหน้าที่บริการสามารถท าเอกสาร

งานให้บริการเพ่ือส่งให้ลูกค้าประกอบการให้บริการได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 
(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ

เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
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6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 
“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “ท ารายการต่อ” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้ายรายการที่
ต้องการจัดท าเอกสาร ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.27 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” ดัง
แสดงในภาพที่ 5.28  โดยจะแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ข้อมูลรายละเอียด
งานให้บริการ ข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้า และข้อมูลจัดท าเอกสารให้บริการ ซึ่ง แต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.27 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.28 แสดงหน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดงานให้บริการ ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลงาน
ให้บริการว่าส าหรับลูกค้ารายใด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการ 
- เรื่อง แสดงหัวข้อเรื่องจากใบเสนอราคา 
- หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานหรือชื่อลูกค้าที่ติดต่อด้วย 
- และสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 
- วันที่ ให้เลือกวันที่ที่ต้องการจัดท าเอกสาร เช่น 29–Jul-2017 
- หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมได้ เช่น ขนส่งหลัง 22:00 

เท่านั้น 
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2) ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้า ใช้ส าหรับแสดงรายการสินค้าที่
ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมจ านวนสินค้าที่ท ารายการขนส่งแล้ว หรือจ านวนสินค้าที่ยังค้างส่ง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

- เลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งออกโดยระบบเมื่อสร้าง
รายการสั่งซื้อครั้งแรก 

- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
- คอลัมน์หน่วย แสดงปริมาณทที่ลูกค้าสั่งซื้อพร้อมด้วยหน่วยของ

สินค้าท่ีต้องขนส่ง 
- คอลัมน์จ านวนค้างส่ง แสดงปริณสินค้าที่ยังไม่ได้ท ารายการขนส่ง 

โดยหากขนส่งครบแล้ว จะแสดงตัวเลขเป็นสีเขียว 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย (บาท) แสดงราคาต่อหน่วยของสินค้าที่

สั่งซื้อ 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของสินค้ารายการนี้ 
- รวม (บาท) แสดงราคารวมทั้งหมดของใบสั่งซื้อรายการนี้ 

3) ส่วนที่ 3 ข้อมูลจัดท าเอกสารให้บริการ ใช้ส าหรับสร้างเอกสารเพ่ือใช้
ในการให้บริการและตเป็นหลักฐานยืนยันกการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- เลือกประเภทของเอกสารที่ ต้องการท าเป็น PDF/ดูข้อมูล  
ให้เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการท าเป็น PDF หรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเอกสารที่สามารถเลือกได้ 
มีดังนี้ “ท าใบรับของชั่วคราว/เปลี่ยนสถานะรถส่งของ” “ท าใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้” “ท าใบส่งของ/ 
ใบก ากับภาษ/ีใบแจ้งหนี้” และ “ท าใบเสร็จรับเงิน” 

(4) จากนั้นกดปุ่ม ”เลือก” 
1) ถ้าเลือก “ท าใบรับของชั่วคราว/เปลี่ยนสถานะรถส่งของ” และกด

ปุ่ม “เลือก” ระบบจะแสดงปุ่ม “ท าใบรับของชั่วคราว” เพ่ือไปยังหน้าจอท าใบรับของชั่วคราว (หัวข้อ 
5.2.3.9 หรือ 5.2.3.10) 

2) ถ้าเลือก “ท าใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้” และกดปุ่ม “เลือก” ระบบจะ
แสดงปุ่ม “ท าใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้” เพ่ือไปยังหน้าจอท าใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ (หัวข้อ 5.2.3.13 หรือ 
5.2.3.14) 

3) ถ้าเลือก “ท าใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้” และกดปุ่ม 
“เลือก” ระบบจะแสดงปุ่ม “ท าใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้” เพ่ือไปยังหน้าจอท าใบส่งของ/ 
ใบก ากับภาษ/ีใบแจ้งหนี้ (หัวข้อ 5.2.3.15 หรือ 5.2.3.16) 
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4) ถ้าเลือก “ท าใบเสร็จรับเงิน” และกดปุ่ม “เลือก” ระบบจะแสดงปุ่ม 
“ใบเสร็จรับเงิน” เพ่ือไปยังหน้าจอใบเสร็จรับเงิน (หัวข้อ 5.2.3.17 หรือ 5.2.3.18) 

แต่ถ้ากด “แก้ไขตารางขนส่ง” ระบบจะกลับไปยังหน้าจอ “ท าตาราง
ขนส่ง” (หัวข้อ 5.2.3.7) ถ้ากด “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” (ภาพที่ 
5.10) 

5.2.3.9 ท าใบรับของช่ัวคราว 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการจัดรายการขนส่งแล้ว เจ้าหน้าที่บริการ

สามารถท ารายการท าข้อมูลใบรับของชั่วคราวเพ่ือให้รถส่งไปของให้ลูกค้าและให้ลูกค้าเซ็นรับของใน
ใบนี้ได ้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
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6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 
“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการในสถานะ
ถัดไป 

(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท าเอกสาร ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.29 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 

 

 
ภาพที่ 5.29 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือท าใบรับของชั่วคราว 
 

(4) เลือกประเภทเอกสารเป็น “ท าใบรับของชั่วคราว/เปลี่ยนสถานะรถส่ง
ของ” แล้วกดปุ่ม “ท าใบรับของชั่วคราว” ในหน้า “เอกสารงานให้บริการ” (ภาพที่ 5.30) ระบบจะ
แสดงหน้าจอท าใบรับของชั่วคราว ดังแสดงในภาพที่ 5.31 ซึ่งข้อมูลในหน้านี้ประกอบด้วย 

1) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้า 
2) เรื่อง แสดงหัวข้อเรื่องจากใบเสนอราคา 
3) หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานหรือชื่อลูกค้าท่ีติดต่อด้วย 
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4) รายการงานให้บริการ ประกอบด้วย 
- วันที่ให้บริการ ให้เลือกวันปัจจุบัน หรือวันถัดไปได้ 
- แก้ไขใบรับของชั่วคราว ใช้ส าหรับแก้ไขใบรับของชั่วคราวที่อยู่ใน

ระบบของลูกค้ารายนี้ (รายละเอียดการแก้ไขอยู่ในหัวข้อ 5.2.3.10) 
- ข้อมูลรายการขนส่ง ซึ่งจะแสดงเฉพาะรายการรถที่ยังไม่ได้ท าใบ

รับของในวันที่ให้บริการที่เลือก โดยข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วย 
1) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถท่ีท ารายการขนส่งสินค้าแล้ว 
2) คอลัมน์เลขที่ใบรับของชั่วคราว ถ้ายังไม่ได้ท าใบรับของชั่วคราวจะ

แสดงข้อความ “ยังไม่ได้ท าใบรับของชั่วคราว” แต่ถ้าท าใบรับของชั่วคราวแล้ว จะแสดงเลขที่ใบรับ
ของชั่วคราวที่ออกโดยระบบให้โดยอัตโนมัติเมื่อเพ่ิมข้อมูลใบรับของชั่วคราวแล้ว 

3) คอลัมน์รายการสินค้า แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งและจัดรายการ
ขนส่งให้รถทะเบียนนี้ไปส่ง 

4) คอลัมน์ปริมาตรที่บรรทุก แสดงปริมาตรที่รถขนไปส่งให้ลูกค้า 
5) คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนรอบที่รถต้องขนสินไปส่งให้ลูกค้า 
6) คอลัมน์รวม(หน่วย) แสดงปริมณรวมที่รถคันนี้ต้องขนไปส่งให้ลูกค้า 
7) คอลัมน์ประเภทรถ แสดงประเภทของรถให้บริการที่ขนสอนค้าไปส่ง 
8) คอลัมน์ส่วนบรรทุก (กว้าง/ยาว/สูง) (ตัน/ลูกบาศก์เมตร) แสดง

ขนาดของส่วนบรรทุกและปริมาณที่รถสามารถขนได้ 
9) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า 
10) ข้อมูลใบรับของชั่วคราว แสดงข้อมูลที่ปรากฏในใบรับของชั่วคราว 

 

 
ภาพที่ 5.30 แสดงการเข้าสู่หน้าท าใบรับของชั่วคราวของเจ้าหน้าที่บริการ 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

103 

103 

 

 
ภาพที่ 5.31 แสดงหน้าท าใบรับของชั่วคราวของเจ้าหน้าที่บริการ ก่อนเลือกรายการขนส่ง 
 

(5) เลือกรายการขายส่งในหัวข้อรายการงานให้บริการ จะได้ส่วนที่ให้เพ่ิม
ข้อมูลใบรับของชั่วคราว ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.32 ซ่ึงข้อมูลมีดังนี้ 

1) หมายเลขรถยนต์ ระบบจะน าข้อมูลทะเบียนรถของรายการขนส่งที่
เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเลขทะเบียนรถได ้เช่น ฮง-54321, กก-1001 

2) ยาว ระบบจะน าข้อมูลความยาวของส่วนบรรทุกของรถคันที่ท า
รายการขนส่งที่เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขความยาวของส่วนบรรทุกได้ 
เช่น 610 

3) กว้าง ระบบจะน าข้อมูลความกว้างของส่วนบรรทุกของรถคันที่ท า
รายการขนส่งที่เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขความกว้างของส่วนบรรทุกได้ 
เช่น 260 

4) สูง ระบบจะน าข้อมูลความสูงของส่วนบรรทุกของรถคันที่ท ารายการ
ขนส่งที่เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขความสูงของส่วนบรรทุกได้ เช่น 160 
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5) ปริมาตร ระบบจะน าข้อมูลปริมาตรที่สามารถขนได้ของรถคันที่ท า
รายการขนส่งที่เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหน่วยที่บรรทุกได้เป็นลูกบาศก์
เมตร เช่น 29 

6) ปริมาตร ระบบจะน าข้อมูลปริมาตรที่สามารถขนได้ของรถคันที่ท า
รายการขนส่งที่เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหน่วยที่บรรทุกได้เป็นตัน เช่ น 
29 

7) ชนิด ระบบจะน าข้อมูลประเภทของรถคันที่ต้องขนสินค้าไปส่งให้
ลูกค้าของรายการขนส่งที่เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขประเภทรถ เช่น รถ
พ่วง 

8) จ านวน(เที่ยว) ระบบจะน าข้อมูลจ านวนรอบที่รถคันนี้ที่ต้องขนสินค้า
ไปส่งให้ลูกค้าของรายการขนส่งที่เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขจ านวนรอบที่
ขนได ้เช่น 2 

9) ใช้งาน ระบบจะน าข้อมูลรายละเอียดงานที่ใช้ หรือชื่อลูกค้าของ
รายการขนส่งที่เลือกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดงานที่ใช้ หรือชื่อ
ลูกค้า เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

10) ส่งให้ ใช้งาน ระบบจะน าข้อมูลชื่อลูกค้าของรายการขนส่งที่เลือก
มาแสดงให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขชื่อลูกค้าหรือหน่วยงาน เช่น ฝ่ายจัดซื้อ 

11) เวลาเข้า ให้ระบุเวลาที่รถไปถึงหน้างาน เช่น 22:30 
12) เวลาออก ให้ระบุเวลาที่รถออกจากไซต์งาน เช่น 23:30 



Ref. code: 25595802037225NSY

105 

105 

 

 
ภาพที่ 5.32 แสดงหน้าท าใบรับของชั่วคราวของเจ้าหน้าที่บริการ หลังเลือกรายการขนส่งแล้ว 
 

(6) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะบันทึกข้อมูลใบรับของชั่วคราวใหม่เข้าสู่
ระบบ พร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะของรายการขนส่งเป็น “รอออกรถ” ให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้ากดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” จะกลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” (ภาพที่ 5.28 ) โดยจะมีรายการใบรับของ
ชั่วคราวที่สร้างใหม่ในส่วนของรายการให้บริการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.33 ซ่ึงมีข้อมูลประกอบด้วย 

1) คอลัมน์เลขท่ีใบรับของชั่วคราว แสดงเลขท่ีใบรับของชั่วคราวที่ระบบ
จะสร้างให้โดยอัตโนมัติ 
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2) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ขนส่งสินค้าให้ลูกค้า 
3) คอลัมน์หมายเลขรถยนต์ แสดงเลขทะเบียนรถที่ขนสินค้าไปส่งให้

ลูกค้า 
4) คอลัมน์สินค้า แสดงรายการสินค้าและจ านวนหน่วยที่ขนไปส่งลูกค้า 
5) คอลัมน์ผลการส่งของ แสดงผลการส่งของของรายการขนส่ง 
6) คอลัมน์ PDF ใบรับของชั่วคราว จะมีปุ่ม “เลือก” เพ่ือให้ผู้ใช้ดาวน์

โหลดเอกสารเป็น PDF ได ้
7) คอลัมน์สถานะรถส่งของ จะมีปุ่ม “ออกรถ” เพ่ือท าการยืนยันการ

ส่งของ (รายละเอียดการท างานดูในหัวข้อ 5.2.3.11) 
 

 
ภาพที่ 5.33 แสดงเอกสารงานให้บริการหลังหน้าท าใบรับของชั่วคราวแล้วของเจ้าหน้าที่บริการ  

 
(7) ในคอลัมน์ “PDF ใบรับของชั่วคราว” กดปุ่ม “เลือก” เพ่ือดาวน์โหลดใบ

รับของงชั่วคราวเป็น PDF ส าหรับพิมพ์ให้ลูกค้า 
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5.2.3.10 แก้ไขใบรับของชั่วคราว 
ภายหลังจากที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนวันที่ขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่บริการ

สามารถแก้ไขข้อมูลใบรับของชั่วคราวได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 
(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ

เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่”, “ท าใบเสนอราคา”, “ยืนยันใช้บริการ”, “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 
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(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท าเอกสาร ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.34 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 

 
ภาพที่ 5.34 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือแก้ไขใบรับของ
ชั่วคราว 
 

(4) เลือกประเภทเอกสารเป็น “ท าใบรับของชั่วคราว/เปลี่ยนสถานะรถส่ง
ของ” แล้วกดปุ่ม “ท าใบรับของชั่วคราว” ในหน้า “เอกสารงานให้บริการ” (ภาพที่ 5.35) ระบบจะ
แสดงหน้าจอท าใบรับของชั่วคราว ดังแสดงในภาพที่ 5.36 ซึ่งข้อมูลในหน้านี้จะประกอบด้วยข้อมูล
ส่วนต่าง ๆ ดังอธิบายในหัวข้อ 5.2.3.9 

 
ภาพที่ 5.35 แสดงการเข้าสู่หน้าท าใบรับของชั่วคราวเพ่ือแก้ไขรายการของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.36 แสดงหน้าแก้ไขเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(5) ที่ส่วน “รายการงานให้บริการ” หัวข้อ “แก้ไขข้อมูลใบรับของชั่วคราว” 
ให้เลือกเลขที่ใบรับของที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงรายการขนส่งของรายการให้บริการที่เลือกตอน
ขั้นตอนในหัวข้อท าใบรับของชั่วคราว  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถที่เลือกในขั้นตอนการท า
รายการขนส่ง (หัวข้อ 5.2.3.6) โดยระบบจะเลือกทะเบียนรถรายการที่เป็นของใบรับของชั่วคราวนี้ไว้
ให้ 
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2) คอลัมน์เลขที่ใบรับของชั่วคราว แสดงข้อความ “ยังไม่ได้ท าใบรับ
ของชั่วคราว” กรณียังไม่ได้ท าใบรับของชั่วคราว และแสดงเลขที่ใบรับของชั่วคราวกรณีที่ท าใบรับของ
ชั่วคราวแล้ว 

3) คอลัมน์รายการสินค้า แสดงชื่อสินค้าที่จะขนไปส่งให้ลูกค้า 
4) คอลัมน์ปริมาตรที่บรรทุก แสดงปริมาตรที่รถขนไปส่งให้ลูกค้า 
5) คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนรอบที่รถต้องขนสินไปส่งให้ลูกค้า 
6) คอลัมน์รวม (หน่วย) แสดงปริมณรวมที่รถคันนี้ต้องขนไปส่งให้ลูกค้า 
7) คอลัมน์ประเภทรถ แสดงประเภทของรถให้บริการที่ขนสอนค้าไปส่ง 
8) คอลัมน์ส่วนบรรทุก (กว้าง/ยาว/สูง) (ตัน/ลูกบาศก์เมตร) แสดง

ขนาดของส่วนบรรทุกและปริมาณที่รถสามารถขนได้ 
9) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า 

(6) สามารถแก้ไขได้ดังนี ้
1) แก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการขนส่งที่เลือกไว้เดิม 

เช่น ปริมาตรที่รถจะขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า สามารถท าได้โดยแก้ไขช่อง ปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร
หรือตันในส่วนของข้อมูลใบรับของชั่วคราว 

2) หรือแก้ไขโดยเปลี่ยนรายการขนส่งสินค้าที่ต้องการจัดท าใบรับของ
ชั่วคราว ให้ uncheck checkbox หน้าทะเบียนรถของรายการขนส่งเดิมในส่วนของข้อมูลใบรับของ
ชั่วคราว ซึ่งภายหลังจากที่ uncheck ข้อมูลในส่วนของข้อมูลใบรับของชั่วคราวจะหายไป และ 
check checkbox หน้าทะเบียนรถของรายการขนส่งที่ต้องการท าใบรับของชั่วคราว ระบบจะดึง
ข้อมูลของรายการขนส่งมาแสดงในส่วนของข้อมูลใบรับของชั่วคราว โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ใน
รายละเอียดเดียวกับท่ีอธิบายในหัวข้อท าใบรับของชั่วคราว (หัวข้อ 5.2.3.9) 

(7) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แต่ถ้ากดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” (ภาพท่ี 5.33) 

5.2.3.11 บันทึกการไปส่งของ 
ภายหลังจากที่ เจ้าหน้าที่บริการท าใบรับของชั่วคราวเพ่ือให้รถ

ให้บริการใช้เป็นหลักฐานในการไปส่งสินค้าแล้ว เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการบันทึกการไปส่ง
ของเพ่ือบันทึกข้อมูลการออกไปส่งสินค้าให้ลูกค้าได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 
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(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.37 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 
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ภาพที่ 5.37 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือบันทึกการไปส่งของ 
 

(4) เลือกประเภทเอกสารเป็น “ท าใบรับของชั่วคราว/เปลี่ยนสถานะรถส่ง
ของ” เพ่ือให้ระบบแสดงรายการใบรับของชั่วคราวที่ท าแล้ว โดยในคอลัมน์ “สถานะรถส่งของ”  
กดปุ่ม “ออกรถ” (ภาพท่ี 5.38) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลการใช้รถให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 
5.39 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.38 แสดงการเข้าสู่หน้าท ารายการบันทึกการไปส่งของของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.39 แสดงหน้าท ารายการบันทึกการไปส่งของของเจ้าหน้าที่บริการ 

 
1) ใบรับของชั่วคราวเลขท่ี  แสดงเลขท่ีใบรับของชั่วคราว 
2) ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถที่ไปส่งสินค้าให้ลูกค้า 
3) วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ขนส่งสินค้า 
4) สินค้า แสดงสินค้าที่ขนไปส่งให้ลูกค้า 
5) รายการวิ่งงาน มีรายละเอียดคือ  

- ต้นทาง แสดงสถานที่ที่ไปรับสินค้าเพ่ือไปส่งให้ลูกค้า 
- ปลายทาง แสดงสถานที่ท่ีต้องไปส่งสินค้าให้ลูกค้า 
- จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนเที่ยวที่ต้องขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า 

(5) ในส่วนเพ่ิมรายละเอียดการใช้รถ ระบรุายละเอียดดังนี้ 
1) หัวข้อพนักงานขับรถ ให้เลือกชื่อของพนักงานที่ขับรถไปส่งสินค้า 
2) หัวข้อเลขกิโลเมตรก่อนออก ให้ระบุเลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถก่อน

ออกไปส่งสินค้า เช่น 6957.00 
(6) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลรายละเอียดของรายการส่งของให้

ลูกค้าเข้าสู่ระบบและเปลี่ยนสถานรายการขนส่งเป็น “ก าลังให้บริการ” ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นระบบ
จะปิดหน้าต่างนี้ (ภาพท่ี 5.39) แล้วแสดงหน้าจอท าเอกสารงานให้บริการ โดยในคอลัมน์ “ผลการส่ง
ของ” จะแสดงสถานะว่า “ก าลังขนส่ง” และในคอลัมน์ “สถานะรถส่งของ” แสดงปุ่ม “ขนส่งเสร็จ
แล้ว”  ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.40 
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ภาพที่ 5.40 แสดงหน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ หลังบันทึกข้อมูลการไปส่งของแล้ว 

 
5.2.3.12 ยืนยันการรับของ 

ภายหลังจากที่รถไปส่งของและกลับมาถึงกิจการแล้ว เจ้าหน้าที่บริการ
สามารถท ารายการยืนยันการรับของได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
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โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.41 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 
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ภาพที่ 5.41 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือยืนยันการรับของ 
 

(4) เลือกประเภทเอกสารเป็น “ท าใบรับของชั่วคราว / เปลี่ยนสถานะรถส่ง
ของ” เพ่ือให้ระบบแสดงรายการใบรับของชั่วคราวที่ท าแล้ว โดยในคอลัมน์ “สถานะรถส่งของ” กด
ปุ่ม “ขนส่งเสร็จแล้ว” (ภาพท่ี 5.42 ) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลการใช้รถให้บริการ” ดังแสดงใน
ภาพที่ 5.43 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.42 แสดงการเข้าสู่หน้ายืนยันการรับบริการของของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.43 แสดงหน้าท ารายการยืนยันการรับของของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

1) ใบรับของชั่วคราวเลขท่ี  แสดงเลขท่ีใบรับของชั่วคราว 
2) ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถที่ไปส่งสินค้าให้ลูกค้า 
3) วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ขนส่งสินค้า 
4) สินค้า แสดงสินค้าที่ขนไปส่งให้ลูกค้า 
5) รายการวิ่งงาน มีรายละเอียดคือ  

- ต้นทาง แสดงสถานที่ที่ไปรับสินค้าเพ่ือไปส่งให้ลูกค้า 
- ปลายทาง แสดงสถานที่ที่ต้องไปส่งสินค้าให้ลูกค้า 
- จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนเที่ยวที่ต้องขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า 

(5) ในส่วนเพิ่มรายละเอียดการใช้รถ ระบุรายละเอียดดังนี้ 
1) หัวข้อเลขกิโลเมตรหลังออก ให้ระบุเลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถหลัง

กลับมาจากให้บริการขนส่งสินค้า เช่น 7,057.00 
(6) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลเลขกิโลเมตรหลังออกรถ

เข้าสู่ระบบและเปลี่ยนสถานะรายการขนส่งเป็น “ขนส่งเสร็จแล้ว” ให้โดยอัตโนมัติ  จากนั้นระบบปิด
หน้าต่างนี้และกลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” โดยในหัวข้อ “สถานะรถส่งของ” ชื่อปุ่มกด
จะถูกเปลี่ยนเป็น “ดูข้อมูล” และในคอลัมน์  “ผลการส่งของ” จะแสดงข้อความ “ได้รับแล้ว” ดัง
แสดงในภาพที่ 5.44 
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ภาพที่ 5.44 แสดงหน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ หลังยืนยันรับของ 
 

5.2.3.13 ท าใบเรียกเก็บ 
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่บริการต้องการท าใบเรียกเก็บทุกสิ้นเดือนของรายการที่

ส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่บริการสามารถท าใบเรียกเก็บได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 
(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ

เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่”  

“ใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
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โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.45 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 
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ภาพที่ 5.45 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือท าใบเรียกเก็บ 
 

(4 ) เลือกประเภทเอกสารเป็น “ท าใบวางบิล /ใบแจ้งหนี้ ”  กดปุ่ ม  
“ท าใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้” (ภาพที่ 5.46) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ท าใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้” ดังแสดง
ในภาพที่ 5.47 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.46 แสดงการเข้าสู่หน้าท าใบเรียกเก็บของของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.47 แสดงหน้าท าใบเรียกเก็บของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

1) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าที่จะท าใบเรียกเก็บ 
2) เรื่อง แสดงหัวข้อเรื่องจากใบเสนอราคา 
3) หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานหรือชื่อลูกค้าท่ีติดต่อด้วย 
4) รายการสินค้าที่ส่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 

- แก้ไขใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกเลขที่ใบเรียกเก็บที่
ต้องการแก้ไข กรณีข้อมูลใบวางบิลนี้จัดท าแล้วแต่ยังไม่ด้ส่งให้ลูกค้า (รายละเอียดการท างานอธิบาย
ในหัวข้อ 5.2.3.14) 

- รายการใบรับของชั่วคราวที่จัดท าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ท าใบเรียกเก็บ 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
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 คอลัมน์เลขที่ใบรับของชั่วคราว แสดงเลขที่ใบรับของชั่วคราวที่
ขนส่งสินค้าแล้ว 

 คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า 
 คอลัมน์สินค้าที่สั่งซื้อ แสดงชื่อสินค้าและปริมาณท่ีลูกค้าสั่งซื้อ 
 คอลัมน์สินค้าที่ได้รับแล้ว แสดงชื่อสินค้าและปริมาณที่ขนไปส่ง

ให้ลูกค้าแล้ว 
 คอลัมน์ราคาต่อหน่วย แสดงราคาขายต่อหน่วยของสินค้า

รายการนี้ 
 คอลัมน์ราคาต่อเที่ยว แสดงอัตราค่าบริการต่อรอบที่ขนสินค้าไป

ส่ง 
 คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของรายการขนส่งนี้ที่ส่ง

สินค้าแล้ว 
(5) เลือกใบรับของชั่วคราวที่ต้องการจัดท าใบเรียกเก็บ ระบบจะดึงข้อมูล

รายการสินค้ามาแสดงในตาราง รายการคิดราคาสินค้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.48 ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ 

1) คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนเที่ยวที่ขนส่ง 
2) คอลัมน์รายการสินค้า แสดงชื่อสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าแล้ว 
3) คอลัมน์จ านวนหน่วย แสดงจ านวนหน่วยสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าแล้ว 
4) คอลัมน์ราคา/หน่วย แสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า 
5) คอลัมน์เที่ยวละ แสดงอัตราค่าบริการต่อเท่ียว 
6) คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมในแต่ละเท่ียว 
7) โดยระบบจะค านวณมูลค่ารวมก่อนคิดราคารวมภาษีของรายการ

สินค้าท้ังหมดในใบเรียกเก็บให้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงในช่อง รวมเงิน 
(6) ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพ่ิม” เช่น 7 ระบบจะค านวณ

มูลค่าหรือจ านวนเงินภาษีให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือแสดงในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพ่ิม” และแสดงจ านวนเงิน
รวมภาษีให้ในหัวช้อ “รวมทั้งสิ้น” พร้อมทั้งระบบจะแสดงจ านวนเงินเป็นตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติใน
หัวข้อ “รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)” เช่น เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน 
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ภาพที่ 5.48 แสดงหน้าท าใบเรียกเก็บของเจ้าหน้าที่บริการ  

 
(7) ในหัวข้อ “นัดช าระ” ให้ระบุวันที่นัดช าระเงิน เช่น 31-Aug-2017 
(8) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลใบเรียกเก็บใหม่เข้าสู่ระบบ 

และรายการใบรับของชั่วคราวนั้นจะไม่ปรากฏในข้อมูลรายการสินค้าที่ส่งแล้ว 
(9) กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” โดย

จะมีรายการใบเรียกเก็บที่สร้างใหม่ในตารางของหัวข้อท าเอกสารงานให้บริการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 
5.49 ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
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ภาพที่ 5.49 แสดงหน้าการดาวน์โหลด PDF ใบเรียกเก็บของเจ้าหน้าที่บริการ  

 
1) คอลัมน์เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่ใบเรียกเก็บที่ระบบสร้างให้โดย

อัตโนมัติ 
2) คอลัมน์วันที่แรกของรายการ แสดงวันที่ให้บริการวันแรกของใบรับ

ของชั่วคราวทั้งหมดที่เลือกเพ่ือท าใบเรียกเก็บ 
3) คอลัมน์วันที่สุดท้ายของรายการ แสดงวันที่ให้บริการวันสุดท้ายของ

ใบรับของชั่วคราวทั้งหมดที่เลือกเพ่ือท าใบเรียกเก็บ 
4) วันที่นัดช าระ แสดงวันที่นัดช าระที่ระบุในขั้นตอนที่ 7 ของท าใบ

เรียกเก็บ 
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5) คอลัมน์สินค้า แสดงรายการสินค้า จ านวนหน่วยที่ขน และเลขที่ใบ
รับของชั่วคราว 

6) คอลัมน์ราคาไม่รวมภาษี แสดงจ านวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
7) คอลัมน์ภาษี (%) แสดงจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ระบุ มีหหน่วยเป็น

เปอร์เซ็นต ์
8) คอลัมน์ราคารวมภาษี แสดงจ านวนเงินรวมทั้งหมดในใบเรียกเก็บ 
9) คอลัมน์ Download PDF ปุ่ม “เลือก” ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเอกสาร

เป็น PDF เพ่ือพิมพ์ให้ลูกค้า 
 

(10) กดปุ่ม “เลือก” ในคอลัมน์ “Download PDF” เพ่ือดาวน์โหลดใบเรียก
เก็บเป็น PDF ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.50 
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ภาพที่ 5.50 แสดงตัวอย่าง PDF ใบเรียกเก็บของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

5.2.3.14 แก้ไขใบเรียกก็บ  
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการพบว่าคิดรายการสินค้าไม่คตรบถ้วน

และต้องการแก้ไขใบเรียกเก็บ เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการแก้ไขข้อมูลใบเรียกเก็บได้โดยท า
ตามข้ันตอนดังนี ้

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 
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(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.51 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 
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ภาพที่ 5.51 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือแก้ไขใบเรียกเก็บ 
 

(4) เลือกประเภทเอกสารเป็น “ท าใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้” กดปุ่ม “ท าใบวาง
บิล/ ใบแจ้งหนี้” (ภาพท่ี 5.52) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ท าใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้”  
 

 
ภาพที่ 5.52 แสดงการเข้าสู่หน้าท าใบเรียกเก็บของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(5) ที่ส่วนรายการงานให้บริการ หัวข้อ “แก้ไขข้อมูลใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้” 
ให้เลือกเลขทีใ่บเรียกเก็บที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงตารางข้อมูลรายการใบรับของชั่วคราวที่เลือก 
และข้อมูลการคิดค่าบริการเดิมที่ปรากฏในใบเรียกเก็บนี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.53 



Ref. code: 25595802037225NSY

129 

129 

 

 
ภาพที่ 5.53 แสดงหน้าแก้ไขใบเรียกเก็บของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(6) แก้ไขข้อมูลตามท่ีต้องการโดยข้อมูลที่แก้ไขมีดังนี้ 
1) แก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของใบเรียกเก็บที่เลือกไว้เดิม เช่น 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเปอร์เซ็นต์ สามารถท าได้โดยแก้ไขช่อง ภาษีมูลค่าเพ่ิม % ในส่วนของข้อมูลคิด
ค่าบริการของใบเรียกเก็บ 

2) หรือแก้ไขโดยเปลี่ยนรายการคิดราคาในใบเรียกเก็บที่ต้องการจัดท า
ใบเรียกเก็บโดย uncheck checkbox หน้าเลขที่ใบรับของชั่วคราวของรายการขนส่งเดิมในส่วนของ
ข้อมูลใบเรียกเก็บท่ีเลือก ซึ่งภายหลังจากท่ี uncheck ข้อมูลในส่วนของข้อมูลการคิดค่าบริการของใบ
เรียกเก็บจะหายไป และ check checkbox หน้าเลขที่ใบรับของชั่วคราวของรายการขนส่งที่ต้องการ
ท าใบเรียกเก็บ ระบบจะดึงข้อมูลของรายการสินค้ามาแสดงในส่วนของข้อมูลคิดราคาสินค้า โดย
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ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลคิดราคาค่าบริการของใบเรียกเก็บได้ในรายละเอียดเดียวกับที่อธิบายใน
หัวข้อท าใบเรียกเก็บ (หัวข้อ 5.2.3.14) 

(7) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลใบเรียกเก็บที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ ซึ่งถ้า
ต้องการแก้ไขข้อมูลใบเรียกเก็บใบอ่ืนอีก ให้ท าซ้ าขั้นตอน 5-6 ซ้ าจนครบตามที่ต้องการ แต่ถ้ากดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” (ภาพท่ี 5.49) 

5.2.3.15  ท าใบก ากับภาษี 
ภายหลังจากที่กิจการได้รับค่าบริการแล้ว หรือต้องน าใบก ากับภาษีไป

ส่งให้ลูกค้าพร้อมกับรับเงินค่าบริการจากลูกค้า เจ้าหน้าที่บริการสามารถท าใบก ากับภาษีได้โดยท า
ตามข้ันตอนดังนี ้

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน  
จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
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6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 
“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.54 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 

 

 
ภาพที่ 5.54 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือท าใบก ากับภาษี 
 

(4) เลือกประเภทเอกสารเป็น “ท าใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้” กด
ปุ่ม “ท าใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้” (ภาพที่ 5.55) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ท าใบส่งของ/
ใบก ากับภาษ/ีใบแจ้งหนี้” ดังแสดงในภาพที่ 5.56 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
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ภาพที่ 5.55 แสดงการเข้าสู่หน้าใบก ากับภาษขีองของเจ้าหน้าที่บริการ 

 

 
ภาพที่ 5.56 แสดงหน้าใบก ากับภาษีของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

1) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าที่ต้องการท าใบก ากับภาษ ี
2) เรื่อง แสดงหัวข้อเรื่องจากใบเสนอราคา 
3) หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานหรือชื่อลูกค้าท่ีติดต่อด้วย 
4) รายการสินค้าที่ส่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 
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- แก้ไขใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกเลขที่
ใบก ากับภาษีที่ต้องการแก้ไข กรณีข้อมูลใบก ากับภาษีนี้จัดท าแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้า (รายละเอียด
การท างานอธิบายในหัวข้อ 5.2.3.16) 

 - รายการใบเรียกเก็บที่จัดท าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ท าใบก ากับภาษี  
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 คอลัมน์เลขท่ีใบรับของชั่วคราว แสดงเลขที่ใบรับของชั่วคราวที่
ขนส่งสินค้าแล้ว 

 คอลัมน์ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ แสดงเลขที่ใบเรียกเก็บที่จัดท าแล้ว 
 คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า 
 คอลัมน์สินค้าที่ออกบิลแล้ว แสดงชื่อสินค้าและปริมาณที่ท าใบ

เรียกเกบ็แล้ว 
 คอลัมน์ราคาต่อหน่วย แสดงราคาขายต่อหน่วยของสินค้า

รายการนี้ 
 คอลัมน์ราคาต่อเที่ยว แสดงอัตราค่าบริการต่อรอบที่ขนสินค้า

ไปส่ง 
 คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของรายการขนส่งนี้ที่ส่ง

สินค้าแล้ว 
(6) เลือกใบรับของชั่วคราวที่ต้องการจัดท าใบก ากับภาษี ระบบจะดึงข้อมูล

รายการสินค้ามาแสดงในตาราง รายการคิดราคาสินค้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.57 ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ 

 คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนเที่ยวที่ขนส่ง 
 คอลัมน์รายการสินค้า แสดงชื่อสินค้าท่ีส่งให้ลูกค้าแล้ว 
 คอลัมน์จ านวนหน่วย แสดงจ านวนหน่วยสินค้าที่ส่งให้ลูกค้า

แล้ว 
 คอลัมน์ราคา หน่วย แสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า 
 คอลัมน์เที่ยวละ แสดงอัตราค่าบริการต่อเที่ยว 
 คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมในแต่ละเที่ยว 

โดยระบบจะค านวณมูลค่ารวมก่อนคิดราคารวมภาษีของรายการสินค้า
ทั้งหมดในใบเรียกเก็บให้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงในช่อง รวมเงิน 
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(7) ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพ่ิม” เช่น 7 ระบบจะค านวณ
มูลค่าหรือจ านวนเงินภาษีให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือแสดงในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพ่ิม” และแสดงจ านวนเงิน
รวมภาษีให้ในหัวช้อ “รวมทั้งสิ้น” พร้อมทั้งระบบจะแสดงจ านวนเงินเป็นตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติใน
หัวข้อ “รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)” เช่น เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน 

 

 
ภาพที่ 5.57 แสดงหน้าท าใบก ากับภาษีของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

(8) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลใบก ากับภาษีใหม่เข้าสู่
ระบบ และรายการใบรับของชั่วคราวนั้นจะไม่ปรากฏในข้อมูลรายการสินค้าที่ส่งแล้ว 
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(9) กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” โดย
จะมีรายการใบเรียกเก็บที่สร้างใหม่ในตารางของหัวข้อท าเอกสารงานให้บริการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 
5.58 ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.58 แสดงหน้าการดาวน์โหลด PDF ใบก ากับภาษีของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

1) คอลัมน์เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่ใบเรียกเก็บที่ระบบสร้างให้โดย
อัตโนมัติ 

2) คอลัมน์วันที่แรกของรายการ แสดงวันที่ให้บริการวันแรกของใบรับ
ของชั่วคราวทั้งหมดที่เลือกเพ่ือท าใบเรียกเก็บ 
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3) คอลัมน์วันที่สุดท้ายของรายการ แสดงวันที่ให้บริการวันสุดท้ายของ
ใบรับของชั่วคราวทั้งหมดที่เลือกเพ่ือท าใบเรียกเก็บ 

4) คอลัมน์สินค้า แสดงรายการสินค้า จ านวนหน่วยที่ขน และเลขที่ใบ
รับของชั่วคราว 

5) คอลัมน์ราคาไม่รวมภาษี แสดงจ านวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
6) คอลัมน์ภาษี (%) แสดงจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ระบุ มีหหน่วยเป็น

เปอร์เซ็นต ์
7) คอลัมน์ราคารวมภาษี แสดงจ านวนเงินรวมทั้งหมดในใบเรียกเก็บ 
8) คอลัมน์ Download PDF ปุ่ม “เลือก” ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเอกสาร

เป็น PDF เพ่ือพิมพ์ให้ลูกค้า 
(10) กดปุ่ม “เลือก” ในคอลัมน์ “Download PDF” เพ่ือดาวน์โหลดใบเรียก

เก็บเป็น PDF ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.59 
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ภาพที่ 5.59 แสดง PDF ใบก ากับภาษีของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

5.2.3.16  แก้ไขใบก ากับภาษี 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการพบว่าคิดรายการสินค้าไม่ครบถ้วนและ

ต้องการแก้ไขใบก ากับภาษี เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการแก้ไขข้อมูลใบก ากับภาษีได้โดยท า
ตามข้ันตอนดังนี ้

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.60 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 
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ภาพที่ 5.60 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือแก้ไขใบก ากับภาษี 
 

(4) เลือกประเภทเอกสารเป็น “ท าใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้” กด
ปุ่ม “ท าใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้” (ภาพที่ 5.61) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ท าใบส่งของ/ 
ใบก ากับภาษ/ีใบแจ้งหนี้”  
 

 
ภาพที่ 5.61 แสดงการเข้าสู่หน้าแก้ไขใบก ากับภาษีของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(5) ที่ส่วนรายการงานให้บริการ หัวข้อ “แก้ไขข้อมูลท าใบส่งของ/ใบก ากับ
ภาษ/ีใบแจ้งหนี้” ให้เลือกเลขที่ใบก ากับภาษทีี่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงตารางข้อมูลรายการใบรับ
ของชั่วคราวที่เลือก และข้อมูลการคิดค่าบริการเดิมที่ปรากฏในใบก ากับภาษีนี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 
5.62 
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ภาพที่ 5.62 แสดงหน้าแก้ไขใบก ากับภาษีของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(6) แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการโดยข้อมูลที่แก้ไขมีดังนี้ 
1) แก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของใบก ากับภาษีที่เลือกไว้เดิม 

เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเปอร์เซ็นต์ สามารถท าได้โดยแก้ไขช่อง ภาษีมูลค่าเพ่ิม % ในส่วนของข้อมูล
คิดค่าบริการ 

2) หรือแก้ไขโดยเปลี่ยนรายการคิดราคาในใบก ากับภาษีที่ต้องการ
จัดท าใบก ากับภาษีโดย uncheck checkbox หน้าเลขที่ใบรับของชั่วคราวของรายการขนส่งเดิมใน
ส่วนของข้อมูลใบก ากับภาษีที่เลือก ซึ่งภายหลังจากที่ uncheck ข้อมูลในส่วนของข้อมูลการคิด
ค่าบริการจะหายไป และ check checkbox หน้าเลขท่ีใบรับของชั่วคราวของรายการขนส่งที่ต้องการ
ท าใบก ากับภาษี ระบบจะดึงข้อมูลของรายการสินค้ามาแสดงในส่วนของข้อมูลคิดราคาสินค้า โดย
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ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลคิดราคาค่าบริการของใบก ากับภาษีได้ในรายละเอียดเดียวกับที่อธิบายใน
หัวข้อท าใบก ากับภาษ ี(หัวข้อ 5.2.3.15) 

(7) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลใบก ากับภาษีที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ ซึ่งถ้า
ต้องการแก้ไขข้อมูลใบก ากับภาษีใบอื่นอีก ให้ท าซ้ าข้ันตอน 5-6 ซ้ าจนครบตามที่ต้องการ แต่ถ้ากดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” (ภาพท่ี 5.49) 

5.2.3.17  ท าใบเสร็จรับเงิน 
ภายหลังจากท่ีกิจการได้รับค่าบริการแล้ว หรือต้องน าใบเสร็จรับเงินไป

ส่งให้ลูกค้าพร้อมกับรับเงินค่าบริการจากลูกค้า เจ้าหน้าที่บริการสามารถท าเสร็จรับเงินได้โดยท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่”  

“ใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
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6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 
“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.63 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 

 

 
ภาพที่ 5.63 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือท าใบเสร็จรับเงิน 
 

(4 )  เลื อกประเภทเอกสารเป็น  “ท า ใบ เสร็ จรับ เ งิน” กดปุ่ ม  “ท า
ใบเสร็จรับเงิน” (ภาพที่ 5.64 ) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ท าใบเสร็จรับเงิน” ดังแสดงในภาพที่ 5.65 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 5.64 แสดงการเข้าสู่หน้าใบเสร็จรับเงินของของเจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาพที่ 5.65 แสดงหน้าใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

1) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าท่ีต้องการท าใบเสร็จรับเงิน 
2) เรื่อง แสดงหัวข้อเรื่องจากใบเสนอราคา 
3) หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานหรือชื่อลูกค้าท่ีติดต่อด้วย 
4) รายการสินค้าที่ส่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 

- แก้ไขใบเสร็จรับเงิน เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ต้องการ
แก้ไข กรณีข้อมูลใบเสร็จรับเงินนี้จัดท าแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้า (รายละเอียดการท างานอธิบายใน
หัวข้อ 5.2.3.18) 

- รายการใบเรียกเก็บที่จัดท าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ท าใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูดังนี้ 
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 คอลัมน์เลขที่ใบรับของชั่วคราว แสดงเลขที่ใบรับของชั่วคราวที่
ขนส่งสินค้าแล้ว 

 คอลัมน์ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ แสดงเลขที่ใบเรียกเก็บที่จัดท าแล้ว 
 คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า 
 คอลัมน์สินค้าที่ออกบิลแล้ว แสดงชื่อสินค้าและปริมาณที่ท า

ใบเสร็จรับเงินแล้ว 
 คอลัมน์ราคาต่อหน่วย แสดงราคาขายต่อหน่วยของสินค้า

รายการนี้ 
 คอลัมน์ราคาต่อเที่ยว แสดงอัตราค่าบริการต่อรอบที่ขนสินค้าไปส่ง 
 คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของรายการขนส่งนี้ที่ส่งสินค้าแล้ว 

(5) เลือกใบรับของชั่วคราวที่ต้องการจัดท าใบก ากับภาษี ระบบจะดึงข้อมูล
รายการสินค้ามาแสดงในตาราง รายการคิดราคาสินค้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.66 ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ 

 คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนเที่ยวที่ขนส่ง 
 คอลัมน์รายการสินค้า แสดงชื่อสินค้าท่ีส่งให้ลูกค้าแล้ว 
 คอลัมน์จ านวนหน่วย แสดงจ านวนหน่วยสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าแล้ว 
 คอลัมน์ราคา/หน่วย แสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า 
 คอลัมน์เที่ยวละ แสดงอัตราค่าบริการต่อเที่ยว 
 คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมในแต่ละเที่ยว 

โดยระบบจะค านวณมูลค่ารวมก่อนคิดราคารวมภาษีของรายการสินค้า
ทั้งหมดในใบเสร็จรับเงินให้โดยอตัโนมัติเพ่ือแสดงในช่อง รวมเงิน 
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ภาพที่ 5.66 แสดงหน้าท าใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

(6) ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพ่ิม” เช่น 7 ระบบจะค านวณ
มูลค่าหรือจ านวนเงินภาษีให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือแสดงในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพ่ิม” และแสดงจ านวนเงิน
รวมภาษีให้ในหัวช้อ “รวมทั้งสิ้น” พร้อมทั้งระบบจะแสดงจ านวนเงินเป็นตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติใน
หัวข้อ “รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)” เช่น เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน 

(7) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินใหม่เข้าสู่
ระบบ และรายการใบรับของชั่วคราวนั้นจะไม่ปรากฏในข้อมูลรายการสินค้าท่ีส่งแล้ว 

(8) กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” โดย
จะมีรายการใบเสร็จรับเงินที่สร้างใหม่ในตารางของหัวข้อท าเอกสารงานให้บริการ ดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 5.67 ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
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ภาพที่ 5.67 แสดงหน้าการดาวน์โหลด PDF ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

1) คอลัมน์เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ระบบสร้างให้โดย
อัตโนมัติ 

2) คอลัมน์วันที่แรกของรายการ แสดงวันที่ให้บริการวันแรกของใบรับ
ของชั่วคราวทั้งหมดที่เลือกเพ่ือท าใบเรียกเก็บ 

3) คอลัมน์วันที่สุดท้ายของรายการ แสดงวันที่ให้บริการวันสุดท้ายของ
ใบรับของชั่วคราวทั้งหมดที่เลือกเพ่ือท าใบเรียกเก็บ 

4) คอลัมน์สินค้า แสดงรายการสินค้า จ านวนหน่วยที่ขน และเลขที่ใบ
รบัของชั่วคราว 

5) คอลัมน์ราคาไม่รวมภาษี แสดงจ านวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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6) คอลัมน์ภาษี (%) แสดงจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ระบุ มีหหน่วยเป็น
เปอร์เซ็นต ์

7) คอลัมน์ราคารวมภาษี แสดงจ านวนเงินรวมทั้งหมดในใบเรียกเก็บ 
8) คอลัมน์ Download PDF ปุ่ม “เลือก” ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเอกสาร

เป็น PDF เพ่ือพิมพ์ให้ลูกค้า 
(9) กดปุ่ม “เลือก” ในคอลัมน์ “Download PDF” เพ่ือดาวน์โหลด

ใบเสร็จรับเงินเป็น PDF ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.68 
 

 
ภาพที่ 5.68 แสดง PDF ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่บริการ 
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5.2.3.18 แก้ไขใบเสร็จรับเงิน 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการพบว่าคิดรายการสินค้าไม่ครบถ้วน

และต้องการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงินได้โดย
ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 

(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ
เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่”  

“ใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 
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(3) ในช่อง “รายละเอียดสถานะงาน” กด “ท าใบรับของชั่วคราว” ท้าย
รายการที่ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.69 ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงาน
ให้บริการ” 

 
ภาพที่ 5.69 แสดงการเข้าสู่หน้าเอกสารงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเพ่ือแก้ไขใบเสร็จรับเงิน 
 

( 4 )  เ ลื อ ก ป ร ะ เ ภ ท เ อ ก ส า ร เ ป็ น  “ ท า ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ”  ก ด ปุ่ ม  
“ท าใบเสร็จรับเงิน” (ภาพท่ี 5.70 ) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ท าใบเสร็จรับเงิน”  
 

 
ภาพที่ 5.70 แสดงการเข้าสู่หน้าแก้ไขใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่บริการ 
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(5) ที่ส่วนรายการงานให้บริการ หัวข้อ “แก้ไขข้อมูลท าใบเสร็จรับเงิน”  
ให้เลือกเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงตารางข้อมูลรายการใบรับของชั่วคราวที่
เลือก และข้อมูลการคิดค่าบริการเดิมที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินนี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.71 

 

 
ภาพที่ 5.71 แสดงหน้าแก้ไขใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(6) แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการโดยข้อมูลที่แก้ไขมีดังนี้ 
1) แก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินที่เลือกไว้เดิม 

เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเปอร์เซ็นต์ สามารถท าได้โดยแก้ไขช่อง ภาษีมูลค่าเพ่ิม % ในส่วนของข้อมูล
คิดค่าบริการ 
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2) หรือแก้ไขโดยเปลี่ยนรายการคิดราคาในใบเสร็จรับเงินที่ต้องการ
จัดท าใบเสร็จรับเงินโดย uncheck checkbox หน้าเลขที่ใบรับของชั่วคราวของรายการขนส่งเดิมใน
ส่วนของข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่เลือก ซึ่งภายหลังจากที่ uncheck ข้อมูลในส่วนของข้อมูลการคิด
ค่าบริการจะหายไป และ check checkbox หน้าเลขท่ีใบรับของชั่วคราวของรายการขนส่งที่ต้องการ
ท าใบเสร็จรับเงินระบบจะดึงข้อมูลของรายการสินค้ามาแสดงในส่วนของข้อมูลคิดราคาสินค้า โดย
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลคิดราคาค่าบริการของใบเสร็จรับเงินได้ในรายละเอียดเดียวกับที่อธิบายใน
หัวข้อท าใบเสร็จรับเงิน (หัวข้อ 5.2.3.1) 

(7) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ ซึ่งถ้า
ต้องการแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงินใบอ่ืนอีก ให้ท าซ้ าขั้นตอน 5-6 ซ้ าจนครบตามที่ต้องการ แต่ถ้ากด
ปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” (ภาพท่ี 5.49) 

5.2.3.19 เสร็จสิ้นงานให้บริการ 
ภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าที่บริการได้ให้บริการลูกค้าจนครบกระบวนการ

แล้ว เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการเสร็จสิ้นงานให้บริการได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมดของกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10 
(2) ค้นหารายการให้บริการ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุ

เงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการให้บริการ” ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.10 ดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
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4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน
ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) ในช่อง “ท ารายการต่อ” กด “เสร็จสิ้นงานให้บริการ” ท้ายรายการที่
ต้องการจัดท ารายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.72 ระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการเป็น “เสร็จสิ้นงาน
ให้บริการ” ให้โดยอัตโนมัติ และรายการจะหายไปจากรายการให้บริการ หรือกดเข้าไปดูรายละเอียด
ของเอกสารก่อนได้ โดยในคอลัมน์ “รายละเอียดสถานะงาน” กดลิงก์ “ท าเอกสารงานให้บริการ” 
ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารงานให้บริการ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.73 

 

 
ภาพที่ 5.72 แสดงการท ารายการเสร็จสิ้นงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 1 
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ภาพที่ 5.73 แสดงการท ารายการเสร็จสิ้นงานให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 2 
 

(4) กดปุ่ม “เสร็จสิ้นงานให้บริการ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.73 ระบบจะ
เปลี่ยนสถานะรายการเป็น “เสร็จสิ้นงานให้บริการ” ให้โดยอัตโนมัติ 

5.2.3.20 ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า 
กรณีที่เจ้าหน้าที่บริการต้องการจัดท ารายงาน 5 อันดับการใช้บริการ

ของลูกค้าเพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจและจัดการรายการให้บริการในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นได้  
เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าได้โดยท าตามขั้นตอน
ดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “รายงาน” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.74 ระบบจะ
แสดงหน้าจอรายงานให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.74 แล้วเลือก “รายงาน 5 อันดับการใช้บริการของ
ลูกค้า” จากนั้นกดปุ่ม “เลือก” ระบบจะแสดงหน้าจอ “รายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า” 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.75 หรือเลือกเมนู “รายงาน” แล้วเลือก “รายงาน 5 อันดับลูกค้า” ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 5.76 ก็จะได้หน้าจอ “รายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.75 
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ภาพที่ 5.74 แสดงการเข้าหน้าดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 1 
 

 
ภาพที่ 5.75 แสดงหน้ารายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการ  
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ภาพที่ 5.76 แสดงการเข้าหน้าดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 2 
 

(2) ค้นหารายการโดยระบุประเภทรายงานและช่วงเวลาที่ต้องการดูในกล่อง
ค้นหา จากนั้นกด “ค้นหา” ผลลัพธ์การค้นหาแสดงในตาราง ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.77 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขอันดับของลูกค้าที่ใช้บริการ โดยเริ่มจาก
อันดับแรกไปเรื่อยๆ จนครบ 5 อันดับ 

2) คอลัมน์ลูกค้า แสดงชื่อลูกค้า 
3) คอลัมน์จ านวนครั้ง แสดงจ านวนครั้งที่ลูกค้าใช้บริการ 
4) คอลัมน์ยอดใช้บริการ แสดงจ านวนรวมของยอดเงินทีใ่ช้บริการ 
5) คอลัมน์ดูรายละเอียด มีปุ่มกดเพ่ือใช้ดูข้อมูลในรายละเอียดของการ

ใช้บริการแต่ละครั้งของลูกค้า 
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ภาพที่ 5.77 แสดงหน้ารายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

(3) ถ้าต้องการดูรายละเอียดการใช้บริการแต่ละครั้งของลูกค้า ในช่อง “ดู
รายละเอียด” กด “เลือก” ท้ายรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 5.78 
โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

1) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการขนส่งสินค้า 
2) คอลัมน์ต้นทาง แสดงสถานที่ที่พนักงานขับรถไปรับสินค้าเพ่ือไปส่ง

ให้ลูกค้า 
3) คอลัมน์ปลายทาง แสดงสถานที่ที่พนักงานขับรถน าสินค้าไปส่งให้

ลูกค้า 
4) คอลัมน์รายละเอียด แสดงรายละเอียดของรายการงานที่บันทึกโดย

เจ้าหน้าที่ตอนสร้างรายการให้บริการ 
5) คอลัมน์รายได้ แสดงยอดรายได้ของกิจการที่มาจากการให้บริการ

ของแต่ละงานงาน (ซึ่งถ้าไม่มีเลขรายได้ แสดงว่ายังไม่ได้เก็บเงินค่าบริการจากลูกค้า ) 
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ภาพที่ 5.78 แสดงหน้าดูรายละเอียดของการให้บริการในแต่ละอันดับของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

5.2.4 จัดการงานซ่อมบ ารุง 
เจ้าหน้าที่บริการสามารถส่งรถเข้างานซ่อม/บ ารุงและดูรายงานเช็คระยะของรถ

ให้บริการได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
5.2.4.1 ส่งรถเข้างานซ่อม / บ ารุง 

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริการพบว่ารถให้บริการครบก าหนดเข้าเช็ค
ระยะหรือมีรายการที่ต้องซ่อมบ ารุง เจ้าหน้าที่บริการสามารถส่งรถเข้างานซ่อม / บ ารุงได้โดยท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ซ่อมบ ารุง” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอ
จัดการงานซ่อมบ ารุงให้ ดังภาพที่ 5.79 

(2) ถ้าต้องการดูข้อมูลซ่อมบ ารุง สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการ
ระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทะเบียนรถ ให้ระบุทะเบียนรถที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือ
บางส่วนได ้

2) รายการซ่อมบ ารุงวันที่ ให้เลือกวันที่ 
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3) ประเภทรถ ให้เลือก 1 รายการจาก  
โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการซ่อมบ ารุง” ดังตัวอย่างในภาพที่ 

5.79 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขจ านวน 
2) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงชื่อทะเบียนรถ 
3) คอลัมน์วันที่ส่งซ่อมบ ารุง แสดงวันที่ส่งซ่อมบ ารุง 
4) คอลัมน์ประเภทรถ แสดงประเภทรถ 
5) คอลัมน์รายละเอียด แสดงประเภทงาน 
6) คอลัมน์ท ารายการ เลือกเพ่ือคืนรถจากงานซ่อมบ ารุง (ซึ่งเจ้าหน้าที่

บริการไม่สามารถคืนรถจากงานซ่อมบ ารุงได้) 
 

 
ภาพที่ 5.79 แสดงหน้าส่งรถเข้างานซ่อมบ ารุงของเจ้าหน้าที่บริการ 

 
(3) กดปุ่ม “เพ่ิมรายการงานซ่อมบ ารุง” ระบบจะแสดงหน้าจอ “ส่งรถเข้า

งานซ่อมบ ารุง” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.80 
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ภาพที่ 5.80 แสดงหน้าเพ่ิมรายการส่งรถเข้างานซ่อมบ ารุงของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

(4) ถ้าต้องการดูข้อมูลรถที่สามารถส่งซ่อมบ ารุง สามารถระบุเงื่อนไขในการ
ค้นหาได้จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทะเบียนรถ ให้ระบุทะเบียนรถที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือ
บางส่วนได้ 

2) สถานะรถ ให้เลือก 1 รายการ 
3) ประเภทรถ ให้เลือก 1 รายการจาก  
โดยผลการค้นหาจะแสดงรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.80 ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขอันดับรายการ 
2) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถ 
3) คอลัมน์สถานะรถ แสดงสถานะรถ 
4) คอลัมน์ประเภทรถ แสดงประเภทรถ 

(4) กดปุ่ม “เลือก” ของรายการรถที่ต้องการส่งซ่อม ระบบจะบันทึกสถานะ
ของรถให้เป็นสถานะ “ซ่อมบ ารุง” ให้โดยอัตโนมัติ และกลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานซ่อมบ ารุง”  
ดังภาพที่ 5.79 
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5.2.4.2 ดูรายงานเช็คระยะ 
กรณีต้องการจัดท ารายงานการเช็คระยะ เจ้าหน้าที่บริการสามารถดู

รายงานเช็คระยะได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “รายงาน” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.81  ระบบจะ

แสดงหน้าจอรายงานดังแสดงในภาพที่ 5.81 แล้วเลือก “รายงานเช็คระยะ” แล้วกดปุ่ม “เลือก” 
ระบบจะแสดงหน้าจอ “รายงานการเช็คระยะ” ดังแสดงในภาพที่ 5.82 หรือ เลือกเมนู “รายงาน” 
แล้วเลือก“รายงานเช็คระยะ” ดังภาพที่ 5.83 ก็จะได้หน้าจอ “รายงานการเช็คระยะ” ดังแสดงใน
ภาพที่ 5.82 

 

 
ภาพที่ 5.81 แสดงการเข้าหน้าดูรายงานเช็คระยะของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 1 
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ภาพที่ 5.82 แสดงหน้าดูรายงานเช็คระยะของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

 
ภาพที่ 5.83 แสดงการเข้าหน้าดูรายงานเช็คระยะของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 2 
 

(3) ค้นหารถที่ต้องการเช็คระยะ โดยระบุสถานะรายการของรถในกล่อง
ค้นหาข้อมูล ผลการค้นหาแสดง ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.82 มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถ 
2) คอลัมน์เลขกิโลเมตร แสดงเลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถ 
3) คอลัมน์เช็คระยะครั้งล่าสุด แสดงเลขกิโลเมตรของการเช็คระยะครั้ง

สุดท้าย 
4) คอลัมน์ครบก าหนดใน แสดงเลขกิโลเมตรที่เหลือก่อนครบก าหนด

เช็คระยะครั้งถัดไป (กรณียังไม่เกินรอบ) 
5) คอลัมน์เกินมา แสดงเลขกิโลเมตรที่เกินรอบเช็คระยะ (กรณีเกินรอบแล้ว) 
6) คอลัมน์วันที่เช็คระยะล่าสุด แสดงวันที่เช็คระยะครั้งสุดท้าย 

5.2.5 จัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 
เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทรถ และ

ข้อมูลพนักงานขับรถได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
5.2.5.1 เพิ่มรายการสินค้า 

ภายหลังมีสินค้าประเภทใหม่น ามาจ าหนน่ายในกิจการ เจ้าหน้าที่บริการ
สามารถเพ่ิมรายการสินค้าได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.84 แล้วเลือก “รายการสินค้า” จากนั้นกดปุ่ม “เลือก” ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“จัดการรายการสินค้า” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.85 หรือ เลือกเมนู “ตั้งค่า” แล้วเลือก “ประเภท
สินค้า” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.86 ก็จะได้หน้าจอ “จัดการรายการสินค้า” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.85 

 

 
ภาพที่ 5.84 แสดงการเข้าหน้าเพ่ิมรายการสินค้าของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 1 
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ภาพที่ 5.85 แสดงหน้าจัดการรายการสินค้าของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

 
ภาพที่ 5.86 แสดงการเข้าหน้าเพ่ิมรายการสินค้าของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 2 
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(2) ระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1) รายการ ให้ระบุชื่อสินค้า เช่น ลูกรัง 
2) ประเภทสินค้า ให้เลือกประเภทสินค้า เช่น ลูกรัง 

(3) จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะบันทึกข้อมูลรายการสินค้าเข้าสู่
ระบบ 

5.2.5.2 แก้ไขรายการสินค้า 

ภายหลังพบว่ามีข้อมูลสินค้าไม่ถูกต้องในระบบ เจ้าหน้าที่บริการสามารถ
แก้ไขข้อมูลการสินค้าได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.53 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อ ให้ระบุชื่อสินค้า 
2) ประเภทสินค้า ให้เลือก 1 รายการ 

โดยผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลในตารางรายการสินค้า ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 5.85 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อสินค้า 
3) คอลัมน์ประเภทสินค้า แสดงประเภทสินค้า 
4) คอลัมน์แก้ไขรายการ กดเพ่ือแก้ไขรายการสินค้าที่เลือก 
5) คอลัมน์ลบรายการ กดเพ่ือลบข้อมูลรายการสินค้าที่เลือก 

(3) กดปุ่ม “แก้ไข” ของรายการที่ต้องการแก้ ระบบจะแสดงหน้าต่าง “แก้ไข
ข้อมูลสินค้า” ดังแสดงในภาพที่ 5.87  
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ภาพที่ 5.87 แสดงหน้าแก้ไขรายการสินค้าของเจ้าหน้าที่บริการ 

 
(3) แก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 

1) รายการ ให้ระบุชื่อสินค้า  
2) ประเภทสินค้า ให้เลือกประเภทสินค้า  

(4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลสินค้าท่ีแก้ไขเข้าสู่ระบบ 
5.2.5.3 ลบรายการสินค้า 

ภายหลังเลิกจ าหน่ายสินค้ารายการนี้แล้ว เจ้าหน้าที่บริการสามารถลบ
ข้อมูลการสินค้าได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.53 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อ ให้ระบุชื่อสินค้า 
2) ประเภทสินค้า ให้เลือก 1 รายการ 

โดยผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลในตารางรายการสินค้า ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 5.85 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อสินค้า 
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3) คอลัมน์ประเภทสินค้า แสดงประเภทสินค้า 
4) คอลัมน์แก้ไขรายการ กดเพ่ือแก้ไขรายการสินค้าที่เลือก 
5) คอลัมน์ลบรายการ กดเพ่ือลบข้อมูลรายการสินค้าที่เลือก 

(3) กดปุ่ม “ลบ” ท้ายรายการที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยัน
การลบข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 5.88 

 

 
ภาพที่ 5.88 แสดงหน้าลบรายการสินค้าของเจ้าหน้าที่บริการ 

 
(4) กดปุ่ม “Ok” เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพ่ือยกเลิก

การลบข้อมูล 
5.2.5.4 เพิ่มรายการประเภทรถ 

ภายหลังได้รถให้บริการประเภทใหม่เข้ามาใช้ให้บริการในกิจการ 
เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิมรายการประเภทรถได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.89 แล้วเลือก “รายการประเภทรถ” จากนั้นกดปุ่ม “เลือก” ระบบจะแสดง
หน้าจอ “จัดการข้อมูลประเภทรถให้บริการ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.90 หรือ เลือกเมนู “ตั้งค่า” แล้ว
เลือก “ประเภทรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.91 ก็จะได้หน้าจอ “จัการข้อมูลพนักงานขับรถให้บริการ” 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.90 
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ภาพที่ 5.89 แสดงการเข้าหน้าเพ่ิมรายการประเภทรถของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 1 

 
 

 
ภาพที่ 5.90 แสดงหน้าจัดการรายการประเภทรถของเจ้าหน้าที่บริการ  
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ภาพที่ 5.91 แสดงการเข้าหน้าเพ่ิมรายการประเภทรถของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 2 
 

(2) ระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1) รหัสรายการ ให้ระบุรหัสประเภทรถ เช่น TRA 
2) ค าอธิบายภาษาไทย ให้ระบุค าอธิบายภาษาไทย เช่น รถเทรลเลอร์ 
3) ค าอธิบายภาษาอังกฤษ ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษ เช่น Trailer 

(3) จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะบันทึกข้อมูลรายการประเภทรถ
เข้าสู่ระบบ 

5.2.5.5 แก้ไขรายการประเภทรถ 

ภายหลังเจ้าหน้าที่บริการพบว่าข้อมูลประเภทรถที่บันทึกในระบบมี
ข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่บริการสามารถแก้ไขข้อมูลการประเภทรถได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.91 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อ ให้ระบุชื่อประเภทรถ 
โดยผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลในตารางรายการประเภทรถ ดังตัวอย่างใน

ภาพที่ 5.90 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รหัสรายการ แสดงรหัสรายการประเภทรถ 
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3) คอลัมน์ค าอธิบายภาษาไทย แสดงค าอธิบายภาษาไทย 
4) คอลัมน์ค าอธิบายภาษาอังกฤษ แสดงค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
5) คอลัมน์แก้ไขรายการ กดเพ่ือแก้ไขรายการสินค้าที่เลือก 
6) คอลัมน์ลบรายการ กดเพ่ือลบข้อมูลรายการสินค้าที่เลือก 

(3) กดปุ่ม “แก้ไข” ของรายการที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่าง 
“แก้ไขข้อมูลประเภทรถ” ดังแสดงในภาพที่ 5.92 

 

 
ภาพที่ 5.92 แสดงหน้าแก้ไขรายการประเภทรถของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(4) แก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 
1) ค าอธิบายภาษาไทย ให้ระบุค าอธิบายภาษาไทย  
2) ค าอธิบายภาษาอังกฤษ ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษ  

(5) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลประเภทรถท่ีแก้ไขเข้าระบบ 
5.2.5.6 ลบรายการประเภทรถ 

ภายหลังจากที่ไม่มีรถให้บริการประเภทนี้ไว้ใช้ให้บริการในกิจการแล้ว 
เจ้าหน้าที่บริการสามารถลบข้อมูลการประเภทรถได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.90 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ชื่อ ให้ระบุชื่อประเภทรถ 
โดยผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลในตารางรายการประเภทรถ ดังตัวอย่าง

ในภาพที่ 5.90 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รหัสรายการ แสดงรหัสรายการประเภทรถ 
3) คอลัมน์ค าอธิบายภาษาไทย แสดงค าอธิบายภาษาไทย 
4) คอลัมน์ค าอธิบายภาษาอังกฤษ แสดงค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
5) คอลัมน์แก้ไขรายการ กดเพ่ือแก้ไขรายการสินค้าที่เลือก 
6) คอลัมน์ลบรายการ กดเพ่ือลบข้อมูลรายการสินค้าที่เลือก 

(3) กดปุ่ม “ลบ” ของรายการที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยัน
การลบข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 5.93 

 

 
ภาพที่ 5.93 แสดงหน้าลบรายการประเภทรถของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(4) กดปุ่ม “Ok” เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพ่ือยกเลิก
การลบข้อมูล 

5.2.5.7 เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ 
ภายหลังจากที่มีพนักงานขับรถใหม่เข้ามาท างานในกิจการ เจ้าหน้าที่

บริการสามารถเพ่ิมข้อมูลพนักงานขับรถได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน

ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.94 แล้วเลือก “รายชื่อพนักงานขับรถ” จากนัน้กดปุ่ม “เลือก” ระบบจะแสดง
หน้าจอ “จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.95 หรือ เลือกเมนู “ตั้งค่า” แล้วเลือก 
“พนักงานขับรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.96 ก็จะได้หน้าจอ “จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ” ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 5.95 
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ภาพที่ 5.94  แสดงการเข้าหน้าเพ่ิมข้อมูลพนักงานขับรถของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 1 

 
 

 
ภาพที่ 5.95 แสดงหน้าจัดการข้อมูลพนักงานขับรถของเจ้าหน้าที่บริการ  
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ภาพที่ 5.96 แสดงการเข้าหน้าเพ่ิมข้อมูลพนักงานขับรถของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 2 
 

(2) ระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1) ชื่อ ให้ระบุชื่อพนักงาน เช่น คนขับ 
2) นามสกุล ให้ระบุนามสกุลพนักงาน เช่น กอไก่ 
3) เบอร์ติดต่อ ให้ระบุเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น 0812345677 

(3) จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะบันทึกข้อมูลรายการประเภทรถ
เข้าสู่ระบบ 

3.2.5.8 แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ 

ภายหลังจากที่พบว่ามีข้อมูลพนักงานขับรถผิดพลาดในระบบ เจ้าหน้าที่
บริการสามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.95 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อ ให้ระบุชื่อพนักงานขับรถ 
โดยผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลในตารางรายชื่อพนักงานขับรถ ดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.95 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขอันดับรายการ 
2) คอลัมน์ชื่อ แสดงชื่อพนักงาน 



Ref. code: 25595802037225NSY

173 

173 

 

3) คอลัมน์นามสกุล แสดงนามสกุลพนักงาน 
4) คอลัมน์เบอร์ติดต่อ แสดงเบอร์ติดต่อ 
5) คอลัมน์แก้ไขรายการ กดเพ่ือแก้ไขรายการสินค้าที่เลือก 
6) คอลัมน์ลบรายการ กดเพ่ือลบข้อมูลรายการสินค้าที่เลือก 

(3) กดปุ่ม “แก้ไข” ท้ายรายการที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่าง 
“แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ” ดังแสดงในภาพที่ 5.97  

 

 
ภาพที่ 5.97 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(4) แก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 
1) ชื่อ ให้ระบุชื่อพนักงาน  
2) นามสกุล ให้ระบุนามสกุลพนักงาน  
3) เบอร์ติดต่อ ให้ระบุเบอร์ที่สามารถติดต่อได้  

(5) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
5.2.5.9 ลบข้อมูลพนักงานขับรถ 

ภายหลังพนักงานขับรถไม่ได้ท างานกับกิจการแล้ว เจ้าหน้าที่บริการ
สามารถลบข้อมูลพนักงานขับรถได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “ตั้งค่า” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน
ให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.95 
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(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อ ให้ระบุชื่อพนักงานขับรถ 
โดยผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลในตารางรายชื่อพนักงานขับรถ  ดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 5.95 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขอันดับรายการ 
2) คอลัมน์ชื่อ แสดงชื่อพนักงาน 
3) คอลัมน์นามสกุล แสดงนามสกุลพนักงาน 
4) คอลัมน์เบอร์ติดต่อ แสดงเบอร์ติดต่อ 
5) คอลัมน์แก้ไขรายการ กดเพ่ือแก้ไขรายการสินค้าที่เลือก 
6) คอลัมน์ลบรายการ กดเพ่ือลบข้อมูลรายการสินค้าที่เลือก 

(3) กดปุ่ม “ลบ” ของรายการที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยัน
การลบข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 5.98 

 

 
ภาพที่ 5.98 แสดงหน้าลบรายการพนักงานขับรถของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(4) กดปุ่ม “Ok” เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพ่ือยกเลิก
การลบข้อมูล 

5.2.6 จัดการข้อมูลน้ ามันรถ 
เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิมรายการใช้น้ ามันใหม่ เรียกดู แก้ไขและลบข้อมูล

น้ ามันรถได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
5.2.6.1 เพิ่มข้อมูลน้ ามันรถ 

ภายหลังจากที่พนักงานขับรถน ารถมาเติมน้ ามันเพ่ือใช้ขนส่งสินค้าให้
ลูกค้า เจ้าหน้าที่บริการสามารถเพ่ิมข้อมูลน้ ามันรถได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
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(1) เลือกเมนู “บันทึกการใช้น้ ามัน” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.99 
ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใช้น้ ามันประจ าวันให้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.99 

 

 
ภาพที่ 5.99 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้น้ ามันของเจ้าหน้าที่บริการ  
 

(2) จากนั้นให้กด “เพ่ิมรายการใหม”่ ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพ่ิมรายการใช้
น้ ามันให้” ดังแสดงในภาพที่ 5.100 
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ภาพที่ 5.100 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลน้ ามันของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(3) ระบุข้อมูลการใช้น้ ามันดังนี้ 
1) ทะเบียนรถ ให้เลือก 1 รายการ เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะไปค้นหา

รายการขนส่งที่ยังไม่ได้บันทึกการใช้น้ ามันมาแสดงให้ในตารางรายการวิ่งงานโดยอัตโนมัติ  เช่น ฮง-
54321 

2) เลขที่หัวจ่าย ให้ระบุสามรายการคือ  
- ก่อนเติม ให้ระบุเลขที่หัวจ่ายก่อนเติม ระบบจะแสดงค่าเลขที่หัว

จ่ายล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ เช่น 505522.00  
- หลังเติม ให้ระบุเลขที่หัวจ่ายหลังเติม เช่น 505642.00 
- จ านวน (ลิตร) ให้ระบบจะค านวณให้โดยอัตโนมัติ เช่น 120.00 

3) จ านวนเที่ยว ให้ระบุจ านวนเที่ยว เช่น 1 
4) หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุได ้เช่น วิ่งงาน 3 งาน 
5) ตารางรายการวิ่งงาน แสดงข้อมูลต่อไปนี ้

- กล่องให้เลือกรายการ 
- คอลัมน์เลขที่เอกสาร แสดงเลขท่ีใบรับของชั่วคราว 
- คอลัมน์สินค้า แสดงรายการสินค้าที่ขนและจ านวนที่ขน 
- คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนรอบที่วิ่งงาน 
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(4) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลการใช้น้ ามันใหม่เข้าสู่

ระบบ แต่ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการข้อมูลการใช้น้ ามัน” (ภาพท่ี 5.99) 
หรือถ้ากดปุ่ม “ล้างข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้านี้ 

5.2.6.2 ดูข้อมูลน้ ามันรถ 
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่บริการต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ ามัน สามารถท า

รายการดูข้อมูลการใช้น้ ามันได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บันทึกการใช้น้ ามัน” จากแถบเมนูด้านบน ดังแสดงในภาพที่ 

5.99 
(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถท าได้โดยระบุเงื่อนไขในการ

ค้นหามูลในกล่องค้นหาข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ทะเบียนรถ ให้ระบุเลขทะเบียนรถท่ีต้องการค้นหา หรือบางส่วนของ

เลขทะเบียนที่ต้องการค้นหาก็ได ้
2) วันที่ ให้ระบุวันที่ต้องการดูรายการ 

โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการใช้น้ ามัน ประจ าวันที่ (วันที่เลือก)” 
ดังแสดงในภาพที่ 5.101  ซึ่งมรีายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

1) คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่ท ารายการ 
2) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงเลขะเบียนรถ 
3) คอลัมน์เลขที่หัวจ่าย (ก่อนเติม) แสดงเลขท่ีหัวจ่ายก่อนเติมน้ ามัน 
4) คอลัมน์เลขที่หัวจ่าย (หลังเติม) แสดงเลขท่ีหัวจ่ายหลังเติมน้ ามัน 
5) คอลัมน์จ านวนลิตร แสดงจ านวนลิตรที่เติม 
6) คอลัมน์รายการวิ่งงาน แสดงรายการขนส่งที่ให้บริการ 
7) คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนเที่ยวที่ขนส่ง 
8) คอลัมน์แก้ไขรายการ กดเพ่ือแก้ไขรายการการใช้น้ ามันรถ 
9) คอลัมน์ลบรายการ กดเพ่ือลบรายการการใช้น้ ามันรถ 
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ภาพที่ 5.101 แสดงหน้าค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามันของเจ้าหน้าที่บริการ 

 
5.2.6.3 แก้ไขข้อมูลน้ ามันรถ 

ภายหลังจากที่พบว่ามีข้อมูลการใช้น้ ามันผิดพลาดในระบบ เจ้าหน้าที่
บริการสามารถแก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามันได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บันทึกการใช้น้ ามัน” จากแถบเมนูด้านบน ดังแสดงในภาพที่ 
5.99 

(2) กดปุ่ม “แก้ไข” ท้ายรายการที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“แก้ไขรายการใช้น้ ามัน” ดังแสดงในภาพที่ 5.102 
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ภาพที่ 5.102 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลน้ ามันของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(3) แก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 
1) ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถ 
2) เลขที่หัวจ่าย ให้ระบุสามรายการคือ  

- ก่อนเติม ให้ระบุเลขที่หัวจ่ายก่อนเติม ระบบจะแสดงค่าเลขที่หัว
จ่ายล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ 

- หลังเติม ให้ระบุเลขที่หัวจ่ายหลังเติม 
- จ านวน (ลิตร) ระบบจะค านวณให้โดยอัตโนมัติ 

3) จ านวนเที่ยว ให้ระบุจ านวนเที่ยวของการขนส่ง 
4) หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุได้ 
5) ตารางรายการวิ่งงาน แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

- คอลัมน์กล่องให้เลือกรายการ ระบบจะเลือกรายการถูกเลือกไว้
แล้วให้โดยอัตโนมัติ 

- คอลัมน์เลขที่เอกสาร แสดงเลขท่ีใบรับของชั่วคราว 
- คอลัมน์สินค้า แสดงรายการสินค้าที่ขนและจ านวนที่ขน 
- คอลัมน์จ านวนเที่ยว แสดงจ านวนรอบที่ส่งของ 
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(4) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลการใช้น้ ามันที่แก้ไขเข้าสู่
ระบบ แต่ถ้ากดปุ่ม  “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการข้อมูลการใช้น้ ามัน” (ภาพที่ 5.99) 
ถ้ากดปุ่ม “ล้างข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้านี้ 

5.2.6.4 ลบข้อมูลน้ ามันรถ 
ภายหลังจากที่พบว่าข้อมูลรถที่มาเติมน้ ามันไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่บริการ

สามารถลบข้อมูลการใช้น้ ามันได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บันทึกการใช้น้ ามัน” จากแถบเมนูด้านบน ดังแสดงในภาพที่ 

5.99 
(2) กดปุ่ม “ลบ” ของรายการที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยัน

การลบข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 5.103 
 

 
ภาพที่ 5.103 แสดงหน้าลบข้อมูลน้ ามันของเจ้าหน้าที่บริการ 

(2) กดปุ่ม “OK” ระบบจะลบข้อมูลการใช้น้ ามันออกจากระบบ แต่ถ้ากดปุ่ม  
“Cancel” เพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล  

5.2.6.5 ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน 
กรณีที่เจ้าหน้าที่บริการต้องการจัดท ารายงานการใช้น้ ามันรายวันหรือดู

รายละเอียดการใช้น้ ามันของวันใดวันหนึ่ง เจ้าหน้าที่บริการสามารถท ารายการดูรายงานการใช้น้ ามัน
รายวันได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “รายงาน” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอ
รายงานดังแสดงในภาพที่ 5.104 แล้วเลือก “รายงานการใช้น้ ามันรายวัน” จากนั้นกดปุ่ม “เลือก” 
ระบบจะแสดงหน้าจอ “รายงานการใช้น้ ามันรายวัน” ดังแสดงในภาพที่ 5.105 หรือ เลือกเมนู 
“รายงาน” แล้วเลือก “รายงานการใช้น้ ามันรายวัน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.106 ก็จะได้หน้าจอ 
“รายงานการใช้น้ ามันรายวัน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.105 
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ภาพที่ 5.104 แสดงการเข้าสู่หน้าดูรายงานการใช้น้ ามันรายวันของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 1 

 

 
ภาพที่ 5.105 แสดงหน้าดูรายงานการใช้น้ ามันรายวันของเจ้าหน้าที่บริการ  
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ภาพที่ 5.106 แสดงการเข้าสู่หน้าดูรายงานการใช้น้ ามันรายวันของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 2 
 

(2) ค้นหารายการใช้น้ ามัน โดยระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงานในกล่อง
ค้นหาข้อมูล ซ่ึงผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงตาราง ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.105 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่ 
2) คอลัมน์เลขที่หัวจ่ายก่อนเติม แสดงเลขท่ีหัวจ่ายก่อนเติมครั้งแรกสุด

ของวัน 
3) คอลัมน์เลขที่หัวจ่ายหลังเติม แสดงเลขท่ีหัวจ่ายหลังเติมครั้งสุดท้าย

ของวัน 
4) คอลัมน์จ านวนลิตร แสดงจ านวนลิตรที่ใช้ไปในวันนั้น 
5) คอลัมน์ดูรายละเอียด ใช้เพ่ือเรียกดูข้อมูลในรายละเอียดทุกรายการ

ของวันที่ทีเ่ลือก 
(3) กดปุ่ม “เลือก” ในช่อง “ดูรายละเอียด” ท้ายรายการที่ต้องการดู

รายละเอียด เพ่ือดูข้อมูลในรายละเอียดของวันที่ที่เลือก ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 5.107 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงเลขล าดับรายการ 
2) คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่ 
3) คอลัมน์เลขที่หัวจ่ายก่อนเติม แสดงเลขท่ีหัวจ่ายก่อนเติมของรายการ 
4) คอลัมน์เลขที่หัวจ่ายหลังเติม แสดงเลขท่ีหัวจ่ายหลังเติมของรายการ 
5) คอลัมน์จ านวนลิตร แสดงจ านวนลิตรของรายการ 
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6) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงเลขทะเบียนรถท่ีเติมรายการนั้น 
7) คอลัมน์เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่ใบรับของชั่วคราวที่รถเข้ามาเติม

เพ่ือไปขนส่ง 
 

 
ภาพที่ 5.107 แสดงรายละเอียดของข้อมูลรายการการใช้น้ ามันในวันใดวันหนึ่งทีเ่จ้าหน้าที่บริการระบุ 
 

5.2.6.6 ดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
กรณีที่ เจ้าหน้าที่บริการต้องการจัดท ารายงานการใช้น้ ามันของรถ

ให้บริการหรือดูรายละเอียดการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งในวันใดวันหนึ่ง เจ้าหน้าที่
บริการสามารถท ารายการดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “รายงาน” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอ
รายงานดังแสดงในภาพที่ 5.108 แล้วเลือก “รายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ” จากนั้นกดปุ่ม 
“เลือก” ระบบจะแสดงหน้าจอ “รายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 5.109 
หรือเลือกเมนู “รายงาน” แล้วเลือก “รายงานการใช้น้ ามันของรถ” ดังภาพที่ 5.110 ก็จะได้หน้าจอ 
“รายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.109 
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ภาพที่ 5.108 แสดงการเข้าสู่หน้าดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 1 

 

 
ภาพที่ 5.109 แสดงหน้าดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ  
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ภาพที่ 5.110 แสดงการเข้าสู่หน้าดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการ วิธีที่ 2 
 

(2) ค้นหารถท่ีต้องการดูรายการใช้น้ ามัน โดยระบุทะเบียนรถ และเลือก
ช่วงเวลาที่ต้องการในกล่องค้นหาข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงตาราง ดังตัวอย่างในภาพที่ 
5.109  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์วันที่เติมน้ ามัน แสดงวันที่ 
2) คอลัมน์พนักงานขับรถ แสดงชื่อพนักงานที่ขับรถมาเติม 
3) คอลัมน์ระยะทาง (กิโลเมตร) แสดงจ านวนรวมระยะทาง 
4) คอลัมน์จ านวนลิตร แสดงจ านวนลิตรที่เติม 
5) คอลัมน์แสดงจ านวนรอบที่เข้ามาเติมในวันนั้น 
6) คอลัมน์ดูรายละเอียด ใช้เพ่ือเรียกดูข้อมูลในรายละเอียดทุกรายการ

ของวันที่ทีเ่ลือก 
(3) กดปุ่ม “เลือก” ในช่อง “ดูรายละเอียด” ท้ายรายการที่ต้องการดู

รายละเอียด เพ่ือดูข้อมูลของรถในรายละเอียดของวันที่ที่เลือก ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 5.111 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์เลขที่ใบรับของชั่วคราว แสดงเลขที่ใบรับของชั่วคราวที่รถ
เข้ามาเติมเพ่ือไปขนส่ง 

2) คอลัมน์พนักงานขับรถ แสดงชื่อพนักงานที่ขับรถมาเติม 
3) คอลัมน์เลขที่หัวจ่ายก่อนเติม แสดงเลขท่ีหัวจ่ายก่อนเติมของรายการ 
4) คอลัมน์เลขที่หัวจ่ายหลังเติม แสดงเลขท่ีหัวจ่ายหลังเติมของรายการ 
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5) คอลัมน์ระยะทาง (กิโลเมตร) แสดงจ านวนรวมระยะทาง 
6) คอลัมน์จ านวนลิตร แสดงจ านวนลิตรที่เติม 

 

 
ภาพที่ 5.111 แสดงรายละเอียดของข้อมูลรายการการใช้น้ ามันของรถให้บริการในวันใดวันหนึ่งที่
เจ้าหน้าที่บริการระบุ 
 

5.2.7 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
เจ้าหน้าที่บริการสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน และเปลี่ยนรหัสผ่านได้  โดยมี

รายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
5.2.7.1 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

ภายหลังจากที่พบว่าข้อมูลผู้ใช้งานของตนเองมีข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่
บริการสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) กดไอคอน   จากหน้าจอใดก็ได้ของระบบ (ภาพที่ 5.112) จากนั้น
ระบบจะแสดงหน้าจอ “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.112 
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ภาพที่ 5.112 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

(2) แก้ไขข้อมูลในกรอบข้อมูลผู้ใช้งานได้ดังนี้  
1) ชื่อ ต้องระบุชื่อผู้ใช้งาน 
2) นามสกุล ต้องระบุนามสกุลผู้ใช้งาน 
3) อีเมล ต้องระบุอีเมลของผู้ใช้งาน 
4) เบอร์ติดต่อ ให้ระบุเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งาน 

(3) จากนั้น ถ้ากดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ  
5.2.7.2 แจ้งลืมรหัสผ่าน  

ถ้าเจ้าหน้าที่บริการลืมรหัสผ่านของตนเอง สามารถแจ้งให้ระบบออก
รหัสผ่านใหม่ให้ได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) กดลิงก ์“ลืมรหัสผ่าน ?” ที่หน้าแรกของระบบดังตัวอย่างในภาพที่ 5.113 
ระบบจะแสดงหน้าต่าง “ลืมรหัสผ่าน” ดังแสดงในภาพที่ 5.114 
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ภาพที่ 5.113 แสดงการเข้าหน้าลืมรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

 
ภาพที่ 5.114 แสดงหน้าระบุข้อมูลลืมรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่บริการ 

(2) ระบุข้อมูลดังนี้ 
1) รหัสผู้ใช้งาน ให้ระบุรหัสบัญชีผู้ใช้งานของตน 

2) กรุณาระบุ อีเมล เพ่ือรับรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับ
รหัสผ่าน 

(3) กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อความดังตัวอย่างในภาพที่ 5.115  
และเปลี่ยนสถานะผู้ใช้งานเป็น “ไม่พร้อมใช้งาน” และส่งค าร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบด าเนินการ
ต่อ 
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ภาพที่ 5.115 แสดงกล่องข้อความจากระบบหลังแจ้งลืมรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่บริการ 
 

5.2.7.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน 
ถ้าเจ้าหน้าที่บริการต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง หรือได้รับอีเมล

แจ้งรหัสผ่านใหม่จากระบบ เจ้าหน้าที่บริการสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) กดไอคอน   จากหน้าจอใดก็ได้ของระบบ (ภาพที่ 5.112) จากนั้น
ระบบจะแสดงหน้าจอ “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.112 

(2) แก้ไขข้อมูลในกรอบเปลี่ยนรหัสผ่านได้ดังนี้  
1) รหัสผ่านเก่า ต้องระบุรหัสผ่านเก่าของผู้ใช้งาน 
2) รหัสผ่านใหม่ ต้องระบุรหัสผ่านใหม่ของผู้ใช้งาน 
3) ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ต้องระบุรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

(3) จากนั้น ถ้ากดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลรหัสผ่านใหม่ของ
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 

 
5.3 วิธีการใช้งานของเจ้าหน้าที่การเงิน 

 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 

 
5.3.1 จัดการข้อมูลรถ 

เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเพ่ิม เรียกดู และแก้ไขข้อมูลรถ รวมทั้งปรับปรุงสถานะ
ของรถให้บริการได้  โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
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5.3.1.1 เพิ่มข้อมูลรถ 
ภายหลังจากกิจการซื้อรถใหม่มาใช้งานให้บริการแล้ว เจ้าหน้าที่การเงิน

สามารถเพ่ิมข้อมูลรถได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “รถ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.116 ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการรถทั้งหมดท่ีมีใช้ในกิจการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.116 
 

 
ภาพที่ 5.116 แสดงหน้าจัดการรายการรถของเจ้าหน้าที่การเงิน 
 

(2) จากนั้นสามารถสร้างข้อมูลรถใหม่ได้โดยกดปุ่ม “เพ่ิมรถใหม่” จะได้จาก
หน้าจอ “เพ่ิมรถใหม่” แสดงในภาพที่ 5.117 
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ภาพที่ 5.117 แสดงหน้าสร้างข้อมูลรถของเจ้าหน้าที่การเงิน 
 

(3) ให้ระบุข้อมูลรถใหมด่ังต่อไปนี้ 
1) ทะเบียนรถ ให้ระบุเลขะเบียนรถ เช่น ฮง-54321 
2) ประเภทรถ ให้ระบุประเภทรถ เช่น รถเทรลเลอร์ 
3) รายละเอียดรถ ให้ระบุข้อมูล 3 รายการคือ กว้าง ยาว และสูง ของ

ขนาดรถส่วนที่ใช้บรรทุกของ เช่น กว้าง 610 ยาว 260 สูง 160 
4) ปริมาตร ให้ระบุ  2 รายการคือ ลูกบาศก์เมตร และ ตัน ของความจุ

ในการบรรทุกของรถให้บริการ เช่น 29.80 ลูกบาศก์เมตร 29.80 ตัน 
5) วันที่ออกรถ ให้ระบุวันที่ซื้อรถ เช่น 23 Jun 2016 
6) อายุการใช้งาน (ปี) ให้ระบุจ านวนปีที่รถจะสามารถใช้งาน เช่น 2 
7) เลขกิโลเมตร (กิโลเมตร) ให้ระบุเลขกิโลเมตรของรถ เช่น 6757 
8) เช็คระยะครั้งล่าสุด (กิโลเมตร) ให้ระบุเลขกิโลเมตรล่าสุดที่รถเช็ด

ระยะ เช่น 0.00 
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9) เช็คระยะทุก (กิโลเมตร) ให้ระบุรอบการเช็คระยะของรถ เช่น 
10000.00 

10) ครบรอบเช็คระยะ (กิโลเมตร) ให้ระบุรอบเช็คระยะครั้งถัดไปของ
รถ เช่น 10000.00  

11) ภาพรถให้บริการ แสดงภาพประกอบของรถที่บันทึกข้อมูล โดย
สามารถเลือกรูปภาพโดยกด “Choose File” เพ่ือเลือกรูป และกด “Upload” เพ่ือให้รูปภาพแสดง
ในกรอบภาพ 

(4) จากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลรถใหมเ่ข้าสู่ระบบโดยให้มี
สถานะรถเป็น “พร้อมใช้งาน” แต่ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า “จัดการรายการรถ” (ภาพที่ 
5.116) แตถ่้ากดปุ่ม “ล้างข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้านี้ 

5.3.1.2 ดูข้อมูลรถ 
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่การเงินต้องการตรวจสอบข้อมูลรถที่บันทึกในระบบ 

เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท ารายการดูข้อมูลรถได้ โดยรายละเอียดการท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่
บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลรถ เรื่องดูข้อมูลรถ (หัวข้อ 5.2.1.1) 

5.3.1.3 ตัดจ าหน่ายรถหมดอายุการใช้งาน 
ภายหลังจากที่กิจการจ าหน่ายรถให้บริการที่หมดอายุออกไปจากกิจการ

แล้ว เจ้าหน้าที่การเงินสามารถตัดจ าหน่ายรถที่หมดอายุไดโ้ดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) จากหน้าจอแสดงรายการรถทั้งหมดที่มีใช้ในกิจการ (ภาพที่ 5.118) 

สามารถค้นหาข้อมูลรถที่ต้องการตัดจ าหน่ายได้ โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากการระบุเงื่อนไข
ในกล่องค้นหาข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทะเบียนรถ ให้ระบุเลขะเบียนรถที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือ
บางส่วนได ้

2) สถานะรถ ให้เลือก 1 รายการจาก “พร้อมใช้งาน”, “ซ่อมบ ารุง” 
หรือ “จัดจ าหน่ายออก” 

3) ประเภทรถ ให้เลือก 1 รายการจาก “รถ 22 ล้อ”, “รถเทรลเลอร์” 
หรือ “รถบรรทุก” 

โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.118 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงเลขะเบียนรถ 
2) คอลัมน์เลขกิโลเมตร แสดงเลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถให้บริการ 
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3) คอลัมน์เช็คระยะครั้งล่าสุด ( กิโลเมตร ) แสดงเลขกิโลเมตรล่าสุดที่
เช็ดระยะ 

4) คอลัมน์ครบรอบเช็คระยะ ( กิโลเมตร ) แสดงเลขกิโลเมตรของการ
เช็คระยะรอบถัดไป 

5) คอลัมน์สถานะรถ แสดงสถานะรถจากรายการ “พร้อมใช้งาน”, 
“ซ่อมบ ารุง” หรือ “จัดจ าหน่ายออก” 

6) คอลัมน์ประเภทรถ แสดงประเภทรถ เช่น “รถ 22 ล้อ”, “รถเทรล
เลอร์” หรือ “รถบรรทุก” 

7) คอลัมน์รายละเอียด แสดงปุ่มกด “ดู” เพ่ือดูข้อมูลรถ 
8) คอลัมน์เปลี่ยนสถานะรถ แสดงปุ่มกด “เลือก” เพ่ือไปหน้าเปลี่ยน

สถานะรถ 
 

 
ภาพที่ 5.118 แสดงหน้าจัดการรายการรถของเจ้าหน้าที่การเงิน 
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(2) กดปุ่ม “เลือก” ท้ายรายการรถที่ต้องการตัดจ าหน่าย ระบบจะแสดง
หน้าจอ “ข้อมูลรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.119 ซึ่งมขี้อมูลดังนี้ 

1) ทะเบียนรถ แสดงเลขะเบียนรถท่ี 
2) ประเภทรถ แสดงประเภทรถ 
3) รายละเอียดรถ โดยแบ่งเป็น 3 รายการคือ กว้าง ยาว และสูง เพ่ือใช้

บอกขนาดรถส่วนที่ใช้บรรทุกของ 
4) ปริมาตร โดยแบ่งเป็น 2 รายการคือ ลูกบาศก์เมตร และ ตัน เพ่ือใช้

บอกความจุในการบรรทุกของรถให้บริการ 
5) วันที่ออกรถ แสดงวันที่ซื้อรถ 
6) อายุการใช้งาน แสดงจ านวนปีที่รถจะสามารถใช้งานได้ 
7) เลขกิโลเมตร (กิโลเมตร) ระบุเลขกิโลเมตรของรถ 
8) เช็คระยะครั้งล่าสุด (กิโลเมตร) ระบุเลขกิโลเมตรล่าสุดที่รถเช็ดระยะ 
9) เช็คระยะทุก (กิโลเมตร) ระบุรอบการเช็คระยะของรถ 
10) ครบรอบเช็คระยะ (กิโลเมตร) ระบุรอบเช็คระยะครั้งถัดไปของรถ 
11) ภาพรถให้บริการ แสดงภาพประกอบของรถที่บันทึกข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 5.119 แสดงหน้าจ าหน่ายรถสิ้นอายุข้อมูลรถของเจ้าหน้าที่การเงิน 
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(3) จากนั้น กดปุ่ม “ลบข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลรถออกจากระบบ หรือถ้า
กดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า “จัดการรายการรถ” ดังแสดงในภาพที่ 5.118 

5.3.1.4 เปลี่ยนสถานะรถเป็น ระงับชั่วคราว 
กรณีท่ีต้องการหยุดต่อทะเบียนรถให้บริการชั่วคราวเพ่ือหยุดการใช้งาน

รถให้บริการ เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเปลี่ยนสถานะรถเป็น “ระงับชั่วคราว” ได้ โดยท าตามข้ันตอน
ดังนี้ 

(1) ท าในขั้นตอนเดียวกับ ตัดจ าหน่ายรถหมดอายุการใช้งาน ขั้นตอนที่ 1 

(2) ท าในขั้นตอนเดียวกับ ตัดจ าหน่ายรถหมดอายุการใช้งาน ขั้นตอนที่ 2 

(3) กดปุ่ม “ระงับชั่วคราว” (ในภาพที่ 5.119) ระบบจะแสดงหน้าจอให้
ยืนยันการเปลี่ยนสถานะรถ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.120 

 

 
ภาพที่ 5.120 แสดงหน้ายืนยันการเปลี่ยนสถานะรถเป็นระงับชั่วคราวของเจ้าหน้าที่การเงิน 
 

(4) กดปุ่ม “OK” ระบบจะเปลี่ยนสถานะรถเป็น “ระงับชั่วคราว” ให้โดยอัติ
โนมัติ แต่ถ้ากด “Cancel” จะยกเลิกการเปลี่ยนสถานะรถ 

5.3.1.5 เปลี่ยนสถานะรถเป็น พร้อมใช้งาน 
กรณีท่ีต้องการต่อทะเบียนรถให้บริการที่ระงับไว้ชั่วคราวเพื่อกลับมาใช้

งานตามปกติ เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเปลี่ยนสถานะรถเป็น “พร้อมใช้งาน” ได้ โดยท าตามข้ันตอน
ดังนี้ 

(1) ท าในขั้นตอนเดียวกับ ตัดจ าหน่ายรถหมดอายุการใช้งาน ขั้นตอนที่ 1 

(2) ท าในขั้นตอนเดียวกับ ตัดจ าหน่ายรถหมดอายุการใช้งาน ขั้นตอนที่ 2 

(3) กดปุ่ม “พร้อมใช้งาน” (ในภาพที่ 5.119) ระบบจะเปลี่ยนสถานะรถเป็น 
“พร้อมใช้งาน” ให้โดยอัติโนมัติ 
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5.3.2 จัดการงานให้บริการ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถสร้าง แก้ไขข้อมูลใบเสนอราคา ข้อมูลใบเรียกเก็บเงิน 

ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน และข้อมูลใบก ากับภาษีได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
5.3.2.1 ดูรายการงานใหม่ 

กรณีที่ เจ้าหน้าที่การเงินต้องการตรวจสอบข้อมูลรายการงานใหม่ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท ารายการดูข้อมูลรายการงานใหม่ได้ โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.121 ระบบจะ
แสดงหน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 5.121 
 

 
ภาพที่ 5.121 แสดงการเข้าสู่หน้าดูรายการงานให้บริการของเจ้าหน้าที่การเงิน 
 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
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3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดงตาราง “รายการให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 

5.121 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) เลือกรายการที่ต้องการดูโดยในคอลัมน์ “รายละเอียดสถานะงาน” กด
ลิงก์ “รายการงานใหม่” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.121 ท้ายรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“ข้อมูลรายการใหม่” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.122 โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้ 

1) วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ลูกค้าต้องการให้ไปส่งของ  
2) ต้นทาง แสดงสถานที่ท่ีต้องไปรับสิรค้า เพ่ือไปส่งให้ลูกค้า  
3) ปลายทาง แสดงสถานที่ท่ีต้องส่งสินค้าให้ลูกค้า  
4) รายละเอียดการให้บริการ แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของงาน

ให้บริการ เช่น ขนส่งทรายถมไปท่าพระจันทร์ 
5) หมายเหตุ แสดงหมายเหตุ (ถ้ามี) 
6) รายการสินค้า แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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- เลขที่ใบส่งซื้อ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าของลูดค้ารายนี้ซึ่งออกโดย
ระบบ 

- คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้า 
- คอลัมน์หน่วย แสดงจ านวนหน่วยที่สั่ง 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย แสดงราคาต่อหน่วย 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมทั้งหมด 
- คอลัมน์ลบ แสดงปุ่มลบข้อมูล สามารถกดเพ่ือลบรายการได้ 
- รวม (บาท) แสดงจ านวนเงินรวมของใบสั่งซื้อใบนี้ 

7) แผนที่ แสดงเส้นทางจากต้นทางไปปลานทางบนแมพ  
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ภาพที่ 5.122 แสดงหน้าดูรายการงานให้บริการของเจ้าหน้าที่การเงิน  
 

(4) จากนั้น ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงาน
ให้บริการ” (ภาพท่ี 5.121 ) 
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5.3.2.2 ท าใบเสนอราคา 
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลรายการงานใหม่แล้ว และ

ต้องการจัดท าใบเสนอราคาเพ่ือส่งให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท าใบเสนอราคาได้โดยท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.121 ระบบจะ
แสดงหน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 5.121 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดงตาราง “รายการให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 

5.121 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 
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(3) เลือกรายการที่ต้องการสร้างใบเสนอราคาโดยในช่อง “ท ารายการต่อ” 
กดปุ่ม “ท าใบเสนอราคา” ท้ายรายการที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.123 ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“สร้างใบเสนอราคา” ดังแสดงในภาพที่ 5.124 
 

 
ภาพที่ 5.123 แสดงการเข้าสู่หน้าท าใบเสนอราคาของเจ้าหน้าที่การเงิน 
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ภาพที่ 5.124 แสดงหน้าท าใบเสนอราคาของเจ้าหน้าที่การเงิน 
 

(4) ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้ 
1) วันที่ แสดงวันที่ท าใบเสนอราคา 
2) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้า  
3) วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ 

และสามารถระบุข้อมูลใบเสนอราคาใหม่ได้ดังนี ้
1) เรื่อง ให้ระบุหัวข้อที่ใส่ในใบเสนอราคา เช่น น าส่งใบเสนอราคา 
2) หน่วยงาน ให้ระบชุื่อหน่วยงานในใบเสนอราคา เช่น ฝ่ายจัดซื้อ 
3) หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุ เช่น ต้องการให้สั่งของเวลากลางคืน

เท่านั้น 
4) รายการสินค้า สามารถเพ่ิมรายการสินค้าได้ โดยระบุข้อมูลดังนี้ 

- รายการ ให้เลือกสินค้า เช่น ทรายถม 
- หน่วย ให้ระบุจ านวนหน่วยที่ซื้อและเลือกประเภทหน่วย 1 

รายการ เช่น 60/ตัน 
- ราคาต่อหน่วย (บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วย 
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เมื่อกด “เพ่ิมรายการ” ผลข้อมูลรายการใหม่จะไปแสดงในตารางรายการ
สินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้า 
- คอลัมน์หน่วย แสดงจ านวนที่สั่งซื้อ 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย (บาท) แสดงราคาขายต่อหน่วยของสินค้า 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของสินค้ารายการนี้  
- เลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อออกโดยระบบโดยอัตโนมัติเม่ือ

กดเพ่ิมรายการ 
- รวม แสดงราคารวมของรายการสั่งซื้อนี้ ซึ่งระบบจะค านวณให้โดย

อัตโนมัติ 
(5) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาใหม่เข้าสู่

ระบบ โดยเจ้าหน้าที่บริการสามารถสามารถกดปุ่ม “ดาวน์โหลด PDF” เพ่ือน าใบเสนอราคาไปพิมพ์
หรือส่งต่อให้ลูกค้าได้ แต่ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” 
(ภาพท่ี 5.121) หรือถ้ากดปุ่ม “ล้างข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในหน้านี้ 

(6) ถ้ากดปุ่ม “ดาวน์โหลด PDF” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.121 และเมื่อระบบ

ดาวน์โหลดเสร็จ จะแสดงไอคอนใบเสนอราคาดังตัวอย่างเช่น    
ที่มุมซ้ายของหน้าจอ ระบบจะแสดงหน้า PDF เพ่ือพิมพ์ใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 
5.125 

 



Ref. code: 25595802037225NSY

204 

204 

 

 
ภาพที่ 5.125 แสดง PDF ท าใบเสนอราคาของเจ้าหน้าที่การเงิน 
 

5.3.2.3 แก้ไขใบเสนอราคา 
ภายหลังจากที่พบว่ามีข้อมูลในใบเสนอราคาผิดพลาด หรือมีการ

เปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท าใบเสนอราคาได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.121 ระบบจะ

แสดงหน้าจอรายการงานให้บริการทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 5.121 
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(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อลูกค้า ให้ระบุชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) วันที่สร้างรายการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
3) วันที่ให้บริการ ให้เลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา 
4) ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงาน ได้แก่ “รายการงานใหม่” “ใบ

เสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ตารางขนส่ง” และ “เอกสารงานให้บริการ”  
โดยผลการค้นหาจะแสดงตาราง “รายการให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 

5.121 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) คอลัมน์ล าดับ แสดงอันดับรายการ 
2) คอลัมน์รายการ แสดงชื่อลูกค้าและรายละเอียดงาน กรณีเป็น

รายการใหม่ จะมีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า และกรณีเป็นรายการที่มีการแก้ไขในวันปัจจุบัน จะ
มีไอคอน  ต่อท้ายชื่อลูกค้า 

3) คอลัมน์วันที่สร้างรายการ แสดงวันที่สร้างรายการบริการ 
4) คอลัมน์วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ กรณีวันที่ให้บริการคือวัน

ก่อนวันปัจจุบัน (เมื่อวาน) จะแสดงเป็นสีส้ม และหากวันที่ให้บริการเป็นวันปัจจุบัน จะแสดงเป็นสี
แดง 

5) คอลัมน์วันที่ท ารายการล่าสุด แสดงวันที่ท ารายการแก้ไขครั้งสุดท้าย  
6) คอลัมน์รายละเอียดสถานะงาน แสดงประเภทงานจากรายการ 

“รายการงานใหม่” “ท าใบเสนอราคา” “ยืนยันใช้บริการ” “ท าตารางขนส่ง” หรือ “เอกสารงาน
ให้บริการ” สามารถกดท่ีชื่อสถานะเพ่ือดูข้อมูลงานให้บริการในรายละเอียดได้ 

7) คอลัมน์ท ารายการต่อ แสดงปุ่มกดเพ่ือท ารายการให้บริการใน
สถานะถัดไป 

(3) เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขใบเสนอราคาโดยในช่อง “รายละเอียด
สถานะงาน” กดลิงก ์“ท าใบเสนอราคา” ท้ายรายการที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.126 ระบบจะ
แสดงหน้าจอ “แก้ไขใบเสนอราคา” ให้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.127 
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ภาพที่ 5.126 แสดงการเข้าสู่หน้าแก้ไขใบเสนอราคาของเจ้าหน้าที่การเงิน 
 

 
ภาพที่ 5.127 แสดงหน้าแก้ไขใบเสนอราคาของเจ้าหน้าที่การเงิน 
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(4) แสดงข้อมูลดังนี้ 
1) วันที่ แสดงวันที่ท าใบเสนอราคา 
2) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้า  
3) วันที่ให้บริการ แสดงวันที่ให้บริการ 

และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 
4) เรื่อง ให้ระบุหัวข้อที่ใส่ในใบเสนอราคา 
5) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงานในใบเสนอราคา 
6) หมายเหตุ ให้ระบุหมายเหตุ  
7) รายการสินค้า สามารถเพ่ิมรายการสินค้าได้ โดยระบุข้อมูลดังนี้ 

- รายการ ให้เลือกสินค้า เช่น ทรายถม 
- หน่วย ให้ระบุจ านวนหน่วยที่สั่งซื้อ และเลือกประเภทหน่วย 1 

รายการ เช่น 60/ตัน 
- ราคาต่อหน่วย (บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วย 
- เมื่อกด “เพ่ิมรายการ” ผลการเพ่ิมข้อมูลรายการใหม่จะไปแสดงใน

ตารางรายการสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขอันดับรายการ 
- คอลัมน์รายการ แสดงรายการสินค้า 
- คอลัมน์หน่วย แสดงจ านวนที่สั่งซื้อ 
- คอลัมน์ราคาต่อหน่วย (บาท) แสดงราคาขายต่อหน่วยของสินค้า 
- คอลัมน์รวม (บาท) แสดงราคารวมของสินค้ารายการนี้  

8) เลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงเลขท่ีใบสั่งซื้อเดิมทีอ่อกโดยระบบ 
9) รวม แสดงราคารวมของรายการสั่งซื้อนี้ ซึ่งระบบจะค านวณให้โดย

อัตโนมัติ 
(5) จากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาที่แก้ไขเข้าสู่

ระบบ แต่ถ้ากด “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ “จัดการงานให้บริการ” (ภาพท่ี 5.121)  
5.3.2.4 ดูรายการยืนยันใช้บริการ 

เจ้าหน้าที่การเงินสามารถดูรายการยืนยันใช้บริการได้ โดยรายละเอียด
การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องดูรายการยืนยันใช้
บริการ (หัวข้อ 5.2.3.5) 
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5.3.2.5 ท าเอกสารงานให้บริการ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท าเอกสารงานให้บริการได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องเอกสารงานให้บริการ 
(หัวข้อ 5.2.3.8) 

5.3.2.6 ท าใบรับของช่ัวคราว  
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท าใบรับของชั่วคราวได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องท าใบรับของชั่วคราว 
(หัวข้อ 5.2.3.9)  

5.3.2.7 แก้ไขใบรับของช่ัวคราว  
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขใบรับของชั่วคราวได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องแก้ไขใบรับของชั่วคราว 
(หัวข้อ 5.2.3.10) 

5.3.2.8 ท าใบเรียกเก็บ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท าใบเรียกเก็บได้ โดยรายละเอียดการท างานเหมือนกับ

เจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องท าใบเรียกเก็บ (หัวข้อ 5.2.3.13)  
5.3.2.9 แก้ไขใบเรียกเก็บ 

เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขใบเรียกเก็บได้ โดยรายละเอียดการ
ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องแก้ไขใบเรียกเก็บ (หัวข้อ 
5.2.3.14)  

5.3.2.10 ท าใบก ากับภาษี 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท าใบก ากับภาษีได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องท าใบก ากับภาษี (หัวข้อ 
5.2.3.15)  

5.3.2.11 แก้ไขใบก ากับภาษี 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขใบก ากับภาษีได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องแก้ไขใบก ากับภาษี (หัวข้อ 
5.2.3.16)  
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5.3.2.12 ท าใบเสร็จรับเงิน 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถท าใบเสร็จรับเงินได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องท าใบเสร็จรับเงิน (หัวข้อ 
5.2.3.17)  

5.3.2.13 แก้ไขใบเสร็จรับเงิน 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขใบเสร็จรับเงินได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องแก้ไขใบเสร็จรับเงิน 
(หัวข้อ 5.2.3.18)  

5.3.2.14 ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าได้ 

โดยรายละเอียดการท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องดู
รายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า (หัวข้อ 5.2.3.19)  

5.3.2.15 ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องการจัดท ารายงานการท างานของพนักงาน

ขับรถ สามารถท ารายการดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “รายงาน” จากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอ

รายงานให้ ดังแสดงในภาพที่ 5.128 แล้วเลือก “รายงานการท างานของพนักงานขับรถ” จากนั้นกด
ปุ่ม “เลือก” ระบบจะแสดงหน้าจอ “รายงานการท างานของพนักงานขับรถ” ดังแสดงในภาพที่ 
5.129 หรือเลือกรายการในเมนู “รายงาน” เลือก “รายงานพนักงานขับรถ” ดังภาพที่ 5.130 ก็จะได้
หน้าจอ “รายงานการท างานของพนักงานขับรถ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.129 
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ภาพที่ 5.128 แสดงการเข้าสู่หน้าดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถของเจ้าหน้าที่การเงิน วิธีที่ 1 
 

 
ภาพที่ 5.129 แสดงหน้าดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถของเจ้าหน้าที่การเงิน  
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ภาพที่ 5.130 แสดงการเข้าสู่หน้าดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถของเจ้าหน้าที่การเงิน วิธีที่ 2 

 
(2) ค้นหาพนักงานขับรถที่ต้องการดูรายงาน โดยระบุพนักงานขับรถ แล้ว

เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการในกล่องค้นหาข้อมูล โดยผลการค้นหาจะแสดง ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.129 มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่ท างาน 
2) คอลัมน์ต้นทาง แสดงต้นทาง 
3) คอลัมน์ปลายทาง แสดงปลายทาง 
4) คอลัมน์ระยะทาง แสดงระยะทางท่ีวิ่งงาน 

5.3.3 จัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายการสินค้า ข้อมูลรายการ

ประเภทรถ และข้อมูลพนักงานขับรถได ้โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
5.3.3.1 เพิ่มรายการสินค้า 

เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเพ่ิมรายการสินค้าได้ โดยรายละเอียดการ
ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องเพ่ิมรายการสินค้า (หัวข้อ 
5.2.5.1) 

5.3.3.2 แก้ไขรายการสินค้า 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขรายการสินค้าได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องแก้ไขรายการสินค้า (หัวข้อ 
5.2.5.2)  
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5.3.3.3 ลบรายการสินค้า 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถลบรายการสินค้าได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องลบรายการสินค้า (หัวข้อ 
5.2.5.3)  

5.3.3.4 เพิ่มรายการประเภทรถ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเพ่ิมรายการประเภทรถได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องเพ่ิมรายการประเภทรถ 
(หัวข้อ 5.2.5.4)  

5.3.3.5 แก้ไขรายการประเภทรถ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขรายการประเภทรถได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องแก้ไขรายการประเภท
รถ (หัวข้อ 5.2.5.5)  

5.3.3.6 ลบรายการประเภทรถ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถลบรายการประเภทรถได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องลบรายการประเภทรถ 
(หัวข้อ 5.2.5.6)  

5.3.3.7 เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเพ่ิมข้อมูลพนักงานขับรถได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องเพ่ิมข้อมูลพนักงานขับ
รถ (หัวข้อ 5.2.5.7)  

5.3.3.8 แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องแก้ไขข้อมูลพนักงานขับ
รถ (หัวข้อ 5.2.5.8)  

5.3.3.9 ลบข้อมูลพนักงานขับรถ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถลบข้อมูลพนักงานขับรถได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องลบข้อมูลพนักงานขับรถ 
(หัวข้อ 5.2.5.9)  
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5.3.4 จัดการข้อมูลน้ ามันรถ 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันรายวันและของรถให้บริการ

ได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้  
5.3.4.1 เพิ่มข้อมูลน้ ามันรถ  

เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเพ่ิมข้อมูลน้ ามันรถได้ โดยรายละเอียดการ
ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องเพ่ิมข้อมูลน้ ามันรถ(หัวข้อ 
5.2.6.1)   

5.3.4.2 ดูข้อมูลน้ ามันรถ  
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถดูข้อมูลน้ ามันรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องดูข้อมูลน้ ามันรถ(หัวข้อ 5.2.6.2)   
5.3.4.3 แก้ไขข้อมูลน้ ามันรถ  

เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขข้อมูลน้ ามันรถได้ โดยรายละเอียดการ
ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องแก้ไขข้อมูลน้ ามันรถ(หัวข้อ 
5.2.6.3)   

5.3.4.4 ลบข้อมูลน้ ามันรถ  
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถลบข้อมูลน้ ามันรถได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องลบข้อมูลน้ ามันรถ(หัวข้อ 
5.2.6.4)  

5.3.4.5 ดูรายการการใช้น้ ามันรายวัน  
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันรายวันได้ โดย

รายละเอียดการท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องดูรายการการ
ใช้น้ ามันรายวัน (หัวข้อ 5.2.6.5)   

5.3.4.6 ดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ  
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการได้ 

โดยรายละเอียดการท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องดูรายงาน
การใช้น้ ามันของรถให้บริการ (หัวข้อ 5.2.6.6) 

5.3.5 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ 

โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
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5.3.5.1 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (หัวข้อ 
5.2.7.1)  

5.3.5.2 แจ้งลืมรหัสผ่าน 
เจ้าหน้าที่การเงินสามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องแจ้งลืมรหัสผ่าน (หัวข้อ 5.2.7.2) 
5.3.5.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องเปลี่ยนรหัสผ่าน (หัวข้อ 5.2.7.3)  
 
5.4 วิธีการใช้งานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

 
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงสามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 

 
5.4.1 จัดการงานซ่อมบ ารุง 

เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงสามารถคืนรถให้บริการจากงานซ่อม / บ ารุง และดูรายงาน
การเช็คระยะได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 

5.4.1.1 คืนรถจากงานซ่อม / บ ารุง 
ภายหลังจากที่ซ่อมบ ารุงรถให้บริการเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง

สามารถท ารายการคืนรถจากงานซ่อมบ ารุงได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) เลือกเมนู “ซ่อมบ ารุง” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.131 ระบบจะ

แสดงหน้าจอรายงานดังแสดงในภาพที่ 5.131 
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ภาพที่ 5.131 แสดงหน้าจัดการงานซ่อมบ ารุงของเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดัง 

1) ทะเบียนรถ ให้ระบุชื่อทะเบียนรถท่ีต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือ
บางส่วนได้ 

2) รายการซ่อมบ ารุงวันที่ ให้เลือกวันที่ 
3) ประเภทรถ ให้เลือก 1 รายการจาก  

โดยผลการค้นหาจะแสดง “รายการซ่อมบ ารุง” ดังแสดงในภาพที่ 5.131 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขจ านวน 
2) คอลัมน์ทะเบียนรถ แสดงชื่อทะเบียนรถ 
3) คอลัมน์วันที่ส่งซ่อมบ ารุง แสดงวันที่ส่งซ่อมบ ารุง 
4) คอลัมน์ประเภทรถ แสดงประเภทรถ 
5) คอลัมน์รายละเอียด แสดงประเภทงาน 
6) คอลัมน์ท ารายการ เลือกเพ่ือรับรถจากงานซ่อมบ ารุง 
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(3) จากนั้นกดปุ่ม “เสร็จงานซ่อมบ ารุง” ในช่อง “ท ารายการ” ระบบจะ
แสดงหน้าจอ “รายละเอียดงานซ่อมบ ารุง” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.132 
 

 
ภาพที่ 5.132 แสดงหน้าคืนรถจากงานซ่อมบ ารุงของเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
 

(4) แสดงข้อมูลดังนี้ 
1) ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถ 
2) ประเภทรถ แสดงประเภทรถ 
3) วันที่ส่งซ่อม แสดงวันที่ส่งซ่อม 
4) ประเภทงาน แสดงรายการงาน 

และสามารถระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
5) รายละเอียด ให้ระบุรายละเอียดงานซ่อมบ ารุง เช่น เช็คระยะและ

เปลี่ยนอะไหล่ช่องแอร์ 
(5) จากนั้นกด “บันทึก”  ระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดงานซ่อมบ ารุง

เข้าสู่ระบบและเปลี่ยนสถานะรถให้บริการเป็น “พร้อมใช้งาน” ให้โดยอัตโนมัติ  
5.4.1.2 ดูรายงานเช็คระยะ 

เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงสามารถดูรายงานเช็คระยะได้ โดยรายละเอียดการ
ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง เรื่องดูรายงานเช็คระยะ (หัวข้อ 
5.2.4.2)  

5.4.2 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ 

โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
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5.4.2.1 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (หัวข้อ 
5.2.7.1)  

5.4.2.2 แจ้งลืมรหัสผ่าน 
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงสามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องแจ้งลืมรหัสผ่าน (หัวข้อ 
5.2.7.2) 

5.4.2.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน 
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องเปลี่ยนรหัสผ่าน (หัวข้อ 
5.2.7.3) 
 
5.5 วิธีการใช้งานของผู้จัดการ 

 
ผู้จัดการสามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.5.1 จัดการข้อมูลรถ 

ผู้จัดการสามารถเพ่ิมข้อมูลรถใหม่ เรียกดูและแก้ไขข้อมูลรถ ท ารายการตัด
จ าหน่ายรถที่หมดอายุได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 

5.5.1.1 ดูข้อมูลรถ 
ผู้จัดการสามารถเรียกดขู้อมูลรถได้ โดยรายละเอียดการท างานเหมือนกับ

เจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลรถ เรื่องดูข้อมูลรถ (หัวข้อ 5.2.1.1) และเจ้าหน้าที่
การเงินในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลรถ เรื่องสร้างข้อมูลรถ (หัวข้อ 5.3.3.1)  

5.5.1.2 สร้างข้อมูลรถ 
ผู้จัดการสามารถท ารายการสร้างข้อมูลรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่การเงินในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลรถ เรื่องสร้างข้อมูลรถ (หัวข้อ 5.3.1.1) 
5.5.1.3 แก้ไขข้อมูลรถ 

ผู้จัดการสามารถท ารายการแก้ไขข้อมูลรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลรถ เรื่องแก้ไขข้อมูลรถ (หัวข้อ 5.2.1.2) 
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5.5.1.4 ตัดจ าหน่ายรถหมดอายุการใช้งาน 
ผู้จัดการสามารถท ารายการตัดจ าหน่ายรถหมดอายุการใช้งานได้ โดย

รายละเอียดการท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่การเงินในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลรถ เรื่องตัดจ าหน่ายรถ
หมดอายุการใช้งาน  (หัวข้อ 5.3.1.3) 

5.5.1.5 เปลี่ยนสถานะรถเป็น ระงับชั่วคราว 
ผู้จัดการสามารถท ารายการเปลี่ยนสถานะรถเป็น ระงับชั่วคราวได้ โดย

รายละเอียดการท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่การเงินในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลรถ เรื่องเปลี่ยนสถานะ
รถเป็น ระงับชั่วคราว  (หัวข้อ 5.3.1.4) 

5.5.1.6 เปลี่ยนสถานะรถเป็น พร้อมใช้งาน 
ผู้จัดการสามารถท ารายการเปลี่ยนสถานะรถเป็น พร้อมใช้งานได้ โดย

รายละเอียดการท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่การเงินในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลรถ เรื่องเปลี่ยนสถานะ
รถเป็น พร้อมใช้งาน (หัวข้อ 5.3.1.5) 

5.5.2 จัดการข้อมูลลูกค้า 

ผู้จัดการสามารถเพ่ิมข้อมูลลูกค้าใหม่ เรียกดูและแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ โดยมี
รายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 

5.5.2.1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า 
ผู้จัดการสามารถท ารายการเพ่ิมข้อมูลลูกค้าได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลลูกค้า เรื่องเพ่ิมข้อมูลลูกค้า (หัวข้อ 
5.2.2.1) 

5.5.2.2 ดูข้อมูลลูกค้า 
ผู้จัดการสามารถท ารายการเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลลูกค้า เรื่องดูข้อมูลลูกค้า (หัวข้อ 
5.2.2.2) 

5.2.2.3 แก้ไขข้อมูลงานลูกค้า 
ผู้จัดการสามารถท ารายการแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลลูกค้า เรื่องแก้ไขข้อมูลลูกค้า (หัวข้อ 
5.2.2.3) 
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5.5.3 ระบบจัดการงานให้บริการ 

ผู้จัดการสามารถสร้างงานให้บริการ รวมไปถึงปรับปรุงข้อมูลงานให้บริการกรณีมี
การเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างและปรับปรุงข้อมูลใบเสนอราคา สร้างและเรียกดูข้อมูลยืนยันใช้
บริการ สร้างและปรับปรุงข้อมูลตารางขนส่ง สร้างและปรับปรุงข้อมูลใบรับของชั่วคราว สร้างและ
เรียกดูข้อมูลยืนยันรับของ สามารถเรียกดูรายงานการติดต่อลูกค้า รายงานสรุปการใช้บริการของ
ลูกค้า สร้างและปรับปรุงใบเรียกเก็บเงิน สร้างและปรับปรุงใบเสร็จรับเงิน สร้างและปรับปรุงใบก ากับ
ภาษไีด้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 

5.5.3.1 สร้างรายการงานใหม่ 
ผู้จัดการสามารถสร้างรายการงานใหม่ได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องสร้างรายการบริการ (หัวข้อ 
5.2.3.1)  

5.5.3.2 แก้ไขข้อมูลงานใหม่ 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขข้อมูลรายการงานใหม่ได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องแก้ไขรายการ
ให้บริการ (หัวข้อ 5.2.3.2)  

5.5.3.3 ท าใบเสนอราคา 
ผู้จัดการสามารถท าใบเสนอราคาได้  โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่การเงินในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องท าใบเสนอราคา (หัวข้อ 5.3.2.1) 
5.5.3.4 แก้ไขข้อมูลใบเสนอราคา 

ผู้จัดการสามารถแก้ไขข้อมูลใบเสนอราคาได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่การเงินในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องแก้ไขข้อมูลใบเสนอราคา (หัวข้อ 
5.3.2.2) 

5.5.3.5 สร้างรายการยืนยันใช้บริการ 
ผู้จัดการสามารถสร้างรายการยืนยันใช้บริการได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องสร้างรายการยืนยัน
บริการ (หัวข้อ 5.2.3.4) 

5.5.3.6 ดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ 
ผู้จัดการสามารถเรียกดูรายการยืนยันใช้บริการได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องดูรายการยืนยัน
บริการ (หัวข้อ 5.2.3.5) 
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5.5.3.7 ท าตารางขนส่ง 
ผู้จัดการสามารถสร้างตารางขนส่งได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องท าตารางขนส่ง (หัวข้อ 
5.2.3.6) 

5.5.3.8 แก้ไขตารางขนส่ง 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขตารางขนส่งได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องแก้ไขตารางขนส่ง(หัวข้อ 
5.2.3.7) 

5.5.3.9 ท าเอกสารงานให้บริการ 
ผู้จัดการสามารถท าเอกสารงานให้บริการได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องท าเอกสารงานให้บริการ 
(หัวข้อ 5.2.3.8) 

5.5.3.10 ท าใบรับของช่ัวคราว 
ผู้จัดการสามารถท าใบรับของชั่วคราวได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องท าใบรับของชั่วคราว 
(หัวข้อ 5.2.3.9) 

5.5.3.11 แก้ไขใบรับของช่ัวคราว 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขใบรับของชั่วคราวได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องแก้ไขใบรับของชั่วคราว 
(หัวข้อ 5.2.3.10) 

5.5.3.12 บันทึกการไปส่งของ 
ผู้จัดการสามารถบันทึกการไปส่งของได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องบันทึกการไปส่งของ (หัวข้อ 
5.2.3.11) 

5.5.3.13 ยืนยันการรับของ 
ผู้จัดการสามารถยืนยันการรับของได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานให้บริการ เรื่องยืนยันการรับของ (หัวข้อ 
5.2.3.12) 
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5.5.3.14 ท าใบเรียกเก็บ 
ผู้จัดการสามารถท าใบเรียกเก็บได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องท าใบเรียกเก็บ (หัวข้อ 5.2.3.13)  
5.5.3.15 แก้ไขใบเรียกเก็บ 

ผู้จัดการสามารถแก้ไขใบเรียกเก็บได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องแก้ไขใบเรียกเก็บ (หัวข้อ 
5.2.3.14)  

5.5.3.16 ท าใบก ากับภาษี 
ผู้จัดการสามารถท าใบก ากับภาษีได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องท าใบก ากับภาษี (หัวข้อ 
5.2.3.15)  

5.5.3.17 แก้ไขใบก ากับภาษี 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขใบก ากับภาษีได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องแก้ไขใบก ากับภาษี (หัวข้อ 
5.2.3.16)  

5.5.3.18 ท าใบเสร็จรับเงิน 
ผู้จัดการสามารถท าใบเสร็จรับเงินได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องท าใบเสร็จรับเงิน (หัวข้อ 
5.2.3.17)  

5.5.3.19 แก้ไขใบเสร็จรับเงิน 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขใบเสร็จรับเงินได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องแก้ไขใบเสร็จรับเงิน (หัวข้อ 
5.2.3.18)  

5.6.3.20 เสร็จสิ้นงานให้บริการ  
ผู้จัดการสามารถท ารายการเสร็จสิ้นงานให้บริการได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องเสร็จสิ้นงานให้บริการ 
(หัวข้อ 5.2.3.19) 
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5.5.3.21 ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า 
ผู้จัดการดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องดูรายงาน 5 อันดับ
การใช้บริการของลูกค้า (หัวข้อ 5.2.3.18)  

5.5.3.22 ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ 
ผู้จัดการดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่การเงินในหัวข้อระบบจัดการงานให้บริการ เรื่องดูรายงานการท างานของ
พนักงานขับรถ (หัวข้อ 5.3.2.14)  

5.5.4 จัดการงานซ่อมบ ารุง 

ผู้จัดการสามารถส่งรถเข้างานซ่อมบ ารุง คืนรถจากงานซ่อมบ ารุง และสามารถ
เรียกดูรายงานเช็คระยะได้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 

5.5.4.1 ส่งรถเข้างานซ่อม/บ ารุง 
ผู้จัดการสามารถท ารายการส่งรถเข้างานซ่อม/บ ารุงได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานซ่อมบ ารุง เรื่องส่งรถเข้างาน
ซ่อม/บ ารุง (หัวข้อ 5.2.4.1) 

5.5.4.2 คืนรถจากงานซ่อม/บ ารุง 
ผู้จัดการสามารถท ารายการคืนรถจากงานซ่อม/บ ารุงได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงในหัวข้อระบบจัดการข้อมูลงานซ่อมบ ารุง เรื่องคืนรถจาก
งานซ่อม/บ ารุง (หัวข้อ 5.4.1.1) 

5.5.4.3 ดูรายงานเช็คระยะ 
ผู้จัดการสามารถดูรายงานเช็คระยะได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง เรื่องดูรายงานเช็คระยะ (หัวข้อ 
5.2.4.2)  

5.5.5 จัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 
ผู้จัดการสามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายการสินค้า ข้อมูลรายการประเภทรถ 

และข้อมูลข้อมูลพนักงานขับรถ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
5.5.5.1 เพิ่มรายการสินค้า 

ผู้จัดการสามารถตั้งค่ารายการสินค้าได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นเรื่องตั้งค่ารายการสินค้า (หัวข้อ 
5.2.5.1)  
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5.5.5.2 แก้ไขรายการสินค้า 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขรายการสินค้าได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องแก้ไขรายการสินค้า (หัวข้อ 
5.2.5.2)  

5.5.5.3 ลบรายการสินค้า 
ผู้จัดการสามารถลบรายการสินค้าได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องลบรายการสินค้า (หัวข้อ 5.2.5.3)  
5.5.5.4 เพิ่มรายการประเภทรถ 

ผู้จัดการสามารถเพ่ิมรายการประเภทรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องเพ่ิมรายการประเภทรถ (หัวข้อ 
5.2.5.4)  

5.5.5.5 แก้ไขรายการประเภทรถ 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขรายการประเภทรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องแก้ไขรายการประเภทรถ (หัวข้อ 
5.2.5.5)  

5.5.5.6 ลบรายการประเภทรถ 
ผู้จัดการสามารถลบรายการประเภทรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องลบรายการประเภทรถ (หัวข้อ 
5.2.5.6)  

5.5.5.7 เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ 
ผู้จัดการสามารถเพ่ิมข้อมูลพนักงานขับรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องเพ่ิมข้อมูลพนักงานขับรถ (หัวข้อ 
5.2.5.7)  

5.5.5.8 แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถได้ โดยรายละเอียดการ

ท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ 
(หัวข้อ 5.2.5.8)  
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5.5.5.9 ลบข้อมูลพนักงานขับรถ 
ผู้จัดการสามารถลบข้อมูลพนักงานขับรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เรื่องลบข้อมูลพนักงานขับรถ (หัวข้อ 
5.2.5.9)  

5.5.6 จัดการข้อมูลน้ ามันรถ 
ผู้จัดการสามารถเพ่ิมรายการใช้น้ ามันใหม่ เรียกดูและแก้ไขข้อมูลน้ ามันรถ และ

สามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันรายวันและของรถให้บริการได้  โดยมีรายละเอียดการท างาน
ดังต่อไปนี้ 

5.5.6.1 เพิ่มข้อมูลน้ ามันรถ 
ผู้จัดการสามารถเพ่ิมข้อมูลน้ ามันรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องเพ่ิมข้อมูลน้ ามันรถ(หัวข้อ 5.2.6.1)  
5.5.6.2 ดูข้อมูลน้ ามันรถ 

ผู้จัดการสามารถดูข้อมูลน้ ามันรถได้  โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องดูข้อมูลน้ ามันรถ(หัวข้อ 5.2.6.2)  

5.5.6.3 แก้ไขข้อมูลน้ ามันรถ 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขข้อมูลน้ ามันรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องแก้ไขข้อมูลน้ ามันรถ(หัวข้อ 5.2.6.3)  
5.5.6.4 ลบข้อมูลน้ ามันรถ 

ผู้จัดการสามารถลบข้อมูลน้ ามันรถได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องลบข้อมูลน้ ามันรถ(หัวข้อ 5.2.6.4) 

5.5.6.5 ดูรายการการใช้น้ ามันรายวัน 
ผู้จัดการสามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันรายวันได้ โดยรายละเอียด

การท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องดูรายการการใช้น้ ามัน
รายวัน (หัวข้อ 5.2.6.5)  

5.5.6.6 ดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
ผู้จัดการสามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการได้ โดย

รายละเอียดการท างานเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลน้ ามันรถ เรื่องดูรายงานการ
ใช้น้ ามันของรถให้บริการ (หัวข้อ 5.2.6.6)  
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5.5.7 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
ผู้จัดการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ โดยมี

รายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 
5.5.7.1 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

ผู้จัดการสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (หัวข้อ 5.2.7.1)  

5.5.7.2 แจ้งลืมรหัสผ่าน 
ผู้จัดการสามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องแจ้งลืมรหัสผ่าน (หัวข้อ 5.2.7.2) 
5.5.7.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

ผู้จัดการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้  โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องเปลี่ยนรหัสผ่าน (หัวข้อ 5.2.7.3)  
 
5.6 วิธีการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 

 
5.6.1 จัดการบัญชีผู้ใช้งาน 

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ ดูข้อมูลผู้ใช้งาน ปลดล็อคผู้ใช้งาน 
รวมทั้งสามารถแก้ไขและเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได ้ โดยมีรายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 

5.6.1.1 สร้างผู้ใช้งานใหม่ 
ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างผู้ใช้งานใหม่ได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) ในหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 5.133  
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ภาพที่ 5.133 แสดงหน้าจัดการผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

(2) ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพ่ิมผู้ใช้งานใหม่” ดังแสดงในภาพที่ 5.134 
 

 
ภาพที่ 5.134 แสดงหน้าเพ่ิมผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
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(3) ระบุข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ดังนี้ 
1) ชื่อ ให้ระบุชื่อผู้ใช้งาน เช่น พนักงาน 
2) นามสกุล ให้ระบุนามสกุลผู้ใช้งาน เช่น บริการ 
3) โทรศัพท์ ให้ระบุเบอร์ติดต่อ เช่น 023456789 
4) อีเมล ให้ระบอีุเมล เช่น service@gmail.com 
5) บทบาท ให้เลือก 1 รายการจาก ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ 

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
(4) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานใหม่เข้าสู่ระบบ

และมีสถานะรายการเป็น “พร้อมใช้งาน” แต่ถ้ากด “ย้อนกลับ” ระบบจะกลับไปหน้าจัดการผู้ใช้งาน 
(ภาพท่ี 5.133) หรือถ้ากด “ล้างข้อมูล” ระบบจะลบข้อมูลที่กรอกออกจากช่องข้อมูลให้ 

5.6.1.2 ดูข้อมูลผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลผู้ใช้งานได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกเมนู “หน้าแรก” จากแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ 5.133 ระบบจะ
แสดงหน้าจอ “จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.133 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อ ให้ระบุชื่อที่ต้องการค้นหาแบบเต็ม หรือบางส่วนได้ 
2) รหัสผู้ใช้งาน ให้ระบุรหัสผู้ใช้งานได้ทั้งแบบเต็มและบางส่วน 
3) วันที่สร้าง ให้เลือกวันที่ 

โดยผลการค้นหาข้อมูลจะแสดงตาราง “รายการบัญชีผู้ใช้งาน” ดังแสดง
ในภาพที่ 5.133 ซ่ึงมีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขจ านวน 
2) คอลัมน์ชื่อผู้ใช้งาน แสดงชื่อ 
3) คอลัมน์รหัสผู้ใช้งาน แสดงรหัสผู้ใช้งาน 
4) คอลัมน์วันที่สร้าง แสดงวันที่สร้าง 
5) คอลัมน์วันที่แก้ไขล่าสุด แสดงวันที่แก้ไขล่าสุด 
6) คอลัมน์ดูรายละเอียด กดเพ่ือดูข้อมูลในรายละเอียดของบัญชี

ผู้ใช้งาน 
กดปุ่ม “ดู” ในช่อง “รายละเอียด” ระบบจะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลผู้ใช้งาน” 

ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.135 ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย 
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1) รหัสผู้ใช้งาน แสดงรหัสผู้ใช้งาน  
2) ชื่อ แสดงชื่อ  
3) นามสกุล แสดงนามสกุล 
4) โทรศัพท์ แสดงเบอร์ติดต่อ 
5) อีเมล แสดงอีเมล 
6) บทบาท แสดงบทบาท 

 
ภาพที่ 5.135 แสดงหน้าดูข้อมูลผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 
(4) จากนั้น ถ้ากดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือให้กลับไปยังหน้าจอ จัดการข้อมูล

ผู้ใช้งาน (ภาพที่ 5.133) 
5.6.1.3 ปลดล็อคผู้ใช้งาน 

ผู้ดูแลระบบสามารถปลดล็อคผู้ใช้งานไดโ้ดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เข้าเมนู “ปลดล็อคผู้ใช้งาน” ดังภาพที่ 5.136 ระบบจะแสดงหน้าจอปลด

ล็อคผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.136 
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ภาพที่ 5.136 แสดงหน้าปลดล็อคผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
 

(2) ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลบางรายการ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้
จากการระบุเงื่อนไขในกล่องค้นหาข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) รหัสผู้ใช้งาน ให้ระบุรหัสผู้ใช้งานได้ทั้งแบบเต็มและบางส่วน 
2) วันที่ส่งค าขอปลดล็อค ให้เลือกวันที่ 

โดยผลการค้นหาข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 5.136 ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล
ดังนี้ 

1) คอลัมน์ล าดับ แสดงตัวเลขจ านวน 
2) คอลัมน์รหัสผู้ใช้งาน แสดงรหัสผู้ใช้งาน 
3) คอลัมน์อีเมล แสดงอีเมล 
4) คอลัมน์วันที่ส่งค าขอปลดล็อค แสดงวันที่ส่งค าขอปลดล็อค 
5) คอลัมน์ปลดล็อคผู้ใช้งาน กดเพ่ือให้ระบบส่งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้งาน

ตามอีเมลที่ระบุมาโดยอัติโนมัติ 
(3) กดปุ่ม “เลือก” ท้ายรายการที่ต้องการปลดล็อค ระบบจะแสดงข้อความ 

“ส่งรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.137 
(4) กด “OK” 
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ภาพที่ 5.137 แสดงกล่องข้อความจากระบบหลังจากปลดล็อคผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ  

 
5.6.1.4 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (หัวข้อ 5.2.7.1)  

5.6.1.5 แจ้งลืมรหัสผ่าน 
ผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้ โดยรายละเอียดการท างาน

เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องแจ้งลืมรหัสผ่าน (หัวข้อ 5.2.7.2) 
5.6.1.6 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยรายละเอียดการท างาน
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการในหัวข้อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เรื่องเปลี่ยนรหัสผ่าน (หัวข้อ 5.2.7.3)  
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บทที่ 6 

วิธีการติดตั้งซอฟแวร์ 

 
6.1 การติดตั้ง Application Software ที่พัฒนา 

 
ระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐมมีสถาปัตยกรรมรูปแบบ Web-

based Application จึงจ าเป็นต้องมีการน าระบบไปติดตั้งบนเครือข่ายของผู้ให้บริการ Hosting โดย
ผู้พัฒนาใช้บริการจาก www.smarterasp.net 

 
6.1.1 ขั้นตอนการติดตั้ง Source Code 

การติดตั้ง Source Code ไปยังเครือข่ายของผู้ให้บริการ Hosting มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) ใช้ FileZilla เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและ FTP ที่วางไฟล์ของเครือข่ายผู้
ให้บริการ เมื่อเปิดโปรแกรม ไปที่เมนูบาร์และเลือก File > Site Manager ดังแสดงในภาพที่ 6.1  

 

 

ภาพที่ 6.1 แสดงการเชื่อมต่อไปที่วางไฟล์ของผู้ให้บริการ Hosting 
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2) ระบุค่าต่างๆเพ่ือ set ไปที่วางไฟล์ของเครือข่ายผู้ให้บริการดังแสดงในภาพที่ 6.2 
 

 

ภาพที่ 6.2 แสดงการตั้งค่าการชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Hosting 
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3) เมื่อ Connect ส าเร็จแล้ว จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 6.3 โดยส่วนของผู้ใช้งาน
คือส่วนที่ 1 และส่วนของเครือข่ายผู้ให้บริการคือส่วนที่ 2 

 

ภาพที่ 6.3 แสดงการเชื่อมต่อผู้ให้บริการ Hosting ส าเร็จแล้ว 
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4) ย้ายไฟล์ที่เป็น web ที่พัฒนาขึ้นมาไปไว้ที่ site 1 ของเครือข่ายผู้ให้บริการ ดัง
แสดงในภาพที่ 6.4 

 

 

ภาพที่ 6.4 แสดงการย้ายไฟล์แอพพลิเคชันไปยังผู้ให้บริการ Hosting  

 
5) เข้าสู่เว็บไซต์ www.smarterasp.net แล้ว login เข้าสู่ระบบดังแสดงในภาพที่ 6.5 

ภาพที่ 6.5 แสดงการเข้าสู่ระบบในหน้าแรกของผู้ให้บริการ Hosting 
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6) ในหน้าแรกจะเห็นว่ามีแอพชื่อเดียวกับชื่อ User ของเราแสดงอยู่ใน control 
Panel แล้วดังแสดงในภาพที่ 6.6 

 

 

ภาพที่ 6.6 แสดงหน้าแรกของผู้ให้บริการ Hosting 
 

6.1.2 ขั้นตอนการติดตั้ง Database 
การติดตั้ง Database ไปยังเครือข่ายของผู้ให้บริการ Hosting มีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) ใช้ FileZilla เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและ FTP ที่วางไฟล์ของเครือข่ายผู้

ให้บริการ แล้วย้ายไฟล์ที่เป็น database (.bak) ที่พัฒนาขึ้นมาไปไว้ที่ db ของเครือข่ายผู้ให้บริการ 
ดังแสดงในภาพที่ 6.7 
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ภาพที่ 6.7 แสดงการย้ายไฟล์ Database ไปยังผู้ให้บริการ Hosting 

 
2) ในหน้าแรกของเว็บไซต์เครือข่ายผู้ให้บริการ เมื่อกด Control Panel แล้ว หน้า

จะแสดงแถบเมนูข้ึนมาด้านบน เลือก Database ดังแสดงในภาพที่ 6.8 

 

ภาพที่ 6.8 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง Database  
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3) เลือก +MSSQL Database ดังแสดงในภาพที่ 6.9 แล้วระบุข้อมูลชื่อ 
database / password ดังแสดงในภาพที่ 6.10 เมื่อกด Submit แล้ว จะได้หน้าจอดังแสเลดงใน
ภาพที่ 6.11 

 

 

ภาพที่ 6.9 แสดงเลือก Database ของระบบที่พัฒนา 

 

 

ภาพที่ 6.10 แสดงหน้าระบุ Database Name/Password เพ่ือติดตั้ง Database 
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ภาพที่ 6.11 แสดงการติดตั้ง Database ส าเร็จแล้ว 

 
4) เลือก Action แล้วเลือก Restore Database ดังแสดงในภาพที่ 6.12 
 

ภาพที่ 6.12 แสดงการ Restore Database 
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5) เลือกไฟล์ database ที่อยู่ใต้โฟลเดอร์ db ชื่อไฟล์จะไปปรากฎในช่อง submit 
ด้านขวา กด Submit ดังแสดงในภาพที่ 6.13 จากนั้นจะได้หน้าจอดังแสดงในภาพที่ 6.14 

 

ภาพที่ 6.13 แสดงการระบุไฟล์ Database ที่ต้องการ Restore  

 

 

ภาพที่ 6.14 แสดงการ Restore Database ส าเร็จแล้ว 
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บทที่ 7 
งานที่ผู้ดูแลระบบต้องจัดท า 

 
7.1. งานที่ผู้ดูแลระบบ (System Admin) ต้องท ามีดังนี้  

 
7.1.1 การ Backup Database 

การ Backup Database จากเครือข่ายของผู้ให้บริการ Hosting มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) กด Action แล้วเลือก Backup Database ดังแสดงในภาพที่ 7.1 
 

 
ภาพที่ 7.1 แสดงขั้นตอนการ Backup Database 
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2) ระบุชื่อไฟล์ Backup แล้วกด Submit ดังแสดงในภาพที่ 7.2 ระบบจะแสดง
ข้อความยืนยันดังแสดงในภาพที่ 7.3 หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ Backup สามารถท าได้โดยกด File 
ที่เมนูด้านบน แล้วไปที่ path/db จะมีไฟล์ที่ backup ไว้ดังแสดงในภาพที่ 7.4  

 

 
ภาพที่ 7.2 แสดงการระบุชื่อไฟล์เพ่ือ Backup Database 
 

 
ภาพที่ 7.3 แสดงข้อความยืนยันการ Backup Database ส าเร็จแล้ว 
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ภาพที่ 7.4 แสดงยืนยันการ Backup Database ส าเร็จแล้ว
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ภาคผนวก ก 
ตัวแบบระบบในขั้นวิเคราะห์ 

 
1. Use Case Diagram ของระบบ ดังแสดงในภาพที่ ก.1 
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ภาพที่ ก.1 Use Case Diagram แสดงขอบเขตการท างานของกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม
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2. Use Case Description ของระบบ ดังแสดงในตารางที่ ก.1 – ก.68 
 
Subsystem ระบบจัดการข้อมูลรถ 

Subsystem 
Name 

ระบบจัดการข้อมูลรถ 

Use Case Diagram 

 
Related 
Use Case 
Description 

- ค้นหาข้อมูลรถ 

- เพ่ิมข้อมูลรถ 

- แก้ไขข้อมูลรถ 

- ดูข้อมูลรถ 

- เปลี่ยนสถานะรถหมดอายุ 

- ตัดจ าหน่าย 
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ตารางที่ ก.1 
 
Use Case Description ของค้นหาข้อมูลรถ 
Use Case No.: 1 
Use Case Name: ค้นหาข้อมูลรถ 
Scenario: ค้นหาข้อมูลรถ 

Triggering Event: ต้องการตรวจสอบข้อมูลรถ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลรถ เพื่อดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรถที่บันทึกไว้ 

โดยค้นหาได้จาก ทะเบียนรถสถานะรถ หรือประเภทรถ ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหา
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ทะเบียนรถ เลขกิโลเมตร เช็คระยะครั้งล่าสุด(กิโลเมตร) 
ครบรอบเช็คระยะ(กิโลเมตร) สถานะรถ ประเภทรถ  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: - เพิ่มข้อมูลรถ 

- แก้ไขข้อมูลรถ 
- ดูข้อมูลรถ 
- ตัดจ าหน่าย 

Preconditions: มีข้อมูลรถในระบบ 
Post Conditions: ผลการค้นหาถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ค้นหาข้อมูลรถ 1.1 แสดงข้อมูลรถทั้งหมดที่บันทึกใน
ระบบ พร้อมฟอร์มระบุเง่ือนไขการ
ค้นหา 

2. ระบุเง่ือนไขการค้นหาได้แก่ ทะเบียน
รถ สถานะรถ หรือประเภทรถ  

2.1 แสดงผลการค้นหาข้อมูล ซึ่งประกอบ
ไปด้วยทะเบียนรถ เลขกิโลเมตร เช็ค
ระยะครั้งล่าสุด(กิโลเมตร) ครบรอบ
เช็คระยะ(กิ โลเมตร)  สถานะรถ 
ประเภทรถ รายละเอียด และเปลี่ยน
สถานะรถ 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า ไมม่ีรายการรถในระบบ 
2.1 สามารถเพิ่มข้อมลูรถได้ (Use Case เพิ่มข้อมูลรถ) 
2.1 สามารถแก้ไขข้อมลูรถได้ (Use Case แก้ไขข้อมูลรถ) 
2.1 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลรถได้ (Use Case ดูข้อมูลรถ) 
2.1 สามารถตัดจ าหน่ายรถที่หมดอายุได้ (Use Case ตัดจหน่าย) 
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ตารางที่ ก.2  
 
Use Case Description ของเพ่ิมข้อมูลรถ 
Use Case No.: 2 
Use Case Name: เพิ่มข้อมูลรถ 
Scenario: เพิ่มข้อมูลรถใหม ่

Triggering Event: เมื่อได้รับสมุดทะเบียนรถใหม่ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลรถใหม่เข้าสู่ระบบได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลรถ 

Preconditions: - ไม่มีข้อมูลรถที่ต้องการเพิ่มในระบบ 
- มีข้อมูลประเภทรถในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลรถใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบโดยมีสถานะรถเป็น “พร้อมให้บริการ” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิ่มข้อมูลรถใหม่ 1.1 แสดงฟอร์มให้เพิ่มข้อมูลรถใหม่ 

2. เพิ่มรายละเอียดรถ ซึ่งประกอบไป
ด้วย เลขทะเบียน ความยาว ความ
กว้าง ความสูงของส่วนบรรทุก 
ปริมาตรรถเป็นตันและลูกบาศก์เมตร 
วันท่ีซื้อมา อายุการใช้งาน และ/หรือ
ภาพประกอบ 

 

3. ยืนยันการเพิม่ข้อมูลรถใหม ่ 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเลข
ทะเบียน ประเภทรถ วันท่ีออกรถ 
อายุการใช้งาน เลขกิโลเมตรรถ เชค็
ระยะครั้งล่าสุด และรอบการเช็ค
ระยะ  

3.2 บันทึกข้อมูลรถใหมเ่ข้าระบบโดยมี
สถานะเป็น พร้อมใช้งาน 

3.3 แสดงรายการรถที่มีในระบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีเลขทะเบียนรถซ้ ากับท่ีมใีนระบบ ระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูล
ซ้ าและไมส่ามารถเพิ่มข้อมลูเข้าระบบได ้

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท า
การแก้ไข 
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ตารางที่ ก.3 
 
Use Case Description ของแก้ไขข้อมูลรถ  
Use Case No.: 3 
Use Case Name: แก้ไขข้อมูลรถ 
Scenario: แก้ไขข้อมูลรถ 

Triggering Event: เมื่อพบว่าข้อมูลรถในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรถในระบบได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลรถ 

Preconditions: มีข้อมูลรถที่ต้องการแก้ไขอยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลรถในระบบถูกแก้ไข 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ แกไ้ขข้อมูลรถ 1.1 แสดงฟอร์มให้แกไ้ข โดยแสดงข้อมูล

เดิมของรถคันที่ต้องการแกไ้ข 

2. แก้ไขรายละเอยีดรถ ซึ่งประกอบไป
ด้วย เลขทะเบียน ความยาว ความ
กว้าง ความสูงของส่วนบรรทุก 
ปริมาตรรถเป็นตันและลูกบาศก์เมตร 
วันท่ีซื้อมา อายุการใช้งาน และ/หรือ
ภาพประกอบ 

 

3. ยืนยันการแกไ้ขข้อมูลรถ 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเลข
ทะเบียน ประเภทรถ วันท่ีออกรถ 
อายุการใช้งาน เลขกิโลเมตรรถ เชค็
ระยะครั้งล่าสุด และรอบการเช็ค
ระยะ 

3.2 บันทึกข้อมลูที่แก้ไขของรถลงระบบ 
3.3 แสดงรายการรถที่มีในระบบ 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีเลขทะเบียนรถซ้ ากับท่ีมใีนระบบ ระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูล
ซ้ าและไมส่ามารถเพิ่มข้อมลูเข้าระบบได ้

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท า
การแก้ไข 
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ตารางที่ ก.4 
 
Use Case Description ของดูข้อมูลรถ 
Use Case No.: 4 
Use Case Name: ดูข้อมูลรถ 
Scenario: ตรวจสอบข้อมูลรถ 

Triggering Event: เมื่อต้องการดูหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรถที่บันทึกไว้ในระบบ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรถที่บันทึกไว้ได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลรถ 

Preconditions: มีข้อมูลรถในระบบ 
Post Conditions: รายละเอียดข้อมูลรถถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ ดูข้อมูลรถ 1.1 แสดงข้อมูลรถที่บันทึกในระบบ ซึ่ง

ประกอบด้วย เลขทะเบียน ความ
ยาว ความกว้าง ความสูงของส่วน
บรรทุก ปริมาตรรถเป็นตันและ
ลูกบาศก์เมตร วันท่ีซื้อมา อายุการใช้
งาน และ/หรือภาพประกอบ 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.5 
 
Use Case Description ของเปลี่ยนสถานะรถหมดอายุ 
Use Case No.: 5 
Use Case Name: เปลี่ยนสถานะรถหมดอาย ุ
Scenario: เปลี่ยนสถานะรถให้บริการเป็น “พร้อมตัดจ าหน่าย” 

Triggering Event: เมื่อระบบตรวจสอบจากข้อมูลรถที่บันทึกในระบบพบว่ามีรถให้บริการที่ถึงก าหนด
หมดอายุงานให้บริการแล้ว 

Brief Description: กรณีที่รถครบก าหนดอายุการใช้งานแล้วระบบสามารถเปลี่ยนสถานะรถให้บริการที่ถึง
วันหมดอายุการให้บริการ จาก “พร้อมใช้งาน” เป็น “พร้อมตัดจ าหน่าย” ได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลรถให้บริการที่มสีถานะเป็น “พร้อมใช้งาน” และครบก าหนดอายุการใช้งานอยู่

ในระบบ 
Post Conditions: สถานะรถเปลี่ยนเป็น “พร้อมตัดจ าหน่าย” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เข้าสู่ระบบ 1.1 ค้นหารายการรถท่ีครบก าหนดอายุ
การใช้งานในวันที่ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 

1.2 ปรับสถานะรถเป็น “พร้อมตดั
จ าหน่าย” 

1.3 บันทึกข้อมูลสถานะรถที่แก้ไขเข้าสู่
ระบบ 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.6 
 
Use Case Description ของตัดจ าหน่าย 
Use Case No.: 6.1 
Use Case Name: ตัดจ าหน่าย 
Scenario: ตัดจ าหน่ายรถหมดอายุ 

Triggering Event: เมื่อมีการจ าหน่ายรถที่ไม่ใช้งานออกไปแล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลรถออกจากระบบได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลรถ 

Preconditions: มีรถที่มีสถานะเป็น “พร้อมตัดจ าหน่าย” อยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลรถทีต่ัดจ าหน่าย ถูกลบออกจากระบบ 

Flow of Activities: Actor System 
1. ระบุทะเบยีนรถที่ต้องการตัดจ าหน่าย 1.1 แสดงข้อมูลรถที่บันทึกในระบบ ซึ่ง

ประกอบด้วย เลขทะเบยีน ความยาว 
ความกว้าง ความสูงของส่วนบรรทุก 
ปริมาตรรถเป็นตันและลูกบาศก์เมตร 
วันท่ีซื้อมา อายุการใช้งาน และ/หรือ
ภาพประกอบ 

2. ท ารายการตัดจ าหน่าย 2.1 ให้ผู้ใช้ยืนยันการตัดจ าหนา่ย 
3. ยืนยันการตัดจ าหน่าย 3.1 ลบข้อมูลจากระบบ 

3.2 แสดงรายการรถที่มีทั้งหมดทีย่ังคงมี
ในระบบ 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.7 
 
Use Case Description ของตัดจ าหน่าย 
Use Case No.: 6.2 
Use Case Name: ตัดจ าหน่าย 
Scenario: เปลี่ยนสถานะรถให้บริการเป็น “ระงับช่ัวคราว” 

Triggering Event: แจ้งกรมการขนส่งแล้วว่าต้องการระงับการใช้รถเลขทะเบียนนี้ไว้ช่ัวคราวโดยหยุดการ
ต่อทะเบียนรถ 

Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะรถจาก “พร้อมใช้งาน” เป็น “ระงับช่ัวคราว” ได้กรณี
ต้องการหยุดใช้รถของกิจการช่ัวคราว 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลรถ 
Preconditions: มีข้อมูลรถให้บริการทีม่ีสถานะเป็น “พร้อมใช้งาน” ในระบบ 

Post Conditions: สถานะรถเปลี่ยนเป็น “ระงับช่ัวคราว” (หยุดการใช้งานช่ัวคราว) 
Flow of Activities: Actor System 

1. ระบุทะเบียนรถทีต่้องการเปลี่ยน
สถานะ 

1.1 แสดงข้อมลูรถที่บันทึกในระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย เลขทะเบยีน ความยาว 
ความกว้าง ความสูงของส่วนบรรทุก 
ปริมาตรรถเป็นตันและลูกบาศก์เมตร 
วันท่ีซื้อมา อายุการใช้งาน และ/หรือ
ภาพประกอบ 

2. บันทึกการเปลีย่นสถานะรถ 2.1 ให้ผู้ใช้งานยืนยันการเปลี่ยนสถานะรถ
เป็น ระงับช่ัวคราว 

3. ยืนยันเปลีย่นสถานะรถ 3.1 ปรับสถานะรถเป็น ระงับช่ัวคราว 
3.2 บันทึกข้อมูลสถานะรถท่ีแก้ไขลงระบบ 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.8 
 
Use Case Description ของตัดจ าหน่าย 
Use Case No.: 6.3 
Use Case Name: ตัดจ าหน่าย 
Scenario: เปลี่ยนสถานะรถให้บริการเป็น “พร้อมใช้งาน” 

Triggering Event: แจ้งกรมการขนส่งว่าต้องการใช้งานรถเลขทะเบียนนี้และต่อทะเบียนรถแล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะรถจาก “ระงับช่ัวคราว” เป็น “พร้อมใช้งาน” ได้กรณี

ต้องการน ารถท่ีหยุดใช้ช่ัวคราวกลับมาใช้งานตามปกติ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ค้นหาข้อมูลรถ 
Preconditions: มีข้อมูลรถให้บริการทีม่ีสถานะเป็น “ระงับช่ัวคราว” ในระบบ 
Post Conditions: สถานะรถเปลี่ยนเป็น “พร้อมใช้งาน” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ระบุทะเบียนรถทีต่้องการเปลี่ยน
สถานะ 

 

1.1 แสดงข้อมลูรถที่บันทึกในระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย เลขทะเบยีน ความยาว 
ความกว้าง ความสูงของส่วนบรรทุก 
ปริมาตรรถเป็นตันและลูกบาศก์เมตร 
วันท่ีซื้อมา อายุการใช้งาน และ/หรือ
ภาพประกอบ 

2. บันทึกการเปลีย่นสถานะรถ 2.1 ให้ผู้ใช้งานยืนยันการเปลี่ยนสถานะรถ
เป็นพร้อมใช้งาน 

3. ยืนยันเปลีย่นสถานะรถ 3.1 ปรับสถานะรถเป็น พร้อมใช้งาน 
3.2 บันทึกข้อมูลสถานะรถท่ีแก้ไขลงระบบ 

Exception 
Conditions: 
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Subsystem ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า 

Subsystem Name ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า 
Use Case Diagram 

 
Related Use Case 
Description 

- ค้นหาข้อมูลลูกค้า 
- เพ่ิมข้อมูลลูกค้า 
- แก้ไขข้อมูลลูกค้า 
- ดูรายชื่อลูกค้า 
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ตารางที่ ก.9 
 
Use Case Description ของค้นหาข้อมูลลูกค้า 
Use Case No.: 7 
Use Case Name: ค้นหาข้อมูลลูกค้า 
Scenario: ค้นหาข้อมูลลูกค้า 

Triggering Event: ต้องการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า เพื่อดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกค้าที่

บันทึกไว้ โดยค้นหาได้จากช่ือ เลขทะเบียนนิติบุคคล เบอร์ติดต่อ หรือจังหวัด ซึ่ง
ผลลัพธ์จากการค้นหาประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ล าดับ ช่ือลูกค้า เบอร์ติดต่อ อีเมลล์ 
จังหวัด  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: - เพิ่มข้อมูลลูกค้า 

- แก้ไขข้อมูลลูกค้า 
- ดรูายชื่อลูกค้า 

Preconditions: มีข้อมูลลูกค้าในระบบ 

Post Conditions: ผลการค้นหาถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ค้นหาลูกค้า 1.1 แสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่บันทึกใน
ระบบ พร้อมฟอรม์ระบเุงื่อนไขการ
ค้นหา 

2. ระบุเงื่อนไขการค้นหาได้แก่ ช่ือ เลข
ทะเบียนนิติบุคคล เบอร์ติดต่อ หรอื
จังหวัด  

2.1 แสดงผลการค้นหา ซึ่งประกอบด้วย 
ล าดับ ช่ือลูกค้า เบอร์ติดต่อ อีเมลล์ 
จังหวัด และรายละเอียด 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลูระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าไมม่ีรายชื่อลูกค้าในระบบ 
2.1 สามารถเพิ่มข้อมลูลูกค้าได้ (Use Case เพิ่มข้อมูลลูกคา้) 
2.1 สามารถแก้ไขข้อมลูลูกค้าได้ (Use Case แก้ไขข้อมูลลูกค้า) 
2.1 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลลกูค้าได้ (Use Case ดูข้อมูลลูกค้า) 
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ตารางที่ ก.10 
 
Use Case Description ของเพ่ิมข้อมูลลูกค้า 
Use Case No.: 8 
Use Case Name: เพิ่มข้อมูลลูกค้า 
Scenario: เพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม ่

Triggering Event: เมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้าใหม่ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลลูกค้า 

Preconditions: ไม่มีข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเพิ่มในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลลูกค้าใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ เพิม่ข้อมูลลูกค้าใหม ่ 1.1 แสดงฟอร์มให้เพิม่ข้อมูลลูกคา้ใหม่ 

2. เพิ่มรายละเอียดลูกค้า ซึ่งประกอบไป
ด้วย เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ 
นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ(บ้าน, 
มือถือ) แฟ็กซ์ อีเมลล์ ที่อยู่ จังหวัด 
รหัสไปรษณีร์ หมายเหตุ และ/หรือ
ภาพประกอบ ท่ีอยูปัจจุบันของลูกค้า 

 

3. ยืนยันการเพิ่มข้อมูลลูกค้า 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเลข
ทะเบียนนิติบุคคล และชื่อลูกค้า 

3.2 บันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าระบบ 
3.3 แสดงรายการลูกค้าท่ีมีในระบบ 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีเลขทะเบียนนิติบุคคลซ้ ากับที่มีในระบบ ระบบแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลซ้ าและไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลเข้าระบบได้ 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้
รับทราบเพ่ือท าการแก้ไข  
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ตารางที่ ก.11 
 
Use Case Description ของแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
Use Case No.: 9 
Use Case Name: แก้ไขข้อมูลลูกค้า 
Scenario: แก้ไขข้อมูลลูกค้า 

Triggering Event: เมื่อพบว่าข้อมูลลูกค้าในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าในระบบได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลลูกค้า 

Preconditions: มีข้อมูลลูกค้าอยูใ่นระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลลูกค้าในระบบถูกแก้ไข 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ แก้ไขข้อมูลลูกค้า 1.1 แสดงฟอร์มให้แก้ไข โดยแสดงข้อมูล

ลูกค้าเดิมของลูกค้าท่ีต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขรายละเอียดลูกค้า ประกอบไป
ด้ วย  เ ลขทะ เบี ยนนิ ติ บุ คคล  ช่ื อ 
นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ(บ้าน, 
มือถือ) แฟกซ์ อีเมลล์ ที่อยู่ จังหวัด 
รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ และ/หรือ
ภาพประกอบ ท่ีอยู่ปัจจุบันของลูกค้า 

 

3. ยืนยันการแก้ไขข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเลข
ทะเบียนนิติบุคคล และชื่อลูกค้า 

3.2 บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
3.3 แสดงรายการลูกค้าท่ีมีในระบบ 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีเลขทะเบียนนิติบุคคลซ้ ากับที่มีในระบบ ระบบแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลซ้ าและไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลเข้าระบบได้ 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้
รับทราบเพ่ือท าการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.12 
 
Use Case Description ของดูรายชื่อลูกค้า 
Use Case No.: 10 
Use Case Name: ดูรายชื่อลูกค้า 
Scenario: ดูข้อมูลลูกค้า 

Triggering Event: ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกค้าท่ีบันทึกไว้ในระบบได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลลูกค้า 

Preconditions: มีข้อมูลลูกค้าในระบบ 
Post Conditions: รายละเอียดข้อมูลลูกค้าถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ ดูข้อมูลลูกค้า 1.1 แสดงข้อมูลลูกค้าท่ีบันทึกในระบบ  

ซึ่งประกอบไปด้วย เลขทะเบียนนติิ
บุคคล ช่ือ นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ (บ้าน, มือถือ) แฟกซ์ อีเมล 
ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมาย
เหตุ และ/หรือภาพประกอบ ท่ีอยู่
ปัจจุบันของลูกค้า 

Exception 
Conditions: 
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Subsystem ระบบจัดการงานให้บริการ 

Subsystem Name ระบบจัดการงานให้บริการ 
Use Case Diagram 

 
Related Use Case 
Description 

- ค้นหาบริการ 

- สร้างรายการบริการ 
- แก้ไขรายการบริการ 
- ดูรายการบริการ 
- ท าใบเสนอราคา 
- แก้ไขใบเสนอราคา 
- ดูใบเสนอราคา 
- ยืนยันใช้บริการ 

 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

261 

261 

 

Subsystem ระบบจัดการงานให้บริการ (ต่อ) 

Related 
Use Case 
Description 

- ดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ 
- ท าตารางขนส่ง 
- ท าเอกสารงานให้บริการ 
- ท าใบรับของชั่วคราว 
- ยืนยันรับบริการ 
- ท าใบเรียกเก็บเงิน 
- ท าใบก ากับภาษี 
- ท าใบเสร็จรับเงิน 
- เสร็จสิ้นงานให้บริการ 
- ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า 
- ดูรายละเอียดการใช้บริการของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง 
- ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ 
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ตารางที่ ก.13 
 
Use Case Description ของค้นหาบริการ 
Use Case No.: 11 
Use Case Name: ค้นหาบริการ 
Scenario: ค้นหารายการให้บริการ 

Triggering Event: ต้องการตรวจสอบและด าเนินงานรายการบริการในข้ันตอนต่างๆ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลงานให้บริการ เพื่อดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลงาน

ให้บริการที่บันทึกไว ้โดยค้นหาได้จากชื่อลูกค้า วันท่ีสร้างรายการ วันที่ให้บริการ และว
ประเภทงานให้บริการ ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหา จะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ล าดับ 
รายการ วันที่สร้างรายการ วันที่ให้บริการ วันที่ท ารายการล่าสุด รายละเอียดสถานะ
งาน และท ารายการต่อ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: - สร้างรายการบริการ 

- แก้ไขรายการบริการ 
- ดูรายการบริการ 
- ท าใบเสนอราคา 
- แก้ไขใบเสนอราคา 
- ดูใบเสนอราคา 
- ยืนยันใช้บริการ 
- ดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ 
- ท าเอกสารงานให้บริการ 

Preconditions: มีข้อมูลรายการให้บริการในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลรายการใหบ้ริการถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ค้นหารายการบริการ 

 

1.1 แสดงข้อมูลรายการให้บริการทั้งหมด
ที่บันทึกในระบบ พร้อมฟอร์มระบุ
เงื่อนไขการค้นหา 

2. ระบุเงื่อนไขการค้นหา โดยระบุชื่อลูกค้า 
วันท่ีสร้างรายการ วันท่ีให้บริการ และ
ระบุประเภทงาน 
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ตารางที่ ก.13 
 

Use Case Description ของดูรายการให้บริการ (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

3. ยืนยันการค้นหา 3.1 แสดงผลการค้นหา ซึ่งประกอบด้วย 
ล าดับ รายการ วันท่ีสร้างรายการ 
วันท่ีให้บริการ วันที่ท ารายการล่าสุด 
รายละเอียดสถานะงาน และท า
รายการต่อ 

Exception 
Conditions:  

3.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าไมม่ีรายการใหบ้ริการในระบบ 
3.1 สามารถสร้างรายการบริการได้ (Use Case สร้างรายการบริการ) 
3.1 สามารถแก้ไขรายการบริการได้ (Use Case แก้ไขรายการบริการ) 
3.1 สามารถดรูายการบริการได้ (Use Case ดูรายการบริการ) 
3.1 สามารถท าใบเสนอราคาได้ (Use Case ท าใบเสนอราคา) 
3.1 สามารถแก้ไขใบเสนอราคาได ้(Use Case แก้ไขใบเสนอราคา) 
3.1 สามารถดูใบเสนอราคาได้ (Use Case ดูใบเสนอราคา) 
3.1 สามารถยืนยันใช้บริการได้ (Use Case ยืนยันใช้บริการ) 
3.1 สามารถดูข้อมลูยืนยันใช้บริการได้ (Use Case ดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ) 
3.1 สามารถท าเอกสารงานให้บรกิารได้ (Use Case ท าเอกสารงานให้บริการ) 
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ตารางที่ ก.14 
 
Use Case Description ของสร้างรายการบริการ 
Use Case No.: 12 
Use Case Name: สร้างรายการบริการ 
Scenario: เพิ่มข้อมูลการให้บริการใหม่ 

Triggering Event: ผู้ใช้งานได้รับการติดต่อจากลูกค้าเพื่อใช้บริการ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการให้บริการใหม่ได้ โดยหลังจากบันทึกข้อมูลระบบจะ

ก าหนดสถานะรายการให้บริการเป็น “รายการงานใหม่” ให้โดยอัตโนมัติ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 

Related Use Case: ค้นหาบริการ 
Preconditions: - มีข้อมูลลูกค้าในระบบ 

- มีข้อมูลสินค้าในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลรายการให้บริการใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบโดยมีสถานะบริการเป็น “รายการงาน
ใหม”่ 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิม่งานใหม ่ 1.1 แสดงฟอร์มใหเ้พิม่ข้อมูลงาน
ให้บริการใหม ่

2. ค้นหาลูกค้าไดโ้ดยระบุช่ือ เลข
ทะเบียนนิติบุคคล เบอร์ติดต่อ หรอื
จังหวัด 

2.1 แสดงผลการค้นหาตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
ซึ่งประกอบด้วย ช่ือลูกค้า เบอร์
ติดต่อ และอีเมลล ์

3. เลือกลูกค้า ที่ต้องการ 3.1 แสดงข้อมลูช่ือลูกค้าที่เลือก 
4. เพิ่มรายละเอียดอื่นๆ ของรายการ

ให้บริการ ตั้งแต่ วันท่ีให้บริการ ตน้
ทาง ปลายทาง รายละเอียดการ
ให้บริการ ท่ีอยู่ต้นทางและปลายทาง
บนแมพ 

 

5. เพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งประกอบไป
ด้วย ช่ือสินค้า จ านวนและประเภท
หน่วย และราคาต่อหน่วย 
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ตารางที่ ก.14 
 
Use Case Description ของสร้างรายการบริการ (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

6. ยืนยันการเพิ่มข้อมลูรายการสนิค้า 6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หน่วยและราคาต่อหน่วย  

6.2 บันทึกข้อมูลรายการสินค้าใหม่เข้าสู่
ระบบ 

7. ท าซ้ าข้อ 5-6 จนครบจ านวนสนิค้าท่ี
ลูกค้าสั่งซื้อ 

 

8. ยืนยันการเพิ่มข้อมลูรายการใหบ้ริการ
ใหม ่

8.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่ือ
ลูกค้า ต้นทาง และปลายทาง 

8.2 บันทึกข้อมูลรายการให้บริการใหม่เข้า
สู่ระบบ โดยมีสถานะงานเป็น 
รายการงานใหม ่

8.3 แสดงรายการงานให้บริการทีม่ีใน
ระบบ 

Exception 
Conditions: 

2.1 ถ้าไม่มีข้อมูลลูกค้าในระบบ ตอ้งเพิ่มข้อมูลลูกค้าก่อน (Use Case เพิ่มข้อมูล
ลูกค้า) 

5.1 ถ้าไม่มีข้อมูลสินค้าในระบบ ตอ้งเพิ่มข้อมูลสินค้าก่อน (Use Case จัดการข้อมลู
สินค้า) 

6.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 

8.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.15 
 
Use Case Description ของแก้ไขรายการบริการ 
Use Case No.: 13 
Use Case Name: แก้ไขรายการบริการ 
Scenario: แก้ไขข้อมูลการให้บริการ 

Triggering Event: เมื่อพบว่าข้อมูลการให้บริการในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายการให้บริการใหม่ได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาบริการ 

Preconditions: มีข้อมูลรายการบริการอยูใ่นระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลบริการในระบบถูกแก้ไข 

Flow of Activities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actor System 
1. ท ารายการ แกไ้ขงานใหม่ โดยระบุ

รายการบริการทีต่้องการแก้ไข 
1.1 แสดงฟอร์มให้แกไ้ข โดยแสดงข้อมูล

เดิมของงานให้บริการที่ต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขรายละเอยีดงานให้บริการ ซึง่
ประกอบด้วย วันท่ีให้บริการ ต้นทาง 
ปลายทาง รายละเอยีดการให้บริการ 
ที่อยู่ต้นทางบนแมพ ท่ีอยู่ปลายทาง
บนแมพ และรายการสินค้า 

 

กรณีที่ลบรายการสินค้าในรายการ
บริการ:  
3a. ลบรายการสินค้า ที่ต้องการ 
 
กรณีเพิม่รายการสินค้าในรายการบริการ: 
3b. เพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้า ประกอบไป

ด้วย สินค้า จ านวนและประเภท
หน่วย และราคาต่อหน่วย 

 
 
3a.1 ลบรายการสินค้าในข้อมูลรายการ

ให้บริการออกจากระบบ  

4b. ยืนยันการเพิ่มข้อมลูรายการสินค้า 4b.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หน่วยและราคาต่อหน่วย 

4b.2 บันทึกข้อมูลรายการสินค้าใหม่เข้าสู่
ระบบ 
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ตารางที่ ก.15 
 

Use Case Description ของแก้ไขรายการบริการ (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

5. ยืนยันการแกไ้ขข้อมูล 5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่ือ
ลูกค้า ต้นทาง และปลายทาง 

5.2 บันทึกข้อมูลรายการให้บริการที่แก้ไข
เข้าสู่ระบบ  

5.3 แสดงรายการงานให้บริการทีแ่ก้ไข 

Exception 
Conditions: 

3b.1 ถ้าไม่มีข้อมูลสินค้าในระบบ ต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าก่อน (Use Case จัดการข้อมลู
สินค้า) 

4b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไมถู่กต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานใหร้ับทราบเพื่อท า
การแก้ไข 

5.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที ่ก.16 
 
Use Case Description ของดูรายการให้บริการ 
Use Case No.: 14 
Use Case Name: ดรูายการให้บริการ 
Scenario: ดูข้อมูลรายการใหบ้ริการ 

Triggering Event: ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการให้บริการ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถดูหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการบริการที่บันทึกไว้ใน

ระบบได้ 
Actor: เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ค้นหาบริการ 
Preconditions: มีข้อมูลรายการให้บริการในระบบ 
Post Conditions: รายละเอียดข้อมูลรายการให้บริการถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ดขู้อมลูรายการงานใหม่ 
โดยระบุรายการบริการที่ต้องการดู
รายละเอียด 

1.1 แสดงข้อมูลรายการงานใหม่ทีบ่ันทึก
ในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ช่ือ
ลูกค้า วันท่ีให้บริการ ต้นทาง 
ปลายทาง รายละเอยีดการ
ให้บริการ และ/หรือ รายการสินคา้
ในตารางรายการสินค้า ที่อยู่ต้นทาง
บนแมพ ท่ีอยู่ปลายทางบนแมพ 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.17 
 
Use Case Description ของท าใบเสนอราคา 
Use Case No.: 15 
Use Case Name: ท าใบเสนอราคา 
Scenario: เพิ่มข้อมูลใบเสนอราคา 

Triggering Event: เมื่อผู้ใช้งานสร้างรายการให้บริการแล้ว และลูกค้าขอให้ส่งใบเสนอราคาให้ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบเสนอราคาได้ โดยระบุรายการบริการที่ต้องการท าใบเสนอ

ราคา พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดที่ต้องปรากฏในใบเสนอราคา เช่น หัวข้อ
เรื่องของใบเสนอราคา หน่วยงานที่ต้องการส่งให้ และรายการสินค้า โดยหลังจาก
บันทึกข้อมูลระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการให้บริการจาก “รายการงานใหม่” เป็น 
“ท าใบเสนอราคา” ให้โดยอัตโนมัติ  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ค้นหาบริการ 

Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการที่มสีถานะงานเป็น “รายการงานใหม่” ในระบบ 
- มีข้อมูลสินค้าในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลในใบเสนอราคาใหมถู่กเพิ่มเข้าสู่ระบบ โดยมีสถานะงานเป็น “ท าใบเสนอราคา” 
Flow of Activities: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actor System 
1. ท ารายการ ท าใบเสนอราคา 1.1 แสดงฟอร์มให้เพิม่ข้อมูลใบเสนอราคา 

พร้อมท้ังแสดงข้อมูลในใบเสนอราคา
ที่น ามาจากรายการให้บริการที่บันทึก
ไว้ในระบบ 

2. เพิ่มรายละเอียดใบเสนอราคา 
ประกอบไปด้วย เรื่อง หน่วยงาน และ
หมายเหต ุ

 

กรณีที่ลบรายการสินค้าในรายการ
ให้บริการ:  
3a. ลบรายการสินค้า ที่ต้องการแก้ไข 

 
 
3a.1 ลบรายการสินค้าในข้อมูลรายการ

ให้บริการออกจากระบบ  
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ตารางที่ ก.17 
 

Use Case Description ของท าใบเสนอราคา (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

กรณีเพิม่รายการสินค้าในรายการ
ให้บริการ: 
3b. เพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้า ประกอบไป

ด้วย สินค้า จ านวนและประเภท
หน่วย และราคาต่อหน่วย 

 
 

4b. ยืนยันการเพิ่มข้อมลูรายการสินค้า 4b.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หน่วยและราคาต่อหน่วย 

4b.2 บันทึกข้อมูลรายการสินค้าใหม่เข้า
สู่ระบบ 

5. ยืนยันการเพิม่ข้อมูลใบเสนอราคา 5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เรื่อง และหน่วยงาน 

5.2 บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาใหม่เข้าสู่
ระบบ โดยเปลี่ยนสถานะงานจาก 
รายการงานใหม่ เป็น ท าใบเสนอ
ราคา 

5.3 แสดงรายการงานบริการ 
Exception 
Conditions: 

3b.1 ถ้าไม่มีข้อมูลสินค้าในระบบ ต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าก่อน (Use Case จัดการข้อมลู
สินค้า) 

4b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไมถู่กต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานใหร้ับทราบเพื่อท า
การแก้ไข 

5.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.18 
 
Use Case Description ของแก้ไขใบเสนอราคา 
Use Case No.: 16 
Use Case Name: แก้ไขใบเสนอราคา 
Scenario: แก้ไขข้อมูลใบเสนอราคา 

Triggering Event: พบว่าข้อมูลใบเสนอราคาในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลใบเสนอราคาได้ โดยระบุรายการบริการที่ต้องการแก้ไขใบ

เสนอราคา ซึ่งการแก้ไขใบเสนอราคาสามารถเพิ่มลบรายการสินค้าในใบเสนอราคา 
และสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อเรื่องและหน่วยงานท่ีต้องการส่งใบเสนอราคาให้ได้  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาบริการ 
Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการที่มีสถานะงานเป็น “ท าใบเสนอราคา”บริการในระบบ 

- มีข้อมูลในใบเสนอราคาในระบบ 
- มีข้อมูลสินค้าในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลในใบเสนอราคาในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ แกไ้ขใบเสนอราคา โดย
ระบุรายการให้บริการของใบเสนอ
ราคาที่ต้องการแกไ้ข 

1.1 แสดงฟอร์มให้แกไ้ข โดยแสดงข้อมูล
เดิมของใบเสนอราคาที่ต้องการแกไ้ข 

2. แก้ไขรายละเอยีดใบเสนอราคา 
ประกอบด้วย เรื่อง หน่วยงาน และ
หมายเหต ุ

 

กรณีที่ลบรายการสินค้าในรายการ
ให้บริการ:  
3a. ลบรายการสินค้า ที่ต้องการแก้ไข 

 
 
3a.1 ลบรายการสินค้าในหัวข้อรายการ

ให้บริการออกจากระบบ 

กรณีเพิม่รายการสินค้าในรายการ
ให้บริการ: 
3b. เพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้า ประกอบไป

ด้วย สินค้า จ านวนและประเภท
หน่วย และราคาต่อหน่วย 
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ตารางที่ ก.18 
 

Use Case Description ของแก้ไขใบเสนอราคา (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

กรณีเพิม่รายการสินค้าในรายการ
ให้บริการ: 
3b. เพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้า ประกอบไป

ด้วย สินค้า จ านวนและประเภท
หน่วย และราคาต่อหน่วย 

 
 

4b. ยืนยันการเพิ่มข้อมลูรายการสินค้า 4b.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หน่วยและราคาต่อหน่วย 

4b.2 บันทึกข้อมูลรายการสินค้าใหม่เข้าสู่
ระบบ 

5. ยืนยันการแกไ้ขข้อมูลใบเสนอราคา 5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรื่อง 
และหน่วยงาน 

5.2 บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาที่แก้ไขเข้าสู่
ระบบ 

5.3 แสดงรายการงานบริการ 
Exception 
Conditions: 

3b.1 ถ้าไม่มีข้อมูลสินค้าในระบบ ต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าก่อน (Use Case จัดการข้อมลู
สินค้า) 

4b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไมถู่กต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานใหร้ับทราบเพื่อท า
การแก้ไข 

5.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.19 
 
Use Case Description ของดูข้อมูลใบเสนอราคา 
Use Case No.: 17 
Use Case Name: ดูข้อมูลใบเสนอราคา 
Scenario: ดูข้อมูลใบเสนอราคา 

Triggering Event: ตรวจสอบข้อมลูของใบเสนอราคาของลูกค้า 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถดูหรือตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมลูใบเสนอราคาที่

บันทึกไว้ในระบบได ้
Actor: เจ้าหน้าท่ีบริการ 

Related Use Case: ค้นหาบริการ 
Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการที่มีสถานะงานเป็น “ท าใบเสนอราคา”บริการในระบบ 

- มีข้อมูลในใบเสนอราคาในระบบ 

Post Conditions: รายละเอียดข้อมูลใบเสนอราคาถกูแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ดขู้อมลูใบเสนอราคา โดย
ระบุรายการให้บริการของใบเสนอ
ราคาที่ต้องการด ู

1.1 แสดงข้อมูลในรายละเอียดของใบ
เสนอราคาที่บันทึกในระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วยวันท่ี ช่ือลูกค้า วันท่ี
ให้บริการ เรื่อง หน่วยงาน หมายเหตุ 
และรายการสินค้า 

Exception 
Conditions: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

274 

274 

 

ตารางที่ ก.20 
 
Use Case Description ของยืนยันใช้บริการ 
Use Case No.: 18 
Use Case Name: ยืนยันใช้บริการ 
Scenario: เพิ่มข้อมูลยืนยันใช้บริการ 

Triggering Event: ภายหลังจากได้รับการยืนยันใช้บริการจากลูกค้าแล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถบันทึกการยืนยันใช้บริการจากลูกค้าได้ โดยเมื่อยืนยันแล้ว ผู้ใช้งานจึง

จะสามารถน าไปท าตารางขนส่งเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ โดยหลังจากบันทึกข้อมูล
ระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการให้บริการจาก “ท าใบเสนอราคา” เป็น “ยืนยันใช้
บริการ” ให้โดยอัตโนมัติ  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: ค้นหาบริการ 

Preconditions: - มีข้อมูลงานบริการในระบบโดยมีสถานะงานเป็น “ใบเสนอราคา” 
- มีข้อมูลใบเสนอราคาในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลยืนยันใช้บริการถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ โดยมีสถานะบริการเป็น “ยืนยันใช้บริการ” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ยืนยันใช้บริการ 1.1 แสดงฟอร์มให้เพิ่มข้อมูลยืนยันใช้
บริการ 

2. ยืนยัน หรือ  ปฏิ เ สธ  พร้ อมระบุ
เหตุผล (ถ้ามี) 

 

3. ยืนยันการท ารายการ 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้
บริการ 

3.2 เปลี่ยนสถานะของรายการใหบ้ริการ
จาก “ท าใบเสนอราคา” เป็น 
“ยืนยันใช้บริการ” 

3.3 แสดงหน้าจอรายการงานท่ีมีในระบบ 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.21 
 
Use Case Description ของดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ 
Use Case No.: 19 
Use Case Name: ดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ 
Scenario: ดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ 

Triggering Event: ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบว่ารายการบริการใดที่ได้รับการยืนยันใช้บริการแล้ว เพื่อจะ
ได้ด าเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป 

Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถดูหรือตรวจสอบการยืนยันใช้บริการในระบบได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ค้นหาบริการ 
Preconditions: มีข้อมูลงานบริการที่มีสถานะรายการให้บริการเป็น “ยืนยันใช้บริการ” ในระบบ 
Post Conditions: รายละเอียดข้อมูลยืนยันใช้บริการถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ดูข้อมูลยืนยันใช้บริการ 
โดยระบุรายการให้ลริการที่ต้องการ 

1.1 แสดงข้อมูลยืนยันใช้บริการที่บันทึกใน
ระบบ ซึ่งประกอบด้วย วันที่ ช่ือลูกค้า 
วันท่ีให้บริการ ต้นทาง ปลายทาง เรื่อง 
หน่วยงาน หมายเหตุ ผลการยืนยันใช้
บริการ (กรณีปฎิเธ อาจมีเหตุผลได้) 
และตารางรายการสินค้า 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.22 
 
Use Case Description ของท าตารางขนส่ง 
Use Case No.: 20.1 
Use Case Name: ท าตารางขนส่ง 
Scenario: เพิ่มรายการขนส่งสินค้า 

Triggering Event: เมื่อได้รับการยืนยันใช้บริการจากลูกค้าแล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายการขนส่งเข้าระบบเพื่อใช้ส าหรับวางแผนการจัดส่งสินค้า

ให้กับลูกค้าได้ โดยหลังจากบันทึกข้อมูลระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการให้บริการจาก 
“ยืนยันใช้บริการ” เป็น “ท าตารางขนส่ง” ให้โดยอัตโนมัติ  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: - 
Preconditions: - มีข้อมูลรถในระบบ 

- มีข้อมูลรายการสั่งซื้อของลูกค้ารายนี้ในระบบ 
- มีข้อมูลรายการให้บริการที่มีสถานะงานเป็น “ยืนยันใช้บริการ”บริการในระบบ 

Post Conditions: - ข้อมูลรายการขนส่งถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ  
- สถานะของรายการให้บริการถูกปรับเป็น “ท าตารางให้บริการ” 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ ท าตารางขนส่ง 1.1 แสดงข้อมูลส่วนต่าง ๆ 5 ส่วนดังนี้ 

ข้อมูลรายการให้บริการ รายการรถท่ี
มีงานขนส่ง ณ วันท่ีเลือก รายการ
สั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพิม่รายการ
ขนส่ง และรายการรถที่พร้อม
ให้บริการ ณ วันปัจจุบัน พร้อมท้ัง
ฟอร์มให้เพิ่มข้อมลูรายการขนส่ง  

2. ระบุหรือเปลี่ยน วันท่ีให้บริการ 
พร้อมท้ังรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ 
(ถ้ามี) 

 

3. ยืนยันการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วันท่ีให้บริการ 

3.2 บันทึกข้อมูลงานบริการเข้าสู่ระบบ 
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ตารางที่ ก.22 
 
Use Case Description ของท าตารางขนส่ง (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

4. เพิ่มรายการขนส่งซึ่งประกอบด้วย 
ทะเบียนรถ สินค้า จ านวนหน่วย 
จ านวนเที่ยว หน่วยรวม และวันที่
ขนส่ง 

 

5. ยืนยันการเพิ่มข้อมูลรายการขนส่ง 5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วันท่ีขนส่ง จ านวนหน่วยท่ีขนของรถ
ที่ใช้ขนส่ง 

5.2 บันทึกข้อมูลรายการขนส่งเข้าสู่ระบบ 
โดยเปลี่ยนสถานะของรายการ
ให้บริการจาก ยืนยันใช้บริการ เปน็ 
ท าตารางขนส่ง 

5.3 แสดงรายการขนส่งที่เพ่ิม 
6. ยืนยันสิ้นสุดการเพิ่มรายการขนส่ง 6.1 เปลี่ยนสถานะของรายการใหบ้ริการ

จาก ท าตารางขนส่ง เป็น ท าเอกสาร
งานให้บริการ 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีวันที่ให้บริการเป็นวันที่ย้อนหลัง ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานและไม่สามารถ
ท ารายการต่อ หรือเพิ่มรายการขนส่งได้ 

4.1 ถ้าไม่มีข้อมูลรถในระบบ ต้องเพิ่มข้อมูลรถก่อน (Use Case เพิ่มข้อมูลรถ) 
5.1 กรณีวันท่ีให้บริการเป็นวันท่ีย้อนหลัง ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานและไม่สามารถท า

รายการต่อ หรือเพิ่มรายการขนส่งได้ 
6.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ

แก้ไข 
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ตารางที่ ก.23 
 
Use Case Description ของท าตารางขนส่ง 

Use Case No.: 20.2 
Use Case Name: ท าตารางขนส่ง 
Scenario: แก้ไขรายการให้บริการ 

Triggering Event: ลูกค้าเปลี่ยนวันท่ีต้องการรับของ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรายการให้บริการได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: - 

Preconditions: - มีข้อมูลรถในระบบ 
- มีข้อมูลรายการให้บริการที่มีสถานะงานเป็น “ท าตารางให้บริการ”ในระบบ 
- มีข้อมูลรายการขนส่งในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลรายการให้บริการในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ท าตารางขนส่ง 1.1 แสดงข้อมูลส่วนต่าง ๆ 5 ส่วนดังนี้ 
ข้อมูลรายการให้บริการ รายการรถท่ี
มีงานขนส่ง ณ วันท่ีเลือก รายการ
สั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพิม่รายการ
ขนส่ง และรายการรถที่พร้อม
ให้บริการ ณ วันปัจจุบัน พร้อมท้ัง
ฟอร์มให้แก้ไข โดยแสดงข้อมูลเดมิ
ของรายการขนส่งที่ต้องการแกไ้ข 

2. แก้ไขรายละเอยีดต่างๆไดด้ังนี ้
2a. วันท่ีให้บริการ และหมายเหตุ

ข้อมูลรายละเอยีดเพิม่เติมอื่น ๆ 
 
 
2b. รายการขนส่ง 
2b.1 ลบรายการขนส่ง 

 
2a.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

วันท่ีให้บริการ 
2a.2 บันทึกข้อมูลที่แก้ไขของรายการ

ให้บริการเข้าสู่ระบบ 
2b1.1 ลบข้อมูลรายการขนส่งออกจาก

ระบบ 

 
 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

279 

279 

 

ตารางที่ ก.23 
 
Use Case Description ของท าตารางขนส่ง (ต่อ) 
Flow of Activities: 

 
Actor System 

2b.2. เพิ่มรายการขนส่ง ใหม่ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย รถ สินค้า 
จ านวนหน่วย จ านวนเที่ยว 
หน่วยรวม ราคาเที่ยวละ
(บาท) และวันท่ีให้บริการ 

2b2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ให้บริการ การระบุจ านวน
หน่วยท่ีขนของรถให้บริการ 

2b2.2 บันทึกข้อมูลรายการขนส่งใหม่เข้า
สู่ระบบ  

2b2.3 แสดงรายการขนส่งที่เพ่ิม 

Exception 
Conditions: 

2a.1 กรณีวันท่ีให้บริการเป็นวันที่ย้อนหลัง ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานและไม่สามารถ
ท ารายการต่อ หรือเพิ่มรายการขนส่งได้ 

2b2.1 กรณีวันท่ีให้บริการเป็นวันท่ีย้อนหลัง ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานและไม่สามารถ
ท ารายการต่อ หรือเพิ่มรายการขนส่งได้ 
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ตารางที่ ก.24 
 
Use Case Description ของท าเอกสารงานให้บริการ 
Use Case No.: 21 
Use Case Name: ท าเอกสารงานให้บริการ 
Scenario: เพิ่มเอกสารงานให้บริการต่างๆ 

Triggering Event: ภายหลังจากท่ีผู้ใช้งานจัดรายการขนส่งแล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถบันทึก และดาวนโ์หลดเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบรับของช่ัวคราว ใบเรียก

เก็บ ใบก ากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน เป็น PDF ได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: - ท าใบรับของช่ัวคราว 
- บันทึกการไปส่งของ 
- ยืนยันการรับบริการ 
- ท าใบเรียกเก็บ 
- ท าใบก ากับภาษ ี
- ท าใบเสร็จรับเงิน 

Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการในระบบที่มีสถานะงานเป็น “ท าตารางขนส่ง” หรือ “ท า
เอกสารงานให้บริการ” 

- มีข้อมูลรายการขนส่งในระบบ 
Post Conditions: สถานะของรายการให้บริการถูกเปลี่ยนเป็น “ท าเอกสารงานให้บริการ” 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ ท าเอกสารงานให้บริการ 1.1 แสดงให้ผู้ใช้งานเลือกเอกสารที่ต้องการ

ท าพร้อมให้ระบุวันที่จัดท าเอกสาร 
2. ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการท า 

และวันท่ีในการจัดท า 
  

3. ยืนยันการท ารายการ 3.1 เปลี่ยนสถานะรายการให้บริการเป็น 
“ท าเอกสารงานให้บริการ”  

3.2 บันทึกข้อมูลวันที่ของเอกสารที่เลือก
เข้าสู่ระบบ 

3.3 แสดงรายการเอกสารที่มีในระบบตาม
ประเภทเอกสาร 
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ตารางที่ ก.24 
 
Use Case Description ของท าเอกสารงานให้บริการ (ต่อ) 
Exception 
Conditions: 

3.3 กรณไีม่มีข้อมูล ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่าไม่มีรายการในระบบ 
3.3 สามารถเพิ่มใบรบัของช่ัวคราวได้ (Use Case ท าใบรับของช่ัวคราว) 
3.3 สามารถท ารายการบันทึกการไปส่งของได้ (Use Case บันทึกการไปส่งของ) 
3.3 สามารถท ารายการยืนยันการรับบริการได้ (Use Case ยืนยันการรับบริการ) 
3.3 สามารถท าใบเรยีกเก็บได้ (Use Case ท าใบเรียกเก็บ) 
3.3 สามารถท าใบก ากับภาษไีด้ (Use Case ท าใบก ากับภาษี) 
3.3 สามารถท าใบเสร็จรับเงินได้ (Use Case ท าใบเสร็จรับเงิน) 
3.3 สามารถท ารายการเสรจ็สิ้นงานให้บริการได้ (Use Case เสรจ็สิน้งานให้บริการ) 
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ตารางที่ ก.25 
 
Use Case Description ของท าใบรับของชั่วคราว 
Use Case No.: 22.1 
Use Case Name: ท าใบรับของช่ัวคราว 
Scenario: เพิ่มข้อมูลและดาวน์โหลดใบรับของช่ัวคราว 

Triggering Event: เมื่อพนักงานขับรถพร้อมออกไปส่งของและต้องการใบรับของช่ัวคราวเพื่อใ ช้
ประกอบการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า 

Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถจัดท าและบันทึกใบรับของช่ัวคราวใหม่เข้าสู่ระบบ โดยสามารถดาวน์
โหลดเป็น PDF เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 
Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการที่มีสถานะงานเป็น “เอกสารงานให้บริการ” ในระบบ 

- มีข้อมูลรายการขนส่งในระบบ 
Post Conditions: - ข้อมูลใบรับของช่ัวคราวถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 

- สถานะของรายการขนส่งถูกเปลี่ยนเป็น “รอออกรถ” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ท าใบรับของช่ัวคราว 1.1 แสดงรายการขนส่งที่ยังไม่ไดท้ าใบรับ
ของช่ัวคราว ซึ่งประกอบด้วย เลขที่ใบ
รับของช่ัวคราว รายการสินค้า ปรมิาตร
ที่บรรทุก จ านวนเที่ยว รวม(หน่วย) 
ประเภทรถ ส่วนบรรทุก (ยาว/กว้าง/
สูง) (ลูกบาศก์เมตร/ตัน) และวันท่ี
ให้บริการ 

2. ระบุวันที่ให้บริการ 2.1 แสดงข้อมลูรายการขนส่งที่ยังไม่ได้ท าใบ
รับของช่ัวคราวตามวันท่ีที่ ระบุ ซึง่
ประกอบด้วย ทะเบียนรถ รายการ
สินค้า ปริมาตรที่บรรทุกจ านวนเทีย่ว 
รวม(หน่วย) ประเภทรถ ส่วนบรรทุก 
(ยาว/กว้าง/สูง) (ลูกบาศก์เมตร/ตนั) 
และวันท่ีให้บริการ 
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ตารางที่ ก.25  
 
Use Case Description ของท าใบรับของชั่วคราว (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

3. ระบุรายการขนส่ง ที่ต้องการท าใบรับ
ของช่ัวคราว 

3.1 แสดงข้อมลูรายการขนส่งที่ตอ้งการท า
ใบรับของช่ัวคราว โดยมีข้อมลู
ดังต่อไปนี้ หมายเลขรถยนต์ ยาว กว้าง 
สูงของส่วนบรรทุก ปริมาตร (ลูกบาศก์
เมตรและตัน) ชนิดรถ จ านวน(เทีย่ว) ใช้
งาน ส่งให้ ที่ดึงมาจากระบบ พร้อมทั้ง
ส่วนท่ีให้ผู้ใช้งานเพิ่มและแกไ้ขข้อมูล
ต่างๆ ในใบรับของช่ัวคราว 

4. เพิ่มและ/หรือแก้ไขข้อมลูใบรับของ
ช่ัวคราว ซึ่งประกอบไปด้วย เวลาที่ถึง
สถานท่ีส่งสินค้าใหลู้กค้า และเวลา
ออกจากสถานท่ีส่งสินค้าใหลู้กค้า 

 

5. ยืนยันการท ารายการ 5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หมายเลขรถยนต ์

5.2 สร้างเลขท่ีใบรับของช่ัวคราวและ
บันทึกข้อมูลใบรับของช่ัวคราวใหม่เข้า
สู่ระบบ 

5.3 ปรับสถานะรายการขนส่งเป็น “ออก
รถ”  

5.4 แสดงรายการใบรับของช่ัวคราวท่ีจัดท า
แล้ว 

5.5 แสดงข้อมูลรายการขนส่งในระบบที่ยัง
ไม่ได้ท าใบรับของช่ัวคราว 

6. พิมพ์ใบรับของช่ัวคราว โดยระบุเลขท่ี
ใบรับของช่ัวคราว 

6.1 สร้างใบรับของช่ัวคราวในรูปแบบท่ี
ก าหนด (PDF)  

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลูรายการขนส่งที่ยังไม่ได้ท าใบรับของช่ัวคราว ระบบแจ้งให้ผู้ใช้งาน
ทราบว่าไมม่ีรายการให้บริการ / รายการขนส่งที่ยังไม่ได้ท าใบรับของช่ัวคราว 
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ตารางที่ ก.26 
 
Use Case Description ของท าใบรับของชั่วคราว 
Use Case No.: 22.2 
Use Case Name: ท าใบรับของช่ัวคราว 
Scenario: แก้ไขข้อมูลและดาวนโ์หลดใบรับของช่ัวคราว 

Triggering Event: ลูกค้าต้องการเปลี่ยนวันที่ขนส่งสินค้า 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลใบรับของช่ัวคราวที่บันทึกในระบบได้ โดยสามารถแก้ไข

ข้อมูลดังต่อไปนี้ รายการขนส่ง หมายเลขรถยนต์ ยาว กว้าง สูงของส่วนบรรทุก 
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตรและตัน) ชนิดรถ จ านวน(เที่ยว) ใช้งาน ส่งให้ เวลาเข้าสถานที่
ส่งสินค้า และเวลาออกจากสถานท่ีส่งสินค้า 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 

Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการที่มีสถานะงานเป็น “เอกสารงานให้บริการ” ในระบบ 
- มีข้อมูลรายการขนส่งที่มีสถานะรถส่งของเป็น “รอออกรถ” ในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลใบรับของช่ัวคราวถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ท าใบรับของช่ัวคราว 1.1 แสดงรายการขนส่งที่ยังไม่ไดท้ าใบรับ
ของช่ัวคราว ซึ่งประกอบด้วย ทะเบียน
รถ เลขท่ีใบรับของช่ัวคราว รายการ
สินค้า ปริมาตรที่บรรทุก จ านวนเที่ยว 
รวม(หน่วย)  ประเภทรถ ส่วนบรรทุก 
(ยาว/กว้าง/สูง) (ลูกบาศก์เมตร/ตนั) 
และวันท่ีให้บริการ 

2. ระบุเลขท่ีใบรับของช่ัวคราวที่
ต้องการแก้ไข 

2.1 แสดงข้อมลูรายการขนส่งที่ท าใบรับของ
ช่ัวคราวตามเลขท่ีใบรับของช่ัวคราวท่ี
ระบุ ซึ่งประกอบด้วย เลขท่ีใบรบัของ
ช่ัวคราว รายการสินค้า ปรมิาตรที่
บรรทุก จ านวนเที่ยว รวม(หน่วย) 
ประเภทรถ ส่วนบรรทุก (ยาว/กว้าง/
สูง) (ลูกบาศก์เมตร/ตัน) และวันท่ี
ให้บริการ 
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ตารางที่ ก.26 
 
Use Case Description ของท าใบรับของชั่วคราว (ต่อ) 
Flow of Activities: 

 
Actor System 

3. ท ารายการแกไ้ขข้อมูลใบรับของ
ช่ัวคราว โดยสามารถแก้ไขข้อมูล
ดังนี ้
3a. แก้รายละเอียดของรายการ

ขนส่งเดิมที่ปรากฏในใบรับของ
ช่ัวคราวเดิม เช่น ปรมิาตรที่
บรรทุก จ านวนเที่ยว ประเภท
รถ 

 
 
 

3b. เปลี่ยนรายการขนส่งใหม ่
     3b.1 ยกเลิกรายการขนส่งเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b.2 ระบุรายการขนส่งใหม่ ท่ี

ต้องการเพิ่มในใบรับของ
ช่ัวคราว 

 
3b1.1 น ารายการขนส่งที่ยกเลิกออกจากใบ

รับของช่ัวคราว 
3b1.2 แสดงรายการขนส่งที่ยังไมไ่ด้ท าใบ

รับของช่ัวคราว ซึ่งประกอบไปด้วย 
เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว รายการ
สินค้า ปริมาตรที่บรรทุก จ านวน
เที่ยว รวม(หน่วย) ประเภทรถ ส่วน
บรรทุก (ยาว/กว้าง/สูง) (ลูกบาศก์
เมตร/ตัน) และวันที่ให้บริการ 

3b2.1 แสดงข้อมูลรายการขนส่งใหม่ที่
ต้องการท าใบรับของช่ัวคราว โดยมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้ หมายเลขรถยนต ์
ยาว กว้าง สูงของส่วนบรรทุก
ปริมาตร (ลูกบาศกเ์มตรและตัน) 
ชนิดรถ จ านวน(เที่ยว) ใช้งาน ส่งให้ 
ที่ดึงมาจากระบบ พร้อมทั้งส่วนท่ีให้
ผู้ใช้งานเพิ่มและแกไ้ขข้อมูลต่างๆ ใน
ใบรับของช่ัวคราว 
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ตารางที่ ก.26  
 

Use Case Description ของท าใบรับของชั่วคราว (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

4. ยืนยันการท ารายการ 4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น 
ข้อมูลหมายเลขรถยนต์ ปริมตรที่
บรรทุก 

4.2 แสดงข้อมูลใบรับของช่ัวคราวที่
ปรับปรุง 

4.3 แสดงรายการขนส่งที่ยังไม่ไดท้ าใบรับ
ของช่ัวคราว 

4.4 แสดงรายการใบรับของช่ัวคราวท่ีจัดท า
แล้ว 

5. พิมพ์ใบรับของช่ัวคราว โดยระบุ
เลขท่ีใบรับของช่ัวคราว 

5.1 สร้างใบรับของช่ัวคราวในรูปแบบท่ี
ก าหนด (PDF) 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลูใบรับของช่ัวคราว ระบบแจ้งใหผู้้ใช้งานทราบว่าไม่มรีายการงานใบ
รับของช่ัวคราวที่ระบ ุ

4.1 ถ้าข้อมูลที่แก้ไขไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

287 

287 

 

ตารางที่ ก.27 
 
Use Case Description ของบันทึกการไปส่งของ 
Use Case No.: 23 
Use Case Name: บันทึกการไปส่งของ 
Scenario: ยืนยันการไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามใบรับของช่ัวคราว 

Triggering Event: เมื่อพนักงานขับรถก าลังจะออกไปส่งของให้ลูกค้า  
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการส่งของให้กับลูกค้าได้แก่ พนักงานขับ

รถและเลขกิโลเมตรของรถก่อนออกไปส่งของให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 
Preconditions: - มีข้อมูลรายการขนส่งที่มีสถานะรายการขนส่งเป็น “รอออกรถ” ในระบบ 

- มีข้อมูลใบรับของช่ัวคราวในระบบ 
- มีข้อมูลพนักงานขับรถในระบบ 

Post Conditions: สถานะรายการขนส่งถูกเปลี่ยนเป็น “ก าลังให้บริการขนส่ง” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ยืนยันการไปส่งของ โดย
ระบุรายการขนส่ง/ใบรับของ
ช่ัวคราวที่ต้องการ 

1.1 แสดงข้อมลูในใบรับของช่ัวคราวที่
ต้องการไปส่งของ พร้อมทั้งฟอร์มที่ให้
ระบุช่ือพนักงานขับรถและเลขกิโลเมตร
ก่อนออกรถ 

2. ระบุ พนักงานขับรถ และเลข
กิโลเมตรของรถที่ให้บริการ 

 

3. ยืนยันการท ารายการ 3.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
พนักงานขับรถและเลขกิโลเมตรของ
รถก่อนให้บริการ 

3.2 บันทึกข้อมูลการใช้รถให้บริการในแต่
ละรายการเข้าสูร่ะบบ  

3.3 เปลี่ยนสถานะของรายการขนส่งจาก 
“ออกรถ” เป็น “ก าลังให้บริการ” 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.28 
 
Use Case Description ของยืนยันรับบริการ 
Use Case No.: 24 
Use Case Name: ยืนยันรับบริการ 
Scenario: ลูกค้ายืนยันการรับของตามใบรับของช่ัวคราว 

Triggering Event: เมื่อรถส่งของกลับมาถึงร้านค้าภายหลังจากส่งของให้ลูกค้าแล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลเลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถที่ให้บริการส่งของให้กับลูกค้า

แต่ละเที่ยวและกลับมาถึงร้านแล้วเข้าสู่ระบบได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 
Preconditions: - มีข้อมูลรายการขนส่งที่มีสถานะรายการขนส่งเป็น “ก าลังให้บริการขนส่ง” ในระบบ 

- มีข้อมูลใบรับของช่ัวคราวในระบบ 

Post Conditions: สถานะรายการขนส่งถูกเปลี่ยนเป็น “เสร็จงานขนส่ง” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการขนส่งเสร็จแล้ว โดยระบุ
รายการขนส่ง/ใบรับของช่ัวคราว  
ที่ต้องการ 

1.1 แสดงใบรับของช่ัวคราวที่ไปสง่ พร้อมทั้ง
ให้ผู้ใช้งานระบุเลขกิโลเมตรหลังการ
ขนส่งเสรจ็ 

2. ระบุ เลขกิโลเมตรปัจจุบันของรถ
ภายหลังการขนส่งเสร็จ 

 

3. ยืนยันการท ารายการ 3.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเลข
กิโลเมตรทีร่ะบ ุ

3.2 ปรับปรุงข้อมลูการใช้รถให้บรกิารในแต่
ละรอบเข้าสูร่ะบบ  

3.3 เปลี่ยนสถานะรายการขนส่งจาก 
“ก าลังให้บริการ” เป็น “เสร็จงาน
ขนส่ง” 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.29 
 
Use Case Description ของท าใบเรียกเก็บ 
Use Case No.: 25.1 
Use Case Name: ท าใบเรียกเก็บ 
Scenario: เพิ่มข้อมูลและดาวโหลดใบเรียกเก็บ 

Triggering Event: สิ้นเดือน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถจัดท าใบเรียกเก็บทุกสิ้นเดือนส าหรับรายการที่ส่งสินค้าครบแล้วส่งให้

ลูกค้าได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 
Preconditions: มีข้อมูลใบรับของช่ัวคราวและรายการขนส่ง(ของใบรับของช่ัวคราว) ที่มีสถานะรายการ

ขนส่งเป็น “เสร็จงานขนส่ง”ในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลใบเรียกเก็บถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ท าใบเรียกเก็บ 1.1 แสดงรายการที่ยังไม่ได้ท าใบเรียกเก็บ 
ซึ่งประกอบไปด้วย เลือกเลขท่ีใบรบัของ
ช่ัวคราว วันท่ีให้บริการ สินค้าทีส่ั่งซื้อ 
สินค้าท่ีได้รับแล้ว ราคาต่อหน่วย ราคา
ต่อเที่ยว และรวม(บาท)  

2. เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว 2.1 แสดงรายละเอียดของรายการที่เรียกเก็บ 
ซึ่งประกอบไปด้วย จ านวนเที่ยว 
รายการสินค้า จ านวนหน่วย ราคา/
หน่วย เที่ยวละ และรวม(บาท)  

2.2 แสดงราคาค่าบริการรวมก่อนคิด
ภาษีมูลคา่เพิ่มในใบก ากับภาษี ซึ่ง
ประกอบไปด้วย รวมเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(%) รวมทั้งสิ้น และฟอร์มเพิม่ข้อมูล 
ซึ่งประกอบไปด้วยรวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) 
นัดช าระ 

3. ท ารายการขั้นตอนที่ 2 ซ้ า จนครบ
ตามต้องการ 

 

 



Ref. code: 25595802037225NSY

290 

290 

 

ตารางที่ ก.29 
 
Use Case Description ของท าใบเรียกเก็บ (ต่อ) 
Flow of Activities: 

 
Actor System 

4. ให้ระบุอัตราภาษีมลูค่าเพิม่เป็น
เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงินรวมที่เป็น
ตัวอักษร และวันท่ีนัดช าระ 

 

5. ยืนยันท ารายการใบเรยีกเก็บ 5.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
อัตราภาษมีูลค่าเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ 
จ านวนเงินรวม (ตัวอักษร) และวันท่ีนัด
ช าระ 

5.2 บันทึกข้อมูลใบเรยีกเก็บเข้าสูร่ะบบ 
5.3 แสดงรายการใบเรียกเก็บท่ีบนัทึกเข้า

ระบบ 
6. พิมพ์ใบเรียกเก็บ 6.1 สร้างใบเรียกเก็บในรูปแบบท่ีก าหนด 

(PDF)  

Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีม่มีข้อมลูใบเรียกเก็บ ระบบแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าไมม่ีรายการในระบบ 
5.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ

แก้ไข 
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ตารางที่ ก.30 
 
Use Case Description ของท าใบเรียกเก็บ 
Use Case No.: 25.2 
Use Case Name: ท าใบเรียกเก็บ 
Scenario: แก้ไขข้อมูลและดาวน์โหลดใบเรียกเก็บ 

Triggering Event: พบข้อมูลใบเรียกเก็บในระบบมีข้อผิดพลาดหรือลูกค้าขอเปฃี่ยนแปลงข้อมูลวันที่นัด
ช าระหรือรอบการวางบิล 

Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและบันทึกข้อมูลใบเรียกเก็บ เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 
Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการที่มี สถานะงานเป็น “เอกสารงานให้บริการ” ในระบบ 

- มีข้อมูลรายการขนส่งที่มสีถานะรายการขนส่งเป็น “เสร็จงานขนส่ง”ในระบบ 
- มีข้อมูลใบเรียกเก็บที่ต้องการแก้ไขในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลใบเรียกเก็บในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ท าใบเรียกเก็บ 1.1 แสดงรายการที่ยังไม่ได้ท าใบเรียกเก็บ 
ซึ่งประกอบด้วย เลขท่ีใบรับของ
ช่ัวคราว วันท่ีให้บริการ สินค้าทีส่ั่งซื้อ 
สินค้าท่ีได้รับแล้ว 

2. ระบุเลขท่ีใบเรียกเก็บที่ต้องการแกไ้ข 2.1 แสดงรายการใบเรียกเก็บตามเลขท่ีใบ
เรียกเก็บทีร่ะบุ ซึ่งประกอบด้วย เลขท่ี
ใบรับของช่ัวคราว วันท่ีให้บริการ 
สินค้าท่ีสั่งซื้อ สินคา้ที่ไดร้ับแล้ว ราคา
ต่อหน่วย ราคาต่อเที่ยว และรวม
(บาท) 

3. แก้ไขเรียกเก็บโดยสามารถแก้ไข
ข้อมูลดังนี ้
3a. แก้ไขรายละเอียดของใบเรียก
เก็บเดิมที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเดมิ 
เช่น อีตราภาษี จ านวนเงินรวมเปน็
ตัวอักษร และวันท่ีนัดช าระ 
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ตารางที่ ก.30 
 
Use Case Description ของท าใบเรียกเก็บ (ต่อ) 
Flow of Activities: 

 
Actor System 

3b. เปลี่ยนรายการใบรับของ
ช่ัวคราวที่ต้องการท าใบเรียก
เก็บใหม ่
3b.1 ยกเลิกรายการใบรับของ

ช่ัวคราวเดิม 

 
 

 
3b1.1 น ารายการใบรับของช่ัวคราวออกจาก

ข้อมูลใบเรียกเก็บ 
3b1.2 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ยัง

ไม่ได้ท าใบเรยีกเก็บ ซึ่งประกอบไปด้วย 
เลขท่ีใบรับของช่ัวคราว วันท่ีให้บรกิาร 
สินค้าท่ีสั่งซื้อ สินคา้ที่ไดร้ับแล้ว ราคา
ต่อหน่วย ราคาต่อเที่ยว และรวม(บาท) 

3b.2 เพิ่มรายการใบรับของช่ัวคราว
ใหม ่

 

(1) ระบเุลขท่ีใบรับของ
ช่ัวคราวใหม่ท่ีต้องการเพิ่ม
ในใบเรียกเก็บ 

 

(1).1 แสดงราคาค่าบริการรวมก่อนคิด
ภาษีมูลคา่เพิ่มในใบเรยีกเก็บ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย รวมเงิน 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม(%) รวมทั้งสิ้น และ
ฟอร์มเพิ่มข้อมลู ซึ่งประกอบไปด้วย
รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) นัดช าระ 

(1).2 แสดงรายละเอียดของรายการที่เรียก
เก็บ ซึ่งประกอบไปด้วย จ านวนเทีย่ว 
รายการสินค้า จ านวนหน่วย ราคา/
หน่วย เที่ยวละ และรวม(บาท) 

(2). ให้ระบุอัตรา
ภาษีมูลคา่เพิ่มเป็น
เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงิน
รวมที่เป็นตัวอักษร และ
วันท่ีนัดช าระ 
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ตารางที่ ก.30 
 
Use Case Description ของท าใบเรียกเก็บ (ต่อ) 
Flow of Activities: 
 

Actor System 
4. ท าตามขั้นตอน 3b จนครบตามที่

ต้องการ 
 

5. ยืนยันแก้ไขใบเรยีกเก็บ 5.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
จ านวนเงินรวม (ตัวอักษร) และวันท่ีนัด
ช าระ 

5.2 บันทึกข้อมูลใบเรยีกเก็บที่แก้ไขเข้าสู่
ระบบ 

5.3 แสดงข้อมลูใบเรียกเก็บที่แก้ไข 
5.4 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ท่ี

เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บที่แก้ไข 
6. พิมพ์ใบเรียกเก็บ 6.1 สร้างใบเรียกเก็บในรูปแบบท่ีก าหนด 

(PDF)  

Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าไมม่ีรายการในระบบ 
5.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ

แก้ไข 
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ตารางที่ ก.31 
 
Use Case Description ของท าใบก ากับภาษี 
Use Case No.: 26.1 
Use Case Name: ท าใบก ากับภาษ ี
Scenario: เพิ่มข้อมูลและดาวโหลดใบก ากับภาษี 

Triggering Event: สิ้นเดือน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถจัดท าใบก ากับภาษีทุกสิ้นเดือนส าหรับรายการที่ส่งสินค้าครบแล้วส่งให้

ลูกค้าได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 
Preconditions: มีข้อมูลใบรับของช่ัวคราวท่ีมีสถานะรายการขนส่งเป็น “เสร็จงานขนส่ง”ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลใบก ากับภาษีถูกเพ่ิมเข้าสู่ระบบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ท าใบก ากับภาษ ี 1.1 แสดงรายการใบรับของช่ัวคราวท่ียัง
ไม่ได้ท าใบก ากับภาษี ซึ่งประกอบด้วย 
เลขท่ีใบรับของช่ัวคราว เลขท่ีใบเรยีก
เก็บ วันท่ีให้บริการ สินค้าที่ออกบลิ
แล้ว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อเที่ยว 
และรวม(บาท) 

2. เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว 2.1 แสดงข้อมลูข้อมูลรายการใบรบัของ
ช่ัวคราวที่เลือกและรายการสินค้าที่ส่ง
ให้ลูกค้าแล้ว 

 
2.2 แสดงฟอร์มคดิค่าบริการที่ดึงมาจาก

ระบบ โดยค านวนค่าบริการก่อนคดิ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

3. ท าข้ันตอนท่ี 2 ซ้ าจนครบตามที่
ต้องการ 

 

4. เพิ่ม และ/แกไ้ขข้อมูลภาษีมูลคา่เพิ่ม 
จ านวนเงินเป็นตัวอักษร และ ระบวุ่า
เป็นส านักงานใหญ่ หรือสาขาและ
เลขท่ีสาขา 
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ตารางที่ ก.31 
 
Use Case Description ของท าใบก ากับภาษี 
Flow of Activities: Actor System 
 5. ยืนยันท ารายการ 5.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

จ านวนเงินรวม (ตัวอักษร) ส านักงาน
ใหญ่ สาขาและเลขท่ีสาขา 

5.2 สร้างเลขท่ีใบก ากับภาษีและบนัทึก
ข้อมูลใบก ากับภาษีใหมเ่ข้าสูร่ะบบ 

5.3 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ยัง
ไม่ได้ท าใบก ากับภาษ ี

5.4 แสดงข้อมลูใบก ากับภาษีที่จัดท าแล้ว 
6. พิมพ์ใบก ากับภาษ ี 6.1 สร้างใบก ากับภาษีในรูปแบบที่ก าหนด 

(PDF)  
Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าไมม่ีรายการในระบบ 
5.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ

แก้ไข 
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ตารางที่ ก.32 
 
Use Case Description ของท าใบก ากับภาษี 
Use Case No.: 26.2 
Use Case Name: ท าใบก ากับภาษ ี
Scenario: แก้ไขข้อมูลและดาวน์โหลดใบก ากับภาษี 

Triggering Event: เมื่อพบว่ามีข้อมูลใบก ากับภาษีผิดพลาดในระบบ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและบันทึกข้อมูลใบก ากับภาษีเพื่อส่งให้ลูกค้าได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 

Preconditions: - มีข้อมูลใบรับของช่ัวคราวท่ีมีสถานะรายการขนส่งเป็น “เสร็จงานขนส่ง”ในระบบ 
- มีข้อมูลใบก ากับภาษีที่ต้องการแก้ไขอยู่ในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลใบก ากับภาษีในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ท าใบก ากับภาษี  1.1 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ยัง
ไม่ได้ท าใบก ากับภาษี ซึ่งประกอบไป
ด้วย เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว 
เลขท่ีใบเรียกเก็บ วันท่ีให้บริการ 
สินค้าท่ีออกบิลแล้ว ราคาต่อหน่วย 
ราคาต่อเที่ยว และรวม(บาท) 

2. เลือกเลขท่ี ใบก ากับภาษี 2.1 แสดงรายการในใบก ากับภาษตีามเลขท่ี
ใบก ากับที่เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 
เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว เลขที่ใบ
เรียกเก็บ วันท่ีให้บริการ สินค้าท่ีออก
บิลแล้ว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อเที่ยว 
และรวม(บาท) 

3. แก้ไขใบก ากับภาษโีดยสามารถแก้ไข
ข้อมูลดังนี ้
3a. แก้ไขรายละเอียดของใบก ากับ

ภาษีที่ปรากฏในใบก ากับภาษี
เดิม ได้แก่ อัตราภาษี จ านวน
เงินรวมเป็นตัวอักษร 
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ตารางที่ ก.32 
 
Use Case Description ของท าใบก ากับภาษ ี(ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

 3b. เปลี่ยนรายการใบรับของ
ช่ัวคราวที่ต้องการท าใบก ากับ
ภาษีใหม ่
3b.1 ยกเลิกรายการใบรับของ

ช่ัวคราวเดิม 

 
 
 
3b1.1 น ารายการใบรับของช่ัวคราวออกจาก

ข้อมูลใบก ากับภาษ ี
3b1.2 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ยัง

ไม่ได้ท าใบก ากับภาษ ีซึ่งประกอบไป
ด้วย เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว 
เลขท่ีใบเรียกเก็บ วันท่ีให้บริการ 
สินค้าท่ีออกบิลแล้ว ราคาต่อหน่วย 
ราคาต่อเที่ยวและรวม(บาท) 

3b.2 เพิ่มรายการใบรับของ
ช่ัวคราวใหม ่

 

(1) เลือกเลขท่ีใบรับของ
ช่ัวคราวใหม่ท่ีต้องการ
เพิ่มใบก ากับภาษ ี

(1).1 แสดงราคาคา่บริการรวมก่อนคิด
ภาษีมูลคา่เพิ่มในใบก ากับภาษี ซึ่ง
ประกอบไปด้วย รวมเงิน 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม (%) รวมทั้งสิ้น และ
ฟอร์มเพิ่มข้อมลู ซึ่งประกอบไปด้วย
รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) 

(1) ให้ระบุอัตรา
ภาษีมูลคา่เพิ่มเป็น
เปอร์เซ็นต์ และจ านวน
เงินรวมที่เป็นตัวอักษร  

 

4. ท าข้ันตอน 3b ซ้ าจนครบตามที่
ต้องการ 
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ตารางที่ ก.32 
 
Use Case Description ของท าใบก ากับภาษ ี(ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 

 5. ยืนยันท าใบก ากับภาษ ี 5.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
จ านวนเงินรวม (ตัวอักษร)  

5.2 บันทึกข้อมูลใบก ากับภาษีที่แก้ไขเข้าสู่
ระบบ 

5.3 แสดงข้อมลูใบก ากับภาษทีี่แกไ้ขแล้ว 
5.4 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่

เกี่ยวข้องกับใบก ากับภาษีแล้ว 
6. พิมพ์ใบก ากับภาษ ี 6.1 สร้างใบก ากับภาษีในรูปแบบที่ก าหนด 

(PDF)  
Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าไมม่ีรายการในระบบ 
4.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ

แก้ไข 
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ตารางที่ ก.33 
 
Use Case Description ของท าใบเสร็จรับเงิน 
Use Case No.: 27.1 
Use Case Name: ท าใบเสร็จรับเงิน 
Scenario: เพิ่มข้อมูลและดาวโหลดใบเสร็จรับเงิน 

Triggering Event: สิ้นเดือน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถจัดท าใบเสร็จรบัเงินทุกสิ้นเดือนส าหรับรายการที่ส่งสินค้าครบแล้วส่งให้

ลูกค้าได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 
Preconditions: มีข้อมูลใบรับของช่ัวคราวท่ีมีสถานะรายการขนส่งเป็น “เสร็จงานขนส่ง”ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลใบเสร็จรับเงินถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ท าใบเสร็จรับเงิน 1.1 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ยัง
ไม่ได้ท าใบเสร็จรบัเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วย เลขท่ีใบรับของช่ัวคราว 
เลขท่ีใบเรียกเก็บ วันท่ีให้บริการ 
สินค้าท่ีออกบิลแล้ว ราคาต่อหน่วย 
ราคาต่อเที่ยว และรวม(บาท) 

2. เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว 2.1 แสดงข้อมลูรายการใบรับของช่ัวคราว
ที่เลือกและรายการสินคา้ที่ส่งให้ลกูค้า
แล้ว 

2.2 แสดงฟอร์มคดิค่าบริการที่ดึงมาจาก
ระบบ โดยค านวนค่าบริการก่อนคดิ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

3. ท าข้ันตอนท่ี 2 ซ้ า จนครบตามที่
ต้องการ 

 

4. เพิ่ม และ/แกไ้ขข้อมูลภาษีมูลคา่เพิ่ม 
จ านวนเงินเป็นตัวอักษร  
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ตารางที่ ก.33 
 
Use Case Description ของท าใบเสร็จรับเงิน (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 
 5. ยืนยันเลือกรายการ 5.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

จ านวนเงินรวม (ตัวอักษร)  
5.2 สร้างเลขท่ีใบเสร็จรับเงินและบันทึก

ข้อมูลใบเสร็จรับเงินใหม่เข้าสู่ระบบ 
5.3 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ยัง

ไม่ได้ท าใบเสร็จรบัเงิน 
5.4 แสดงข้อมลูใบเสร็จรับเงินที่จัดท าแล้ว 

6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 6.1 สร้างใบเสร็จรับเงินในรูปแบบที่ก าหนด 
(PDF)  

Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีม่มีข้อมลูระบบแจ้งให้ผูใ้ช้งานทราบว่าไม่มีรายการในระบบ 
4.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ

แก้ไข 
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ตารางที่ ก.34 
 
Use Case Description ของท าใบเสร็จรับเงิน 
Use Case No.: 27.2 
Use Case Name: ท าใบเสร็จรับเงิน 
Scenario: แก้ไขข้อมูลและดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน 

Triggering Event: เมื่อพบว่ามีข้อมูลใบเสร็จรับเงินผิดพลาดในระบบ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและบันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งให้ลูกค้าได้  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ท าเอกสารงานให้บริการ 

Preconditions: มีข้อมูลใบรับของช่ัวคราวท่ีมีสถานะรายการขนส่งเป็น “เสร็จงานขนส่ง”ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลใบเสร็จรับเงินในระบบถูกแก้ไข 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ ท าใบเสร็จรับเงิน 1.1 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ยังไม่ได้

ท าใบเสร็จรับเงิน ซึ่งประกอบด้วย เลือก
เลขท่ีใบรับของช่ัวคราว เลขท่ีใบเรยีก
เก็บ วันท่ีให้บริการ สินค้าท่ีออกบลิแล้ว 
ราคาต่อหน่วย ราคาต่อเที่ยว และรวม
(บาท) 

2. เลือกเลขท่ี ใบเสร็จรับเงิน 2.1 แสดงรายการในใบเสร็จรับเงินตามเลขท่ี
ใบเสร็จรับเงินท่ีเลือก  ซึ่งประกอบไป
ด้วย เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว เลขท่ี
ใบเรียกเก็บ วันท่ีให้บริการ สินค้าที่ออก
บิลแล้ว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อเที่ยว 
และรวม(บาท)  

3. แก้ไขใบเสร็จรับเงินโดยสามารถแก้ไข
ข้อมูลดังนี ้
3a.  แ ก้ ไ ข ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ใบเสร็ จรั บ เ งินที่ ปร ากฏใน
ใบเสร็จรับเงินเดิม ได้แก่อัตรา
ภ า ษี  จ า น วน เ งิ น ร วม เ ป็ น
ตัวอักษร 
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ตารางที่ ก.34 
 
Use Case Description ของท าใบเสร็จรับเงิน (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 
 3b. เปลี่ยนรายการใบรับของ

ช่ัวคราวที่ต้องการท า
ใบเสร็จรับเงินใหม ่
3b.1 ยกเลิกรายการใบรับของ

ช่ัวคราวเดิม 

 
 

 
3b1.1 น ารายการใบรับของช่ัวคราวออกจาก

ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน 
3b1.2 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่ยัง

ไม่ได้ท าใบเสร็จรบัเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 
เลือกเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว เลขที่ใบ
เรียกเก็บ วันท่ีให้บริการ สินค้าท่ีออกบิล
แล้ว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อเที่ยว และ
รวม(บาท) 

3b.2 เพิ่มรายการใบรับของ
ช่ัวคราวใหม ่

 

(1) เลือกเลขท่ีใบรับของ
ช่ัวคราวใหม่ท่ีต้องการ
เพิ่มใบเสร็จรับเงิน  

(2) ให้ระบุอัตราภาษมีูลค่าเพิ่ม
เป็นเปอร์เซ็นต์ และ
จ านวนเงินรวมที่เป็น
ตัวอักษร 

(1).1 แสดงราคาคา่บริการรวมก่อนคิด
ภาษีมูลคา่เพิ่มในใบเสร็จรับเงิน ซึง่
ประกอบไปด้วย รวมเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(%) รวมทั้งสิ้น และฟอร์มเพิม่ข้อมูลซึ่ง
ประกอบไปด้วยรวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) 

4. ท าข้ันตอน 3b ซ้ าจนครบตามที่
ต้องการ 

 

5. ยืนยันท าใบเสร็จรับเงิน 5.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจ านวน
เงินรวม (ตัวอักษร)  

5.2 บันทึกข้อมูลใบเสร็จรบัเงินที่แก้ไขเข้าสู่
ระบบ 

5.3 แสดงข้อมลูใบเสร็จรับเงินที่แก้ไข 
5.4 แสดงรายการใบรบัของช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง

กับใบเสร็จรับเงินแล้ว 
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ตารางที่ ก.34 
 
Use Case Description ของท าใบเสร็จรับเงิน (ต่อ) 
Flow of Activities: Actor System 
 6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 6.1 สร้างใบเสร็จรับเงินในรูปแบบที่ก าหนด 

(PDF)  

Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีม่มีข้อมลูระบบแจ้งให้ผูใ้ช้งานทราบว่าไม่มีรายการในระบบ 
4.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ

แก้ไข 
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ตารางที่ ก.35 
 
Use Case Description ของเสร็จสิ้นงานให้บริการ 
Use Case No.: 28 
Use Case Name: เสร็จสิ้นงานให้บริการ 
Scenario: เปลี่ยนสถานะงานให้บริการเป็น เสร็จสิ้นงานให้บริการ 

Triggering Event: เมื่อผู้ใช้งานให้บริการจรครบแล้ว  
Brief Description: ผู้ใช้งานต้องการบันทึกว่าให้บริการลูกค้ารายนี้ครบแล้ว 

Actor: ผู้จัดการ, เจ้าหน้าท่ีบริการ, เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case:  

Preconditions: สถานะงานเป็น “เอกสารงานให้บริการ” 
Post Conditions: สถานะของรายการให้บริการถูกปรับเป็น “เสร็จสิ้นงานให้บริการ” 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ เสรจ็สิ้นงานให้บริการ 

โดยระบุรายการให้บริการที่ให้บรกิาร
เสร็จแล้ว 

1.1 เปลี่ยนสถานะรายการให้บริการจาก 
“ท าเอกสารงานให้บริการ” เป็น 
“เสรจ็สิ้นงานให้บริการ” 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.36 
 
Use Case Description ของดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า 
Use Case No.: 29 
Use Case Name: ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า 
Scenario: ดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า 
Triggering Event: ต้องการให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกคา้ได้ โดยสามารถระบุ

เกณฑ์การจัดอันดบั (ได้แก่ มลูค่าการใช้บริการ และความถี่ในการใช้บริการ) และช่วง
วันท่ีที่ต้องการได้ ซึ่งเนื้อหาในรายงานจะแสดงข้อมลูในรายงานที่ประกอบด้วย อันดับ
ของลูกค้าตั้งแต่ 1 จนถึง 5 ช่ือลูกค้า จ านวนครั้งท่ีใช้บริการ และยอดเงินท่ีใช้บริการ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหนา้ที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: - มีข้อมูลรายงานใหบ้ริการในระบบ 

- มีข้อมูลลูกค้าในระบบ 
Post Conditions: รายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ รายงาน 5 อันดับการใช้
บริการของลูกค้า 

1.1 ให้ผู้งานระบเุงื่อนไขในการจัดท า
รายงาน 

2. ระบุเกณฑ์ในการจดัอันดับ และ/หรือ
สามารถระบุช่วงวันท่ี ท่ีต้องการ
ตรวจสอบ 

2.1 แสดงรายงาน 5 อันดับการใช้บริการ
ของลูกค้า ตามเกณฑ์ในการจดัอันดับ
และช่วงวันท่ีที่ระบุ ซึ่งประกอบดว้ย
ข้อมูล อันดับของลูกค้าตั้งแต่ 1 จนถึง 
5 ช่ือลูกค้า จ านวนครั้งท่ีใช้บริการ 
และยอดเงินท่ีใช้บริการ 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าไมม่ีรายการในระบบ 
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ตารางที่ ก.37 
 
Use Case Description ของดูรายละเอียดการใช้บริการของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง 
Use Case No.: 30 
Use Case Name: ดรูายละเอียดการใช้บริการของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง 
Scenario: ดรูายละเอียดการใช้บริการของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง 
Triggering Event: ดูรายละเอียดการใช้บริการของลูกค้าที่เป็น 5 อันดับการใช้บริการของกิจการ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดรูายละเอียดของรายงานแต่ละอันดับในรายงาน 5 อันดับการใช้

บริการของลูกค้าได้   
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหนา้ที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการในระบบ 

- มีข้อมูลลูกค้าในระบบ 
Post Conditions: รายละเอียดของรายการใดรายการหนี่งในรายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าถูก

แสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ดรูายละเอียดการใช้
บริการของลูกค้าท่ีอยู่ใน 5 อันดับ 
โดยระบุอันดับของลูกค้าท่ีต้องการด ู

2.1 แสดงรายละเอียดของลูกคา้และช่วง
วันท่ีที่ระบุ ซึ่งประกอบด้วย วันท่ี
ให้บริการขนส่งสินค้า สถานท่ีที่ไปรับ
สินค้าไปส่ง สถานท่ีที่ไปส่งสินค้าให้
ลูกค้า รายละเอียดที่ระบุในรายการ
ให้บริการ และรายไดจ้ากการ
ให้บริการแก่ลูกค้า 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.38 
 
Use Case Description ของดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ 
Use Case No.: 31 
Use Case Name: ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ 
Scenario: ดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ 
Triggering Event: ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถได้ โดยสามารถดูการ

ท างานของพนักงานท้ังหมดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือดูการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถคนใดคนหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได ้

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: - 
Preconditions: - มีข้อมูลรายการให้บริการในระบบ 

- มีข้อมูลพนักงานขับรถในระบบ 
- มีข้อมูลรายการขนส่งในระบบ 

Post Conditions: รายงานการท างานของพนักงานขับรถถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ รายงานการท างานของ
พนักงานขับรถ 

1.1 ให้ระบุเง่ือนไขในการจัดท ารายงาน 

2. ระบุช่ือพนักงานขับรถ และช่วงวันท่ี ท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

2.1 แสดงรายงานการท างานของพนักงาน
ขับรถ ตามช่ือพนักงานขับรถและช่วง
วันท่ีที่ระบุ ซึ่งประกอบด้วย วันท่ี 
สถานท่ีต้นทางการขนส่ง สถานท่ี
ปลายทางที่ไปส่งสินค้า และระยะทาง
การขนส่ง (กิโลเมตร) 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าไมม่ีข้อมูลรายการ 
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Subsystem ระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง 
Subsystem Name ระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง 
Use Case Diagram 

 
Related Use Case 
Description 

- ส่งรถเข้างานซ่อมบ ารุง 
- คืนรถจากงานซ่อมบ ารุง 
- ดูรายงานเช็คระยะ 
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ตารางที่ ก.39 
 
Use Case Description ของส่งรถเข้างานซ่อมบ ารุง 
Use Case No.: 32 
Use Case Name: ส่งรถเข้างานซ่อมบ ารุง 
Scenario: เพิ่มข้อมูลซ่อมบ ารุง 
Triggering Event: รถถูกส่งเข้าซ่อมบ ารุง 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลส่งรถเข้าซ่อมบ ารุงได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลรถที่มสีถานะเป็น “พร้อมใช้งาน” ในระบบ 
Post Conditions: - ข้อมูลการซ่อมบ ารุงถูกบันทึกในระบบ 

- สถานะรถถูกเปลี่ยนเป็น “ซ่อมบ ารุง” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิม่รายการซ่อมบ ารุง 
ใหม ่

1.1 แสดงรายการรถที่มีในระบบ 

2. ระบุทะเบยีนรถที่ต้องการส่งซ่อม
บ ารุง 

 

3. ยืนยันท ารายการส่งซ่อมบ ารุง 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ประเภทงานซ่อมบ ารุง 

3.2 บันทึกข้อมูลการซ่อมบ ารุงเขา้สู่ระบบ 
3.3 แสดงรายการซ่อมบ ารุงเดิมทัง้หมด

พร้อมรายการใหม ่
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.40 
 
Use Case Description ของคืนรถจากงานซ่อมบ ารุง 
Use Case No.: 33 
Use Case Name: คืนรถจากงานซ่อมบ ารุง 
Scenario: บันทึกการรับคืนรถท่ีซ่อมบ ารุงเสร็จ 
Triggering Event: ได้รับรถคืนจากงานซ่อมบ ารุง 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถบันทึกวันท่ีรับคืนและรายละเอียดการรับคืนรถทีซ่่อมบ ารุงเสร็จแล้วได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง 
Related Use Case: - 
Preconditions: - มีข้อมูลรถที่มสีถานะเป็น “ซ่อมบ ารุง” ในระบบ 

- มีข้อมูลการซ่อมบ ารุงในระบบ 
Post Conditions: - ข้อมูลรายละเอียดการซ่อมบ ารุงในระบบถูกแก้ไข 

- สถานะรถถูกเปลี่ยนเป็น “พร้อมใช้งาน” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ คืนรถจากงานซ่อมบ ารุง 1.1 แสดงข้อมูลซ่อมบ ารุงท้ังหมดในระบบ 
2. เลือกรายการส่งซ่อม 2.1 แสดงข้อมลูรายละเอียดของรายการ

ซ่อมบ ารุงท่ีเลือก  
3. ระบุข้อมูล วันท่ีรบัคืนและรายละเอียด

การรับคืนรถที่ซ่อมบ ารุง 
 

4. ยืนยันการท ารายการ 4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ประเภทงานซ่อมบ ารุง 

4.2 ปรับปรุงข้อมูลการซ่อมบ ารุงโดยเพิ่ม
ข้อมูลการรับคืนเข้าสู่ระบบ 

4.3 แสดงข้อมลูการซ่อมบ ารุงทั้งหมดที่ยัง
ไม่ได้รับคืนรถจากการส่งซ่อม  

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.41 
 
Use Case Description ของดูรายงานเช็คระยะ 
Use Case No.: 34 
Use Case Name: ดูรายงานเช็คระยะ 
Scenario: ดูรายงานเช็คระยะ 
Triggering Event: ครบก าหนดเช็คระยะ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานเช็คระยะเพื่อเปลีย่นถ่ายน้ ามนัเครือ่งหรือตรวจเช็คสภาพ

รถตามก าหนดของรถให้บริการคันที่ต้องการได้ โดยสามารถระบุสถานะของการเช็ค
ระยะ เช่น ใกล้ครบก าหนด หรือ เกินครบก าหนดเช็คระยะ ได้ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลรถในระบบ 
Post Conditions: รายงานเช็คระยะถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ดรูายงานเช็คระยะ 1.1 แสดงข้อมูลการเช็คระยะของรถ
ทั้งหมดที่มีให้บริการ 

2. ระบุสถานะของการเช็คระยะ เช่น ใกล้
ครบก าหนด หรือ เกินครบก าหนดเช็ค
ระยะ ที่ต้องการตรวจสอบ 

2.1 แสดงตารางรายงานเช็คระยะ ตาม
สถานะการเช็คระยะที่ระบุ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ทะเบียนรถ เลข
กิโลเมตร เช็คระยะล่าสุด ครบก าหนด
ใน เกินมา และวันท่ีเช็คระยะล่าสดุ 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าไมม่ีรายการในระบบ 
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Subsystem ระบบจัดการการใช้น้ ามัน 
Subsystem Name ระบบจัดการการใช้น้ ามัน 
Use Case Diagram 

 
 
Related Use Case 
Description 

- ค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน 
- เพ่ิมข้อมูลการใช้น้ ามัน 
- แก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามัน 
- ลบข้อมูลการใช้น้ ามัน 
- ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน 
- ดูรายละเอียดของรายการใช้น้ ามันวันใดวันหนึ่ง 
- ดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
- ดูรายละเอียดรายการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งในวันใดวัน
หนึ่ง 
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ตารางที่ ก.42 
 
Use Case Description ของค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Use Case No.: 35 
Use Case Name: ค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Scenario: ค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Triggering Event: ต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน เพ่ือดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการใช้

น้ ามันที่บันทึกไว้ โดยค้นหาจากทะเบียนรถ และวันที่ต้องการดูข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์การ
ค้นหาประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ วันที่ ทะเบียนรถ เลขที่หัวจ่าย(ก่อนเติม) เลขที่หัวจ่าย
(หลังเติม) จ านวนลิตร รายการวิ่งงาน จ านวนเที่ยว แก้ไขรายการและลบรายการ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: - เพิ่มข้อมูลการใช้น้ ามัน 

- แก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามัน 
- ลบข้อมูลการใช้น้ ามัน 

Preconditions: มีข้อมูลรถในระบบ 
Post Conditions: ผลการค้นหาถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ค้นหารายการใช้น้ ามัน 1.1 แสดงข้อมูลการใช้น้ ามันทั้งหมดของ
วันปัจจุบัน 

2. ระบุเง่ือนไขการค้นหา โดยระบุทะเบียน
รถ และวันท่ีต้องการดูข้อมูล 

2.1 แสดงผลการค้นหาข้อมูล ซึ่งประกอบ
ไปด้วยวันท่ี ทะเบียนรถ เลขท่ีหัวจ่าย
(ก่อนเติม) เลขที่หัวจ่าย(หลังเติม) 
จ านวนลิตร รายการวิ่งงาน จ านวน
เที่ยว แก้ไขรายการและลบรายการ 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า ไมม่ีรายการในระบบ 
2.1 สามารถเพิ่มข้อมลูการใช้น้ ามนัได้ (Use Case เพิ่มข้อมูลการใช้น้ ามัน) 
2.1 สามารถแก้ไขข้อมลูการใช้น้ ามันได้ (Use Case แก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามัน) 
2.1 สามารถลบรายละเอียดข้อมูลการใช้น้ ามันได้ (Use Case ลบข้อมูลการใช้น้ ามัน) 
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ตารางที่ ก.43 
 
Use Case Description ของเพ่ิมข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Use Case No.: 36 
Use Case Name: เพิ่มข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Scenario: เพิ่มข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Triggering Event: เมื่อพนักงานขับรถน ารถเข้ามาเตมิน้ ามันเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลการใช้น้ ามันได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Preconditions: - มีข้อมูลตารางขนส่งในระบบ 

- มีข้อมูลพนักงานขับรถในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลการใช้น้ ามันถูกเพิ่มในระบบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิม่ข้อมูลการใช้น้ ามนั
รายการใหม ่

1.1 แสดงฟอร์มให้เพิม่ข้อมูลการใช้
น้ ามันและเลขท่ีหัวจ่ายก่อนเติม
ล่าสดุที่บันทึกในระบบ 

2. ระบุทะเบยีนรถที่ต้องการเติมน้ ามนั 2.1 แสดงตารางขนส่งของรถคันที่เลือก 
3. เพิ่มรายละเอียดการใช้น้ ามัน ซึ่ง

ประกอบไปด้วย เลขท่ีหัวจ่าย ก่อนและ
หลังเติม จ านวนลิตร จ านวนเท่ียว 
หมายเหตุ และเลือกรายการขนส่งที่
ต้องการไปส่ง 

 

4. ยืนยันการเพิม่ข้อมูล 4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทะเบียนรถ เลขท่ีหัวจ่ายก่อนและ
หลังเติม จ านวนลิตร และจ านวน
เที่ยว 

4.2 บันทึกข้อมูลรายการใช้น้ ามันเข้าสู่
ระบบ 

4.3 แสดงรายการขนส่งที่ยังไมไ่ดบ้ันทึก
การใช้น้ ามัน 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.44 
 
Use Case Description ของแก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Use Case No.: 37 
Use Case Name: แก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Scenario: แก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Triggering Event: เมื่อพบว่าข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Preconditions: o มีข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบ 

o มีข้อมูลตารางขนส่งในระบบ 
o มีข้อมูลพนักงานขับรถในระบบ 

Post Conditions: ข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ แกไ้ขข้อมูลการใช้น้ ามนั 
โดยระบุทะเบยีนรถที่ต้องการแกไ้ข 

1.1 แสดงฟอร์มให้แกไ้ข โดยแสดงข้อมูล
การใช้น้ ามันเดิมของรายการที่ต้องการ
แก้ไขพร้อมตารางวิ่งงานเดิมที่บันทึก
ในระบบ 

2. แก้ไขรายละเอยีดการใช้น้ ามัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เลขท่ีหัวจ่าย ก่อน
และหลังเติม จ านวนลิตร จ านวนเที่ยว 
หมายเหตุ และรายการขนส่ง 

 

3. ยืนยันการแกไ้ขข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทะเบียนรถ เลขท่ีหัวจ่ายก่อนและหลัง
เติม จ านวนลิตร และจ านวนเที่ยว 

3.2 บันทึกข้อมูลการใช้น้ ามันเข้าสู่ระบบ 
3.3 แสดงรายการขนส่งที่ยังไมไ่ด้เลือก 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.45 
 
Use Case Description ของลบข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Use Case No.: 38 
Use Case Name: ลบข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Scenario: ลบข้อมูลการใช้น้ ามัน  
Triggering Event: เมื่อพบว่าระบุทะเบียนรถให้บริการผิดพลาดในระบบ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบได้   
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลการใช้น้ ามัน 
Preconditions: มีข้อมูลการใช้น้ ามันท่ีต้องการลบในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบถูกลบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ลบข้อมูลการใช้น้ ามัน 1.1 แจ้งให้ยืนยันการลบข้อมูล 
2. ยืนยันการลบข้อมูล 2.1 ลบข้อมูลการใช้น้ ามันจากระบบ 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.46 
 
Use Case Description ของดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน 
Use Case No.: 39 
Use Case Name: ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน 
Scenario: ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน 
Triggering Event: สิ้นวัน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันรายวันได้ โดยระบุช่วงวันที่ที่ต้องการ

ตรวจสอบ ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลในรายงานที่ประกอบด้วย วันที่ เลขที่หัวจ่ายก่อน
เติม เลขท่ีหัวจ่ายหลังเติม จ านวนลิตร 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ดรูายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันในวันใดวันหนึ่ง 
Preconditions: มีข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบ 
Post Conditions: รายงานการใช้น้ ามันรายวันถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ รายงานการใช้น้ ามัน
รายวัน 

1.1 แสดงรายงานการใช้น้ ามันรายวันและ
ฟอร์มให้ระบุเง่ือนไขการค้นหา 

2. ระบุ ช่วงวันท่ี ที่ต้องการตรวจสอบ 2.1 แสดงรายการการใช้น้ ามันในแต่ละวัน
ตามช่วงวันที่ที่ระบุ ซึ่งประกอบด้วย 
วันที่ เลขที่หัวจ่ายก่อนเติม เลขที่หัว
จ่ายหลังเติม จ านวนลิตร  

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบว่าไม่มีข้อมูลรายการใช้น้ ามันในระบบ 
2.1 ผู้ใช้งานสามารถดรูายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันในวันใดวนัหนึ่งได้ (Use 

Case ดรูายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันในวันใดวันหนึ่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

318 

318 

 

ตารางที่ ก.47 
 
Use Case Description ของดูรายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันในวันใดวันหนึ่ง 
Use Case No.: 40 
Use Case Name: ดรูายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันในวันใดวันหนึ่ง 
Scenario: ดรูายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันในวันใดวันหนึ่ง 
Triggering Event: ต้องการดูรายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันรายวัน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดรูายละเอียดของรายงานการใช้น้ ามันรายวันได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน 
Preconditions: มีข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบ 
Post Conditions: รายละเอียดรายการการใช้น้ ามันวนัใดวันหนึ่งถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor Actor 

1. ท ารายการ ดรูายละเอียดการใช้น้ ามัน
ในวันใดวันหนึ่ง โดยระบุวันที่ต้องการ
ดูรายละเอียด 

1.1 แสดงรายละเอียดการใช้น้ ามนัของวันท่ี
ที่ระบุ โดยข้อมูลรายละเอียด
ประกอบด้วย ล าดับ วันที่ เลขท่ีหวั
จ่ายก่อนเติม เลขท่ีหัวจ่ายหลังเติม 
จ านวนลิตร ทะเบียนรถ และเลขที่
เอกสาร 

Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบว่า ไม่มีข้อมลูรายการใช้น้ ามันในระบบ 
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ตารางที่ ก.48 
 
Use Case Description ของดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
Use Case No.: 41 
Use Case Name: ดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
Scenario: ดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
Triggering Event: สิ้นวัน หรือต้องการตรวจสอบการใช้น้ ามัน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการได้ โดยสามารถระบุ

ทะเบียนรถและช่วงวันที่ ที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลในรายงานซึ่ง
ประกอบไปด้วยวันท่ีเติมน้ ามัน พนักงานขับรถ ระยะทาง(กิโลเมตร) จ านวนลิตร จ านวน
รอบ 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ดรูายละเอียดการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งในวันใดวันหนึ่ง 
Preconditions: มีข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบ 
Post Conditions: รายงานการใช้น้ ามันของรถให้บรกิารถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor Actor 

1. ท ารายการ รายงานการใช้น้ ามันของ
รถให้บริการ 

1.1 แสดงฟอร์มใหร้ะบุเงื่อนไขท ารายงาน 

2. ระบุทะเบยีนรถและช่วงวันท่ี ท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

2.1 แสดงรายการการใช้น้ ามันตามทะเบียน
รถและช่วงวันท่ีที่ระบุ ซึ่งข้อมูลในแต่
ละรายการประกอบด้วย วันท่ีเติม
น้ ามัน พนักงานขับรถ ระยะทาง
(กิโลเมตร) จ านวนลิตร จ านวนรอบ  

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบว่า ไม่มีข้อมลูรายการใช้น้ ามันในระบบ 
2.1 ผู้ใช้งานสามารถดรูายละเอียดการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งวันใดวัน

หนึ่งได้ (Use Case ดรูายละเอยีดการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งวันใด
วันหน่ึง) 
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ตารางที่ ก.49 
 
Use Case Description ของดูรายละเอียดการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งในวันใดวันหนึ่ง 
Use Case No.: 42 
Use Case Name: ดรูายละเอียดการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งในวันใดวันหนึ่ง 
Scenario: ดรูายละเอียดการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งในวันใดวันหนึ่ง 
Triggering Event: ต้องการตรวจสอบการใช้น้ ามันของรถให้บริการคันใดคันหนึ่งในวันใดวันหนึ่ง 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดรูายละเอียดการใช้น้ ามันของรถให้บริการคนัใดคันหนึ่งในวันใดวนั

หนึ่งได้ โดยระบุเลขทะเบียนรถและวันท่ีที่ต้องการ ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลในรายงานที่
ประกอบด้วยเลขท่ีใบรับของช่ัวคราว พนักงานขับรถ เลขกิโลเมตรก่อนเติม เลขกิโลเมตร
หลังเติม ระยะทาง(กิโลเมตร) และจ านวนลิตร 

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: ดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
Preconditions: มีข้อมูลการใช้น้ ามันในระบบ 
Post Conditions: รายละเอียดการใช้น้ ามันของรถใหบ้ริการคันใดคันหนึ่งในวันใดวันหนึ่งถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ดรูายละเอียดการใช้น้ ามัน
ของรถให้บริการ โดยระบุทะเบียนรถ
และช่วงวันท่ี ท่ีต้องการตรวจสอบ 

1.1 แสดงรายละเอียดการใช้น้ ามนัตาม
ทะเบียนรถและวันท่ีที่ระบุ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เลขท่ีใบรับของ
ช่ัวคราว พนักงานขับรถ เลขกิโลเมตร
ก่อนเติม เลขกิโลเมตรหลังเติม 
ระยะทาง(กิโลเมตร) และจ านวนลติร 

Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบว่า ไม่มีข้อมลูรายการใช้น้ ามันในระบบ 
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Subsystem ระบบตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 
Subsystem Name ระบบจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 
Use Case Diagram 

 
Related Use Case 
Description 

- จัดการข้อมูลสินค้า 
- จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ 
- จัดการข้อมูลประเภทรถ 
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ตารางที่ ก.50 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลสินค้า 
Use Case No.: 43.1 
Use Case Name: จัดการข้อมลูสินคา้ 
Scenario: ค้นหาข้อมูลสินค้า 
Triggering Event: ต้องการตรวจสอบข้อมูลสินค้า 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าเพื่อดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลสินค้าที่บันทึก

ไว ้โดยสามารถค้นหาได้จากชื่อสินค้า หรือประเภทสินค้า ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาจะ
ประกอบด้วยข้อมลูดังนี้ ล าดับ รายการ ประเภทสินค้า  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีบริการ เจ้าหนา้ที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลสินค้าในระบบ 
Post Conditions: ผลการค้นหาถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ค้นหาข้อมูลสินค้า 1.1 แสดงข้อมูลสินค้าท้ังหมดที่บันทึกใน
ระบบ พร้อมฟอรม์ให้ระบเุงื่อนไขการ
ค้นหา 

2. ระบุเงื่อนไขในการค้นหา โดยระบ ุช่ือ
สินค้า หรือประเภทสินค้า หรือระบุ
มากกว่า 1 รายการ 

2.1 แสดงผลการค้นหาข้อมลู ซึ่ง
ประกอบด้วย ล าดับ รายการ ประเภท
สินค้า แก้ไขรายการ และลบรายการ 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบว่า ไม่มรีายชื่อลูกค้าในระบบ 
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ตารางที่ ก.51 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลสินค้า 
Use Case No.: 43.2 
Use Case Name: จัดการข้อมลูสินคา้ 
Scenario: เพิ่มข้อมูลสินค้า 
Triggering Event: เมื่อน าสินค้าใหมม่าจ าหน่าย 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: ไม่มีข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเพิ่มในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลสินค้าใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิม่ข้อมูลสินค้าใหม ่ 1.1 แสดงฟอร์มให้เพิม่ข้อมูลสินคา้ใหม ่
2. เพิ่มรายละเอียดสินค้าใหม่ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย รายการ ประเภท
สินค้า 

 

3. ยืนยันการเพิม่ข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รายการและประเภทสินค้า 

3.2 บันทึกข้อมูลสินคา้ใหม่เข้าระบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีสินค้าซ้ ากับท่ีมีในระบบ ระบบแจ้งเตือนใหผู้้ใช้งานทราบว่าข้อมูลซ้ าและไม่
สามารถเพิ่มข้อมลูเข้าระบบได ้

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.52 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลสินค้า 
Use Case No.: 43.3 
Use Case Name: จัดการข้อมลูสินคา้ 
Scenario: แก้ไขข้อมูลสินค้า 
Triggering Event: เมื่อพบว่าข้อมูลสินค้าในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าในระบบได้   
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลสินค้าอยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลสินค้าในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ แกไ้ขข้อมูลสินค้า 1.1 แสดงฟอร์มให้แกไ้ข โดยแสดงข้อมูลเดิม
ของสินค้าท่ีต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขรายละเอยีดสินค้าประกอบไป
ด้วยรายการและประเภทสินค้า 

 

3. ยืนยันการแกไ้ขข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รายการและประเภทสินค้า 

3.2 บันทึกข้อมูลสินคา้เข้าสูร่ะบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.53 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลสินค้า 
Use Case No.: 43.4 
Use Case Name: จัดการข้อมลูสินคา้ 
Scenario: ลบข้อมูลสินค้า 
Triggering Event: เมื่อไม่ขายสินค้านี้แล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลสินค้าในระบบได้   
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลสินค้าอยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลสินค้าในระบบถูกลบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ลบข้อมูลสินค้า 1.1 แจ้งให้ยืนยันการลบข้อมูล 
2. ยืนยันการลบข้อมูล 2.1 ลบข้อมูลสินค้าจากระบบ 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.54 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลพนักงานขับรถ 
Use Case No.: 44.1 
Use Case Name: จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ 
Scenario: ค้นหาข้อมูลพนักงานขับรถ 
Triggering Event: ต้องการตรวจสอบข้อมูลพนักงานขับรถ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลพนักงานขับรถเพื่อดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

พนักงานขับรถที่บันทึกไว้ โดยค้นหาได้จากช่ือพนักงาน ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาจะ
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ล าดับ ช่ือ นามสกุล เบอร์ติดต่อ  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลพนักงานขับรถในระบบ 
Post Conditions: ผลการค้นหาถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ค้นหาข้อมูลพนักงานขบั
รถ 

1.1 แสดงข้อมูลพนักงานขับรถทั้งหมดที่
บันทึกในระบบ พร้อมท้ังฟอร์มใหร้ะบุ
เงื่อนไขในการค้นหา 

2. ระบุเงื่อนไขในการค้นหา โดยระบ ุช่ือ
พนักงานขับรถ 

2.1 แสดงผลการค้นหาข้อมลู ซึ่ง
ประกอบด้วย ล าดับ ช่ือ นามสกลุ 
เบอร์ติดต่อ แก้ไขรายการ และลบ
รายการ 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า ไม่มรีายการในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

327 

327 

 

ตารางที่ ก.55 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลพนักงานขับรถ 
Use Case No.: 44.2 
Use Case Name: จัดการข้อมลูพนักงานขับรถ 
Scenario: เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ 
Triggering Event: เมื่อจ้างพนักงานขับรถใหมใ่นกิจการ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถใหม่เข้าสู่ระบบได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: ไม่มีข้อมูลพนักงานขับรถที่ต้องการเพิ่มในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลพนักงานขับรถใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิม่ข้อมูลพนักงานขับรถ
ใหม ่

1.1 แสดงฟอร์มให้เพิม่ข้อมูลพนักงานขับ
รถใหม ่

2. เพิ่มรายละเอียดพนักงานขับรถใหม่ 
ซึ่งประกอบไปด้วย ช่ือ นามสกุล เบอร์
ติดต่อ 

 

3. ยืนยันการเพิม่ข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่ือ 
นามสกลุ 

3.2 บันทึกข้อมูลพนักงานขับรถใหม่เข้า
ระบบ 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีช่ือ - นามสกุลพนักงานขบัรถซ้ ากับท่ีมีในระบบ ระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน
ทราบว่าข้อมูลซ้ าและไมส่ามารถเพิ่มข้อมูลเข้าระบบได้ 

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.56 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลพนักงานขับรถ 
Use Case No.: 44.3 
Use Case Name: จัดการข้อมลูพนักงานขับรถ 
Scenario: แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ 
Triggering Event: เมื่อพบว่าข้อมูลพนักงานขับรถในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถในระบบได้   
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลพนักงานขับรถอยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลพนักงานขับรถในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ แกไ้ขข้อมูลพนักงานขบั
รถ 

1.1 แสดงฟอร์มให้แกไ้ข โดยแสดงข้อมูลเดิม
ของพนักงานขับรถที่ต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขรายละเอยีดพนักงานขับรถ
ประกอบไปด้วยชื่อ นามสกลุ และ
เบอร์ติดต่อ 

 

3. ยืนยันการแกไ้ขข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่ือ
และนามสกุล 

3.2 บันทึกข้อมูลพนักงานขับรถเขา้สู่ระบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.57 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลพนักงานขับรถ 
Use Case No.: 44.4 
Use Case Name: จัดการข้อมลูพนักงานขับรถ 
Scenario: ลบข้อมูลพนักงานขับรถ 
Triggering Event: เมื่อพนักงานขับรถลาออกแล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลพนักงานขับรถในระบบได้   
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลพนักงานขับรถอยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลพนักงานขับรถในระบบถูกลบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ลบข้อมูลพนักงานขับรถ 1.1 แจ้งให้ยืนยันการลบข้อมูล 
2. ยืนยันการลบข้อมูล 2.1 ลบข้อมูลพนักานขับรถออกจากระบบ 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.58 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลประเภทรถ 
Use Case No.: 45.1 
Use Case Name: จัดการข้อมูลประเภทรถ 
Scenario: ค้นหาข้อมูลประเภทรถ 
Triggering Event: ต้องการตรวจสอบข้อมูลประเภทรถ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลประเภทรถเพื่อดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประเภท

รถบันทึกไว้ โดยค้นหาได้จากช่ือประเภทรถ ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาจะประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ ล าดับ รหัสรายการ ค าอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ  

Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลประเภทรถในระบบ 
Post Conditions: ผลการค้นหาถูกแสดงในตาราง “รายการประเภทรถ” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ค้นหาข้อมูลประเภทรถ 1.1 แสดงข้อมูลประเภทรถท้ังหมดที่บันทึก
ในระบบ 

2. ระบุเงื่อนไขในการค้นหา โดยระบ ุช่ือ
ของประเภทรถท่ีต้องการ 

2.1 แสดงผลการค้นหาข้อมลู ซึ่ง
ประกอบด้วย ล าดับ รหัสรายการ 
ค าอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ แก้ไข
รายการ และลบรายการ 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า ไม่มรีายการในระบบ 
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ตารางที่ ก.59 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลประเภทรถ 
Use Case No.: 45.2 
Use Case Name: จัดการข้อมลูประเภทรถ 
Scenario: เพิ่มข้อมูลประเภทรถ 
Triggering Event: เมื่อมีประเภทรถใหมใ่นกิจการ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลประเภทรถใหม่เข้าสู่ระบบได้ 
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: ไม่มีข้อมูลประเภทรถท่ีต้องการเพิ่มในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลประเภทรถใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิ่มข้อมูลประเภทรถใหม่ 1.1 แสดงฟอร์มให้เพิ่มข้อมูลประเภทรถ
ใหม ่

2. เพิ่มรายละเอียดประเภทรถใหม่ ซึ่ง
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  ร หั ส ร า ย ก า ร 
ค าอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ 

 

3. ยืนยันการเพิ่มข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรหัส
รายการ ค าอธิบายภาษาไทยและ
อังกฤษ 

3.2 บันทึกข้อมูลประเภทรถใหม่เข้าระบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีรหัสรายการของประเภทรถซ้ ากับที่มีในระบบ ระบบแจ้งเตอืนให้ผู้ใช้งานทราบ
ว่าข้อมูลซ้ าและไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าระบบได ้

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข  
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ตารางที่ ก.60 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลประเภทรถ 
Use Case No.: 45.3 
Use Case Name: จัดการข้อมลูประเภทรถ 
Scenario: แก้ไขข้อมูลประเภทรถ 
Triggering Event: เมื่อพบว่าข้อมูลประเภทรถในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลประเภทรถในระบบได้   
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน  
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลประเภทรถอยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลประเภทรถในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ แก้ไขข้อมูลประเภทรถ 1.1 แสดงฟอร์มให้แก้ไข โดยแสดงข้อมูลเดิม
ของประเภทรถท่ีต้องการแก้ไข 

2. แก้ ไ ข ร า ยล ะ เ อี ย ด ปร ะ เภ ท ร ถ
ประกอบไปด้วย ค าอธิบายภาษาไทย
และอังกฤษ 

 

3. ยืนยันการแก้ไขข้อมูล 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ค าอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ 

3.2 บันทึกข้อมูลประเภทรถเข้าสู่ระบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.61 
 
Use Case Description ของจัดการข้อมูลประเภทรถ 
Use Case No.: 45.4 
Use Case Name: จัดการข้อมลูประเภทรถ 
Scenario: ลบข้อมูลประเภทรถ 
Triggering Event: เมื่อไม่มีการน ารถประเภทนี้มาให้บริการแล้ว 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลประเภทรถในระบบได้   
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลประเภทรถอยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลประเภทรถในระบบถูกลบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ลบข้อมูลประเภทรถ 1.1 แจ้งให้ยืนยันการลบข้อมูล 
2. ยืนยันการลบข้อมูล 2.1 ลบข้อมูลจากระบบ 

Exception 
Conditions: 
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Subsystem ระบบจัดการผู้ใช้งาน 
Subsystem Name ระบบจัดการผู้ใช้งาน 
Use Case Diagram 

 
Related Use Case 
Description 

- ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 
- เพ่ิมผู้ใช้งาน 
- ดูข้อมูลผู้ใช้งาน 
- ปลดล็อคผู้ใช้งาน 
- แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
- แจ้งลืมรหัสผ่าน 
- เปลี่ยนรหัสผ่าน 
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ตารางที่ ก.62 
 
Use Case Description ของค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 
Use Case No.: 46 
Use Case Name: ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 
Scenario: ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 
Triggering Event: ต้องการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานบทบาทอื่นๆ เพื่อดูหรือตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อมูลผู้ใช้งานที่บันทึกไว้ โดยค้นหาจากช่ือผู้ใช้งาน รหัสบัญชีผู้ใช้งาน หรือวันที่สร้าง ซึ่ง
ผลลัพธ์จากการค้นหาประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ล าดับ ช่ือผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งาน วันท่ีสร้าง 
วันท่ีแก้ไขล่าสุด 

Actor: ผู้ดูและระบบ 
Related Use Case: - เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน 

- ปลดล็อคผู้ใช้งาน 
- ดูข้อมูลผู้ใช้งาน 

Preconditions: มีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ 
Post Conditions: ผลการค้นหาถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 1.1 แสดงข้อมูลผู้ใช้งานท้ังหมดที่บันทึกใน
ระบบ พร้อมฟอร์มใหร้ะบเุงื่อนไขการ
ค้นหา 

2. ระบุเงื่อนไขในการค้นหา โดยระบ ุช่ือ 
รหัสผู้ใช้งาน หรือวันท่ีสร้าง หรือระบุ
มากกว่า 1 รายการ  

2.1 แสดงผลการค้นหาข้อมลู ซึ่ง
ประกอบด้วย ล าดับ ช่ือผู้ใช้งาน รหัส
ผู้ใช้งาน วันท่ีสร้าง วันท่ีแก้ไขล่าสดุ 

Exception 
Conditions: 

2.1 กรณไีม่มีข้อมลู ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า ไมม่ีรายการรถในระบบ 
2.1 สามารถเพิ่มข้อมลูผู้ใช้งานได้ (Use Case เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน) 
2.1 สามารถปลดล็อคผู้ใช้งานได้ (Use Case ปลดล็อคผู้ใช้งาน) 
2.1 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลผูใ้ช้งานได้ (Use Case ดูข้อมูลผู้ใช้งาน) 
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ตารางที่ ก.63 
 
Use Case Description ของเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งาน 
Use Case No.: 47 
Use Case Name: เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน 
Scenario: เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน 
Triggering Event: เมื่อมีพนักงานใหม ่
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานใหม่เข้าสู่ระบบได้ 
Actor: ผู้ดูแลระบบ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 
Preconditions: ไม่มีข้อมูลผู้ใช้งานท่ีต้องการเพิ่มในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิม่ข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ 1.1 แสดงฟอร์มให้เพิม่ข้อมูลผู้ใช้งานใหม ่
2. เพิ่มรายละเอียดผู้ใช้งานใหม่ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย รหสัผู้ใช้งาน ช่ือ 
นามสกลุ โทรศัพท์ อีเมลล์ และ
บทบาท 

 

3. ยืนยันการเพิม่ข้อมูลผู้ใช้งาน 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรหสั
ผู้ใช้งาน ช่ือ นามสกุล โทรศัพท์ อีมลล์ 
และบทบาท 

3.2 บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานใหม่เข้าระบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีรหัสผู้ใช้งานซ้ ากับท่ีมีในระบบ ระบบแจ้งเตือนใหผู้้ใช้งานทราบว่าข้อมูลซ้ า
และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าระบบได ้

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข  
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ตารางที่ ก.64 
 
Use Case Description ของดูข้อมูลผู้ใช้งาน 
Use Case No.: 48 
Use Case Name: ดขู้อมูลผู้ใช้งาน 
Scenario: ดูข้อมูลผู้ใช้งาน 
Triggering Event: ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้งาน 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถดูหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผู้ใช้งานที่บันทึกไว้ในระบบได้ 
Actor: ผู้ดูแลระบบ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 
Preconditions: มีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ 
Post Conditions: รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งานถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการดูข้อมูลผู้ใช้งาน โดยระบุ
ผู้ใช้งานที่ต้องการด ู

1.1 แสดงข้อมูลผู้ใช้งานที่บันทึกในระบบ 
ซึ่งประกอบไปด้วย รหสัผู้ใช้งาน ช่ือ 
นามสกลุ โทรศัพท์ อีเมลล์ และ
บทบาท 

Exception 
Conditions: 
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ตารางที่ ก.65 
 
Use Case Description ของแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
Use Case No.: 49 
Use Case Name: จัดการข้อมลูผู้ใช้งาน 
Scenario: แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
Triggering Event: เมื่อเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานพบว่าข้อมูลในระบบมีข้อผิดพลาด 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้  
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงผู้ดูแลระบบ 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลผู้ใช้งานอยู่ในระบบ 
Post Conditions: ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ แกไ้ขข้อมูลผู้ใช้งาน 1.1 แสดงฟอร์มให้แกไ้ข โดยแสดงข้อมูลเดิม
ของผู้ใช้งานท่ีต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขรายละเอยีดผู้ใช้งาน ประกอบ
ไปด้วย ช่ือ นามสกลุ โทรศัพท์ 
อีเมลล ์

 

3. ยืนยันการแกไ้ขข้อมูลผู้ใช้งาน 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่ือ 
นามสกลุ โทรศัพท์ และอเีมลล ์

3.2 บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานท่ีแก้ไขเขา้สู่ระบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.66 
 
Use Case Description ของเปลี่ยนรหัสผ่าน 
Use Case No.: 50 
Use Case Name: เปลี่ยนรหัสผ่าน 
Scenario: เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน 
Triggering Event: เมื่อเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือได้รับแจ้งรหัสผ่านใหม่ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้  
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงผู้ดูแลระบบ 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลผู้ใช้งานอยู่ในระบบ 
Post Conditions: รหัสผ่านผู้ใช้งานในระบบถูกแก้ไข 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ แกไ้ขรหสัผ่าน 1.1 แสดงฟอร์มให้แกไ้ขรหสัผ่าน 
2. แก้ไขรหสัผ่านผู้ใช้งาน ประกอบไป

ด้วย รหัสผ่านเกา่ รหสัผ่านใหม่  
 

3. ยืนยันการแกไ้ขรหสัผ่าน 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รหัสผ่านเก่า รหัสผ่านใหม่ และยนืยัน
รหัสผ่านใหม ่

3.2 บันทึกข้อมูลรหสัผา่นใหม่เข้าสู่ระบบ 
Exception 
Conditions: 

3.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 

3.1 กรณีผใูชงานกรอกรหัสผ่านเกา่ไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท า
การแก้ไข 

3.1 กรณผีใูชงานกรอกรหัสผ่านใหม่ไมเ่หมือนกับยืนยันรหสัผ่านใหม่ ระบบแจงเตือนผู
ใชงาน ใหรับทราบเพื่อท าการแกไข 
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ตารางที่ ก.67 
 
Use Case Description ของแจ้งลืมรหัสผ่าน 
Use Case No.: 51 
Use Case Name: แจ้งลืมรหสัผา่น 
Scenario: แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
Triggering Event: เมื่อเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานลบรหัสผ่านของตนเอง 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้  
Actor: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงผู้ดูแลระบบ 
Related Use Case: - 
Preconditions: มีข้อมูลผู้ใช้งานอยู่ในระบบ 
Post Conditions: - ข้อมูลแจ้งลืมรหัสผ่านถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ 

- สถานะผู้ใช้งานเปลี่ยนเป็น “ไม่พร้อมใช้งาน” 
Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ แจ้งลืมรหสัผ่าน 1.1 แสดงฟอร์มให้เพิม่ข้อมูลลืมแจ้งลืม
รหัสผ่าน 

2. เพิ่มรายละเอียดแจ้งลมืรหสัผา่น 
ประกอบไปด้วย รหสัผู้ใช้งานและ
อีเมลล ์

 

3. ยืนยันการแจ้งลมืรหสัผา่น 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรหสั
ผู้ใช้งานและอีเมลล ์

3.2 เปลี่ยนสถานะผู้ใช้งานจาก “พร้อมใช้
งาน” เป็น “ไม่พร้อมใช้งาน”  

3.3 บันทึกข้อมูลแจ้งลืมรหสัผ่านรายการ
ใหมเ่ข้าสูร่ะบบ 

Exception 
Conditions: 

3.1 กรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.68 
 
Use Case Description ของปลดล็อคผู้ใช้งาน 
Use Case No.: 52 
Use Case Name: ปลดล็อคผู้ใช้งาน 
Scenario: ออกรหัสผ่านใหม่ให้บัญชีผู้ใช้งาน 
Triggering Event: เมื่อได้รับค าร้องจากผู้ใช้งานว่าต้องการรหัสผ่านใหม่ 
Brief Description: ผู้ใช้งานสามารถออกรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้งานและส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลล์ที่บันทึกใน

ระบบได้ 
Actor: ผู้ดูแลระบบ 
Related Use Case: ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 
Preconditions: - รหัสผู้ใช้งานท่ีต้องการปลดล็อคมีสถานะเป็น “ไม่พร้อมใช้งาน” 

- มีข้อมูลแจ้งลืมรหัสผ่านในระบบ 
Post Conditions: - สถานะของผู้ใช้งานท่ีต้องการปลดล็อคถูกเปลี่ยนเป็น “พร้อมใช้งาน” 

- รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานในระบบถูกเปลี่ยนเป็นเลขท่ีระบบออกให้ 
- อีเมลล์แจ้งรหัสผ่านใหม่เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานถูกส่ง 

Flow of Activities: Actor System 
1. ท ารายการ ปลดล็อคผู้ใช้งาน 1.1 ออกรหัสผา่นใหม่  

1.2 ปรับสถานะผู้ใช้งานจาก “ไมพ่ร้อมใช้
งาน” เป็น “พร้อมใช้งาน” 

1.2 บันทึกข้อมูลรหสัผ่านใหม่เข้าระบบ 
1.3 ส่งอีเมลล์แจ้งรหสัผ่านใหม่ใหเ้จ้าของ

บัญชีผู้ใช้งาน 
Exception 
Conditions: 

1.1 กรณไีมม่ีข้อมูล ระบบแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบว่าไม่มรีายการในระบบ  
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3. State Chart ของระบบ 
 

State Chart Diagram ของรถให้บริการ ดังแสดงในภาพที่ ก.2 
 

 
ภาพที่ ก.2 แสดง State Chart Diagram ของรถให้บริการ 
 

State Chart Diagram ของผู้ใช้งาน ดังแสดงในภาพที่ ก.3 
 

 
ภาพที่ ก.3 แสดง State Chart Diagram ของผู้ใช้งาน 
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State Chart Diagram ของรายการให้บริการ ดังแสดงในภาพที่ ก.4 
 

 
ภาพที่ ก.4 แสดง State Chart Diagram ของรายการให้บริการ 

 
 

State Chart Diagram ของรายการขนส่ง ดังแสดงในภาพที่ ก.5 
 

 
ภาพที่ ก.5 แสดง State Chart Diagram ของสถานะรายการขนส่ง 
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ภาคผนวก ข 
System Architecture ของระบบที่พัฒนา 

 
Architecture ของระบบเป็นลักษณะ Client-Server Web-based Application โดย

จะติดตั้งอยู่บน Host ที่ใช้โดเมนเนมชื่อ www.SereephanNakornpathom.com ดังภาพที่ ข.1 
 

 
ภาพที่ ข.1 แสดง Deployment Diagram แสดง System Architecture ของเว็บไซต์ 
SereephanNakornpathom 
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ภาคผนวก ค 
ฐานข้อมูล 

 
1. โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 
 

ระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม มีโครงสร้างข้อมูล ดังแสดงให้
เห็นในภาพที่ ค.1 
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2. ตารางแสดง Entity List 
 

ตารางแสดง Entity List ของระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
แสดงข้อมูลดังตารางที่ ค.1 

 
ตารางที่ ค.1  
 
Entity List ของระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 

Entity Name ค าอธิบาย 
BillDocument ใช้เก็บข้อมูลการท าใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้า แต่ละงาน

ให้บริการ 
Car ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดของรถส่งของที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ 
CarStatus ใช้เก็บตัวย่อสถานะรถให้บริการที่มีในระบบ ค าอธิบายสถานะเป็น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
CarType ใช้เก็บตัวย่อประเภทรถให้บริการที่มีในระบบ ค าอธิบายประเภทรถเป็น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
Customer ใช้เก็บรายชื่อและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าท่ีใช้บริการของกิจการ  
CustOrder ใช้เก็บข้อมูลรายการใช้บริการของลูกค้า ที่เกิดข้ึนภายในระบบ 
Delivery ใช้เก็บข้อมูลการขนส่งสินค้าว่าส่งงานใด ใครเป็นคนขับรถ ใช้รถคันไหน 

และข้อมูลเลขกิโลเมตรรถ 
Driver ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดของพนักงานขับรถของกิจการ 
InvoiceDocument ใช้เก็บข้อมูลการท าใบก ากับภาษี หรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้า แต่ละงาน

ให้บริการ 
Maintenance ใช้เก็บข้อมูลตารางการซ่อมบ ารุง 
OrderDetail ใช้เก็บรายละเอียดต่างๆของข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าสั่งพร้อมกับใช้บริการรถ 

เพ่ือน าไปคิดสรุปรวมค่าใช้บริการและท าใบเสร็จในขั้นตอนการเก็บเงิน 
ช าระเงิน 

OrderDocument ใช้เก็บข้อมูลใบรับของชั่วคราวของลูกค้า แต่ละงานให้บริการ 
Product ใช้เก็บข้อมูลสินค้าที่มีให้บริการในกิจการ 
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ตารางที่ ค.1  
 
Entity List ของระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Entity Name ค าอธิบาย 
ProductType ใช้เก็บข้อมูลประเภทสินค้า 
ReceiptDocument ใช้เก็บข้อมูลการท าใบเสร็จรับเงินของลูกค้า แต่ละงานให้บริการ 
ResetPassword ใช้เก็บข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและอีเมลล์เพ่ือรับข้อมูลจากผู้ใช้งานที่ต้องการ

รหัสผ่านใหม่ ให้ระบบส่งรหัสผ่านใหม่ให้ตามอีเมลล์ที่บันทึกเข้าระบบ 
Role ใช้เก็บข้อมูลบทบาทผู้ใช้งาน และให้สิทธิในการเข้าถึงเมนูต่างๆ 
Schedule ใช้เก็บข้อมูลตารางเดินรถ ที่เกิดข้ึนภายในระบบ 
ScheduleCar ใช้เก็บข้อมูลการใช้รถให้บริการในแต่ละรอบการขนส่ง 
ScheduleDetail ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดงานให้บริการและ รายละเอียดการท าตาราง

ขนส่ง 
Service ใช้เก็บรายละเอียดการจ้างงานจากลูกค้า และข้อมูลต่างๆที่เกิดข้ึนในแต่

ละข้ันตอนงานให้บริการกับลูกค้า 
ServiceStatus ใช้เก็บข้อมูลตัวย่อสถานะงานให้บริการในระบบ ว่าท าไปจนถึงข้ันตอนใด 

ค าอธิบายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ url เพ่ือให้ระบบสามารถ
แสดงผลหน้าจอการท างานของขั้นตอนถัดไป หรือ url เพ่ือแก้ไข
รายละเอียดงานของแต่ละขั้นตอน  

User ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานภายในระบบ  
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3. ตาราง Attribute List 
 

ตารางแสดง Attribute List ของ Entity ระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ 
นครปฐม แสดงข้อมูลดังตารางที่ ค.2 – ค.24 
 
ตารางที ่ค.2  
 
Attribute List ใช้เก็บข้อมูลการท าใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้า (BillDocument) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

bd_id Yes No รหัสรายการ bigint 1 
billDocNo No No เลขที่เอกสาร Varchar 

(50) 
20170327001 

createDate No No วันที่สร้าง
รายการ 

Date 27/03/2017 
00:15:00 

dueDate No No วันที่นัดช าระ Date 27/03/2017 
00:15:00 

idx No No อันดับรายการ
ที่สร้างในวัน
เดียวกัน 

Integer 1 

serv_id No Yes รหัสรายการ
งานใช้บริการ 

bigint 1 

taxPercent No No ภาษ ีเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

Integer 10 

totalAll No No จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 

Decimal(18,2) 18700.00 
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ตารางที ่ค.2  
 
Attribute List ใช้เก็บข้อมูลการท าใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้า (BillDocument)  (ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

totalAllText No No จ านวนเงิน
ทั้งสิ้นเป็น
ตัวอักษร 

Varchar 
(MAX) 

หนึ่งหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน 

totalNonTax No No จ านวนเงินไม่
รวมภาษี 

Decimal(18,2) 17000.00 

totalWithTax No No จ านวนเงิน
เฉพาะส่วน
ภาษ ี

Decimal(18,2) 1700.00 

 
ตารางที ่ค.3  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรถ (Car) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

car_id Yes No รหัสรถให้บริการ bigint 1 
checkPeriod No No รอบเช็คระยะ Decimal 

(18,2) 
10000.00 

cube No No ความจุของรถ (ม3) Integer 29.80 
expire No No อายุการใช้งานรถ Varchar 

(10) 
20 

height No No ความสูงของส่วน
บรรทุก 

Varchar 
(50) 

250 
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ตารางที ่ค.3  
 

Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรถ (Car) (ต่อ) 
Attribute 

Name 
Primary 

Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

km No No เลขกิโลเมตร
ปัจจุบนั 

Decimal 
(18,2) 

9100.00 

lastCheck No No เลขกิโลเมตรเช็ค
ระยะคร้ังล่าสุด 

Decimal 
(18,2) 

0.00 

lastUpdate No No วันที่แก้ไขข้อมูล
ล่าสุด 

Date 27/03/2017 
00:15:00 

long No No ความยาวของส่วน
บรรทุก 

Varchar 
(50) 

600 

nextPeriod No No เลขกิโลเมตรเช็ค
ระยะคร้ังถัดไป 

Decimal 
(18,2) 

10000.00 

owner No No รถของกิจการ ดังนี้ 
o N – No 
o Y - Yes 

Char(1) Y 

picCar No No ภาพประกอบรถ Varchar 
(MAX) 

~/Upload/ 
Car/ 
121234.jpg 

plateNumber No No เลขทะเบียนรถส่ง
ของ 

Varchar 
(10) 

12-1234 

startDate No No วันที่ซื้อรถ date 27/03/2017 
00:15:00 

status_code No No รหัสสถานะรถ
ให้บริการ 

Char(3) REA 

ton No No ความจุของรถ(ตัน) Integer 29.80 
type_code No No รหัสประเภทรถ

ให้บริการ 
Char(3) TRA 
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ตารางที ่ค.4  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บตัวย่อสถานะรถให้บริการ ค าอธิบายสถานะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(CarStatus) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

status_code Yes No รหัสสถานะ Char(3) REA 
descriptionEn No No ค าอธิบายภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 
1. MA – Maintenance 
2. DIS – Disabled 
3. REA – Ready 

Varchar 
(50) 

Ready 

descriptionTh No No ค าอธิบายภาษาไทย 
ดังนี้ 
1. MA – ซ่อมบ ารุง 
2. DIS – ไม่พร้อมใช้งาน 
3. REA – พร้อมใช้งาน 

Varchar 
(50) 

พร้อมใช้งาน 
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ตารางที ่ค.5 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลตัวย่อประเภทรถให้บริการ และค าอธิบายเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (CarType) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

type_code Yes No รหัสประเภทรถ
ให้บริการ 

Char(3) TRA 

descriptionEn No No ค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
ดังนี้ 
1. NON - NONE 
2. TRA – Trailer 
3. TRU – Truck 
4. 15T – 15 Ton 
5. 18T – 18 Ton 
6. 22W – 22 Wheels 

Varchar 
(50) 

Trailer 

descriptionTh No No ค าอธิบายภาษาไทย 
ดังนี้ 
1. NON – รถร่วมค้า 
2. TRA – รถเทรล์เลอ 
3. TRU – รถเทรลเลอร์ 
4. 15T – รถบรรทุกเล็ก 

15 ตัน  
5. 18T - รถบรรทุกเล็ก 

18 ตัน 
6. 22W – รถ 22 ล้อ 

Varchar 
(50) 

รถเทรล
เลอร์ 
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ตารางที ่ค.6  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บรายชื่อและข้อมูลของลูกค้า (Customer) 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

cust_id Yes No รหัสลูกค้า bigint 201611001 
addr No No ที่อยู่ Varchar 

(MAX) 
549 ถนนอ่อนนชุ 
แขวงประเวท เขต
ประเวท  

createDate No No วันที่สร้างรายการ Date 27/03/2017 
00:15:00 

email No No อีเมลล์ Varchar 
(50) 

r.siam@gmail.co
m 

fax No No แฟ็กซ ์ Varchar 
(10) 

021112222 

home No No เบอร์ติดต่อ (บ้าน) Varchar 
(10) 

023213406 

lastUpdate No No วันที่แก้ไขข้อมูล
ล่าสุด 

Date 27/03/2017 
00:15:00 

mobile No No เบอร์ติดต่อ (มือ
ถือ) 

Varchar 
(10) 

0812345678 

name No No ชื่อ Varchar 
(50) 

สยาม 

picAddr No No ภาพประกอบที่อยู ่ Varchar 
(MAX) 

~/Upload/ 
Customer/ 
siam.jpg 

province No No จังหวัด Varchar 
(50) 

กรุงเทพ 

remark No No หมายเหตุ Varchar 
(200) 

ติดต่องานทางอีเมล
เท่านั้น 
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ตารางที ่ค.6  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บรายชื่อและข้อมูลของลูกค้า (Customer) (ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

surname No No นามสกุล Varchar 
(50) 

รับเหมา 

taxId No No เลขทะเบียนนิติ
บุคคล 

Varchar 
(15) 

0123456789123
45 

zipcode No No รหัสไปรษณีย์ Varchar 
(5) 

10250 

 
ตารางที ่ค.7  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าที่เกิดข้ึนภายในระบบ (CustOrder) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

co_id Yes No รหัสรายการ bigint 1 
createDate No No วันที่สร้างรายการ Date 27/03/201

7 00:15:00 
lastUpdate No No วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด Date 27/03/201

7 00:15:00 
serv_id No Yes รหัสรายการงานใช้

บริการ 
bigint 1 

temp No No คีเวิร์ดชั่วคราวเพื่อ
บันทึกข้อมูลหลังจากกด
บันทึกข้อมูล 

Varchar 
(50) 

2_สยาม 
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ตารางที ่ค.8  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลการขนส่งสินค้าว่าขนส่งสินค้างานใด ใครขับ ใช้รถคันไหน และข้อมูล
เลขกิโลเมตรของรถ (Delivery) 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

del_id Yes No รหัสรายการ bigint 1 
car_id No Yes รหัสรถให้บริการ bigint 1 
driver_id No Yes รหัสพนักงานขับรถ bigint 1 
sd_id No Yes รหัสรายการงานขนส่ง bigint 1 
kmAfter No No เลขกิโลเมตรของรถหลัง

ให้บริการ 
Decimal 
(18,2) 

6240.0 

kmBefore No No เลขกิโลเมตรของรถก่อน
ให้บริการ 

Decimal 
(18,2) 

6140.0 
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ตารางที ่ค.9  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลพนักงานขับรถของกิจการ (Driver) 
Attribute 

Name 
Primary 

Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

driver_id Yes No รหัสพนักงานขบัรถ bigint 1 
name No No วันที่สร้างรายการ Varchar 

(50) 
คนขับ 

owner No No พนักงานของกิจการ ดังนี ้

1. N – ไม่ใช่ 

2. Y – ใช่ 

Char(1) Y 

surname No No วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด Varchar 
(50) 

กอไก่ 

Tel No Yes รหัสรายการงานใช้บริการ Varchar 
(10) 

0812345678 

 
ตารางที ่ค.10 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลการท าใบก ากับภาษี หรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้า (InvoiceDocument) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

inv_id Yes No รหัสรายการ bigint 1 
createDate No No วันที่สร้างรายการ Date 27/03/2017 

00:15:00 
branchCode No No รหัสสาขา Char(4) 0123 

flagBranch No No สาขา ดังนี ้

1. N – ไม่ใช่ 

2. Y – ใช่ 

char(1) Y 
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ตารางที ่ค.10 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลการท าใบก ากับภาษี หรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้า (InvoiceDocument) 
(ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

flagHeadOffice No No ส านักงานใหญ่ ดังนี ้

1. N – ไม่ใช่ 

2. Y – ใช่ 

char(1) N 

idx No No อันดับรายการทีส่ร้างใน
วันเดียวกัน 

Integer 1 

invDocNo No No เลขที่เอกสาร Varchar 
(50) 

20170327001 

serv_id No Yes รหัสรายการงานใช้
บริการ 

bigint 1 

taxPercent No No ภาษี เป็นเปอร์เซ็นต ์ Integer 10 
totalAll No No จ านวนเงินทัง้สิ้น Decimal

(18,2) 
18700.00 

totalAllText No No จ านวนเงินทัง้สิ้นเป็น
ตัวอักษร 

Varchar 
(MAX) 

หนึ่งหม่ืนแปด
พันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน 

totalNonTax No No จ านวนเงินไม่รวมภาษ ี Decimal
(18,2) 

17000.00 

totalWithTax No No จ านวนเงินเฉพาะส่วน
ภาษ ี

Decimal
(18,2) 

1700.00 
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ตารางที ่ค.11  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลตารางการซ่อมบ ารุง (Maintenance) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

ma_id Yes No รหัสตาราง bigint 1 
car_id No Yes รหัสรถส่งของ Integer 00001 
detail No No รายละเอียดงานซ่อม Varchar 

(100) 
เปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่อง 

jobType No No ประเภทงานซ่อมบ ารุง 
ดังนี้ 
1. เช็คระยะ 
2. ซ่อมบ ารุง 
3. เช็คระยะและซ่อม

บ ารุง 

Varchar 
(50) 

เช็คระยะ 
 

sendDate No No วันที่เข้าซ่อม Date 27/03/201
7 00:15:00 

returnDate No No วันที่ส่งคืน Date 30/03/201
7 00:15:00 

lastUpdate No No วันที่ท ารายการล่าสุด Date 30/03/201
7 00:15:00 
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ตารางที ่ค.12 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บรายละเอียดต่างๆของข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าสั่งพร้อมกับใช้บริการรถที่เกิดขึ้น
ภายในระบบ (OrderDetail) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

od_id Yes No รหัสรายการ bigint 1 
amntDisplay No No จ านวนสั่งซื้อและหน่วย Varchar 

(50) 
5.00 ตัน 

amount No No จ านวน Integer 5 
amountLeft No No จ านวนค้างส่ง Varchar 

(50) 
5.00 ตัน 

amountType No No ประเภทหน่วย ดังนี้ 
1. ตัน 
2. ลูกบาษก์เมตร 
3. เที่ยว 

Varchar 
(50) 

ตัน 

co_id No Yes รหัสค าสั่งซื้อ bigint 1 
pricePerUnit No No ราคา ต่อ หน่วย Decimal 

(18,2) 
500.00 

product No No รายการสินค้า Varchar 
(MAX) 

ดินถม 

totalPrice No No ราคารวม Decimal 
(18,2) 

30,000.0
0 

totalWithTax No No จ านวนเงินรวม Decimal 
(18,2) 

27,500.0
0 
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ตารางที ่ค.13 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บรายละเอียดใบรับของชั่วคราว (OrderDocument) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

ord_id Yes No รหัสรายการ bigint 1 
bd_id Yes Yes รหัสรายการใบวางบิล bigint 1 

createDate No No วันที่สร้างรายการ Date 27/03/2017 
00:15:00 

cube No No ความจุของรถ (ม3) Integer 29, 30 

cust No No ใช้งาน (ชื่อลูกค้า) Varchar 
(50) 

แอลพีเอน็ 

department No No ส่งให้ (หนว่ยงาน) Varchar 
(50) 

ฝ่ายจัดซ้ือ 

height No No ความสูงของส่วนบรรทกุ Varchar 
(50) 

160  

idx No No อันดับรายการที่สร้างใน
วันเดียวกัน 

Integer 1 

inv_id Yes Yes รหัสรายการใบแจ้งหนี ้ bigint 1 
lastUpdate No No วันที่ท ารายการล่าสุด Date 27/03/2017 

00:15:00 
long No No ความยาวของส่วน

บรรทุก 
Varchar 
(50) 

200, 210 

orderDocNo No No เลขที่ใบรับของ Varchar 
(50) 

20170327001 

plateNumber No No หมายเลขรถยนต์ Varchar 
(50) 

12-1234, 78-
7123 

rec_id Yes Yes รหัสรายการ
ใบเสร็จรับเงิน 

bigint 1 

round No No จ านวนรอบที่ขนส่ง Integer 3 
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ตารางที ่ค.13 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บรายละเอียดใบรับของชั่วคราว (OrderDocument) (ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

timeIn No No เวลาเข้า Varchar 
(50) 

03:00, 04:30, 
21:00 

timeOut No No เวลาออก Varchar 
(50) 

04:00, 05:30, 
22:00 

ton No No ความจุของรถ (ตัน) Varchar 
(50) 

29, 30 

type No No ประเภทรถ ดังนี ้

1. NON - NONE 

2. TRA – Trailer 

3. TRU – Truck 

4. 15T – 15 Ton 

5. 18T – 18 Ton 

6. 22W – 22 Wheels 

Varchar 
(50) 

รถเทรลเลอร ์

width No No ความกว้างของส่วน
บรรทุก 

Varchar 
(50) 

80 
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ตารางที ่ค.14 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลสินค้า (Product) 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

prod_id Yes No รหัสสถานะ Char(3) A 
description No No ชื่อสินค้า Varchar 

(50) 
ดินทราย 

type_code No Yes รหัสประเภทสินค้า Char 
(10) 

SOIL 

 
ตารางที ่ค.15 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทสินค้า (ProductType) 
Attribute 

Name 
Primary 

Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

type_code Yes Yes รหัสประเภทสินค้า Char 
(10) 

SOIL 

prodDesc No No ชื่อประเภทสินค้า ดังนี้ 
1. LATERITE  - ลูกรัง 
2. ROCK – หิน 
3. SAND – ทราย 
4. SOIL - ดิน 
5. TRANSPORT – ขนส่ง 

/ ขนย้าย 

Varchar 
(50) 

SOIL 
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ตารางที ่ค.16  
 
Attribute List ใช้เก็บข้อมูลการท าใบเสร็จรับเงินของลูกค้า (ReceiptDocument) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

rec_id Yes No รหัสรายการ bigint 1 
createDate No No วันที่สร้างรายการ Date 27/03/2017 

00:15:00 
idx No No อันดับรายการที่

สร้างในวัน
เดียวกัน 

Integer 1 

recDocNo No No เลขที่เอกสาร Varchar 
(50) 

20170327001 

serv_id No Yes รหัสรายการงานใช้
บริการ 

bigint 1 

taxPercent No No ภาษ ีเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

Integer 10 

totalAll No No จ านวนเงินทั้งสิ้น Decimal(18,2) 18700.00 
totalAllText No No จ านวนเงินทั้งสิ้น

เป็นตัวอักษร 
Varchar 
(MAX) 

หนึ่งหมื่นแปด
พันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน 

totalNonTax No No จ านวนเงินไม่รวม
ภาษ ี

Decimal(18,2) 17000.00 

totalWithTax No No จ านวนเงินเฉพาะ
ส่วนภาษ ี

Decimal(18,2) 1700.00 
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ตารางที ่ค.17 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและอีเมลล์เพ่ือรับข้อมูลจากผู้ใช้งานที่ต้องการรหัสผ่าน
ใหม่ ให้ระบบส่งรหัสผ่านใหม่ให้ตามอีเมลล์ที่บันทึกเข้าระบบ (ResetPassword) 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

rp_id Yes No รหัสรายการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน 

bigint 1 

email No No อีเมลล์ Varchar 
(50) 

manager@e
mail.com 

status_code No No สถานะรายการ 
ดังนี้ 
1. D – Diasbled 
2. E - Enabled 

Varchar 
(50) 

D 

submitDate No No วันที่สร้างรายการ Date 27/03/2017 
00:15:00 

user_id No Yes รหัสผู้ใช้งาน Varchar 
(50) 

Manager 
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ตารางที ่ค.18 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลบทบาทผู้ใช้งาน (Role) 
Attribute 

Name 
Primary 

Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

role_code Yes No รหัสสถานะ Char(3) A 
roleName No No ชื่อสถานะ ดังนี้ 

1. A - 
Administrator 

2. E – Engineer 
3. F – Finance 
4. M - Manager 
5. S - Service 

Varchar 
(50) 

Administrator 

path No No ที่อยู่ของ sitemap 
ของแต่ละ role 

Varchar 
(50) 

~/sitemap/ 
admin.sitemap 

 
ตารางที ่ค.19 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลตารางเดินรถ ที่เกิดข้ึนภายในระบบ (Schedule) 
Attribute 

Name 
Primary 

Key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

sch_id Yes No รหัสตาราง bigint 1 
lastUpdate No No วันที่ท ารายการล่าสุด Date 27/03/2017 

00:15:00 
serv_id No Yes รหัสบริการ bigint 9 
serviceDate No No วันที่ให้บริการ Date 25/03/2017 

00:00:00 
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ตารางที ่ค.20 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้รถให้บริการในแต่ละรอบการขนส่ง (ScheduleCar) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

sc_id Yes No รหัสตารางการใช้รถ
ให้บริการ 

bigint 1 

afterServ No No เลขที่หัวจ่าย หลัง
เติม 

Decimal 
(18,2) 

505720.00 

beforeServ No No เลขที่หัวจ่าย ก่อน
เติม 

Decimal 
(18,2) 

505600.00 

confirm No No ยืนยันรับบริการการ 
ดังนี้ 
1. N – No 
2. Y - Yes 

Char 
(1) 

Y 

km No No เลขกิโลเมตรหลัง
ให้บริการ 

Decimal 
(18,2) 

9300.00 

lastUpdate No No วันที่แก้ไขล่าสุด Date 25/03/2017 
00:00:00 

plateNumber No No ทะเบียนรถ Varchar 
(50) 

12-1241 

remark No No หมายเหตุ Varchar 
(50) 

ขนส่งช่วงเช้า 

round No No จ านวนรอบที่เติม
น้ ามัน 

Integrt 2 

totalUse No No จ านวนลิตร Decimal 
(18,2) 

120.00 
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ตารางที ่ค.21 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดงานให้บริการและ รายละเอียดการท าตารางขนส่ง 
(ScheduleDetail) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

sd_id Yes No รหัสตารางรายละเอียด
การขนส่ง 

bigint 9 

car_id No Yes รหัสรถให้บริการ bigint 1 
carStatus No No ชื่อสถานะ ดังนี้ 

1. F - Finished 
2. S – Serving 
3. W – Wait For 

Service 

char (1) W 

co_id No Yes รหัสใบสั่งซื้อ bigint 1 

od_id No Yes รหัสรายการย่อยนใบสั่ง
ซ้ือ 

bigint 1 

orderDocNo No No เลขที่ใบรับของชั่วคราว Varchar 
(50) 

20170327 

plateNumber No No หมายเลขรถยนต์ Varchar 
(50) 

12-1241, 
78-1278 

pricePerTrip No No ราคา ต่อ เที่ยว Decimal 
(18,2) 

25,000.00 

product No No สินค้า Varchar 
(50) 

ดินทราย 

round No No จ านวนรอบที่ขน Char 
(10) 

2 

sc_id Yes No รหัสตารางการใช้รถ
ให้บริการ 

bigint 1 
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ตารางที ่ค.21 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดงานให้บริการและ รายละเอียดการท าตารางขนส่ง 
(ScheduleDetail) (ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

sch_id No Yes รหัสตารางขนส่ง bigint 1 

serv_id No Yes รหัสบริการ bigint 1 

totalUnit No No จ านวนหน่วยที่ขน Char 
(10) 

60 

unit No No จ านวนหน่วยที่ขนต่อ
เที่ยว 

Char 
(10) 

30 
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ตารางที ่ค.22  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บรายละเอียดการจ้างงานจากลูกค้า (Service) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

serv_id Yes No รหัสตาราง bigint 1 
cfsDate No No วันที่ยืนยันใช้

บริการ 
Date 31/03/2017 

00:15:00 
cfrDate No No วันที่ยืนยันได้รับ

บริการ 
Date 20/04/2017 

00:15:00 
co_id No Yes รหัสรายการ bigint 1 
confirmRe
ceive 

No No รหัสยืนยันใช้
บริการ ดังนี้ 
1. N – No 
2. Y - Yes 

Char 
(1) 

Y 

confirmSer
vice 

No No รหัสยืนยันได้รับ
บริการ ดังนี้ 
1. N – No 
2. Y - Yes 

Char 
(1) 

Y 

createDate No No วันที่สร้างรายการ Date 27/03/2017 
00:15:00 

cust_id No Yes รหัสลูกค้า bigint 1 
departme
nt 

No No หน่วยงานที่ติดต่อ
ที่ฝั่งลูกค้า 

Varchar 
(50) 

จัดซื้อ 

destinatio
nPlaceId 

No No รหัสปลายทาง Varchar 
(50) 

'ChIJvaaR5J2f 
4jARbbXF-
zeHptY' 
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ตารางที ่ค.22  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บรายละเอียดการจ้างงานจากลูกค้า (Service) (ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

Detail No No รายละเอียดงาน Varchar 
(100) 

สั่งซื้อของและ
ต้องการให้ไปส่ง
ที่หน้างาน 

lastUpdate No No วันที่แก้ไขข้อมูล
ล่าสุด 

Date 30/03/2017 
00:15:00 

ordDate No No วันที่ Date 30/03/2017 
00:15:00 

originPlaceId No No รหัสต้นทาง Varchar 
(50) 

'ChIJSS8ngGic 
4jARYd0STlZ24
-c' 

quotationDa
te 

No No วันที่สร้างใบเสนอ
ราคา 

Date 30/03/2017 
00:15:00 

reason No No เหตุผลที่ไม่
ต้องการใช้บริการ 

Varchar 
(MAX) 

ไม่สามารถตกลง
ราคาได้ 

rejectReason No No เหตุผลที่ไม่ได้รับ
บริการ 

Varchar 
(MAX) 

ไม่สามารถหา
สินค้าได้ทัน 

remark No No หมายเหตุ Varchar 
(MAX) 

ส่งของช่วง
กลางวันได้ 

sch_id No Yes รหัสตารางขนส่ง bigint 1 
sendTo No No ปลายทาง Varchar 

(50) 
549 ถนนอ่อนนุช 
แขวงประเวท 
เขตประเวท กทม 
10250 
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ตารางที ่ค.22  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บรายละเอียดการจ้างงานจากลูกค้า (Service) (ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

serviceDate No No วันที่ให้บริการ Date 20/04/2017 
00:00:00 

startFrom No No ต้นทาง Varchar 
(50) 

นครปฐม 

status_code No Yes รหัสสถานะ Char(3) CRE 
subject No No หัวข้อในใบ

เสนอราคา 
Varchar 
(MAX) 

เสนอราคา
ค่าบริการ 
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ตารางที ่ค.23 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บตัวย่อสถานะงานให้บริการ ค าอธิบายสถานะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และ url ของแต่ละขั้นตอนงานให้บริการ (ServiceStatus) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

status_code Yes No รหัสสถานะ Char(3) CRE 
descriptionEn No No ค าอธิบาย

ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
1. CRE – Create 
2. QUO – 

Quotation 
3. CFS – Confirm 

Service 
4. SCH – 

Schedule 
5. DOC - 

Document 

Varchar 
(50) 

Create 

descriptionTh No No ค าอธิบายภาษาไทย 
ดังนี้ 
1. CRE – รายการ

งานใหม่ 
2. QUO – ท าใบ

เสนอราคา 
3. CFS – ยืนยันใช้

บริการ 
4. SCH – ท าตาราง

ขนส่ง 

Varchar 
(50) 

รายการงานใหม่ 
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ตารางที ่ค.23 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บตัวย่อสถานะงานให้บริการ ค าอธิบายสถานะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และ url ของแต่ละขั้นตอนงานให้บริการ (ServiceStatus) (ต่อ) 

Attribute Name Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

   5. DOC – ท า
เอกสารงาน
ให้บริการ 

  

nextStepDesc No No ค าอธิบาย
ภาษาไทยของ
ขั้นตอนถัดไป 

Varchar 
(50) 

ท าใบเสนอราคา 

pathNext No No เก็บ url เพ่ือให้
ระบบแสดงผล
หน้าจอขั้นต่อไป 

Varchar 
(MAX) 

~/jsp/service/ 
quotation/ 
addQuotation 
.aspx 

step No No ล าดับงาน
ให้บริการของ
ระบบ 

 1 

pathEditCurrent No No เก็บ url เพ่ือให้
ระบบแสดงผล
หน้าจอแก้ไข
ข้อมูลงาน
ให้บริการ 

Varchar 
(MAX) 

~/jsp/service/ 
create/ 
editCreate.aspx 
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ตารางที ่ค.24  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานภายในระบบ (User) 

Attribute 
Name 

Primary 
Key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูล 

user_id Yes No รหัสผู้ใช้งาน Integer 201611001 
createDate No No วันที่สร้างรายการ Date 27/03/2017 

00:15:00 
email No No อีเมลล์ Varchar 

(50) 
manager.emp
@ 
gmail.com 

name No No ชื่อ Varchar 
(10) 

พนักงาน 

lastUpdate No No วันที่แก้ไขข้อมูล
ล่าสุด 

Date 30/03/2017 
00:15:00 

password No No รหัสผ่าน Varchar 
(20) 

201611001 

role_code No No รหัสบทบาทผู้ใช้งาน Char M 
status_code No No รหัสสถานะ ดังนี้ 

1. DIS – Disabled 
2. ENA – Enabled 

Char(3) ENA 

surName No No นามสกุล Varchar 
(50) 

ผู้จัดการ 

tel No No เบอร์ติดติอ Varchar 
(10) 

0861231234 
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ภาคผนวก ง 
โครงสร้าง User Interface 

 
ระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม มีรายการหน้าจอการท างานใน

แต่ละ Use Case  ดังแสดงในตารางที่ ง.1 และโครงสร้างของหน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ ง.1 - ง.5 
 

ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

ค้นหาข้อมูลรถ 1 จัดการรายการรถ (carList):  
Web/car/carList.aspx 

เพ่ิมข้อมูลรถ 
 

1 จัดการรายการรถ (carList):  
Web/car/carList.aspx 

2 เพ่ิมรถใหม่ (carAdd):  
Web/car/carAdd.aspx 

แก้ไขข้อมูลรถ 
 

1 จัดการรายการรถ (carList):  
Web/car/carList.aspx 

2 แก้ไขข้อมูลรถ (carEdit):  
Web/car/carEdit.aspx 

ดูข้อมูลรถ 
 

1 จัดการรายการรถ (carList):  
Web/car/carList.aspx 

2 ข้อมูลรถ (carView): 
 Web/car/carView.aspx 

เปลี่ยนสถานะรถ 
 

1 จัดการรายการรถ (carList):  
Web/car/carList.aspx 

2 ข้อมูลรถ (carView):  
Web/car/carView.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

 3 ข้อมูลรถ (carDelete):  
Web/car/carDelete.aspx 

ตัดจ าหน่าย 1 จัดการรายการรถ (carList):  
Web/car/carList.aspx 

2 ข้อมูลรถ (carView):  
Web/car/carView.aspx 

3 ข้อมูลรถ (carDelete):  
Web/car/carDelete.aspx 

ค้นหาข้อมูลลูกค้า 1 จัดการลูกค้า (customerList): 
Web/customer/customerList.aspx 

เพ่ิมข้อมูลลูกค้าใหม่ 
 

1 จัดการลูกค้า (customerList): 
Web/customer/customerList.aspx 

2 เพ่ิมลูกค้าใหม่ (customerAdd): 
Web/customer/customerAdd.aspx 

แก้ไขข้อมูลลูกค้า 
 

1 จัดการลูกค้า (customerList): 
Web/customer/customerList.aspx 

2 ข้อมูลลูกค้า (customerView): 
Web/customer/customerView.aspx 

3 แก้ไขข้อมูลลูกค้า (customerEdit): 
Web/customer/customerEdit.aspx 

ดูข้อมูลลูกค้า 
 

1 จัดการลูกค้า (customerList): 
Web/customer/customerList.aspx 

2 ข้อมูลลูกค้า (customerView): 
Web/customer/customerView.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

ค้นหาข้อมูลบริการ 1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

เพ่ิมรายการงานใหม่ 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 สร้างรายการใหม ่(addCreate): 
Web/service/create/addCreate.aspx 

แก้ไขรายการงานใหม่ 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 ข้อมูลรายการใหม ่(editCreate): 
Web/service/create/editCreate.aspx 

ดูข้อมูลรายการงานใหม่ 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 ข้อมูลรายการใหม ่(viewCreate): 
Web/service/create/viewCreate.aspx 

ท าใบเสนอราคา 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 สร้างใบเสนอราคา (addQuotation):  
Web/service/quotation/addQuotation.aspx 

แก้ไขใบเสนอราคา 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 แก้ไขข้อมูลใบเสนอราคา (editQuotation): 
Web/service/quotation/editQuotation.aspx 

ดูข้อมูลใบเสนอราคา 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

 2 ข้อมูลใบเสนอราคา (viewQuotation):  
Web/service/quotation/viewQuotation.aspx 

เพ่ิมยืนยันใช้บริการ 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 ยืนยันใช้บริการ (addConfirmService):  
Web/service/confirmService/addConfirmService.aspx 

ดูยืนยันใช้บริการ 1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 ยืนยันใช้บริการ (viewConfirmService): 
Web/service/confirmService/viewConfirmService.aspx 

ท าตารางขนส่ง 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 ท าตารางขนส่ง (addSchedule):  
Web/service/schedule/addSchedule.aspx 

3 ท าตารางขนส่ง (matchSchedule):  
Web/service/schedule/matchSchedule.aspx 

แก้ไขข้อมูลตารางขนส่ง 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 ท าตารางขนส่ง (editSchedule):  
Web/service/schedule/editSchedule.aspx 

ท าเอกสารงาน
ให้บริการ 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument) 
:Web/service/document/editDocument.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

ท าใบรับของชั่วคราว 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ท าใบรับของชั่วคราว (order): 
Web/service/document/order.aspx 

แก้ไขใบเรียกเก็บ 1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ท าใบรับของชั่วคราว (order): 
Web/service/document/order.aspx 

บันทึกการไปส่งของ 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ข้อมูลการใช้รถให้บริการ (carDelivery): 
Web/service/document/carDelivery.aspx 

ยืนยันการรับบริการ 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ข้อมูลการใช้รถให้บริการ (confirmReceive):  
Web/service/document/confirmReceive.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

ท าใบเรียกเก็บ 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ (bill): Web/service/document/bill.aspx 
แก้ไขท าใบเรียกเก็บ 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ (bill): Web/service/document/bill.aspx 
ท าใบก ากับภาษี 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ (invoice): 
Web/service/document/invoice.aspx 

แก้ไขท าใบก ากับภาษี 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ (invoice): 
Web/service/document/invoice.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

ท าใบเสร็จรับเงิน 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ใบเสร็จรับเงิน (receipt): 
Web/service/document/receipt.aspx 

แก้ไขท าใบเสร็จรับเงิน 
 

1 จัดการงานให้บริการ (serviceFirst): 
Web/service/serviceFirst.aspx 

2 เอกสารงานให้บริการ (editDocument): 
Web/service/document/editDocument.aspx 

3 ใบเสร็จรับเงิน (receipt): 
Web/service/document/receipt.aspx 

ดูรายงาน 5 อันดับการ
ใช้บริการของลูกค้า 

1 รายงาน (reportList):  
Web/report/reportList.aspx 

2 รายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า(topCustomerReport): 
Web/report/topCustomerReport.aspx 

ดูรายละเอียดรายงาน 5 
อันดับการใช้บริการ
ของลูกค้า 

1 รายงาน (reportList):  
Web/report/reportList.aspx 

2 รายงาน 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้า(topCustomerReport): 
Web/report/topCustomerReport.aspx 

3 รายงานอันดับการใช้บริการของลูกค้า
(topCustomerReportDetail):  
Web/report/topCustomerReportDetail.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

ดูรายงานการท างาน
ของพนักงานขับรถ 

1 รายงาน (reportList):  
Web/report/reportList.aspx 

2 รายงานการท างานของพนักงานขับรถ (driverReportDetail): 
Web/report/driverReport.aspx 

เพ่ิมรายการใช้น้ ามัน 
 

1 จัดการข้อมูลการใช้น้ ามัน (useResourceList): 
Web/service/oil/useResourceList.aspx 

2 เพ่ิมรายการใช้น้ ามันใหม่ (create): 
Web/service/oil/create.aspx 

แก้ไขรายการใช้น้ ามัน 1 จัดการข้อมูลการใช้น้ ามัน (useResourceList): 
Web/service/oil/useResourceList.aspx 

2 แก้ไขรายการใช้น้ ามันใหม่ (edit):  
Web/service/oil/edit.aspx 

ลบรายการใช้น้ ามัน 1 จัดการข้อมูลการใช้น้ ามัน (useResourceList): 
Web/service/oil/useResourceList.aspx 

ดูรายงานการใช้น้ ามัน
รายวัน 
 

1 รายงาน (reportList):  
Web/report/reportList.aspx 

2 รายงานการใช้น้ ามันรายวัน (useResourceReport): 
Web/report/useResourceReport.aspx 

ดูรายละเอียดรายงาน
การใช้น้ ามันรายวัน 
 

1 รายงาน (reportList) : Web/report/reportList.aspx 
2 รายงานการใช้น้ ามันรายวัน (useResourceReport): 

Web/report/useResourceReport.aspx 
3 รายงานการใช้น้ ามันรายวัน (useResourceReportDetail): 

Web/report/useResourceReportDetail.aspx 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

384 

384 

 

ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ): 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

ดูรายงานการใช้น้ ามัน
ของรถให้บริการ 

1 รายงาน (reportList):  
Web/report/reportList.aspx 

2 รายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ (carUseResourceReport): 
Web/report/carUseResourceReport.aspx 

ดูรายละเอียดรายงาน
การใช้น้ ามันของรถ
ให้บริการ 

1 รายงาน (reportList):  
Web/report/reportList.aspx 

2 รายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ (carUseResourceReport): 
Web/report/carUseResourceReport.aspx 

3 รายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ
(carUseResourceReportDetail): 
Web/report/carUseResourceReportDetail.aspx 

ค้นหางานซ่อมบ ารุง 1 จัดการงานซ่อมบ ารุง (maintainList): 
Web/maintain/maintainList.aspx 

ส่งรถเข้างานซ่อมบ ารุง 
 

1 จัดการงานซ่อมบ ารุง (maintainList): 
Web/maintain/maintainList.aspx 

2 ค้นหาข้อมูลรถ (sendToMaintain) 
:Web/maintain/sendToMaintain.aspx 

คืนรถจากงานซ่อม
บ ารุง 
 

1 จัดการงานซ่อมบ ารุง (maintainList): 
Web/maintain/maintainList.aspx 

2 รายละเอียดงานซ่อมบ ารุง (addMaintainDetail): 
Web/maintain/addMaintainDetail.aspx 

ดูรายงานการเช็คระยะ 
 

1 รายงาน (reportList):  
Web/report/reportList.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ): 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

 2 รายงานการเช็คระยะ (maintainReport): 
Web/report/maintainReport.aspx 

ค้นหาข้อมูลสินค้า 1 จัดการรายการสินค้า (productList): 
Web/setting/productList.aspx 

เพ่ิมข้อมูลสินค้า 
 

1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 

2 จัดการรายการสินค้า (productList): 
Web/setting/productList.aspx 

แก้ไขข้อมูลสินค้า 
 

1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 

2 จัดการรายการสินค้า (productList): 
Web/setting/productList.aspx 

3 แก้ไขข้อมูลสินค้า (editProduct): 
Web/setting/editProduct.aspx 

ลบข้อมูลสินค้า 
 

1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 

2 จัดการรายการสินค้า (productList): 
Web/setting/productList.aspx 

ค้นหาประเภทรถ 1 จัดการข้อมูลประเภทรถให้บริการ (carTypeList): 
Web/setting/carTypeList.aspx 

เพ่ิมประเภทรถ 1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 

2 จัดการข้อมูลประเภทรถให้บริการ (carTypeList): 
Web/setting/carTypeList.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ): 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

แก้ไขประเภทรถ 1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 

2 จัดการข้อมูลประเภทรถให้บริการ (carTypeList): 
Web/setting/carTypeList.aspx 

3 แก้ไขข้อมูลประเภทรถ (editProduct): 
Web/setting/editCarType.aspx 

ลบประเภทรถ 1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 

2 จัดการข้อมูลประเภทรถให้บริการ (carTypeList): 
Web/setting/carTypeList.aspx 

ค้นหาพนักงานขับรถ 1 จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ (driverList): 
Web/setting/driverList.aspx 

เพ่ิมพนักงานขับรถ 
 

1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 

2 จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ (driverList): 
Web/setting/driverList.aspx 

แก้ไขพนักงานขับรถ 
 

1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 

2 จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ (driverList): 
Web/setting/driverList.aspx 

3 แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ (editDriver): 
Web/setting/editDriver.aspx 

ลบพนักงานขับรถ 
 

1 ตั้งค่าข้อมูลในระบบ (settingList): 
Web/setting/settingList.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ): 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

 2 จัดการข้อมูลพนักงานขับรถ (driverList): 
Web/setting/driverList.aspx 

ค้นหาผู้ใช้งาน 1 จัดการผู้ใช้งาน (userList):  
Web/userInfo/userList.aspx 

เพ่ิมผู้ใช้งาน 1 จัดการผู้ใช้งาน (userList):  
Web/userInfo/userList.aspx 

2 เพ่ิมผู้ใช้งานใหม่ (addUser):  
Web/userInfo/addUser.aspx 

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
 

1 จัดการผู้ใช้งาน (userList):  
Web/userInfo/userList.aspx 

2 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (profile):  
Web/userInfo/profile.aspx 

ดูข้อมูลพนักงาน 1 จัดการผู้ใช้งาน (userList):  
Web/userInfo/userList.aspx 

2 ข้อมูลผู้ใช้งาน (viewUser):  
Web/userInfo/viewUser.aspx 

ออกรหัสผ่านใหม่ 1 จัดการผู้ใช้งาน (userList):  
Web/userInfo/userList.aspx 

2 ปลดล็อคผู้ใช้งาน (resetPassword): 
Web/userInfo/resetPassword.aspx 

หน้าแรกผู้จัดการ, 
เจ้าหน้าที่บริการ 

1 หน้าแรก (homeAdmin):  
Web/userInfo/Home/homeAdmin.aspx 

หน้าแรกเจ้าหน้าที่
การเงิน  

1 หน้าแรก (homeFinance): 
Web/userInfo/Home/homeFinance.aspx 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use Case (ต่อ) 

Use Case 
หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอภาษาไทย (ชื่อหน้าจอภาษาอังกฤษ) : 
ชื่อ file ของหน้าจอ 

หน้าแรกเจ้าหน้าที่ซ่อม
บ ารุง 

1 หน้าแรก (homeEngineer): 
Web/userInfo/Home/homeEngineer.aspx 

เข้าสู่ระบบ 1 เข้าสู่ระบบ (Login):  
Web/Login.aspx 
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ภาพท่ี ง.1 แสดงโครงสร้างหน้าจอของผู้จัดการ 
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ภาพท่ี ง.2 แสดงโครงสร้างหน้าจอของพนักงานบริการ 
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ภาพท่ี ง.3 แสดงโครงสร้างหน้าจอของพนักงานการเงิน 
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ภาพที่ ง.4 แสดงโครงสร้างหน้าจอของพนักงานซ่อมบ ารุง 

 

 
ภาพที่ ง.5 แสดงโครงสร้างหน้าจอของผู้ดูแลระบบ 
 



Ref. code: 25595802037225NSY

393 

393 

 

ภาคผนวก จ 
โครงสร้าง System Interface 

 
เว็บไซต์ SereephanNakornpathom มีการเรียกใช้ Google Maps API For Web 

เพ่ือแสดงแผนที่เส้นทางการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปปลายทางในขั้นตอนการสร้างงานให้บริการใหม่ 
โดยการเรียกใช้ Google Maps API For Web ซึ่งการใช้งาน API ดังกล่าวมีข้ันตอนดังต่อไปนี้   

 
1. เรียกใช้งาน Google Maps Java Script ในไฟล์ HTML ที่ต้องการใช้งาน และสร้าง 

HTML Element มารองรับการแสดงผลในไฟล์เดียวกัน ดังภาพที่ จ.1 
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ภาพที่ จ.1 แสดงการเรียกใช้งาน Google Maps Java Script และ HTML Element
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2. เขียน Java Script เพ่ือแสดงแผนที่ และ Marker บอกต าแหน่งโดยส่งพิกัดต าแหน่ง
ที่ต้องการเป็น Latitude และ Longitude ดังแสดงในภาพที่ จ.2 

 

 
ภาพที่ จ.2 แสดงค าสั่ง Java Script เรียกใช้งาน Google Maps API  
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3. บนหน้าเว็บจะปรากฏ Google Map พร้อม Marker ดังแสดงในภาพที่ จ.3  
 

 
ภาพที่ จ.3 แสดงการแสดงผลบนเว็ปจากการเรียกใช้ Google Maps API 
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ภาคผนวก ฉ 

รายละเอียดของโปรแกรมต่าง ๆ ในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา 

 
1. แนวคิดการออกแบบโปรแกรม 

 

ระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ 
MVC (Model-View-Controller) โดยมีแนวคิดในการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ฉ.1 ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ ฉ.1 แสดงตัวอย่างแนวคิดการการออกแบบโปรแกรม 

 
Model คือ ส่วนที่รับข้อมูลจาก View เพ่ือให้ Controller ค้นหาและรับข้อมูลจาก 

Controller มาประมวลผลก่อนส่งให้ View แสดงผลให้ผู้ใช้งานดู 
View คือ ส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน ทั้งการรับข้อมูลน าเข้าและการแสดงผลทาง

หน้าจอ (User Interface) โดยน าค่าที่ประมวลผลจาก Model มาแสดงผลตามแต่ละจุดประสงค์ของ
หน้าจอ 

Controller คือ ส่วนที่ติดต่อกับฐานข้อมูล เช่นการบันทึกลงฐานข้อมูล การดึงข้อมูล
จากฐานข้อมูล เป็นต้น 

 
2. Module Index 
 

2.1 View 
รายละเอียดข้อมูล View ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 

แสดงในตารางที่ ฉ.1 
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ตาราง ฉ.1  
 
รายละเอียดข้อมูล View ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 

View Layer ค าอธิบาย 
ระบบจัดการรถให้บริการ 

carList.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการรถจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการรถที่มีในระบบ 

carAdd.aspx รับข้อมูลรถใหม่จากผู้ใช้งาน 

carEdit.aspx - แสดงข้อมูลรถเดิมที่บันทึกในระบบ 
- รับข้อมูลรถที่ผู้ใช้งานแก้ไข 

carView.aspx แสดงข้อมูลรถที่ผู้ใช้งานเลือก 
ระบบจัดการลูกค้า 

customerList.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายชื่อลูกค้าจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายชื่อลูกค้าท่ีมีในระบบ 

customerAdd.aspx รับข้อมูลลูกค้าใหม่จากผู้ใช้งาน 

customerEdit.aspx - แสดงข้อมูลลูกค้าเดิมที่บันทึกในระบบ 
- รับข้อมูลลูกค้าที่ผู้ใช้งานแก้ไข 

customerView.aspx แสดงข้อมูลลูกค้าที่ผู้ใช้งานเลือก 
ระบบจัดการงานให้บริการ 

serviceFirst.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการให้บริการจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการให้บริการที่มีในระบบ 

addCreate.aspx รับข้อมูลรายการให้บริการใหม่และข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่จากผู้ใช้งาน 

Serach 
Customer.aspx 

- รับเงื่อนไขในการค้นหารายชื่อลูกค้าจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายชื่อลูกค้าท่ีมีในระบบ 
- รับข้อมูลลูกค้าที่เลือกจากผู้ใช้งาน 
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ตาราง ฉ.1  
 
รายละเอียดข้อมูล View ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

View Layer ค าอธิบาย 
 

editCreate.aspx - แสดงข้อมูลรายการให้บริการและรายการสั่งซื้อเดิมที่บันทึกในระบบ 
- รับข้อมูลรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานแก้ไข 
- รับข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่หรือลบรายการสั่งซื้อจากผู้ใช้งาน 

viewCreate.aspx แสดงข้อมูลรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก 

addQuotation.aspx รับข้อมูลใบเสนอราคาใหม่และข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่จากผู้ใช้งาน 
editQuotation.aspx - แสดงข้อมูลใบเสนอราคาและรายการสั่งซื้อเดิมที่บันทึกในระบบ 

- รับข้อมูลใบเสนอราคาที่ผู้ใช้งานแก้ไข 
- รับข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่หรือลบรายการสั่งซื้อจากผู้ใช้งาน 

viewQuotation.aspx แสดงข้อมูลใบเสนอราคาที่ผู้ใช้งานเลือก 
addConfirm 
Service.aspx 

รับข้อมูลยืนยันใช้บริการใหม่และข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่จากผู้ใช้งาน 

viewConfirm 
Service.aspx 

แสดงข้อมูลยืนยันใช้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก 

addSchedule.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการขนส่งจากผู้ใช้งาน 
- แสดงข้อมูลรายการขนส่งที่มีในระบบ 

Match 
Schedule.aspx 

- แสดงข้อมูลรายการขนส่งและรายการสั่งซื้อรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 
- รับข้อมูลรายการขนส่งใหม่หรือลบรายการขนส่งจากผู้ใช้งาน 

editSchedule.aspx - แสดงข้อมูลรายการขนส่งและรายการสั่งซื้อรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 
- รับข้อมูลรายการขนส่งใหม่หรือลบรายการขนส่งจากผู้ใช้งาน 

editDocument.aspx แสดงข้อมูลรายการให้บริการและรายการสั่งซื้อรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 
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ตาราง ฉ.1  
 
รายละเอียดข้อมูล View ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

View Layer ค าอธิบาย 
order.aspx - แสดงข้อมูลรายการให้บริการและรายการขนส่งรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 

- รับข้อมูลใบรับของชั่วคราวใหม่จากผู้ใช้งาน 
- รับข้อมูลแก้ไขใบรับของชั่วคราวจากผู้ใช้งาน 

Bill.aspx - แสดงข้อมูลรายการให้บริการและรายการขนส่งรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 
- รับข้อมูลใบเรียกเก็บใหม่จากผู้ใช้งาน 
- รับข้อมูลแก้ไขใบเรียกเก็บจากผู้ใช้งาน 

invoice.aspx - แสดงข้อมูลรายการให้บริการและรายการขนส่งรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 
- รับข้อมูลใบก ากับภาษีใหม่จากผู้ใช้งาน 
- รับข้อมูลแก้ไขใบก ากับภาษีจากผู้ใช้งาน 

receipt.aspx - แสดงข้อมูลรายการให้บริการและรายการขนส่งรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 
- รับข้อมูลใบเสร็จรับเงินใหม่จากผู้ใช้งาน 
- รับข้อมูลแก้ไขใบเสร็จรับเงินจากผู้ใช้งาน 

carDelivery.aspx - แสดงข้อมูลรายการให้บริการและรายการขนส่งรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 
- รับข้อมูลการไปส่งของจากผู้ใช้งาน 

Confirm 
Receive.aspx 

- แสดงข้อมูลรายการให้บริการและรายการขนส่งรายการที่ผู้ใช้งานเลือก 
- รับข้อมูลยืนยันการรับของจากผู้ใช้งาน 

topCustomer 
Report.aspx 

- รับเงื่อนไขในการค้นหารายการ 5 อันดับการใช้บริการจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการ 5 อันดับการใช้บริการที่มีในระบบ 

topCustomer 
ReportDetail.aspx 

แสดงรายละเอียดของรายการ 5 อันดับการใช้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก 
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ตาราง ฉ.1  
 
รายละเอียดข้อมูล View ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

View Layer ค าอธิบาย 
driverReport.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการการท างานของพนักงานขับรถจาก

ผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการการท างานของพนักงานขับรถที่มีในระบบ 

driverReport 
Detail.aspx 

แสดงรายละเอียดของรายการการท างานของพนักงานขับรถที่ผู้ใช้งาน
เลือก 

ระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง 
maintainList.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการซ่อมบ ารุงจากผู้ใช้งาน 

- แสดงรายการซ่อมบ ารุงที่มีในระบบ 

sendTo 
Maintain.aspx 

รับข้อมูลการซ่อมบ ารุงจากผู้ใช้งาน 

addMaintain 
Detail.aspx 

รับรายละเอียดงานซ่อมบ ารุงจากผู้ใช้งาน 

Maintain 
Report.aspx 

- รับเงื่อนไขในการค้นหารายการรถที่ต้องซ่อมบ ารุงจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการรถที่ต้องซ่อมบ ารุงที่มีในระบบ 

ระบบจัดการการใช้น้ ามัน 

useResource 
List.aspx 

- รับเงื่อนไขในการค้นหารายการใช้น้ ามันจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการการใช้น้ ามันที่มีในระบบ 

create.aspx - แสดงข้อมูลรายการขนส่งที่มีในระบบ 
- รับข้อมูลการใช้น้ ามันจากผู้ใช้งาน 

edit.aspx - แสดงข้อมูลรายการขนส่งรายการที่มีในระบบ 
- รับข้อมูลการใช้น้ ามันที่แก้ไขจากผู้ใช้งาน 

reportList.aspx แสดงรายการการรายงานที่มีในระบบ 
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ตาราง ฉ.1  
 
รายละเอียดข้อมูล View ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

View Layer ค าอธิบาย 
useResource 
Report.aspx 

- รับเงื่อนไขในการค้นหารายการใช้น้ ามันรายวันจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการการใช้น้ ามันรายวันที่มีในระบบ 

useResource 
ReportDetail.aspx 

แสดงรายละเอียดรายการใช้น้ ามันรายวันที่ผู้ใช้งานเลือก 

carUseResource 
Report.aspx 

- รับเงื่อนไขในการค้นหารายการใช้น้ ามันของรถให้บริการจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการการใช้น้ ามันของรถให้บริการที่มีในระบบ 

carUseResource 
ReportDetail.aspx 

แสดงรายละเอียดรายการใช้น้ ามันของรถให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก 

ระบบจัดการผู้ใช้งาน 
HomeAdmin.aspx - แสดงรายการใช้บริการที่มีในระบบ 

- แสดงรายการซ่อมบ ารุงที่มีในระบบ 
HomeFinance.aspx แสดงรายการใช้บริการที่มีในระบบ 

HomeEngineer.aspx แสดงรายการซ่อมบ ารุงที่มีในระบบ 

userList.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการบัญชีผู้ใช้งานจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการบัญชีผู้ใช้งานที่มีในระบบ 

ForgetPassword.aspx รับข้อมูลลืมรหัสผ่านจากผู้ใช้งาน 
profile.aspx - แสดงข้อมูลผู้ใช้งานที่บันทึกในระบบ 

- รับข้อมูลผู้ใช้งานที่แก้ไขจากผู้ใช้งาน 
resetPassword.aspx รับข้อมูลปลดล็อคผู้ใช้งานจากผู้ใช้งาน 

userAdd.aspx รับข้อมูลผู้ใช้งานใหม่จากผู้ใช้งาน 
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ตาราง ฉ.1  
 
รายละเอียดข้อมูล View ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

View Layer ค าอธิบาย 
userView.aspx แสดงข้อมูลผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานเลือก 

ระบบจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 
settingList.aspx แสดงรายการการรการตั้งค่าที่มีในระบบ 

productList.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการประเภทสินค้าจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการประเภทสินค้าที่มีในระบบ 
- รับข้อมูลประเภทสินค้าใหม่หรือลบรายการประเภทสินค้าที่ผู้ใช้งาน
ระบ ุ

editProduct.aspx รับข้อมูลรายการประเภทสินค้าที่แก้ไขจากผู้ใช้งาน 

carTypeList.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการประเภทรถจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการประเภทรถท่ีมีในระบบ 
- รับข้อมูลประเภทรถใหม่หรือลบรายการประเภทรถท่ีผู้ใช้งานระบุ 

driverList.aspx - รับเงื่อนไขในการค้นหารายการพนักงานขับรถจากผู้ใช้งาน 
- แสดงรายการพนักงานขับรถท่ีมีในระบบ 
- รับข้อมูลพนักงานขับรถใหม่หรือลบรายการพนักงานขับรถที่ผู้ใช้งาน
ระบ ุ

editDriver.aspx รับข้อมูลรายการประเภทสินค้าที่แก้ไขจากผู้ใช้งาน 

 
2.2 Model 

รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ 
นครปฐม แสดงในตารางที่ ฉ.2 
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ตาราง ฉ.2 
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 

Model Layer ค าอธิบาย 
ระบบจัดการรถให้บริการ 

carList.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการรถจากผู้ใช้งานจาก CarList.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ CarClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูล
จากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ CarList.aspx (Class View) แสดงผล 

carAdd.cs ส าหรับรับข้อมูลรถใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก CarAdd.aspx (Class View) 
เพ่ือส่งให้ CarClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลรถใหม่ลงระบบ 

carEdit.cs - ส าหรับรับข้อมูลรถที่ผู้ใช้งานเลือก จาก carList.cs (Model) ส่งให้ 
CarClass.cs (Controller) ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ 
CarEdit.aspx (Class View) แสดงผล  
- รับข้อมูลรถที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก CarEdit.aspx (Class View) เพ่ือส่ง
ให้ CarClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลรถที่แก้ไขลงระบบ 

carView.cs ส าหรับรับข้อมูลรถที่ผู้ใช้งานเลือก จาก CarView.aspx (Class View) ส่ง
ให้ CarClass.cs (Controller) ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ 
CarView.aspx (Class View) แสดงผล 

ระบบจัดการลูกค้า 
customerList.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการลูกค้าจากผู้ใช้งานจาก 

CustomerList.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ CustomerClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
CustomerList.aspx (Class View) แสดงผล 

customerAdd.cs ส าหรับรับข้อมูลลูกค้าใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก CustomerAdd.aspx (Class 
View) เพ่ือส่งให้ CustomerClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลลูกค้า
ใหม่ลงระบบ 

customerEdit.cs - ส าหรับรับข้อมูลลูกค้าที่ผู้ใช้งานเลือก จาก customerList.cs (Model)   
ส่งให้ CustomerClass.cs (Controller) ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่ง
ให้ CustomerEdit.aspx (Class View) แสดงผล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
 - รับข้อมูลรถที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก CarEdit.aspx (Class View) เพ่ือส่ง

ให้ CarClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลรถที่แก้ไขลงระบบ  
customerView.cs ส าหรับรับข้อมูลลูกค้าท่ีผู้ใช้งานเลือก จาก customerList.cs (Model) ส่ง

ให้ CustomerClass.cs (Controller) ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่ง
ให้ CustomerView.aspx (Class View) แสดงผล 

ระบบจัดการงานให้บริการ 
serviceFirst.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการให้บริการจากผู้ใช้งานจาก 

serviceFirst.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
serviceFirst.aspx (Class View) แสดงผล 

addCreate.cs - ส าหรับส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลสินค้าแล้ว
ส่งกลับมาให้ addCreate.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลลูกค้าที่ผู้ใช้งานเลือกจากหน้าจอ 
searchCustomer.aspx แล้วส่งให้ searchCustomer.cs เพ่ือส่งให้หน้านี้
แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก addCreate.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
รายการสั่งซื้อใหม่ลงระบบ 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการให้บริการใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก 
addCreate.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) บันทึกข้อมูลรายการให้บริการใหม่ลงระบบ 

serachCustomer.cs - ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการลูกค้าจากผู้ใช้งานจาก 
serachCustomer.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ CustomerClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้  
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
 serachCustomer.aspx (Class View) แสดงผล  

- ส าหรับรับข้อมูลลูกค้าที่ผู้ใช้งานเลือกจาก serachCustomer.aspx 
(Class View) ส่งให้ addCreate.cs (Model) รับไปส่งให้ 
addCreate.aspx (Class View) แสดงผล 

editCreate.cs - ส าหรับรับข้อมูลรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก serviceFirst.cs 
(Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาและรับมาจาก
ฐานข้อมูลส่งให้ editCreate.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลสินค้าแล้ว
ส่งกลับมาให้ addCreate.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก editCreate.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
รายการสั่งซื้อใหม่ลงระบบ 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ลบจากผู้ใช้งานจาก editCreate.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการให้บริการที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก 
editCreate.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) บันทึกข้อมูลรายการให้บริการที่แก้ไขลงระบบ 

viewCreate.cs ส าหรับรับข้อมูลรายการให้บริการ รายการสั่งซื้อที่ผู้ใช้งานเลือกจาก 
serviceFirst.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ viewCreate.aspx (Class View) แสดงผล 

addQuotation.cs - ส าหรับส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลสินค้าแล้ว
ส่งกลับมาให้ addCreate.aspx (Class View) แสดงผล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
 - ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก addCreate.aspx 

(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
รายการสั่งซื้อใหม่ลงระบบ 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ลบจากผู้ใช้งานจาก editCreate.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการให้บริการใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก 
addCreate.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) 
บันทึกข้อมูลรายการให้บริการใหม่ลงระบบ 

editQuotation.cs - ส าหรับรับข้อมูลใบเสนอราคาที่ผู้ใช้งานเลือก จาก serviceFirst.cs 
(Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาและรับมาจาก
ฐานข้อมูลส่งให้ editQuotation.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลสินค้าแล้ว
ส่งกลับมาให้ addCreate.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก editCreate.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
รายการสั่งซื้อใหม่ลงระบบ 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ลบจากผู้ใช้งานจาก editCreate.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 
- รับข้อมูลใบเสนอราคาที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก editQuotation.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลใบ
เสนอราคาที่แก้ไขลงระบบ 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 

viewQuotation.cs ส าหรับรับข้อมูลใบเสนอราคาและรายการสั่งซื้อที่ผู้ ใช้งานเลือกจาก 
serviceFirst.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ viewQuotation.aspx (Class View) 
แสดงผล 

addConfirm 
Service.cs 

- ส าหรับส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลสินค้าแล้ว
ส่งกลับมาให้ addCreate.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก editCreate.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
รายการสั่งซื้อใหม่ลงระบบ 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ลบจากผู้ใช้งานจาก editCreate.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 
- ส าหรับรับข้อมูลยืนยันใช้บริการใหม่ท่ีผู้ใช้งานระบุจาก 
addConfirmService.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) บันทึกข้อมูลยืนยันใช้บริการใหม่ลงระบบ  

viewConfirm 
Service.cs 

ส าหรับรับข้อมูลยืนยันใช้บริการและรายการสั่งซื้อของข้อมูลชุดนี้ที่
ผู้ใช้งานเลือกจาก serviceFirst.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ 
viewConfirmService.aspx (Class View) แสดงผล 

addSchedule.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการให้บริการจากผู้ใช้งานจาก 
addSchedule.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
addSchedule.aspx (Class View) แสดงผล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
matchSchedule.cs - ส าหรับรับเงื่อนไขการค้นหารายการขนส่งที่มีในแต่ละวันจากผู้ใช้งานจาก 

matchSchedule.aspx (Class View) ส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ matchSchedule.aspx 
(Class View) แสดงผล 
- ส าหรับส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลรายการ
ให้บริการแล้วส่งกลับมาให้ matchSchedule.aspx (Class View) 
แสดงผล 
- ส าหรับส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลสินค้าแล้ว
ส่งกลับมาให้ addCreate.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งและรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก 
serviceFirst.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ matchSchedule.aspx (Class View) 
แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก 
matchSchedule.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) บันทึกข้อมูลรายการขนส่งใหม่ลงระบบ 
- รับข้อมูลรายการขนส่งที่ลบจากผู้ใช้งานจาก matchSchedule.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

editSchedule.cs - ส าหรับรับเงื่อนไขการค้นหารายการขนส่งที่มีในแต่ละวันจากผู้ใช้งานจาก 
editSchedule.aspx (Class View) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) 
ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ editSchedule.aspx (Class View) 
แสดงผล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
 - ส าหรับส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลรายการ

ให้บริการแล้วส่งกลับมาให้ editSchedule.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลสินค้าแล้ว
ส่งกลับมาให้ addCreate.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งและรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก 
serviceFirst.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ editSchedule.aspx (Class View) 
แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก 
editSchedule.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) บันทึกข้อมูลรายการขนส่งใหม่ลงระบบ 
- รับข้อมูลรายการขนส่งที่ลบจากผู้ใช้งานจาก editSchedule.aspx (Class 
View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 

editDocument.cs ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่ง รายการให้บริการ และสินค้าที่สั่งซื้อของ
ลูกค้ารายการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก serviceFirst.cs (Model) ส่งให้ 
ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ 
editDocument.aspx (Class View) แสดงผล 

order.cs - ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งและรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก 
editDocument.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ editSchedule.aspx (Class View) 
แสดงผล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
 - ส าหรับรับข้อมูลใบรับของชั่วคราวใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก order.aspx 

(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลใบรับ
ของชั่วคราวใหม่ลงระบบ 
- รับข้อมูลใบรับของชั่วคราวที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก order.aspx (Class 
View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลใบรับของ
ชั่วคราวที่แก้ไขลงระบบ 

carDelivery.cs - ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งและรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก 
editDocument.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ carDelivery.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลการไปส่งสินค้าใหม่ท่ีผู้ใช้งานระบุจาก carDelivery.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลการ
ไปส่งสินค้าใหม่ลงระบบ 

confirmReceive.cs - ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งและรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก 
editDocument.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ confirmReceive.aspx (Class View) 
แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลยืนยันการรับของที่ผู้ใช้งานระบุจาก 
confirmReceive.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) บันทึกข้อมูลยืนยันการรับของลงระบบ 

bill.cs - ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งและรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก 
editDocument.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ bill.aspx (Class View) แสดงผล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
 - ส าหรับรับข้อมูลใบเรียกเก็บใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก bill.aspx (Class 

View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลใบเรียกเก็บ
ใหม่ลงระบบ 
- รับข้อมูลใบเรียกเก็บที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก bill.aspx (Class View) 
เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลใบเรียกเก็บที่แก้ไข
ลงระบบ 

invoice.cs - ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งและรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก 
editDocument.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ invoice.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลใบก ากับภาษีใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก invoice.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
ใบก ากับภาษีใหม่ลงระบบ 
- รับข้อมูลใบก ากับภาษีที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก invoice.aspx (Class 
View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลใบก ากับ
ภาษทีี่แก้ไขลงระบบ 

receipt.cs - ส าหรับรับข้อมูลรายการขนส่งและรายการให้บริการที่ผู้ใช้งานเลือก จาก 
editDocument.cs (Model) ส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหา
และรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ receipt.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลใบเสร็จรับเงินใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก receipt.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
ใบเสร็จรับเงินใหม่ลงระบบ 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
 - รับข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก receipt.aspx (Class 

View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
ที่แก้ไขลงระบบ 

topCustomer 
Report.cs 

ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการ 5 อันดับการใช้บริการของลูกค้าจาก
ผู้ใช้งานจาก topCustomerReport.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ 
ReportClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับ
มาเพ่ือส่งให้ topCustomerReport.aspx (Class View) แสดงผล 

topCustomer 
ReportDetail.cs 

ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายละเอียดของรายการ 5 อันดับการใช้
บริการของลูกค้าจากผู้ใช้งานจาก topCustomerReport.aspx (Class 
View) เพ่ือส่งให้ ReportClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ topCustomerReportDetail.aspx (Class 
View) แสดงผล 

driverReport.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการการท างานของพนักงานขับรถจาก
ผู้ใช้งานจาก driverReport.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ReportClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
driverReport.aspx (Class View) แสดงผล 

driverReport 
Detail.cs 

ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายละเอียดของรายการการท างานของ
พนักงานขับรถจากผู้ใช้งานจาก driverReport.aspx (Class View) เพ่ือส่ง
ให้ ReportClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่
ส่งกลับมาเพื่อส่งให้ driverReportDetail.aspx (Class View) แสดงผล 

ระบบจัดการงานซ่อมบ ารุง 

maintainList.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการซ่อมบ ารุงจากผู้ใช้งานจาก 
maintainList.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ MaintainClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
maintainList.aspx (Class View) แสดงผล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
sendToMaintain.cs ส าหรับรับข้อมูลซ่อมบ ารุงใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก sendToMaintain.aspx 

(Class View) เพ่ือส่งให้ MaintainClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
ซ่อมบ ารุงใหม่ลงระบบ 

addMaintain 
Detail.cs 

ส าหรับรับข้อมูลรายละเอียดงานซ่อมบ ารุงที่ผู้ใช้งานระบุจาก 
addMaintainDetail.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ MaintainClass.cs 
(Controller) บันทึกข้อมูลรายละเอียดงานซ่อมบ ารุงลงระบบ 

maintainReport.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการเช็คระยะจากผู้ใช้งานจาก 
maintainReport.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ReportClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
maintainReport.aspx (Class View) แสดงผล 

ระบบจัดการการใช้น้ ามัน 

useResourceList.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการการใช้น้ ามันจากผู้ใช้งานจาก 
useResourceList.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
useResourceList.aspx (Class View) แสดงผล 

create.cs - ส าหรับส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลรายการขนส่ง
แล้วส่งกลับมาให้ create.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลการใช้น้ ามันใหม่ที่ผู้ใช้งานระบุจาก create.aspx (Class 
View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลการใช้น้ ามัน
ใหม่ลงระบบ 

edit.cs - ส าหรับส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลรายการขนส่ง
แล้วส่งกลับมาให้ edit.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลการใช้น้ ามันที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก edit.aspx (Class 
View) เพ่ือส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลการใช้
น้ ามันที่แก้ไขลงระบบ 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
reportList.cs ส าหรับรับประเภทรายงานจากผู้ใช้งานจาก reportList.aspx (Class View) 

เพ่ือส่งต่อไปยังรายงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานเลือก 
useResource 
Report.cs 

ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการการใช้น้ ามันจากผู้ใช้งานจาก 
useResourceReport.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ReportClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
useResourceReport.aspx (Class View) แสดงผล 

useResource 
ReportDetail.cs 

ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันจาก
ผู้ใช้งานจาก useResourceReport.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ 
ReportClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับ
มาเพ่ือส่งให้ useResourceReportDetail.aspx (Class View) แสดงผล 

carUseResource 
Report.cs 

ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการการใช้น้ ามันของรถให้บริการจาก
ผู้ใช้งานจาก carUseResourceReport.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ 
ReportClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับ
มาเพ่ือส่งให้ carUseResourceReport.aspx (Class View) แสดงผล 

carUseResource 
ReportDetail.cs 

ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายละเอียดของรายการการใช้น้ ามันของรถ
ให้บริการจากผู้ใช้งานจาก carUseResourceReport.aspx (Class View) 
เพ่ือส่งให้ ReportClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูล
ที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ carUseResourceReportDetail.aspx (Class View) 
แสดงผล 

ระบบจัดการผู้ใช้งาน 

HomeAdmin.cs - ส าหรับส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลรายการ
ให้บริการแล้วส่งกลับมาให้ HomeFinance.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับส่งให้ MaintainClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ HomeFinance.aspx (Class View) 
แสดงผล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
HomeAdmin.cs - ส าหรับส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลรายการ

ให้บริการแล้วส่งกลับมาให้ HomeFinance.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับส่งให้ MaintainClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ HomeFinance.aspx (Class View) 
แสดงผล 

HomeFinance.cs ส าหรับส่งให้ ServiceClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลรายการให้บริการ
แล้วส่งกลับมาให้ HomeFinance.aspx (Class View) แสดงผล 

HomeEngineer.cs ส าหรับส่งให้ MaintainClass.cs (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ HomeFinance.aspx (Class View) 
แสดงผล 

profile.cs - ส าหรับส่งให้ UserClass.cs (Controller) ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานแล้วส่งกลับ
มาให้ profile.aspx (Class View) แสดงผล 
- รับข้อมูลผู้ใช้งานที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก profile.aspx (Class View) เพ่ือ
ส่งให้ UserClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานที่แก้ไขลงระบบ 

ForgetPassword 
.cs 

ส าหรับรับข้อมูลลืมรหัสผ่านจากผู้ใช้งานจาก ForgetPassword.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ UserClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลลืม
รหัสผ่านลงระบบ 

userList.cs ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการบัญชีผู้ใช้งานจากผู้ใช้งานจาก 
userList.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ UserClass.cs (Controller)ค้นหา 
และรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพื่อส่งให้ userList.aspx (Class 
View) แสดงผล 

resetPassword.cs - ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการลืมรหัสผ่านจากผู้ใช้งานจาก 
resetPassword.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ UserClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้  
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
 - (Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 

resetPassword.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลปลดล็อคผู้ใช้งานจากผู้ใช้งานจาก resetPassword.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ UserClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลปลดล็อค
ผู้ใช้งานลงระบบ 

userAdd.cs ส าหรับรับข้อมูลผู้ใช้งานใหม่จากผู้ใช้งานจาก userAdd.aspx (Class View) 
เพ่ือส่งให้ UserClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ลงระบบ 

userView.cs ส าหรับรับข้อมูลผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานเลือกจาก userList.cs (Model) ส่งให้ 
UserClass.cs (Controller) ค้นหาและรับมาจากฐานข้อมูลส่งให้ 
userView.aspx (Class View) แสดงผล 

ระบบจัดการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น 

settingList.cs ส าหรับรับประเภทการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นของระบบจากผู้ใช้งานจาก 
settingList.aspx (Class View) เพ่ือส่งต่อไปยังรายการตั้งค่าต่าง ๆ ตามที่
ผู้ใช้งานเลือก 

productList.cs - ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการประเภทสินค้าจากผู้ใช้งานจาก 
productList.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ ProductClass.cs 
(Controller) ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ 
productList.aspx (Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลประเภทสินค้าใหม่จากผู้ใช้งานจาก productList.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ProductClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
ประเภทสินค้าใหม่ลงระบบ 
- ส าหรับลบข้อมูลประเภทสินค้าท่ีผู้ใช้งานเลือกจาก productList.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

Model Layer ค าอธิบาย 
editProduct.cs ส าหรับรับข้อมูลประเภทสินค้าที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก editProduct.aspx 

(Class View) เพ่ือส่งให้ ProductClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
ประเภทสินค้าท่ีแก้ไขลงระบบ 

carTypeList.cs - ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายการประเภทรถจากผู้ใช้งานจาก 
carTypeList.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ CarClass.cs (Controller) 
ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ carTypeList.aspx 
(Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลประเภทรถใหม่จากผู้ใช้งานจาก carTypeList.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ CarClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูลประเภทรถ
ใหม่ลงระบบ 
- ส าหรับลบข้อมูลประเภทรถที่ผู้ใช้งานเลือกจาก carTypeList.aspx (Class 
View) เพ่ือส่งให้ CarClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 

driverList.cs - ส าหรับรับเงื่อนไขในการค้นหารายชื่อพนักงานขับรถจากผู้ใช้งานจาก 
driverList.aspx (Class View) เพ่ือส่งให้ DriverClass.cs (Controller) 
ค้นหาและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส่งกลับมาเพ่ือส่งให้ driverList.aspx 
(Class View) แสดงผล 
- ส าหรับรับข้อมูลพนักงานขับรถใหม่จากผู้ใช้งานจาก driverList.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ DriverClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถใหม่ลงระบบ 
- ส าหรับลบข้อมูลพนักงานขับรถที่ผู้ใช้งานเลือกจาก productList.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ ProductClass.cs (Controller) ลบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

editDriver.cs ส าหรับรับข้อมูลพนักงานขับรถที่แก้ไขจากผู้ใช้งานจาก editDriver.aspx 
(Class View) เพ่ือส่งให้ DriverClass.cs (Controller) บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถที่แก้ไขลงระบบ 
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2.3 Controller 
รายละเอียดข้อมูล Controller ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ 

นครปฐม แสดงในตารางที่ ฉ.3 
 
ตาราง ฉ.3 
 
รายละเอียดข้อมูล Controller ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม 
ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 

CarClass CarClass.cs ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลรถเพ่ือท าหน้าที่
ดังนี้ 
- สร้างข้อมูลรถ (insertNew) 
- ตรวจสอบข้อมูลรถว่าไม่ซ้ ากับที่มีแล้ว (isCarExist) 
- แก้ไขข้อมูลรถ (editCarInfo) 
- ค้นหารายการรถที่มีในระบบตามเงื่อนไขที่ต้องการเพ่ือ
แสดงรายการรถที่มีในระบบ (getCarList) 
- เปลี่ยนสถานะรถให้บริการ (changeCarStatus) 
- เปลี่ยนเลขกิโลเมตรรถหลังให้บริการ 
(updateKmByPlateNumber) 
- ค้นหารถพร้อมใช้ขนส่ง (getCarListForMatching) 
- ค้นหาเลขทะเบียนจากรหัสรถ (getCarInfo) 

  - เปลี่ยนสถานะรถที่หมดอายุ (changeCarExpire) 
- ตรวจสอบรถหมดอายุการใช้งาน (isCarExpire) 
- ค้นหารายการรถที่ต้องซ่อม/บ ารุง (getCarForMAList) 
- ค้นหารอบเช็คระยะรถ (getNextPeriod) 
- เพ่ิมค าอธิบายประเภทรถ (insertNewCarType) 
- ค้นหารายการประเภทรถ (getCarTypeList) 
- เปลี่ยนค าอธิบายประเภทรถ (updateCarTypeDetail) 
- ลบค าอธิบายประเภทรถ (deleteCarType) 
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ตาราง ฉ.3 
 
รายละเอียดข้อมูล Controller ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
CustomerClass CustomerClass.cs ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าเพ่ือท าหน้าที่

ดังนี้ 
- สร้างข้อมูลลูกค้า (insertNew) 
- ตรวจสอบเลขทะเบียนนิติบุคคลว่าไม่ซ้ ากับท่ีมีในระบบ 
(isTaxIdExist) 
- แก้ไขข้อมูลลูกค้า (editCustInfo) 
- ค้นหารายชื่อลูกค้าที่มีในระบบตามเงื่อนไขท่ีต้องการเพ่ือ
รายชื่อลูกค้าท่ีมีในระบบ (getCustomerList) 
- ค้นหาข้อมูลลูกค้า (getCustomerInfo) 

ServiceClass ServiceClass.cs ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลรายการให้บริการ 
เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้ 
- ค้นหารายการงานให้บริการที่มีในระบบตามเงื่อนไขท่ี
ต้องการ เพ่ือแสดงรายการงานให้บริการที่มีในระบบ 
(getServiceList) 
- สร้างข้อมูลงานบริการ (insertNew) 
- แก้ไขข้อมูลงานบริการ (updateService) 
- ดูข้อมูลงานให้บริการ (getServiceInfo) 
- เพ่ิมรายการสั่งซื้อสินค้า (insertOrderDetail) 
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ตาราง ฉ.3 
 
รายละเอียดข้อมูล Controller ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
ServiceClass ServiceClass.cs - ลบรายการสั่งซื้อสินค้า (deleteOrderByOdid)  

- เพ่ิมรายการขนส่ง (insertNew) 
- ลบรายการขนส่ง (deleteScheduleById) 
- ค้นหารายการค้นส่งของรายการให้บริการ 
(getMatchingList) 
- ค้นหารายการขนส่งที่ยังไม่ท าใบรับของชั่วคราว 
(getMatchingListForOrderDocNo) 
- ท าใบรับของชั่วคราว (insertOrderDocument) 
- แก้ไขข้อมูลใบรับของชั่วคราว 
(updateOrderDocument) 
- ลบรายการใบรับของชั่วคราว 
(deleteOrderDocument) 
- เรียกดูข้อมูลใบรับของชั่วคราว 
(getOrderDocumentInfoByOrderDocNo) 
- ค้นหาใบรับของชั่วคราวทั้งหมดของรายการให้บริการ 
(getOrderListByServId) 
- บันทึกข้อมูลการใช้น้ ามัน (insertDelivery) 
- เปลี่ยนสถานะรายการขนส่ง 
(updateCarStatusBySdid) 
- ยืนยันรับบริการ (updateDelivery) 
- ท าใบเรียกเก็บ (insertBillDocument) 
- แก้ไขข้อมูลใบเรียกเก็บ (updateBillDocument) 
- ลบใบเรียกเก็บ (deleteBillDocument) 
- เรียกดูข้อมูลใบเรียกเก็บ (getBillDocumentInfo) 
- ค้นหาใบเรียกเก็บทั้งหมดของรายการให้บริการ 
(getBillDocNoList) 
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ตาราง ฉ.3 
 
รายละเอียดข้อมูล Controller ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
  - ท าใบก ากับภาษี  (insertInvoiceDocument) 

- แก้ไขข้อมูลใบก ากับภาษี (updateInvoiceDocument) 
- ลบใบก ากับภาษี  (deleteInvoiceDocument) 
- เรียกดูข้อมูลใบก ากับภาษี  
(getInvoiceDocumentInfo) 
- ค้นหาใบก ากับภาษีท้ังหมดของรายการให้บริการ 
(getInvoiceDocNoList) 
- ท าใบเสร็จรับเงิน  (insertReceiptDocument) 
- แก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (updateReceiptDocument) 
- ลบใบเสร็จรับเงิน (deleteReceiptDocument) 
- เรียกดูข้อมูลใบเสร็จรับเงิน(getReceiptDocumentInfo) 
- ค้นหาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดของรายการให้บริการ 
(getReceiptDocNoList) 

DriverClass DriverClass.cs ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพนักงานขับรถเพ่ือ
ท าหน้าที่ดังนี้ 
- สร้างข้อมูลพนักงานขับรถ (insertDriver) 
- แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ (updateDriver) 
- ลบข้อมูลพนักงานขับรถ (deleteDriver) 
- ค้นหารายชื่อพนักงานขับรถที่มีในระบบตามเงื่อนไขท่ี
ต้องการ เพ่ือแสดงรายชื่อพนักงานขับรถท่ีมีในระบบ 
(getDriver) 

ProductClass ProductClass.cs ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าเพ่ือท าหน้าที่
ดังนี้ 
- สร้างข้อมูลสินค้า (insertProductDetail) 
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ตาราง ฉ.3 
 
รายละเอียดข้อมูล Controller ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 

  - แก้ไขข้อมูลสินค้า (updateProductDetail) 
- ลบข้อมูลสินค้า (deleteProductDetail) 
- ค้นหารายการสินค้าท่ีมีในระบบตามเงื่อนไขที่ต้องการ 
เพ่ือแสดงรายการสินค้าท่ีมีในระบบ (getAllProductList) 

MaintainClass MaintainClass.cs ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการซ่อมบ ารุงเพ่ือ
ท าหน้าที่ดังนี้ 
- สร้างข้อมูลซ่อมบ ารุง (sendToMaintain) 
- บันทึกข้อมูลซ่อมบ ารุงเสร็จ (returnFromMaintain) 
- เรียกดูรายการซ่อมบ ารุงที่มีในระบบ ตามเงื่อนไขที่
ต้องการ (getAllMaintain) 
- เรียกดูรายการรถที่ต้องเข้าซ่อมบ ารุง 
(getCarListForMaintain) 

ReportClass ReportClass.cs ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลพ่ือท าข้อมูลรายงานเพ่ือท าหน้าที่
ดังนี้ 
- เรียกดูรายงานการใช้น้ ามันรายวัน 
(getUseResourceReport) 
- เรียกดูรายละเอียดรายงานการใช้น้ ามัน 
(getUseResourceDetailReport) 
- เรียกดูรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
(getCarUseResourceReport) 
- เรียกดูรายละเอียดรายงานการใช้น้ ามันของรถให้บริการ 
(getCarUseResourceDetailReport) 
- เรียกดูรายงานการเช็คระยะ (getMaintainReport) 
- เรียกดูรายงานอันดับการใช้บริการของลูกค้า 
(getTopCustReport) 
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ตาราง ฉ.3 
 
รายละเอียดข้อมูล Controller ในระบบจัดการภายในส าหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
  - เรียกดูรายละเอียดอันดับการใช้บริการของลูกค้า 

(getTopCustDetailReport) 
- เรียกดูรายงานการท างานของพนักงานขับรถ 
(getDriverReport) 

UserClass UserClass.cs ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อท า
หน้าที่ดังนี้ 
- สร้างข้อมูลผู้ใช้งาน (insertNewUser) 
- แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (updateProfile) 
- ดูข้อมูลผู้ใช้งาน (getUserInfoByAdmin) 
- ค้นหารายชื่อผู้ใช้งานที่มีในระบบตามเงื่อนไขที่ต้องการ 
เพ่ือแสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่มีในระบบ (getUserList) 
- ตรวจสอบรหัสผู้ใช้งานว่ามีในระบบหรือไม่ 
(checkUserExist) 
- ท ารายการลืมรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้งาน 
(insertResetPassword) 
- ปลดล็อคผู้ใช้งาน 
(updateResetPasswordInformation) 
- สร้างรหัสผ่านใหม่เพ่ือส่งอีเมลล์ให้ผู้ใช้งาน 
(resetPassword) 
- เปลี่ยนรหัสผ่าน (changePassword) 
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3. รายละเอียดการท างานภายในโปรแกรม 
 

ส าหรับรายละเอียดในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างการท างานของโปรแกรม 3 โปรแกรม
ดังต่อไปนี้ จัดการข้อมูลลูกค้า พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และการจัดตารางขนส่ง เพ่ือให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้
แนวคิดการออกแบบโปรแกรมตามที่กล่าวข้างต้น 
 

3.1 โปรแกรมจัดการข้อมูลลูกค้า 
หน้าจอจัดการข้อมูลลูกค้า ดังแสดงในภาพที่ ฉ.2 มีหน้าที่การท างานคือ เพ่ิม

ข้อมูลลูกค้า แก้ไขข้อมูลลูกค้า และค้นหาข้อมูลลูกค้า 

 
ภาพที่ ฉ.2 แสดงตัวอย่างหน้าจอจัดการข้อมูลลูกค้า 
 

3.1.1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า 
การเพ่ิมข้อมูลลูกค้ามีการน าข้อมูลจาก Field ต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ ฉ.3 

ในการส่งข้อมูลจาก CustomerClass (ภาพที่  ฉ .4) ไปยัง Controller (ภาพที่  ฉ .5) จากนั้น 
Controller จะท าการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 
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ภาพที่ ฉ.3 ตัวอย่างหน้าจอเพ่ิมข้อมูลลูกค้า 
 

 
ภาพที่ ฉ.4 ตัวอย่าง CustomerClass ส าหรับเพิ่มข้อมูลลูกค้า 
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ภาพที่ ฉ.5 ตัวอย่าง Controller ส าหรับเพิ่มข้อมูลลูกค้า 
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3.1.2 แก้ไขข้อมูลลูกค้า 
การแก้ไขข้อมูลลูกค้ามีการน าข้อมูลจาก Field ต่าง ๆ ที่เรียกข้อมูลจาก Controller (ภาพที่ ฉ.6) มา
เก็บที่ CustomerClass (ภาพที่ ฉ.7) แล้วแสดงผลในหน้าจอแก้ไขข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ ฉ .8 
จากนั้น CustomerClass (ภาพที่ ฉ.9) จะน าข้อมูลจากหน้าจอส่งไปให้ Controller เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล (ภาพท่ี ฉ.10) 
 

  
ภาพที่ ฉ.6 ตัวอย่าง controller ส าหรับแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
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ภาพที่ ฉ.7 ตัวอย่าง CustomerClass ส าหรับแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
 

 
ภาพที่ ฉ.8 ตัวอย่างหน้าจอแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
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ภาพที่ ฉ.9 ตัวอย่าง CustomerClass ส าหรับแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
 

 
ภาพที่ ฉ.10 ตัวอย่าง controller ส าหรับแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
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3.1.3 ค้นหาข้อมูลลูกค้า 
การเพ่ิมค้นหาข้อมูลลูกค้ามีการน าข้อมูลจาก Field ต่าง ๆ ดังแสดงในภาพ

ที่ ฉ.11 ในการส่งข้อมูลจาก CustomerClass (ภาพที่ ฉ.12) ไปยัง Controller (ภาพที่ ฉ.13) 
จากนั้น Controller จะท าการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อมาแสดงในตารางด้านล่าง (ภาพท่ี ฉ.14) 
 

 
ภาพที่ ฉ.11 ตัวอย่างหน้าจอค้นหาข้อมูลลูกค้า 
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ภาพที่ ฉ.12 ตัวอย่าง CustomerClass ส าหรับค้นหาข้อมูลลูกค้า 
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ภาพที่ ฉ.13 ตัวอย่าง Controller ส าหรับค้นหาข้อมูลลูกค้า 
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ภาพที่ ฉ.14 ตัวอย่างหน้าจอค้นหาข้อมูลลูกค้า 
 

3.2 โปรแกรมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
หน้าจอพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ดังแสดงในภาพที่ ฉ.15 มีหน้าที่การท างานคือ ค้นหาข้อมูล

ใบแจ้งหนี้และดาวน์โหลดเป็น PDF 
 

 
ภาพที่ ฉ.15 ตัวอย่างหน้าจอพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
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3.2.1 ค้นหาข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
การพิมพ์ใบแจ้งหนี้มีการน าข้อมูลประเภทเอกสารจาก dropdown และ

กด “เลือก” ดังแสดงในภาพที่  ฉ .15 การส่งข้อมูลจาก ServiceClass (ภาพที่  ฉ .16) ไปยัง 
Controller (ภาพที่ ฉ.17) จากนั้น Controller ส่งข้อมูลกลับมาแสดงตารางรายการใบแจ้งหนี้ดัง
ภาพที่ ฉ.15 
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ภาพที่ ฉ.16 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
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ภาพที่ ฉ.17 ตัวอย่าง Controller ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
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3.2.2 ดาวน์โหลดเป็น PDF 
การดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็น PDF เริ่มจากกด “เลือก” จากตารางรายการงานให้บริการ ดังแสดงในภาพที่ ฉ.15 ระบบจะค้นหาข้อมูล

จาก Controller (ภาพท่ี ฉ.18) แล้วส่งมายัง ServiceClass (ภาพท่ี ฉ.19) เพ่ือเตรียมข้อมูล PDF ออกมาเป็นใบแจ้งหนี้ดังภาพที่ ฉ.20 
 

 
 

ภาพที่ ฉ.18 ตัวอย่าง Controller ส าหรับดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้
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ภาพที่ ฉ.19 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
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ภาพที่ ฉ.19 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (ต่อ) 
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ภาพที่ ฉ.19 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (ต่อ) 
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ภาพที่ ฉ.19 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (ต่อ) 
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ภาพที่ ฉ.19 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (ต่อ) 
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ภาพที่ ฉ.20 ตัวอย่าง PDF ใบแจ้งหนี้ 
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3.3 โปรแกรมจัดตารางขนส่ง 
หน้าจอจัดตารางขนส่ง ดังแสดงในภาพที่ ฉ.21 มีหน้าที่การท างานคือ เพ่ิมรายการ

ขนส่ง ลบรายการขนส่ง และเรียกดูข้อมูลขนส่งตามวันที่ 
 

 
ภาพที่ ฉ.21 ตัวอย่างหน้าจอจัดตารางขนส่ง 
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3.3.1 เพิ่มรายการขนส่ง 
การจัดตารางขนส่งมีการเรียกข้อมูลทะเบียนรถและรายการสินค้ามาแสดง

ใน Field ต่าง ๆ ในตารางเพ่ิมรายการ นอกจากนี้ยังสามารถค านวนข้อมูลเพ่ือแสดงใน Field ต่างๆ
โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือกรายการทะเบียนรถและสินค้า หรือเมื่อกรอกข้อมูลปริมาณที่บรรทุก
และจ านวนเที่ยว จาก ServiceClass (ภาพท่ี ฉ.22) มาแสดงบนหน้าจอดังในภาพที่ ฉ.23 เมื่อกดเพ่ิม
รายการจะมีการส่งข้อมูลจาก ServiceClass (ภาพที่ ฉ.24) ไปยัง Controller (ภาพที่ ฉ.25) จากนั้น 
Controller จะท าการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล และเรียกข้อมูลรายการสินค้าที่เหลือมาแสดงใน
ตารางรายการสินค้าพร้อมเปลี่ยนสีข้อมูลที่ครบจ านวนแล้ว ดังแสดงในภาพที่ ฉ.26 
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ภาพที่ ฉ.22 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับเพิ่มรายการขนส่ง 
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ภาพที่ ฉ.23 ตัวอย่างหน้าจอเพ่ิมรายการขนส่ง 
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ภาพที่ ฉ.24 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับเพิ่มรายการขนส่ง 
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ภาพที่ ฉ.24 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับเพิ่มรายการขนส่ง (ต่อ) 
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ภาพที่ ฉ.25 ตัวอย่าง Controller ส าหรับเพิ่มรายการขนส่ง 
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ภาพที่ ฉ.26 ตัวอย่างหน้าจอเพ่ิมรายการขนส่ง 
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3.3.2 ลบรายการขนส่ง 
การลบตารางขนส่ง จากภาพที่ ฉ .26 เมื่อกดปุ่มลบ ในตารางรายการ

ให้บริการ ServiceClass (ภาพที่  ฉ .27) จะส่งข้อมูลไปยัง Controller (ภาพที่  ฉ .28) จากนั้น 
Controller จะท าการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล และเรียกข้อมูลรายการสินค้าที่เหลือมาแสดงใน
ตารางรายการสินค้าพร้อมเปลี่ยนสีข้อมูล (ภาพท่ี ฉ.26)  หน้าจอจะแสดงดังในภาพที่ ฉ.29 

 

 
ภาพที่ ฉ.27 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับลบรายการขนส่ง 
 

 
ภาพที่ ฉ.28 ตัวอย่าง Controller ส าหรับลบรายการขนส่ง 
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ภาพที่ ฉ.29 ตัวอย่างหน้าจอลบรายการขนส่ง 

 
3.3.3 เรียกดูรายการขนส่งตามวันที่ 

เมื่อกดเลือกวันที่จากปฎิทิน ServiceClass (ภาพท่ี ฉ.30) จะเรียกข้อมูล
จาก Controller (ภาพที่ ฉ.31) มาแสดงในหน้าจอดังภาพที่ ฉ.32 
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ภาพที่ ฉ.30 ตัวอย่าง ServiceClass ส าหรับเรียกดูรายการขนส่งตามวัน 
 

 
ภาพที่ ฉ.31 ตัวอย่าง Controller ส าหรับเรียกดูรายการขนส่งตามวัน 
 

 
ภาพที่ ฉ.32 ตัวอย่างหน้าจอเรียกดูรายการขนส่งตามวัน 
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