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1. บทน า (Introduction) 
ระบบจัดกำรทรัพยำกร (จองรถยนต์) ของกรมสรรพสำมิต เป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงและเพิ่ม

หน้ำที่กำรท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ระบบฯ ของผู้ใช้งำนระบบ  
คู่มือกำรใช้งำนฉบับนี้ ประกอบด้วย 6 บท ดังนี้ 
บทที่ 1 บทน ำ อธิบำยควำมเป็นมำของระบบงำน และรำยละเอียดของเอกสำรฉบับนี้ 
บทที่ 2 อธิบำยถึงควำมรู้ทั่วไปของระบบงำน กำรใช้สัญลักษณ์ต่ำงๆ แทนค ำสั่ง และแนะน ำกำรเริ่มท ำงำน

กับระบบงำน  
บทที่ 3 อธิบำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบ (สิทธิ์ในกำรใช้งำน)  
บทที่ 4 อธิบำยฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนระบบ  
บทที่ 5 อธิบำยในส่วนของกำรเรียกดูรำยงำน  
บทที่ 6 กำรติดตั้งโปรแกรมเสริมต่ำงๆ 
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ขอขอบพระคุณ กรมสรรพสำมิต ในควำมร่วมมือและอนุเครำะห์ ทั้งข้อมูล

และกำรเตรียมกำรต่ำงๆ ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรติดตั้ง และใช้งำนระบบด ำเนินไปด้วยดี ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของแผนงำนทุกประกำร บริษัทฯ พร้อมแก้ไข ปรับปรุง ควำมสำมำรถของระบบงำนฯ ให้เหมำะสมและส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิตอย่ำงเต็มก ำลัง 

1.1 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ  
กลุ่มผู้ใช้งำนระบบ หมำยถึงบุคคล หรือแหล่งอื่นๆ ที่กระท ำกับระบบงำน ซึ่งอำจหมำยถึงบุคคล หรือระบบงำนก็ได้ 

ระบบได้ก ำหนดผู้ใช้ส ำหรับระบบจัดกำรทรัพยำกร (จองรถยนต์) ดังตำรำงที่ 1-1 
 
 
ตารางที่ 1-1 รายการข้อมูลบุคคลหรือแหล่งอื่นๆ ที่ใช้งานระบบ 
กลุ่มที่ ชื่อกลุ่มผู้ใช้ระบบ 

1.  เจ้ำหน้ำที่กรมสรรพสำมติ 
2.  หัวหน้ำส่วนงำนยำนพำหนะ 
3.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กลุ่ม/กอง/ศูนย ์, ผู้อ ำนวยกำรส่วน 
4.  ผู้ดูแลระบบ 
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2. ความรู้เบ้ืองตน้ก่อนการใช้งานระบบ 

2.1 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 
หน้ำจอ login  เป็นหน้ำจอส ำหรับผู้ใช้ Login เข้ำใช้ระบบงำน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบผู้ใช้และสิทธิกำรใช้งำน 
ประกอบด้วย 

 เข้ำสู่ระบบ โดยผู้ใช้ระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่ำน จำกนั้นคลิกปุ่ม   เมื่อโปรแกรมตรวจสอบผู้ใช้
ถูกต้อง จะแสดงหน้ำจอหลักของระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 

 “ดำว์นโหลดคู่มือกำรใช้งำนและโปรแกรมเสริม” เป็นลิงก์เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ระบบงำน และ คู่มือกำรใช้ระบบงำน 

 

ภาพที่ 2-1 หน้าจอ Login ระบบส านักงานอตัโนมัติ 
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2.2 หน้าจอหลัก ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
กำรใช้งำนระบบต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน้ำจอหลักของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้งำนจึงจ ำเป็นต้องท ำควำม
เข้ำใจหน้ำจอกำรท ำงำนของระบบก่อนเร่ิมใช้งำน ซึ่งหน้ำจอกำรท ำงำนหลักของระบบมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

 หน้ำจอส่วนบน (Header)  
 เมนูระบบงำน  
 ประกำศข่ำวสำรระบบ e-office ติดตำมผลกำรอนุญำต/อนุมัติ กำรขอใช้รถยนต์ สำรบรรณ หนังสือเวียน  

ดังภำพที่ 2-2 

 

ภาพที่ 2-2 หน้าจอเมนกูารท างานของระบบ 

  



  2.ความรู้เบ้ืองต้นก่อนการใช้งานระบบ  

   

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf หน้ำ 2-3 

2.2.1 หน้าจอส่วนบน 
หน้ำจอส่วนบน          คือส่วนที่แสดงข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้  ออกจำกระบบ เข้ำใช้งำนครั้งล่ำสุด ต ำแหน่ง และ
สังกัดหน่วยงำน 

2.2.2 เมนูระบบงาน 
เมนูระบบงำน        คือเมนู link ไปยังระบบงำนย่อยเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำไปด ำเนินกำรกับระบบงำนย่อย ได้แก ่
 ผู้ดูแลระบบงำน 
 ระบบจัดกำรโครงสร้ำง 
 ระบบสำรบรรณ 
 ระบบจัดเก็บเอกสำร 
 ระบบลำ 
 ระบบขอใช้รถยนต์ (ผู้ใช้คลิกเพื่อเข้ำสู่ระบบ) 
 ระบบขอใช้ห้องประชุม 

2.2.3 ประกาศข่าวสารระบบ e-office ติดตามผลการอนุญาต/อนุมัติ การขอใช้รถยนต์ สารบรรณ 
หนังสือเวียน 

ประกำศข่ำวสำรระบนประกำศข่ำวสำรระบบ e-office       คือแสดงข่ำวสำรระบบ e-office ติดตำมผลกำรอนุญำต/
อนุมัติ กำรขอใช้รถยนต์ สำรบรรณ หนังสือเวียน 
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2.3 หน้าจอหลัก ระบบส านักงานอัตโนมัติ (ขอใชร้ถยนต์) 
ส่วนหน้ำที่เมนูกำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงชื่อฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือก เพื่อเข้ำ
สู่หน้ำที่กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป 

 

ภาพที่ 2-3 หน้าจอฟังก์ชนัเมนกูารท างานของผู้ใช้ 

2.3.1 ฟังก์ชันการท างานของผู้ใช้ 
ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกเพื่อเข้ำสู่หน้ำที่
กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป โดยฟังก์ชันกำรท ำงำนจะแสดงตำมสิทธิของผู้ใช้ ตรวจสอบได้จำกตำรำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเมนูกับผู้ใช้  ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนสำมำรถแสดงหรือซ่อนภำยใต้หมวดหมู่ โดยกำรคลิกที่ลูกศรแต่ละหมวดหมู่ มี
ดังต่อไปนี้ 

 ขอใช้รถยนต์ 
 สอบถำมรำยกำรขอใช้รถยนต ์
 แก้ไข/ยกเลิกกำรขอใช้รถยนต์ 

2.3.2 ออกจากระบบ  
กำรออกจำกระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (ขอใช้รถยนต์) กลับสู่หน้ำจอหลักระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ โดยคลิกที่ Logo 
ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติที่มุมบนซ้ำย ดังภำพ 
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ภาพที่ 2-4 Logo ระบบส านักงานอัตโนมัติ  
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2.4 การใช้งานปุ่มค าสั่ง และสัญลักษณ์ต่างๆ 
กำรใช้งำนปุ่มค ำสั่งต่ำงๆ ที่ใช้ด ำเนินกำรบนหน้ำจอกำรท ำงำน มีดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ปุ่มค าสั่งทั่วไป (Buttons) 
ปุ่มค ำสั่งทั่วไป คือ ปุ่มค ำสั่งที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกค ำสั่งให้ระบบด ำเนินกำรต่ำงๆ 

กับรำยกำรข้อมูลบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำยตำรำงที่ 2-1  
 

ตารางที่ 2-1 ปุ่มค าสั่งทั่วไป 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 เข้ำสู่ระบบ เข้ำสู่ระบบงำน 

 ส่งใบขอใช้รถยนต ์ ปุ่มส ำหรับบันทึกกำรขอใช้รถยนต ์

 เร่ิมใหม่ ปุ่มส ำหรับเคลียร์ข้อมูลที่ระบุในหน้ำจอ เพื่อระบุ
ข้อมูลใหม่ 

 ขอใช้รถยนต์ ปุ่มส ำหรับกลบัไปยังหนำ้จอขอใช้รถยนต์ 

 ย้อนกลับ ปุ่มส ำหรับกำรกลบัไปหน้ำจอกำรค้นหำข้อมูล 

 ยกเลิกกำรจัดรถ ปุ่มส ำหรับกำรยกเลิกขอจัดรถยนต์รำยกำรนัน้ 

 ยกเลิกขอใช้รถ ปุ่มส ำหรับกำรยกเลิกขอใช้รถยนต์รำยกำรนัน้ 

 พิมพ์ ปุ่มส ำหรับพิมพ์รำยงำน 

 จัดรถยนต์ ปุ่มส ำหรับไปหนำ้สอบถำมรำยกำรจัดรถยนต์ 

 จัดรถยนต์ ปุ่มส ำหรับบันทึกกำรจัดรถยนต ์

 
ดึงข้อมูลกำรลำ ปุ่มส ำหรับดึงข้อมูลกำรลำจำกระบบลำ 

 ค้นหำ ปุ่มส ำหรับคน้หำข้อมูล 

 แนบไฟล ์ ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์เอกสำรที่ตอ้งกำรอัพโหลด 

 แนบไฟล์เอกสำรอ่ืน ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์เอกสำรที่ตอ้งกำรอัพโหลด 

 แนบรูป ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์รูปที่ต้องกำรอัพโหลด 

 เพิ่ม ปุ่มส ำหรับเพิ่มข้อมูล 

 เอกสำรแนบ ปุ่มส ำหรับเรียกดูเอกสำรแนบ 
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 ลบ ปุ่มส ำหรับลบไฟล์เอกสำรที่แนบ 

 แก้ไข ปุ่มส ำหรับแก้ไขข้อมูล 

 บันทึก ปุ่มส ำหรับบันทึกข้อมูล 

 First ไปหนำ้แรก 

 Prev ไปหนำ้ก่อนหน้ำ 

 Next ไปหนำ้ถัดไป 

 Last ไปหนำ้สุดทำ้ย 

 
 

ตารางที่ 2-2 ปุ่มค าสั่งทั่วไป 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

   เพื่อไปยังฟิลด์ถัดไป 

 +  +  เพื่อกลับไปยังฟลิด์ก่อนหน้ำนี้ 

+ Home Shift + Home เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวปัจจุบัน 

+ End Shift + End เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวสุดท้ำย 
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ตารางที่ 2-3 ลักษณะของ Mouse ในรูปแบบต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ค าอธิบาย 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถเรียกใช้งำนได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได ้

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย้ำย สิ่งที่เลือกได ้

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ในแนวรำบ หรือแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เห็น Mouse แสดงสถำนะดังรูป แสดงวำ่ ขณะนัน้ระบบอยู่ในระหว่ำงกำร
ประมวลผลกำรท ำงำนที่ผู้ใช้สั่ง 

 เรียกว่ำ cursor แสดงต ำแหน่งที่พร้อมรับข้อมูลจำกกำร key in 

~ เปลี่ยนแปน้คีย์บอร์ดไทย – อังกฤษ 
  



  2.ความรู้เบ้ืองต้นก่อนการใช้งานระบบ  

   

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf หน้ำ 2-9 

2.4.2 สัญลักษณ์ต่างๆบนจอภาพ 
สัญลักษณ์ต่ำงๆ คือ สัญลักษณ์ต่ำงๆที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำยดังตำรำงที่ 2-4  
 
 
ตารางที่ 2-4 สัญลักษณ์ต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 
Text Box สำมำรถพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปใน

ช่องดังกล่ำวได ้

 
Text Box พื้นสีเทำ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้

 
list เลือกจำกรำยกำร เมื่อคลิกที่ลูกศร 

 
List พื้นสีเทำ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้

 

ปฏิทิน จะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำม
รูปแบบ DDMMYYYY เช่น 09022559 
ระบบจะแสดงรูปแบบวนัที่ 09/02/2559 

 Radio Button เลือกรำยกำร คลิกที่ปุ่ม 
  



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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2.5 ข้อความแจ้งเตือน 

 

ภาพที่ 2-5 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อบันทึกขอ้มูลเรียบร้อย 

 

ภาพที่ 2-6 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนเมื่อแกไ้ขข้อมลูเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-7 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อยกเลกิขอ้มูลเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-8 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่ระบุข้อมลูที่จ าเป็น (Mandatory ดูได้จากมี “*” ท้ายชื่อข้อมลู) 

 

 

ภาพที่ 2-9 หน้าจอกรณีอัพโหลดไฟล์ส าเร็จ 

 

ภาพที่ 2-10 หน้าจอแจ้งเตือนกรณีอัพโหลดไฟล์ไม่ส าเร็จ (ตัวอย่างกรณีนามสกุลไฟล์ไม่ตรงตามที่ระบบก าหนด) 

 
 



  3.ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูการท างานและผู้ใช้งานระบบ (สิทธิในการใช้งาน)  
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3. ความสมัพนัธ์ระหว่างเมนูการท างานและผู้ใช้งานระบบ (สิทธิในการใช้งาน) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบดังตำรำงที่ 3-1  
 

ตารางที่ 3-1     ตารางแสดงความสัมพันธ์ฟังก์ชันงานกับผู้ใช้งาน 

ล าดับ ชื่อฟังก์ชั่น บุคลากร หัวหน้า
ฝ่าย 

 

ผู้อ านวยการ
ส่วน 

ผู้อ านวยการ
ส านัก/กลุ่ม/
กอง/ศูนย์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
งานยาน 
พาหนะ 

1.  ฟังก์ชั่นบันทึกจองรถยนต ์      

2.  ฟังก์ชั่นพิจำรณำอนุญำตกำร
ใช้รถยนต์      

3.  ฟังก์ชั่นพิจำรณำอนุมัติกำรใช้
รถยนต์      

4.  ฟังก์ชั่นบันทึกจัดรถยนต ์      

5.  ฟังก์ชั่นปฏิทินกำรใช้รถยนต ์      

6.  ฟังก์ชั่นตำรำงกำรให้บริกำร
ประจ ำวนั      

7.  ตำรำงรำยกำรรอจัดรถยนต์      
 
 





  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4. ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังกช์ั่นการท างานของผูใ้ช้งานระบบ) 
ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (ขอใช้รถยนต์) ในส่วนของผู้ใช้งำนระบบ ประกอบด้วยเมนูในกำรใช้งำนดังต่อไปนี้ 

- ขอใช้รถยนต์ 
- สอบถำมรำยกำรขอใช้รถยนต์ 
- แก้ไข/ยกเลิก กำรขอใช้รถยนต์ 

4.1 ขอใชร้ถยนต์ 

4.1.1 บันทึกขอใชร้ถยนต์ 
เป็นหน้ำจอบันทึกข้อมูลกำรจองรถยนต์ เพื่อส่งไปให้ผู้มีสิทธิอนุญำตท ำกำรตรวจสอบและอนุญำต 

 

ภาพที่ 4-1 หน้าจอขอใช้รถยนต์ 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเมนู “ขอใช้รถยนต์” เพื่อเรียกหน้ำจอบันทึกขอใช้รถยนต ์



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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2. ระบบแสดงข้อมูลตำม User ที่ Login 
3. ผู้ใช้งำนป้อนรำยละเอียด  

- โทรศัพท ์

- กำรใช้รถ ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกได้ 2 แบบ  

 เลือกกำรใช้รถ ในจังหวัด ระบบจะปิดสว่นขอเดินรถต่ำงจังหวัด 

 เลือกกำรใช้รถ ต่ำงจังหวัด ระบบจะเปิดส่วนของเดินรถต่ำงจังหวัด ซึ่งต้องป้อนรำยละเอียด 

a. เลขที่หนังสือ  

b. ลงวันที่ โดยคลิก                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ 

Format DDMMYYYY เช่น 09022559 

c. พนักงำนขับรถยนต์ โดยคลิก                                 เพื่อเลือกรำยกำร 

d. ทะเบียนรถยนต์ระบบจะขึ้นให้เองเมื่อเลือกพนักงำนขับรถยนต์ 

e. เอกสำรแนบ คลิ๊กแนบไฟล์เพื่อแนบขออนุญำตใช้รถเพื่อ 

f. เอกสำรแนบ คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบแสดงหน้ำจอ choose file to upload 

คลิกเลือกไฟล์เอกสำร ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟลไ์ด้เฉพำะ .JPG, .BMP, .PNG, 

.TIF, .PDF เท่ำนั้น 

- ขออนุญำตใช้รถไปที่ โดยคลิกทีช่่อง                  คีย์ระบุสถำนที่จะไป 

- ขออนุญำตใช้รถเพื่อ โดยคลิกที่ช่อง                  คีย์ระบุใช้รถเพื่อ       

- เลือกกำรรับ-ส่ง ได้ 3 ประเภท คือ    

 ส่งและรอรับกลับ  

 ส่ง ระบบจะปิดส่วน วัน เวลำ เดินทำงกลับ 

 รับ ระบบจะปิดส่วน วัน เวลำ เดินทำงกลับ 

- วัน เวลำ ออกเดินทำง โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคียต์ำมรูปแบบ 

Format DDMMYYYY เช่น 18052561  

- วัน เวลำ เดินทำงกลับ โดยคลิกที่ช่อง                   ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคียต์ำมรูปแบบ 

Format DDMMYYYY เช่น 18052561  

- จ ำนวนผู้เดินทำง 

- จ ำนวนพัสด ุ

- คลิกปุ่ม “ส่งใบขอใช้รถยนต์” 

- ระบบแสดงกำรแจ้งเตือน “บันทึกการขอใช้รถยนต์เรียบร้อย” 

 

 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.1.2 สอบถามรายการขอใช้รถยนต์ 
เป็นหน้ำจอสอบถำมเพื่อดูข้อมูลสถำนะกำรจองรถยนต์ 

 

ภาพที่ 4-2 หน้าจอสอบถามรายการขอใช้รถยนต ์



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-3 หน้าจอแสดงรายละเอียดการขอใช้รถยนต์ 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขกำรสอบถำม  
- วันที่ขออนุญำต ถึงวันที่ ระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด โดยคลิกที่ช่อง                   ระบบจะแสดงปฏิทิน

เพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 01022559 
- วันที่เดินทำง ถึงวันที่ โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำม

รูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 18052561  
- สถำนะกำรขอใช้รถ โดยคลิกที่ลูกศร                                     เพื่อเลือกรำยกำร 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  
3. ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลที่ผู้ใช้งำนท ำกำรสอบถำม ซึ่งมีหัวข้อตำรำง ดังนี้ 

- จัดรถ 
- ล ำดับ 
- วันที่ขอใช้รถยนต์ 
- วัน/เวลำเดินทำง 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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- ขออนุญำตใช้รถไปที่ 
- ประเภทรถ ทะเบียนรถ 
- สถำนะ 

4. คลิกรำยกำรขอใช้รถยนต์ 
- ระบบแสดงรำยละเอียดกำรขอใช้รถยนต์ 

4.1.3 แก้ไขขอใข้รถยนต์ (กรณีที่ยังไม่อนุญาต) 
เป็นหน้ำจอเพื่อแก้ไข/ยกเลิกขอใช้รถยนต์ โดยจะสำมำรถแก้ไขได้ในกรณีที่ยังไม่อนุญำต  

 

ภาพที่ 4-4 หน้าจอเง่ือนไขการสอบถามแก้ไข/ยกเลิกขอใช้รถยนต์ 



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-5 หน้าจอรายละเอียดแก้ไขขอใช้รถยนต์ 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขกำรสอบถำม 
- วันที่ขออนุญำต ถึงวันที่ ระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด โดยคลิกที่ช่อง                   ระบบจะแสดงปฏิทิน

เพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 01022559 
- วันที่เดินทำง ถึงวันที่ โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำม

รูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 01022559  
2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

- ระบบแสดงรำยกำรขอใช้รถยนต์ 
3. คลิกเลือกรำยกำรขอใช้รถยนต์ที่ต้องกำรแก้ไข  

- ระบบแสดงรำยละเอียดกำรขอใช้ถยนต์  
4. คลิกปุ่ม “แก้ไข” สำมำรถแก้ไขรำยละเอียด 

- วันที่ขออนุญำต 
- ชื่อผู้ขออนุญำต 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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- โทรศัพท์ 
- กำรใช้รถยนต์ 
- ขออนุญำตใช้รถไปที่ 
- ขออนุญำตใช้รถเพื่อ 
- เลือกกำรรับ-ส่ง ได้ 3 ประเภท คือ       

 ส่งและรอรับกลับ 
 ส่ง ระบบจะปิดส่วน วัน เวลำ เดินทำงกลับ 
 รับ ระบบจะปิดส่วน วัน เวลำ เดินทำงกลับ 

- วัน เวลำ ออกเดินทำง  
- วัน เวลำ เดินทำงกลับ  

- จ ำนวนผู้เดินทำง 

- จ ำนวนพัสด ุ

- เลขที่หนังสือ 

- ลงวันที ่

- พนักงำนขับรถยนต ์

- ทะเบียนรถยนต ์

- เอกสำรแนบ 

7. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบแสดงข้อควำมแจ้ง “แก้ไขข้อมูลการขอใช้รถเรียบร้อย” 

8. คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ ” เพื่อกลับไปหน้ำกำรสอบถำม 

 



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.1.4 ยกเลิกขอใข้รถยนต์ (กรณียังไม่มีการจัดรถยนต์) 
เป็นหน้ำจอยกเลิกข้อมูลกำรขอใช้รถยนต์ สำมำรถยกเลิกข้อมูลกำรขอใช้รถยนต์ได้ กรณีที่ยังไม่มีกำรจัดรถยนต์ 

 

ภาพที่ 4-6 หน้าจอเง่ือนไขการสอบถามแก้ไข/ยกเลิกขอใช้รถยนต์ 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  

   

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf หน้ำ 4-9 

 

ภาพที่ 4-7 หน้าจอรายละเอียดยกเลิกขอใช้รถยนต์ 

 
  



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขกำรสอบถำม 

- วันที่ขออนุญำต ถึงวันที่ ระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด โดยคลิกที่ช่อง                   ระบบจะแสดงปฏิทิน
เพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 18052561 

- วันที่เดินทำง ถึงวันที่ โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำม
รูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 18052561  

2. คลิกเลือกรำยกำรขอใช้รถยนต์ที่ต้องกำรยกเลิกขอใช้รถยนต์  
- ระบบแสดงรำยละเอียดกำรขอใช้ถยนต์  

3. คลิกปุ่ม “ยกเลิกขอใช้รถ”  
4. ผู้ใช้งำนระบุสำเหตุกำรขอยกเลิก 
5. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบแสดงกำรแจ้งเตือน “ยกเลิกการขอใช้รถยนต์เรียบร้อย” 
6. คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพื่อกลับไปหน้ำกำรสอบถำม 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  

   

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf หน้ำ 4-11 

4.2 พิจารณาอนุญาตการใช้รถยนต์ 
เป็นหน้ำจอพิจำรณำอนุญำตกำรใช้รถยนต์ เพื่อส่งต่อไปยังหน้ำจอกำรพิจำรณำอนุมัติกำรใช้รถยนต์ 

 

ภาพที่ 4-7 หน้าจอสอบถามรายการพิจารณาอนุญาต 

 
  



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-12 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf  

ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  

- วันที่ขออนุญำต ถึงวันที่ขออนุญำต ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเร่ิมต้น-สิ้นสุด โดยคลิกที่ช่อง                 ระบบ
จะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 09022559 

- วันที่เดินทำง ถึง วันที่เดินทำง โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์
ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 18052561 

- สถำนะพิจำรณำอนุญำต โดยคลิกที่ลูกศร                                  เพื่อเลือกสถำนะจำกรำยกำร
ตัวเลือก 

 อยู่ระหว่ำงพิจำรณำอนุญำต 
 พิจำรณำอนุญำต 
 ไม่พิจำรณำอนุญำต 

2. ผู้ใช้งำนคลิกเลือกในช่อง      อนุญำต เพื่ออนุญำตกำรใช้รถยนต์ หรือคลิกที่ช่อง       ไม่อนุญำต เพื่อไม่
อนุญำตกำรใช้รถยนต์   
- กรณีที่ต้องกำรเลือกข้อมูลทุกรำยกำรเพื่ออนุญำต ให้คลิก          เพื่อบันทึกำรอนุญำตทุกรำยกำร 

3. คลิกปุ่ม “ตกลง” 
- ระบบแสดงกำรแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.3 พิจารณาอนุมัติการใช้รถยนต์ 
เป็นหน้ำจอพิจำรณำอนุมัติกำรใช้รถยนต์ เพื่อส่งต่อไปกำรบันทึกกำรจัดรถยนต์ตำมรำยกำรขอใช้รถยนต์ 

 

ภาพที่ 4-8 หน้าจอสอบถามรายการพิจารณาอนุมัติ 

 
  



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-14 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf  

ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  

- วันที่ขออนุญำต ถึง วันที่ขออนุญำต ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเร่ิมต้น-สิ้นสุด โดยคลิกที่ช่อง                 ระบบ       
จะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 09022559 

- วันที่เดินทำง ถึง วันที่เดินทำง โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์
ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 18052561 

- สถำนะพิจำรณำอนุมัติ โดยคลิกที่ลูกศร                                  เพื่อเลือกสถำนะอนุมัติ 
 อยู่ระหว่ำงพิจำรณำอนุมัติ 
 พิจำรณำอนุมัติ 
 ไม่พิจำรณำอนุมัติ 

2. ผู้ใช้คลิกเลือกในช่อง      อนุมัติ เพื่ออนุมัติกำรใช้รถยนต์ หรือคลิกที่ช่อง       ไม่อนุมัติ เพื่อไม่อนุมัติกำรใช้
รถยนต์   
กรณีที่ต้องกำรเลือกข้อมูลทุกรำยกำรเพื่ออนุมัติ ให้คลิก          เพื่อบันทึกำรอนุมัติทุกรำยกำร 

3. คลิกปุ่ม “ตกลง” 
- ระบบแสดงกำรแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.4 บันทึกการจัดรถยนต์ตามใบจอง 
ระบบจะแสดงหน้ำจอสอบถำมข้อมูลกำรจองรถยนต์เพื่อให้ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงข้อมูลตำมใบจองที่ต้องกำรจัด
รถยนต์ หลังจำกนั้นจึงจะเลือกข้อมูลจำกผลลัพธ์ เพื่อแสดงหน้ำจอบันทึกกำรจัดรถยนต์ตำมใบจอง 

4.4.1 สอบถามข้อมูลบันทึกจัดรถยนต์ 
เป็นหน้ำจอสอบถำมข้อมูลบันทึกจัดรถยนต์ตำมใบจอง 

 

ภาพที่ 4-9 หน้าจอเง่ือนไขการสอบถามบันทกึจัดรถยนต์ตามใบจอง 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขกำรสอบถำม  
- วันที่ขออนุญำต ถึงวันที่ ระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด โดยคลิกที่ช่อง                   ระบบจะแสดงปฏิทิน

เพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 18052561 
- วันที่เดินทำง ถึงวันที่ โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำม

รูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 18052561  
- สถำนะกำรขอใช้รถ โดยคลิกที่ลูกศร                                  เพื่อเลือกสถำนะ  

 ไม่ระบุ 
 อยู่ระหว่ำงอนุญำต 
 ไม่อนุญำต 
 อยู่ระหว่ำงอนุมัติ 
 อยู่ระหว่ำงจัดรถยนต์ (ระบบ default) 



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-16 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf  

 ไม่อนุมัติ 
 จัดรถยนต์แล้ว 
 ยกเลิกกำรขอใช้รถยนต์ 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบจะแสดงรำยกำรรอจัดรถำยนต์  

- รถออกวันนี้ ไอคอน       แสดงเมื่อมีรำยกำรขอใช้รถเข้ำมำใหม่ระหว่ำงวัน 
- ล ำดับ 
- ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์/วันที่ขอใช้รถยนต์ 
- วัน/เวลำเดินทำง 
- ขออนุญำตใช้รถไปที่ 
- ประเภทรถ ทะเบียนรถ 
- พนักงำนขับรถยนต์ 
- สถำนะ 

  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.4.2 บันทึกจัดรถยนต์ 
เป็นหน้ำจอบันทึกจัดรถยนต์ 

 

ภาพที่ 4-10 หน้าจอบันทกึจัดรถยนต์ตามใบจอง 

 
  



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-18 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf  

ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ใช้งำนคลิกรำยกำรขอใช้รถยนต์ที่ต้องกำรบันทึกกำรจัดรถยนต์ 

- ระบบแสดงข้อมูลรำยละเอียดขอใช้รถยนต์  

2. ระบุรำยละเอียดกำรจัดรถยนต์  
- เลือกพนักงำนขับรถยนต์ ระบบจะดึงข้อมูลทะเบียนรถยนต์มำแสดง  

- ทะเบียนรถยนต์ กรณีพนักงำนขับรถยนต์มำกกว่ำ 1 คัน คลิกเพื่อเลือกทะเบียนรถได ้

3. คลิกปุ่ม “จัดรถยนต์” 
- ระบบแสดงกำรแจ้งเตือน “บันทึกการจัดรถยนต์ ” 

- ระบบแสดงปุ่ม “แก้ไข”, “พิมพ์ใบขออนุญาตใช้รถ”  , “ยกเลิกการจัดรถยนต์”และ “ยกเลิกขอใช้

รถยนต์” 

4. คลิก “ย้อนกลับ” เพื่อกลับไปยงัหน้ำจอสอบถำมรำยกำรจัดรถยนต์



  5.รายงาน  
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5. รายงาน 

5.1 รายงานใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ใช้ส ำหรับขออนุญำตในกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง ต้องให้ผอ.ส่วนกำรพัสดุเซ็นเพื่อให้เอำรถออก 

 

ภาพที่ 5-1 หน้าจอเง่ือนไขรายงานใบอนุญาตใช้รถยนตส์่วนกลาง 



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-2 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 5-2 หน้าจอแสดงผลรายงานใบอนุญาตใช้รถยนตส์่วนกลาง 



  5.รายงาน  
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ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกที่เมนู รายงานใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
2. ระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำมรำยงำน  
3. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ 
4. ระบบแสดงรำยละเอียดรำยงำนใบอนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง 

 
 





  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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6. โปรแกรมเสริมต่างๆ 
กำรใช้งำนระบบส ำนักงำนอัตโนมัติจะต้องใช้โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในกำรเรียกใช้บำงฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง
โปรแกรมเสริมดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรก่อนกำรใช้ระบบคร้ังแรก  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมตัวติดตั้งได้ที่หน้ำ 
Login โดยคลิกลิงก์ “program and manual download” 
 
** กำรติดตั้งโปรแกรมเสริม จะต้องติดตั้งตำมล ำดับ 

1. โปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน (Java JDK) 
2. โปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ (Inet)  

 

ภาพที่ 6-1 หน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมและคู่มือการใช้งาน 

  



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  6-2 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-CRBK-V03-00.pdf  

6.1 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับเรียกดูรายงาน (Java JDK) 
กำรติดตั้ง Java JDK  เลือกดำวน์โหลดและติดตั้งตำม Browser ที่ใช้งำน โดยระบบงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับ 
Browser ต่อไปนี้ได้ 

1. Internet Explorer (32 bit/ 64 bit) 
2. Mozilla Firefox (32 bit) 

กำรติดตั้ง Java จะต้องเลือกไฟล์ติดตั้งตรงกับ Edition ของ Browser ที่ใช้ (สำมำรถติดตั้งทั้งสองไฟล์ได้หำกใช้ 
Browser ทั้ง 32 bit และ 64 bit กรณี Internet Explore หำกไม่แน่ใจสำมำรถตรวจสอบ Internet Explorer 
Bitness ได้  

6.1.1 การตรวจสอบ Internet Explorer Bitness 
กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness (32 bit/ 64 bit) แยกเป็น 2 กรณีคือ 

- Internet Explorer version IE9 ลงมำ 
- Internet Explorer version IE10 ขึ้นไป 

ผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบเวอร์ชันของ Internet Explorer ได้โดยกำรคลิกที่ เมนู Help > About Internet Explorer 

    

ภาพที่ 6-2 ภาพแสดงการตรวจสอบ Internet Explorer 

 

 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness กรณี IE9 ลงมำ  
ดูได้ที่ About Internet Explorer ถ้ำเป็น 64 bit edition จะมีข้อควำมต่อท้ำยเวอร์ชัน ดังภำพ 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 6-3 ภาพ About Internet Explorer: Bitness 32 bit/ 64 bit 

 

 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness กรณี IE10 ขึ้นไป 
สำมำรถดูได้จำก Task Manager  
1. คลิกขวำท่ี Task Bar 
2. คลิก “Start Task Manager” จำกเมน ู
3. คลิก  tab “Process” 
4. ดู process Internet Explorer  

- ถ้ำเป็น 32 bit edition จะมี “*32” ต่อท้ำย 

    

ภาพที่ 6-4 ภาพแสดงตรวจสอบ Task Manager 
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6.1.2 การติดตั้ง Java JDK 
1. ที่หน้ำจอ Download คลิกที่โปรแกรมที่ต้องกำรภำยใต้หัวข้อ “โปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน” เพื่อ

เร่ิมดำวน์โหลดโปรแกรม  

 

ภาพที่ 6-5 หน้าจอแสดงการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของระบบงาน 

2. เมื่อดำวน์โหลดเสร็จ คลิกขวำที่ไฟล์โปรแกรมที่ดำวน์โหลด แล้วเลือก Run as administrator เพื่อท ำกำร
ติดตั้ง Java  

 

ภาพที่ 6-6 หน้าจอการติดต้ัง JDK 7 

3. โปรแกรมเริ่มท ำกำรติดตั้ง คลิก “Next” เพื่อด ำเนินกำรต่อ หลังจำกนั้นด ำเนินกำรตำมหน้ำจอติดตั้งจน
สิ้นสุด 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 6-7 หน้าจอเร่ิมการติดต้ัง 

 

ภาพที่ 6-8 หน้าจอเลือกการติดต้ัง 
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ภาพที่ 6-9 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง 

 

ภาพที่ 6-10 หน้าจอสถานะการติดต้ัง 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 6-11 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ัง 

6.2 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 
ระบบจะตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบโดยอัตโนมัติ วำ่มีโปรแกรมดภูำพตดิตั้งอยู่หรือไม่ และตรวจสอบรุ่นของ
โปรแกรมว่ำเป็นรุ่นล่ำสุด เมื่อมีกำรเรียกใช้ระบบงำน ถ้ำพบว่ำยังไมต่ิดตั้งโปรแกรม หรือรุ่นของโปรแกรมดภูำพเป็นรุ่นเก่ำ จะ
ติดตั้งโปรแกรมหรือปรับปรุงเป็นรุน่ล่ำสดุให้อัตโนมตัิ  

ก่อนติดตั้งโปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ จะต้องติดตั้ง Java JDK ก่อน 

6.2.1 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับการ Scan เอกสาร (WebScan) 
กำรใช้งำนระบบส ำนักงำนภำยใน จะต้องใช้โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในกำรเรียกใช้บำงฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง

โปรแกรมเสริมดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรก่อนกำรใช้ระบบคร้ังแรก  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมตัวติดตั้งได้ที่หน้ำ
ดำวน์โหลด 

1. คีย์ URL http://e-office.excise.go.th คลิกที่ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำขอใช้งำน คู่มือกำรใช้งำน และ
โปรแกรมเสริม 

2. เลือก WebScan 



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 6-12 หน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม 

3. คลิก Save as 

 

ภาพที่ 6-13 หน้าจอ Download โปรแกรม Web Scan 

 
4. เลือก Path ที่จะ Save ไฟล์ ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คลิกปุ่ม Save 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 6-14 หน้าจอ Save ไฟล์ WebScan 

 
5. คลิกปุ่ม Open folder 

 

ภาพที่ 6-15 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

  



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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6. คลิกขวำ เลือก Run as administrator ที่ไฟล์ setup-x86.exe เพื่อด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 6-16 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

 
7. หลังจำกคลิกเลือกเพื่อติดตั้งโปรแกรม จะแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ด ำเนินกำรติดตั้ง คลิกปุ่ม “Yes” 

 

ภาพที่ 6-17 หน้าจอยืนยนัการติดต้ังโปรแกรม 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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8. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 6-18 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม Web Scan 

 
9. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 6-19 หน้าจอก าหนด path เพ่ือติดต้ังโปรแกรม 

 



ระบบจัดการทรัพยากร (จองรถยนต์)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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10. ระบุก ำหนดชื่อเมนูโปรแกรม เช่น Web Scan หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม “Next” 

  

ภาพที่ 6-20 หน้าจอก าหนดชื่อเมนูโปรแกรมสแกนเอกสาร 

 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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11. คลิกปุ่ม “Install” 

 

ภาพที่ 6-21 หน้าจอ Install โปรแกรม 

 
12. แสดงหน้ำจอ ด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 6-22 หน้าจอด าเนินการติดต้ังโปรแกรม 
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13. คลิกปุ่ม “Finish” 

 

ภาพที่ 6-23 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ังโปรแกรม 

 
14. หลังจำก Install ส ำเร็จจะแสดง icon ตำมตำรำง icon ที่ Windows tray และขึ้นหน้ำจอ ให้ 

Configuration คลิกขวำไอคอน        แสดงหน้ำจอ Configuration 

 

ภาพที่ 6-24 หน้าจอติดต้ังโปรแกรมส าเร็จ 

 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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15.  คลิกขวำที่ icon  แสดงหน้ำจอ Setup กำรสแกนเอกสำร 
- ระบุชื่อ “web scan” ในช่อง Description 
- เลือก “WS” 
- ระบุชื่อ Address “eoffice.excise.go.th” 
- ระบุ Port “80” 
- คลิกปุ่ม “Save” 
- คลิกปุ่ม Test Connection ระบบแสดง Connection Success 

 

ภาพที่ 6-25 หน้าจอ Setup การติดต้ังโปรแกรมสแกนเอกสาร 
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16. แสดงหน้ำจอกำรเชื่อมต่อกำรสแกนเอกสำร ส ำเร็จ 

 

ภาพที่ 6-26 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อการแสกนเอกสาร 

 
17. ก ำหนดค่ำเร่ิมต้นกำรแสกนเอกสำร โดย login เข้ำระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ คลิกเลือกปุ่ม  

“สแกน” 

 

ภาพที่ 6-27 หน้าจอก าหนดค่าเร่ิมต้นการสแกนเอกสาร 

18. คลิกเลือกไอคอน    หลังจำกนั้นคลิกเลือก “Register Scan Service” 

 

ภาพที่ 6-28 หน้าจอ Register Scan Service 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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19. แสดงหน้ำจอให้ใส่ ID คลิก Taskbar ด้ำนล่ำง เลือกคลิกขวำที่รูปไอคอน        หลังจำกนั้นคลิก Setup 

 

ภาพที่ 6-29 หน้าจอ Register Scan Service ID 
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20. แสดงหน้ำจอ Setup ในช่อง ID คลิกปุ่ม Copy 

 

ภาพที่ 6-30 หน้าจอ Copy Setup ID 

 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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21. คลิกวำง ในช่อง “Enter Scanner service provider ID” หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

ภาพที่ 6-31 หน้าจอระบุรายละเอียด ID Scanner 
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22. หลังจำก Register Scan Service ID เรียบร้อยแล้ว รูปไอคอนScanner จะสำมำรถคลิกท ำงำนได้ตำมปกติ 

 

ภาพที่ 6-32 หน้าจอติดต้ัง Register Scan Service ID ส าเร็จ 

 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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23. หลังจำกด ำเนินกำร Register Scan Service ID แล้ว ให้คลิกเลือกไอคอน Scanner และคลิกเลือก  
“Select Source” เพื่อเลือก driver เครื่องScannerที่ต่อเชื่อมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน 

 

ภาพที่ 6-33 หน้าจอ Select Source ของเคร่ือง Scanner 
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24. คลิกเลือกชื่อ driver ของเคร่ืองScanner หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม “Select” 

 

ภาพที่ 6-34 หน้าจอเลือก driver scanner 
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25. ด ำเนินกำรทดสอบกำร Scan โดยคลิกเลือก “Add” 

 

ภาพที่ 6-35 หน้าจอการ Scan ภาพผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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26. แสดงภำพที่ผ่ำนกำร Scan เข้ำสู่ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม Save To Server 

 

ภาพที่ 6-36 หน้าจอจัดเก็บภาพเอกสารที่ผ่านการ Scan เข้าระบบ 

 

27. กำรแนบไฟล์ภำพเอกสำรจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน เข้ำสู่ระบบงำน คลิกเลือกไอคอน  
หลังจำกนั้น คลิก “Add” หลังจำกนั้นคลิก “Save to Server” 

 

ภาพที่ 6-37 หน้าจอแนบไฟล์ภาพเอกสารเข้าระบบ 
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6.2.2 วิธีใช้โปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ในการใช้งานโปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ  

 

ภาพที่ 6-38 หน้าจอสัญลักษณ์โปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ 

 

ภาพที่ 6-39 หน้าจอแสดงค าอธิบายลักษณะการท างาน 
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ภาพที่ 6-40 หน้าจอปุ่ม Clear ภาพเอกสารทั้งหมด 

 

ภาพที่ 6-41 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารจากไฟล์ที่มีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 6-42 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารโดย Scan ผ่านเคร่ือง Scanner 
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ภาพที่ 6-43 หน้าจอปุ่มพิมพ์ภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 6-44 หน้าจอเลือกหน้าเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ 

 

ภาพที่ 6-45 หน้าจอลบภาพเอกสาร 
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ภาพที่ 6-46 หน้าจอบันทกึภาพเอกสารลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 6-47 หน้าจอปุ่มบนัทึกเอกสารลงในระบบงาน 

 

ภาพที่ 6-48 หน้าจอปุ่มหมนุภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 6-49 หน้าจอปุ่มปรับมมุมองของภาพ ย่อ-ขยายภาพ 

 

ภาพที่ 6-50 หน้าจอปุ่มเลื่อนต าแหน่งในภาพเอกสาร 
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ภาพที่ 6-51 หน้าจอปุ่มการเลื่อนหน้าเอกสาร 

 

 

ภาพที่ 6-52 หน้าจอปุ่มแสดงภาพในมุมมองภาพตัวอย่างขนาดเล็ก (Thumbnail) 
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ภาพที่ 6-53 หน้าจอดูคุณสมบัติของโปรแกรม 

 

ภาพที่ 6-54 หน้าจอปุ่มการเลื่อนไปภาพที่ต้องการโดยคีย์ตัวเลขในช่องภาพปจัจุบนั 


