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คู่มือการใช้ งาน

โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60
เวอร์ ชัน 4.02

โดย
นายธีรวัฒน์ สุ พพัตกุล
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สงวนสิทธิตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ พ.ศ. 2537
ห้ ามคัดลอกส่ วนใดส่ วนหนึงของหนังสื อเล่มนี
ไม่ ว่าจะโดยรูปแบบใด หรื อสื อชนิดใด
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากทางผู้จัดทําโปรแกรมเท่ านัน
พิมพ์ครังที 2 พ.ศ. 2563

ราคา 500 บาท

คํานํา
งานพัสดุโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(พรบ.พัสดุ 2560) เป็ นงานหนึงทีทุกโรงเรียนต้องจัดทํา มีระเบียบข้อปฏิบตั ิกาํ หนดไว้ชดั เจนแน่นอน
การจัดทําต้องจัดทําอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และต้องจัดทําให้เป็ นปั จจุบนั หรือทํางานเกือบทุกวัน
นับว่าเป็ นงานทีหนักและยุ่งยากพอสมควร มีบางโรงเรียนเท่านันทีมีบุคลากรตําแหน่งเจ้าหน้าทีพัสดุปฏิบตั ิงาน
เฉพาะ บางโรงเรียนหรือโรงเรียนส่วนมากไม่มีบคุ ลากรตําแหน่งเจ้าหน้าทีพัสดุปฏิบตั ิงานเฉพาะ ต้องแต่งตัง
ครูผสู้ อนมาทําหน้าทีเจ้าหน้าทีพัสดุ ทําให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคมากมาย เพราะจะต้องปฏิบตั ิ
การสอน ขณะเดียวกันต้องศึกษาระเบียบพัสดุ จัดทําจัดเก็บหลักฐานงานพัสดุ และทําทะเบียนควบคุม
พัสดุให้ถกู ต้องตามระเบียบ
สําหรับพัสดุครุภณ
ั ฑ์ใดทีเกิดขึนก่อนวันที 23 สิงหาคม 2560 ต้องใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ระเบียบพัสดุ 2535) หากเป็ นโปรแกรมของผูเ้ ขียนโปรแกรม (ให้ใช้โปรแกรมงาน
พัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชนั 3.05.4) ส่วนพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ใดทีเกิดตังแต่วนั ที 23 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป
ต้องใช้พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พรบ.พัสดุ 2560) หากเป็ น
โปรแกรมของผูเ้ ขียนโปรแกรม (ให้ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนตั
ั งแต่ 4.00 ขึนไป) ดังนัน
จะเห็นว่า เจ้าหน้าทีพัสดุจะต้องศึกษากฎหมายและระเบียบถึง 2 ฉบับ ต้องศึกษาการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
เพือให้การทํางานพัสดุทาํ ได้อย่างถูกต้อง
หนังสือเล่มนีไม่ใช่หนังสือทางวิชาการ ผูเ้ ขียนพยายามทีจะใช้คาํ ง่าย ๆ เพืออธิบายการทํางานของ
โปรแกรมเท่านัน
โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 พัฒนามาถึงเวอร์ชนั . โดยเพิมเติม แก้ไข ปรับปรุง โปรแกรม
ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้โปรแกรม เพิมรายงานต่างๆ ตามทีผูใ้ ช้โปรแกรมส่งไปให้ จะเห็นว่าโปรแกรม
พัสดุ พรบ. เป็ นโปรแกรมทีมีขนาดใหญ่พอสมควร และมีเมนูเป็ นจํานวนมาก หากผูใ้ ช้โปรแกรมพบปั ญหา
ข้อผิดพลาด มีขอ้ เสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผเู้ ขียน โปรแกรมทราบจะเป็ นพระคุณอย่างสูง ปั ญหาข้อผิดพลาด
ข้อเสนอแนะทีดี ผูเ้ ขียนจะนําไปปรับปรุงโปรแกรม (ปรับเวอร์ชน)
ั ให้ดีต่อๆ ไป
ขอขอบคุณโรงเรียนของท่านทีได้มอบความไว้วางใจ ใช้โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียนชุดนี
ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล
15 กันยายน

สรุ ปการจัดทําพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
ก่อนปี 2540
ปี 2540-2544 (5 ปี )
ปี 2545 (ระเบียบทรัพย์สินเริมใช้)
ปี 2546
ปี 2547 – 22 สิงหาคม 2560 (ปี 2560)
ปี 2560 วันที 23 สิงหคม 2560
…<= 30 กย 39 1 ตค 39
–
30 กย 44
1 ตค 44
–
30 กย 45
1 ตค 45
–
30 กย 46 1 ตค 46
22 สค 60
เป็ นต้นไป
การได้มาซึง ทีดิน อาคาร สิงปลูกสร้าง พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ใช้ระเบียบสํานักนายก ปี 35 เหมือนเดิม การทําทะเบียนจัดเก็บ วัสดุสนเปลื
ิ องคงเดิม ส่วนทีดิน อาคาร สิงปลูกสร้าง ครุภณ
ั ฑ์ เปลียนตามตารางล่าง
ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ทีดิน (ไม่คิดค่าเสือมราคา) 1. มีกรรมสิทธิซือ-ขายเองได้ ใช้ราคาทุนหรือได้มา เป็ นเกณฑ์ในการตีราคา (ก่อน 1 ตค 44 เก็บข้อมูลไว้ ไม่ตอ้ งรายงานมูลค่าสุทธิ)
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ใช้
2. ทีดินราชพัสดุ ใช้ราคาตามเกณฑ์กรมธนารักษ์ตามทีปรากฏในรายการส่ง-รับ ทีราชพัสดุขึนทะเบียน (ทบ.9) (ก่อน 1 ตค 44 ไม่ตอ้ งตีราคา ให้เป็ นหน้าทีของกรมธนารักษ์)
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
ทีอืนๆ เช่น ทีวัด ทีเขตป่ าสงวน ทีใช้รว่ มกัน (ก่อน 1 ตค 44 ไม่ตอ้ งตีราคา)
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วน
หมายเหตุการตีราคาอาคาร/สิงปลูกสร้าง (1) การตีราคา หากไม่ทราบราคาให้นบั พืนทีอาคาร คูณด้วย อัตราค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร ตามบัญชีหมายเลข 18 (2) อาคาร/สิงปลูกสร้าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ใช้เฉพาะบัญชีวสั ดุ
ทุกรายการ ไม่ว่าได้มาปี ใด ราคาใด ต้องทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน (3) หากรายการใดหมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ซ่อมแซม ให้เอางบซ่อมแซม กับจํานวนปี ทีใช้ได้ ตีค่าเสือมราคา
สินเปลือง และทะเบียนทรัพย์สิน
อาคาร/สิงปลูกสร้าง
อาคาร/สิงปลูกสร้าง
อาคาร/สิงปลูกสร้าง
อาคาร/สิงปลูกสร้าง
อาคาร/สิงปลูกสร้าง
อาคาร/สิงปลูกสร้าง
- ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ (ยังใช้อยู่)
- ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
- ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
- ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
- ยกเลิก ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
- ยกเลิก ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
- ทําทะเบียนทรัพย์สิน คิดค่าเสือมราคา - ทําทะเบียนทรัพย์สิน คิดค่าเสือมราคา - ทําทะเบียนทรัพย์สิน คิดค่าเสือมราคา - ทําทะเบียนทรัพย์สิน คิดค่าเสือมราคา - ทําทะเบียนทรัพย์สิน คิดค่าเสือมราคา - ทําทะเบียนทรัพย์สิน คิดค่าเสือมราคา
ครุ ภัณฑ์และอุปกรณ์
ครุ ภัณฑ์และอุปกรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ครุ ภัณฑ์และอุปกรณ์
ครุ ภัณฑ์และอุปกรณ์
(ยังใช้อยู่)
- ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ทุกรายการ
- ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ทุกรายการ
- ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ทุกรายการ
- ยกเลิก ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
- ยกเลิก ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
ครุ ภัณฑ์และอุปกรณ์
- ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ (ยังใช้อยู่)
- ทําทะเบียนทรัพย์สิน ทุกรายการ
- ทําทะเบียนทรัพย์สิน ทุกรายการ
- ทําทะเบียนทรัพย์สิน ทุกรายการ
- ทําทะเบียนทรัพย์สิน ทุกรายการ
- ทําทะเบียนทรัพย์สิน ทุกรายการ
- ทําทะเบียนทรัพย์สิน แต่ไม่ตอ้ งคิด
และคิดค่าเสือมราคา ณ วันที
และคิดค่าเสือมราคา ณ วันที
และคิดค่าเสือมราคา ณ วันที
และคิดค่าเสือมราคา ณ วันที
และคิดค่าเสือมราคา ณ วันที
ค่าเสือมราคา (ยังใช้อยู่)
30 กย 44
30 กย 45
30 กย 46
สินสุดปี งบประมาณ
สินสุดปี งบประมาณ
หมายเหตุ
วิธีการคิดค่าเสือมราคา
วิธีการคิดค่าเสือมราคา
วิธีการคิดค่าเสือมราคา
วิธีการคิดค่าเสือมราคา
วิธีการคิดค่าเสือมราคา
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์และทะเบียนทรัพย์
1. ราคา/หน่วย(กลุ่ม) ไม่เกิน 30,000
1. ราคา/หน่วย(กลุ่ม) ไม่เกิน 30,000
1. ราคา/หน่วย(กลุ่ม) ไม่เกิน 5,000
1. ราคา/หน่วย(กลุ่ม) ไม่เกิน 5,000
คิดค่าเสือมราคาตามความเป็ นจริง ได้แก่
สิน ต้องจัดทําเท่าทีมีใช้และยังมีใน
ไม่ตอ้ งคิดค่าเสือมราคา
ไม่ตอ้ งคิดค่าเสือมราคา
ไม่ตอ้ งคิดค่าเสือมราคา
ไม่ตอ้ งคิดค่าเสือมราคา
1. ครุภณ
ั ฑ์ใดมีอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ตามระเบียบ ปี 35
2. ราคา/หน่วย(กลุ่ม) ตังแต่ 30,000
2. ราคา/หน่วย(กลุ่ม) ตังแต่ 30,000
2. ราคา/หน่วย(กลุ่ม) ตังแต่ 5,000
2. ราคา/หน่วย(กลุ่ม) ตังแต่ 5,000
ปี ไม่ตอ้ งคิดค่าเสือมราคา (ไม่ตอ้ งกําหนด
(ยังใช้อยู่ คือ ยังมีใช้อยู่และยังไม่ได้
ต้องคิดค่าเสือมราคา ณ 30 กย 44 หาก
ต้องคิดค่าเสือมราคาจนหมดอายุ
ต้องคิดค่าเสือมราคาจนหมดอายุ
ต้องคิดค่าเสือมราคาจนหมดอายุ
อายุการใช้งาน)
จําหน่ายตามระเบียบปี 35 ทีจําหน่าย
2. ครุภณ
ั ฑ์ใดมีอายุตงแต่
ั 2 ปี ถึง 25 ปี
ผลลัพธ์เป็ น
แล้ว ฯลฯ ไม่ตอ้ งจัดทํา)
2.1 น้อยกว่า 30,000 ไม่ตอ้ งคิด
ต้องคิดค่าเสือมราคา (ต้องกําหนดอายุ
ค่าเสือมราคา
การใช้งาน)
2.2 ตังแต่ 30,000 ต้องคิดค่าเสือม
ราคา จนหมดอายุ
แบบฟอร์มทะเบียนทรัพย์สิน (1) รายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ทํา ณ สินปี งบประมาณ
(2) ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1 แผ่น/1 รายการ(หน่วย,ชุด,กลุ่ม) ทําเมือมีรายการ
(3) ประวัติการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สิน พิมพ์ดา้ นหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สิน (4) รายละเอียดทรัพย์สินลงบัญชีเกณฑ์คงค้าง ทํา ณ สินปี งบประมาณ
(5) รายละเอียดทรัพย์สินไม่ลงบัญชีเกณฑ์คงค้าง ทํา ณ สินปี งบประมาณ
(6) รายละเอียดทรัพย์สินจําหน่ายออกจากบัญชีเกณฑ์คงค้าง ทํา ณ สินปี งบประมาณ
หมายเหตุ
1) บัญชีวสั ดุสนเปลื
ิ อง เริมใช้มาตังแต่ปีงบประมาณ 2535 และยังใช้ต่อไปโดยไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ 2) ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ และบัญชีวสั ดุถาวร ยกเลิกการใช้งานตังแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็ นต้นไป ดังนันในโปรแกรมจะมีหลักฐานทะเบียนคุมเพียงแค่ 2 แบบ คือ
บัญชีวสั ดุสนเปลื
ิ องกับทะเบียนทรัพย์สิน 3) พรบ.พัสดุ 2560 ใช้อายุจริงแทนราคา ในการกําหนดอายุการใช้งาน 4) หนึงรายการในใบเสร็จทีเป็ นครุภณ
ั ฑ์ เกิดทะเบียนทรัพย์สิน 1 แผ่น 5) วันทีตรวจรับ 1-15 มีอายุนบั เป็ น 1 เดือน วันทีตรวจรับ 16 ถึงสินเดือน
มีอายุนบั เป็ น 0 เดือน 6) หากทะเบียนทรัพย์สินมีอายุการใช้งาน ปี งบประมาณสุดท้าย มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน จะเป็ น 0 บาท แต่ยงั ใช้ได้ให้คงมูลค่าของทรัพย์สินนันเป็ น 1 บาท ซึงโปรแกรมจะกําหนดให้เป็ น 1 บาทตลอด
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 เข้า www.teesoftware.com บ่อยๆ หากเลขเวอร์ชนเปลี
ั ยน จะได้ Download
เวอร์ชนใหม่
ั
มาใช้ (เวอร์ชนใหม่
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ต้องดีกว่าเวอร์ชนเก่
ั า เพราะปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่า
เดิม ดูเรืองการปรับเวอร์ชนั จะได้นาํ ข้อมูลจากเวอร์ชนเก่
ั ามาใช้กบั เวอร์ชนใหม่
ั


บทที 1
บทนํา
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เรียกย่อๆว่า พรบ.พัสดุ
2560) เริมบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 23 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป มีผลทําให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (เรียกย่อๆว่า ระเบียบพัสดุ 2535) ได้ถูกยกเลิกไป ดังนันการจัดซือจัดจ้าง
รายการใดทีเกิดในปี งบประมาณ 2535 ถึงวันที 22 สิงหาคม 2560 ให้ใช้ระเบียบพัสดุ 2535 (หากเป็ น
โปรแกรมของผูเ้ ขียนโปรแกรม ให้ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนั 3.05.4 หากไม่มีให้ผใู้ ช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก www.teesoftware.com) ส่วนการจัดซือจัดจ้างใดทีเกิดในวันที 23 สิงหาคม 2560
(อยู่ในปี งบประมาณ 2560) เป็ นต้นไปให้ใช้ พรบ.พัสดุ 2560 (หากเป็ นโปรแกรมของผูเ้ ขียนโปรแกรม ให้ใช้
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนั 4.00 ขึนไป) หากใช้โปรแกรมทัง 2 โปรแกรมดังกล่าว สามารถ
ทํางานได้ตงแต่
ั ปีงบประมาณ 2535 เป็ นต้นไป
สรุปการเขียนโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เพือให้ตรงกับพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. การจัดซือ/จัดจ้าง ใช้การจัดซือจัดจ้างแบบใหม่ 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป ,
วิธีคดั เลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ทะเบียนคุมพัสดุ ยังคงใช้ทะเบียนคุมพัสดุเหมือนเดิม คือ บัญชีวสั ดุสินเปลือง กับทะเบียน
ทรัพย์สิน ส่วนบัญชีวสั ดุถาวรและทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ยกเลิกการใช้งาน (ทําไมถึงยกเลิกการใช้งาน กรุณา
ศึกษาเพิมเติมจาก บทที 3 ทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง)
3. ราคากลาง มีราคากลางเพือเปรียบเทียบกับราคาจริง ตาม พรบ.พัสดุ 2560 ต้องมีราคาซือจ้าง
จริงต่อหน่วย รวมราคาซือจ้างจริง และ มีราคากลางต่อหน่วย รวมราคากลาง แล้วนํารวมราคาซือจ้างจริง
เปรียบเทียบกับรวมราคากลาง
4. การกําหนดอายุการใช้งาน ให้กาํ หนดอายุการใช้งานจริงแทนราคา โดยทีครุภณ
ั ฑ์ใดมีอายุ 1
ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี ไม่ตอ้ งกําหนดอายุการใช้งาน ส่วนครุภณ
ั ฑ์ใดมีอายุการใช้งาน 2-25 ปี ให้กาํ หนดอายุการใช้
งาน แล้วโปรแกรมจะคิดคํานวณค่าเสือมราคาให้อตั โนมัติ ต่างจากเดิมทีกําหนดว่า ถ้าราคารวมไม่เกิน
5,000 บาท ไม่ตอ้ งกําหนดอายุการใช้งาน แต่หากราคาตังแต่ 5,000 บาทขึนไป ให้กาํ หนดอายุการใช้งาน
5. การควบคุมครุ ภัณฑ์รายชิน และการนําเลขทะเบียนครุ ภัณฑ์ไปเขียนกํากับครุ ภัณฑ์
นอกจากจะได้ทะเบียนทรัพย์สินแล้ว ยังสามารถพิมพ์ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ทเกิ
ี ดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพือ
ควบคุมครุภณ
ั ฑ์รายชิน และการนําเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ไปเขียนกํากับครุภณ
ั ฑ์ได้
6. การกําหนดเงินจัดสรร งาน/โครงการ สามารถกําหนดเงินจัดสรร งาน/โครงการ และสามารถนํา
ยอดรวมเงินการจัดซือจัดจ้างตัดยอดเงินจัดสรร งาน/โครงการได้
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7. อืนๆ ได้พฒ
ั นาโปรแกรมเพือให้ตรงกับ พรบ.พัสดุ 2560 เน้นความถูกต้อง ทํางานได้สะดวก
ใช้งานง่าย และสามารถทํางานแบบเครืองเดียว (Stand Alone) หรือแบบหลายเครืองพร้อมกันได้ (Lan)
โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ชุดนี หากนับจํานวนฟอร์มมีไม่ตากว่
ํ า 40 ฟอร์ม รายงานไม่ตาํ
กว่า 30 รายงาน และจํานวนบรรทัดในโปรแกรมไม่ตากว่
ํ า 20,000 บรรทัด โอกาสทีโปรแกรมจะ
ถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์เป็ นไปได้ยาก ดังนันหากท่านพบข้อผิดพลาดหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม กรุณา
แจ้งไปยังผูเ้ ขียนโปรแกรม จักขอขอบพระคุณอย่างสูง ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนําหรือข้อผิดพลาด ผูเ้ ขียน
โปรแกรมจะพัฒนา ปรับปรุ ง หรือเขียนขึนใหม่ (ปรับเวอร์ชน)
ั เพือพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
ขอขอบคุณโรงเรียนของท่านทีได้ไว้วางใจ จัดซือโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียนชุดนีไว้ใช้
1. ความต้องการของโปรแกรม
1. เครืองคอมพิวเตอร์
- Pentium 1.0 Ghz ขึนไป
- หน่วยความจํา (Ram) 64 Mb ขึนไป
- โปรแกรม Windows 95,98,2000,Nt,Me หรือ Xp
- มีหรือไม่มี CD-ROM ก็ได้
2. เครืองพิมพ์ใช้ได้ทกุ เครืองพิมพ์
3. เครืองสํารองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี
4. หากต้องการทํางานแบบเครือข่ายแบบสาย (Lan) ต้องมีอปุ กรณ์เพิมเติมดังนี
4.1 เครืองคอมพิวเตอร์ทกุ เครืองต้องมีการ์ดแลน
4.2 เครือง Switching Hub
4.3 สายแลน
. หากต้องการทํางานแบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) เครืองคอมพิวเตอร์ทีทํางานโปรแกรม จะต้องใช้
WiFi ได้
2. อุปกรณ์และสิงของทีจะได้
เมือท่านสังซือโปรแกรม ท่านจะได้สิงของดังต่อไปนี
2.1 แผ่น CD-ROM 1 แผ่น บรรจุโปรแกรมและวิธีการใช้งาน
2.2 หนังสือคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม (เล่มทีท่านกําลังอ่านอยู่น)ี
2.3 ใบเสร็จรับเงิน
2.4 เอกสารคําแนะและรหัสผ่าน
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สําหรับโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนั 3.05.4 ทีตรงกับระเบียบพัสดุ 2535 ให้ดาวน์โหลด
จากเว็บ www.teesoftware.com การเข้าใช้งาน ให้ใช้รหัสเดียวกันกับโปรแกรมนี
3. ตําแหน่งและข้อมูล ในแผ่นซีดีรอม ในแผ่นซีดีรอมมีขอ้ มูลดังต่อไปนี
3.1 โฟลเดอร์ BookPDS305 บรรจุไฟล์คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ. เวอร์ชนั .
. โฟลเดอร์ BookPDS402 บรรจุไฟล์ค่มู ือการใช้งานโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ. เวอร์ชนั .
. โฟลเดอร์ Chrome Remote Desktop บรรจุไฟล์ติดตัง Chrome Remote Desktop เพือสอน
โปรแกรมผ่านเน็ต ติดตังโปรแกรมผ่านเน็ต หรือแก้ปัญหาโปรแกรมผ่านเน็ต
. โฟลเดอร์ Font บรรจุแบบอักษรทีใช้ในโปรแกรม หากข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์อ่านไม่ได้
หรือรายงานทีพิมพ์ออกกระดาษอ่านไม่ได้ ต้องติดตังแบบอักษรจากโฟลเดอร์นี ซึงมี 8 แบบอักษร ได้แก่
3.4.1) 3 of 9 Barcode.TTF ใช้ติดตังแบบอักษรเพือให้พิมพ์ออกกระดาษเป็ นรหัสบาร์โค้ดได้
3.4.2) DSNLT_.TTF ใช้ติดตังแบบอักษร Dsnlaithai เพือให้แสดงและพิมพ์ออกกระดาษเป็ นแบบ
อักษรสวยงาม
3.4.3) LAITH.TTF ใช้ติดตังแบบอักษร Laithai เพือให้แสดงและพิมพ์ออกกระดาษเป็ นแบบอักษร
สวยงาม
3.4.4) ssee874.fon ใช้ติดตังเป็ นแบบอักษร Ms San sarif ซึงเป็ นแบบอักษรทีผูเ้ ขียนโปรแกรมใช้
เขียนโปรแกรม (แบบฟอร์ม)
3.4.5) UPCEL.TTF ใช้ติดตังเป็ นแบบอักษร EucrosiaUpc ทีผูเ้ ขียนโปรแกรมใช้ในการเขียน
โปรแกรม (รายงานต่างๆ)
3.4.6) THSarabun.ttf ใช้ติดตังเป็ นแบบอักษร TH SarabunPSK ทีผูเ้ ขียนโปรแกรมใช้ในการเขียน
โปรแกรม (รายงานต่างๆ)
3.4.7) THSarabun Bold.ttf ใช้ติดตังเป็ นแบบอักษร TH SarabunPSK Bold ทีผูเ้ ขียนโปรแกรมใช้ใน
การเขียนโปรแกรม (รายงานต่างๆ)
3.4.8) THSarabun Italic.ttf ใช้ติดตังเป็ นแบบอักษร TH SarabunPSK Italic ทีผูเ้ ขียนโปรแกรมใช้ใน
การเขียนโปรแกรม (รายงานต่างๆ)
3.4.9) THSarabun Bold Italic.ttf ใช้ติดตังเป็ นแบบอักษร TH SarabunPSK Bold Italic ทีผูเ้ ขียน
โปรแกรมใช้ในการเขียนโปรแกรม (รายงานต่างๆ)
ดังนัน หากมีปัญหาเรืองแบบอักษรให้ติดตังแบบอักษร ศึกษาเพิมเติมในหัวข้อ การแก้ปัญหาเมนู
บาร์ไม่เป็ นภาพไทย
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หมายเหตุ
1. การติดตังแบบอักษร (Font) ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การติดตังแบบอักษร
2. ตังติดตังแบบอักษร 3 of 9 Barcode จึงจะพิมพ์รหัสบาร์โค้ดหรือรหัสแท่งได้
3.2.5 โฟลเดอร์เก็บภาพ ได้แก่ X:\PICTURE ใช้เก็บแบบภาพต่างๆ เช่น ภาพพืนจอ ตราครุฑ
ตราเสมา ตราสพฐ. ฯลฯ
. โฟลเดอร์ Law_Rule บรรจุไฟล์กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
. โฟลเดอร์ PDS305 บรรจุชดุ ไฟล์สาํ หรับติดตังโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ. เวอร์ชนั . .
วิธีการติดตังโปรแกรม ให้เข้าโฟลเดอร์ PDS305 แล้วดับเบิลคลิกทีไฟล์ Setup.exe เพือติดตังโปรแกรมและ
ข้อมูล โดยติดตังทังทีทํางานแบบเครืองเดียว (Stand Alone) และทีทํางานแบบหลายเครืองพร้อมกันหรือ
เครือข่าย (Lan) สรุปง่ายๆ ก็คือ ทุกเครืองทีจะใช้โปรแกรมต้องติดตังโปรแกรมจากไฟล์ติดตังโปรแกรมนี
ส่วนการเข้าโปรแกรมทังแบบทํางานเครืองเดียว (Stand Alone) และแบบทํางานหลายเครืองพร้อมกันหรือ
เครือข่าย (Lan) ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การตังระบบการทํางาน
หมายเหตุ สําหรับการติดตังโปรแกรม ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การติดตังโปรแกรม
. โฟลเดอร์ PDS402 บรรจุชดุ ไฟล์สาํ หรับติดตังโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ. เวอร์ชนั .
วิธีการติดตังโปรแกรม ให้เข้าโฟลเดอร์ PDS402 แล้วดับเบิลคลิกทีไฟล์ Setup.exe เพือติดตังโปรแกรมและ
ข้อมูล โดยติดตังทังทีทํางานแบบเครืองเดียว (Stand Alone) และทีทํางานแบบหลายเครืองพร้อมกันหรือ
เครือข่าย (Lan) สรุปง่ายๆ ก็คือ ทุกเครืองทีจะใช้โปรแกรมต้องติดตังโปรแกรมจากไฟล์ติดตังโปรแกรมนี
ส่วนการเข้าโปรแกรมทังแบบทํางานเครืองเดียว (Stand Alone) และแบบทํางานหลายเครืองพร้อมกันหรือ
เครือข่าย (Lan) ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การตังระบบการทํางาน
หมายเหตุ สําหรับการติดตังโปรแกรม ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การติดตังโปรแกรม
. โฟลเดอร์ Picture บรรจุไฟล์ภาพต่างๆ เช่น ตราครุฑ , ตราเสนา และอืนๆ
. โฟลเดอร์ Teamviewer บรรจุไฟล์ติดตัง Teamviewer เพือสอนโปรแกรมผ่านเน็ต ติดตังโปรแกรม
ผ่านเน็ต หรือแก้ปัญหาโปรแกรมผ่านเน็ต
3.10 โฟลเดอร์ VDO_Pds305 บรรจุไฟล์วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.
วิธีการเรียกใช้วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ. ให้เข้าโฟลเดอร์ VDO_Pds305 หาไฟล์
PDS.EXE แล้วดับเบิลคลิก เพือแสดงวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม
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4. การติดตังโปรแกรม การติดตังโปรแกรมทําได้ 2 วิธี ได้แก่
4.1 ติดตังจาก This Pc สามารถติดตัง โดยทํางานดังนี
4.1.1 นําแผ่นซีดีรอมบรรจุโปรแกรมและข้อมูล เข้าซีดีรอมไดร์ฟ
4.1.2 ดับเบิลคลิกที This Pc ดับเบิลคลิกทีไดร์ฟซีดีรอมชือ PDS402 ดับเบิลคลิกเข้าโฟลเดอร์
PDS402 ดับเบิลคลิกทีไฟล์ Setup.exe ต่อจากนัน โปรแกรมจะตรวจสอบ หากยังไม่มีโปรแกรมพัสดุโรงเรียน
พรบ.60 โปรแกรมจะติดตังโปรแกรมให้แล้วทําตามหัวข้อ 4.3 หากมีโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 แล้ว
โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ มคําสัง Add/Remove , Reinstall และ Remove All ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อการเอา
โปรแกรมออก
4.1.3 เมือเข้าโปรแกรมติดตังแล้ว จะเป็ นขันตอนทีเหมือนกัน ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ 4.3
การติดตังโปรแกรมในส่วนทีเหมือนกัน
4.1.4 นําแผ่นซีดีรอมออกจากซีดีรอมไดร์ฟ และเก็บไว้
4.1.5 เข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 โดยคลิกที Start ไปที Program ไปทีเมนูพสั ดุโรงเรียน พรบ.60
4.2 ติดตังจาก Run สามารถติดตัง โดยทํางานดังนี
4.2.1 นําแผ่นซีดีรอมบรรจุโปรแกรมและข้อมูล เข้าซีดีรอมไดร์ฟ
4.2.2 คลิกขวาที Start คลิก Run คลิกทีปุ่ มคําสัง Browse... เลือกไดร์ฟซีดีรอมชือ PDS402 ดับเบิล
เข้าโฟลเดอร์ PDS402 คลิกทีไฟล์ Setup.exe ต่อจากนันเลือก Open เลือก Ok โปรแกรมจะตรวจสอบหากยัง
ไม่มีโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 โปรแกรมจะติดตังโปรแกรมให้แล้วทําตามหัวข้อ 4.3 หากมีโปรแกรม
แล้ว โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ มคําสัง Add/Remove , Reinstall และ Remove All ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การเอา
โปรแกรมออก
4.2.3 เมือเข้าโปรแกรมติดตังแล้ว จะเป็ นขันตอนทีเหมือนกัน ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ 4.3
การติดตังโปรแกรมในส่วนทีเหมือนกัน
4.2.4 นําแผ่นซีดีรอมออกจากซีดีรอมไดร์ฟ และเก็บไว้
4.2.5 เข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 โดยคลิกที Start ไปที Program ไปทีเมนูพสั ดุโรงเรียน พรบ.60
4.3 การติดตังโปรแกรมในส่วนทีเหมือนกัน ไม่ว่าจะติดตังจาก This Pc หรือติดตังจาก Run หรือ
ติดตังจากการดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ต จะติดตังแบบทํางานเครืองเดียว (Stand Alone) หรือติดตังแบบ
ทํางานแบบเครือข่าย (Lan) ทังเครืองแม่ข่าย (Server) หรือเครืองลูกข่าย (Workstation) ใช้วิธีการเดียวกัน
โดยมีขนตอนต่
ั
างๆ ดังนี
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รูปที 4.3.1
1) จากรู ปที 4.3.1 คลิกทีปุ่ มคําสัง Continue จะได้หน้าจอตามรู ปที 4.3.2

รูปที 4.3.2
2) คีย์ Name และ Organization โดยปกติในส่วนนี โปรแกรมติดตังจะให้ค่าโดยอัตโนมัติ ซึง
นํามาจากการตังระบบ Windows ไม่ตอ้ งแก้ไขค่าใดๆ ให้คลิกปุ่ มคําสัง Ok ผ่านได้เลย แต่หากคลิกปุ่ ม
คําสัง Ok ไม่ผ่าน ให้เติม Name เป็ น AAA (อักษร A ตัวใหญ่ ตัว) ส่วน Organization ไม่ตอ้ งเติมข้อความ
ใดๆ (แนะนําว่า ให้กด Enter บนคียย์ บอร์ดไปเรือยๆ จนจบการติดตัง)
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จากรูปที 4.3.2 คลิกทีปุ่ มคําสัง Ok จะได้หน้าจอตามรู ปที 4.3.3

รูปที 4.3.3
3) จากรู ปที 4.3.3 คลิกทีปุ่ มคําสัง Ok เพือยืนยัน Name และ Organization อีกครัง จะได้
หน้าจอตามรูปที 4.3.4

รูปที 4.3.4
4) จากรู ปที 4.3.4 ข้อความชือโฟลเดอร์ จากรู ป C:\PDS402 หมายถึง ติดตังโปรแกรมที
ไดร์ฟ C โฟลเดอร์ PDS402 ซึงจะเป็ นค่า Default สามารถเปลียนไดร์ฟและ/หรือโฟลเดอร์ได้
โดยคลิกทีปุ่ มคําสัง Change Folder หากต้องการติดตังตามค่า Default คือ C:\PDS ให้คลิกปุ่ มคําสัง
OK จะได้ฟอร์มตามรู ปที 4.3.5
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รูปที 4.3.5
5) จากรู ปที 4.3.5 ปุ่ มคําสัง Install All Files for Pds402 หรือปุ่ มใหญ่ๆ ทีเป็ นรู ปหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ จะได้ฟอร์มตามรูปที 4.3.6

รูปที 4.3.6
6) จากรู ปที 4.3.6 ให้กาํ หนด Program Group ส่วนด้านล่างหมายถึง Program Group
ทีมีแล้ว ส่วนนีจะกําหนด Program Group หรือไม่กาํ หนดก็ได้ โดยปกติมกั จะใช้ค่า Default หรือเลือก
Continue ผ่านเลย ต่อจากนันโปรแกรมจะเริมติดตัง โดยมีเปอร์เซ็นต์วิงเรือยๆ จนครบ 100 % แล้วจะได้
ฟอร์มตามรู ปที 4.3.7
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รูปที 4.3.7
7) จากรู ปที 4.3.7 คลิกทีปุ่ มคําสัง Ok ก็เป็ นอันว่า ได้ติดตังโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย สําหรับ
การเข้าโปรแกรมและการทํา Short Cut เข้าโปรแกรม ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การเข้าโปรแกรมและ
การทํา Short Cut เข้าโปรแกรม
เข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 โดยคลิกที Start ไปที Program ไปทีเมนูพสั ดุโรงเรียน พรบ.60
หมายเหตุ
) วิธีการติดตังทีง่ายทีสุด คือ หลังจากเรียกไฟล์ Setup.exe แล้วให้วางเม้าส์ กด Enter บน
คียบ์ อร์ดไปเรือยๆ จนจบการติดตัง
) หลังจากติดตังโปรแกรมเสร็จแล้ว ต้องติดตังแบบอักษร Font ซึงแบบอักษรอยู่ในแผ่นซีดีโฟลเดอร์
Font หรืออยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรม โฟลเดอร์ย่อย Font ศึกษาเพิมเติมจากหัวการติดตังแบบอักษร
5. การติดตังโปรแกรมจากการดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ต
สําหรับชุดติดตังโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 มีหลายโฟลเดอร์ หลายไฟล์ ดังนัน ผูเ้ ขียน
โปรแกรมจึงได้บีบอัดไฟล์ (Zip Files) ให้เหลือเพียงไฟล์เดียว เพือสะดวกในการดาวน์โหลด ไฟล์ทบีี บอัดชือ
PDS_402_11.EXE (สําหรับโรงเรียนทีรหัสโรงเรียนขึนต้นด้วย ) และ PDS_402_12.EXE (สําหรับโรงเรียนที
รหัสโรงเรียนขึนต้นด้วย ) สาเหตุทีต้องแยกเป็ นรหัสโรงเรียนขึนต้นด้วย หรือ ก็เพราะว่า ผูเ้ ขียน
โปรแกรมได้นาํ เอาชือโรงเรียนใส่ไว้ในโปรแกรม เพือเป็ นลิขสิทธิ ดังนัน รหัสโรงเรียนทีขึนต้นด้วย ก็จะมี
ประมาณ , โรงเรียน ซึงจะทําให้โปรแกรมไม่ใหญ่มากไปตามชือโรงเรียน เป็ นต้น และโปรแกรมได้
อัพโหลดไว้ที www.teesoftware.com รอให้ผใู้ ช้ได้ดาวน์โหลดนําไปใช้
สําหรับผูใ้ ช้โปรแกรม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต ตามขันตอนต่างๆ ดังนี
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1) หาข้อความ Download โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนั 4.02 ตามรู ปข้างล่าง แล้วคลิก
เลือก

2) คลิกทีปุ่ มคําสัง Save (ห้ามคลิกปุ่ มคําสัง Run)

3) คลิกที Combo Box Save in: เพือเลือกไดร์ฟ C: โฟลเดอร์หลัก (ห้ามเลือก Desk Top เพราะจะทํา
ให้ตดิ ตังโปรแกรมไม่ได้)
4) คลิกปุ่ มคําสัง Save จะเริมดาวน์โหลด เสร็จแล้วจะได้ตามรูปข้างล่าง
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5) คลิกทีปุ่ มคําสัง Close เป็ นอันเสร็จสินการ Download
เมือสินสุดขันตอนที 5) ทีเครืองคอมพิวเตอร์ ไดร์ฟ C: โฟลเดอร์หลัก จะได้ไฟล์เพิมขึนมา 1 ไฟล์
คือ PDS_402_11.EXE หรือ PDS_402_12.EXE ให้ดบั เบิลคลิกทีไฟล์นี จะได้ฟอร์มตามรูป

6) กําหนดการติดตัง (Destination Folder) ให้คียเ์ ป็ น C:\ หรือจะใช้ปมุ่ คําสัง Browse
เลือกก็ได้ (ควรเป็ น C:\ หรือไดร์ฟ C โฟลเดอร์หลัก เพราะจะทําให้หาโฟลเดอร์ทีแตกตัวได้ง่าย)
7) คลิกทีปุ่ มคําสัง Install เพือเริมคลายไฟล์บีบอัด หลังจากนันทีไดร์ฟ C โฟลเดอร์หลัก
จะได้โฟลเดอร์ย่อยชือ PDS_402_11 หรือ PDS_402_12 ปรากฏเพิมขึนมาอีก 1 โฟลเดอร์ ให้ติดตังโปรแกรม
โดยดับเบิลคลิกเข้าโฟลเดอร์ PDS_402_11 หรือ PDS_402_12 ต่อจากนันจะเห็นไฟล์ Setup.exe ให้ดบั เบิล
คลิกทีไฟล์ Setup.exe หลังจากนันให้ทาํ ตามหัวข้อที 4.3 การติดตังโปรแกรมในส่วนทีเหมือนกัน
6. การแก้ปัญหาการติดตังโปรแกรมไม่ได้
วิธีการติดตังทีง่ายทีสุด คือ หลังจากเรียกไฟล์ Setup.exe แล้วให้วางเม้าส์ กด Enter บนคียบ์ อร์ด
ไปเรือยๆ จนจบการติดตัง
ในการติดตังโปรแกรมบางเครืองแม้จะมีชือ Name และ Oganization แล้ว แต่อาจกดปุ่ ม Enter แล้ว
ไม่ผ่านก็ได้ เพราะมีการแก้ไข Name และ Oganization ของ Windows หรือ Windows ติดตังแบบ Ghost
มา ให้เรากําหนด Name เป็ น AAA (A ตัวใหญ่ 3 ตัว) ส่วน Oganization ให้ทาํ เป็ นว่าง แล้ววางเม้าส์ กด
Enter บนคียบ์ อร์ดไปเรือยๆ จนจบการติดตัง
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7. การเข้าโปรแกรมและการทํา Short Cut เข้าโปรแกรม (Windows 10)
7.1 การเข้าโปรแกรมจากเมนูบาร์ปกติ มีขนตอนดั
ั
งนี
1) ที Desk Top คลิกที Start
2) คลิกเลือกโฟลเดอร์ (รู ปแฟ้มเอกสาร) ชือ พัสดุโรงเรียน พรบ. V4.02 โฟลเดอร์จะแตกตัวเห็น
เมนูตา่ งๆ
3) เลือกเมนู พัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02 เพือเข้าโปรแกรม
7.2 การทํา Short Cut เข้าโปรแกรม มีขนตอนดั
ั
งนี
1) ที Desk Top คลิกที Start
2) คลิกเลือกโฟลเดอร์ (รู ปแฟ้มเอกสาร) ชือ พัสดุโรงเรียน พรบ. V4.02 โฟลเดอร์จะแตกตัวเห็น
เมนูตา่ งๆ
3) ทีเมนู พัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02 ให้คลิกซ้ายค้างและลากไปหาพืนทีว่างบน DeskTop แล้วปล่อย
เม้าส์เพือวาง ก็จะได้ไอคอน Short Cut เข้าโปรแกรม
7.3 การทํา Short Cut เข้าโปรแกรมโดยตรง ใช้ได้ทุก Windows มีขนตอนดั
ั
งนี
1) ดับเบิลคลิกที This Pc
2) เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ทีติดตังโปรแกรม โดยปกติจะเป็ นไดร์ฟ C โฟลเดอร์ PDS402 เข้าโฟลเดอร์
PDS402 หากไฟล์โปรแกรมชือ Pdwin.exe (รู ปหัวสุนขั จิงจอก) เมือพบแล้วให้คลิกขวา เลือก Sent To
เลือก Desktop (Creat shortcut) ก็จะได้ Short Cut เข้าโปรแกรม
. การตังระบบการทํางาน
โปรแกรมนี ทํางานได้ทงแบบเครื
ั
องเดียว (Stand Alone) และแบบเครือข่ายหลายเครืองพร้อมกัน
(Lan) วิธีการทํางานมีดงั นี
8.1 การตังระบบการทํางานแบบทํางานเครืองเดียว (Stand Alone) การทํางานแบบเครืองเดียว
โปรแกรมและข้อมูลจะอยู่ทเครื
ี องคอมพิวเตอร์ทีกําลังทํางานอยู่ เครืองคอมพิวเตอร์อาจอยู่เครืองเดียว
หรืออยู่ในวงเครือข่าย (Lan) ก็ได้
8.1.1 กรณีเข้าโปรแกรมครังแรกหลังจากติดตังโปรแกรมรูปที 1 ฟอร์มกําหนดวิธีการทํางาน
1) หลังจากติดตังโปรแกรมแล้วเข้าโปรแกรมครังแรก จะได้หน้าจอตามรูปที . ให้เลือก Option
เป็ นเครืองแม่ (Server) ในระบบเครือข่าย Lan (ทํางานหลายเครืองพร้อมกัน) หรือ ทํางานเครืองนีเครืองเดียว
(Stand Alone)
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รูปที .1 ฟอร์มกาํ หนดวิธีการทาํ งาน
2) คลิกปุ่ มคําสัง ตกลง F12
3) หากเปลียนใจยังไม่ติดตังระบบและต้องการจบการทํางาน ให้คลิกทีปุ่ มคําสังยกเลิก Esc
8.1.2 กรณีติดตังระบบแล้วต้องการถอนระบบและติดตังระบบใหม่
1) เข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 จะได้ฟอร์มรับรหัสโรงเรียน ให้คียร์ หัสโรงเรียน ต่อจากนัน
จะได้ฟอร์มตามรู ปที .

รูปที .2 ฟอร์มรับรหัสผ่านเข้าโปรแกรม
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2) คลิกทีปุ่ มคําสัง เปลียนระบบการทํางาน F5 ต่อจากนันจะมีขอ้ ความถามว่า “ต้องการเปลียน
ระบบการทํางาน เนืองจาก Computer Name,ตําแหน่งโปรแกรม,ตําแหน่งข้อมูล,Server,Workstation เปลียน”
ให้คลิกเลือก Ok ต่อจากนันโปรแกรมจะถอนระบบและจบออกจากโปรแกรมไป
3) เข้าโปรแกรมใหม่ และทําตามหัวข้อ .1.1 ใหม่
8.2 การตังระบบการทํางานแบบทํางานหลายเครืองพร้อมกันหรือเครือข่าย (Lan) สําหรับ
เครืองแม่ (Server)
การทํางานหลายเครืองพร้อมกัน หรือทํางานแบบเครือข่าย (Lan) จะต้องเลือกเครืองคอมพิวเตอร์
เครืองใดเครืองหนึง เป็ นเครืองแม่ (Server) ซึงจะเป็ นเครืองทีเก็บโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 และข้อมูล
เมือเลือกเครืองคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ให้ติดตังโปรแกรมพัสดุสินโรงเรียน พรบ. วิธีการตังระบบการทํางานทํา
ตามขันตอนต่างๆ ดังนี
สําหรับ Windows 10 มีขนตอนดั
ั
งนี
1) เข้าโปรแกรมฯ เครืองแม่ (Server) ทีฟอร์มกําหนดวิธีการทํางาน หรือฟอร์มรับรหัสผ่านเข้าโปรแกรม
หรือเมนูแสดงผูใ้ ช้งานและระบบการทํางาน ให้จดบันทึก Computer Name เครืองนี(เครืองแม่) และข้อมูล
จัดเก็บทีเครืองแม่ (Server) เพือนําไปกําหนดตังค่าให้กบั เครืองลูก (ต้องจดให้ถกู ต้อง ตัวเล็ก ตัวใหญ่
เครืองหมาย Backslash “\” ก็อย่าลืม)
2) ปิ ดการ Share ไดร์ฟ C ทังไดร์ฟ โดยดับเบิลคลิกที This Pc คลิกขวาทีไดร์ฟ C เลือก Properties
เลือกหน้า Sharing เลือกปุ่ มคําสัง Advanced Sharing หากมีเครืองหมายถูกที Check Box Share this folder ให้
ปลดเครืองหมายถูก แล้วคลิก Ok จะได้ฟอร์มตามรู ป ซึงแสดงว่า ปิ ดการ Share ทังไดร์ฟ C (หากติดตัง
โปรแกรมไดร์ฟอืน เช่น ไดร์ฟ D ก็ตอ้ งปิ ดการ Share ทังไดร์ฟ D)
3) เปิ ดการ Share เฉพาะโฟลเดอร์โปรแกรมแบบอ่านได้เขียนได้ ให้กบั Everyone หรือทุกๆ คนโดยมี
ขันตอนดังนี
3.1) จาก Desk Top ดับเบิลคลิกที This Pc
3.2) ดับเบิลคลิกไดร์ฟทีติดตังโปรแกรม
3.3) ค้นหาโฟลเดอร์ทีติดตังโปรแกรม เมือพบแล้วให้คลิกขวา แล้วเลือก Properties เลือกหน้า
Sharing จะได้ฟอร์มตามรูปที 4
3.4) เลือกปุ่ มคําสัง Advance Sharing แล้วติก Check Box Share This Folder อย่างอืนไม่ตอ้ งแก้ไข
แล้วเลือก Ok จบออกมา

1-15

รู ปที .3 ฟอร์มปิ ดการ Sharing ทังไดร์ฟ C

รู ปที .4 ฟอร์มกาํ หนด Sharing โฟลเดอร์เก็บโปรแกรมและข้อมูล
3.5) คลิกทีปุ่ มคําสัง Share และได้ฟอร์ม File Sharing ที Combo Box (แถบยาวๆ ด้านหลังมีลกู ศรชี
ลง) ให้คลิกแล้วเลือก Everyone (หรือทุกๆคน) แล้วคลิกปุ่ ม Add ชือ Everyone ก็จะปรากฏ
แล้วกําหนดสิทธิ (Permision Leval) ให้เป็ น Read/Write (อ่านได้และเขียนได้) แล้วคลิกปุ่ ม Share แล้วคลิก
ปุ่ มคําสัง Done แล้วคลิก Close เพือจบออกจาก Properties
4) ปลด Password Protect โดยไปที Control Panel เลือกไอคอน Network And Sharing Center
ซ้ายมือบนคลิกทีข้อความ Change Advance Sharing Settings เลือก All Network แล้วไปทีรายการ
สุดท้ายตรง Password Protect ให้เลือก Turn off password protected sharing (ทุกเครืองลูกทีใช้โปรแกรม
สามารถอ่าน/เขียนข้อมูล โดยไม่ตอ้ งคียร์ หัสผ่าน ) แล้วคลิกปุ่ มคําสัง Save Change แล้วจบออกจาก Control
Panel
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หมายเหตุ ขันตอนการ Share ไดร์ฟและโฟลเดอร์ แบบอ่านได้และเขียนได้ และขันตอนการ
ตังระบบจะทําครังแรกครังเดียว ในการเข้าโปรแกรมครังต่อๆไป ไม่ตอ้ งทําอีกจนกว่าจะมีการถอนระบบการ
ทํางาน (ตามหัวข้อ 1.2) หรือจนกว่าจะมีการติดตังโปรแกรมใหม่ หรือจนกว่าจะมีการเปลียน Computer
Name
) ตัง Adapter โดยไปที Control Panel เลือกไอคอน Network And Sharing Center ซ้ายมือบนคลิกที
ข้อความ Change adapter settings ซึง adapter ก็คือการ์ดหรือบอร์ดอีเลคทรอนิกส์ในเครืองคอม ตัวอย่างตาม
รูปที

รู ปที .5 ฟอร์มกาํ หนด Adapter
จากรูปที จะเห็นว่ามี Adapter อยู่ อัน อันใหนทีใช้ ให้คลิกขวาเลือกเป็ น Enable ส่วนทีไม่ใช้ให้
คลิกขวากําหนดเป็ น Disable ให้หมด ดังนัน หากใช้ Lan สายก็กาํ หนด Ethernet เป็ น Enable นอกนันเป็ น
Disable และหากใช้ Lan Wifi ก็กาํ หนด Wi-Fi เป็ น Enable นอกนันเป็ น Disable ให้หมด
หมายเหตุ
) หาก Ethernet (Lan สาย) และ Wi-Fi (Lan Wi-Fi) กําหนดทังคู่เป็ น Enable จะเกิดการชนกัน
เกิดขึนจะไม่สามารถทํางานได้
) หากเป็ น Wi-Fi จะต้องอยู่ใน Router หรือ Access Point เดียวกัน
6) ดู Device Manager โดยไปที Control Panel เลือกไอคอน Device Manager เพือดูว่า Driver ของ
การ์ดแลน หรือของการ์ด WiFi ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องตรง Network adapters แต่ละบรรทัดจะต้องไม่มี
เครืองหมายกากบาท เครืองหมายตกใจ เครืองหมายคําถาม แต่หากมีเครืองหมายกากบาท เครืองหมาย
ตกใจ เครืองหมายคําถาม แสดงว่า Driver ไม่ถกู ต้องหรือ Driver เกิดการชนกันเกิดขึน ต้องแก้ไขให้เรียบร้อย
จนกว่าจะไม่มีเครืองหมายดังกล่าวจึงจะเชือมต่อระบบเครือข่าย (Lan) ได้
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) ดู Workgroup หรือ กลุม่ ทํางาน ว่าเหมือนกันหรือไม่ โดยไปที Control Panel เลือกไอคอน System ดู
Workgroup ว่าถูกต้องเหมือนกันทังกลุม่ หรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้กาํ หนดให้ถกู ต้อง โดยคลิกที Change
setting
8.3 การตังระบบการทํางานแบบทํางานหลายเครืองพร้อมกันหรือเครือข่าย (Lan) สําหรับ
เครืองลูก (Workstation)
สําหรับเครืองลูก (Workstation) สามารถมีได้หลายเครือง เครืองลูก (Workstation) เวลาติดตังโปรแกรม
จะมีทงโปรแกรมฯ
ั
และมีทงข้
ั อมูล แต่จะใช้เฉพาะโปรแกรม ส่วนข้อมูลในเครืองลูกไม่ได้ใช้ ข้อมูลจะ Link
เรียกใช้จากเครืองแม่ (Server) ทํางานเสร็จก็จะส่งไปเก็บทีเครืองแม่คืน
วิธีการตังระบบการทํางาน ทําตามขันตอนต่างๆ ดังนี
1) ติดตังโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60
2) เข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 จะได้ฟอร์มดังรูปที .5

รู ปที .5 ฟอร์มกาํ หนดวิธีการทาํ งาน เลือกแบบ Workstation
3) เลือก Option เป็ นเครืองลูก (Workstation) ในระบบเครือข่าย Lan (ทํางานหลายเครืองพร้อมกัน)
4) คีย์ Computer Name ของเครืองแม่ (Server) และข้อมูลจัดเก็บที สําหรับข้อมูลทีนํามาคีย์ เป็ น
ข้อมูลทีจดบันทึกมาจากเครืองแม่ (Server)
5) คลิกปุ่ มคําสัง ตกลง F12 หากการเชือมต่อไปยังเครืองแม่ (Server) ถูกต้อง ก็จะเข้าโปรแกรมได้
แต่หากการเชือมต่อไม่สาํ เร็จ จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ ต้องตรวจสอบการเชือมต่อเครือข่าย (Lan)
ว่าถูกต้องหรือไม่ ต้องตรวจสอบ Computer Name และข้อมูลจัดเก็บที คียถ์ กู ต้องหรือไม่
หมายเหตุ ขันตอนการตังระบบ จะทําครังแรกครังเดียว ในการเข้าโปรแกรมครังต่อๆไป ไม่ตอ้ งทําอีก
จนกว่าจะมีการถอนระบบ (ตามหัวข้อ 1.2) หรือจนกว่าจะมีการติดตังโปรแกรมใหม่ หรือจนกว่าจะมีการ
เปลียน Computer Name ของเครืองแม่ (Server)
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9. การทํางานในฟอร์มรับชือ-รหัสผ่าน
หลังจากทีคียร์ หัสโรงเรียนแล้ว จะได้ฟอร์มรับชือ-รหัสผ่านเข้าโปรแกรม ตามรู ปที 9.1

รู ปที 9.1 ฟอร์มรับชือ-รหัสผ่าน
จากรูปที 9.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ข้อความแสดงชือโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนของโปรแกรม
ั
และชือโรงเรียนทีกําลัง
ใช้โปรแกรม สําหรับชือโรงเรียน หากไม่ถกู ต้องแสดงว่า คียร์ หัสโรงเรียนไม่ถูกต้อง และหากเป็ นตัวอย่าง
โปรแกรม ชือโรงเรียนจะเป็ น โรงเรียนตัวอย่าง
2) ตารางรับรหัสผ่าน ช่องทีเป็ นสีขาวหรือช่องรหัสผ่าน สามารถคียข์ อ้ มูลได้ ส่วนช่องทีเป็ นสีอืนๆ ไม่
สามารถคียข์ อ้ มูลได้ ซึงเป็ นส่วนทีแจ้งให้ทราบข้อมูล ได้แก่
- ช่องขือ (User Name) เป็ นช่องแสดงชือ (Username)
- ช่องสถานภาพ เป็ นช่องแสดงสถานภาพ หากเป็ นว่าง แสดงว่า สามารถคียร์ หัสผ่านเข้าใช้
โปรแกรมได้ หากเป็ นข้อความ “ห้ามใช้” แสดงว่า มีชือ (Username) มีรหัสผ่าน (Password) แต่ไม่
สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้
- การทํางาน เป็ นช่องแสดงการทํางาน หากมีขอ้ ความ “กําลังใช้โปรแกรม” หมายความว่า
ชือ (Username) ทีปรากฏกําลังใช้โปรแกรมอยู่ หากเป็ นว่าง หมายถึง ชือ (Username) นันไม่ได้ใช้โปรแกรม
- วัน-เวลา เข้าทํางาน ใช้แสดง วันและเวลาเข้าทํางาน
- กําลังทํางานทีเครือง หมายถึง ขณะนีกําลังทํางานทีเครืองใดในเครือข่าย
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3) ข้อความแจ้งระบบการทํางานของเครือง เป็ นข้อความแจ้งระบบการทํางานของเครืองคอมพิวเตอร์
หรือเครืองทีกําลังใช้โปรแกรมอยู่ หากเป็ นเครืองแม่ (Server) โปรแกรมจะแจ้ง
Computer Name และข้อมูลจัดเก็บที เพือจดบันทึกนําไปกําหนดให้กบั เครืองลูก (Workstation)
4) Text Box กําหนดขนาดหน้าจอโปรแกรม ใช้กาํ หนดตําแหน่งซ้าย ตําแหน่งบน ความกว้าง และ
ความสูงของหน้าจอโปรแกรม
5) ปุ่ มคําสัง ขนาดเท่าทีเห็น เป็ นปุ่ มคําสังเพือให้ค่าตําแหน่งซ้าย ตําแหน่งบน ความกว้าง และ
ความสูงของหน้าจอโปรแกรม ตามหน้าจอทีเห็น
หมายเหตุ หากต้องการหน้าจอโปรแกรมเต็มหน้าจอภาพ ให้คลิกปุ่ ม Maximize หรือปุ่ มขวามือ
บนสุดตรงกลางของหน้าจอโปรแกรม ซึงมีสามปุ่ ม ได้แก่ ปุ่ มด้านหน้าเป็ นปุ่ ม Minimize ปุ่ มตรงกลางเป็ น
ปุ่ ม Maximize และปุ่ มหลังสุดเป็ นปุ่ มกากบาด หรือปุ่ ม Close Program
6) ปุ่ มคําสัง วิธีการ Share Folder สําหรับแสดงข้อความช่วยเหลือการตังระบบการทํางาน หรือการตัง
ค่าเครืองแม่ (Server) และการตังค่าเครืองลูก (Workstation)
7) ปุ่ มคําสัง รหัสผ่าน F4 เป็ นการกําหนดชือ (User Name) รหัสผ่าน (Password) สถานภาพการ
ทํางาน และสิทธิการใช้งานเมนู ศึกษาเพิมเติมจาก บทที 2 จัดการระบบ หัวข้อเมนูกาํ หนดชือ-รหัสผ่านสิทธิการใช้
8) ปุ่ มคําสัง เปลียนระบบการทํางาน F5 ใช้สาํ หรับเปลียนระบบการทํางาน อันเนืองมาจาก Computer
Name เปลียน ,ตําแหน่งโปรแกรมเปลียน,ตําแหน่งข้อมูลเปลียน,Server เปลียน หรือ Workstation เปลียน
9) ปุ่ มคําสัง ถอนการใช้โปรแกรม F7 การบันทึกชือ (Username) และข้อมูลการทํางานของ
ผูใ้ ช้โปรแกรม จะเริมบันทึกเมือเริมเข้าโปรแกรมโดยคียร์ หัสผ่านได้ถูกต้อง และจะปลดชือ (Username)
เมือมีการจบออกจากโปรแกรมอย่างถูกต้อง ในกรณีทจบออกจากโปรแกรมแบบไม่
ี
ถูกต้อง เช่น ไฟฟ้าดับ
ขณะอยู่ในโปรแกรม ปิ ดเครืองโดยไม่ได้จบออกจากโปรแกรม ปิ ดเครืองแม่ (Server) โดยเครืองลูก
(Workstation) ยังไม่ได้จบออกจากโปรแกรม เครืองหรือโปรแกรมผิดพลาด (Hang)
โดยไม่ได้จบออกจากโปรแกรม ฯลฯ จะทําให้ขอ้ มูลการเข้าใช้โปรแกรมยังค้างอยู่ ให้ถอนการทํางาน
โดยคลิกทีปุ่ มคําสัง ถอนการใช้โปรแกรม F7
7) ปุ่ มคําสัง ยกเลิก Esc ใช้เพือยกเลิกไม่เข้าใช้งานโปรแกรม
8) Check Box แสดงอักษรทีคีย์ ใช้สาํ หรับแสดงอักษรทีคียร์ หัสผ่าน โดยที หากติกมีเครืองหมายถูก
เวลาคียร์ หัสผ่านจะเห็นตัวเลขและอักษรทีคีย์ แต่หากปลดเครืองหมายถูก เวลาคียร์ หัสผ่านจะเห็นอักษรหรือ
ตัวเลขทีคียเ์ ป็ นดาว (*)
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10. การเอาโปรแกรมออก
ใช้วิธีการติดตังโปรแกรม ซึงกล่าวมาแล้วทัง 3 วิธีในหัวข้อ การติดตังโปรแกรม เมือโปรแกรม
ติดตังพบว่า มีโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 อยู่แล้ว โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ มคําสัง Add/Remove , Reinstall
และ Remove All ตามรู ป 10.1

รูปที 10.1
จากรูปที 10.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ปุ่ มคําสัง Add/Remove ใช้เพือเพิมส่วนประกอบโปรแกรมหรือเอาส่วนประกอบโปรแกรมออก
2) ปุ่ มคําสัง Reinstall ใช้เพือติดตังโปรแกรมซํา โปรแกรมใหม่จะเขียนทับโปรแกรมเก่า และ
ข้อมูลตัวอย่างในโปรแกรมใหม่ จะเขียนทับข้อมูลในโปรแกรมเก่า ข้อมูลในโปรแกรมเก่าจะหายไป
3) ปุ่ มคําสัง Remove All ใช้เพือลบโปรแกรม และข้อมูลทีมีอยู่ในโปรแกรมออกอย่างถาวร
โดยไม่สามารถเรียกกลับคืนได้
ดังนัน การเอาโปรแกรมออก ให้เลือกปุ่ มคําสัง Remove All
หมายเหตุ
1) หากต้องการข้อมูลเก่าเก็บไว้ ควรเข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ก่อนแล้วสังสํารองข้อมูล
แต่หากเข้าโปรแกรมไม่ได้ ควรสําเนา(Copy) โฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สิน
โรงเรียน ซึงได้แก่ โฟลเดอร์ DATA เป็ นโฟลเดอร์เก็บข้อมูลพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ล่าสุดก่อนทีจะ Remove All
2) หากติดตังโปรแกรมใหม่ และต้องการใช้ขอ้ มูลเดิม ให้เข้าโปรแกรมแล้วเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง
หรือหากมีโฟลเดอร์ DATA สามารถสําเนาข้อมูลเก่าจากโฟลเดอร์ดงั กล่าวไปที ไดร์ฟและโฟลเดอร์โปรแกรม
พัสดุโรงเรียน พรบ.60 โฟลเดอร์ย่อย DATA ก็จะได้โปรแกรมติดตังใหม่ แต่ขอ้ มูลเป็ นข้อมูลเก่าทีเคยทําไว้
แล้ว ข้อสําคัญ ข้อมูลเก่าทีสําเนามาจาก DATA จะต้องเป็ นเวอร์ชนเดี
ั ยวกัน

1-21
11. การสําเนาโฟลเดอร์โปรแกรมเก็บไว้ก่อน Format หรือก่อนติดตัง Windows ใหม่
ในบางครัง เครืองคอมพิวเตอร์ทใช้
ี มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ ซึงอาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ อาจเกิดจากโปรแกรม Windows มีปัญหา หรืออาจเกิดจากโปรแกรมผูเ้ ขียนเองมีปัญหา
หากนําไปให้ผเู้ ชียวชาญดู อาจมีการ Format หรือล้างฮาร์ดดิสต์ หรือติดตัง Windows ใหม่ โดยมากแล้ว
ผูเ้ ชียวชาญมักจะสําเนาข้อมูลเก็บไว้ ก่อนทีจะ Format หรือล้างฮาร์ดดิสต์ หรือติดตัง Windows ใหม่
ดังนันเราควรให้ผเู้ ชียวชาญสําเนาโฟลเดอร์ โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ไว้ดว้ ย เพือทีจะได้มีขอ้ มูล
เก่าเก็บไว้
เมือมีการติดตัง Windows ใหม่เสร็จเรียบร้อย ให้ติดตังโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 แล้วสําเนา
ข้อมูล จากโฟลเดอร์ย่อย DATA ทีเก็บไว้จากโปรแกรมตัวเก่า มาทับข้อมูลในโฟลเดอร์ DATA เมือเข้า
โปรแกรมก็จะได้โปรแกรมติดตังใหม่ แต่ขอ้ มูลเป็ นข้อมูลเก่า
ข้อควรระวัง ข้อมูลเก่าทีสําเนามาจาก DATA เมือนํามาสําเนาทับกับข้อมูลในโปรแกรมชุดใหม่
จะต้องเป็ นเวอร์ชนเดี
ั ยวกัน
12. การปรับเวอร์ชัน
เมือมีขอ้ มูลเปลียนแปลง หรือข้อเสนอแนะทีดี หรือพบโปรแกรมผิดพลาด ผูเ้ ขียนโปรแกรม
จะเขียนโปรแกรมปรับปรุงใหม่ (ปรับเวอร์ชน)
ั ข้อมูลทีคียด์ ว้ ยเวอร์ชนเก่
ั า สามารถนํามาใช้กบั เวอร์ชนใหม่
ั
ได้
โดยไม่ตอ้ งคียข์ อ้ มูลใหม่
สําหรับการปรับเวอร์ชนั ให้ทาํ ดังนี
1) ทํางานโปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั า
2) สํารองข้อมูลไว้ โดยเลือกเมนูจดั การระบบ เมนูย่อยสํารองข้อมูล อาจ สํารองฮาร์ดดิสต์ หรือ
Handy Drive,Flash drive หรืออาจจบการทํางาน โดยจบแบบสํารองข้อมูล C:\BAK_PDS402_วันทีทีการสําเนา
3) ติดตังโปรแกรมเวอร์ชนใหม่
ั
และเข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนใหม่
ั
4) เรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง ทีได้สาํ รองไว้ (สํารองจากเวอร์ชนเก่
ั า)
5) โปรแกรมจะปรับข้อมูลให้เองอัตโนมัติ ตรวจสอบข้อมูล
6) ติดตังโปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั าอีกครัง เพือเอาโปรแกรมเก่าออก ศึกษาเพิมเติม หัวข้อ
การเอาโปรแกรมออก
7) ทํางานโปรแกรมเวอร์ชนใหม่
ั
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13. การเริมต้นทํางานครังแรก
หลังจากทีติดตังโปรแกรมและเข้าโปรแกรมได้แล้ว ให้ทดลองทํางานโปรแกรมกับข้อมูลตัวอย่าง
ทีมากับตัวโปรแกรม เมือทดลองทํางานต่างๆ แล้ว จะเห็นว่า โปรแกรมสามารถทํางานได้ และข้อมูลเป็ น
ข้อมูลตัวอย่างทีมากับโปรแกรม ขันตอนต่อไปจะเริมงานจริง ให้ทาํ งานตามขันตอนดังนี
1) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อยเริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปี งบประมาณ) เพือทีจะให้
โปรแกรมลบข้อมูลตัวอย่างทีมากับตัวโปรแกรมออกหมด และกําหนดค่าเริมต้นต่างๆ เพือเริมทํางานใหม่
สําหรับข้อมูลบางอย่างทีทดลองทํางาน หากต้องการเก็บไว้จะได้ไม่ตอ้ งคียอ์ ีก ก็กาํ หนดไม่ให้ลบออก
ได้แก่
- ชือหน่วยงาน
- บุคลากรและตําแหน่ง
- ชือเจ้าหน้าทีพัสดุ
- บริษัท/ห้าง/ร้าน ซือประจํา
- ชือสินค้า/บาร์โค้ด
- ชือประเภทและชนิดวัสดุสินเปลือง
- ชือประเภทและชนิดวัสดุถาวร
- ชือประเภทและชนิดครุภณ
ั ฑ์
2) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อย กําหนดชือ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้ เพือกําหนดชือ (User
Name) รหัสผ่าน (Password) สิทธิการใช้งานเมนู ให้กบั ผูร้ ว่ มใช้งานโปรแกรม
3) กําหนดปี ทจะทํ
ี างาน เช่น ต้องการทํางานปี งบประมาณ 2564 ให้ทาํ งาน ดังนี
3.1) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อย กําหนดสังกัด/ทีอยู่ เลือกปี งบประมาณ 2564
เพือทีจะกําหนด ทีอยู่ สังกัด อักษรย่อชือโรงเรียน และอัตราภาษี มลู ค่าเพิม ของปี งบประมาณ 2564
3.2) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนดเจ้าหน้าที เลือกปี งบประมาณ 2564
เพือทีจะกําหนด ชือ และ ตําแหน่งเจ้าหน้าที ของปี งบประมาณ 2564
3.2) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อย กําหนดหน่วยงาน เลือกปี งบประมาณ 2564
เพือทีจะกําหนดหน่วยงาน ชือ และ ตําแหน่งเจ้าหน้าทีประจําหน่วยงาน ของปี งบประมาณ 2564
4) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อย กําหนดบุคลากร เพือกําหนดชือ-นามสกุล และตําแหน่งใน
รายงานต่างๆ ส่วนนีจะเป็ นตัวเลือกในการแต่งตังประธานและกรรมการ และตัวเลือกอืนๆ
5) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อย กําหนดบริษัท/ห้าง/ร้าน ซือประจํา เพือกําหนด บริษัท/
ห้าง/ร้าน ซือประจํา ส่วนนีจะเป็ นตัวเลือกในการทําใบเสร็จ และใบสังซือ-สังจ้าง สามารถเพิมเติมได้เรือยๆ
6) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อย กําหนดสินค้า/บาร์โค้ด เพือกําหนด สินค้า/บาร์โค้ด
ส่วนนีจะเป็ นตัวเลือกในการทําใบเสร็จ สามารถเพิมเติมได้เรือยๆ
7) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อย กําหนดตราโรงเรียน เพือทีจะกําหนด ตําแหน่งไดร์ฟ/
โฟลเดอร์/ชือไฟล์ตราโรงเรียน ชือไฟล์นจะถู
ี กนําไปใช้ในการพิมพ์รายงานต่างๆ หากไม่มีไม่ตอ้ งกําหนด หาก
ทํางานแบบเครือข่าย (Lan) ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การเลือกไฟล์ตราโรงเรียนกรณีทาํ งานแบบเครือข่าย(Lan)
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8) เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูย่อย กําหนดพืนจอภาพ เพือทีจะกําหนด ตําแหน่งไดร์ฟ โฟลเดอร์
และชือไฟล์พืนจอภาพ สามารถเลือกภาพพืนจอภาพได้ตามความต้องการ หากเห็นว่าภาพทีผูเ้ ขียน
โปรแกรมให้มาสวยอยู่แล้ว ไม่เลือกเมนูนก็ี ได้
9) เลือกเมนูอนๆ
ื ทํางานต่อไป หากมีปีงบประมาณ ก็เลือกปี งบประมาณ 2564 ตามทีได้ตงค่
ั า
ไว้แล้ว หากต้องการเปลียนปี งบประมาณทํางาน ควรตังค่าข้อ 3) ก่อนเพือให้ค่าในปี งบประมาณทีเลือก
ถูกต้อง แล้วจึงเลือกเมนูอนๆ
ื ทํางานต่อไป
14. การเลือกไฟล์ตราโรงเรียนกรณีทาํ งานแบบเครือข่าย (Lan)
หากทํางานโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 แบบเครืองเดียว (Stand Alone) ตําแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์
เก็บไฟล์ตราโรงเรียน จะอยู่ตาํ แหน่งใดก็ได้ เพราะไม่มีเครืองอืนๆ มาเกียวข้อง
แต่หากทํางานแบบหลายเครืองพร้อมกัน หรือทํางานแบบเครือข่าย (Lan) ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน
ควรอยู่ทเครื
ี องแม่ (Server) ไดร์ฟและโฟลเดอร์ทเก็
ี บไฟล์ควรมีการ Share แบบอ่านได้และเขียนได้ โดยปกติ
โฟลเดอร์เก็บโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 จะมีการ Share แบบอ่านได้และเขียนได้อยู่แล้ว ดังนันเพือ
ความสะดวกและง่าย ควรเก็บไฟล์ภาพนักเรียนและไฟล์ตราโรงเรียนไว้ที โฟลเดอร์ย่อย PICTURE
ในโฟลเดอร์โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 หรือทําโฟลเดอร์ใหม่ในชืออืนๆ ในโฟลเดอร์โปรแกรมพัสดุ
โรงเรียน พรบ.60 ก็ได้
สําหรับวิธีการเรียกใช้ ทังเครืองแม่ข่าย (Server) และลูกข่าย (Workstation) ใช้วธิ ีการเหมือนกัน
แต่ควรกําหนดทีเครืองลูกข่าย (Workstation) เพราะทุกเครืองจะได้ใช้ไฟล์ภาพร่วมกันได้ สําหรับ
ขันตอนการกําหนดไฟล์ภาพ ให้ทาํ ดังนี
1) คลิกทีปุ่ มคําสัง ภาพก่อนเข้าโปรแกรม หรือภาพพืนจอ หรือภาพตัวอย่างนักเรียน หรือคลิกขวาที
ไดรฟ์ :\โฟลเดอร์…\ชือไฟล์ภาพนักเรียน จะได้ฟอร์ม Open ตามรู ปที 14.1

รูปที 14.1
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2) ตําแหน่ง Look in จะปรากฏโฟลเดอร์เริมต้น คือ โฟลเดอร์ทีติดตังโปรแกรม ให้คลิกทีสามเหลียม
ชีลง จะได้ภาพตามรูปที 14.2

รูปที 14.2
3) ให้ดบั เบิลคลิกที My Network Place จะได้ฟอร์มดังรู ปที 14.3

รูปที 14.3
4) หาโฟลเดอร์ทเก็
ี บไฟล์ตราโรงเรียน อาจมีโฟลเดอร์ย่อย ให้ดบั เบิลคลิกโฟลเดอร์ย่อยไปเรือยๆ
5) เมือพบไฟล์ตราโรงเรียนทีต้องการ ให้ดบั เบิลคลิกเพือเลือก หรือคลิกไฟล์ภาพ แล้วคลิก
ปุ่ มคําสัง Ok
หมายเหตุ สําหรับไฟล์ภาพพืนจอ ไม่ว่าจะเป็ นภาพก่อนเข้าโปรแกรม และภาพพืนจอ ไม่จาํ เป็ นต้อง
เลือกแบบเครือข่าย (Lan) ให้เลือกจากไดร์ฟและโฟลเดอร์ในเครืองของตนเอง เพราะแต่ละเครืองแสดงภาพ
จากไดร์ฟและโฟลเดอร์ของตนเอง
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. การตังเครืองพิมพ์
การพิมพ์รายงาน เป็ นการพิมพ์ขอ้ มูลออกทางเครืองพิมพ์ (Printer) โปรแกรมนี ในแต่ละฟอร์ม
ทีสังพิมพ์รายงานจะมี ปุ่ มคําสัง ขนาดกระดาษ ใช้คลิกเพือแสดงการตังเครืองพิมพ์ และกําหนดขนาด
กระดาษต่างๆ
หลักการตังเครืองพิมพ์ในโปรแกรมนีมีเพียงหลักๆ อยู่ ข้อ คือ
. เครืองพิมพ์ทจะพิ
ี มพ์ออกต้องตังเป็ นเครืองพิมพ์หลัก (Set as default printer)
วิธีการตังเครืองพิมพ์เป็ นเครืองพิมพ์หลัก (Windows 10)
- เข้า Control Panel
- ดับเบิลคลิกไอคอน Device and Printer
- คลิกขวาที Printer ทีใช้ เลือก Set as default printer
15.2 กําหนดขนาดกระดาษ ให้เป็ นขนาดกระดาษ Legal เนืองจากโปรแกรมนีใช้กระดาษ A4
เป็ นหลักในการพิมพ์ออกรายงานต่างๆ แต่การเขียนโปรแกรมโดยการตังกระดาษ A4 แล้วพิมพ์ออกกระดาษ
A4 มีผลทําให้ข้อความขอบกระดาษหาย ดังนันผูเ้ ขียนโปรแกรมจึงได้เขียนโปรแกรมโดยตังกระดาษ A4
แต่เวลาพิมพ์ออกกระดาษ ให้ผใู้ ช้โปรแกรมตังกระดาษเป็ นขนาดกระดาษ Legal (ขนาดใหญ่กว่ากระดาษ A4)
ก็จะทําให้ขอ้ ความขอบกระดาษไม่หาย ข้อสังเกตคือ หากสามารถพิมพ์ออกกระดาษได้ (ข้อความไม่ลน้
กระดาษ) ก็ไม่ตอ้ งตังขนาดกระดาษ แต่หากพิมพ์ไม่ได้ อาจขึนข้อความว่า Page Header too Large to fit on
page (ข้อความใหญ่เกินทีจะบรรจุลงในกระดาษ) หรือข้อความบางส่วนหายไป จะต้องตังขนาดกระดาษเป็ น
Legal วิธีการตังขนาดกระดาษเป็ น Legal ก็อยู่ทยีี ห้อและรุน่ ของเครืองพิมพ์ ดังนัน ขอยกตัวอย่างเครืองพิมพ์
Hp Laser Jet รุน่
(Windows 10) เป็ นตัวอย่าง
- เข้า Control Panel
- ดับเบิลคลิกไอคอน Device and Printer
- เลือก Printing preferences จะได้ฟอร์มตามรู ปที .

รูปที . แสดงการตังขนาดกระดาษ ของเครืองยีห้อ Hp Laser Jet รุ ่น 1020
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- หาคําว่า ขนาดกระดาษ หรือ Paper Size หรือ Size Is เพือเปลียนจากขนาดกระดาษ A4 เป็ น
ขนาดกระดาษ Legal
- คลิกทีปุ่ มคําสัง Ok เพือจบออกจากการตังขนาดกระดาษ
หมายเหตุ
) การตังขนาดกระดาษ ไม่ตอ้ งตังทุกครังทีพิมพ์ จะตังเมือขนาดกระดาษ มีการเปลียนแปลงหรือแสดง
ภาพก่อนพิมพ์ ภาพทีได้ไม่ครบองค์ประกอบ หรือขึนข้อความ Page Header too Large to fit on page
(ข้อความใหญ่เกินทีจะบรรจุลงในกระดาษ) หรือพิมพ์แล้วข้อความบางส่วนหายไป ไม่ครบองค์ประกอบ
) เครืองพิมพ์บางรุน่ ไม่มีขนาดกระดาษ Legal ให้ตงขนาดกระดาษที
ั
ใหญ่กว่า A4 แล้วลองพิมพ์ดู หาก
ได้ก็เลือกขนาดกระดาษนันเลย
การลบข้อมูลออกจากคําสังพิมพ์
หากเราสังพิมพ์งาน 1 ชินงาน หรือหลายๆ ชินงานพร้อมๆกัน ถ้าข้อมูลยังไม่พิมพ์ออก เครืองพิมพ์
ข้อมูลจะยังคงค้างอยู่ บางทีเครืองอาจแฮงค์ได้ เราสามารถลบออกได้ ตามขันตอนต่างๆ ดังนี
- เข้า Control Panel
- ดับเบิลคลิกไอคอน Device and Printer
- ดับเบิลคลิกทีเครืองพิมพ์ทใช้
ี จะได้ฟอร์มตามรูปที .

รูปที . แสดงการตังเครืองพิมพ์ยห้ี อ Hp Laser Jet รุ่น 1020
- จากรูปที . เลือกเมนู Printer เลือกเมนูย่อย Cancel All Document เพือลบทุกรายการ
ทีสังพิมพ์
- หากต้องการยกเลิกเพียงบางรายการให้คลิกเลือกข้อมูลทีค้างยังไม่พิมพ์ออก กดตามด้วย
ปุ่ ม Delete
- คลิกกากบาท มุมขวาบนปิ ดวินโดว์ชือเครืองพิมพ์
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16. การติดตังแบบอักษร (Font)
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ใช้แบบอักษร (Font) ต่างๆ ดังนี
1) แบบฟอร์ม (แสดงทางหน้าจอ) ใช้แบบอักษร AngsanaUPC และ MS Sans Serif
2) แบบรายงาน (แสดงทางเครืองพิมพ์) ใช้แบบอักษร THSarabun PSK , AngsanaUPC , CordiaUPC และ
3 Of 9 Barcode
โดยปกติ เมือติดตังโปรแกรม Windows แล้วแบบอักษร AngsanaUPC , CordiaUPC , MS Sans Serif จะมี
ให้พร้อมใช้งาน แต่แบบอักษร 3 of 9 Barcode และ THSarabun PSK จะต้องติดตัง
สําหรับในโฟล์เดอร์โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 มีโฟลเดอร์ย่อย Font ในโฟลเดอร์ Font มีไฟล์
แบบอักษรอยู่ 9 ไฟล์ ได้แก่
1) 3 of 9 Barcode.ttf เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษร 3 of 9 Barcode หรือแบบอักษร
รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด
2) DSNLT___.ttf เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษรสาวงามชือ Dsn-LaiThai
3) LAITH..ttf เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษรสาวงามชือ Ds-LaiThai
4) ssee874.fon เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษร Ms San Sarif
5) THSarabun.ttf เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK
6) THSarabunBold.ttf เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK Bold
7) THSarabunItalic.ttf เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK Italic
8) THSarabunBoldItalic.ttf เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK BoldItalic
9) Upcel.ttf เป็ นแบบอักษรทีติดตังแล้ว ได้แบบอักษร EucrosiaUPC
หมายเหตุ
1) การติดตังแบบอักษร จะทําเมือแบบฟอร์มหรือรายงาน แสดงตัวอักษรไม่ถูกต้องเท่านัน
หากแสดงถูกต้องแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องติดตังแบบอักษร
2) ต้องติดตังแบบอักษร 3 Of 9 Barcode จึงจะพิมพ์รายงานทีมีบาร์โค้ดได้ หากไม่ติดตังบาร์โค้ด
รายงานทีพิมพ์ออกจะเป็ นตัวเลขใหญ่ๆ
3) แบบอักษร THSarabun PSK โดยปกติรา้ นคอมพิวเตอร์หรือผูต้ ิดตัง Windows จะติดตังให้เลย เพราะ
หน่วยงานราชการจะต้องใช้ แต่หากร้านคอมพิวเตอร์หรือผูต้ ิดตัง Windows ไม่ได้ติดตังให้ ให้เรา
ติดตังแบบอักษร THSarabun PSK ด้วย
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วิธีการติดตังแบบตัวอักษร (Font)
สําหรับ Windows 10 ทําได้ วิธี ได้แก่
1) เข้า This Pc เลือกไดร์ฟซีดรี อม เข้าโฟลเดอร์ Font หรือ เลือกไดร์ฟทีติดตังโปรแกรม เข้าโฟลเดอร์
โปรแกรม เข้าโฟลเดอร์ย่อย Font จะเห็นแบบอักษรอยู่ประมาณ - แบบตัวอักษร ให้เลือกทังหมด หรือ
Ctrl+A แบบอักษรทุกแบบอักษรจะถูกเลือกหรือมีแถบสี ให้คลิกขวา แล้วเลือก Install หรือ ติดตังแบบอักษร
หากแบบอักษรใดมีแล้ว ไม่ตอ้ งเขียนทับ เมือครบทุกแบบอักษรแล้วก็จบออกจาก This Pc
2) เข้า This Pc เลือกไดร์ฟซีดรี อม เข้าโฟลเดอร์ Font หรือ เลือกไดร์ฟทีติดตังโปรแกรม เข้าโฟลเดอร์
โปรแกรม เข้าโฟลเดอร์ย่อย Font จะเห็นแบบอักษรอยู่ประมาณ - แบบตัวอักษร ให้เลือกทังหมด หรือ
Ctrl+A แบบอักษรทุกแบบอักษรจะถูกเลือกหรือมีแถบสี ให้คลิกขวา แล้วเลือก Copy แล้วจบออกจาก
This Pc เข้า Control panel เลือกไอคอน Fonts เลือกพืนทีว่างๆ คลิกขวาแล้วเลือก Paste เพือสําเนา หาก
แบบอักษรใดมีแล้ว ไม่ตอ้ งเขียนทับ เมือครบทุกแบบอักษรแล้วก็จบออกจาก Control Panel
17. การปรับขนาดจอภาพ
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนนี
ั ต้องตังขนาดจอภาพ 1024 by 768 pixels เป็ นอย่างตํา
จึงจะใช้งานโปรแกรมได้ วิธีการปรับขนาดจอภาพ (Windows 10) ทําได้โดย คลิกขวาทีพืนทีว่างๆ บน Desk
Top เลือก Display settings เลือก Combo Box Display resolution เลือกความละเอียดหน้าจอทีต้องการ
(ห้ามตํากว่า
x768)
18. การย้ายข้อมูลไปทํางานเครืองอืน
ในบางครังอาจจําเป็ นต้องย้ายข้อมูลจากเครืองทีบ้านไปทีโรงเรียน ย้ายข้อมูลจากเครืองที
โรงเรียนไปทําทีบ้าน หรือย้ายจากเครืองคอมพิวเตอร์ตงโต๊
ั ะไปเครืองโน้ตบุ๊ค ฯลฯ ให้ทาํ ตามขันตอนต่างๆ
ดังนี (ตัวอย่างเช่น ย้ายข้อมูลจากเครืองทีโรงเรียนไปทํางานต่อทีเครืองทีบ้าน)
1) ทีเครืองทีโรงเรียน เข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 (เครือง Server)
2) เลือกเมนูจดั การระบบ เลือกเมนูย่อย สํารองข้อมูล ดําเนินการสํารองข้อมูลลง Handy Drive
3) เครืองทีบ้าน ให้เข้าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 (หากยังไม่มีตอ้ งติดตังโปรแกรมก่อน)
4) เลือกเมนูจดั การระบบ เลือกเมนูย่อยเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง ดําเนินการเรียกใช้ขอ้ มูลสํารองจาก
Handy Drive (หากเครืองทีบ้านมีขอ้ มูลทีต้องการเก็บไว้ ต้องเลือกเมนูหลัก จัดการระบบ และเลือกเมนูย่อย
สํารองข้อมูลก่อน เพือเก็บข้อมูลทีมีในเครืองไว้ก่อน)
5) ทํางานต่อทีเครืองทีบ้านต่อ
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19. การแก้ไขกรณีเมนูบาร์ไม่เป็ นภาษาไทย
สําหรับ Windows บางรุน่ ทีติดตังโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 แล้ว เมนูบาร์ไม่เป็ น
ภาษาไทย ทําให้ไม่สามารถอ่านเมนูบาร์ได้ ไม่สามารถทํางานได้ วิธีแก้ปัญหาทําได้ดงั นี
สําหรับ Windows 10
1. เข้า Control Panel
2. ดับเบิลคลิกทีไอคอน Region
3. เลือกหน้า Administative
4. คลิกทีปุ่ มคําสัง Change system locate… (ปุ่ มคําสังด้านล่าง)
5. เลือก Thai (Thailand)
6. เลือก Ok
20. การเลือกไฟล์และโฟล์เดอร์จากฟอร์ม Select Directory
เมือมีการคลิกปุ่ มคําสังเลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ ในฟอร์มสํารองข้อมูล เรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง กําหนดไฟล์
ภาพหน้าจอ ฯลฯ จะได้ฟอร์มตามรูปที 20.1

รูปที 20.1 ฟอร์ม Select Directory
จากรูปที 20.1 มีสว่ นประกอบ และวิธีการทํางานดังนี
1) เลือกไดร์ฟทีต้องการ
2) ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์หลัก เช่น C:\ บรรทัดแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์เลือกจะเป็ น C:\
3) Scroll หาโฟลเดอร์ทต้ี องการ พบแล้วดับเบิลคลิกเลือก จนกว่าบรรทัดแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ที
เลือกจะได้ขอ้ ความตามต้องการ
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4) เมือบรรทัดแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ทเลื
ี อกถูกต้องแล้ว คลิกทีปุ่ มคําสัง Select เพือเลือกและจบ
ออกจากฟอร์มนี
หมายเหตุ หากเลือก Select ข้อความทีส่งกลับ คือ บรรทัดแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ทเลื
ี อก หาก
เลือก Cancel ข้อความทีส่งกลับ คือ ข้อความว่าง
21. แถบเครืองมือ Print preview
ในกรณีทีคลิกปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ จะได้ภาพก่อนพิมพ์ให้ตรวจสอบ และมีแถบเครืองมือ
Print preview ปรากฏให้เลือก ตามรูปที 21.1
จากรูปที 21.1 มีสว่ นประกอบ และวิธีการทํางานดังนี
1) ปุ่ มที 1 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าแรก ใช้เพือให้แสดงหน้าแรก หากมีหลายหน้า
2) ปุ่ มที 2 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าก่อนหน้า ใช้เพือให้แสดงหน้าก่อนหน้า หากมีหลายหน้า
3) ปุ่ มที 3 ปุ่ มคําสัง เลือกหน้าแสดง ใช้เพือเลือกหน้าแสดง
4) ปุ่ มที 4 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าถัดไป ใช้เพือให้แสดงหน้าถัดไป หากมีหลายหน้า
5) ปุ่ มที 5 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าสุดท้าย ใช้เพือให้แสดงหน้าสุดท้าย หากมีหลายหน้า

รู ปที 21.1 แถบเครืองมือ Print Preview
6) ปุ่ มที 6 ปุ่ มคําสัง ย่อ/ขยายขนาด ใช้เพือย่อ/ขยายขนาดภาพก่อนพิมพ์
7) ปุ่ มที 7 ปุ่ มคําสัง จบการแสดงภาพก่อนพิมพ์ โดยไม่พิมพ์ (รูปประตูลกู ศรออก)
8) ปุ่ มที 8 ปุ่ มคําสัง พิมพ์ภาพก่อนพิมพ์ ใช้เพือพิมพ์ภาพทีแสดงก่อนพิมพ์ (รู ปเครืองพิมพ์)
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22. เมือพบข้อผิดพลาด
ทํางานด้วยโปรแกรม Dos โปรแกรมจะถูกต้องแม่นยําผิดพลาดน้อย แต่ผลงานและจอภาพทีได้
ไม่สวย ทํางานด้วยโปรแกรมบน Windows ผลงานและจอภาพสวยงาม แต่โปรแกรมมักผิดพลาดบ่อย
อาจเกิดจากโปรแกรมผูเ้ ขียนเอง หรือระบบปฏิบตั ิการ Windows หรือไดร์ฟเวอร์ หรือติดไวรัส หรือ
ไฟฟ้าดับ เป็ นต้น หากเกิดข้อผิดพลาดให้กดปุ่ ม ctrl + Alt + Del (กด ctrl และ Alt ค้าง แล้วกดด้วย Del
ปล่อยมือ) 1 ครัง ดับเบิลคลิกที End task หลายๆ ครัง หรือทํา ctrl + Alt + Del หลายครังจน
ออกจากโปรแกรมได้ จัดการแก้ไขข้อผิดพลาดและเข้าโปรแกรมใหม่ หากจําเป็ นติดตัง Windows ใหม่
หลังจากติดตังโปรแกรม Windows แล้ว ให้ติดตัง โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 แล้วเรียกใช้
ข้อมูลสํารองล่าสุด โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ก็จะใช้ได้เหมือนเดิม และมีขอ้ มูลทีสํารอง
ล่าสุดเป็ นข้อมูลทีจะทํางานต่อไป
23. ขันตอนการแก้ปัญหากรณีใช้โปรแกรมไม่ได้
หากใช้โปรแกรมไม่ได้ อาจเกิดจากโปรแกรมผูเ้ ขียนเองผิดพลาด(มีบกั ) โปรแกรมติดตังไม่สมบูรณ์
โปรแกรมถูกไวรัส ฮาร์ดดิสต์เริมเสือมและเสือมตรงโปรแกรมหรือข้อมูลพอดี ดังนันควรสํารองของมูลบ่อยๆ
และสํารองอย่างน้อย 2 ที คือ ทีฮาร์ดดิสต์ทเครื
ี องและทีภายนอกเครือง(Handdy Drive หรือ ฮาร์ดดิสต์
External) เวลาโปรแกรมมีปัญหาจะได้นาํ ข้อมูลสํารองมาเรียกใช้กลับคืนได้ (เมนูจดั การระบบ/เรียกใช้
ข้อมูลสํารอง) การแก้ปัญหากรณีใช้โปรแกรมไม่ได้
1. เลือกเมนูจดั การระบบ/กระชับข้อมูลเรียงลําใหม่ แล้วลองเล่นโปรแกรมดู หากไม่ได้ขอ้ 2
2. จบออกจากโปรแกรมแล้วเข้าโปรแกรมใหม่ แล้วลองเล่นโปรแกรมดู หากไม่ได้ขอ้ 3
3. Boot เครืองใหม่ เข้าโปแกรมใหม่ แล้วลองเล่นโปรแกรมดู หากไม่ได้ขอ้ 4
4. ตรวจสอบและฆ่าไวรัส แล้วลองเล่นโปรแกรมดู หากไม่ได้ขอ้ 5
5. สแกนเนือฮาร์ดดิสต์ หากมี Bad Sector แสดงว่าฮาร์ดดิสต์เริมมีปัญหาแล้ว หากไม่มีทาํ ข้อ 6
6. สํารองข้อมูลเก็บไว้(ไม่รูว้ ่าข้อมูลดีหรือเสียสํารองเอาไว้กอ่ น) แล้วติดตังโปรแกรมใหม่ แล้วเรียกใช้
ข้อมูลสํารอง แล้วลองเล่นโปรแกรม หากเล่นไม่ได้ ทําข้อ 7
7. เรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง(ทีเคยสํารองไว้ก่อนหน้าข้อ 6) แล้วลองเล่นโปรแกรมใหม่หากเล่นไม่ได้
ทําข้อ 8
8. นําข้อมูลสํารองในข้อ 6. เก็บไว้ในโฟลเดอร์ Zip โฟลเดอร์ แล้วแนบ Email ส่งไปผูเ้ ขียนโปรแกรม
โดยส่งไปที terawatsup@hotmail.com

ที 2
จัดการระบบ
เมนูบาร์ จัดการระบบ มีเมนูย่อยให้เลือกดังนี
1. การทํางานแบบหลายเครืองพร้อมกัน
. แสดง ชือผูใ้ ช้งานและระบบการทํางาน
. กําหนด ชือ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้
. เปลียน ชือ-รหัสผ่าน
. กําหนด เครืองพิมพ์
. กําหนด สังกัด/ทีอยู่
. กําหนด เจ้าหน้าที
. กําหนด หน่วยงาน
. กําหนด ปี การศึกษา/ภาษี
. กําหนด ชือเงินจัดสรร
. กําหนด เงินจัดสรรให้หน่วยงาน
. กําหนด บุคลากร
. กําหนด บริษัท/ห้าง/ร้าน ซือประจํา
. กําหนด สินค้า/บาร์โค้ด
1 . กําหนด ตราโรงเรียน
. กําหนด ภาพพืนจอ
1 . กระชับข้อมูล/เรียงลําดับใหม่
. สํารองของข้อมูล
1 . เรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง
. เริมต้นโปรแกรมใหม่ (บางปี งบประมาณ)
. เริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปี งบประมาณ)
. จบการทํางาน
เมนู จัดการระบบ เป็ นเมนูทีใช้สาํ หรับกําหนดค่าเริมต้น กําหนดผูใ้ ช้งาน และจัดการเกียวกับข้อมูล
โดยแต่ละเมนู มีวิธีการทํางานดังนี
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1. การทํางานแบบหลายเครืองพร้อมกัน
สําหรับโปรแกรมงานพัสดุ พรบ. สามารถทํางานแบบเครืองเดียวก็ได้ (Stand Alone) หรือจะทํางาน
แบบหลายเครืองพร้อมกันก็ได้ เมือเลือกเมนูนี โปรแกรมจะแสดงข้อความ (Help File) วิธีการตังระบบการ
ทํางาน หรือศึกษาเพิมเติมบทที บทนํา หัวข้อการตังระบบการทํางาน
. แสดง ชือผู้ใช้งานและระบบการทํางาน
. หน้าที
ใช้แสดงชือผูร้ ว่ มงาน (User Name) แสดงสถานภาพ แสดงการทํางาน แสดงวัน-เวลา เข้าทํางาน
แสดงเครืองทีทํางาน และแสดงระบบการทํางานของเครืองคอมพิวเตอร์เครืองนี
. วิธีการทํางาน
เมนูนี เป็ นการแสดงชือและข้อมูลผูใ้ ช้งาน แสดงระบบการทํางานของเครืองคอมพิวเตอร์เครืองนี
ไม่สามารถแก้ไขได้ เมือเลือกเมนูนีจะได้ฟอร์มตามรูปที .

รูปที 2.1 ฟอร์มแสดงผูใ้ ช้งานและระบบการทาํ งาน
จากรูปที . มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
) ตารางแสดงชือผู้ใช้งานและข้อมูลผู้ใช้งาน เป็ นตารางแสดงข้อมูลผูใ้ ช้งาน โดยมีคอลัมน์
รายการต่างๆ ดังนี
. ) คอลัมน์ชือ (User Name) จะแสดงชือผูร้ ่วมงานทังหมด
. ) คอลัมน์สถานภาพ จะมี ค่า ได้แก่
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. . ) ว่าง หมายถึง สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้
. . ) ห้ามใช้ หมายถึง ถูกเจ้าหน้าทีควบคุมระบบสัง “ห้ามใช้” ดังนัน ถึงจะมีชือและ
รหัสผ่าน ก็ไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้
. ) คอลัมน์การทํางาน จะมี ค่า ได้แก่
. . ) ว่าง หมายถึง ไม่ได้เข้าใช้โปรแกรมในขณะนี
. . ) กําลังใช้โปรแกรม หมายถึง กําลังใช้โปรแกรมอยู่ในขณะนี
. ) คอลัมน์วนั -เวลา เข้าทํางาน และช่องทํางานทีเครือง เป็ นข้อมูลให้รายละเอียดเพิมเติมเมือผูใ้ ช้
เข้าทํางาน
) ข้อความแสดงระบบการทํางานของเครืองนี จะแสดงข้อความระบบการทํางานของเครือง
คอมพิวเตอร์เครืองนี หากเป็ นเครืองแม่ (Server) ต้องจดบันทึก Computer Name และข้อมูลจัดเก็บที
เพือนําไปกําหนดให้เครืองลูก (Workstation)
3) ปุ่ มคําสัง ถอน กําลังใช้โปรแกรม F7 ใช้เพือถอนการทํางานของผูใ้ ช้ ใช้ในกรณีที ผูใ้ ช้รายนัน
ไม่ได้ใช้โปรแกรม แต่ชอผู
ื ใ้ ช้นนปรากฏว่
ั
า กําลังใช้โปรแกรมอยู่ ทีเป็ นเช่นนี เป็ นเพราะว่า มีการจบออกจาก
โปรแกรมแบบไม่ถกู ต้อง
. ) การจบการทํางานทีถูกต้องเป็ นดังนี
- เข้าโปรแกรม โปรแกรมบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้ ได้แก่ การทํางาน บันทึกเป็ น กําลังใช้โปรแกรม
วัน-เวลาเข้าทํางาน ทํางานทีเครือง
- ออกโปรแกรม โปรแกรมลบข้อมูลผูใ้ ช้ ได้แก่ การทํางาน บันทึกเป็ นว่าง วัน-เวลาเข้า
ทํางาน บันทึกเป็ นว่าง ทํางานทีเครือง บันทึกเป็ นว่าง
. ) การจบการทํางานทีไม่ถูกต้องเป็ นดังนี
- เข้าโปรแกรม โปรแกรมบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้ ได้แก่ การทํางาน บันทึกเป็ น กําลังใช้โปรแกรม
วัน-เวลาเข้าทํางาน ทํางานทีเครือง
- ไม่ได้จบออกโปรแกรมอย่างถูกต้อง อาจเกิดจาก ไฟฟ้าดับขณะทํางานโปรแกรม ปิ ดเครือง
โดยไม่จบออกจากโปรแกรม เครืองแม่ (Server) ปิ ดเครืองก่อนเครืองลูก (Workstation) ออกจากโปรแกรม
เครืองผิดพลาด (Hang) โปรแกรมผูเ้ ขียนเองมีปัญหา ทําให้ไม่ได้จบออกจากโปรแกรม ฯลฯ ข้อมูลผูใ้ ช้
ได้แก่ การทํางาน วัน-เวลาเข้าทํางาน ทํางานทีเครือง จะยังคงค้างอยู่ ให้ใช้ปมุ่ คําสัง ถอน กําลังใช้
โปรแกรม F7
) ปุ่ มคําสัง วิธีการ Share Folder โปรแกรม ใช้สาํ หรับแสดงข้อความ (Help File) วิธีการตังระบบ
การทํางาน ซึงสามารถตังระบบการทํางานแบบเครืองเดียว (Stand Alone) หรือทํางานแบบหลายเครืองพร้อม
กัน (Lan) หรือจะศึกษาเพิมเติมบทที บทนํา หัวข้อการตังระบบการทํางานก็ได้
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. ข้อเสนอแนะ
2.3.1 เมนูนเป็
ี นการนําข้อมูลจากการเข้าใช้โปรแกรมนํามาแสดง ไม่สามารถแก้ไขได้
. . หากเป็ นเครืองแม่ (Server) ต้องจดบันทึก Computer Name และข้อมูลจัดเก็บที เพือนําไป
กําหนดให้กบั เครืองลูก (Workstation)
2.3.3 รายการผูใ้ ช้ใดปรากฏข้อมูลเข้าใช้ แต่จริงๆแล้วไม่ได้ใช้ ให้ถอน กําลังใช้โปรแกรม F7
2.3.4 รายการผูใ้ ช้ใดปรากฏข้อมูลเข้าใช้ และได้เข้าใช้จริง หากถอนกําลังใช้โปรแกรม F7 ผูใ้ ช้รายนัน
จะเข้าเมนูต่างๆ ไม่ได้ ยกเว้นเมนูทไม่
ี ตอ้ งมีรหัสผ่าน เช่น จบการทํางาน Esc
. กําหนด ชือ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้
3.1 หน้าที
ใช้สาํ หรับแสดงและกําหนดข้อมูลผูใ้ ช้ กําหนดสิทธิการใช้เมนูต่างๆ ในโปรแกรม ผูท้ จะใช้
ี เมนูนได้
ี
ต้องเป็ นผูค้ วบคุมระบบ หรือผูท้ รูี ร้ หัสจากผูเ้ ขียนโปรแกรมเท่านัน
. วิธีการทํางาน
เมนูกาํ หนด ชือ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้ เป็ นเมนูทสํี าคัญ เพราะสามารถกําหนดผูใ้ ช้ ได้แก่ เพิม
ผูใ้ ช้งาน ลบผูใ้ ช้งาน กําหนดสิทธิการเข้าใช้เมนู ดังนัน เมือเข้าเมนูนี จะมีฟอร์มรหัสผ่านเจ้าหน้าทีควบคุม
ระบบ หากคียร์ หัสผ่านถูกต้อง (รหัสทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรม) จึงจะเข้าใช้เมนูนได้
ี (ควรเก็บรหัสผ่านทีได้
จากผูเ้ ขียนโปรแกรมเป็ นความลับ) ต่อจากนันจะได้ฟอร์มตามรูปที .

รู ปที 3.1 ฟอร์มกาํ หนดชือ-รหัสผ่าน และสิทธิการใช้
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จากรูปที . มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
) ตารางเลือกชือ (User Name) ใช้เพือเลือกชือ (User Name) เพือแสดงหรือแก้ไขข้อมูล
) ส่วนกําหนดข้อมูล ใช้สาํ หรับกําหนดข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล เมือกําหนดข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที
ปุ่ มคําสังบันทึก F12 เพือบันทึกจัดเก็บข้อมูล สําหรับรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลมีดงั นี
. ) ชือและรหัสผ่าน สามารถแก้ไขได้ แต่หา้ มเป็ นว่าง
. ) ชือเต็มและคําอธิบาย สามารถแก้ไขได้ สามารถเป็ นว่างได้
2.3) Option Group สถานภาพ มีให้เลือก Option ได้แก่
. . ) ทํางานได้ หมายถึง สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้
. . ) ห้ามใช้ หมายถึง มีชือมีรหัสผ่าน แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้
2.4) Option Group การทํางาน มีให้เลือก Option ได้แก่
2.4.1) กําลังใช้โปรแกรม หมายถึง ในขณะนี ผูใ้ ช้โปรแกรมกําลังใช้โปรแกรมอยู่
. . ) ถอนการใช้โปรแกรม หมายถึง ให้ถอนชือผูใ้ ช้โปรแกรมออกจากการทํางาน
. ) ข้อความวัน-เวลา เข้าทํางาน และทํางานทีเครือง ใช้แสดงรายละเอียดการทํางาน ข้อความนี
จะแสดงก็ต่อเมือ ผูใ้ ช้โปรแกรมได้เข้าใช้โปรแกรมในขณะนี
) กําหนดสิทธิการใช้ หรือกําหนดสิทธิการเข้าเมนู ใช้กาํ หนดสิทธิการเข้าใช้เมนู โดยทีหากต้องการ
ให้ผใู้ ช้เข้าเมนูใดได้ให้กาเครืองหมายถูก หากไม่ให้เข้าใช้เมนู ให้ปลดเครืองหมายถูกจะมีบางเมนูหรือบาง
Check Box ทีไม่สามารถกาเครืองหมายถูก หรือปลดเครืองหมายถูกได้ซงึ Check Box ทีไม่สามารถกา
เครืองหมายถูกได้ จะเป็ นเมนูทสํี าคัญ จะเข้าได้กต็ ่อเมือรูร้ หัสผ่านจากผูเ้ ขียนโปรแกรมเท่านัน เช่น เมนู
กําหนดชือ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้ เมนูเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง เมนูกระชับข้อมูล/เรียงลําดับใหม่ ส่วน Check
Box ทีไม่สามารถปลดเครืองหมายถูกได้ หมายถึง เมนูทีทุกคนต้องเลือกได้ เช่น เมนูจบการทํางาน เมนู
วิธีใช้ เป็ นต้น
) ปุ่ มคําสัง ค่าสิทธิการใช้ทวไป
ั
ระดับควบคุม F5 ใช้กาํ หนดสิทธิการเข้าเมนู เหมาะสําหรับ
ผูใ้ ช้งานระดับควบคุมระบบ ซึงจะสามารถเข้าได้ทุกเมนู ยกเว้นเมนูทมีี Check Box ทีไม่สามารถกา
เครืองหมายถูกได้ ควรมีเพียงแค่คนเดียวหรือรายการเดียวเท่านัน
) ปุ่ มคําสัง ค่าสิทธิการใช้ทวไป
ั
ระดับคียแ์ ละพิมพ์ F ใช้กาํ หนดสิทธิการเข้าเมนู เหมาะสําหรับ
ผูใ้ ช้งานระดับคียข์ อ้ มูลและพิมพ์ขอ้ มูลเท่านัน ซึงจะสามารถเข้าได้บางเมนูเท่านัน
) ปุ่ มคําสัง เพิมผู้ใช้รายใหม่ F7 ใช้สาํ หรับเพิมผูใ้ ช้รายใหม่ ซึงจะได้ผใู้ ช้รายใหม่ โดยมีชือ
(User Name) เป็ นรายการใหม่ รหัสผ่านเป็ น XXXXXXXX และสิทธิการใช้เป็ นระดับควบคุมให้กาํ หนด
ตังค่าใหม่ แล้วคลิกปุ่ มคําสัง บันทึก F12
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7) ปุ่ มคําสัง ลบผู้ใช้ตาม Pointer ชี F8 ใช้สาํ หรับลบผูใ้ ช้ตามรายการที Pointer ชี เมือคลิกปุ่ มคําสัง
ลบผูใ้ ช้ตาม Pointer ชี F8 โปรแกรมจะแจ้งว่า “ลบ ชือ-รหัสผ่าน รายนีไม่ได้ หากต้องการลบ ให้แก้ไข
สถานภาพ เป็ น ห้ามใช้” ดังนีหากต้องการลบ ให้เปลียนสถานภาพเป็ น “ห้ามใช้”
) ปุ่ มคําสัง บันทึก F12 ใช้สาํ หรับบันทึกข้อมูลทีแก้ไข หากไม่บนั ทึก ข้อมูลทีแก้ไขจะไม่บนั ทึกและ
ค่าทีแก้ไขจะกลับสู่ค่าเดิม
. ข้อเสนอแนะ
. . หากมีผใู้ ช้รายใดไม่ได้เข้าใช้โปรแกรม แต่ขอ้ มูลปรากฏว่า กําลังใช้โปรแกรม ให้ถอน กําลังใช้
โปรแกรม
. . ชือ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ไม่ควรเป็ นว่าง เพราะจะทําให้เข้าโปรแกรมได้ง่าย
. . หากต้องการเพิมชือผูใ้ ช้รายใหม่ และมีรายการผูใ้ ช้ทมีี สถานภาพ “ห้ามใช้” ให้เปลียนรายการ
“ห้ามใช้” เป็ นผูใ้ ช้รายใหม่
. . ทุกครังทีมีการแก้ไข ควรคลิกปุ่ มคําสัง บันทึก F12 เพือจัดเก็บข้อมูล
. . หากผูใ้ ช้รายการใดเข้าใช้โปรแกรมอยู่ และถูกถอน กําลังใช้โปรแกรมด้วยเมนูนี
ผลคือผูใ้ ช้รายการนันจะเข้าเมนูต่างๆไม่ได้ ยกเว้นเมนูทีทุกคนต้องเข้าได้ เช่น เมนูจบการทํางาน เมนูวธิ ีใช้
เมนูแสดง/ไม่แสดงแถบเครืองมืองานพัสดุโรงเรียน เป็ นต้น
. . เมนูนเป็
ี นเมนูทสํี าคัญ ผูท้ เข้
ี าใช้ได้ คือ ผูท้ รูี ร้ หัสผ่านเข้าโปรแกรมจากผูเ้ ขียนโปรแกรม ดังนัน
ควรเก็บรหัสผ่านเข้าโปรแกรมไว้เป็ นความลับ
. เปลียน ชือ-รหัสผ่าน
. หน้าที
ใช้สาํ หรับให้ผใู้ ช้งานเปลียน ชือ-รหัสผ่าน
. วิธีการทํางาน
จากรูปที . มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
) ให้คียช์ ือ (User Name) ใหม่ หากต้องการชือเดิมไม่ตอ้ งคีย์
) ให้คียร์ หัสผ่านเดิมหรือรหัสผ่านเก่าก่อน หากคียถ์ กู ต้องจึงจะคียร์ หัสผ่านใหม่ได้
) หากต้องการแสดงอักษรหรือตัวเลขรหัสผ่านทีคีย์ ให้กาเครืองหมายถูกที Check Box แสดงอักษร
ทีคีย์ หากปลดเครืองหมายถูก อักษรหรือตัวเลขทีคียจ์ ะเป็ นดาว (*)
4) คียร์ หัสผ่านใหม่ และคียย์ ืนยันรหัสผ่านใหม่ หากทังสองช่องเหมือนกัน โปรแกรมจึงจะรับชือและ
รหัสผ่านใหม่ได้
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รู ปที 4.1 ฟอร์มเปลียนชือ-รหัสผ่าน
) คลิกทีปุ่ มคําสัง ตกลง บันทึก / จบ F12 เพือบันทึกชือและรหัสผ่านใหม่
. ข้อเสนอแนะ
. . ผูใ้ ช้สามารถเปลียนชือ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองได้ เจ้าหน้าที
ควบคุมระบบ สามารถดูชือ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของทุกคนได้จากเมนู กําหนดชือรหัสผ่าน และสิทธิการใช้
. . รหัสทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรมไม่สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้
. . ไม่ควรกําหนดชือ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เป็ นว่าง เพราะจะทําให้เข้า
โปรแกรมได้ง่าย
. กําหนด เครืองพิมพ์
. หน้าที
ใช้กาํ หนดเลือกเครืองพิมพ์ ทีจะพิมพ์ออกรายงาน สามารถเลือกได้ทงเครื
ั องพิมพ์ทีติดตังกับเครือง
คอมพิวเตอร์ (Local Printer) และเลือกได้ทงเครื
ั องพิมพ์ทีติดตังกับเครืองคอมพิวเตอร์เครืองอืนในวงเครือข่าย
Lan (Network Printer) แต่ไม่สามารถกําหนดขนาดกระดาษได้ เช่น ขนาดกระดาษ Legal พิมพ์แนวตัง
เป็ นต้น การกําหนดขนาดกระดาษ จะต้องเลือก Control Panel เลือก Printer โดยตรง ศึกษาเพิมเติมจาก
หัวข้อ การตังเครืองพิมพ์

2-8
. วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนู จะได้ฟอร์มตามรูปที .

รูปที 5.1 ฟอร์มกาํ หนดเครืองพิมพ์
จากรูปที . ให้คลิก Combo Box Name หรือชือเครืองพิมพ์ เพือเลือกเครืองพิมพ์ เมือเลือก
เครืองพิมพ์ได้แล้ว รายละเอียดของเครืองพิมพ์จะปรากฏ ได้แก่ Status,Type,Where และ Comment
สําหรับปุ่ มคําสัง Network ใช้สาํ หรับค้นหาเครืองพิมพ์ใน Network และปุ่ มคําสัง Ok ใช้สาํ หรับตกลง
เพือเลือกเครืองพิมพ์ทีแสดงอยู่ หากเลือกปุ่ มคําสัง Cancel หมายถึง ใช้เครืองพิมพ์เดิม
. ข้อเสนอแนะ
. . เมนูนีตังเครืองพิมพ์ทจะพิ
ี มพ์ออกเท่านัน ไม่สามารถตังขนาดกระดาษได้ การตังขนาดกระดาษ
ให้ตงที
ั Control Panel เลือก Printer ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การตังเครืองพิมพ์
. . ถ้าอยากให้เครืองพิมพ์ทติี ดตัง สามารถให้เครืองอืนๆ ในวงเครือข่าย Lan ใช้งานได้ดว้ ยต้อง
Share เครืองพิมพ์ วิธีการ Share ดูได้จากหนังสือ Windows ทัวๆ ไป ส่วนเครืองทีจะเรียกใช้เครืองพิมพ์
จะต้องมีการ Add Printer ด้วย
. . เครืองพิมพ์ทปรากฏในการเข้
ี
าโปรแกรมครังแรกทุกครัง คือ เครืองพิมพ์ที Set As Default หาก
ไม่กาํ หนด เครืองพิมพ์ โปรแกรมจะพิมพ์รายงานออกทีเครืองพิมพ์ที Set As Default หากกําหนดครืองพิมพ์
โปรแกรมจะพิมพ์รายงานออกทีเครืองพิมพ์ทกํี าหนด
. . การทํางานแบบเครือข่าย (Lan) การกําหนด เครืองพิมพ์ ไม่มีผลต่อเครืองอืนๆ เช่น เครืองนี
เลือกเครืองพิมพ์ A เครืองนันเลือกเครืองพิมพ์ B เป็ นต้น
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. กําหนด สังกัด/ทีอยู่
. หน้าที
ใช้กาํ หนดต้นสังกัดของโรงเรียน ทีอยู-่ หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน อักษรย่อโรงเรียน และ
ค่าเริมต้นของอัตราภาษี มลู ค่าเพิม
. วิธกี ารทํางาน

รูปที 6.1 ฟอร์มกาํ หนดสังกัด/ทีอยู่
จากรูปที .1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ข้อความชือโรงเรียน ใช้แสดงชือโรงเรียน แก้ไขไม่ได้ เพราะเป็ นลิขสิทธิของผูซ้ ือโปรแกรมเท่านัน
) ข้อมูลตามปี งบประมาณทีเลือก ข้อมูลส่วนนี เปลียนไปตามปี งบประมาณทีเลือกซึงมีขอ้ มูล
ต่างๆ ดังนี
. ) ชือต้นสังกัดระดับกรม ชือต้นสังกัดระดับจังหวัด สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาส่วนนีอาจจะ
เปลียนไปตามปี งบประมาณหรืออาจไม่เปลียนแปลงก็ได้ เช่น เดิมอาจสังกัดกองการมัธยมศึกษา ใหม่
อาจเป็ นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และปั จจุบนั อาจเป็ นองค์การปกครองส่วนท้องถิน
เป็ นต้น
. ) อักษรย่อชือโรงเรียน ส่วนนีอาจจะเปลียนไปตามปี งบประมาณหรืออาจไม่เปลียนแปลงก็ได้
เช่น เดิมชือโรงเรียนชือหนึง อักษรย่อเป็ นไปตามชือโรงเรียน ต่อมาขอเปลียนชือโรงเรียน อักษรย่อก็
เปลียนไป เป็ นต้น
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. ) เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี เป็ นเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ของโรงเรียน สํานักงาน ฯลฯ
) ข้อมูลทุกปี งบประมาณ ข้อมูลส่วนนี ไม่เปลียนไปตามปี งบประมาณทีเลือก ซึงมีขอ้ มูลต่างๆ
ดังนี
. ) สถานทีตังและทีอยู่ ใช้กาํ หนดสถานทีตังโรงเรียน โดยคียต์ วั เลขได้เพียง ตัวเท่านัน ได้แก่
3.1.1) คียเ์ ลข 1 แทน โรงเรียนตังอยู่ต่างจังหวัด เมือคียเ์ ลข 1 Text Box อําเภอ และจังหวัด
จะขึนคําว่า อําเภอ และจังหวัดให้โดยอัตโนมัติ ให้คียช์ ือ อําเภอ และ จังหวัด ต่อได้เลย หากเป็ น "กิงอําเภอ"
ให้ลบคําว่า อําเภอ ออก แล้วคีย์ กิงอําเภอ และตามด้วย ชือกิงอําเภอ ต่อจากนันคีย์ รหัสไปรษณีย์
3.1.2) คียเ์ ลข 2 แทนโรงเรียนตังอยู่กรุงเทพมหานคร เมือคียเ์ ลข 2 Text Box ตําบล อําเภอ
และจังหวัด จะขึนคําว่า แขวง เขต และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้โดยอัตโนมัติ ให้คียช์ ือ เขต ส่วนจังหวัด
ไม่ตอ้ งคีย์ เพราะโปรแกรมให้ค่า เป็ นกรุงเทพมหานครแล้ว ต่อจากนัน คียร์ หัสไปรษณีย์
. ) เบอร์โทรศัพท์ ในส่วนนีอาจจะเปลียนแต่นอ้ ยมาก
หมายเหตุ ชือโรงเรียนและตําบล ไม่สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้ หากพบผิดพลาด ให้แจ้ง
ผูเ้ ขียนโปรแกรม
4) ปุ่ มคําสัง ตกลง F12 ใช้สาํ หรับเลือกเพือรับค่าทีได้เปลียนแปลงแก้ไข
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ชือโรงเรียน ไม่สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้ เพราะเป็ นลิขสิทธิของผูซ้ ือโปรแกรม
6.3.2 ชือตําบลผูเ้ ขียนโปรแกรมเป็ นผูก้ าํ หนดให้ ไม่สามารถแก้ไขได้ หากผิดพลาด ให้แจ้งผูเ้ ขียน
โปรแกรมเพือขอแผ่นโปรแกรมใหม่
6.3.3 ควรกําหนดค่าให้ถกู ต้อง เพราะค่าเหล่านี จะถูกนําไปใช้ในการแสดงฟอร์มและพิมพ์รายงาน
ต่างๆ
6.3.4 text Box อําเภอ และจังหวัด หรือ เขต โปรแกรมจะใส่ค่านําหน้า เป็ น อําเภอ และจังหวัด หรือ
เขต ให้คียช์ ือ อําเภอ และจังหวัด หรือ ชือ เขต ต่อได้เลย หากชืออําเภอเป็ น "กิงอําเภอ" ให้ลบคําว่า อําเภอ
ทิงแล้วคียใ์ หม่เป็ น กิงอําเภอ และ ตามด้วยชือกิงอําเภอ
. . สําหรับหมายเลขโทรศัพท์ หากไม่มีไม่ตอ้ งคีย์
. กําหนด เจ้าหน้าที
. หน้าที
ใช้กาํ หนดชือ และตําแหน่งเจ้าหน้าที เพือนําข้อมูลไปกําหนดให้กบั ฟอร์ม และรายงานต่างๆ
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. วิธกี ารทํางาน

รูปที . ฟอร์มกาํ หนดเจ้าหน้าที หน้าเจ้าหน้าทีต่างๆ F2
จากรูปที 7.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
) ชือฟอร์ม กําหนดเจ้าหน้าที ปี งบประมาณ … ใช้แสดงชือฟอร์ม และปี งบประมาณทีทํางาน
ซึงแต่ละปี งบประมาณอาจมีขอ้ มูลไม่เหมือนกัน เพราะเจ้าหน้าทีมีการย้ายเข้าย้ายออก
) ข้อความกําหนดเจ้าหน้าที ใช้กาํ หนดเจ้าหน้าทีพัสดุ
หมายเหตุ ตรงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการ ทีเป็ นข้อความสีแดง ให้กาํ หนดให้ถกู ต้อง ตาม
คําอธิบาย
) ปุ่ มคําสัง บันทึก F12 ใช้บนั ทึกค่าทีแก้ไขเปลียนแปลง

รูปที .2 ฟอร์มกาํ หนดเจ้าหน้าที หน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ F2
จากรูปที 7.2 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
สําหรับเวอร์ชนั . เป็ นต้นไป ได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าพัสดุมีได้หลายคน เพือให้ได้ ทราบว่า งานแต่
ละงาน เจ้าหน้าทีพัสดุคนใดรับผิดชอบ ดังนันฟอร์มกําหนดเจ้าหน้าทีจึงได้
เพิมส่วนเจ้าหน้าทีพัสดุตามรูปที .
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) ตารางแสดงชือเจ้าหน้าทีพัสดุ ใช้กาํ หนดชือ-นามสกุล และตําแหน่งเจ้าหน้าทีพัสดุ (สําหรับ
พัสดุ พรบ. ตําแหน่งใช้เป็ น เจ้าหน้าทีพัสดุ แต่ พรบ. ตําแหน่งให้ใช้เป้น เจ้าหน้าที)
) ปุ่ มคําสัง เพิม F4 ใช้สาํ หรับเพิมเจ้าหน้าทีพัสดุ สําหรับเจ้าหน้าทีพัสดุทีเพิมแล้ว ไม่สามารถลบ
ออกได้ แต่สามารถแก้ไขเป็ นชือ-นามสกุลเป็ นบุคคลอืนได้
) ปุ่ มคําสัง สําเนาเจ้าหน้าทีพัสดุ ปี งบประมาณอืน มาเป็ นปี งบประมาณ... F8 ใช้สาํ หรับ
สําเนาเจ้าหน้าทีพัสดุ ปี งบประมาณอืน มาเป็ นปี งบประมาณทีกําลังทํางานอยู่ จะได้ไม่ตอ้ งคียร์ ายชือ
เจ้าหน้าทีพัสดุใหม่เมือเปลียนปี งบประมาณใหม่
) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ ใช้สาํ หรับพิมพ์เจ้าหน้าทีพัสดุ โดยพิมพ์ออกกระดาษ A4 รายการ
ใดทีต้องการให้เป็ นรายการแรกของการพิมพ์ ให้คลิกทีรายการนัน
. ข้อเสนอแนะ
. . ควรกําหนดชือ นามสกุล และตําแหน่งเจ้าหน้าทีให้ถกู ต้อง เพราะค่าเหล่านีจะถูกนําไปพิมพ์
รายงานต่างๆ
. . ชือและตําแหน่ง เจ้าหน้าที จะเป็ นค่าเริมต้นในการพิมพ์รายงานต่างๆ เวลาจะพิมพ์จริง สามารถ
กําหนดค่าก่อนพิมพ์เป็ นอย่างอืนได้
. . ในเวอร์ชนั . เป็ นต้นไป ได้กาํ หนดให้มีเจ้าหน้าทีพัสดุได้หลายคน ดังนันแต่ละงาน สามารถ
เลือกเจ้าหน้าทีพัสดุเพือรับผิดชอบงานจัดซือ-จัดจ้างแต่ละงานได้
. กําหนด หน่วยงาน
8.1 หน้าที
ใช้กาํ หนดหน่วยงาน ได้แก่ หมวดวิชา/ฝ่ าย/งาน หรือกลุ่มสาระ ทีจะทํารายงานขอซือรายงาน
ขอจ้าง และเป็ นสถานทีเก็บครุภณ
ั ฑ์ เมือเพิมข้อมูลแล้วไม่สามารถลบออกได้ แต่สามารถแก้ไขได้ ยกเว้น
รหัสหน่วยงานแก้ไขไม่ได้ สาเหตุทลบไม่
ี
ได้เพราะข้อมูลจะถูกนําไปใช้ในการจัดทําบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ
ดังนันต้องแน่ใจว่าจะเพิมข้อมูลจริงๆ จึงจะคลิกปุ่ มคําสังเพิม สําหรับรหัสจะเรียงจากเลข 1 แล้วเพิมไปเรือยๆ
แก้ไขไม่ได้ ส่วนข้อมูลอืนๆ แก้ไขได้ เช่น ชือหน่วยงานเดิมเป็ น หมวดวิชาคณิตศาสตร์ใหม่เป็ น กลุม่ สาระ
การเรียนรู ค้ ณิตศาสตร์ เป็ นต้น
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8.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์มตามรูปที .1

รู ปที . ฟอร์มกาํ หนดหน่วยงาน
จากรูปที .1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
) ตารางแสดง รหัส ชือหน่วยงาน และอักษรย่อชือหน่วยงาน ข้อมูลส่วนนี จะเป็ นข้อมูลของ
ทุกปี งบประมาณ มีคอลัมน์ต่างๆ ดังนี
- คอลัมน์ รหัส โปรแกรมจะให้ค่าโดยอัตโนมัติ จาก 1,2,3,…
- คอลัมน์ ชือหน่วยงาน มีขนาด 50 ตัวอักษร ใช้คียช์ ือหน่วยงาน เพือนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทํา
รายงานขอซือ-ขอจ้าง และเป็ นหน่วยงานทีใช้หรือจัดเก็บพัสดุ
- คอลัมน์ อักษรย่อ ชือหน่วยงาน มีขนาด 15 ตัวอักษร ใช้เป็ นตัวอักษรย่อชือหน่วยงาน
สาเหตุทีต้องมีอกั ษรย่อ เพราะในแบบรายงานทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ช่องใช้ประจําที มีขนาดของช่องเล็ก หากนํา
ชือหน่วยงานยาวๆ ไปพิมพ์ลงในช่องจะไม่พอ ดังนันจึงใช้อกั ษรย่อชือหน่วยงานแทน
2) ชือเจ้าหน้าทีและตําแหน่ง ส่วนนีแต่ละปี งบประมาณจะไม่เหมือนกัน เพราะมีครูยา้ ยเข้า
ย้ายออก เปลียนไปเรือยๆ แต่ละปี งบประมาณก็ควรกําหนดให้ถกู ต้อง
) ปุ่ มคําสัง เพิม F6 ใช้เพิมรายการทีละ 1 รายการ โดยรายการทีเพิมจะลบออกไม่ได้ แต่
สามารถเปลียนแปลงค่าได้ ยกเว้นรหัสหน่วยงานแก้ไขไม่ได้
4) ปุ่ มคําสัง ค้นหา F5 ใช้สาํ หรับค้นหาหน่วยงาน
) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์ / พิมพ์ F9 ใช้แสดงภาพก่อนพิมพ์ และพิมพ์ขอ้ มูลออกทาง
เครืองพิมพ์ ในรายงานทีพิมพ์ออกทางเครืองพิมพ์ จะมีบาร์โค้ดหน่วยงานด้วย ดังนัน สามารถนํารายงานที
พิมพ์ ไปใช้กบั เครืองอ่านบาร์โค้ด เพือค้นหาหน่วยงานได้
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8.3 ข้อเสนอแนะ
. . ชือหน่วยงาน จะเป็ นหน่วยงานทีจะทํารายงานขอซือ-รายงานขอจ้าง อีกทังเป็ นทีจัดเก็บ
ครุภณ
ั ฑ์
. . อักษรย่อ กลุม่ สาระการเรียนรู/้ ฝ่ าย/งาน พยายามให้สนที
ั สุด เพราะข้อมูลจะถูกนําไปพิมพ์
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ คอลัมน์ “ใช้ประจําที” ซึงคอลัมน์มีขนาดเล็กหากข้อความยาวอาจล้นคอลัมน์ได้
. . รหัสหน่วยงาน แก้ไขไม่ได้ แต่ชือหน่วยงาน แก้ไขได้ เช่น เดิมหมวดวิชาคณิตศาสตร์ แก้ไข
ใหม่เป็ น กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เป็ นต้น
. . ข้อมูลมี ส่วน คือ ข้อมูลทุกปี งบประมาณ ได้แก่ รหัส บาร์โค้ด ชือหน่วยงาน และอักษร
ย่อหน่วยงาน ทุกปี งบประมาณจะเหมือนกัน และข้อมูลรายปี งบประมาณ ได้แก่ ชือเจ้าหน้าทีพัสดุ
หน่วยงาน ตําแหน่งเจ้าหน้าทีพัสดุหน่วยงาน ชือหัวหน้าหน่วยงาน ตําแหน่งเจ้าหน้าทีหน่วยงาน ข้อมูล
จะเปลียนแปลงไปตามปี งบประมาณ เนืองจากเจ้าหน้าทีเปลียนไปเรือยๆ
. กําหนด ปี การศึกษา/ภาษี
9.1 วิธีการทํางาน
ใช้กาํ หนดปี การศึกษา และอัตราภาษี มลู ค่าเพิม
9.2 วิธีการทํางาน

รู ปที .1 แสดงการกาํ หนด ปี การศึกษา/ภาษี
จากรูปที .1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
คียป์ ี การศึกษา และอัตราภาษี มลู ค่าเพิม แล้วคลิกปุ่ มคําสัง ตกลง หากเปลียนใจใช้
ค่าเดิมคลิกปุ่ มคําสัง ยกเลิก
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9.3 ข้อเสนอแนะ
9.3.1 ปี การศึกษาจะต้องเปลียนทุกวันที 1 พฤษภาคม ของทุกปี
9.3.2 อัตราภาษี มลู ค่าเพิมจะเปลียนเมือรัฐบาลกําหนดอัตราภาษี มลู เพิมใหม่
. กําหนด ชือเงินจัดสรร
10.1 หน้าที ใช้กาํ หนดชือเงินจัดสรรทีแบ่งให้หรือจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ เช่น เงินงบระมาณเงินอุดหนุน
การศึกษา เป็ นต้น สามารถกําหนดได้สงู สุด 10 ชือเงินจัดสรร อาจมีไม่ครบ 10 ชือเงินจัดสรร แต่ตอ้ งมี
อย่างน้อย 1 ชือเงินจัดสรร ซึงการกําหนดค่าในเมนูนี จะส่งผลกระทบต่อ เงินจัดสรรให้หน่วยงาน ดังนัน
เมือกําหนด ชือเงินจัดสรรในเมนูนเสร็
ี จ จะต้องแก้ไขหรือตรวจสอบ เงินจัดสรรให้หน่วยงานด้วย โดย
ตรวจสอบทีเมนู กําหนด เงินจัดสรรให้หน่วยงาน
10.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนีแล้ว จะได้ฟอร์มตามรู ปที .1

รูปที .1 แสดงฟอร์มกาํ หนด เงินจัดสรร หน้าคาํ แนะนาํ F3
จากรูปที .1 เป็ นคําแนะนําดังนี
สําหรับเมนู กําหนดชือเงินจัดสรรและกําหนดเงินจัดสรรให้หน่วยงาน เป็ นหน้าทีของงานแผนงาน
ในโปรแกรมนีจะจัดทําหรือไม่จดั ทําก็ได้
- หากจัดทํา ให้ทาํ เมนูกาํ หนดชือเงินจัดสรรและเมนูกาํ หนดเงินจัดสรรให้หน่วยงานให้ถกู ต้อง เวลา
โอนใบเสร็จลงทะเบียน ให้เลือก Option ใช้เงินจัดสรร (จะจัดทําตอนไหนก็ได้ และเมือจัดทําแล้ว เวลาโอน
ลงทะเบียน ต้องเลือก Option ใช้เงินจัดสรร)
- หากไม่จดั ทํา ไม่ตอ้ งทําเมนูกาํ หนดชือเงินจัดสรรและเมนูกาํ หนดเงินจัดสรรให้หน่วยงาน เวลาโอน
ใบเสร็จลงทะเบียน ให้เลือก Option ใช้เงินอืนๆ
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รูปที . แสดงฟอร์มกาํ หนด เงินจัดสรร หน้ากาํ หนดชือเงินจัดสรร F2
จากรูปที . มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานทีสําคัญดังนี
1) Text Box ชือเงินจัดสรร ลําดับที 1 ถึง 10 ใช้กาํ หนดชือเงินจัดสรร โดยเริมแรกเมือเข้าเมนูนี
ค่าเดิมจะปรากฏขึนให้แก้ไข ให้เราแก้ไข หากรายการใดไม่มีให้ทาํ เป็ นว่าง
2) ปุ่ มคําสัง บันทึก/แสดงเงินจัดสรร/จบ เมือเลือกปุ่ มคําสังนี โปรแกรมจะตรวจสอบ หากไม่มีชือ
เงินจัดสรรเลย โปรแกรมจะให้ตงชื
ั อเงินจัดสรรใหม่ จนกว่าจะถูกต้อง เมือถูกต้องแล้ว จะได้ฟอร์มกําหนด
เงินจัดสรรให้หน่วยงาน ให้ตรวจสอบจํานวนเงินจัดสรรและเงินใช้แล้วของแต่ละหน่วยงานให้ถกู ต้อง ซึงจะได้
กล่าวในเมนู กําหนด เงินจัดสรรให้หน่วยงาน ในหัวข้อต่อไป
10.3 ข้อเสนอแนะ
10.3.1 ชือเงินจัดสรรมีไม่ครบ 10 รายการก็ได้ แต่จะต้องมีอย่างน้อย 1 รายการ
10.3.2 รายการเงินจัดสรรใดทีเคยมี แล้วลบทิง เงินทีได้รบั จัดสรร/เงินใช้แล้ว ของแต่ละหน่วยงาน
จะต้องเลือกว่า นําไปรวมกับรายการแรก หรือลบทิงไปเลย และเมือจบออกจากฟอร์มนีแล้ว จะได้ฟอร์ม
กําหนด เงินจัดสรรให้หน่วยงาน ควรตรวจสอบจํานวนเงินให้ถกู ต้องด้วย
10.3.3 หากไม่ตอ้ งการหลักฐาน ใบสรุปการใช้เงินจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน เมนูนีไม่ตอ้ งจัดทํา
ก็ได้
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. กําหนด เงินจัดสรรให้หน่วยงาน
11.1 หน้าที ใช้กาํ หนดเงินจัดสรรให้หน่วยงาน ว่าได้รบั เงินจัดสรรเท่าใด และใช้ไปแล้วเท่าใด ซึงรายชือ
เงินจัดสรรกําหนดจากเมนู กําหนด ชือเงินจัดสรร เนืองจากว่า ปี งบประมาณและปี การศึกษาจะไม่ตรงกัน
ข้อมูลงบประมาณจะเริมวันที 1 ตุลาคม ของทุกปี แต่ขอ้ มูลปี การศึกษาจะเริม 1 พฤษภาคม ของทุกปี
ดังนันข้อมูลกําหนดเงินจัดสรรให้หน่วยงาน สามารถเปลียนแปลงกําหนดค่าได้ ดังนันควรกําหนดให้ตรงกับ
ความเป็ นจริง หรือข้อมูลทีมีอยู่ในโปรแกรมปั จจุบนั แต่ละหน่วยงานได้เงินจัดสรรเท่าใด และใช้ไปแล้วเท่าใด
เวลาทีจัดทําใบเสร็จชุดใหม่ การใช้งบจัดสรรจะได้ถูกต้อง
11.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์มตามรูปที .

รูปที 11.1 แสดงฟอร์มกาํ หนด เงินจัดสรรให้หน่วยงาน หน้าคาํ แนะนาํ F3
จากรูปที 11.1 เป็ นคําแนะนําดังนี
สําหรับเมนู กําหนดชือเงินจัดสรรและกําหนดเงินจัดสรรให้หน่วยงาน เป็ นหน้าทีของงานแผนงาน
ในโปรแกรมนีจะจัดทําหรือไม่จดั ทําก็ได้
- หากจัดทํา ให้ทาํ เมนูกาํ หนดชือเงินจัดสรรและเมนูกาํ หนดเงินจัดสรรให้หน่วยงานให้ถกู ต้อง เวลา
โอนใบเสร็จลงทะเบียน ให้เลือก Option ใช้เงินจัดสรร (จะจัดทําตอนไหนก็ได้ และเมือจัดทําแล้ว เวลาโอน
ลงทะเบียน ต้องเลือก Option ใช้เงินจัดสรร)
- หากไม่จดั ทํา ไม่ตอ้ งทําเมนูกาํ หนดชือเงินจัดสรรและเมนูกาํ หนดเงินจัดสรรให้หน่วยงาน เวลาโอน
ใบเสร็จลงทะเบียน ให้เลือก Option ใช้เงินอืนๆ
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รูปที 11.2 แสดงฟอร์มกาํ หนด เงินจัดสรรให้หน่วยงาน หน้ากาํ หนดเงินจัดสรรให้หน่วยงาน
จากรูปที . มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ตารางแสดงและกําหนดชือหน่วยงาน ใช้เพือแสดงและกําหนดชือหน่วยงาน ห้ามกําหนด
ชือหน่วยงานเป็ นว่าง
2) Option group แสดง/กําหนด ใช้เพือเลือก ชือหน่วย/งบจัดสรร เป็ นการแสดงชือหน่วยงานและ
งบจัดสรรทังหมดรวมทุกโครงการ หรือเลือกงาน/โครงการ/งบจัดสรร เมือคลิกเลือกงาน/โครงการ/งบจัดสรร
จะได้ฟอร์มกําหนดงาน/โครงการ หน่วยงานที ... ชือหน่วยงาน ซึงมีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
2.1) ตารางแสดงและกําหนดชืองาน/โครงการ ใช้แสดงและกําหนดชืองาน/โครงการ
2.2) Text Box กําหนดเงินจัดสรรและเงินใช้แล้ว
2.3) ปุ่ มคําสัง เพิมงาน/โครงการ ใช้กาํ หนดเพิมรายการงาน/โครงการ
2.4) ปุ่ มคําสัง ลบ/ไม่ลบ ใช้กาํ หนดลบ หรือ ไม่ลบ งาน/โครงการ
2.5) ปุ่ มคําสัง พิมพ์ ใช้เพือพิมพ์งาน/โครงการ/จํานวนเงินจัดสรร
2.6) ปุ่ มคําสัง จบ ใช้เพือจบออกจากฟอร์มกําหนดงาน/โครงการนี
3) Text Box แสดงเงินจัดสรรและเงินใช้แล้วรวมทุกงาน/โครงการในแต่ละหน่วยงาน ใช้
แสดงเงินจัดสรรและเงินใช้แล้วรวมทุกงาน/โครงการ ในแต่ละหน่วยงาน
หมายเหตุ ค่าของเงินจัดสรรและเงินใช้แล้วจะนํามาจากทุกงาน/โครงการทีไม่ถกู ลบมารวมกัน
ไม่สามารถเปลียนแปลงค่าได้ หากผิดพลาด แก้ไขที Option งาน/โครงการ/งบจัดสรร
4) ปุ่ มคําสังเพิมหน่วยงาน ใช้สาํ หรับเพิมหน่วยงาน ซึงการเพิมหน่วยงาน 1 หน่วยงานโปรแกรม
จะเพิม งาน/โครงการย่อยให้ 1 รายการด้วย
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5) ปุ่ มคําสัง ลบ/ไม่ลบ ใช้สาํ หรับลบหรือไม่มีให้เลือกในบันทึกการใช้งานงบจัดสรร และไม่ลบหรือมี
ให้เลือกในการบันทึกการใช้งบจัดสรร
หมายเหตุ หากคลิกเลือก ปุ่ มคําสัง ลบ ทุกงาน/โครงการย่อยในหน่วยงานจะถูกลบด้วยหาก
คลิกเลือก ปุ่ มคําสัง ไม่ลบ ทุกงาน/โครงการจะถูกเรียกกลับคืน
6) ปุ่ มคําสัง พิมพ์ ใช้สาํ หรับพิมพ์งบจัดสรรและเงินใช้แล้ว ของทุกหน่วยงานตามทีเลือกพิมพ์
11.3 ข้อเสนอแนะ
11.3.1 ควรกําหนดตังแต่เริมต้นปี งบประมาณ หรือตังแต่ยงั ไม่มีใบเสร็จในโปรแกรม เพือทีจะทําให้
ข้อมูลถูกต้อง และจะเปลียนอีกที เมือมีการจัดสรรงบใหม่ หรือประมาณเดือนพฤษภาคม หรือเริมปี
การศึกษาใหม่
11.3.2 ชือเงินจัดสรร กําหนดได้ทเมนู
ี กําหนด ชือเงินจัดสรร ซึงกําหนดได้สงู สุด 10 ชือเงินจัดสรร
และต้องมีอย่างน้อย 1 ชือเงินจัดสรร
11.3.3 เงินจัดสรรให้หน่วยงาน ไม่ได้หมายความว่า จะต้องเป็ นหน่วยงาน แต่อาจเป็ นงบอืนๆ ก็ได้
เช่น งบกลาง เป็ นต้น
11.3.4 หน่วยงานใดไม่มี หรือถูกยุบ ควรสังลบ เมือลบแล้วช่องลบในตารางจะมีเครืองหมายดาว (*)
นันหมายความว่า หน่วยงานนันไม่มีให้เลือกทุกงาน/โครงการ เวลาทีบันทึกการใช้งบ
11.3.5 หากคลิกเลือก ปุ่ มคําสัง เพิมหน่วยงาน โปรแกรมจะตังชือหน่วยงานเป็ น "ชือหน่วยงานใหม่"
และในงาน/โครงการ/งบจัดสรร จะเพิม 1 งาน/โครงการ และตังชือเป็ น "งาน/โครงการใหม่"
11.3.6 หากคลิกเลือก ปุ่ มคําสัง ลบ ทุกงาน/โครงการย่อยในหน่วยงานจะถูกลบด้วยหากคลิกเลือก
ปุ่ มคําสัง ไม่ลบ ทุกงาน/โครงการจะถูกเรียกกลับคืน ดังนัน ควรเลือก Option งาน/โครงการ/งบจัดสรร
อีกครังเพือตรวจสอบ งาน/โครงการ/งบจัดสรร
. กําหนด บุคลากร
. หน้าที
ใช้กาํ หนดชือและตําแหน่งบุคลากร เพือเป็ นตัวเลือกในการเรียกใช้ เช่น ชือประธานและ
ตําแหน่ง ชือกรรมการและตําแหน่ง ฯลฯ หากแบบรายงานใดมีแต่ชอไม่
ื มีตาํ แหน่ง ก็จะเรียกใช้
แต่ชอื ทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึน เพราะไม่ตอ้ งคียช์ ือและตําแหน่งในทุกรายงาน
12.2 วิธีการทํางาน
1) ตาราง แสดงรายชือบุคลากร และตําแหน่ง ใช้แสดงและกําหนดรายชือบุคลากร
และตําแหน่ง โดยรายชือและตําแหน่งจะเป็ นตัวเลือกให้เลือกเป็ น ประธาน หรือ กรรมการ หรือ
เลือกลงตําแหน่งลงชือในรายงานต่างๆ เป็ นต้น
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รู ปที .1 แสดงฟอร์ม กาํ หนด บุคลากร
2) ปุ่ มคําสัง เพิม F ใช้สาํ หรับเพิมบุคลากรใหม่ โดยชือทีเพิมไม่สามารถลบออกได้ แต่สามารถ
แก้ไขรายการได้
3) ปุ่ มคําสัง สําเนาบุคลากร ปี งบประมาณอืน มาเป็ นของปี งบประมาณ… F ใช้สาํ หรับสําเนา
ทุกชือและตําแหน่งของบุคลากรปี งบประมาณอืน มาเป็ นของปี งบประมาณทีเลือก
) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ F9 ใช้สาํ หรับพิมพ์ชือบุคลากรออกทางเครืองพิมพ์
12.3 ข้อเสนอแนะ
12.3.1 รายชือบุคลากรเพิมแล้วไม่สามารถลบออกได้ แต่สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้ ดังนันหาก
บุคลากรลาออกหรือย้ายไป ควรเปลียนชือเป็ นบุคคลอืน
12.3.2 ในรายงาน รายชือบุคลากร มีคอลัมน์บาร์โค้ดด้วย ดังนัน คอลัมน์บาร์โค้ด สามารถค้นหา
รายชือบุคลากรด้วยบาร์โค้ดได้
. . ตําแหน่งมีสองตําแหน่งคือ ตําแหน่งเลือกเป็ นประธานและกรรมการ และตําแหน่งเลือกเพือ
ลงชือในรายงานต่างๆ
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13. กําหนด บริษัท/ห้าง/ร้าน ซือประจํา
13.1 หน้าที
ใช้กาํ หนดชือบริษัท/ห้าง/ร้านซือประจํา เพือเลือกใช้ในรายงานต่างๆ ทําให้การทํางานสะดวกรวดเร็ว
ขึน บริษัท/ห้าง/ร้านใดทีซือบ่อยมีใบเสร็จมาก ควรกําหนด บริษัท/ห้าง/ร้านไว้ ส่วนบริษัท/ห้าง/ร้านใดไม่ได้
ซือบ่อย ไม่ตอ้ งกําหนด บริษัท/ห้าง/ร้าน ซือประจําก็ได้ โดยใช้วิธีการคียข์ อ้ มูลโดยตรง
13.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์มตามรูปที 3.1

รูปที 3.1 แสดงฟอร์มกาํ หนด บริษัท/ห้าง/ร้าน ซือประจาํ
จากรูปที 3.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ตาราง แสดงชือบริษัท/ห้าง/ร้าน และชือเจ้าของหรือผู้ขาย ใช้แสดงชือบริษัท/ห้าง/ร้าน และ
ชือเจ้าของหรือผูข้ าย ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ การแก้ไขให้แก้ไขทีข้อมูลด้านล่าง
2) Text Box ทีอยู่ลงใบเสร็จ,เบอร์โทรศัพท์,ทีอยู่ลงใบสังซือ/สังจ้าง และบัญชีธนาคาร เป็ นที
อยู่ลงใบเสร็จ,เบอร์โทรศัพท์,ทีอยู่ลงใบสังซือ/สังจ้าง และบัญชีธนาคาร ทีให้กาํ หนดไว้เมือสร้างใบเสร็จ และ
เลือกบริษัท/ห้าง/ร้านประจํา ทีอยู่,เบอร์โทรศัพท์ และบัญชีธนาคาร นีจะปรากฏทีใบเสร็จ และทีใบสังซือ/
สังจ้างอัตโนมัติ
3) Text Box กําหนดข้อมูลกรณีเป็ นบุคคลธรรมดา หากร้านเป็ นบุคคลธรรมดาให้คีย์
รายละเอียดกรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
4) Text Box กําหนดข้อมูลกรณีเป็ นนิติบุคคล หากร้านเป็ นนิตบิ ุคคล ให้คียร์ ายละเอียดกรณีเป็ น
นิติบุคคล
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) ปุ่ มคําสัง ค้นหา F5 ใช้สาํ หรับ ค้นหาบริษัท/ห้าง/ร้าน ทีซือประจํา
) ปุ่ มคําสัง เพิมชือใหม่ F6 ใช้สาํ หรับเพิมชือใหม่ โดยทีชือทีเพิมไม่สามารถลบออกได้ แต่
สามารถแก้ไขรายการได้
7) ปุ่ มคําสัง ลบ F7/ไม่ลบ F8 ใช้สาํ หรับลบหรือไม่ลบชือร้าน โดยสังเกตเครืองหมายดาว (*) ใน
ช่องลบ หากมีเครืองหมายดาวในช่องลบ แสดงว่าชือร้านนันไม่สามารถเลือกใช้ได้ หากไม่มีดาวแสดงว่า
สามารถเลือกใช้ชือร้านนันได้
8) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ ใช้พิมพ์ชือบริษัท/ห้าง/ร้านออกทางเครืองพิมพ์
13.3 ข้อเสนอแนะ
13.3.1 ไม่ควรเพิมชือบริษัท/ห้าง/ร้าน ทุกใบเสร็จ ควรเพิมเฉพาะบริษัท/ห้าง/ร้านใดทีมีการซือบ่อยๆ
หรือประจํา ทีมีใบเสร็จเป็ นจํานวนมาก
13.3.2 รายชือบริษัท/ห้าง/ร้านเพิมแล้วไม่สามารถลบออกได้ แต่สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้ ดังนัน
หากบริษัท/ห้าง/ร้านใดปิ ดกิจการหรือไม่ได้ซืออีกแล้ว ควรสังลบออกหรือเปลียนชือเป็ นบริษัท/ห้าง/ร้าน อืน
แทน
. กําหนดสินค้า/บาร์โค้ด
. หน้าที
ใช้เก็บข้อมูลชือสินค้า หน่วยนับ รหัสบาร์โค้ดสินค้า และรหัสบาร์โค้ดโอนสินค้าลงทะเบียน เพือ
ประโยชน์ในการสร้างใบเสร็จได้รวดเร็ว กล่าวคือ หากมีขอ้ มูลสินค้า/บาร์โค้ดเมือใช้เครืองอ่านบาร์โค้ดยิงที
สินค้า โปรแกรมจะค้นหาจากรหัสโอนลงทะเบียนก่อน หากไม่พบจะค้นหาต่อทีสินค้า/บาร์โค้ด เมือพบก็จะ
ให้สร้างรหัสโอนลงทะเบียน ชือสินค้า และหน่วยนับให้ใบเสร็จทันที จะเร็วกว่าการใช้คียบ์ อร์ดและเม้าส์สร้าง
รายการในใบเสร็จโดยเลือกทะเบียน/ประเภท/ชนิด การเข้าใช้งานฟอร์มกําหนด สินค้า/บาร์โค้ด ทําได้ วิธี
ได้แก่
) เข้าจากเมนูหลักจัดการระบบ เมนูย่อยกําหนด สินค้า/บาร์โค้ด หรือเมนูนี เป็ นการเข้าเพือ
แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข สินค้า/บาร์โค้ด
) เข้าจากการสร้างใบเสร็จ กรณีเพิมรายการในใบเสร็จด้วยรหัสบาร์โค้ด หากยิงรหัสบาร์โค้ด
สินค้า แล้วไม่มีขอ้ มูลสินค้า/บาร์โค้ด โปรแกรมจะขึนฟอร์มสินค้า/บาร์โค้ด เพือสร้างสินค้า/บาร์โค้ดทีไม่รูจ้ กั
หรือไม่มีขอ้ มูล ศึกษาเพิมเติมจากบทที หัวข้อจัดซือ-จัดจ้าง
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. วิธีการทํางาน

รูปที .1 แสดงฟอร์มกาํ หนดสินค้า/บาร์โค้ด
จากรูปที . มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ส่วนแสดงสินค้า/บาร์โค้ดทีมีแล้ว ใช้สาํ หรับแสดงสินค้า/บาร์โค้ดทีมีแล้ว ประกอบด้วย
1.1) ตารางแสดงสินค้า/บาร์โค้ด ใช้แสดงสินค้า/บาร์โค้ดทีมีแล้ว จากรูปจะเห็นว่า มีคอลัมน์
บาร์โค้ดสินค้า คอลัมน์บาร์โค้ดโอน คอลัมน์ชือสินค้า และคอลัมน์หน่วยทีนับ แสดงว่า เมือมีการยิง
บาร์โค้ดสินค้า โปรแกรมจะค้นหาสินค้าตามบาร์โค้ด เมือพบแล้วส่งค่ากลับไปยังใบเสร็จเป็ น บาร์โค้ดโอน
ลงทะเบียน ชือสินค้า และหน่วยทีนับ
1.2) รหัสโอนของรายการสินค้าตาม Pointer ชี ส่วนนีแสดงรหัสโอนลงทะเบียนของสินค้าว่าโอนไป
ทะเบียน/ประเภท/ชนิดอะไร
1.3) ให้ขอ้ มูลในตารางสินค้า/บาร์โค้ดเรียงตามลําดับอะไร มีให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ เรียงลําดับ
ตามบาร์โค้ดสินค้า เรียงลําดับตามบาร์โค้ดโอนลงทะเบียน เรียงลําดับตามชือสินค้า และไม่เรียงลําดับ
2) ปุ่ มคําสัง เพิม/แก้ไข สินค้า ใช้สาํ หรับเพิมหรือแก้ไขสินค้า โดยสินค้าทีจะเพิมหรือแก้ไข
จะต้องมีขอ้ มูลครบ ได้แก่ บาร์โค้ดสินค้า บาร์โค้ดโอนลงทะเบียน ชือสินค้า และหน่วยทีนับ
3) ปุ่ มคําสัง ค้นหา F4 ใช้สาํ หรับค้นหาสินค้า
4) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ F5 ใช้สาํ หรับแสดงภาพก่อนพิมพ์ และพิมพ์สินค้า/บาร์โค้ด
ซึงผลการพิมพ์จะมีบาร์โค้ดอยู่ดว้ ย ทําให้การสร้างใบเสร็จทําได้ง่ายขึน กล่าวคือ แม้ไม่มีสินค้า ก็สามารถ
ยิงบาร์โค้ดจากผลการพิมพ์ได้
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. ข้อเสนอแนะ
. . หากใช้โปรแกรมร่วมกับเครืองอ่านบาร์โค้ด การกําหนดสินค้า/บาร์โค้ด มีประโยชน์มาก
เพราะจะทําให้สร้างใบเสร็จได้อย่างรวดเร็วขึน
. . สามารถนําสินค้า/บาร์โค้ดมาเพิมไว้ลว่ งหน้าได้
. . บาร์โค้ดมีหลายรหัสบาร์โค้ด เช่น Ean13 , 3of9Barcode เป็ นต้น ผูเ้ ขียนโปรแกรม
เลือกใช้บาร์โค้ดทะเบียน/ประเภท/ชนิด เป็ น 3of9Barcode เพราะมีแบบอักษร(Font) ฟรี ไม่มีลิขสิทธิ
สามารถสําเนาแจกกันได้ ซึงมีอยู่ในแผ่นซีดีรอมและอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรม(หากพิมพ์แล้วรหัสบาร์โค้ด
ไม่เป็ นรหัสแท่งแต่เป็ นตัวเลข ให้ติดตังแบบอักษรดังกล่าว) แต่รหัสบาร์โค้ดสินค้า ขึนอยู่กบั ความนิยมของ
แต่ละประเทศ ความนิยมของแต่ละบริษัท ทัวโลกนิยมใช้ Ean13 สําหรับแบบอักษร (Font) Ean13 เป็ น
แบบอักษรมีลิขสิทธิแจกกันไม่ได้ ดังนัน ผลการพิมพ์บาร์โค้ดทีติดทีสินค้า(Ean13 หรืออืนๆ) เทียบกับ
บาร์โค้ดทีพิมพ์จากโปรแกรม (3of9Barcade) อาจจะไม่เหมือนกัน แต่เวลาใช้เครืองอ่านบาร์โค้ดยิงบาร์โค้ด
จะให้รหัสตัวเลขเหมือนกัน
. กําหนด ตราโรงเรียน
15.1 หน้าที
ใช้กาํ หนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน หรือกําหนดตําแหน่งไดรฟ์ และโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์ตราโรงเรียน
สําหรับชือไฟล์ตราโรงเรียนเป็ นชืออะไรก็ได้ แต่นามสกุลไฟล์ควรเป็ นนามสกุลไฟล์ภาพ ได้แก่ BMP (Bitmap
ไฟล์),JPG (JPEG ไฟล์) เป็ นต้น หากไม่มีตราโรงเรียนไม่ตอ้ งกําหนดก็ได้ เวลาพิมพ์สามารถเลือกตราครุฑ
หรือตราเสมา หรือตรา สพฐ. แทนก็ได้
. วิธีการทํางาน

รู ปที . ฟอร์มกาํ หนด ตราโรงเรียน
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จากรูปที . มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
) ภาพตราโรงเรียน ใช้แสดงภาพตราโรงเรียน ตามตําแหน่งและชือไฟล์ทปรากฏใน
ี
Text box
ด้านล่าง หากไฟล์ทเลื
ี อกไม่ใช่ไฟล์ภาพ ภาพตราโรงเรียนจะไม่แสดง
2) ปุ่ มคําสัง ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน F4 ใช้กาํ หนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน โดยตําแหน่งไฟล์
ตราโรงเรียน หรือตําแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ทเก็
ี บไฟล์ตราโรงเรียน จะปรากฏในช่อง Text Box แสดง
ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน
3) Text Box แสดงตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน เป็ น Text Box แสดงตําแหน่งตราโรงเรียน ซึงเป็ น
ผลจากการใช้ปมุ่ คําสัง ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน หากเราจําไฟล์ ตําแหน่งและโฟลเดอร์ตราโรงเรียนได้
เราอาจคียท์ ี Text Box นีโดยตรงก็ได้
4) ปุ่ มคําสังจบ Esc ใช้เพือจบออกจากฟอร์มนี พร้อมบันทึกตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียนด้วย
. ข้อเสนอแนะ
. . ไฟล์ทเลื
ี อก ต้องเป็ นไฟล์ภาพ ได้แก่ ไฟล์ทมีี นามสกุลเป็ น BMP (Bitmap ไฟล์) JPG (JPEG ไฟล์)
เป็ นต้น หากไม่ใช่ไฟล์ภาพ ภาพตราโรงเรียนจะไม่แสดง และโปรแกรมอาจผิดพลาดได้
. . เนืองจาก ตราครุ ฑ ตราเสมา และตรา สพฐ. ทีกําหนดให้เลือกในโปรแกรมอาจไม่สวยงาม
อาจหาตราครุฑ ตราเสมา หรือตรา สพฐ. มาจากทีอืนๆ และกําหนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียนเป็ นไฟล์
ตราครุฑ ตราเสมา หรือตรา สพฐ. ทีเลือกมาจากทีอืนๆ
. . หากไม่มีตราโรงเรียน อาจใช้เครืองสแกน สแกนภาพเพือทําตราโรงเรียน การสแกนภาพ
เพือทําตราโรงเรียน ควรกําหนดขนาดกว้างและสูงเป็ นจตุรสั เวลาทีพิมพ์รายงานภาพตราโรงเรียนจะพิมพ์
ออกมาสมส่วน สวยงาม
. กําหนด ภาพพืนจอภาพ
16.1 หน้าที
ใช้กาํ หนดภาพพืนจอภาพ โดยไฟล์ทกํี าหนดเป็ นภาพพืนจอภาพ จะต้องเป็ นไฟล์ทีมีนามสกุลเป็ น
BMP (Bitmap ไฟล์) หรือ JPG (Jpeg ไฟล์) หากกําหนดไม่ถกู ต้องหรือไม่ใช่ไฟล์รูปภาพ ภาพพืนจอจะไม่
ปรากฏ
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. วิธีการทํางาน

รูปที . ฟอร์มกาํ หนดภาพพืนจอภาพ
จากรูปที . มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
1) ภาพพืนจอภาพ สําหรับภาพพืนจอภาพ ได้กาํ หนดเก็บข้อมูลไว้ เพือแสดงภาพพืนจอภาพได้
หลายภาพ ซึงมีสว่ นประกอบต่างๆ ดังนี
. ) ตารางเก็บข้อมูลภาพพืนจอภาพ เป็ นตารางสําหรับเก็บข้อมูลภาพพืนจอภาพ ซึงมีคอลัมน์
คอลัมน์ ได้แก่
. . ) คอลัมน์ แสดง หากเป็ น T หมายถึง หมายถึงให้แสดงภาพ หากเป็ น F หมายถึง ไม่ให้
แสดงภาพ วิธีการกําหนด ให้คีย์ T หรือ F
. . ) คอลัมน์ ตําแหน่งเก็บไฟล์ภาพพืนจอภาพ ใช้เก็บตําแหน่งเพือ Link แสดงภาพพืน
จอภาพ ซึงชือไดร์ฟ โฟลเดอร์ และชือไฟล์ภาพ
. ) ตัวอย่างภาพพืนจอภาพ ใช้แสดงตัวอย่างภาพพืนจอภาพ โดยทีหากตําแหน่งไดร์ฟ โฟลเดอร์
และชือไฟล์ภาพถูกต้อง ตัวอย่างภาพพืนจอภาพก็จะแสดง แต่หากตําแหน่งไดร์ฟ โฟลเดอร์ และชือไฟล์
ภาพไม่ถกู ต้อง ตัวอย่างภาพพืนจอภาพก็จะไม่แสดง สําหรับไฟล์ภาพพืนจอภาพ จะต้องมีนามสกุลเป็ น
.Jpg หรือ .Bmp
1.3) ปุ่ มคําสังเพิม F5 ใช้สาํ หรับเพิมภาพพืนจอภาพ เมือคลิกปุ่ มคําสังเพิม โปรแกรมจะเพิมรายการ
ใหม่ให้ ส่วนรายละเอียดจะสําเนา รายการสุดท้ายให้ก่อน

2-27
. ) ปุ่ มคําสังลบ F6 ไม่สามารถลบรายการได้ ให้กาํ หนดคอลัมน์แสดงเป็ น F เพือไม่ให้แสดงเป็ น
ภาพพืนจอ
. ) ปุ่ มคําสังแก้ไข F สําหรับการแก้ไขให้แก้ไขทีตารางโดยตรง
. ) ปุ่ มคําสัง เลือก F8 ใช้สาํ หรับเลือกไดรฟ์ เลือกโฟลเดอร์ และเลือกไฟล์ภาพ
) ภาพก่อนเข้าโปรแกรม ใช้สาํ หรับแสดงภาพพืนจอภาพก่อนเข้าโปรแกรม ซึงมีส่วนประกอบต่างๆ
ดังนี
. ) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนเข้าโปรแกรม F4 ใช้กาํ หนดตําแหน่งไดร์ฟ และโฟลเดอร์ทเก็
ี บไฟล์ภาพ
ตําแหน่งไดร์ฟ และโฟลเดอร์ทได้
ี จะปรากฏในช่อง Text Box แสดงตําแหน่งไดร์ฟ โฟลเดอร์ และชือไฟล์
2.2) Text Box แสดงไดร์ฟ และโฟลเดอร์ทเลื
ี อก ใช้สาํ หรับแสดงชือไฟล์ภาพ ไดร์ฟ และ
โฟลเดอร์ ทีได้จากการกําหนดโดยปุ่ มคําสัง ภาพก่อนเข้าโปรแกรม หากเราทราบชือไฟล์ภาพ ไดร์ฟ และ
โฟลเดอร์ทเก็
ี บ เราสามารถคียข์ อ้ ความโดยตรงก็ได้
. ) ตัวอย่างภาพพืนจอภาพก่อนเข้าโปรแกรม ใช้แสดงตัวอย่างภาพพืนจอภาพก่อนเข้า
โปรแกรม โดยทีหากตําแหน่งไดร์ฟ โฟลเดอร์ และชือไฟล์ภาพถูกต้อง ตัวอย่างภาพพืนจอภาพก่อนเข้า
โปรแกรมก็จะแสดง แต่หากตําแหน่งไดร์ฟ โฟลเดอร์ และชือไฟล์ภาพไม่ถกู ต้อง ตัวอย่างภาพพืนจอภาพ
ก่อนเข้าโปรแกรมก็จะไม่แสดง สําหรับไฟล์ภาพพืนจอภาพก่อนเข้าโปรแกรม จะต้องมีนามสกุลเป็ น .Jpg
หรือ .Bmp
) ปุ่ มคําสัง จบ Esc ใช้เพือจบออกจากฟอร์มนี ในขณะเดียวกันก็จดั เก็บไฟล์ภาพ ตําแหน่งและ
โฟลเดอร์ทกํี าหนด
. ข้อเสนอแนะ
. . ภาพพืนจอภาพ สามารถกําหนดได้หลายภาพ และภาพทีแสดงโปรแกรมจะสุม่ เลือก หากภาพ
ใดไม่ตอ้ งการให้แสดง ให้กาํ หนดคอลัมน์แสดงเป็ น F หากต้องการให้แสดงให้กาํ หนดคอลัมน์แสดงเป็ น T
16.3.2 ภาพพืนจอภาพและภาพพืนจอภาพก่อนเข้าโปรแกรม เป็ นของคอมพิวเตอร์เครืองใครเครืองมัน
ไม่ได้ใช้รว่ มกัน
. . หากไม่ตอ้ งการให้มีภาพพืนจอภาพก่อนเข้าโปรแกรม ให้กาํ หนด Text Box แสดงไฟล์ภาพ
ตําแหน่งและโฟลเดอร์ เป็ นว่าง
16.3.4 โปรแกรมจะแสดงภาพพืนจอได้ ต้องกําหนดไฟล์เป็ นไฟล์ภาพ ตําแหน่งไดร์ฟ และ โฟลเดอร์
ถูกต้อง
16.3.5 ไฟล์ทกํี าหนดต้องเป็ นไฟล์ภาพ ต้องเป็ นไฟล์ทมีี นามสกุลเป็ น BMP (Bitmap ไฟล์) หรือ JPG
(Jpeg ไฟล์) จึงจะแสดงภาพพืนจอได้
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17. กระชับข้อมูล/เรียงลําดับใหม่
17.1 หน้าที
ข้อมูลในโปรแกรมทีสังลบไว้ จะยังคงอยู่ยงั ไม่ถกู ลบ เพียงแต่ไม่แสดงให้เห็น ใช้เมนูนีเพือลบข้อมูล
ทีสังลบไว้ ออกจากโปรแกรมอย่างถาวร พร้อมเรียงลําดับใหม่ ซึงจะทําให้โปรแกรมทํางานได้เร็วขึน เพราะ
ข้อมูลมีนอ้ ยลง
17. วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี โปรแกรมจะแสดงข้อความ ดังรู ปที 17.1

รูปที 17. คาํ เตือนก่อนกระชับข้อมูล/เรียงลาํ ดับใหม่
จากรูปที 17. แสดงคําเตือน ให้เลือก OK ซึงโปรแกรมจะลบข้อมูลทีสังลบไว้ ออกจากโปรแกรมอย่าง
ถาวร พร้อมเรียงลําดับใหม่ ซึงจะทําให้โปรแกรมทํางานได้เร็วขึน เพราะข้อมูลมีนอ้ ยลง
17. ข้อเสนอแนะ
17. . การลบข้อมูลเรียงลําดับใหม่ จะทําให้ขอ้ มูลทีลบในโปรแกรม ถูกลบออกอย่างถาวร ทําให้
โปรแกรมมีขอ้ มูลน้อยลง การทํางานจะเร็วขึน
17. . การลบข้อมูลเรียงลําดับใหม่ จะช่วยให้ขอ้ มูลเรียงลําดับได้ถกู ต้องด้วย
. สํารองข้อมูล
18.1 หน้าที
ใช้สาํ รองข้อมูลในโปรแกรม ไปเก็บทีสือจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ไดร์ฟ C(ฮาร์ดดิสต์) หรือไดรฟ์ อืนๆ
สือจัดเก็บอืนๆ เช่น Handy Drive จุดประสงค์เพือ
1) นําข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ หากข้อมูลในเครืองเกิดมีปัญหา เช่น ไฟ้ฟ้าดับข้อมูลในโปรแกรม
เสีย ติดไวรัส ฮาร์ดดิสต์เสีย ฯลฯ
) เปลียนใจกลับมาใช้ขอ้ มูลเดิม
) สํารองเพือปรับเวอร์ชนโปรแกรม
ั
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18.2 วิธีการทํางาน
ก่อนเลือกเมนูนี ต้องแน่ใจว่าข้อมูลทีจะสํารองมีความถูกต้อง (ทุกปี งบประมาณ) สามารถเก็บสํารอง
และเรียกกลับคืนมาใช้ได้ เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์มตามรูปที .

รู ปที .1 ฟอร์มสาํ รองข้อมูล
จากรูปที .1 มีส่วนประกอบและวิธีการเลือกทํางานดังนี
) ปุ่ มคําสัง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ F4 ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ทมีี อยู่แล้ว ซึงเมือเลือก
ปุ่ มคําสังนี จะได้ฟอร์ม Select Directory ศึกษาเพิมเติมในบทที เรืองการเลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์
2) Text Box แสดงชือไดร์ฟและโฟลเดอร์ทจะเก็
ี บข้อมูลสํารอง เป็ นส่วนทีแสดงข้อความทีได้จาก
ปุ่ มคําสัง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ ดังนันจะจัดเก็บข้อมูลสํารองได้ จะต้องมีขอ้ ความใน Text Box นี
) ปุ่ มคําสัง สร้างโฟลเดอร์ย่อย F5 เป็ นการสร้างโฟลเดอร์ย่อยต่อท้าย เมือเลือกปุ่ มคําสังนี \
Text Box ด้านล่างจะคียข์ อ้ ความได้ และข้อความทีคียจ์ ะเป็ นเป็ นโฟลเดอร์ย่อยต่อท้าย เมือคียข์ อ้ ความ
เรียบร้อย โปรแกรมก็จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยต่อท้าย
หมายเหตุ ข้อความทีคียเ์ ป็ นโฟลเดอร์ย่อยต่อท้าย ไม่ควรขึนต้นด้วยตัวเลข ไม่ควรมีเครืองหมาย
ทางคณิตศาสตร์ ไม่ควรมีเว้นวรรค หากจะเว้นวรรค ควรใช้เครืองหมายขีดเส้นใต้ "_" แทน และข้อความ
ไม่ควรยาวจนเกินไป
) ปุ่ มคําสัง ตกลง/บันทึก F12 ใช้สาํ หรับบันทึกสํารองข้อมูล ไดร์ฟและโฟลเดอร์ทเลื
ี อก
) ปุ่ มคําสัง ยกเลิก Esc ใช้สาํ หรับยกเลิกไม่สาํ รองข้อมูล
18.3 ข้อเสนอแนะ
18.3.1 ก่อนสํารองข้อมูล ต้องแน่ใจว่าข้อมูลในโปรแกรมดี
18.3.2 สือจัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสต์ Handy Drive จะสํารองกีครังก็ได้
18.3.3 ควรสํารองข้อมูลบ่อยๆ หรือทุกครังก่อนเลิกใช้งาน เพราะข้อมูลทีสํารองจะได้เป็ น ปั จจุบนั
หากมีขอ้ ผิดพลาด การเรียกใช้ขอ้ มูลสํารองจะได้ขอ้ มูลทีเป็ นปั จจุบนั และไม่ตอ้ งคียข์ อ้ มูลเพิมเติมมาก
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18.3.4 ควรสํารองข้อมูลไว้หลายๆที เช่น สํารองทีไดร์ฟ C สํารองที HANDY DRIVE หากข้อมูลสํารองที
หนึงทีใดเสีย สามารถเรียกจากทีอืนมาใช้ได้ เช่น ทังโปรแกรมและข้อมูลสํารองทีไดร์ฟ C เสีย สามารถเรียก
ข้อมูลสํารองจาก HANDY DRIVE มาใช้ได้ ในทํานองเดียวกันหาก HANDY DRIVE เสียหรือหาย ก็สามารถ
เรียกสํารองจากไดร์ฟ C มาใช้ได้
18.3.5 เมนูจบการทํางาน จะมีปมุ่ คําสัง สํารองข้อมูลทีไดร์ฟ C โฟลเดอร์ Bak_Pds402_ตามด้วยวันที
ของเครืองคอมพิวเตอร์ สามารถสํารองข้อมูลได้เหมือนกันกับเมนูนี
19. เรียกใช้ข้อมูลสํารอง
19.1 หน้าที
ใช้เรียกข้อมูลทีสํารองไว้ กลับมาใช้งานคืน อาจเกิดจาก
1) เปลียนใจใช้ขอ้ มูลเก่า
) ข้อมูลในโปรแกรมเสีย เรียกใช้ขอ้ มูลสํารองแทน
) ปรับเวอร์ชนโปรแกรม
ั
กรณีที ได้โปรแกรมเวอร์ชนใหม่
ั
ให้ทาํ การปรับเวอร์ชนโปรแกรม
ั
เพือทีจะได้ทาํ งานโปรแกรมเวอร์ชนใหม่
ั
และไม่ตอ้ งคียข์ อ้ มูลใหม่ ให้ทาํ งานตามขันตอนดังนี
. ) เข้าโปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั า สังสํารองข้อมูล
. ) ติดตังโปรแกรมเวอร์ชนใหม่
ั
เข้าโปรแกรมเวอร์ชนใหม่
ั
เรียกใช้ขอ้ มูลสํารองจากเวอร์ชนั
เก่า โปรแกรมจะปรับข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
. ) ใช้ซีดีรอมโปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั าติดตังโปรแกรมอีกครัง โปรแกรมจะตรวจสอบเมือพบว่ามี
โปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั าอยู่ โปรแกรมจะมีปมุ่ คําสังให้เลือก ได้แก่
Add/Remove เพิม/ลด ส่วนประกอบ
Reinstall ติดตังซํา
Remove All เอาโปรแกรมและข้อมูลออกหมด
ให้เลือกปุ่ มคําสัง Remove All เพือเอาโปรแกรมและข้อมูลเวอร์ชนเก่
ั าออกจากโปรแกรม
19.2 วิธีการทํางาน
เนืองจากการทํางานในเมนูนี ข้อมูลในโปรแกรมจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลสํารอง และไม่สามารถเรียก
ข้อมูลในโปรแกรมกลับคืนได้ ดังนันผูท้ จะเข้
ี าเมนูนได้
ี จะต้องเป็ นเจ้าหน้าทีควบคุมระบบ หรือเจ้าหน้าทีทีได้
รหัสผ่านจากผูเ้ ขียนโปรแกรม หลังจากทีคียร์ หัสผ่านทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรมแล้ว จะได้ฟอร์มตามรู ปที 9.1
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รู ปที 9. ฟอร์มเรียกใช้ขอ้ มูลสาํ รอง
จากรูปที 9.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
) ปุ่ มคําสัง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ F4 ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ทเก็
ี บข้อมูลสํารอง วิธีการ
ทํางานศึกษาเพิมเติมจากบทที เรืองการเลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์
2) Text Box แสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ ใช้แสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ทได้
ี จากปุ่ มคําสังเลือกไดร์ฟ:\
โฟลเดอร์
) ปุ่ มคําสัง ตกลง F12 ใช้เพือตกลงเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง
) ปุ่ มคําสัง ยกเลิก Esc ใช้เพือยกเลิกการเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง
19.3 ข้อเสนอแนะ
19.3.1 หากเวอร์ชนของข้
ั
อมูลทีสํารอง ไม่ตรงกับเวอร์ชนของโปรแกรม
ั
โปรแกรมจะเลือกทํา 2 วิธี คือ
- หากข้อมูลสํารองเวอร์ชนตํ
ั ากว่าข้อมูลโปรแกรม โปรแกรมจะแปลงข้อมูลให้และใช้งานได้
- หากข้อมูลสํารองเวอร์ชนสู
ั งกว่าข้อมูลโปรแกรม โปรแกรมจะเตือนว่า ไม่รูจ้ กั ข้อมูลและไม่สามารถ
เรียกใช้ขอ้ มูลสํารองได้
19.3.2 การสํารองข้อมูล ควรสํารองบ่อยๆ หรือทุกครังทีเลิกการใช้งาน แต่การเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง
ควรเรียกใช้เมือจําเป็ นเท่านัน
19.3.3 หากเป็ นการเรียกใช้ขอ้ มูลสํารองจากโปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั า ไปเป็ นข้อมูลของโปรแกรมเวอร์ชนั
ใหม่ หรือการปรับเวอร์ชนโปรแกรม
ั
ให้ทาํ ตามขันตอนการปรับเวอร์ชนโปรแกรม
ั
ซึงได้กล่าวแล้วในหัวข้อ
การปรับเวอร์ชนโปรแกรม
ั
19.3.4 การเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง ข้อมูลสํารองจะเขียนทับข้อมูลในโปรแกรม ทําให้ขอ้ มูลในโปรแกรม
หายไป และไม่สามารถเรียกข้อมูลในโปรแกรมกลับคืนได้ ดังนัน ก่อนเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง ต้องแน่ใจว่า
ไม่ใช้ขอ้ มูลในโปรแกรมแล้ว หรือถ้าใช้ขอ้ มูลในโปรแกรมอีก ควรสํารองข้อมูลในโปรแกรมไปทีอืนก่อน
แล้วจึงสังเรียกใช้ขอ้ มูลสํารอง
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19. . มีการสํารองข้อมูลอัตโนมัติหลายเมนู (การสํารองอัตโนมัติ หมายถึง การสํารองข้อมูลโดย
ไม่ตอ้ งเลือกไดร์ฟเลือกโฟลเดอร์) ได้แก่ และเมนูจบการทํางาน ชือการสํารองอัตโนมัติ โปรแกรมฯ จะสํารอง
ข้อมูลไว้ที C:\BAK_PDS402_วันทีสํารอง เช่น :\BAK_PDS402_0101 2560 หมายถึง สํารองโปรแกรม
พัสดุโรงเรียน พรบ. . สํารองเมือวันที เดือน = มกราคม ปี พ.ศ.
เป็ นต้น การสํารองแบบ
อัตโนมัติ เมือสํารองเสร็จควร สําเนาไปทีอืนหรือเปลียนชือเป็ นโฟลเดอร์อนื เพราะหากมีการสําเนาอัตโนมัติ
อีก ข้อมูลใหม่อาจสําเนาทับข้อมูลเดิมได้
. เริมต้นโปรแกรมใหม่ (บางปี งบประมาณ)
20.1 หน้าที
ใช้เริมต้นโปรแกรมใหม่ เฉพาะปี งบประมาณทีเลือก โดยล้างข้อมูลทีมีในโปรแกรมในปี งบประมาณ
ทีเลือกทิงไป ดังนันการเริมต้นโปรแกรมใหม่ (บางปี งบประมาณ) จะใช้ในกรณีตอ้ งการล้างข้อมูลเฉพาะ
ปี งบประมาณทีเลือกทิงไป ปี งบประมาณอืนๆ ยังอยู่คงเดิม
. วิธกี ารทํางาน
เนืองจากเมนูนี เป็ นเมนูทสํี าคัญ เพราะโปรแกรมจะลบข้อมูลตามปี งบประมาณทีเลือก ดังนันผูท้ จะทํ
ี า
เมนูนได้
ี ต้องเป็ นเจ้าหน้าทีควบคุมระบบ หรือผูท้ ได้
ี รหัสผ่านเข้าโปรแกรมจากผูเ้ ขียนโปรแกรม ดังนัน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์มรับรหัสผ่านเจ้าหน้าทีควบคุมระบบ หลังจากทีคียร์ หัสผ่านถูกต้องแล้ว โปรแกรม
จะแสดงข้อความเตือนตามรู ปที .

รู ปที . คาํ เตือนเริมต้นโปรแกรมใหม่(บางปี งบประมาณ)
จากรูปที . หากเลือก OK โปรแกรมจะเตือนอีกครังเพือความแน่ใจ แล้วเมือเลือก Ok
อีกครังโปรแกรมจะเริมต้นทํางานเริมต้นโปรแกรมใหม่ (บางปี งบประมาณ) ซึงการเริมต้นโปรแกรมใหม่
(บางปี งบประมาณ) โปรแกรมจะดําเนินการดังนี
. . ลบรหัสใบเสร็จและข้อมูลในใบเสร็จทังหมด เฉพาะปี งบประมาณทีเลือก
. . ลบรหัสใบเบิกพัสดุและข้อมูลในใบเบิกพัสดุทงหมด
ั
เฉพาะปี งบประมาณทีเลือก
. . ลบบัญชีวสั ดุสินเปลือง และลบทะเบียนทรัพย์สินทังหมด เฉพาะปี งบประมาณทีเลือก
. ข้อเสนอแนะ
. . การเริมต้นโปรแกรมใหม่ (บางปี งบประมาณ) ข้อมูลจะถูกลบออกหมด เฉพาะ
ปี งบประมาณทีเลือก ดังนันหากปี งบประมาณใดทําผิด สามารถเริมต้นปี งบประมาณนันใหม่ได้
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. . การเริมต้นโปรแกรมใหม่ (บางปี งบประมาณ) จะไม่กระทบกับข้อมูลของปี งบประมาณอืน
. . การเริมต้นโปรแกรมใหม่ (บางปี งบประมาณ) จะเสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายจะต้องมีขอ้ ความ
เตือนว่า การเริมต้นโปรแกรมใหม่ ปี งบประมาณ … เสร็จสมบูรณ์ ก็แสดงว่า การเริมต้นโปรแกรมใหม่
(บางปี งบประมาณ) ถูกต้อง
. เริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปี งบประมาณ)
21.1 หน้าที
ใช้เริมต้นโปรแกรมใหม่ ทุกปี งบประมาณ โดยล้างข้อมูลทีมีในโปรแกรม ทุกปี งบประมาณ
ออกหมด พร้อมกับตังค่าเพือเริมต้นโปรแกรมใหม่
. วิธีการทํางาน
เนืองจากเมนูนี เป็ นเมนูทสํี าคัญ เพราะโปรแกรมจะลบข้อมูลทุกปี งบประมาณทิง พร้อมกับตังค่าเพือ
เริมต้นโปรแกรมใหม่ เมนูนจึี งเป็ นเมนูทสํี าคัญ ดังนันผูท้ ีจะทําเมนูนได้
ี ต้องเป็ นเจ้าหน้าทีควบคุมระบบ หรือ
ผูท้ ได้
ี รหัสผ่านเข้าโปรแกรมจากผูเ้ ขียนโปรแกรม ดังนันเมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์มรับรหัสผ่านเจ้าหน้าที
ควบคุมระบบ หลังจากทีคียร์ หัสผ่านถูกต้องแล้ว โปรแกรมจะแสดงฟอร์มเริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุก
ปี งบประมาณ) ตามรูปที .

รูปที . แสดงฟอร์มเริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปี งบประมาณ)
จากรูปที 21.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) Check Box เลือกการลบ วิธีการทํางาน หากต้องการลบออกให้ใส่เครืองหมายถูกที Check Box
หากต้องการคงไว้ ให้ปลดเครืองหมายถูกที Check Box มีทงหมด
ั
Check Box ได้แก่
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. ) ลบ ชือหน่วยงานออกหมด เช่น หมวดวิชา ฝ่ าย งาน กลุม่ สาระ ฯลฯ ซึงมีหน้าทีทํารายงาน
ขอซือ-ขอจ้าง และเก็บพัสดุ (คงไว้ รายการเพือเริมต้น)
. ) ลบ ชือบุคลากรและตําแหน่งออกหมด ชือบุคลากรและตําแหน่ง ใช้เพือเลือกทํารายงานต่างๆ
(คงไว้ รายการเพือเริมต้น)
. ) ลบ ข้อมูลบริษัท/ห้าง/ร้านทีซือประจําออกหมด ใช้เพือเลือกทํารายงานต่างๆ (คงไว้ รายการ
เพือเริมต้น)
. ) ลบ ชือสินค้า/บาร์โค้ดออกหมด ใช้เพือเลือกทําใบเสร็จ(คงไว้ รายการเพือเริมต้น)
. ) ลบ ชือประเภทและชนิด วัสดุสินเปลืองออกหมด (คงไว้ รายการเพือเริมต้น)
. ) ลบ ชือประเภทและชนิด ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ออกหมด (คงไว้ รายการเพือเริมต้น)
) ข้อความ หมายเหตุ เป็ นข้อความอธิบายวิธีการทํางาน
) ปุ่ มคําสัง ตกลง F12 ใช้สาํ หรับตกลง เพือเริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปี งบประมาณ)
. ข้อเสนอแนะ
. . การเริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปี งบประมาณ) ข้อมูลจะถูกลบออกหมด และตังค่าเพือเริมต้น
โปรแกรมใหม่ ดังนัน
- หากข้อมูลทีมีในโปรแกรมต้องการเก็บไว้ ควรสํารองเก็บไว้กอ่ น แล้วจึงเลือกเมนูนี เพือเริมต้น
โปรแกรมใหม่ (ทุกปี งบประมาณ)
- หากข้อมูลทีมีในโปรแกรมไม่ตอ้ งการเก็บไว้ (อาจเป็ นข้อมูลทีติดมากับตัวโปรแกรมหรือข้อมูล
ทีไม่ตอ้ งการ) ไม่ตอ้ งสํารองเก็บไว้ก่อน ให้เลือกเมนูนได้
ี เลย เพือเริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปี งบประมาณ)
. . การเริมต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกบางปี งบประมาณ) จะเสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายจะต้องมีขอ้ ความ
เตือนว่า การเริมต้นโปรแกรมใหม่ ทุกปี งบประมาณ เสร็จสมบูรณ์ ก็แสดงว่า การเริมต้นโปรแกรมใหม่
(ทุกปี งบประมาณ) ถูกต้อง
. . หากซือโปรแกรมมาใหม่ อาจติดตังและทดลองทํางาน เพือศึกษาระบบและวิธีการทํางาน
เมือเข้าใจระบบและวิธีการทํางานดีแล้ว ข้อมูลทีทดลองทํางานก็ไม่ได้ใช้ ให้เลือกเมนูนเพื
ี อลบข้อมูลทิงหมด
และตังค่าเพือเริมต้นโปรแกรมใหม่
. จบการทํางาน
22.1 หน้าที
ใช้จบการทํางาน ออกจากโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.
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21.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้จอภาพตามรูป .1

รู ปที .1 ฟอร์มจบการทาํ งาน
จากรูปที .1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
) ปุ่ มคําสัง สํารองข้อมูลที C:\BAK_PDS402_ตามด้วยวันทีเดือนปี พ.ศ. และจบ F8 ใช้สาํ หรับ
จบการทํางานแบบสํารองของมูลไปเก็บไว้ทไดร์
ี ฟ C โฟลเดอร์สาํ รองพัสดุโรงเรียนพรบ. ตามด้วยวันที
เดือนปี พ.ศ. ของเครืองคอมพิวเตอร์
) ปุ่ มคําสัง ไม่จบ F11 ใช้เพือเปลียนใจ ไม่จบการทํางาน
) ปุ่ มคําสัง จบ โดยไม่สาํ รองข้อมูล Esc ใช้เพือจบการทํางาน โดยไม่ได้สาํ รองข้อมูล
22.3 ข้อเสนอแนะ
22. . หากจบการทํางานแบบสํารองของมูลไปเก็บไว้ทไดร์
ี ฟ C โฟลเดอร์สาํ รองพัสดุโรงเรียน
พรบ. ตามด้วยวันทีเดือนปี พ.ศ. ของเครืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะสํารองข้อมูลให้ตามชือโฟลเดอร์
พร้อมจบการทํางาน หากเป็ นวันเดือนปี พ.ศ. เดียวกัน ก็จะสําเนาทับในโฟลเดอร์เดียวกัน
22. . สามารถจบแบบสํารองของมูลไปเก็บไว้ทไดร์
ี ฟ C โฟลเดอร์สาํ รองพัสดุโรงเรียน พรบ.
ตามด้วยวันทีเดือนปี พ.ศ. ของเครืองคอมพิวเตอร์ แล้วสําเนาโฟลเดอร์ทสํี ารองต่อไปยังไดร์ฟอืน หรือ
Handy Drive แต่หากต้องการเก็บที ไดร์ฟอืน หรือ Handy Drive ให้เลือกเมนู สํารองข้อมูล
22. . ข้อดีของการจบแบบสํารองของมูลไปเก็บไว้ทไดร์
ี ฟ C โฟลเดอร์สาํ รองพัสดุโรงเรียน พรบ.
ตามด้วยวันทีเดือนปี พ.ศ. ของเครืองคอมพิวเตอร์ คือ ง่ายและรวดเร็ว และมีวนั ทีกํากับทําให้รูว้ ่าเป็ น
ข้อมูลสํารองวันทีเท่าใด ข้อเสีย คือ หากสํารองหลายๆ ครัง หลายๆ วัน ผลก็คอื จะเกิดโฟลเดอร์สาํ รองพัสดุ
โรงเรียน พรบ. ในไดร์ฟ C จํานวนมาก วิธีแก้ไข คือ ใช้ Windows ลบโฟลเดอร์ทีไม่ตอ้ งการทิง
22. . ควรจบการทํางาน ด้วยเมนู จบการทํางาน เพราะโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้
โปรแกรมของผูใ้ ช้ หากไม่จบด้วยเมนู จบการทํางาน เช่น ปิ ดเครืองโดยไม่จบออกจากโปรแกรม ผลก็คือ
ข้อมูลการเข้าใช้โปรแกรมของผูใ้ ช้จะยังคงอยู่ ทําให้เจ้าหน้าทีควบคุมระบบต้องถอนการทํางาน
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22. . หากทํางานแบบเครือข่าย (Lan)
1) การเปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์ทาํ งาน ควรเปิ ดเครืองแม่ (Server) หรือเครืองทีมีโปรแกรมและ
ข้อมูลอยู่ และเครืองลูก (Workstation) หากไม่เปิ ดเครืองแม่ (Server) ไม่สามารถทํางานได้ เพราะเครืองลูก
ไม่สามารถเรียกใช้ขอ้ มูลจากเครืองแม่ได้
) การปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองแม่ (Server) ต้องปิ ดเป็ นเครืองสุดท้าย ห้ามปิ ดก่อน
เครืองลูก (Workstation)
) ควรติดตัง Lan แบบสายจะดีกว่า Lan แบบไม่มีสาย (Wireless) เพราะ Lan แบบสาย
รับและส่งสัญญาณมันคงและดีกว่า แบบไม่มีสาย (Wireless)

บทที 3
ทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง
ก่อนทีจะทําทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง ต้องวางแผนกันก่อน จะได้ไม่ตอ้ งเริมต้นโปรแกรมกันใหม่
หลายครัง
ระเบียบพัสดุ พรบ.35 เริมใช้ปีงบประมาณ 35 หยุดใช้วนั ที 22 สิงหาคม 2560 (อยู่ในปี งบประมาณ
2560) ดังนัน รายการใดทีเกิดในปี งบประมาณ 35 ถึงวันที 22 สิงหาคม 2560 ให้ใช้ระเบียบพัสดุ พรบ.35
หากเป็ นโปรแกรมของผูเ้ ขียนโปรแกรม ก็ให้ทาํ งานทีโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชนั 3.05.4
ระเบียบพัสดุ พรบ.60 เริมใช้วนั ที 23 สิงหาคม 2560 (อยู่ในปี งบประมาณ 2560) เป็ นต้นไป ดังนัน
รายการใดทีเกิดตังแต่วนั ที 23 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไปให้ใช้ระเบียบพัสดุ พรบ.60 หากเป็ นโปรแกรมของ
ผูเ้ ขียนโปรแกรม ก็ให้ทาํ งานทีโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนั 4.00 เป็ นต้นไป ความแตกต่าง
ระหว่าง ระเบียบพัสดุ พรบ.35 และระเบียบพัสดุ พรบ.60 มีหลายด้าน ได้แก่
1. ด้านการจัดซือ/จัดจ้าง ระเบียบพัสดุ พรบ.35 การจัดซือ/จัดจ้างมี 5 แบบ ได้แก่ วิธีตกลง
ราคา , วิธีประกวดราคา , วิธีสอบราคา , วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ส่วนระเบียบพัสดุ พรบ.60 การจัดซือ/
จัดจ้างมี 3 แบบ ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป , วิธีคดั เลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ทังระเบียบพัสดุ พรบ.
35 และระเบียบพัสดุ พรบ.60 ได้เพิมวิธีการจัดซือ/จัดจ้าง เพือให้ถกู ต้องและรัดกุม ได้แก่ วิธี e-Auction ,
e-Market , e-Bidding ฯลฯ
สําหรับโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 จะมีการจัดซือ/จัดจ้างมีให้เลือกทัง 3 แบบ ได้แก่
วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป , วิธีคดั เลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนหลักฐานการจัดซือจัดจ้าง จะทําได้เฉพาะ
วิธีเฉพาะเจาะลงเท่านัน เพราะวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อความคงที จํานวนบรรทัดคงที ทําให้เขียนโปรแกรมได้
ส่วนวิธีแบบอืน แบบรายงานมีเป็ นจํานวนมาก ข้อความ
ไม่คงที จํานวนบรรทัดก็ไม่คงที เช่น มีผเู้ สนอราคามาก จํานวนบรรทัดก็มาก ฯลฯ ทําให้การเขียน
โปรแกรมทําได้ยาก ดังนันวิธีประกาศเชิญชวนทัวไป และวิธีคดั เลือก ให้ทาํ รายงานด้วย Word ,
Excel , e-GP ฯลฯ แล้วนําใบเสร็จเข้าโปรแกรม โอนลงทะเบียน เพือให้ได้ทะเบียนคุม ได้แก่ บัญชีวสั ดุ
สินเปลือง และทะเบียนคุมทรัพย์สิน เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
2. ด้านทะเบียนคุม ระเบียบพัสดุ พรบ.35 ทะเบียนคุมมี 3 แบบ ได้แก่ บัญชีวสั ดุ
สินเปลือง , บัญชีวสั ดุถาวร และทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ต่อมาในปี งบประมาณ 2540 เริมนําทะเบียนคุมทรัพย์สิน
มาใช้ ในปี งบประมาณ 2547 เป็ นต้นไป ยกเลิกบัญชีวสั ดุถาวร ยกเลิกทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์คงเหลือเฉพาะ
บัญชีวสั ดุสินเปลือง กับทะเบียนคุมทรัพย์สินเท่านัน ระเบียบพัสดุ พรบ.35 เริมใช้ปีงบประมาณ 35 หยุดใช้
วันที 22 สิงหาคม 2560 (อยู่ในปี งบประมาณ 2560) ดังนัน ณ.วันที 22 สิงหาคม 2560 จึงมีทะเบียนคุมเพียง
2 แบบ ได้แก่ บัญชีวสั ดุสินเปลือง กับทะเบียนคุมทรัพย์สินส่วนระเบียบพัสดุ พรบ.60 เริมใช้วนั ที 23
สิงหาคม 2560 (อยู่ในปี งบประมาณ 2560) เป็ นต้นไป
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ดังนัน ณ.วันที 23 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป จึงมีทะเบียนคุมเพียง 2 แบบ ได้แก่ บัญชีวสั ดุสินเปลือง
กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เหตุผลทียกเลิก บัญชีวัสดุถาวร และทะเบียนครุ ภัณฑ์
สําหรับทะเบียนคุมพัสดุตาม พรบ.35 เริมแรกใช้ บัญชีวสั ดุสินเปลือง , บัญชีวสั ดุถาวรและ
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ผลการปรากฏว่า บัญชีวสั ดุถาวรและทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ มีปัญหาตรงทีการทําบัญชีวสั ดุ
ถาวรและทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ซือวัสดุถาวรหรือครุภณ
ั ฑ์มา 1 ตัว ต้องเขียนรายละเอียด 1 บรรทัด ดังนัน หากซือ
วัสดุถาวรหรือครุภณ
ั ฑ์หลายตัว ก็ตอ้ งเขียนหลายบรรทัด เช่น ซือโต๊ะมา 1,000 ตัว ก็ตอ้ งเขียน 1,000
บรรทัด ดังนัน จึงมีปัญหาจึงเกิดขึน คือ เจ้าหน้าทีทําไม่ทนั หรือไม่ทาํ พอมีการซือโต๊ะอีก สมมติว่า 10 ตัว
เจ้าหน้าทีคนเดิมหรือคนใหม่ ก็เขียนต่อไม่ได้ ทุกโรงเรียน ทุกสํานักงาน จะมีปัญหาเรืองบัญชีวสั ดุถาวรและ
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ พอปี งบประมาณ 40 เริมนําทะเบียนคุมทรัพย์สินมาใช้ เพือแก้ปัญหาบัญชีวสั ดุถาวรและ
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ททุี กโรงเรียนทุกสํานักงานทําไม่ทนั หรือไม่ทาํ เพราะทะเบียนคุมทรัพย์สินดีตรงที ไม่ตอ้ ง
เขียนต่อเนือง 1 รายการในใบเสร็จทีเป็ นวัสดุถาวรหรือครุภณ
ั ฑ์ จะได้ทะเบียนทรัพย์สิน 1 แผ่น ตัดปั ญหา
การเขียนต่อเนือง
สําหรับทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามระเบียบพัสดุ พรบ.35 ได้แยกเป็ น ครุภณ
ั ฑ์ทมีี ราคาไม่ถึง
5,000 บาท เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทไม่
ี ขึนบัญชี ไม่มีอายุการใช้งาน เปรียบเทียบก็เหมือนกับแทนบัญชีวสั ดุถาวร
ส่วนครุภณ
ั ฑ์ทมีี ราคาตังแต่ 5,000 บาทขึนไป เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทขึี นบัญชี มีอายุการใช้งาน เปรียบเทียบ
ก็เหมือนกับแทนทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ ปั ญหาก็เกิดขึนมาอีก เช่น ใบเสร็จหนึงซือโต๊ะมา 1 ตัวราคา 3,500 บาท
ตีเป็ นราคารวม 3,500 บาท ไม่ถึง 5,000 บาท เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทไม่
ี ขนบั
ึ ญชี ไม่มีอายุการใช้งาน แต่พอเป็ นอีก
ใบเสร็จหนึงซือโต๊ะมา 10 ตัวราคาตัวละ 3,500 บาท ตีเป็ นราคารวม 35,000 บาท เกิน 5,000 บาท
เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทีขึนบัญชี มีอายุการใช้งาน ทําให้อายุการใช้งานไม่เท่ากัน ทังทีเป็ นโต๊ะยีห้อ รุน่ แบบ
สีเดียวกัน ดังนันระเบียบพัสดุ พรบ.60 ไม่ตอ้ งแยกเป็ น ครุภณ
ั ฑ์ทมีี ราคาไม่ถึง 5,000 บาทกับครุภณ
ั ฑ์ทมีี
ราคาตังแต่ 5,000 บาทขึนไปให้ดอู ายุการใช้งานหากเป็ น 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก็ไม่ตอ้ งใส่อายุการใช้งาน
หากเกิน 2 ปี ขนไปก็
ึ
ใส่อายุการใช้งาน
3. ด้านราคากลาง ตามระเบียบพัสดุ พรบ.35 ราคากลางหรือราคาอ้างอิง เป็ นเพียงราคา/ตัว
เท่านัน ไม่มีราคารวมราคากลาง แต่ตามระเบียบพัสดุ พรบ.60 จะมีราคากลางและราคารวมราคากลาง
เพือนํามาเปรียบเทียบกับราคาทีซือจริง
4. ด้านอืน ๆ ยังมีดา้ นอืนๆ อีกหลายด้าน แต่ละไม่กล่าวถึง เพราะไม่เกียวกับโปรแกรมให้ศึกษา
เพิมเติมได้จาก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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สําหรับเมนูบาร์ ทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง มีเมนูย่อยต่าง ๆ ให้เลือกดังนี
1. ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
2. ทะเบียนทรัพย์สิน
2.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.2 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2.3 รายงานทะเบียนทรัพย์สิน
2.4 หาค่าเสือมราคา
3. จัดซือ/จัดจ้าง
สําหรับเมนูต่างๆ มีรายละเอียดวิธีการทํางานดังนี
1. ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
1.1 หน้าที
ตามเอกสาร “การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปี งบประมาณ 2540” มีการแบ่งทะเบียน
ออกเป็ น 3 ทะเบียน ได้แก่ บัญชีวสั ดุสินเปลือง บัญชีวสั ดุถาวร และทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ แต่ละทะเบียนแยก
เป็ นประเภทหลายประเภท และแต่ละประเภทแยกเป็ นชนิดหลายชนิด ดังนัน จึงต้องมีเมนู ทะเบียน/
ประเภท/ชนิด เพือสร้างทะเบียน/ประเภท/ชนิด แล้วนําทะเบียน/ประเภท/ชนิดไปสร้างใบเสร็จพร้อมมีรหัสโอน
ลงทะเบียน อีกทังเป็ นตัวเลือกในการแสดงและพิมพ์ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
สําหรับเมนู ทะเบียน/ประเภท/ชนิด มีหน้าทีหลายอย่าง ขึนอยู่กบั การเรียกใช้ โดยแยกได้ดงั นี
1) เรียกใช้เพือ เพิม ลบ แก้ไข พิมพ์ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด เข้าใช้งานได้โดยเลือกเมนูหลัก
ทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง เมนูย่อยทะเบียน/ประเภท/ชนิด หรือเข้าใช้จากฟอร์มต่างๆ ทีมีปมุ่ คําสัง
ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ซึงจะได้กล่าวในรายละเอียดวิธีการทํางานต่อไป
2) เรียกใช้จากการเพิมรายการใหม่ให้ใบเสร็จ ในการซือพัสดุ แน่นอนต้องมีใบเสร็จ เมือนํา
ใบเสร็จเข้าโปรแกรม รายการทุกรายการในใบเสร็จต้องมีรหัสโอนลงทะเบียน โดยเลือกจาก ทะเบียน/
ประเภท/ชนิด เวลาโอนลงทะเบียนทุกรายการก็จะลงทะเบียนไปตามรหัสโอนลงทะเบียนรหัสโอนลงทะเบียน
จะมี 13 หลัก แบ่งออกเป็ นเลข 3 ชุด คือ
ชุดที 1 มี 1 หลัก ได้แก่ หลักที 1 แทน ทะเบียน (1=สินเปลือง , 3=ครุภณ
ั ฑ์)
ชุดที 2 มี 5 หลัก ได้แก่ หลักที 2-6 แทน ประเภท
ชุดที 3 มี 7 หลัก ได้แก่ หลักที 7-13 แทน ชนิด
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เช่น ซือกระดาษ เลือกจาก วัสดุสินเปลือง ประเภทวัสดุสาํ นักงาน ชนิดกระดาษ จะได้
รหัสโอนลงทะเบียนเป็ น 1000010000001 (1=วัสดุสินเปลือง 00001=วัสดุสาํ นักงาน 0000001=ชนิด
กระดาษ) เป็ นต้น
เมือรายการทุกรายการในใบเสร็จนําเข้าโปรแกรม ทุกรายการจะมีรหัสโอนลงทะเบียน เวลา
สังโอนใบเสร็จลงทะเบียน ทุกรายการก็จะลงทะเบียนไปตามรหัสโอนลงทะเบียน
หมายเหตุ สามารถใช้เครืองอ่านบาร์โค้ด เพือเพิมรายการใหม่ให้ใบเสร็จได้
3) เรียกใช้จากการแก้ไขรหัสโอนลงทะเบียน ในการนําใบเสร็จเข้าโปรแกรม ทุกรายการในใบเสร็จ
ต้องมีรหัสโอนลงทะเบียน หากสร้างใบเสร็จและกําหนดรหัสโอนลงทะเบียนผิด สามารถแก้ไขรหัสโอน
ลงทะเบียนได้โดยเลือกจากทะเบียน/ประเภท/ชนิด
4) หารหัสโอนลงทะเบียนให้บาร์โค้ดสินค้า รหัสโอนลงทะเบียนเป็ นตัวเลข 13 หลัก และ
รหัสบาร์โค้ดสินค้า เป็ นตัวเลขคนละชุดกัน สามารถกําหนดรหัสโอนลงทะเบียนให้รหัสบาร์โค้ดสินค้าได้
เพือให้มีการลงทะเบียนสินค้าตามรหัสโอนลงทะเบียน เช่น กระดาษ มีมากมายหลายยีห้อ ได้แก่ ดับเบิลเอ
ไอคิวแบรนด์ ควอลิตี ฯลฯ หากเรากําหนด ”ชนิด” เป็ นกระดาษทุกยีห้อ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ก็จะมี
ขนาดใหญ่และมากมาย ดังนัน ไม่ว่าจะเป็ นกระดาษยีห้ออะไร บาร์โค้ดเป็ นอย่างไร ก็ให้โอนลงทะเบียน
ตําแหน่งเดียวคือ บัญชีวสั ดุสินเปลือง ประเภทวัสดุสาํ นักงาน ชนิดกระดาษ (หรือ 1= วัสดุสินเปลือง
00001=ประเภทวัสดุสาํ นักงาน 0000001=ชนิดกระดาษ) เป็ นต้น ดังนัน เมือมีการซือกระดาษ ไม่ว่าจะ
เป็ นยีห้อใดเมือมีการยิงบาร์โค้ด รหัสโอนลงทะเบียนก็จะโอนไปยังตําแหน่งเดียวกัน ส่วนใบเสร็จในโปรแกรม
จะขึนคําว่า กระดาษ ก่อนแล้วจึงแก้ไขเป็ นกระดาษดับเบิลเอ กระดาษไอคิวแบรนค์ ฯลฯ ในทํานองเดียวกัน
นอกจากชนิด “กระดาษ” แล้วยังมีสินค้าหรือพัสดุอีกหลายอย่าง ทีควรรวมเป็ นชนิดเดียวกัน เช่น
หนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์,มติชน ฯลฯ ให้อยู่ในชนิดของหนังสือพิมพ์) วารสาร (ผูจ้ ดั การ,มติชนราย
สัปดาห์ ฯลฯ ให้อยู่ในชนิดวารสาร) ปูนซีเมนต์ (ตราเสือ,ตราช้าง,ตราเพชร ฯลฯ ให้อยู่ในชนิดปูนซีเมนต์)
อาหารกลางวัน (พริก,มะนาว,นําปลา ฯลฯ ให้อยู่ในชนิดอาหารกลางวัน) เป็ นต้น
5) เรียกใช้จากทะเบียนทรัพย์สิน ทุกใบเสร็จทีนําเข้าโปรแกรม หากมีรหัสโอนลงทะเบียนเป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ เมือโอนลงทะเบียน นอกจากโปรแกรมจะสร้างทะเบียนครุภณ
ั ฑ์แล้วโปรแกรมยังสร้างทะเบียน
ทรัพย์สินให้ดว้ ย หากมีการกําหนดอายุการใช้งาน ก็จะมีการคิดค่าเสือมราคา ดังนันตังแต่การสร้างใบเสร็จ
จะมีการเลือกทะเบียน/ประเภท/ชนิด อีกกรณีหนึงก็คือกรณี พัสดุชาํ รุ ด แต่ยงั สามารถซ่อมใช้งานได้ ศึกษา
เพิมเติมจากเมนู ทะเบียนทรัพย์สิน
ในเมนูนจะกล่
ี
าวถึงกรณีที 1 การ เพิม ลบ แก้ไข พิมพ์ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด เข้าใช้โดยเลือกเมนู
ทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง เมนูยอ่ ยทะเบียน/ประเภท/ชนิด หรือเข้าใช้จากฟอร์มต่างๆ ทีมีปมุ่ คําสัง
ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
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1.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูหลัก ทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง เมนูย่อยทะเบียน/ประเภท/ชนิด หรือเข้าใช้จากฟอร์ม
ต่างๆ ทีมีปมุ่ คําสัง ทะเบียน/ประเภท/ชนิด จะได้ฟอร์มตามรูปที 1.1

รู ปที 1.1 ฟอร์มทะเบียน/ประเภท/ชนิด
จากรูปที 1.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ส่วนของการเลือกทะเบียนและส่วนทีเกียวข้องกับทะเบียน มีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่
1.1) Text Box เพิม/ลบ/แก้ไข ทะเบียน ใช้สาํ หรับคียต์ วั เลขเพือเลือกทะเบียนซึงคียต์ วั เลขได้
เพียง 2 แบบเท่านัน ได้แก่ คียเ์ ลข 1 แทนเลือกบัญชีวสั ดุสินเปลือง และคียเ์ ลข 3 แทนเลือกทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์
1.2) Option Group เลือกทะเบียน ใช้สาํ หรับเลือกทะเบียน มีให้เลือก 3 Option ได้แก่
Option บัญชีวสั ดุสินเปลือง F2 , Option บัญชีวสั ดุถาวร F3 และ Option ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ F4 สําหรับ
Option บัญชีวสั ดุถาวร F3 จะเลือกไม่ได้ เพราะบัญชีวสั ดุถาวรเลิกใช้แล้ว
1.3) Pageframe รายละเอียดทะเบียนตามเลือก ซึงรายละเอียดจะขึนอยู่กบั ปี งบประมาณ
ทีเลือก
1.4) ปุ่ มคําสัง บัญชีวสั ดุสินเปลือง F11 หรือปุ่ มคําสัง ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ F11 เป็ นปุ่ มคําสัง
ทีมีชือเปลียนไปตามทะเบียนทีเลือก ใช้เพือแสดง แก้ไข พิมพ์บญ
ั ชีวสั ดุสินเปลือง ส่วนบัญชีวสั ดุถาวรและ
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะเลิกใช้แล้ว
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2) ส่วนของการเลือกประเภทและส่วนทีเกียวข้องกับประเภท มีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่
.2.1) ตารางเลือกประเภท ใช้สาํ หรับเลือกประเภท ทังประเภทวัสดุสินเปลือง และประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ วิธีการเลือกคือ ให้คลิกทีประเภททีต้องการ หรือเลือนตําแหน่ง (Pointer) ไปยังประเภททีต้องการ
2.2) Text Box เลือกประเภท อยู่ดา้ นบนเหนือตารางเลือกประเภท โดยมี 2 Text Box
โดยที Text Box แรกหรือด้านหน้า จะรับค่าคียร์ หัสประเภท ส่วน Text Box หลังจะแสดงประเภทตาม
ตําแหน่ง (Pointer) ชี
2.3) ปุ่ มคําสัง รูปสามเหลียมชีขึน F6 (ไปประเภท รายการแรก F6) ใช้สาํ หรับเลือนตําแหน่ง
(Pointer) ไปประเภทรายการแรก
2.4) ปุ่ มคําสัง รูปสามเหลียมชีลง F7 (ไปประเภท รายการสุดท้าย F7) ใช้สาํ หรับเลือน
ตําแหน่ง (Pointer) ไปประเภทรายการสุดท้าย
2.5) ปุ่ มคําสัง ค้นหาประเภท ^F ใช้สาํ หรับค้นหาประเภท
2.6) ปุ่ มคําสัง เพิมประเภท ^G ใช้สาํ หรับเพิมประเภท สําหรับการเพิมประเภททังบัญชีวสั ดุ
สินเปลือง และทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ เมือคลิกปุ่ มคําสังเพิมประเภท โปรแกรมจะเพิมประเภท 1 ประเภท เป็ น
รายการสุดท้ายต่อจากรายการเดิม พร้อมกับเพิมชนิดในประเภททีเพิมใหม่ 1 ชนิด ต่อจากนันให้ผใู้ ช้
โปรแกรมแก้ไขชือประเภท ชนิด และรายละเอียดให้ถกู ต้อง
2.7) ปุ่ มคําสัง พิมพ์ประเภท ^H ใช้สาํ หรับพิมพ์ประเภท เมือคลิกปุ่ มคําสังนี โปรแกรมจะ
แสดงภาพก่อนพิมพ์ ต่อจากนันให้คลิกทีแถบเครืองมือรู ปเครืองพิมพ์ เพือพิมพ์ออกกระดาษ หรือคลิกทีแถบ
เครืองมือรู ปประตูลกู ศรชีออก เพือปิ ดภาพก่อนพิมพ์และไม่พิมพ์ออกเครืองพิมพ์ ควรใช้เม้าส์คลิกทีประเภท
เพือเป็ นรายการแรกทีพิมพ์ออกเครืองพิมพ์
3) ส่วนของการเลือกชนิดและส่วนทีเกียวข้องกับชนิด มีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่
3.1) ตารางเลือกชนิด ใช้สาํ หรับเลือกชนิด ทังชนิดวัสดุสินเปลือง และชนิดครุภณ
ั ฑ์ วิธี
การเลือกคือ ให้คลิกทีชนิดทีต้องการ หรือเลือนตําแหน่ง (Pointer) ไปยังชนิดทีต้องการ
3.2) Text Box เลือกชนิด อยู่ดา้ นบนเหนือตารางเลือกชนิด โดยมี 3 Text Box โดยที Text
Box แรกหรือด้านหน้า จะรับค่าคียร์ หัสชนิด ส่วน Text Box ทีสองหรือตรงกลางจะแสดงชนิดตามตําแหน่ง
(Pointer) ชี และ Text Box สุดท้าย จะแสดงรหัสบาร์โค้ดของทะเบียน/ประเภท/ชนิด ซึงรหัสบาร์โค้ดหรือ
โอนลงทะเบียนจะมี 13 หลัก แบ่งออกเป็ นเลข 3 ชุด คือ
ชุดที 1 มี 1 หลัก ได้แก่ หลักที 1 แทน ทะเบียน (1=สินเปลือง , 3=ครุภณ
ั ฑ์)
ชุดที 2 มี 5 หลัก ได้แก่ หลักที 2-6 แทน ประเภท
ชุดที 3 มี 7 หลัก ได้แก่ หลักที 7-13 แทน ชนิด
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3.3) ปุ่ มคําสัง รูปสามเหลียมชีขึน F8 (ไปปชนิด รายการแรก F8) ใช้สาํ หรับเลือนตําแหน่ง
(Pointer) ไปชนิดรายการแรก
3.4) ปุ่ มคําสัง รูปสามเหลียมชีลง F9 (ไปชนิด รายการสุดท้าย F9) ใช้สาํ หรับเลือนตําแหน่ง
(Pointer) ไปชนิดรายการสุดท้าย
3.5) ปุ่ มคําสัง ค้นหาชนิด ^J ใช้สาํ หรับค้นหาชนิด
3.6) ปุ่ มคําสัง เพิมชนิด ^G ใช้สาํ หรับเพิมชนิด สําหรับการเพิมชนิด ทังบัญชีวสั ดุสินเปลือง
และทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ เมือคลิกปุ่ มคําสังเพิมชนิด โปรแกรมจะเพิมชนิด 1 ชนิด เป็ นรายการสุดท้ายต่อจาก
รายการเดิม ต่อจากนันให้ผใู้ ช้โปรแกรมแก้ไขชือประเภท ชนิด และรายละเอียด ให้ถกู ต้อง
3.7) ปุ่ มคําสัง พิมพ์ชนิด ^H ใช้สาํ หรับพิมพ์ชนิด เมือคลิกปุ่ มคําสังนี โปรแกรมจะแสดงภาพ
ก่อนพิมพ์ ต่อจากนันให้คลิกทีแถบเครืองมือรูปเครืองพิมพ์ เพือพิมพ์ออกกระดาษ หรือคลิกทีแถบเครืองมือ
รูปประตูลกู ศรชีออก เพือปิ ดภาพก่อนพิมพ์และไม่พิมพ์ออกเครืองพิมพ์ ควรใช้เม้าส์คลิกทีชนิดเพือเป็ น
รายการแรกทีพิมพ์ออกเครืองพิมพ์
4) ส่วนของการค้นหา ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ด้วยรหัสบาร์โค้ด สําหรับส่วนนีมีเพียง
ปุ่ มคําสังเดียว คือ ปุ่ มคําสัง F12-BAR เมือใช้เม้าส์ชีจะขึนคําอธิบาย (Tooltiptext) เป็ นค้นหา ทะเบียน/
ประเภท/ชนิด ด้วยรหัสบาร์โค้ด เมือคลิกเลือกปุ่ มคําสังนีแล้วจะได้ Text Box รับค่ารหัสบาร์โค้ด สามารถ
ใช้เครืองอ่านบาร์โค้ดอ่านรหัสบาร์โค้ดทะเบียน/ประเภท/ชนิด หรือจะคียต์ วั เลขรหัสบาร์โค้ดก็ได้ สําหรับ
รหัสบาร์โค้ดทะเบียน/ประเภท/ชนิด สามารถพิมพ์ได้จากปุ่ มคําสัง พิมพ์บาร์โค้ด ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ^M
หรืออ่านได้จากผลการพิมพ์ใบเสร็จ หรืออ่านได้จากผลการพิมพ์บญ
ั ชีวสั ดุสินเปลือง หรืออ่านได้จาก
ผลการพิมพ์ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
5) ส่วนของการพิมพ์บาร์โค้ด ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ในส่วนนีมีเพียงปุ่ มคําสังเดียว คือ
ปุ่ มคําสังพิมพ์บาร์โค้ด ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ^M ซึงจะเป็ นการพิมพ์ทะเบียน/ประเภท/ชนิดและรหัสบาร์โค้ด
เก็บไว้ใช้คน้ หาหรือใช้กบั เครืองอ่านบาร์โค้ด ซึงจะสะดวกในการค้นหาทะเบียน/ประเภท/ชนิด
การจัดทํา บัญชีวัสดุสินเปลือง F11 เมือเลือกปี งบประมาณทํางาน ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ทีเป็ น
บัญชีวสั ดุสินเปลือง โดยคลิกทีปุ่ มคําสัง บัญชีวสั ดุสินเปลือง F11 หากชนิดวัสดุสินเปลืองนันมีรายการโอน
ลงทะเบียน จะได้ฟอร์มตามรูปที 1.2
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รู ปที 1.2 ฟอร์มบัญชีวสั ดุสนเปลื
ิ อง
จากรูปที 1.2 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ข้อความแสดงชือฟอร์ม เช่น [ปี งบประมาณ 61] พิมพ์บญ
ั ชีวสั ดุสินเปลือง [ข้อมูลสําเนาเพือ
แสดงและพิมพ์ แก้ไขจะไม่บนั ทึกจัดเก็บ] เป็ นต้น จากข้อความแสดงชือฟอร์ม แสดงว่าเป็ นบัญชีวสั ดุ
สินเปลืองของปี งบประมาณ 2561 ส่วนข้อความสําเนาเพือแสดงและพิมพ์ แก้ไขจะไม่บนั ทึกจัดเก็บ
หมายความว่า โปรแกรมได้สาํ เนาข้อมูลบัญชีวสั ดุสินเปลืองทีใช้รว่ มกัน (ไฟล์สว่ นรวม) ในเครืองแม่ข่าย
(Server) มาเก็บไว้ทเครื
ี องทีทํางาน (ไฟล์สว่ นตัว) ซึงสามารถแก้ไขได้แต่จะไม่จดั เก็บข้อมูล สามารถแก้ไข
เพือส่งค่าพิมพ์ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ
1. หากทํางานเพียงเครืองเดียว โปรแกรมจะสําเนาข้อมูลบัญชีวสั ดุสินเปลืองทีใช้รว่ มกัน
(ไฟล์สว่ นรวม) มาเก็บไว้ทเครื
ี องทีทํางานอยู่ ก็คอื เครืองเดียวกัน (ไฟล์สว่ นตัว)
2. หากพบข้อความผิด เช่น รับจาก/จ่ายให้ จํานวนรับ เลขทีเอกสารผิด ต้องแก้ไขทีใบเสร็จ
และการโอนลงทะเบียน โดยกลับไปทีจัดซือจัดจ้าง แล้วถอนการลงทะเบียน แล้วแก้ไขใบเสร็จ และโอน
ลงทะเบียนใหม่ โดยกําหนดค่าต่างๆ ให้ถกู ต้อง
2) รายละเอียดของวัสดุสินเปลือง ได้แก่ แผ่นที ประเภท ชือหรือชนิดวัสดุ ขนาดหรือลักษณะ
หน่วยทีนับ รหัส ทีเก็บ จํานวนอย่างสูง จํานวนอย่างตํา และคงเหลือยกมาจากปี งบประมาณทีแล้ว
เป็ นรายละเอียดของวัสดุสินเปลืองทีเลือก หากพบข้อผิดพลาด ให้แก้ไขทีฟอร์มทะเบียน/ประเภท/ชนิด
ตรงรายละเอียดวัสดุสินเปลือง
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3) ตารางแสดงรายละเอียดรับ-จ่าย-คงเหลือ แสดงข้อมูลบัญชีวสั ดุสินเปลือง ตามชนิดทีเลือก
ซึงข้อมูลทีแสดงเกิดจากการโอนใบเสร็จลงทะเบียน
หมายเหตุ
1. ในแต่ละปี งบประมาณ สามารถเอาใบเสร็จในปี งบประมาณ เข้าโปรแกรมก่อนหลังได้โดย
ไม่ตอ้ งเรียงลําดับใบเสร็จ เช่น ใบเสร็จกลางปี งบประมาณอาจเอาเข้าก่อนใบเสร็จต้นปี งบประมาณ เป็ นต้น
แต่วนั เดือนปี ทีโอนลงทะเบียน จะต้องกําหนดให้ถกู ต้อง เพราะข้อมูลบัญชีวสั ดุสินเปลือง บัญชีวสั ดุถาวร
และทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ จะเรียงจากวันเดือนปี ตน้ ปี งบประมาณไปวันเดือนปี สินสุดปี งบประมาณ แล้วให้
เลขหน้าและเลขบรรทัด หากวันเดือนปี โอนลงทะเบียนไม่ถกู ต้อง ก็จะทําให้บญ
ั ชีวสั ดุสินเปลือง บัญชีวสั ดุ
ถาวร และทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ผิดพลาดไปด้วย
2. เนืองจากปั จจุบนั มีการจัดเก็บ ทะเบียนทรัพย์สิน แทนทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ในหลักฐาน
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน จะมีทรัพย์สินเป็ นกลุม่ /หน่วย/ชุด และมีหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนันในโปรแกรมจึงเป็ น
การซือมา 1 ใบเสร็จ แล้วโอนลงทะเบียนและเบิกไปใช้ทงั 1 ใบเสร็จ เพือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหรือเก็บ
พัสดุ ไม่เหมือนโปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั า ทียังไม่มีทะเบียนทรัพย์สิน สามารถซือมา 1 ใบเสร็จ แล้วโอน
ลงทะเบียน จะเบิกไปใช้ทงั 1 ใบเสร็จก็ได้ หรือจะโอนลงทะเบียนก่อน แล้วใครต้องการก็มาเบิกทีหลังก็ได้
4) ปุ่ มคําสัง บัญชีวัสดุสินเปลือง แยกฝ่ าย/กลุ่มฯ/งาน F8 ใช้สาํ หรับแสดงและพิมพ์บญ
ั ชีวสั ดุ
สินเปลืองแยกฝ่ าย/กลุม่ ฯ/งาน F8
5) ปุ่ มคําสัง ฟอร์มพิมพ์ F9 ใช้สาํ หรับเรียกใช้ฟอร์มพิมพ์ เพือตังค่าพิมพ์บญ
ั ชีวสั ดุสินเปลือง
การจัดทํา ทะเบียนครุ ภัณฑ์ F11 ปุ่ มคําสังนีไม่สามารถเลือกได้ เพราะทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
เลิกใช้แล้ว
1.3 ข้อเสนอแนะ
1.3.1 สําหรับทะเบียน/ประเภท/ชนิด จะถูกเรียกใช้ได้ทกุ ปี งบประมาณ ไม่ว่าจะสร้างทะเบียน/
ประเภท/ชนิด ปี งบประมาณใด ปี งบประมาณอืนๆ ก็สามารถเรียกใช้ได้ ดังนัน ไม่ควรเปลียนค่ากลับไปมา
เพราะจะทําให้ผิดพลาดได้ เช่น ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน ชนิดโต๊ะ แล้วเปลียนเป็ น
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน ชนิดเก้าอี ผลก็คือ การจัดเก็บข้อมูลแต่ละปี งบประมาณ
ก็จะผิดพลาดได้ ส่วนรายละเอียดของแต่ละปี งบประมาณ จะไม่เกียวข้องกัน ดังนันแต่ละปี งบประมาณ
สามารถแก้ไขได้โดยอิสระ โดยมีขอ้ ความกํากับไว้ เช่น บัญชีวสั ดุสินเปลือง ปี งบประมาณ 61 และทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์ ปี งบประมาณ 61 เป็ นต้น
1.3.2 การพิมพ์บาร์โค้ด ทะเบียน/ประเภท/ชนิด จะพิมพ์แบบอักษรบาร์โค้ดได้ จะต้องติดตังแบบ
อักษร (Font) ชือไฟล์ 3of9Barcode.ttf ซึงมีอยู่ในแผ่นซีดีทส่ี งมาและมีอยู่ในโฟล์เดอร์โปรแกรมฯ ศึกษา
เพิมเติมในเรืองของ การติดตังแบบอักษร (Font)
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1.3.3 หากมีเครืองอ่านบาร์โค้ด จะทําให้คน้ หา ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ได้เร็วขึน แต่หากไม่มี
เครืองอ่านบาร์โค้ด สามารถคียต์ วั เลขรหัสบาร์โค้ดเพือค้นหาทะเบียน/ประเภท/ชนิดได้
1.3.4 ข้อความสําเนาเพือแสดงและพิมพ์ แก้ไขจะไม่บนั ทึกจัดเก็บ หมายความว่า โปรแกรม
ได้สาํ เนาข้อมูลทีใช้รว่ มกัน (ไฟล์สว่ นรวม) ในเครืองแม่ข่าย (Server) มาเก็บไว้ทเครื
ี องทีทํางาน (ไฟล์สว่ นตัว)
ซึงสามารถแก้ไขได้แต่จะไม่จดั เก็บข้อมูล สามารถแก้ไขเพือส่งค่าพิมพ์ได้ตามต้องการ
1.3.5 วัสดุสินเปลือง เป็ นพัสดุทใช้
ี แล้วหมดไป ดังนัน จึงทําหนึงปี งบประมาณแล้วก็เริมใหม่ โดยมี
คงเหลือยกมาจากปี งบประมาณทีแล้ว
1.3.6 ในเอกสาร “การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ” มีทะเบียน 3 แบบได้แก่ วัสดุ
สินเปลือง วัสดุถาวร และครุภณ
ั ฑ์ แต่ละแบบมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีหลายชือ ซึงเอกสาร
ได้ยกตัวอย่างให้ดเู ท่านัน โรงเรียนสามารถเพิมเติมประเภทและชนิดได้ตามต้องการ และแต่ละโรงเรียน
ไม่จาํ เป็ นต้องมีทะเบียน/ประเภท/ชนิดเหมือนกัน ขึนอยู่กบั การซือพัสดุ บางอย่างเป็ นพัสดุทเกิ
ี ดขึนใหม่ เช่น
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หน่วยความจํา (Handy Drive) ก็ตอ้ งตังชนิดขึนใหม่ เป็ นต้น
1.3.7 ควรพิมพ์บาร์โค้ด ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ^M เก็บไว้ เพราะหากเผลอทําข้อความประเภท
ข้อความชนิด หายไป สามารถทีจะเปลียนกลับเป็ นค่าเดิมได้
1.3.8 การพิมพ์บญ
ั ชีวสั ดุสินเปลือง มีการตังค่าให้เลือกพิมพ์เป็ นหน้าๆ หากทังปี งบประมาณ
ยังเอาใบเสร็จเข้าโปรแกรมไม่หมด แต่ละหน้าข้อมูลอาจเปลียนแปลงไป ดังนัน อาจรอจนกว่าเอาใบเสร็จ
ทังปี งบประมาณเข้าโปรแกรมได้หมด แล้วจึงพิมพ์บญ
ั ชีวสั ดุสินเปลือง ไว้เป็ นหลักฐาน
2. ทะเบียนทรัพย์สิน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบ วิธีการ การจัดเก็บ และการจัดทําทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือให้หน่วยงานราชการได้ยดึ ถือปฎิบตั ิ ผูเ้ ขียนโปรแกรมได้ศกึ ษาและนํามาจัดทําโปรแกรม
โดยมีเมนูย่อยให้เลือกดังนี
2.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.2 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2.3 รายงานทะเบียนทรัพย์สิน
2.4 หาค่าเสือมราคา
สําหรับแต่ละเมนูย่อย มีวิธีการทํางานดังนี
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2.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.1.1 หน้าที
ใช้สาํ หรับแสดง เพิม ลบ แก้ไข และพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การเข้าใช้ฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทําได้ 3 วิธี ได้แก่
1) เข้าจากเมนูหลักทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง เมนูย่อยทะเบียนทรัพย์สิน และเมนูย่อยทะเบียน
คุมทรัพย์สิน ต่อจากนันจะได้ฟอร์มเลือกปี งบระมาณทํางาน ให้เลือกปี งบประมาณทํางานให้ถูกต้อง ก็จะเข้า
ฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2) เข้าจากฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ ในฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ จะมีไตเติลบาร์ขนข้
ึ อความ
“[ ปี งบประมาณ… ] ทําหลักฐานต่างๆ รหัสใบเสร็จ …” เช่น [ ปี งบประมาณ 61] ทําหลักฐานต่างๆ
รหัสใบเสร็จ 2 หมายความว่า กําลังทํางานในฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ เป็ นข้อมูลของปี งบประมาณ 61
เป็ นใบเสร็จหมายเลข 2 หากรายการในใบเสร็จมีรายการทีเป็ นครุภณ
ั ฑ์ และได้โอนลงทะเบียนแล้ว
การเลือนตําแหน่งหรือ Pointer ไปยังรายการในใบเสร็จทีเป็ นครุภณ
ั ฑ์ ปุ่ มคําสัง ทะเบียนทรัพย์สิน(Pointer ชี)
F7 จะสามารถคลิกเลือกได้ และเมือคลิกเลือกจะได้ฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตําแหน่งครุภณ
ั ฑ์ทเลื
ี อกทันที
3) เข้าจากฟอร์มทีมีปมุ่ คําสัง ทะเบียนทรัพย์สิน ทุกฟอร์มทีมีปมุ่ คําสัง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เมือคลิกเลือกแล้ว จะได้ฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สินทันที
การเกิดรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกิดได้ 2 วิธี
1) เกิดจากการโอนใบเสร็จลงทะเบียน โดยใบเสร็จทุกใบเสร็จ ในทุกปี งบประมาณ หากมีรายการ
ทีเป็ นครุภณ
ั ฑ์ เมือโอนใบเสร็จลงทะเบียน รายการทีเป็ นครุภณ
ั ฑ์ 1 รายการ จะสร้างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
1 รายการ ส่วนจะมีค่าเสือมราคาหรือไม่ ขึนอยู่กบั อายุการใช้งานจริง หากพิจารณาแล้วมีอายุเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี ไม่ตอ้ งใส่อายุการใช้งาน หากอายุการใช้งานจริงเกิน 2 ปี 3-12 ขึนไป ก็ให้ใส่อายุการใช้งาน
2) เกิดจากการเพิมรายการทะเบียนทรัพย์สินใหม่ดว้ ยตนเอง การเพิมรายการในทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยตนเอง มี 2 กรณี ได้แก่
2.1) เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทมีี มานานแล้ว หาใบเสร็จก็ไม่มี เลยสร้างทะเบียนทรัพย์สินขึนเอง
เพือให้มีหลักฐานทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.2) เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทมีี อยู่ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน แต่ใช้ไม่ได้ (ชํารุ ด,เสือมคุณภาพ) และ
สามารถซ่อมใช้งานได้ และได้ตกลงทีจะซ่อม ให้ดาํ เนินการดังนี
2.2.1) รายการทะเบียนทรัพย์สินเก่า หากปี ทซ่ี อมตกอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน ให้กาํ หนด
ปี ทซ่ี อมมีค่าเสือมราคาสะสมเป็ นราคารวมและมูลค่าสุทธิ เป็ น 0 ปี ต่อๆ ไป ให้กาํ หนดค่าเสือมราคาสะสม
และมูลค่าสุทธิเป็ น 0 จนถึงปี สดุ ท้าย หากปี ทซ่ี อมเลยปี สดุ ท้ายของอายุการใช้งาน ให้กาํ หนดปี สดุ ท้าย
มีค่าเสือมราคาสะสมเป็ นราคารวมและมูลค่าสุทธิ เป็ น 0 ช่องหมายเหตุ ให้เติมคําอธิบายทีอ่านแล้วเข้าใจ
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2.2.2) ในปี งบประมาณทีซ่อม ให้ทาํ จัดจ้าง แบบซ่อมครุภณ
ั ฑ์เก่า เพือเป็ นหลักฐาน
การจัดซือ-จัดจ้าง
2.2.3) ในปี งบประมาณทีซ่อม ให้ทาํ ทะเบียนทรัพย์สิน โดยเพิมรายการทะเบียนทรัพย์สิน
ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยกําหนดข้อมูล และอายุการใช้งาน แล้วบันทึกเพิมทะเบียนทรัพย์สิน ก็จะได้ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ซึงเป็ นครุภณ
ั ฑ์ทซ่ี อมนันเอง
การลบรายการออกจากทะเบียนทรัพย์สิน แยกเป็ น 2 กรณี ได้แก่
1) กรณีทีรายการในทะเบียนทรัพย์สินเป็ นรายการทีโอนมาจากใบเสร็จ ไม่สามารถใช้ปมุ่ คําสังลบ
รายการ Pointer ชีได้ ถ้าจะลบต้องถอนการโอนใบเสร็จลงทะเบียน จึงจะลบได้
2) กรณีทีรายการในทะเบียนทรัพย์สินเป็ นรายการทีสร้างขึนเอง สามารถใช้ปมุ่ คําสังลบรายการ
Pointer ชีได้
2.1.2 วิธกี ารทํางาน
เมือเลือกเมนูหลักทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง เมนูย่อยทะเบียนทรัพย์สิน และเมนูย่อยทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน หรือจากฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ คลิกทีปุ่ มคําสัง ทะเบียนทรัพย์สิน (Pointer ชี) หรือจากฟอร์ม
ต่างๆ ทีมีปมุ่ คําสัง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน จะได้ฟอร์มตามรูปที 2.1.1

รูปที 2.1.1 ฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สนิ หน้าทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ทังหมด F2
จากรูปที 2.1.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ตารางแสดงทรัพย์สิน ใช้แสดงรายการทรัพย์สินในปี งบประมาณทีเลือก ซึงมีสว่ นประกอบดังนี
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1.1) คอลัมน์เกิดจาก จะแสดงตัวเลข 2 แบบ ได้แก่ 1 แทนรายการนันเกิดจากโอนใบเสร็จ
ลงทะเบียน ไม่สามารถลบออกได้ ถ้าจะลบต้องถอนใบเสร็จออกจากการลงทะเบียน และ 2 แทนรายการ
นันสร้างขึนเอง สามารถลบออกได้
1.2) คอลัมน์บาร์โค้ด จะแสดงตัวเลขทีแทนรหัสบาร์โค้ด โดยบาร์โค้ดโปรแกรมจะสร้างให้โดย
อัตโนมัติ มีอกั ษรหรือตัวเลขทังหมด 2 ชุด รวม 11 หลัก ได้แก่
ชุดที 1 จํานวน 6 หลัก (หลักที 1-6) เป็ นรหัสใบเสร็จ
ชุดที 2 จํานวน 5 หลัก (หลักที 7-11) เป็ นลําดับรายการทีในใบเสร็จ
เช่น “00000300001” คือ รายการนันเกิดจากรหัสใบเสร็จ 3 และเป็ นรายการทีหรือลําดับที 1
ในรหัสใบเสร็จ 3 เป็ นต้น
หมายเหตุ สําหรับรายการทีสร้างขึนเอง จะมีรหัสใบเสร็จเป็ น 0 รายการทีหรือลําดับทีเรียง
ไปตามลําดับทีสร้าง และหากมีการลบ รายการเก่าจะมีลาํ ดับทีคงเดิมไม่เปลียนแปลง
1.3) คอลัมน์วนั ลงทะเบียน คือวันทีโอนรายการจากใบเสร็จลงทะเบียน หรือวันทีสร้างรายการคุม
ทรัพย์สินด้วยตนเอง หากต้องการทราบวันเดือนปี ให้เอาเม้าส์คลิกทีคอลัมน์วนั ลงทะเบียนแล้วลากเม้าส์ผ่าน
1.4) คอลัมน์รายการ คือรายการในใบเสร็จ หรือรายการทีสร้างขึนเอง
1.5) คอลัมน์จากใบเสร็จและคอลัมน์ลาํ ดับที แสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินนันเกิดจากรหัส
ใบเสร็จอะไรและเป็ นรายการทีหรือลําดับทีเท่าใดในใบเสร็จ หากคอลัมน์จากใบเสร็จเป็ น 0 หมายถึง
รายการนันสร้างขึนเอง
1.6) คอลัมน์ประเภทครุภณ
ั ฑ์และคอลัมน์ชือประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ ใช้แสดงรหัสประเภทครุภณ
ั ฑ์และ
แสดงชือประเภทครุภณ
ั ฑ์
1.7) คอลัมน์ชนิดครุภณ
ั ฑ์และคอลัมน์ชือชนิดครุภณ
ั ฑ์ ใช้แสดงรหัสชนิดครุภณ
ั ฑ์และแสดงชือ
ชนิดครุภณ
ั ฑ์
1.8) คอลัมน์รหัสใชัประจําทีและคอลัมน์ใช้ประจําที ใช้แสดงรหัสใชัประจําทีและคอลัมน์ใช้
ประจําที
1.9) คอลัมน์ผขู้ าย/ผูร้ บั จ้าง/ผูบ้ ริจาค ใช้แสดงผูข้ าย/ผูร้ บั จ้าง/ผูบ้ ริจาค
2) Option Group เรียงลําดับตาม มีให้เลือกอยู่ 5 Option ได้แก่
2.1) Option เรียงลําดับตามบาร์โค้ด ตามทีกล่าวมาแล้ว บาร์โค้ดเกิดจากรหัสใบเสร็จกับลําดับที
ของรายการในใบเสร็จ ดังนัน เรียงลําดับตามรหัสบาร์โค้ด ก็เหมือนกับเรียงลําดับตามรหัสใบเสร็จและลําดับ
ทีรายการในใบเสร็จ
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2.2) Option วันทีลงทะเบียน เนืองจากว่า ใบเสร็จในปี งบประมาณจะเอาใบใหนเข้าโปรแกรม
ก่อน หรือเข้าโปรแกรมหลังก็ได้ แต่การโอนลงทะเบียน ควรกําหนดวันลงทะเบียนให้ถกู ต้อง เพราะข้อมูล
จะเรียงลําดับวันทีลงทะเบียน
2.3) Option เรียงลําดับตามประเภท/ชนิด หมายถึง เรียงลําดับตามประเภทและชนิดครุภณ
ั ฑ์
2.4) Option เรียงลําดับตามหน่วยงานรับผิดชอบ หมายถึง เรียงลําดับตามหน่วยงานทีรับผิดชอบ
ครุภณ
ั ฑ์
2.5) Option ไม่เรียงลําดับ หมายถึง รายการใหนเกิดก่อนก็อยู่ดา้ นบน รายการใหนเกิดหลัง
ก็อยู่ดา้ นล่าง
3) ปุ่ มคําสัง เพิมรายการทะเบียนคุมทรัพย์สินใหม่ F8 ใช้สาํ หรับเพิมรายการในทะเบียน
ทรัพย์สินใหม่ดว้ ยตนเอง เหตุผลทีเพิมได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สําหรับการเพิมรายการในทะเบียนทรัพย์สิน
ใหม่ดว้ ยตนเอง จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
4) ปุ่ มคําสัง ลบรายการ Pointer ชี F9 ใช้สาํ หรับลบรายการทะเบียนทรัพย์สิน หากรายการ
ทะเบียนทรัพย์สินนันสร้างขึนเอง จะสามารถลบได้ แต่หากรายการทะเบียนทรัพย์สินนันเกิดจากการโอน
ใบเสร็จ จะไม่สามารถลบได้ ถ้าจะลบต้องถอนการโอนลงทะเบียน ของรหัสใบเสร็จทีแสดงในคอลัมน์
“จากใบเสร็จ”
5) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ ทะเบียนทรัพย์สิน F11 ใช้สาํ หรับพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สิน
ก่อนทีจะแสดงภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ ต้องคลิกที Option เลือกการเรียงลําดับ และคลิกทีตารางเพือเลือก
รายการแรกทีพิมพ์
หมายเหตุ
- การพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมจะพิมพ์บาร์โค้ดของรายการทรัพย์สินให้ดว้ ย ซึงจะทํา
ให้คน้ หาได้ง่ายด้วยเครืองอ่านบาร์โค้ด
- หากพิมพ์รายการทะเบียนทรัพย์สินแล้ว รหัสบาร์โค้ดไม่เป็ นรหัสบาร์โค้ด แสดงว่ายังไม่ได้
ติดตังแบบอักษร(Font) ต้องติดตังแบบอักษร(Font) ชือ 3 of 9 Barcode ซืงมีอยู่ในซีดีรอมหรือมีอยู่ใน
โฟล์เดอร์โปรแกรม
6) ปุ่ มคําสัง ค้นหาตามบาร์โค้ด F12 หากมีเครืองอ่านบาร์โค้ด สามารถพิมพ์รายการทะเบียน
ทรัพย์สิน แล้วนําผลการพิมพ์มาใช้กบั เครืองอ่านบาร์โค้ด เพือค้นหารายการทรัพย์สินได้เร็วขึน
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รูปที 2.1.2 ฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สนิ หน้าทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ตามเลือก F3
หลังจากทีคลิกทีตําแหน่ง (Pointer) รายการทรัพย์สินทีต้องการตามรูปที 2.1.1 แล้วคลิกเลือกหน้า
ทะเบียนคุมทรัพย์สินตามเลือก F3 จะได้ฟอร์มตามรูปที 2.1.2
จากรูปที 2.1.2 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) รายละเอียด ทะเบียนทรัพย์สิน ในส่วนนีมีทงแก้
ั ไขได้ และแก้ไขไม่ได้ ส่วนทีแก้ไขไม่ได้
หากผิดพลาดให้ทาํ การถอนการโอนใบเสร็จลงทะเบียน แล้วทําการโอนใบเสร็จลงทะเบียนใหม่ โดยตังค่าโอน
ใบเสร็จลงทะเบียนให้ถกู ต้อง ส่วนทีแก้ไขได้ จะเป็ นส่วนเพิมเติมจากการลงทะเบียน ได้แก่ รหัส , ลักษณะ/
คุณสมบัติ , รุน่ /แบบ , ทีเอกสาร และหมายเหตุ
2) ตารางคํานวณค่าเสือมราคาสะสม ตารางนีจะแสดงค่าเสือมราคาสะสม ตามอายุการใช้งาน
หากครุภณ
ั ฑ์ไม่มีค่าเสือมราคา ตารางนีจะว่างเปล่า สําหรับการคํานวณค่าเสือมราคาโปรแกรมจะคํานวณให้
โดยอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน
หมายเหตุ ในปี งบประมาณสุดท้าย ทรัพย์สินจะมีมลู ค่าสุทธิ 1.00 บาท
3) ประวัติการซ่อมบํารุ งทรัพย์สิน (ด้านหลัง) คียข์ ้อมูลเพือส่งค่าพิมพ์ ข้อมูลไม่บันทึกจัดเก็บ
ส่วนนีเป็ นการคียข์ อ้ มูลเพือส่งค่าพิมพ์เท่านัน ข้อมูลทีคียจ์ ะไม่บนั ทึกจัดเก็บ
สรุ ปการทําทะเบียนครุ ภัณฑ์กับทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน มี 2 แบบ ได้แก่
1) ทะเบียนทรัพย์สินทีไม่มคี ่าเสือมราคา การจําหน่ายทรัพย์สิน ให้คียท์ สถานภาพ
ี
โดยคียเ์ ลข 1
แทนใช้งานได้ และคียเ์ ลข 2 แทนใช้งานไม่ได้ พร้อมกับคียใ์ ช้งานไม่ได้เมือวันเดือนปี เท่าใด
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2) ทะเบียนทรัพย์สินทีไม่มีค่าเสือมราคา สังเกตทีไม่มีขอ้ ความสถานภาพ และทีตารางคํานวณ
ค่าเสือมราคาจะมีขอ้ มูลเสีอมราคา การจําหน่ายทรัพย์สิน ให้ทาํ ดังนี
2.1) หากครุภณ
ั ฑ์ยงั ใช้ได้ แม้อายุการใช้งานจะเลยปี สดุ ท้ายไปแล้ว และยังไม่ได้จาํ หน่าย
ตามระเบียบพัสดุปี 35 และ 60 ให้ปีสดุ ท้ายคงมูลค่าสุทธิไว้ 1 บาท เช่น ปี นีปี งบประมาณ 62 ครุภณ
ั ฑ์
ยังใช้ได้ ตารางเสือมราคาสะสมจะเป็ นตามรู ปที 2.1.2
2.2) หากครุภณ
ั ฑ์ใช้ไม่ได้ (ชํารุด,เสือมคุณภาพ,สูญหาย,ไม่ใช้) ให้จาํ หน่ายตามระเบียบพัสดุ
ปี 35 และ 60 ส่วนทะเบียนทรัพย์สินให้กาํ หนดทีค่าเสือมราคาสะสมและมูลค่าสุทธิ มี 2 กรณี ได้แก่
2.2.1) กรณีจาํ หน่ายเลยอายุการใช้งาน เช่น จําหน่ายในปี งบประมาณ 69 เป็ นต้นไป ให้
ปรับเลข 1 เป็ นเลข 0
2.2.2) กรณีจาํ หน่ายอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน เช่น จําหน่ายปี งบประมาณ 67 จะได้ตาราง
ค่าเสือมราคาตามรู ปที 2.1.3

รูปที 2.1.3 ตารางค่าเสือมราคาสะสม ครุภณ
ั ฑ์จาํ หน่ายปี งบประมาณ 67
ข้อความทีแก้ไขในหน้า ทะเบียนคุมทรัพย์สินตามเลือก F3 จะไม่บนั ทึกจัดเก็บ จนกว่าจะเลือกหน้า
บันทึก/พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน F4 ตามรูปที 2.1.4 ส่วนตารางคํานวณค่าเสือมราคาสะสม แก้ไขจะบันทึก
จัดเก็บทันที

รูปที 2.1.4 แสดงฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน หน้าทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ตามเลือก F3
หน้าย่อยรู ปภาพทรัพย์สนิ F6

3-17
จากรูปที . . มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
) ปุ่ มคําสัง ตําแหน่ง/ชือไฟล์รูปภาพที F7 ใช้สาํ หรับกําหนดตําแหน่งและชือไฟล์ภาพรูปที
2) Text Box กําหนดตําแหน่ง/ชือไฟล์รูปภาพที หากทราบตําแหน่งและชือไฟล์ภาพรูปที
ให้คียท์ ี Text Box ได้เลย
3) Text Box คําอธิบายใต้ภาพที ใช้สาํ หรับคียค์ าํ อธิบายภาพที
) ปุ่ มคําสัง ตําแหน่ง/ชือไฟล์รูปภาพที F8 , Text Box กําหนดตําแหน่ง/ชือไฟล์รูปภาพที
และ Text Box คําอธิบายใต้ภาพที มีวิธีการทํางานเหมือนรูปภาพที
) คําอธิบาย ใช้สาํ หรับอธิบายวิธีการทํางาน ควรอ่านให้เข้าใจ
) ปุ่ มคําสัง แนะนํา การเลือกไฟล์รูปภาพ กรณีทาํ งานแบบเครือข่าย ใช้สาํ หรับ
อธิบายกรณีทาํ งานหลายเครืองพร้อมกัน (Lan) ซึงการเลือกรูปภาพ จะปรากฏหรือแสดงได้ทงเครื
ั องแม่
(Server) และเครืองลูก (Workstation)

รูปที 2.1. แสดงฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน หน้าบันทึก/พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สนิ F4
จากรูปที 2.1.4 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ข้อความ เกิดจาก/ลงวันที/รายการในใบเสร็จที ใช้แสดงการเกิดรายการทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ว่า เกิดจากรหัสใบเสร็จอะไร ลงวันทีเท่าไหร่ และเป็ นรายการทีเท่าใดในใบเสร็จ
2) Option Group เลือกสังกัด/หน่วยงาน และรายการพิมพ์
3) Pageframe เลือกการพิมพ์ ใช้สาํ หรับเลือกการพิมพ์ มี 3 หน้า ได้แก่
3.3.1 พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ทังด้านหน้า 1 หน้า 2 หน้าหลัง และพิมพ์รูปภาพ
ทรัพย์สิน
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3.3.2 พิมพ์ทะเบียนครุ ภัณฑ์ทเกิ
ี ดจากทะเบียนทรัพย์สิน ข้อดีของทะเบียนคุมทรัพยสิน คือ
ไม่ตอ้ งเขียนต่อเนืองเหมือนทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ เพราะ 1 รายการทีเป็ นครุภณ
ั ฑ์ เมือโอนลงทะเบียนแล้ว จะได้
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1 แผ่น ข้อเสียของทะเบียนคุมทรัพย์สิน คือไม่มีเลขทะเบียนนําไปเขียนติดครุภณ
ั ฑ์
และไม่ได้แจกแจงเป็ นครุภณ
ั ฑ์รายตัว ดังนัน จึงต้องพิมพ์ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ทเกิ
ี ดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ด้วย เพือจะได้เลขทะเบียนนําไปเขียนติดครุภณ
ั ฑ์ และมีการแจกแจงรายตัวด้วย หากครุภณ
ั ฑ์ใดใช้ไม่ได้
(ชํารุด สูญหาย เสือมคุณภาพ ไม่ใช้) สามารถกําหนดทีหน้านีได้
3.3.3 คําอธิบายทะเบียนครุ ภัณฑ์ทเกิ
ี ดจากทะเบียนทรัพย์สิน เป็ นคําอธิบายวิธีการทํางาน
และหลักฐานทีได้
ในกรณีคลิกเลือกปุ่ มคําสัง เพิมรายการทะเบียนคุมทรัพย์สินใหม่ F8 ในหน้าทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ทังหมด F2 จะได้ฟอร์มตามรูปที 2.1.5

รูปที 2.1.5 แสดงฟอร์มเพิมรายการทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ด้วยตนเอง
จากรูปที 2.1.5 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) คําอธิบาย เป็ นคําอธิบายการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน ต่อจากฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ตามเลือก
2) ใบเสร็จลงวันที ใช้กาํ หนดเพือนําข้อมูลไปสร้างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3) รายละเอียดบริษัท/ห้าง/ร้าน สามารถคียข์ อ้ มูล ซือ/ทีอยู/่ เบอร์โทรศัพท์ กรณีทเป็
ี นร้านทีนานๆ
ซือครัง หรือคลิกเลือกปุ่ มคําสัง บริษัท/ห้าง/ร้าน กรณีเป็ นร้านทีซือประจํา และมีขอ้ มูลอยู่ในบริษัท/ห้าง/ร้าน
ทีซือประจํา หรือค้นหาบริษัท/ห้าง/ร้านทีซือประจําจากรหัสบาร์โค้ด
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4) รายละเอียดพัสดุ ประกอบด้วย ปุ่ มคําสัง รหัสครุภณ
ั ฑ์ F4 และปุ่ มคําสัง F11-BAR ใช้สาํ หรับ
เลือกครุภณ
ั ฑ์ จากฟอร์มทะเบียน/ประเภท/ชนิด และค้นหารหัสครุภณ
ั ฑ์จากบาร์โค้ดนอกจากนัน
ยังประกอบด้วย รายการ,จํานวนหน่วย,ชือหน่วย,ราคา/หน่วยจํานวนเงิน(รวม) และอายุการใช้งาน
5) กําหนดวันทีลงทะเบียน ใช้กาํ หนดวันทีลงทะเบียน ซึงจะต้องอยู่ในช่วงปี งบประมาณตามที
ปรากฏบนไตเติลบาร์
6) ข้อมูลเพิมเติม ใช้กาํ หนดข้อมูลเพิมเติม ได้แก่ ใช้ประจําที ประเภทเงิน และวิธีการได้มา
7) ปุ่ มคําสัง บันทึกเพิมทะเบียนทรัพย์สิน F5 เมือกําหนดค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที
ปุ่ มคําสัง บันทึกเพิมทะเบียนทรัพย์สิน F5 เพิมเริมสร้างทะเบียนคุมทรัพย์สินได้ตนเองหากค่าใดไม่ถกู ต้อง
โปรแกรมจะแจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบ เช่น วันเดือนปี ไม่อยู่ในช่วงปี งบประมาณ ยังไม่ได้กาํ หนดบริษัท/ห้าง/
ร้าน เป็ นต้น หากทุกค่าถูกต้อง โปรแกรมก็จะสร้างทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ 1 รายการ
2.1.3 ข้อเสนอแนะ
2.1.3.1 รายการบางรายการแก้ไขได้ บางรายการแก้ไขไม่ได้ สําหรับรายการทีแก้ไขไม่ได้หาก
ต้องการแก้ไข ให้ถอนการโอนใบเสร็จลงทะเบียน แล้วโอนใบเสร็จลงทะเบียนใหม่ โดยตังค่าใหม่ให้ถูกต้อง
2.1.3.2 ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็ นรายการต่อเนือง สามารถพิมพ์เป็ นหลักฐานได้เลย
2.1.3.3 หากพิมพ์รายการทะเบียนทรัพย์สินแล้ว รหัสบาร์โค้ดไม่เป็ นรหัสบาร์โค้ดแต่เป็ นตัวเลข
แสดงว่ายังไม่ได้ติดตังแบบอักษร(Font) ต้องติดตังแบบอักษร(Font) ชือ 3 of 9 Barcode ซืงมีอยู่ในซีดีรอม
หรือมีอยู่ในโฟล์เดอร์โปรแกรม
2.1.3.4 หากมีการแก้ไขข้อมูลในหน้าทะเบียนคุมทรัพย์สินตามเลือก จะต้องเลือกหน้าบันทึก/พิมพ์
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน F4 เพือบันทึกจัดเก็บ ยกเว้นตารางคํานวณค่าเสือมราคาสะสมหากมีการแก้ไข
โปรแกรมจะบันทึกทันที
2.1.3.5 ควรจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ถกู ต้อง เพราะจะมีผลสรุปและรายงานต่างๆ ทีได้จาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ได้แก่ รายงานทรัพย์สินทีขึนบัญชี รายงานทรัพย์สินทีไม่ขนบั
ึ ญชี รายงานทรัพย์สิน
ทีจําหน่ายออกจากบัญชี เป็ นต้น
2.1.3.6 ในกรณีทียังไม่มีรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน เมือเข้าทะเบียนคุมทรัพย์สิน จะได้
ข้อความ “ทํางานไม่ได้ เพราะยังไม่มีรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ต้องการเพิมรายการทะเบียนคุม
ทรัพย์สินใหม่ หรือไม่” หากตอบ Ok หมายถึง ต้องการเพิมรายการทะเบียนคุมทรัพย์สินใหม่ 1 รายการ
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2.2 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2.2.1 หน้าที
ใช้สาํ หรับรับข้อมูลเพือส่งพิมพ์รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยข้อมูลทีคียเ์ ป็ นข้อมูลทีรวบรวม
จัดทําขึนเอง และข้อมูลทีคียจ์ ะไม่จดั เก็บ จัดทําเพือพิมพ์ออกกระดาษเท่านัน
2.2.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 2.2.1 แสดงฟอร์มรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หน้ากาํ หนดรายละเอียด F2

รู ปที 2.2.2 แสดงฟอร์มรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หน้ากาํ หนดรายละเอียดต่อ/พิมพ์ F2
จากรูปที 2.2.1 และรู ปที 2.2.2 ให้คียข์ อ้ ความ เลือก Option Group และกําหนดวันที
แล้วสังพิมพ์ออกกระดาษ
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2.2.3 ข้อเสนอแนะ
2.2.3.1 ข้อมูลทีคียจ์ ะไม่จดั เก็บ จัดทําเพือพิมพ์ออกกระดาษเท่านัน
2.2.3.2 ให้ผใู้ ช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูล และคิดคํานวณค่าต่างๆ เองแล้วนํามาคียล์ งโปรแกรม
เพือพิมพ์ออกกระดาษ
2.2.3.3 แบบฟอร์มรับข้อมูล ตรงกับฟอร์มทีพิมพ์ออกกระดาษ
2.3 รายงานทะเบียนทรัพย์สิน
2.3.1 หน้าที
ใช้สาํ หรับพิมพ์รายงานทะเบียนทรัพย์สิน ซึงพิมพ์รายงานได้ 3 แบบ ได้แก่ รายงานทรัพย์สิน
ทีขึนบัญชี รายงานทรัพย์สินทีไม่ขนบั
ึ ญชี และรายงานทรัพย์สินทีจําหน่ายออกจากบัญชี
ทรัพย์สินทีขึนบัญชี หมายถึง ทรัพย์สินทีลงบัญชีเกณฑ์คงค้าง หรือทรัพย์สินทีมีค่าเสือมราคา
หรือทรัพย์สินทีมีอายุการใช้งานตังแต่ 2 ถึง 25 ปี
ทรัพย์สินทีไม่ขนบั
ึ ญชี หมายถึง ทรัพย์สินทีไม่ลงบัญชีเกณฑ์คงค้าง หรือทรัพย์สินทีไม่มีค่าเสือม
ราคา หรือทรัพย์สินทีไม่มีอายุการใช้งาน
ทรัพย์สินทีจําหน่ายออกจากบัญชี หมายถึง ทรัพย์สินทังทีขึนบัญชี และไม่ขึนบัญชี ทีใช้งาน
ไม่ได้ (ชํารุด,เสือมคุณภาพ,สูญหาย หรือไม่ใช้) ให้ทาํ การจําหน่ายออกจากบัญชี แยกเป็ น2 กรณี ได้แก่
1) ถ้าเป็ นทรัพย์สินทีขึนบัญชี หรือมีอายุการใช้งาน ให้จาํ หน่ายตามวิธีการทีได้กล่าวมาแล้ว
หัวข้อ สรุปการทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์กบั ทะเบียนทรัพย์สิน ศึกษาเพิมเติมหน้า 3-17
2) ถ้าเป็ นทรัพย์สินทีไม่ขนบั
ึ ญชี หรือไม่มีอายุการใช้งาน ให้จาํ หน่ายโดยกําหนดสถานภาพ
เป็ น ใช้งานไม่ได้ เมือวันตามทีกําหนด
สามารถกําหนดเป็ นช่วงปี งบประมาณ หรือเลือกเป็ นปี งบประมาณก็ได้ หากกําหนดเป็ น
ปี งบประมาณ ก็ให้ตวั เลขตังแต่ปีงบประมาณ ถึงปี งบประมาณเป็ นตัวเลขเดียวกัน
2.3.2 วิธีการทํางาน
จากรูปที 2.3.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) Text Box ตังแต่ปีงบประมาณถึงปี งบประมาณ ใช้รบั ข้อความเพือสร้างรายงานตาม
ปี งบประมาณทีเลือกถึงปี งบประมาณทีเลือก หากตัวเลขเป็ นปี งบประมาณเดียวกัน หมายถึง สร้างรายงาน
เฉพาะปี ทีเลือก
2) Option Group เลือกประเภทรายงาน มี 3 Option ให้เลือก ได้แก่
2.1) รายงานทรัพย์สินทีขึนบัญชี หรือรายงานทรัพย์สินทีลงบัญชีเกณฑ์คงค้าง หรือรายงาน
ทรัพย์สินทีมีค่าเสือมราคา (2-25 ปี ) หรือรายงานทรัพย์สินทีมีอายุการใช้งาน
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รูปที 2.3.1 แสดงฟอร์มรายงานทะเบียนทรัพย์สนิ หน้ากาํ หนดรายละเอียด F2
2.2) รายงานทรัพย์สินทีไม่ขึนบัญชี หรือรายงานทรัพย์สินทีไม่ลงบัญชีเกณฑ์คงค้าง หรือรายงาน
ทรัพย์สินทีไม่มีค่าเสือมราคา หรือรายงานทรัพย์สินทีไม่มีอายุการใช้งาน
2.3) รายงานทรัพย์สินทีจําหน่ายออกจากบัญชี หมายถึง รายงานทรัพย์สินทีใช้งานไม่ได้ (ชํารุด,
เสือมคุณภาพ,สูญหาย หรือ ไม่ใช้) แยกออกเป็ น 2 กรณี
2.3.1) ถ้าเป็ นทรัพย์สินทีขึนบัญชี ดูรูปในหน้า 3-17 ประกอบ
2.3.1.1) ปี จาํ หน่ายอยู่ในช่วงการใช้งาน ให้กาํ หนดปี จาํ หน่ายมีค่าเสือมราคาสะสมเป็ นราคา
รวม และมูลค่าสุทธิเป็ น 0.00 บาท ในปี ต่อๆ ไปจนถึงปี สดุ ท้ายของการใช้งาน ให้กาํ หนดค่าเสือมราคาและ
มูลค่าสุทธิเป็ น 0.00 บาท จนถึงปี สดุ ท้าย
2.3.1.2) ปี จาํ หน่ายเลยอายุการใช้งาน ให้กาํ หนดมูลค่าสุทธิในปี สดุ ท้ายจาก 1.00 บาท เป็ น
0.00 บาท
2.3.2) ถ้าเป็ นทรัพย์สินทีไม่ขึนบัญชี ให้กาํ หนดสถานภาพเป็ น ใช้งานไม่ได้ เมือวันทีตาม
กําหนด
เมือกําหนดปี งบประมาณและเลือกรายงานได้แล้ว ให้คลิกเลือกหน้าบันทึก/พิมพ์ F3 จะได้ฟอร์มตาม
รูปที 2.3.2
จากรูปที 2.3.2 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูล เป็ นตารางทีโปรแกรมค้นหาและสร้างขึนตามรายงานทีเลือก
โดยกําหนดเลขหน้าและบรรทัดให้โดยอัตโนมัติ สําหรับข้อความทีสร้าง หากเป็ นเลขหน้าและเลขบรรทัด
ไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนข้อความอืนๆ แก้ไขได้
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รู ปที 2.3.2 แสดงฟอร์มรายงานทะเบียนทรัพย์สนิ หน้าบันทึก/พิมพ์ F3
หมายเหตุ หากมีการแก้ไขข้อความ ไม่ควรกลับไปเลือกหน้ากําหนดรายละเอียด F2 หรือ
จบออกจากเมนูนี เพราะจะทําให้ขอ้ มูลทีแก้ไขจะหายไป ดังนันหากมีการแก้ไขข้อความ ควรพิมพ์รายงาน
ออกกระดาษให้เรียบร้อยก่อนออกจากหน้านี
ขันตอนการค้นหาข้อมูลตามรายงานทีเลือก มีดงั นี
เปิ ดทะเบียน/ประเภท/ชนิด โดยเลือกทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ เลือกประเภท และเลือกชนิดเพือค้นหา
ข้อมูล หากเป็ นประเภททีดิน จะข้ามไป เมือได้ประเภท และชนิดแล้ว นําไปค้นหาในแต่ละปี งบประมาณ
ตามลําดับและตามค่าทีตังไว้ หากพบตามรายงานทีเลือก ก็บนั ทึกเก็บค่าไว้ เช่น เลือกกําหนดปี งบประมาณ
60 ถึง 99 เลือกรายงานทรัพย์สินทีขึนบัญชี โปรแกรมก็จะเปิ ดทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ เลือกประเภท และ
เลือกชนิด หากเป็ นประเภททีดิน ก็จะข้ามไป หากเป็ นประเภทอืนๆ ก็จะนําไปค้นหา สมมุติว่าถึง ประเภท
00003 ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน ชนิด 0000001 โต๊ะ โปรแกรมก็จะไปค้นหาทรัพย์สินทีขึนบัญชีประเภท 00003
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน ชนิด 0000001 โต๊ะ จากทะเบียนคุมทรัพย์สินปี 60 หากพบก็จะบันทึกไว้ ต่อจากนัน
ก็จะเลือนไปปี 61 เรือยๆจนถึงปี งบประมาณ 99 เสร็จแล้วกลับมาทีประเภท 00003 ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน ชนิด
0000002 เก้าอี โปรแกรมก็จะไปค้นหาทรัพย์สินทีขึนบัญชีประเภท 00003 ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน ชนิด
0000002 เก้าอี จากทะเบียนคุมทรัพย์สินปี 60 หากพบก็จะบันทึกไว้ ต่อจากนันก็จะเลือนไปปี 61 เรือยๆ
จนถึงงบประมาณ 99 ทําอย่างนีไปเรือยๆ จนครบทุกประเภทและทุกชนิด แล้วก็จะได้ทรัพย์สินทีขึนบัญชี
ของปี งบประมาณ 60 ถึงปี งบประมาณ 99 เป็ นต้น
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2) เลือกหน้าพิมพ์ การเลือกหน้าพิมพ์ จะมีสว่ นประกอบ 2 ส่วน ได้แก่
2.1) ข้อมูลทังหมดมีกีหน้า ส่วนนีโปรแกรมจะสรุ ปให้โดยอัตโนมัติว่า จํานวนข้อมูลทังหมดมี
กีหน้า
2.2) Spiner ต้องการพิมพ์หน้าที ใช้สาํ หรับเลือกพิมพ์หน้าทีต้องการ
3) ปุ่ มคําสัง ขนาดกระดาษ F7 ใช้สาํ หรับแสดงขนาดกระดาษทีใช้พิมพ์ และการตังขนาดกระดาษ
ตามต้องการ
4) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์ / พิมพ์ F8 ใช้แสดงภาพก่อนพิมพ์ และพิมพ์ออกกระดาษ
ทางเครืองพิมพ์
หมายเหตุ หากเป็ น windows 7-8-10 ภาพก่อนพิมพ์ตวั หนังสือภาษาไทยจะขยุกๆ ไม่ตรง
ฟอร์ม แต่เวลาพิมพ์ออกเครืองพิมพ์ปกติ ซึงผูเ้ ขียนโปรแกรมแก้ไขไม่ได้ ต้องให้ Microsoft เป็ นผูแ้ ก้ไข
5) ปุ่ มคําสัง พิมพ์ F9 ใช้พิมพ์รายงานออกกระดาษ โดยไม่ตอ้ งแสดงภาพก่อนพิมพ์
2.3.3 ข้อเสนอแนะ
2.3.3.1 การเลือกปี งบประมาณตังแต่ปีงบประมาณถึงปี งบประมาณ บางปี งบประมาณ แม้ไม่มี
ข้อมูลแต่โปรแกรมก็ตอ้ งค้นหา จะทําให้โปรแกรมทํางานช้า เช่น มีขอ้ มูลปี งบประมาณ 60 ถึงปี งบประมาณ
65 แต่กาํ หนดปี งบประมาณตังแต่ 60 ถึงปี งบประมาณ 99 ผลคือโปรแกรมจะค้นหาตังแต่ปีงบประมาณ 60
ไปจนถึงปี งบประมาณ 99 ทําให้การค้นหาช้า ดังนัน ควรกําหนดปี งบประมาณ 60 ถึงปี งบประมาณ 65
2.3.3.2 หากต้องการทราบเพียงปี งบประมาณเดียว ให้กาํ หนดตังแต่ปีงบประมาณถึงปี งบประมาณ
เป็ นเลขเดียวกัน
2.3.3.3 หากข้อมูลมีมาก และกําหนดช่วงหลายปี งบประมาณ เครืองจะค้นหาช้าเพราะต้องค้นหากับ
ข้อมูลจํานวนมากและหลายปี งบประมาณ
2.3.3.4 หากทํางานแบบเครือข่าย (Lan) ควรให้เครืองลูกหยุดทํางาน แล้วใช้เครืองแม่ข่าย (Server)
ทํางานเมนูนี เพราะหากเครืองลูกทํางานอยู่ ข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สินอาจเปลียนแปลงไปตลอดเวลา
ทําให้ค่าทีสรุปเปลียนแปลงไปด้วย
2.4 หาค่าเสือมราคา
2.4.1 หน้าที
ครุภณ
ั ฑ์ซือมานานแล้ว ใบเสร็จก็ไม่มี หลักฐานใดๆ ก็ไม่มี แต่ตอนนีต้องการหลักฐานจะทํา
อย่างไร (ทําข้อใดข้อหนึง)
1 ทําใบเสร็จปลอม แล้วจับโอนลงทะเบียน เพือให้ได้หลักฐานครบชุดพร้อม บัญชีวสั ดุสินเปลือง
บัญชีวสั ดุถาวร ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ และทะเบียนทรัพย์สิน
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2 ให้ทาํ ทะเบียนทรัพย์สิน โดยเพิมรายการทะเบียนทรัพย์สินใหม่ดว้ ยตนเอง จะได้หลักฐาน
เฉพาะทะเบียนทรัพย์สินเท่านัน แล้วจะใส่อายุการใช้งานเท่าใหร่ จึงจะได้คา่ เสือมราคาตามต้องการ ผูเ้ ขียน
โปรแกรมจึงสร้างฟอร์มนี เพือคํานวณหาค่าเสือมราคา ก่อนทีจะสร้างใบเสร็จปลอม หรือก่อนเพิมรายการ
ทะเบียนทรัพย์สินใหม่ดว้ ยตนเอง
2.4.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 2.4 แสดงฟอร์มหาค่าเสือมราคา F3
จากรูปที 2.4 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานต่างๆ ดังนี
1) ข้อความอธิบาย อธิบายวิธีการสร้างหลักฐาน และวิธีการคิดค่าเสือมราคา
2) Text Box กําหนดปี งบประมาณ และกําหนดรายละเอียดสินค้า ใช้กาํ หนดปี งบประมาณ
ทีซือ และกําหนดรายละเอียดสินค้า ได้แก่ จํานวนหน่วย ราคา/หน่วย จํานวนเงิน(รวม) และอายุการใช้งาน
3) เลือกกําหนดวันทีลงทะเบียน วันทีกําหนดลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงของปี งบประมาณ เช่น
กําหนดปี งบประมาณ 2565 วันทีโอนลงทะเบียนจะต้องอยู่ในช่วง 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2565 เป็ นต้น
4) ปุ่ มคําสัง คํานวณค่าเสือมราคา F4 และตารางค่าเสือมราคาสะสม เมือกําหนดรายละเอียด
ปี งบประมาณ รายละเอียดสินค้าเสร็จ คลิกเลือกทีปุ่ มคําสัง คํานวณค่าเสือมราคา F4 โปรแกรมจะคํานวณ
ค่าเสือมราคาสะสมให้ และแสดงค่าเสือมราคาในตารางค่าเสือมราคาสะสม
2.4.3 ข้อเสนอแนะ
2.4.3.1 ข้อมูลจะไม่จดั เก็บ จัดทําเพือแสดงค่าเสือมราคา และพิมพ์ออกกระดาษเท่านัน
2.4.3.2 กําหนดวันทีลงทะเบียน ต้องอยู่ในช่วงของปี งบประมาณทีเลือก
2.4.3.3 การคํานวณค่าเสือมราคาสะสม เหมือนกันกับสร้างใบเสร็จและโอนใบเสร็จลงทะเบียน
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3. จัดซือจัดจ้าง
3.1 หน้าที
3.1.1 ใช้สาํ หรับนําใบเสร็จเข้าโปรแกรม เพือให้ได้หลักฐานต่างๆ รวมทังบัญชีวสั ดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ใบเสร็จทีนําเข้าโปรแกรม ใบเสร็จไหนเข้าโปรแกรมก่อนหรือใบใหนเข้าโปรแกรมหลังก็ได้ สําคัญ
ตรงที วันเดือนปี โอนลงทะเบียน ดังนัน ใบเสร็จทีตรวจรับพัสดุวนั ไหน ก็ควรโอนลงทะเบียนวันนัน
กระบวนการนําใบเสร็จเข้าโปรแกรม เพือให้ได้หลักฐานต่างๆ ต้องสินสุดทีโอนรายใบเสร็จลงทะเบียน
สรุปได้ดงั นี
3.1.1.1) สร้างใบเสร็จ ตามทีกล่าวมาแล้ว สามารถนําใบเสร็จเข้าโปรแกรม ใบเสร็จไหนเข้า
โปรแกรมก่อนหรือใบไหนเข้าโปรแกรมหลังก็ได้ สําคัญตรงที วันเดือนปี โอนลงทะเบียน ดังนัน ใบเสร็จที
ตรวจรับพัสดุวนั ไหน ก็ควรโอนลงวันนัน การนําใบเสร็จเข้าโปรแกรม โปรแกรมจะให้รหัสใบเสร็จ เรียงลําดับ
จาก 1,2,3,… ไปเรือยๆ เพือสะดวกต่อการค้นหา ส่วนรายการในใบเสร็จสร้างได้ดงั นี
- หากได้สิงของใหม่ ต้องมีการโอนลงทะเบียนและเบิกไปใช้ รายการในใบเสร็จต้องสร้างจาก
ทะเบียน/ประเภท/ชนิด เพือให้มีรหัสโอนลงทะเบียน เวลาโอนใบเสร็จลงทะเบียน โปรแกรมก็จะโอนไปตาม
รหัสโอนลงทะเบียน
- หากไม่ได้สิงของใหม่ เช่น ซ่อมครุภณ
ั ฑ์เก่า (จัดจ้าง ลักษณะซ่อมครุภณ
ั ฑ์เก่า) ครุ ภณ
ั ฑ์
เก่าเคยโอนลงทะเบียนมาแล้ว หรือจ้างเหมา ไม่ตอ้ งมีรหัสโอน
- หากเป็ นคําอธิบาย/ส่วนเพิมราคา/ส่วนลดราคา จะไม่มีรหัสโอน สามารถเติมคําอธิบาย/
ส่วนเพิมราคา/ส่วนลดราคา ได้หลายบรรทัด
3.1.1.2) โอนใบเสร็จลงทะเบียน ทุกใบเสร็จต้องโอนลงทะเบียน แม้ใบเสร็จบางใบเสร็จ
ทุกรายการจะไม่มีรหัสโอนลงทะเบียน แต่ก็ตอ้ งโอนลงทะเบียน
3.1.1.3) พิมพ์หลักฐาน จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์หลักฐานก็ได้ หากเป็ นการทํางานปี งบประมาณ
ก่อนๆ หลักฐานรายงานขอซือ-ขอจ้าง ใบสังซือ-จ้าง ตรวจรับพัสดุ อาจเขียนด้วยมือหรือทําด้วยโปรแกรม
มาแล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นต้องพิมพ์ แต่หากเป็ นปี งบประมาณปั จจุบนั อาจพิมพ์หรือไม่พิมพ์เป็ นหลักฐานก็ได้
หมายเหตุ
1) การซือ-การจ้าง มีหลายแบบ ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทังไป วิธีคดั เลือกวิธี
เฉพาะเจาะจง e-Auction และอืนๆ แต่ละแบบก็มีหลายรายงาน หากเอาทุกรายงานมีในโปรแกรมทังหมด
โปรแกรมก็จะใหญ่มาก อีกอย่างบางรายงานก็ใช้นอ้ ยมาก ดังนัน ในโปรแกรมจึงมีรายงานเฉพาะการซือการจ้าง แบบวิธีเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการซือแบบอืนๆ ให้นาํ ใบเสร็จมาเข้าโปรแกรม แล้วโอนลงทะเบียน
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ส่วนรายงานทีไม่มีให้ทาํ ด้วย Ms-Word , Excel ฯลฯ ส่วนรายงานใดทีพอประยุกต์ใช้ดว้ ยกันได้ ก็เลือกทํา
รายงานเอาเอง เช่น ใบตรวจรับพัสดุ , ใบเบิกพัสดุ เป็ นต้น
2) รายงานหลักฐานบางอย่างสามารถพิมพ์ได้เลย เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน รายงานขอซือ
รายงานขอจ้าง ใบสังซือ ใบเสังจ้าง ฯลฯ แต่รายงานหลักฐานบางอย่างต้องรอให้ทงปี
ั งบประมาณเอาใบเสร็จ
ทังหมด เข้าโปรแกรมแล้วโอนลงทะเบียน จึงจะได้หลักฐานต่างๆ ถูกต้อง ได้แก่ บัญชีวสั ดุสินเปลือง
3) ตามระเบียบพัสดุ พรบ.60 ยกเลิกบัญชีวสั ดุถาวร ยกเลิกทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
คงเหลือแต่ บัญชีวสั ดุสินเปลือง และทะเบียนทรัพย์สิน เท่านัน
3.1.2 ใช้สาํ หรับทําใบเบิกพัสดุ โดยตังเบิกได้เฉพาะวัสดุสินเปลือง สําหรับวัสดุสินเปลือง
ในเวอร์ชนนี
ั สามรถกําหนดจํานวนเบิกได้ และสามารถเบิกเพิมเติมได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งผ่านการจัดซือ
จัดจ้าง โดยเลือก Option จัดทําใบเบิกพัสดุใหม่ เช่น ใบเสร็จหนึงซือของมา2 อย่าง คือ โต๊ะ 10 ตัว
และกระดาษ 100 รีม เมือโอนลงทะเบียน โต๊ะ 10 ตัวจะโอนลงทะเบียนและเบิกไปใช้ทงั 10 ตัวเพราะเป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ ส่วนกระดาษ 100 รีม สามารถกําหนดจํานวนเบิกได้ อาจจะไม่เบิกเลย หรือเบิกไม่ถึง 100 รีม
หรือเบิกเกิน 100 รีมก็ได้ และใช้การทําใบเบิกพัสดุ (ในหัวข้อนี) เพือเบิกวัสดุสินเปลืองไปใช้ โดยไม่ตอ้ งผ่าน
การจัดซือจัดจ้าง รายการวัสดุสินเปลืองทีเบิกไปใช้ สามารถกําหนดชนิดทีเบิก ตังจํานวนเบิก และเมือ
โอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง รายการตังเบิกจะโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลืองตาม
ประเภทและชนิดทีกําหนด
ใบเบิกพัสดุทนํี าเข้าโปรแกรม ก็เหมือนกับใบเสร็จ กล่าวคือใบเบิกพัสดุไหนเข้าโปรแกรมก่อนหรือ
ใบใหนเข้าโปรแกรมหลังก็ได้ สําคัญตรงที วันเดือนปี โอนตัดยอด ดังนัน เบิกพัสดุวนั ไหน ก็ควรโอนตัดยอด
วันนัน
3.2 วิธีการทํางาน

รูปที 3.1 ฟอร์มจัดซือ/จัดจ้าง
จากรูปที 3.1 เป็ นฟอร์มแรกในการจัดซือ-จัดจ้าง มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) Option Group เลือกรายการ ใช้สาํ หรับเลือกรายการ มี 3 Option ให้เลือก ได้แก่
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1.1) Option เลือกรายการเก่า F4 ใช้สาํ หรับเลือกรายการใบเสร็จหรือใบเบิกพัสดุเก่า หากไม่มี
รายการใบเสร็จเก่า จะเลือกไม่ได้
1.2) Option จัดทํารายการใหม่ F5 ใช้สาํ หรับสร้างใบเสร็จใหม่ โดยจะมีรหัสใบเสร็จ ประเภท
ลักษณะ และแบบ ให้เลือกทํางานต่อ
1.3) Option จัดทําใบเบิกพัสดุใหม่ F6 ใช้สาํ หรับสร้างใบเบิกพัสดุใหม่ เพือเบิกเฉพาะวัสดุ
สินเปลือง
1.4) Option แบบ สขร. F7 ใช้สาํ หรับจัดทําแบบรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้าง
ในรอบเดือน
2) ปุ่ มคําสัง ตกลง F12 ใช้สาํ หรับตอบตกลง เพือสร้างรายการใหม่
กรณีทเลื
ี อกจัดทํารายการใหม่ F5 จะได้ฟอร์มตามรู ปที 3.2

รูปที 3.2 ฟอร์มกาํ หนด วัน/เดือน/ปี เริมต้นให้กบั รายการใหม่
วัน/เดือน/ปี เริมต้นให้กบั รายการใหม่ หมายถึง ทุกข้อมูลในทุกรายงาน ทีเป็ นวันเดือนปี
จะกําหนดค่าให้ลว่ งหน้าตามวันเดือนปี กาํ หนด และวันเดือนปี นี ไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ในช่วงปี งบประมาณ
ทีกําหนดก็ได้
จากรูปที 3.2 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) แสดงวันเดือนปี ของรายการทีบันทึกไว้ลา่ สุด และปุ่ มคําสังเลือก วันเดือนปี ของรายการทีบันทึกไว้
ล่าสุด F11 ใช้สาํ หรับแสดงวันเดือนทีบันทึกไว้ลา่ สุด เช่น รหัสใบเสร็จ 10 บันทึกไว้วนั ที พ 14 มีนาคม 2561
หากเลือก รหัสใบเสร็จใบที 11 จะเป็ น พ 14 มีนาคม 2561 ด้วย
2) Text Box วันเดือนปี กําหนดเอง และปุ่ มคําสัง เลือกวันเดือนปี ทีกําหนดเอง F12 ใช้สาํ หรับ
เลือกวันเดือนปี ทีกําหนดเอง ดังนัน ต้องตังวันเดือนปี ให้ถกู ต้อง
เมือเลือกปุ่ มคําสังเลือก วันเดือนปี ของรายการทีบันทึกไว้ลา่ สุด F11 หรือเลือกปุ่ มคําสังเลือก
วันเดือนปี ทีกําหนดเอง F12 จะได้ฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ ตามรูปที 3.5
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กรณีทเลื
ี อกรายการเก่า F4 จะได้ฟอร์มตามรูปที 3.3

รู ปที 3.3 ฟอร์มเลือกใบเสร็จเก่า
จากรูปที 3.3 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) Text Box รหัสใบเสร็จ/ใบเบิกเก่า ใช้สาํ หรับคียเ์ ลือกใบเสร็จหรือใบเบิกเก่า
2) ตารางแสดงรายละเอียดรหัสใบเสร็จ/ใบเบิกพัสดุ ใช้แสดงรายละเอียดของแต่ละใบเสร็จหรือ
ใบเบิกพัสดุ หากคลิกทีตารางแสดงรายละเอียดใบเสร็จหรือใบเบิกพัสดุ ตรงใบเสร็จรายการใด ก็จะเป็ น
การเลือกใบเสร็จหรือใบเบิกพัสดุรายการนัน และจะได้ฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ ตามรูปที 3.5
3) Option Group แสดงรหัสใบเสร็จ/ใบเบิก ใช้สาํ หรับเลือกแสดงรหัสใบเสร็จ มี 6
Option
4) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ รหัสใบเสร็จ/ใบเบิกพัสดุ ^B ใช้สาํ หรับแสดงภาพก่อนพิมพ์
และพิมพ์รหัสใบเสร็จและใบเบิกพัสดุ ซึงจะแสดงรายละเอียดใบเสร็จและใบเบิกพัสดุพร้อมรหัสบาร์โค้ด
รหัสใบเสร็จ/ใบเบิกพัสดุ
หมายเหตุ รหัสบาร์โค้ดจะพิมพ์ได้ ต้องติดตังแบบอักษร (Font) 3 of 9 Barcode ซึงมีอยู่ใน
ซีดีรอม และอยู่ในโฟล์เดอร์โปรแกรม
5) ปุ่ มคําสัง บาร์โค้ด F12 ใช้สาํ หรับค้นหารหัสใบเสร็จหรือใบเบิกพัสดุ ด้วยรหัสบาร์โค้ด ซึง
รหัสบาร์โค้ดได้จากข้อ 4) หรือได้จากการพิมพ์ใบเสร็จ
6) ปุ่ มคําสัง เลือนไปรายการแรก F8 และปุ่ มคําสัง เลือนไปรายการสุดท้าย F9 ใช้สาํ หรับ
เลือนรายการไปทีรายการแรกหรือรายการสุดท้าย
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7) ปุ่ มคําสัง เปิ ดแก้ไขคอลัมน์ แก้ไขได้ ^A ใช้สาํ หรับให้ผดู้ แู ลระบบกําหนดให้ผใู้ ช้แก้ไขรายการ
ได้หรือไม่ได้ เช่น รายการใดทําเสร็จแล้ว ไม่อยากให้ผใู้ ช้บคุ คลอืนแก้ไขอีก ก็ปิดการแก้ไข หรือกําหนด
คอลัมน์แก้ไขได้เป็ น F เป็ นต้น
7) ปุ่ มคําสัง แสดง/เปลียนรหัสใบเสร็จ/ใบเบิกพัสดุ ^B ใช้สาํ หรับเปลียนรหัสใบเสร็จหรือใบเบิก
พัสดุ

รูปที 3.4 ฟอร์มเปลียนรหัสใบเสร็จ/ใบเบิกพัสดุ
จากรูปที 3.4 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) รายการทีเลือกไว้เดิม เป็ นรายการทีเคยเลือกไว้เดิม ไม่สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้
2) รายการใหม่ เป็ นรายการแก้ไขได้ ให้จดั การแก้ไขให้ถกู ต้อง ตามความเป็ นจริง สําหรับ
รหัสใบเสร็จ/ใบเบิกพัสดุ ไม่สามารถแก้ไขได้
3) ปุ่ มคําสัง ตกลง F12 ใช้สาํ หรับตกลงรับค่าทีแก้ไข และจบออกจากฟอร์มนีไปกลับไปฟอร์มเลือก
ใบเสร็จเก่า
กรณีทเลื
ี อกใบเสร็จเก่า หรือสร้างใบเสร็จใหม่ จะได้ฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ ตาม
จากรูปที 3.5 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ข้อความไตเติลบาร์ จะแสดงปี งบประมาณทํางาน แสดงชือฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ และแสดง
รหัสใบเสร็จ เช่น [ ปี งบประมาณ 61 ] ทําหลักฐานต่างๆ รหัสใบเสร็จ 1 เป็ นต้น
2) ข้อความสรุ ปใบเสร็จ เป็ นข้อความสรุ ปใบเสร็จว่า เกิดจากประเภท/ลักษณะ/แบบอย่างไร และ
โอนหรือยังไม่โอนลงทะเบียน จะมีขอ้ ความสรุ ป 2 ข้อ ได้แก่
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รู ปที 3.5 ฟอร์มทาํ หลักฐานต่างๆ
ข้อที 1 สรุ ปว่า ประเภทจัดซือ หรือจัดจ้าง หรือบริจาค หรืออืนๆ มีลกั ษณะและแบบเป็ นแบบใด
ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีแบบอืนๆ
ข้อที 2 สรุปว่า “โอนลงทะเบียนแล้ว” หรือ “ยังไม่ได้โอนลงทะเบียน”
3) ข้อมูลใบเสร็จ ข้อมูลใบเสร็จ เกิดจากการสร้างใบเสร็จ ด้วยปุ่ มคําสัง แก้ไขใบเสร็จ F2 ซึงข้อมูล
ใบเสร็จมีดงั นี
3.1) วันเดือนปี ทร้ี านออกใบเสร็จ แสดงวันเดือนปี ทร้ี านออกใบเสร็จ
3.2) ชือบริษัท/ห้าง/ร้าน ทีอยู่และโทรศัพท์ แสดงชือบริษัท/ห้าง/ร้าน ทีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์
3.3) เล่มที/เลขที ใช้แสดงใบเสร็จเล่มทีและเลขที
3.4) อัตราภาษี มลู ค่าเพิม ใช้แสดงอัตราภาษี มลู ค่าเพิม หากมีอตั ราภาษี มลู ค่าเพิมก็จะเป็ น
ตัวเลข เช่น 7.00 , 1.50 เป็ นต้น หากใบเสร็จไม่มีภาษี มลู ค่าเพิม อัตราภาษี จะต้องเป็ น 0.00
3.5) Option Group ภาษี ใช้แสดงการคิดภาษี ในใบเสร็จ ซึงมีการคิดภาษี 2 แบบ ได้แก่
3.5.1) ภาษี รวมในราคาสินค้า (สีเขียว) หมายความว่า ราคาสินค้ามีภาษี รวมอยู่ดว้ ย เวลา
คิดเงินรวม จะต้องถอดภาษี ออก
3.5.1) ภาษี ไม่รวมในราคาสินค้า (สีเหลือง) หมายความว่า ราคาสินค้าไม่มีภาษี รวมอยู่ดว้ ย
เวลาคิดเงินรวม จะต้องบวกภาษี เพิมขึน
3.6) Label และปุ่ มราคากลาง ใช้แสดงราคากลาง
3.7) ตารางแสดงรายการในใบเสร็จ ใช้แสดงรายการในใบเสร็จ และคําอธิบาย/ส่วนลดราคา และ
จํานวนเงินรวม ตารางแสดงรายการในใบเสร็จ จะแสดงไปตามการคิดภาษี มี 2 แบบ ได้แก่
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3.7.1) ภาษี รวมในราคาสินค้า ตารางจะเป็ นสีเขียว
3. . ) ภาษี ไม่รวมในราคาสินค้า ตารางจะเป็ นสีเหลือง
3.8) ข้อความรหัสโอน ใช้แสดงว่า รายการสินค้าทีเลือก โอนไปทะเบียน/ประเภท/ชนิด อะไร
ซึงรหัสโอนนีเกิดจากตอนสร้างใบเสร็จ หากรายการใดไม่มีรหัสโอน ได้แก่ คําอธิบาย/ส่วนลดราคา หรือ
รายการซ่อมครุภณ
ั ฑ์ ข้อความรหัสโอนจะเป็ นว่าง
4) ปุ่ มคําสัง แก้ไขใบเสร็จ F2 ใช้สาํ หรับแก้ไขรายละเอียดและรายการในใบเสร็จ ปุ่ มคําสังนี
จะคลิกเลือกได้ หากใบเสร็จยังไม่ได้โอนลงทะเบียน เมือคลิกเลือกปุ่ มคําสังนี จะได้ฟอร์มตามรู ปที 3.6
หมายเหตุ หากใบเสร็จโอนลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถคลิกเลือกปุ่ มคําสัง แก้ไขใบเสร็จ F2 ได้
หากต้องการแก้ไขใบเสร็จ เช่น พบว่ารายการในใบเสร็จผิด พบว่ารายละเอียดผิดฯลฯ ต้องถอนการ
ลงทะเบียนก่อน จึงจะแก้ไขใบเสร็จได้
5) ปุ่ มคําสัง พิมพ์ใบเสร็จ F5 ใช้สาํ หรับแสดงและพิมพ์ใบเสร็จ ซึงจะพิมพ์ลงกระดาษ A4
แนวนอน มีรายละเอียดเหมือนใบเสร็จ แต่มีพิเศษเพิมเติม ได้แก่
5.1) รหัสบาร์โค้ดของรหัสใบเสร็จ ทําให้สะดวกต่อการค้นหารหัสใบเสร็จ
5.2) รหัสบาร์โค้ดโอนของทะเบียน/ประเภท/ชนิด ทําให้สะดวกต่อการค้นหาทะเบียน/ประเภท/ชนิด
5.3) รหัสบาร์โค้ดโอนทะเบียนทรัพย์สิน ทําให้สะดวกต่อการค้นหาทะเบียนทรัพย์สิน
หมายเหตุ รหัสบาร์โค้ดโอนทะเบียนทรัพย์สิน จะมีได้เมือ รายการนันเป็ นครุภณ
ั ฑ์และใบเสร็จ
นัน ได้โอนลงทะเบียนแล้ว
หากเลือกคลิกปุ่ มคําสัง พิมพ์ใบเสร็จ F5 จะได้ฟอร์มตามรูปที 3.8
6) ปุ่ มคําสัง บัญชีวัสดุสินเปลือง (Pointer ชี) F6 หรือ หรือ ปุ่ มคําสัง ทะเบียนครุ ภัณฑ์
(Pointer ชี) F6 ปุ่ มคําสังนีจะเลือกได้เมือรายการในใบเสร็จได้โอนลงทะเบียน และชือของปุ่ มคําสังจะ
เปลียนไปตามทะเบียน/ประเภท/ชนิด หากเป็ นคําอธิบาย/ส่วนลดราคา จะเลือกไม่ได้
7) ปุ่ มคําสัง ทะเบียนทรัพย์สิน (Pointer ชี) F7 ปุ่ มคําสังนีจะเลือกได้เมือรายการในใบเสร็จ
ได้โอนลงทะเบียน และรายการนันเป็ นครุภณ
ั ฑ์
8) ปุ่ มคําสัง โอนใบเสร็จลงทะเบียน หรือ ถอนใบเสร็จออกจากการลงทะเบียน F12 ใช้สาํ หรับ
โอนใบเสร็จลงทะเบียน และถอนใบเสร็จออกจากการลงทะเบียน ซึงจะได้ฟอร์มตามรูปที 3.9 และ 3.10
หมายเหตุ การโอนใบเสร็จลงทะเบียน ก็เหมือนกับใบเสร็จนันได้จ่ายเงินให้พ่อค้าไปแล้ว
9) ปุ่ มคําสังทําหลักฐานต่างๆ ใช้สาํ หรับเลือกทํารายงานต่างๆ
10) ปุ่ มคําสัง ทะเบียน/ประเภท/ชนิด F8 ใช้สาํ หรับเข้าฟอร์มทะเบียน/ประเภท/ชนิดเหมือน
เข้าจากเมนูหลัก ทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง เมนูย่อยทะเบียน/ประเภท/ชนิด
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11) ปุ่ มคําสัง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน F11 ใช้สาํ หรับเข้าฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สินเหมือนเข้าจาก
เมนูหลัก ทะเบียนและจัดซือ/จัดจ้าง เมนูย่อยทะเบียนทรัพย์สิน และเมนูย่อยทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การแก้ไขใบเสร็จ จากรูปที 3.5 ฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ หากคลิกเลือกปุ่ มคําสัง แก้ไขใบเสร็จ F2
จะได้ฟอร์มเพิม/ลบ/แกไข ใบเสร็จ ตามรู ปที 3.6

รู ปที 3.6 ฟอร์มเพิม/ลบ/แก้ไข ใบเสร็จ
จากรูปที 3.6 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) Text Box วันเดือนปี ทีออกใบเสร็จ ใช้กาํ หนดวันเดือนปี ทีบริษัท/ห้าง/ร้านออกใบเสร็จ
2) ปุ่ มคําสัง บริษัท/ห้าง/ร้าน ใช้เพือเลือกบริษัท/ห้าง/ร้านทีซือประจํา ซึงบริษัท/ห้าง/ร้าน ทีซือ
ประจํา จะต้องกําหนดทีเมนูหลักจัดการระบบ เมนูย่อยกําหนด บริษัท/ห้าง/ร้าน ซือ-จ้าง ประจําเมือเลือก
บริษทั /ห้าง/ร้านทีซือประจําได้แล้ว ชือบริษัท/ห้าง/ร้าน ทีอยู่ และโทรศัพท์ จะได้ขอ้ ความตามบริษัท/ห้าง/
ร้านทีเลือก
3) ปุ่ มคําสัง ค้นหาบริษัท/ห้าง/ร้าน ด้วยรหัสบาร์โค้ด (F12 Bar) ใช้สาํ หรับค้นหาบริษัท/ห้าง/ร้าน
ทีซือประจํา ด้วยรหัสบาร์โค้ด
หมายเหตุ สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค้ดบริษัท/ห้าง/ร้านทีซือประจํา จากเมนูหลักจัดการระบบ
เมนูย่อยกําหนด บริษัท/ห้าง/ร้าน ซือ-จ้าง ประจํา
4) Text Box ชือบริษัท/ห้าง/ร้าน ทีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ใช้กาํ หนดชือบริษัท/ห้าง/ร้าน ทีอยู่
และเบอร์โทรศัพท์
5) Text Box เล่มทีและเลขที ใช้กาํ หนดเล่มทีและเลขทีของใบเสร็จ

3-34
6) Text Box อัตราภาษีมูลค่าเพิมร้อยละ ใช้กาํ หนดอัตราภาษี รอ้ ยละ หากใบเสร็จคิด
ภาษี มลู ค่าเพิม ให้คียต์ วั เลขตามต้องการ เช่น 7.00 , 1.50 เป็ นต้น หากใบเสร็จไม่คิดภาษี ให้คียอ์ ตั ราภาษี
เป็ น 0.00
หมายเหตุ อัตราภาษี มลู ค่าเพิม จะเปลียนแปลงแก้ไขได้ ก็ต่อเมือ ไม่มีรายการในใบเสร็จ หรือ
หากมีรายการในใบเสร็จก็ตอ้ งลบรายการในใบเสร็จให้หมด จึงจะแก้ไขอัตราภาษีมลู ค่าเพิมได้
7) Option Group การคิดภาษี การคิดภาษี ในใบเสร็จ มี 2 แบบให้เลือก ได้แก่
7.1) ภาษี รวมในราคาสินค้า (สีเขียว) หมายความว่า ราคาสินค้ามีภาษี รวมอยู่ดว้ ย เวลาคิด
เงินรวม จะต้องถอดภาษี ออก
7.2) ภาษี ไม่รวมในราคาสินค้า (สีเหลือง) หมายความว่า ราคาสินค้าไม่มีภาษีรวมอยู่ดว้ ย เวลา
คิดเงินรวม จะต้องบวกภาษี เพิมขึน
8) Option Group ราคากลาง มี 6 แบบให้เลือก ได้แก่
8.1) ราคาทีได้จากการคํานวณ ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการราคากลางกําหนด
8.2) ราคาทีได้จากฐานข้อมูลราคาอ้างอิง ทีกรมบัญชีกลางจัดทํา
8.3) ราคามาตรฐานทีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืนกําหนด
8.4) ราคาทีได้จากการสืบจากท้องตลาด
8.5) ราคาทีเคยซือหรือจ้างหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
8.6) ราคาอืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานรัฐ
9) ตารางแสดงรายการในใบเสร็จ ใช้แสดงรายการในใบเสร็จ และคําอธิบาย/ส่วนลดราคา และ
จํานวนเงินรวม ตารางแสดงรายการในใบเสร็จ บางส่วนสามารถแก้ไขได้ บางส่วนแก้ไขไม่ได้ มี 2 แบบ
ได้แก่
9.1) ภาษี รวมในราคาสินค้า ตารางจะเป็ นสีเขียว
9.2) ภาษี ไม่รวมในราคาสินค้า ตารางจะเป็ นสีเหลือง
10) ข้อความรหัสโอน ใช้แสดงว่า รายการสินค้าทีเลือก โอนไปทะเบียน/ประเภท/ชนิด อะไร
ซึงรหัสโอนนีเกิดจากการสร้างใบเสร็จ หากรายการใดไม่มีรหัสโอน ได้แก่ คําอธิบาย/ส่วนลดราคา หรือ
รายการซ่อมครุภณ
ั ฑ์ ข้อความรหัสโอนจะเป็ นว่าง
11) Option Group เลือกดําเนินการ มี Option ให้เลือก 7 Option ไดเแก่
11.1) Option เพิมรายการใหม่ [มีรหัสโอน] ใช้บาร์โค้ด F3 ใช้สาํ หรับเพิมรายการใหม่ทีมี
รหัสโอนลงทะเบียน โดยใช้เครืองอ่านบาร์โค้ด การเพิมรายการใหม่ทมีี รหัสโอนลงทะเบียน หมายความว่า
พัสดุทีซือเป็ นสินค้าทีซือใหม่ หรือจ้างทําใหม่ ดังนัน ต้องมีรหัสโอนลงทะเบียน เพือทีจะได้โอนลงทะเบียน
และเบิกไปใช้ได้
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หมายเหตุ สําหรับรหัสบาร์โค้ด มี 2 แบบ ได้แก่
1. รหัสบาร์โค้ดโอนลงทะเบียน จะมี 13 หลัก แบ่งออกเป็ นเลข 3 ชุด คือ
ชุดที 1 มี 1 หลัก ได้แก่ หลักที 1 แทน ทะเบียน (1=สินเปลือง 3=ครุภณ
ั ฑ์)
ชุดที 2 มี 5 หลัก ได้แก่ หลักที 2-6 แทน ประเภท
ชุดที 3 มี 7 หลัก ได้แก่ หลักที 7-13 แทน ชนิด
เช่น ซือกระดาษ เลือกจาก วัสดุสินเปลือง ประเภทวัสดุสาํ นักงาน ชนิดกระดาษ จะได้
รหัสโอนลงทะเบียนเป็ น 1000010000001 (1=วัสดุสินเปลือง 00001=วัสดุสาํ นักงาน 0000001=ชนิด
กระดาษ) เป็ นต้น หากใช้เครืองอ่านบาร์โค้ด ยิงบาร์โค้ด โปรแกรมจะสร้างรายการพัสดุให้พร้อมรหัสโอน
ลงทะเบียนให้ทนั ที ซึงแบบอักษรทีสร้างบาร์โค้ด ใช้แบบอักษร 3 of 9 Barcode ซึงอยู่ในแผ่นซีดีรอมทีส่งมา
หรืออยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรม
2. รหัสบาร์โค้ดสินค้า (รหัสแท่ง) เป็ นบาร์โค้ดทีติดอยู่กบั สินค้าทีซือ มีหลายรหัสบาร์โค้ด
ด้วยกัน ทีนิยมใช้กนั คือ Ean13 สํานักงานใหญ่อยูท่ ีประเทศเบลเยียม ซึงประเทศไทยเป็ นสมาชิกโดย
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตังอยู่ทีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ดังนัน หากผูผ้ ลิต
สินค้า อยากให้สินค้ามีรหัสบาร์โค้ด Ean13 ต้องไปจดทะเบียนที สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรกิ ิติ สําหรับสินค้าทีผลิตในประเทศไทย จะมีรหัสบาร์โค้ด Ean13
ขึนต้นด้วย 885 ส่วนแบบอักษร (Font) Ean13 เป็ นแบบอักษร (Font) ทีมีลิขสิทธิ
รหัสโอนลงทะเบียนเป็ นตัวเลข 13 หลัก (ใช้บาร์โค้ด 3 of 9 Barcode) และรหัสบาร์โค้ดสินค้า
เป็ นตัวเลขคนละชุดกัน สามารถกําหนดรหัสโอนลงทะเบียนให้รหัสบาร์โค้ดสินค้าได้ เพือให้มีการลงทะเบียน
สินค้าตามรหัสโอนลงทะเบียน เช่น กระดาษ มีมากมายหลายยีห้อ ได้แก่ ดับเบิลเอ ไอคิวแบรนด์ ควอลิตี
ฯลฯ หากเรากําหนด ”ชนิด” เป็ นกระดาษทุกยีห้อ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ก็จะมีขนาดใหญ่และมากมาย
ดังนัน ไม่ว่าจะเป็ นกระดาษยีห้ออะไร บาร์โค้ดเป็ นอย่างไร ก็ให้โอนลงทะเบียนตําแหน่งเดียวคือ บัญชีวสั ดุ
สินเปลือง ประเภทวัสดุสาํ นักงาน ชนิดกระดาษ (หรือ 1= วัสดุสินเปลือง 00001=ประเภทวัสดุสาํ นักงาน
0000001=ชนิดกระดาษ) เป็ นต้น ดังนัน เมือมีการซือกระดาษ ไม่ว่าจะเป็ นยีห้อใดเมือมีการยิงบาร์โค้ด
รหัสโอนลงทะเบียนก็จะโอนไปยังตําแหน่งเดียวกัน ส่วนใบเสร็จในโปรแกรมจะขึนคําว่า กระดาษ ก่อน
แล้วจึงแก้ไขเป็ นกระดาษดับเบิลเอ กระดาษไอคิวแบรนค์ ฯลฯ ในทํานองเดียวกัน นอกจากชนิด “กระดาษ”
แล้วยังมีสินค้าหรือพัสดุอีกหลายอย่าง ทีควรรวมเป็ นชนิดเดียวกัน เช่น หนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์,มติชน
ฯลฯ ให้อยู่ในชนิดของหนังสือพิมพ์) วารสาร (ผูจ้ ดั การ,มติชนรายสัปดาห์ ฯลฯ ให้อยู่ในชนิดวารสาร)
ปูนซีเมนต์ (ตราเสือ,ตราช้าง,ตราเพชร ฯลฯ ให้อยู่ในชนิดปูนซีเมนต์) อาหารกลางวัน (พริก,มะนาว,นําปลา
ฯลฯ ให้อยู่ในชนิดอาหารกลางวัน) เป็ นต้น
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การเปลียนรหัสบาร์โค้ดสินค้าเป็ นรหัสบาร์โค้ดโอนลงทะเบียน
เมือคลิกเลือก Option เพิมรายการใหม่ [ มีรหัสโอน ] ใช้บาร์โค้ด F3 โปรแกรมจะแสดง Text Box
เพือรับรหัสบาร์โค้ด สามารถใช้เครืองอ่านบาร์โค้ดยิงรหัสบาร์โค้ด ทังบาร์โค้ดทะเบียน/ประเภท/ชนิด และ
บาร์โค้ดสินค้า โดยโปรแกรมจะทํางานดังนี
- นํารหัสบาร์โค้ดไปค้นหากับ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด หากพบก็เพิมชนิดสินค้าทีใบเสร็จ 1
รายการ โดยมีรหัสโอนลงทะเบียนเป็ น ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
- หากรหัสบาร์โค้ดทีนําไปค้นหากับ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ไม่พบก็จะนําบาร์โค้ดไปค้นหากับ
รหัสบาร์โค้ดสินค้าต่อ หากพบทีรหัสบาร์โค้ดสินค้า ก็จะเพิมชนิดสินค้าทีใบเสร็จ 1 รายการ โดยมีรหัสโอน
ลงทะเบียน เป็ นทะเบียน/ประเภท/ชนิด และชือสินค้าตามชือสินค้าทีบันทึกไว้
- หากรหัสบาร์โค้ดทีนําไปค้นหากับ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ไม่พบ และนําบาร์โค้ดไปค้นหากับ
รหัสบาร์โค้ดสินค้าต่อ ไม่พบอีก โปรแกรมก็จะแสดงข้อความให้เลือก “รหัสบาร์โค้ดทีคีย์ หาไม่พบ ต้องการ
เพิมสินค้าใหม่ ตามบาร์โค้ดทีคียห์ รือไม่” หากเลือกตอบ OK โปรแกรมก็จะแสดงฟอร์ม ไม่รูจ้ กั บาร์โค้ด
สินค้าทีคีย์ กรุณาบันทึกเพิมสินค้า/บาร์โค้ดใหม่ หรือ ยกเลิก ตามรูปที 3.7

รู ปที 3.7 ฟอร์มไม่รูจ้ กั บาร์โค้ดสินค้าทีคีย์ กรุณาบันทึกเพิมสินค้า/บาร์โค้ดใหม่ หรือ ยกเลิก
จากรูปที 3.7 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1. ส่วนแสดงสินค้า/บาร์โค้ดทีมีแล้ว ใช้สาํ หรับแสดงสินค้า/บาร์โค้ดทีมีแล้ว ประกอบด้วย
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1.1 ตารางแสดงสินค้า/บาร์โค้ด ใช้แสดงสินค้า/บาร์โค้ดทีมีแล้ว จากรูปจะเห็นว่า มีคอลัมน์
บาร์โค้ดสินค้า คอลัมน์บาร์โค้ดโอน คอลัมน์ชือสินค้า และคอลัมน์หน่วยทีนับ แสดงว่าเมือมีการยิงบาร์โค้ด
สินค้า โปรแกรมจะค้นหาสินค้าตามบาร์โค้ด เมือพบแล้วส่งค่ากลับไปยังใบเสร็จเป็ น บาร์โค้ดโอนลงทะเบียน
ชือสินค้า และหน่วยทีนับ
1.2 รหัสโอนของรายการสินค้าตาม Pointer ชี ส่วนนีแสดงรหัสโอนลงทะเบียนของสินค้าว่าโอนไป
ทะเบียน/ประเภท/ชนิดอะไร
1.3 ให้ขอ้ มูลในตารางสินค้า/บาร์โค้ดเรียงตามลําดับอะไร มีให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ เรียงลําดับ
ตามบาร์โค้ดสินค้า เรียงลําดับตามบาร์โค้ดโอนลงทะเบียน เรียงลําดับตามชือสินค้า และไม่เรียงลําดับ
2. ปุ่ มคําสัง เพิม/แก้ไข สินค้า ใช้สาํ หรับเพิมหรือแก้ไขสินค้า โดยสินค้าทีจะเพิมหรือแก้ไข จะต้องมี
ข้อมูลครบ ได้แก่ บาร์โค้ดสินค้า บาร์โค้ดโอนลงทะเบียน ชือสินค้า และหน่วยทีนับ
3. ปุ่ มคําสัง ค้นหา F4 ใช้สาํ หรับค้นหาสินค้า
4. ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ F5 ใช้สาํ หรับแสดงภาพก่อนพิมพ์ และพิมพ์สินค้า/บาร์โค้ด ซึง
ผลการพิมพ์จะมีบาร์โค้ดอยู่ดว้ ย ทําให้การสร้างใบเสร็จทําได้ง่ายขึน กล่าวคือ แม้ไม่มีสินค้า ก็สามารถ
ยิงบาร์โค้ดจากผลการพิมพ์ได้
11.2) Option เพิมรายการใหม่ [มีรหัสโอน] ใช้ทะเบียน/ประเภท/ชนิด F4 เป็ นการเพิม
รายการใหม่ลงใบเสร็จ โดยใช้ฟอร์มทะเบียน/ประเภท/ชนิด
หมายเหตุ การเพิมรายการใหม่ลงใบเสร็จ ด้วยการยิงรหัสบาร์โค้ด จะเร็วกว่าการเพิม
รายการใหม่ลงใบเสร็จ ด้วยการเลือกทะเบียน/ประเภท/ชนิด
11.3) Option เพิมรายการใหม่ [ไม่มีรหัสโอน] F5 การเพิมรายการใหม่ลงใบเสร็จ แบบไม่มี
รหัสโอน ต้องเป็ นการจัดจ้างแบบซ่อมครุภณ
ั ฑ์เก่าเท่านัน เพราะครุ ถภัณฑ์เก่าเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ทเคยลงทะเบี
ี
ยน
มาแล้ว ดังนัน หากมีรหัสโอนลงทะเบียนอีกเท่ากับว่าเป็ นการลงทะเบียนซํา ดังนันการจัดจ้างแบบซ่อม
ครุภณ
ั ฑ์เก่า จึงไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นต้องมีรหัสโอนลงทะเบียน
11.4) Option เพิมคําอธิบาย/ส่วนลดราคา F6 ใช้สาํ หรับเพิมคําอธิบาย เพิมส่วนลดราคา
หรือส่วนเพิมราคา แยกเป็ นกรณีได้ดงั นี
- คําอธิบาย สามารถเพิมคําอธิบาย หากคําอธิบายข้อความยาว สามารถเพิมได้หลาย
บรรทัดโดยไม่จาํ กัด สําหรับแต่ละบรรทัดทีเป็ นคําอธิบาย ให้ใส่คาํ อธิบายในคอลัมน์รายการส่วนคอลัมน์อนๆ
ื
จะคียข์ อ้ มูลหรือไม่ก็ได้
- ส่วนลดราคา สําหรับส่วนลดราคา คอลัมน์รายการ ให้คียข์ อ้ ความทีอ่านแล้วเข้าใจ เช่น
ส่วนลดราคา , ลดเปอร์เซ็นต์ , ส่วนลดลูกค้าประจํา เป็ นต้น ส่วนคอลัมน์อนๆ
ื จะคียข์ อ้ มูลหรือไม่คียก์ ็ได้
แต่คอลัมน์จาํ นวนเงิน(รวม) จะต้องคียต์ วั เลขเป็ น เช่น -500.00 ,-1000.00 เป็ นต้น
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- ส่วนเพิมราคา สําหรับส่วนเพิมราคา คอลัมน์รายการ ให้คียข์ อ้ ความทีอ่านแล้วเข้าใจ เช่น
ค่าขนส่ง , ค่าไปรษณีย์ , ค่าประกันเสียหาย เป็ นต้น ส่วนคอลัมน์อนๆ
ื จะคียข์ อ้ มูลหรือไม่คียก์ ็ได้
แต่คอลัมน์จาํ นวนเงิน(รวม) จะต้องคียต์ วั เลขเป็ นบวก เช่น 500.00 ,1000.00 เป็ นต้น
11.5) Option แก้ไขรหัสโอนรายการ Pointer ชี ใช้บาร์โค้ด F7 สําหรับรายการนีใช้สาํ หรับ
แก้ไขรหัสโอนลงทะเบียน กรณีรายการรหัสโอนลงทะเบียนผิด หรือต้องการเปลียนรายการสินค้า โดย
ใช้บาร์โค้ด
11.6) Option แก้ไขรหัสโอนรายการ Pointer ชี ใช้ทะเบียน/ประเภท/ชนิด F8 สําหรับ
รายการนีใช้สาํ หรับแก้ไขรหัสโอนลงทะเบียน กรณีรายการรหัสโอนลงทะเบียนผิด หรือต้องการเปลียน
รายการสินค้า โดยใช้ฟอร์มทะเบียน/ประเภท/ชนิด
11.7) Option ลบรายการ Pointer ชี F9 ใช้สาํ หรับลบรายการตามตําแหน่ง (Pointer) ชี
สามารถลบได้ทกุ รายการ ทังรายการทีมีรหัสโอนลงทะเบียน และรายการทีไม่มีรหัสโอนลงทะเบียน
12) Page Frame แสดงรายละเอียดสินเปลือง,ครุ ภัณฑ์ เป็ นการแสดงรายละเอียดบัญชีวสั ดุ
สินเปลือง และทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขรายละเอียด ให้แก้ไขจาก
ฟอร์มทะเบียน/ประเภท/ชนิด
จากฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ ตามรู ปที 3.5 หากคลิกเลือกปุ่ มคําสัง โอนใบเสร็จลงทะเบียน
หรือ ถอนใบเสร็จออกจากการลงทะเบียน F12 จะได้ฟอร์มตามรูปที 3.8 และ 3.9

รูปที 3.8 ฟอร์มตังค่าโอนและบันทึกโอนลงทะเบียน
หน้ากาํ หนดจาํ นวนเบิกวัสดุสนเปลื
ิ องและกาํ หนดอายุการใช้งาน F4
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รูปที 3.9 ฟอร์มตังค่าโอนและบันทึกโอนลงทะเบียน
-ข้อมูลเพิมเติม F5
ฟอร์มตังค่าโอนและบันทึกโอนลงทะเบียน เป็ นฟอร์มสําคัญ เพราะข้อมูลในใบเสร็จจะโอน
ลงทะเบียน ซึงโปรแกรมจะสร้างบัญชีวสั ดุสินเปลือง และทะเบียนทรัพย์สิน ตามรหัสโอนลงทะเบียน ดังนัน
ควรตรวจสอบและตังค่าต่างๆ ให้ถูกต้อง ก่อนการโอนลงทะเบียน
ตามรูปที 3.8 ฟอร์มตังค่าโอนและบันทึกโอนลงทะเบียน หน้ากําหนดจํานวนเบิกวัสดุสินเปลือง
และกําหนดอายุการใช้งาน F4 สําหรับกําหนดจํานวนเบิก หากเป็ นวัสดุสินเปลือง สามารถกําหนดจํานวน
เบิกได้ อาจซือมาแล้วเบิกทังหมด หรือเบิกบางส่วน หรือไม่เบิกเลยก็ได้ แต่หากเป็ นครุภณ
ั ฑ์ จะซือมา
เท่าไหร่ตอ้ งเบิกทังหมด เพราะต้องทําหลักฐานทะเบียนทรัพย์สินส่วนอายุการใช้งาน วัสดุสินเปลือง
ไม่สามารถกําหนดอายุการใช้งานได้ หากเป็ นครุภณ
ั ฑ์ สามารถกําหนดอายุการใช้งานได้ ซึงโปรแกรม
เวอร์ชนนี
ั ไม่ตอ้ งดูราคาว่าไม่ถึง 5,000 บาทไม่มีอายุการใช้งาน หากมีราคาตังแต่ 5,000 บาทขึนไป มีอายุ
การใช้งาน ให้ดทู ครุ
ี ภณ
ั ฑ์มีอายุมากน้อยเพียงใด หากมีอายุไม่เกิน 2 ปี ก็ไม่ตอ้ งกําหนดอายุการใช้งาน
หากมีอายุ 2-25 ปี ก็ให้คียอ์ ายุการใช้งาน
ตามรูปที 3.9 ฟอร์มตังค่าโอนและบันทึกโอนลงทะเบียน หน้าข้อมูลเพิมเติม F5 ใช้
กําหนดข้อมูลเพือโอนลงทะเบียน ซึงมีอยู่ทหมด
ี
10 ข้อ ได้แก่
1) ปุ่ มคําสัง กําหนดอายุการใช้งานในฟอร์มนี เมือคลิกแล้วจะได้ฟอร์มตามรูปที 3.8 ซืงใช้
กําหนดจํานวนเบิกและอายุการใช้งาน ซึงได้กล่าวไปแล้ว
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2) กําหนดวันทีลงทะเบียน วันเดือนปี ทลงทะเบี
ี
ยน จะต้องอยู่ในช่วงของปี งบประมาณตาม
ใบเสร็จทีสร้าง ควรเป็ นวันเดือนปี ทีตรวจรับพัสดุ เพราะเป็ นวันตรวจรับพัสดุและได้จ่ายเงินให้พ่อค้าเรียบร้อย
แล้ว วันเดือนปี ลงทะเบียนสําคัญมาก เพราะข้อมูลจะเรียงลําดับวันเดือนปี ทลงทะเบี
ี
ยนแล้วให้หมายหน้า
และเลขบรรทัด เช่น บัญชีวสั ดุสินเปลือง และทะเบียนทรัพย์สิน
3) ใบตรวจรับพัสดุ เลขที ร. ใช้กาํ หนดเลขทีใบตรวจรับพัสดุ ต้องกําหนดให้ตรงความเป็ นจริง
4) ทะเบียนครุ ภัณฑ์ เลขทีหรือรหัส ให้เรียงลําดับตาม หมายถึง เลขทีหรือรหัส เช่น รหัส
ครุภณ
ั ฑ์เป็ น ป.พ.3/1/1/61 , ป.พ.3/1/2/61 , ป.พ.3/1/3/61 ฯลฯ จะเห็นว่า ป.พ. แทนรหัสย่อโรงเรียน
เลข 3 แทนประเภทครุภณ
ั ฑ์ (ในทีนีสมมุติเป็ น ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน) เลข 1 แทนชนิดครุภณ
ั ฑ์ (ในทีนีสมมุติ
เป็ น โต๊ะ) เลข 1,2,3,… แทนตัวที,อันที เลข 61 แทนปี งบประมาณ 2561 ดังนัน เวลาอ่านโค้ด ป.พ.
3/1/3/61 หมายถึง ครุภณ
ั ฑ์โรงเรียน ป.พ. ประเภท 3 ครุ ภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน ชนิด 1 โต๊ะ ตัวที 3
ปี งบประมาณ 2561
ปั ญหาคือ ถ้าใบเสร็จทีโอนลงทะเบียนเรียงตามลําดับ คือ ใบเสร็จทีมาต้นปี งบประมาณ
คียเ์ ข้าก่อน ใบเสร็จมาปลายปี งบประมาณคียเ์ ข้าหลัง ก็ไม่มีปัญหา เพราะตัวเลขอันทีตัวทีก็จะเพิมไปเรือยๆ
แต่โปรแกรมนี ใบเสร็จฉบับใหนคียก์ ่อนหรือคียห์ ลังก็ได้ จึงเกิดปั ญหาการให้ลาํ ดับอันทีตัวที ดังนันผูเ้ ขียน
โปรแกรมจึงให้เลือกตังค่าเอาเองว่า จะเรียงอันทีตัวทีตามวันเดือนปี ลงทะเบียน หรือจะเรียงอันทีตัวทีตาม
รหัสใบเสร็จ หรือลบเป็ นว่างไม่ตอ้ งมีเลขทีหรือรหัส หรือเลขทีรหัสทีมีแล้วให้คงเดิมไว้
หมายเหตุ ทุกครังทีโอนใบเสร็จลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็ นใบเสร็จฉบับใหน โปรแกรมจะนํา
ข้อมูลมาเรียงลําดับและให้รหัสหรือเลขใหม่ทกุ ครัง
5) ใบเบิกพัสดุ เลขที จ. ใช้กาํ หนดเลขทีใบเบิกพัสดุ ต้องกําหนดให้ตรงความเป็ นจริงพร้อมทัง
กําหนดลงชือผูเ้ บิกหรือจ่ายให้ และตําแหน่งผูเ้ บิกหรือจ่ายให้
หมายเหตุ เมือมีระบบทะเบียนทรัพย์สินหรือเสือมราคา ในทะเบียนคุมทรัพย์สินมีรายการ
ใช้ประจําที ดังนัน การโอนใบเสร็จลงทะเบียน จะโอนใบเสร็จลงทะเบียนและเบิกทังใบเสร็จไปใบเบิกพัสดุ
หรือกล่าวง่ายๆ คือ ซือมา 1 ใบเสร็จ โอนลงทะเบียนพร้อมเบิกไปใช้ทงั 1 ใบเสร็จ
6) ลงชือผู้เบิกหรือจ่ายให้ ใช้กาํ หนดชือผูเ้ บิกหรือจ่ายให้
7) ใช้ประจําที ใช้กาํ หนดพัสดุทซืี อหรือจ้างทํา ใช้ประจําทีใด ซึงหน่วยงานทีใช้ สามารถกําหนด
ได้จากเมนูหลักจัดการระบบ เมนูย่อยกําหนดหน่วยงาน
8) ประเภทเงิน ให้กาํ หนดประเภทเงินให้ถกู ต้อง ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือเงินอืนๆ
9) วิธีการได้มา ไม่สามารถกําหนดได้ เพราะกําหนดไว้ตงแรกแล้
ั
ว ตอนทีสร้างใบเสร็จ
10) การใช้เงินจัดสรร ใช้กาํ หนดการใช้เงินจัดสรร
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3) ปุ่ มคําสัง ตกลง บันทึกโอนข้อมูลจากใบเสร็จ ลงทะเบียน F12 ใช้สาํ หรับเริมบันทึกโอนข้อมูล
จากใบเสร็จลงทะเบียน ซึงจะมีผลดังนี
3.1) ใบเสร็จจะเปลียนสถานะจาก “ยังไม่ได้โอนลงทะเบียน” เป็ น “โอนลงทะเบียนแล้ว”
3.2) เริมโอนรายการลงทะเบียนพร้อมทําใบเบิกพัสดุ โดยที
- หากรายการใดมีรหัสโอนเป็ นวัสดุสินเปลือง ก็โอนรายการลงบัญชีวสั ดุสินเปลือง พร้อมกับ
โอนต่อไปยังใบเบิกพัสดุ
- หากรายการใดมีรหัสโอนเป็ นครุภณ
ั ฑ์ ก็โอนรายการลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ พร้อมกับโอน
ต่อไปยังใบเบิกพัสดุ ในขณะเดียวกันก็สร้างทะเบียนทรัพย์สินด้วย
หมายเหตุ การกําหนดอายุการใช้งาน กําหนดได้จากฟอร์มนีฟอร์มเดียวเท่านัน
การถอนการลงทะเบียน หากใบเสร็จใดได้โอนลงทะเบียนแล้ว ข้อสรุปด้านบนแต่ละฟอร์มทีแสดง
ใบเสร็จ จะแสดงข้อความ โอนลงทะเบียนแล้ว ถ้าเกิดตรวจพบว่า มีรายการในใบเสร็จผิด หรือรายละเอียด
การโอนผิดสามารถทีจะถอนการลงทะเบียน เพือแก้ไขแล้วโอนลงทะเบียนใหม่ได้สาํ หรับการถอนการ
ลงทะเบียน สามารถทําได้จากฟอร์มถอนการลงทะเบียน ตามรู ปที 3.10

รูปที 3.10 ฟอร์มถอนการลงทะเบียน
จากรูปที 3.10 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ข้อความสรุ ป เป็ นข้อความสรุปใบเสร็จ มี 2 ข้อ ได้แก่
1.1) สรุ ปใบเสร็จเป็ นประเภท/ลักษณะ/แบบใด เช่น จัดซือ(ซือของใหม่) วิธีเฉพาะเจาะจง
เป็ นต้น
1.2) สรุ ปโอนลงทะเบียนแล้วหรือยังไม่โอนลงทะเบียน
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2) ใบเสร็จ แสดงรายละเอียดใบเสร็จ ไม่สามารถแก้ไขได้ ยกเว้น คอลัมน์หมายเหตุ
3) ปุ่ มคําสัง ถอนการลงทะเบียน F9 ใช้สาํ หรับถอนการลงทะเบียน
จากฟอร์มทําหลักฐานต่างๆ ตามรู ปที 3.5 จะมี การทําหลักฐาน วิธีเฉพาะเจาะจง และคําอธิบาย
การทําหลักฐานวิธีอนๆ
ื
เนืองจากว่า การทําหลักฐานรายงานของแต่ละปุ่ มคําสัง ไม่ย่งุ ยากเพราะข้อความตรงกับ รายงาน
การจัดซือ-จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ผูใ้ ช้โปรแกรมสามารถศึกษาและทํางานด้วยตนเองได้ จึงไม่ขออธิบาย
ในทีนี
3.3 ข้อเสนอแนะ
3.3.1 การทําจัดซือ-จัดจ้าง จะนําใบเสร็จเข้าโปรแกรม ก็ต่อเมือมีการอนุมตั ิให้จดั ซือ-จัดจ้างแล้ว
เท่านัน หากเป็ นการเสนอหรือรายงานขอซือ-ขอจ้าง ไม่ตอ้ งนําใบเสร็จเข้าโปรแกรม เพราะไม่รูว้ ่าจะอนุมตั ิ
หรือไม่ ถ้าไม่อนุมตั ิก็เสียเวลาเปล่า
3.3.2 หากต้องการหลักฐานต่างๆ รวมทังบัญชีวสั ดุสินเปลือง และทะเบียนทรัพย์สิน ของ
ปี งบประมาณใดให้ถกู ต้องทังหมด ในปี งบประมาณนันจะต้องเอาใบเสร็จเข้าโปรแกรมทังหมด
3.3.3 ใบเสร็จทีนําเข้าโปรแกรม ใบเสร็จใหนเข้าโปรแกรมก่อนหรือใบใหนเข้าโปรแกรมหลังก็ได้
สําคัญตรงที วันเดือนปี โอนลงทะเบียน ดังนัน ใบเสร็จตรวจรับพัสดุวนั ไหน ก็ควรโอนลงวันนัน
3.3.4 ใบเสร็จทีเพิมลงในโปรแกรมแล้ว ไม่สามารถลบออกได้ แต่สามารถลบรายการในใบเสร็จให้
เป็ นว่างได้ หรือเปลียนรายการในใบเสร็จทีไม่ตอ้ งการเป็ นรายการอย่างอืนได้
3.3.5 หากต้องการลบทุกใบเสร็จ ลบทุกหลักฐาน รวมทังลบบัญชีวสั ดุสินเปลือง และทะเบียน
ทรัพย์สิน ในบางปี งบประมาณ ให้เลือกเมนูหลักจัดการระบบเมนูย่อย เริมต้นโปรแกรมใหม่
(บางปี งบประมาณ)
3.3.6 หากประเภท หรือลักษณะ หรือแบบ ของใบเสร็จไม่ถกู ต้อง ให้ลบรายการในใบเสร็จเป็ นว่าง
แล้วเข้าฟอร์มเลือกใบเสร็จเก่า แล้วเลือกปุ่ มคําสัง แสดง/เปลียนรหัสใบเสร็จ F7 เพือแก้ไขประเภท หรือ
ลักษณะ หรือแบบ ให้ถูกต้อง
3.3.7 ในการสร้างใบเสร็จ สามารถเพิมคําอธิบาย/ส่วนลดราคา ได้หลายบรรทัดโดยไม่จาํ กัด
หากเป็ นคําอธิบายให้คียข์ อ้ ความอ่านแล้วเข้าใจ เช่น ก่อสร้างอาคารเรียน เป็ นแบบใด ขนาดกีชัน
กีห้องเรียน ผูค้ วบคุมเป็ นใคร ฯลฯ หากเป็ นส่วนลดราคา ช่องจํานวนเงิน(รวม) ต้องเป็ นตัวเลขติดลบ
หากเป็ นส่วนเพิมราคา เช่น ค่าบรรทุก , ค่าไปรษณีย์ , ค่าประกันภัย ฯลฯ ช่องจํานวนเงิน(รวม) ต้องเป็ น
ตัวเลขบวก
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3.3.8 เนืองจากว่า รายการครุภณ
ั ฑ์ในใบเสร็จแต่ละรายการ เมือโอนลงทะเบียนนําไปทําหลักฐาน
รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน จะมีสถานทีตังหรือหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนัน จึงต้องซือมา 1 ใบเสร็จ
ตรวจรับลงทะเบียนและเบิกไปใช้ทงั 1 ใบเสร็จ เช่น ซือโต๊ะมา 10 ตัว กลุม่ สาระฯคณิตศาสตร์ซือมา
เมือตรวจรับโอนลงทะเบียนและเบิกไปใช้ กลุม่ สาระฯคณิตศาสตร์ ก็ตอ้ งเบิกทัง10 ตัว เพือทีจะได้หลักฐาน
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ช่องสถานทีตังหรือหน่วยงานรับผิดชอบเป็ นกลุม่ สาระฯคณิตศาสตร์ ไม่เหมือนหลักฐาน
เดิมซึงมีแต่ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ซือโต๊ะมา 10 ตัวก็ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ 10 บรรทัดคุมโต๊ะ 10 ตัว กลุม่
สาระใหนต้องการก็มาเบิกเอา หรือจะเบิกเอา 10 ตัวทังหมดก็ได้ ดังนัน แบบเดิมจึงซือมา 1 ใบเสร็จแล้ว
ตรวจรับโอนลงทะเบียน ใครต้องการก็มาเบิกเอา หรือจะซือมา 1 ใบเสร็จตรวจและโอนลงทะเบียนแล้วเบิก
ไปทัง 1 ใบเสร็จก็ได้
3.3.9 หากทํางานแบบเครือข่าย (Lan) รหัสใบเสร็จ 1 ใบควรให้มีผรู้ บั ผิดชอบทํางานเพียง 1 คน
เพราะหากช่วยกันทํางานหลายคน เมือข้อมูลเกิดการชนกันเกิดขึน โปรแกรมจะไม่รบั ค่าและยกเลิก
การทํางานของคนทีชน ทําให้เสียเวลาคียข์ อ้ มูล โดยทีข้อมูลไม่ได้จดั เก็บ
กรณีทเลื
ี อกใบเบิกพัสดุเก่า หรือสร้างใบเบิกพัสดุใหม่ จะได้ฟอร์มทํารายการตังเบิก ตามรูปที
3.11

รูปที 3.11 ฟอร์มรายการตังเบิก
จากรูปที 3.11 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
3.11.1 ข้อความสรุ ป จะแสดงข้อความสรุ ป ซึงมี 2 ข้อความคือ “สรุป รายการตังเบิกพัสดุนี
ยังไม่ได้บนั ทึกโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง” หมายความว่า รายการตังเบิกนียังอยู่ในช่วงของการ
แก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ ซึงปุ่ มคําสัง แก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ F2 สามารถเลือกได้และข้อความ “สรุ ป
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รายการตังเบิกพัสดุนี ได้บนั ทึกตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลืองแล้ว” หมายความว่า รายการตังเบิกพัสดุ
นี ได้บนั ทึกตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลืองตามประเภท/ชนิดทีกําหนดตังเบิก เมือบันทึกตัดยอดแล้ว
ปุ่ มคําสังแก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ F2 จะเลือกไม่ได้ ส่วนปุ่ มคําสัง ทําใบเบิกพัสดุแบบเก่า F3 และทําใบเบิก
พัสดุแบบใหม่ F4 จะสามารถเลือกได้ เพราะถือว่า โอนตัดยอดแล้ว
3.11.2 ตารางแสดงรายการตังเบิก เป็ นตารางแสดงข้อมูลการตังเบิก ไม่สามารถแก้ไขได้
หากต้องการแก้ไขให้คลิกทีปุ่ มคําสัง แก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ F2
3.11.3 ปุ่ มคําสัง แก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ F2 ใช้สาํ หรับแก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ ซึงรายการ
ตังเบิกพัสดุนนจะเบิ
ั
กได้เฉพาะวัสดุสินเปลืองเท่านัน จะได้ฟอร์มตามรูปที 3.12 ซึงจะได้อธิบายในส่วนต่อไป
3.11.4 ปุ่ มคําสัง โอนตัดยอด หรือ ถอนการโอนตัดยอด ออกจากบัญชีวัสดุสินเปลือง F12
ใช้สาํ หรับการโอนตัดยอด โดยนําจํานวนเบิกได้ในรายการตังเบิกไปตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง ตาม
ประเภท/ชนิด ทีตังเบิก จะได้ฟอร์มตามรูปที 3.13 ซึงจะได้อธิบายในส่วนต่อไป
3.11.5 ปุ่ มคําสัง ทําใบเบิกพัสดุแบบ 1 F3 ใช้สาํ หรับการทําใบเบิกพัสดุแบบ 1
3.11.6 ปุ่ มคําสัง ทําใบเบิกพัสดุแบบ 2 F4 ใช้สาํ หรับการทําใบเบิกพัสดุแบบ 2
3.11.7 ปุ่ มคําสัง ทะเบียน/ประเภท/ชนิด F5 ใช้สาํ หรับแสดง/แก้ไข/พิมพ์ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
จากรูปที 3.11 หากข้อความสรุปเป็ น “สรุป รายการตังเบิกพัสดุนี ยังไม่บนั ทึกโอนตัดยอดออกจาก
บัญชีวสั ดุสินเปลือง” หมายความว่า รายการตังเบิกพัสดุยงั สามารถแก้ไขรายการได้ เมือคลิกเลือกปุ่ มคําสัง
แก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ F2 จะได้ฟอร์มตามรูปที 3.12

รู ปที 3.12 ฟอร์มแก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ
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จากรูปที 3.12 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
3.12.1 ข้อความแสดงโหมดการทํางาน เป็ นข้อความแสดงโหมดการทํางาน (พืนสีเขียวตัวหนังสือ
สีขาว) ซึงจะเปลียนไปตาม Option Group เลือกดําเนินการทีเลือก
3.12.2 Option Group เลือกดําเนินการ ใช้สาํ หรับเพิม/ลบ/แก้ไข รายการตังเบิกพัสดุ ซึงมีให้
เลือกอยู่ 5 Option ได้แก่
1) เพิมรายการใหม่ ใช้บาร์โค้ด F2 ใช้เพือเพิมรายการตังเบิกใหม่โดยใช้บาร์โค้ด ซึงบาร์โค้ด
ทีใช้ได้ คือ บาร์โค้ดประเภท/ชนิดของวัสดุสินเปลือง ซึงพิมพ์ได้จากเมนูทะเบียน/ประเภท/ชนิด และบาร์โค้ด
ของสินค้า ซึงได้จากบาร์โค้ดสินค้าข้างสินค้า หรือบาร์โค้ดสินค้าทีพิมพ์ได้จากเมนู กําหนดสินค้า/บาร์โค้ด
หมายเหตุ หากพิมพ์แล้วไม่ออกรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสแท่ง ให้ติดตังแบบอักษร 3of9barcode
ซึงมีอยุ่ในโฟลเดอร์โปรแกรมหรือแผ่นซีดีรอมทีส่งมาให้
2) เพิมรายการใหม่ ใช้ชนิด F3 ใช้สาํ หรับเพิมรายการตังเบิกใหม่โดยใช้ ประเภท/ชนิด โดย
โปรแกรมจะแสดงรายการวัสดุสินเปลืองทุกประเภทและทุกชนิด หากต้องการเพิมรายการตังเบิกใหม่ ให้
คลิกทีคอลัมน์ชนิด
3) เพิมรายการใหม่ ใช้ประเภท/ชนิด F4 ใช้สาํ หรับเพิมรายการตังเบิกใหม่โดยใช้ ประเภท/
ชนิด แต่โปรแกรมจะแสดงทุกประเภท ส่วนชนิดจะแสดงตามประเภททีเลือกเท่านัน หากต้องการเพิม
รายการตังเบิกใหม่ ให้คลิกทีคอลัมน์ชนิด
4) เพิมรายการใหม่ ใช้สินค้า/บาร์โค้ด F5 ใช้สาํ หรับเพิมรายการตังเบิกใหม่โดยใช้ ข้อมูล
สินค้า/บาร์โค้ด โดยข้อมูลจะแสดงตามสินค้า/บาร์โค้ดทีได้บนั ทึกไว้ หากต้องการเพิมรายการตังเบิกใหม่
ให้คลิกทีคอลัมน์ชิอสินค้า
5) ลบรายการ Pointer ชี ใช้สาํ หรับ ลบรายการตังเบิกพัสดุ วิธีการลบ ให้เลือน Pointer ไป
ยังรายการทีต้องการ หรือคลิกทีรายการเพือเลือก แล้วจึงเลือก Option นี
3.12 .3 ตารางรายการตังเบิกพัสดุ ใช้สาํ หรับการแก้ไขรายการตังเบิกพัสดุ แก้ไขได้เพียงบาง
คอลัมน์เท่านัน คอลัมน์ทได้
ี แก้ไขได้ คือ ชือรายการตังเบิกพัสดุ จํานวนขอเบิก และจํานวนเบิกได้
ส่วนคอลัมน์อนๆ
ื แก้ไขไม่ได้
จากรูปที 3.11 จะมีปมุ่ คําสัง โอนตัดยอด หรือ ถอนการโอนตัดยอด ออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง F12
ซึงปุ่ มคําสังนี จะสามารถเลือกได้ตลอดเวลา แต่การทํางานแยกออกเป็ น 2 กรณี คือ
1) กรณีที 1 รายการตังเบิกพัสดุนนได้
ั โอนตัดยอดแล้ว ข้อความสรุปจะขึนข้อความสีแดงว่า “สรุป
รายการตังเบิกพัสดุนี ได้บนั ทึกโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลืองแล้ว” เมือเลือก
ปุ่ มคําสังนี จะเป็ นการถอนการโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง

3-46
2) กรณีที 2 รายการตังเบิกนันยังไม่ได้โอนตัดยอด ข้อความสรุปจะขึนข้อความสีนาเงิ
ํ นว่า
“สรุป รายการตังเบิกพัสดุนี ยังไม่บนั ทึกโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง” เมือเลือกปุ่ มคําสังนี
จะเป็ นการบันทึกการโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง ซึงจะได้ฟอร์มตามรูปที 3.13

รูปที 3.13 ฟอร์มตังค่าโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง
จากรูปที 3.13 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
3.13.1 ส่วนการกําหนดวันทีโอนตัดยอด ใช้กาํ หนดวันทีโอนตัดยอด ซึงจะต้องอยู่ในระหว่างวันที
เริมต้นปี งบประมาณ และวันทีสินสุดปี งบประมาณ สําหรับใบเบิกพัสดุทนํี าเข้าโปรแกรม จะนําใบไหน
เข้าก่อนหรือใบไหนเข้าหลังก็ได้ แต่วนั ทีโอนตัดยอดควรตรงกับวันทีได้เบิกพัสดุ
3.13.2 กําหนดเลขที ใบเบิกพัสดุ ในหนึงปี งบประมาณ ใบเบิกพัสดุทเบิ
ี กเป็ นอันดับแรก ให้
กําหนดเป็ นใบที 1 เช่น ปี งบประมาณ 2557 เลขทีใบเบิกพัสดุก็จะเป็ น 1/2557 ใบเบิกพัสดุทเบิ
ี กเป็ น
อันดับสอง ให้กาํ หนดเป็ นใบที 2 เลขทีใบเบิกพัสดุก็จะเป็ น 2/2557 … แต่เนืองจากว่า โปรแกรมนีสามารถ
นําใบเสร็จ/ใบเบิกพัสดุเข้าโปรแกรม แบบใบไหนเข้าก่อนหรือใบไหนเข้าหลังก็ได้สาํ คัญที วันโอนลงทะเบียน
และวันโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง ต้องตรงกับความเป็ นจริง ดังนัน จึงให้ผใู้ ช้ได้กาํ หนดเลขที
ใบเบิกพัสดุเอง
3.13.3 กําหนดลงชือผู้เบิกหรือจ่ายให้ ใช้กาํ หนดชือผูเ้ บิกหรือจ่ายให้ โดยเลือกจากบุคลากร
ตามปุ่ มคําสัง เลือกบุคลากร (F6 สามเหลียมชีขึน) ควรกําหนดให้ถกู ต้อง เพราะข้อมูลจะ Link ไปยังใบเบิก
พัสดุดว้ ย และในตอนสินปี งบประมาณทีนําใบเสร็จหรือใบเบิกพัสดุเข้าโปรแกรมได้หมด สามารถสรุ ปได้ว่า
บุคลคนนี เบิกรายการต่างๆ ไปกีรายการ
3.13.4 กําหนดใช้ประจําที ใช้กาํ หนดหน่วยงานทีเบิกหรือจ่ายให้ โดยเลือกจากหน่วยงานตาม
ปุ่ มคําสัง เลือกหน่วยงาน (F9 สามเหลียมชีลง) ควรกําหนดให้ถกู ต้อง เพราะข้อมูลจะเก็บไว้ในตอน
สินปี งบประมาณทีนําใบเสร็จหรือใบเบิกพัสดุเข้าโปรแกรมได้หมด สามารถสรุปได้ว่า หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงาน เบิกรายการต่างๆ ไปกีรายการ
3.13.5 ข้อความหมายเหตุ ในใบเบิกพัสดุ ใช้กาํ หนดข้อความหมายเหตุในใบเบิกพัสดุ หลังจากที
โอนเสร็จ
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3.13.6 ปุ่ มคําสัง ตกลง บันทึกโอนตัดยอดออกจากบัญชีวัสดุสินเปลือง F12 ใช้สาํ หรับ
เริมการบันทึกโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง หากการโอนตัดยอดถูกต้อง จะมีขอ้ ความ
“การโอนตัดยอดออกจากบัญชีวสั ดุสินเปลือง ถูกต้อง” และจบออกจากฟอร์มตังค่าโอนตัดยอดออกจาก
บัญชีวสั ดุสินเปลือง

บทที 4
ตรวจสอบพัสดุประจําปี
เมนูบาร์ ตรวจสอบพัสดุประจําปี มีเมนูย่อย 2 เมนู ได้แก่
1. พิมพ์วสั ดุสินเปลืองคงเหลือ 30 ก.ย.
2. ทําผลการตรวจสอบวัสดุสินเปลือง
1. พิมพ์วัสดุสนเปลื
ิ
องคงเหลือ 30 ก.ย.
1.1 หน้าที
ใช้สาํ หรับพิมพ์วสั ดุสินเปลืองคงเหลือ ณ วันที 30 ก.ย. หรือวันสินปี งบประมาณ เพือนําข้อมูลทีได้
ไปตรวจสอบพัสดุประจําปี ดังนันข้อมูลทุกใบเสร็จในปี งบประมาณจะต้องมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
จึงเลือกเมนูนี
1.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนีแล้ว จะได้ฟอร์มตามรู ปที 1.1

รู ปที 1.1 แสดงฟอร์มพิมพ์วสั ดุสนเปลื
ิ องคงเหลือ 30 ก.ย.
จากรูปที 1.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) Option group เลือกรายการพิมพ์ ใช้สาํ หรับเลือกรูปแบบการพิมพ์
2) ข้อความรายละเอียดการพิมพ์ ใช้สาํ หรับแสดงรายละเอียดการพิมพ์
3) ปุ่ มคําสัง ขนาดกระดาษ F5 ใช้แสดงขนาดกระดาษ และรูปแบบการพิมพ์
4) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์ / พิมพ์ F8 ใช้แสดงภาพก่อนพิมพ์ และพิมพ์ออก
ทางเครืองพิมพ์
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1.3 ข้อเสนอแนะ
1.3.1 จะพิมพ์วสั ดุสินเปลืองคงเหลือ 30 ก.ย. ได้ ควรมีการจัดทําใบเสร็จและโอนใบเสร็จลงทะเบียน
ทุกใบเสร็จในปี งบประมาณ ข้อมูลจึงจะถูกต้อง
1.3.2 ข้อมูลทีพิมพ์ออกจะพิมพ์ประเภทวัสดุ ชนิดวัสดุ คงเหลือ และชือหน่วย เพือนําวัสดุคงเหลือ
ไปตรวจสอบวัสดุสินเปลืองประจําปี
1.3.3 ข้อมูลทีพิมพ์จะแสดงเฉพาะในปี งบประมาณทีเลือกเท่านัน
2. ทําผลการตรวจสอบวัสดุสินเปลือง
2.1 หน้าที
ใช้สาํ หรับจัดทําหลักฐาน การตรวจสอบวัสดุสินเปลือง
2.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์มตามรูปที 2.1

รูปที 2.1 แสดงฟอร์มทาํ ผลการตรวจสอบวัสดุสนเปลื
ิ อง
จากรูปที 2.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
2.2.1 ตารางแสดงและแก้ไขรายการวัสดุสินเปลืองทีไม่ถูกต้อง ใช้กาํ หนดข้อมูลวัสดุสินเปลือง
ทีไม่ถกู ต้อง โดยช่องทีเป็ นสีฟ้า ไม่สามารถแก้ไขได้ ได้แก่ เลขที ซึงโปรแกรมจะให้ค่าโดยอัตโนมัติ ช่องที
เป็ นสีขาวสามารถแก้ไขได้ ได้แก่ ช่องรายการวัสดุสินเปลือง จํานวนรับในเอกสารฝ่ ายรับ
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(จํานวนรับตามหลักฐานใบตรวจรับพัสดุ) จํานวนรับในบัญชีหรือทะเบียน (จํานวนรับตามหลักฐานบัญชีวสั ดุ
สินเปลือง) จํานวนจ่ายในเอกสารฝ่ ายจ่าย (จํานวนจ่ายตามหลักฐานใบเบิกพัสดุ) และจํานวนจ่ายในบัญชี
หรือทะเบียน (จํานวนจ่ายตามหลักฐานบัญชีวสั ดุสินเปลือง) และเหตุอนๆ
ื
2.2.2 ปุ่ มคําสัง ล้างข้อมูล F4 ใช้สาํ หรับล้างข้อมูลผลการตรวจสอบวัสดุสินเปลืองออกหมด
เพือเริมทําใหม่
2.2.3 ปุ่ มคําสัง เพิมรายการ F5 ใช้สาํ หรับเพิมรายการวัสดุสินเปลืองใหม่ทีไม่ถกู ต้อง
2.2.4 ปุ่ มคําสัง ลบรายการ F7 ใช้สาํ หรับลบรายการออก ต้องคลิกทีรายการก่อน แล้วเลือก
ปุ่ มคําสังนี
2.2.5 ปุ่ มคําสัง ฟอร์มพิมพ์ F9 ใช้สาํ หรับสังพิมพ์ผลการตรวจสอบวัสดุสินเปลือง
2.3 ข้อเสนอแนะ
2.3.1 รายการวัสดุสินเปลืองตรวจสอบแล้วถูกต้อง คือ ตัวเลข 2 ชุดต้องตรงกัน กล่าวคือ ตัวเลขชุดที
1 จํานวนรับในเอกสารฝ่ ายรับ (จํานวนรับตามหลักฐานใบตรวจรับพัสดุ) กับ จํานวนรับในบัญชีหรือทะเบียน
(จํานวนรับตามหลักฐานบัญชีวสั ดุสินเปลือง) ต้องตรงกัน และตัวเลขชุดที 2 จํานวนจ่ายในเอกสารฝ่ ายจ่าย
(จํานวนจ่ายตามหลักฐานใบเบิกพัสดุ) และจํานวนจ่ายในบัญชีหรือทะเบียน (จํานวนจ่ายตามหลักฐานบัญชี
วัสดุสินเปลือง) ต้องตรงกัน หากตัวเลขชุดใดชุดหนึงไม่ตรงกัน ถือว่ารายการวัสดุสินเปลืองนันไม่ถูกต้อง
2.3.2 การล้างข้อมูล จะล้างข้อมูลเฉพาะผลการตรวจสอบวัสดุสินเปลืองเท่านัน ไม่เกียวกับข้อมูลอืนๆ
ทีมีในโปรแกรม
2.3.3 วัสดุสินเปลือง เป็ นวัสดุทใช้
ี ไปหมดไป ในบัญชีวสั ดุสินเปลืองก็จะมีรบั จาก-จ่ายให้จดั ทําทีละ
หนึงปี งบประมาณ เมือหมดปี งบประมาณก็จะรวมยอดแต่ละประเภท แต่ละชนิดยกยอดไป ดังนัน หลักฐาน
บัญชีวสั ดุสินเปลือง จึงเป็ นเล่มๆ ประจําปี งบประมาณ โดยไม่มีการต่อเนือง
2.3.4 ข้อมูลทีจัดทํา จะจัดทําทีละหนึงปี งบประมาณ และต้องจัดทําจนแล้วเสร็จ และพิมพ์ออกเป็ น
ผลการตรวจสอบวัสดุสินเปลืองประจําปี งบประมาณ เมือเริมต้นปี งบประมาณใหม่ จะต้องล้างข้อมูลเก่าออก

บทที 5
แสดง/พิมพ์
เมนูบาร์ แสดงและพิมพ์ มีเมนู 4 เมนู ได้แก่.
1. ขออนุญาตดําเนินงานตามโครงการ
2. ปริมาณสูง-ตํา-คงเหลือ วัสดุสินเปลือง
3. ทะเบียนคุมใบสังซือ
4. สรุปเงินงบประมาณ งาน/โครงการ
1 ขออนุญาตดําเนินงานตามโครงการ
1.1 หน้าที
ใช้กาํ หนดค่าและพิมพ์รายงานขออนุญาตดําเนินงานตามโครงการ
1.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนีแล้ว จะได้ฟอร์มดังรูปที 1.1

รู ปที 1.1 แสดงฟอร์มทาํ อนุญาตดาํ เนินงานตามโครงการ
จากรูปที 1.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) Page Frame กําหนดค่า ใช้กาํ หนดค่าต่างๆ เพือนําค่าทีได้สง่ ไปพิมพ์รายงาน มี 2 หน้า
ได้แก่
1.1) กําหนดค่าหน้า 1 ใช้กาํ หนดค่าต่างๆ หน้าที 1
1.2) กําหนดค่าหน้า 1 ต่อ ใช้กาํ หนดค่าหน้าที 1 ต่อ
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สําหรับค่าทีกําหนดจะไม่บนั ทึกเก็บค่าไว้ ดังนันจะมีขอ้ ความเตือน "ข้อมูลจะไม่บนั ทึกจัดเก็บ
ควรจัดทําจนถึงพิมพ์ออกกระดาษ แล้วจึงจบออกจากฟอร์มนี"
3) ปุ่ มคําสังภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ (พิมพ์ทังฟอร์มและข้อมูล) F8 ใช้กาํ หนดภาพก่อนพิมพ์และ
4) พิมพ์รายงานออกกระดาษ โดยพิมพ์ทงฟอร์
ั มและข้อมูล
3) ปุ่ มคําสังภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ (พิมพ์ทงฟอร์
ั
ม) F9 ใช้กาํ หนดภาพก่อนพิมพ์และพิมพ์รายงาน
ออกกระดาษ โดยพิมพ์เฉพาะฟอร์มเท่านัน
1.3 ข้อเสนอแนะ
1.3.1 ข้อมูลจะไม่บนั ทึกจัดเก็บ ควรจัดทําจนถึงพิมพ์ออกกระดาษ แล้วจึงจบออกจากฟอร์มนี
1.3.2 ฟอร์มนีจะจัดทําหรือไม่จดั ทําก็ได้ เพราะไม่มีอยู่ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
1.3.3 สําหรับจํานวนเงินต่างๆ ต้องกําหนดเอง เพราะโปรแกรมไม่ได้บนั ทึกจัดเก็บ
2 แสดง/พิมพ์ ปริมาณสูงสุด-ตําสุด-คงเหลือ วัสดุสนเปลื
ิ
อง
2.1 หน้าที
ใช้แสดงและพิมพ์ ปริมาณสูงสุด ตําสุด คงเหลือ ของวัสดุสินเปลือง ซึงเป็ นข้อมูลทีสรุปยอดจากบัญชี
วัสดุสินเปลืองทุกรายการทีมีในโปรแกรม ในปี งบประมาณขณะนัน
2.2 วิธกี ารทํางาน
เมือเลือกเมนูนีแล้ว จะได้ฟอร์มดังรูปที 2.1

รูปที 2.1 แสดงฟอร์ม แสดง/พิมพ์ ปริมาณสูงสุด-ตาสุ
ิ อง
ํ ด-คงเหลือ วัสดุสนเปลื
จากรูปที 2.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) Text Box สรุ ป ณ วันที ใช้กาํ หนดวันทีทีสรุปรายงานปริมาณสูงสุด ตําสุด และคงเหลือ
2) ปุ่ มคําสัง ทังหมด F8 ใช้กาํ หนดให้แสดงและพิมพ์ปริมาณสูงสุด ตําสุด และคงเหลือของวัสดุ
สินเปลืองทังหมด ทุกประเภทและทุกชนิด
3) ปุ่ มคําสัง คงเหลือน้อยกว่าตําสุด F9 ใช้กาํ หนดให้แสดงและพิมพ์ปริมาณสูงสุด ตําสุด และ
คงเหลือของวัสดุสินเปลืองเฉพาะคงเหลือน้อยกว่าตําสุด
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2.3 ข้อเสนอแนะ
2.3.1 ปริมาณสูงสุด ตําสุด คงเหลือ เป็ นการสรุ ปจากข้อมูลบัญชีวสั ดุสินเปลืองทีมี ณ ปั จจุบนั
ทังหมด แต่วนั ทีสรุปสามารถกําหนดแก้ไขได้
2.3.2 การพิมพ์ปริมาณคงเหลือ น้อยกว่า ปริมาณตําสุด ทําให้รูว้ ่า ควรต้องสังซือวัสดุสินเปลือง
อะไรเพิม
3. ทะเบียนคุมใบสังซือ
3.1 หน้าที
ใช้สาํ หรับเลือกรหัสใบเสร็จ แล้วแสดงและพิมพ์ตามรายการทีเลือก
3.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนีแล้ว จะได้ฟอร์มดังรูปที 3.1

รูปที 3.1 แสดงฟอร์ม ทะเบียนคุมใบสังซือ หน้าเลือกใบเสร็จ F2
จากรูปที 3.1 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ล้าง # หมด F8 ใช้สาํ หรับล้าง # ในช่องเลือกพิมพ์ออกหมด เท่ากับว่า ไม่เลือกรายการใดๆ
เพือพิมพ์
2) เพิม # หมด F9 ใช้สาํ หรับเพิม # ในช่องเลือกพิมพ์ทงหมด
ั
เท่ากับว่า เลือกทุกรายการเพือพิมพ์
3) Option Group เลือกรายการ มีให้เลือก 2 Option ได้แก่
3.1) Option โอนใบเสร็จลงทะเบียน หมายถึงทําเครืองหมาย # เลือกพิมพ์ สําหรับรายการ
ทีโอนใบเสร็จลงทะเบียนแล้ว หรือรายทียังไม่โอนลงทะเบียน
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หมายเหตุ รายการทีโอนลงทะเบียนแล้ว หมายถึง ได้จ่ายเงินให้พ่อค้าและโอน
ลงทะเบียนแล้ว ส่วนรายการทีไม่ได้โอนลงทะเบียนแล้ว หมายถึง ยังไม่ได้จ่ายเงินให้พ่อค้าและยังไม่ได้โอน
ลงทะเบียน
3.2) Option ประเภทเงิน หมายถึงทําเครืองหมาย # เลือกพิมพ์ สําหรับรายการทีมีประเภท
เงินเป็ น เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค/ช่วยเหลือ เงินอุดหนุน และเงินอืนๆ
เมือทําเครืองหมาย # เลือกใบเสร็จแล้ว คลิกทีหน้าแสดงใบเสร็จทีเลือก/พิมพ์ F3 จะได้ฟอร์ม
ดังรูปที 3.2

รูปที 3.2 แสดงฟอร์ม ทะเบียนคุมใบสังซือ หน้าแสดงใบเสร็จทีเลือก/พิมพ์ F3
จากรูปที 3.2 มีสว่ นประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ตารางแสดงใบเสร็จทีเลือกพิมพ์ (คลิกทีรายการเพือเลือกเริมต้นพิมพ์) ใช้แสดงข้อมูลรหัสใบเสร็จที
เลือกพิมพ์ และให้คลิกทีรายการทีต้องการเพือเริมต้นพิมพ์
2) ข้อความหัวกระดาษ และสรุป ณ วันที ใช้กาํ หนดข้อความหัวกระดาษ และข้อความสรุป ณ วันที
3) ปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์ / พิมพ์ F8 ใช้แสดงภาพก่อนพิมพ์ และพิมพ์ออกทางเครืองพิมพ์
4) ปุ่ มคําสังพิมพ์ F9 ใช้พิมพ์โดยไม่ตอ้ งแสดงภาพก่อนพิมพ์
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3.3 ข้อเสนอแนะ
3.3.1 หากต้องการทราบรหัสใบเสร็จใดจ่ายเงินแล้ว ให้เลือกจากรหัสใบเสร็จทีโอนลงทะเบียนแล้ว
และหากต้องการทราบรหัสใบเสร็จใดยังไม่ได้จ่ายเงิน ให้เลือกจากรหัสใบเสร็จทียังไม่ได้โอนลงทะเบียน
3.3.2 ข้อมูลจะถูกปรับไปมาหรือไม่นิง ดังนันควรกําหนด สรุป ณ วันทีไว้ดว้ ย เพือจะได้รูว้ ่า
ทําการสรุ ป ณ วันทีเท่าใด
4. สรุ ปเงินงบประมาณ งาน/โครงการ
4.1 หน้าที
ใช้สาํ หรับแสดงและพิมพ์สรุปเงินงบประมาณ งาน/โครงการ
4.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์มตามรูปที 4.1

รู ปที 4.1 แสดงฟอร์มสรุปเงินงบประมาณ งาน/โครงการ
จากรูปที 4.1 เป็ นการสรุปเงินงบประมาณ งาน/โครงการ ซึงเป็ นการสรุ ปและพิมพ์ ไม่สามารถแก้ไข
ค่าได้ มีให้เลือกทังหมด 6 หน้า ได้แก่
1) หน้าสรุ ปทุกงาน/โครงการ F2
2) หน้าสรุ ปทีละหน่วยงาน F3
3) หน้าสรุ ปรหัสใบเสร็จ ในแต่ละหน่วยงาน F4
4) หน้าสรุ ปทีละงาน/โครงการ F5
5) หน้ารหัสใบเสร็จ ในแต่ละงาน/โครงการ F6
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4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 เป็ นเพียงการสรุ ปเงินงบประมาณ งาน/โครงการเท่านัน ไม่สามารถแก้ไขรายการได้
4.3.2 ชือเงินจัดสรร กําหนดได้ทเมนู
ี จัดการระบบ เมนูย่อยกําหนดชือเงินจัดสรร ส่วนชืองาน/
โครงการ จํานวนเงินได้รบั จัดสรร ใช้แล้วและคงเหลือ กําหนดได้ทเมนู
ี กาํ หนดเงินจัดสรรให้หน่วยงาน
4.3.3 จํานวนเงินใช้แล้วและคงเหลือ จะปรับเปลียนเมือมีการโอนใบเสร็จลงทะเบียน และ
โอนลงทะเบียนแบบใช้งบจัดสรร
4.3.4 หากไม่ได้ทาํ เงินจัดสรร (หรือบันทึกโอนใบเสร็จลงทะเบียนแบบใช้เงินอืนๆ) เมนูนก็ี ไม่ตอ้ งใช้

บทที 6
วิธีใช้
เมนูบาร์ วิธีใช้ มีเมนูย่อยต่างๆ ให้เลือกดังนี
1. วิธีใช้
2. แสดง/ไม่แสดง แถบเครืองมืองานพัสดุโรงเรียน
3. teesoftware.com
4. VDO สอนการใช้งาน
5. เกียวกับโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60
1. วิธีใช้
ใช้แสดงวิธีใช้ (Help) โดยที ขณะทํางานอยู่ในโปรแกรม ให้กด F1 โปรแกรมก็จะแสดงวิธีใช้ หรือ
เลือกเมนูบาร์วิธีใช้ เมนูย่อยวิธีใช้ หรือ คลิกแถบเครืองมืองานพัสดุโรงเรียน จากปุ่ มคําสัง วิธีใช้ หรือ
ขณะทํางานในฟอร์มต่างๆ หากมีปมุ่ คําสังวิธีใช้ (รู ปเครืองหมายคําถาม) ให้เลือกปุ่ มคําสังวิธีใช้
2. แสดง/ไม่แสดง แถบเครืองมืองานพัสดุโรงเรียน
เมนูนจะเป็
ี นลักษณะกลับไปกลับมา หมายความว่า เลือกเมนูนี จะแสดงแถบเครืองมืองานพัสดุ
โรงเรียนและหากเลือกอีกครัง จะไม่แสดงแถบเครืองมืองานพัสดุโรงเรียน
3. teesoftware.com
เมนูนใช้
ี สาํ หรับเข้าเว็บไซด์ www.teesoftware.com เพือศึกษาข้อมูลเพิมเติม หรือติดตาม
โปรแกรมเวอร์ชนใหม่
ั
4. VDO สอนการใช้งาน
เมนูนใช้
ี สาํ หรับดู VDO สอนการใช้งาน โดยโปรแกรมจะ Link เข้าเว็บไซด์ www.teesoftware.com
หน้า VDO สอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ซึงสามารถดู VDO สอนการใช้งานได้ 2 แบบ
ได้แก่
1) ดาวน์โหลดไฟล์ VDO แล้วแตกไฟล์ได้โฟลเดอร์ แล้วใช้โปรแกรมดูหนังฟั งเพลง เช่น
Nero Show Time หรือ GOM Player หรือ Window Media Player หรือโปรแกรมอืนๆ เปิ ดไฟล์ VDO ดู
วิธีนจะได้
ี
VDO ทีชัด
2) ดู VDO จาก Youtube ทีผูเ้ ขียนโปรแกรมได้ Upload ฝาก Youtube ไว้ วิธีนจะได้
ี
VDO
ทีไม่ค่อยชัด เพราะต้องบีบลดขนาด
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5. เกียวกับโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60
ใช้แสดงเวอร์ชนโปรแกรม
ั
แสดงลิขสิทธิ และโรงเรียนทีมีสิทธิใช้โปรแกรม ซึงจะแสดงตามรูปที 5.1

รูปที 5.1 แสดงเกียวกับโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 หน้าลิขสิทธิ F2

รู ปที 5.2 แสดงเกียวกับโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 หน้าการปรับเวอร์ชนั F3

บทที 7
อืนๆ ทีสําคัญ
1. อายุการใช้งานและอัตราค่าเสือมราคาทรัพย์สิน
อายุการใช้งาน (ปี )
ประเภททรัพย์สิน
1. อาคารถาวร
2. อาคารชัวคราว/โรงเรือน
3. สิงก่อสร้าง
3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็ก
เป็ นส่วนประกอบหลัก
3.2 ใช้ไม่หรือวัสดุอืน ๆ เป็ นส่วนประกอบ
หลัก
4. ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
5. ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6. ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ยกเว้นเครือง
กําเนิดไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งาน 15-20 ปี )
7. ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8. ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
8.1 เครืองมือและอุปกรณ์
8.2 เครืองจักรกล
9. ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
9.1 เครืองมือและอุปกรณ์
9.2 เครืองจักรกล
10. ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
10.1 เครืองมือและอุปกรณ์
10.2 เครืองจักรกล
11. ครุภณ
ั ฑ์สาํ รวจ
12. ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
13. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

อัตราค่าเสือมราคา/ปี
(ร้อยละ)
อย่างตํา อย่างสูง
2.5
6.5
6.5
12.5

อย่างตํา
15
8

อย่างสูง
40
15

15

25

4

6.5

5

15

6.5

20

8
5
5

12
8
10

8.5
12.5
10.0

12.5
20.0
20.0

5

10

10.0

20.0

2
5

5
8

20.0
12.5

50.0
20.0

2
5

5
8

20.0
12.5

50.0
20.0

2
5
8
3
3

5
8
10
8
5

20.0
12.5
10.0
12.5
20.0

50.0
20.0
12.5
20.0
33.0
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อายุการใช้งานและอัตราค่าเสือมราคาทรัพย์สิน จากหนังสือ ด่วนทีสุด ที กค 0528.2/ว ของ
กรมบัญชีกลาง ลงวันที 16 พฤศจิกายน 2544 เรือง การตีราคาทรัพย์สิน (สําหรับโปรแกรมนี การกําหนด
อายุการใช้งาน กําหนดได้ที ฟอร์มตังค่าโอนและบันทึกการโอนลงทะเบียน และกําหนดได้ทฟอร์
ี มนีฟอร์ม
เดียว ในฟอร์มนี เมือสังโอนลงทะเบียน โปรแกรมจะได้สร้างและคํานวณอายุการใช้งาน หรือทําทะเบียนคุม
ทรัพย์สินตามอายุการใช้งานทีกําหนดให้ทนั ที) กรุณาศึกษาเพิมเติมในหัวข้อ ตัวอย่าง ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
เพือศึกษาทะเบียน/ประเภท/ชนิด และการกําหนดอายุการใช้งาน
2. ตัวอย่าง ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
จากหนังสือ การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2540 (ตามไฟล์ทแนบในซี
ี
ดี หรือดาวน์
โหลดจากเว็ปผูเ้ ขียนโปรแกรม www.teesoftware.com) สิงของทีซือมา(ตามใบเสร็จ) หรือรับบริจาคมา หรือ
ได้มาโดยวิธีใดๆ จะต้องลงทะเบียนคุมเป็ น 3 ทะเบียน ได้แก่
1. วัสดุสนเปลื
ิ
อง (วัสดุสินเปลือง คือ สิงของทีใช้ไปหมดไป)
ข้อสรุ ป ในโปรแกรมนี สิงของทีซือมา(ตามใบเสร็จ) หรือรับบริจาคมา หรือได้มาโดยวิธีใดๆ
หากเลือกเป็ นวัสดุสินเปลือง โปรแกรมจะสร้างทะเบียนคุม คือ บัญชีวสั ดุสินเปลือง ข้อดีของวัสดุสินเปลือง
เมือหน่วยงานหรือบุคลากรเบิกไปใช้แล้ว ไม่ตอ้ งตามตรวจเช็คว่า ชํารุด สูญหาย เสือมคุณภาพ หรือไม่ใช้
การตรวจสอบพัสดุประจําปี ตรวจเพียง รับมาเท่าไหร่ จ่ายไปเท่าไหร่ คงเหลือเท่าไหร่ คงเหลือในห้องพัสดุ
(ตามเอกสาร) กับคงเหลือจริงในห้องพัสดุทนัี บได้ หากตรงกันก็ผ่านไม่ตอ้ งทําอะไร หากไม่ตรงกันก็รายงาน
2. วัสดุถาวร (วัสดุถาวร คือ สิงของมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ขนไป
ึ แต่มีราคา/หน่วย/ชุด ไม่เกิน
5,000 บาท)
ข้อสรุ ป ตังแต่ปีงบประมาณ 2538-2545 สิงของทีซือมา(ตามใบเสร็จ) หรือรับบริจาคมา หรือได้มา
โดยวิธีใดๆ หากเลือกเป็ นวัสดุถาวร จะได้ทะเบียนคุมคือ บัญชีวสั ดุถาวร ข้อเสียของบัญชีวสั ดุถาวร คือ ต้องทํา
ต่อเนือง เช่น เครืองตัดโฟม ตังแต่ตงโรงเรี
ั
ยนมา ซือมากีเครืองก็เขียนลงบัญชีวสั ดุถาวร เครืองละ 1 บรรทัดไป
เรือยๆ หากปี งบประมาณใด เจ้าหน้าทีพัสดุไม่ทาํ หรือทําไม่ทนั ปี งบประมาณอืนๆ ทีตามมาก็จะสะดุด เพราะ
ไม่รูว้ ่าจะเขียนต่อยังไง และเป็ นรายการทีเท่าไหร่ ทําให้มีปัญหาเกิดขึน และเกิดขึนแทบทุกโรงเรียน ตังแต่
ปี งบประมาณ 2546 เป็ นต้นมา ได้ใช้ทะเบียนคุมทรัพย์สินแทน โดยทะเบียนคุมทรัพย์สินมี 2 แบบ คือ แบบที
1 ครุภณ
ั ฑ์/หน่วย/ชุด ไม่ถึง 5,000 บาท ถือเป็ นครุภณ
ั ฑ์ทีไม่ขนบั
ึ ญชีหรือไม่มีอายุการใช้งาน แต่ก็ตอ้ งพิมพ์
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ประจําปี หากชํารุด สูญหาย เสือมคุณภาพ หรือไม่ใช้ ก็เพียง
กําหนดให้ ไม่ใช้ เมือวันทีเท่าใด ดังนัน ทะเบียนคุมทรัพย์สินแบบที 1 นี ทดแทนการทําบัญชีวสั ดุถาวร แบบที
2 ครุภณ
ั ฑ์/หน่วย/ชุด ตังแต่ 5,000 บาทขึนไป ถือเป็ นครุภณ
ั ฑ์ทขึี นบัญชีหรือมีอายุการใช้งาน ทดแทนการทํา
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ การตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ประจําปี ดูจากวิธีการทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน
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3. ครุ ภัณฑ์ (ครุภณ
ั ฑ์ คือ สิงของมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ขนไป
ึ แต่มีราคา/หน่วย/ชุด ตังแต่
5,000 บาทขึนไป หรือสิงของตามตัวอย่างสิงของทีเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์)
ข้อสรุ ป ตังแต่ปีงบประมาณ 2538-2545 สิงของทีซือมา(ตามใบเสร็จ) หรือรับบริจาคมา หรือได้มา
โดยวิธีใดๆ หากเลือกเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ จะได้ทะเบียนคุมคือ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ข้อเสียของทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ คือ
ต้องทําต่อเนือง เช่น โต๊ะ ตังแต่ตงโรงเรี
ั
ยนมา ซือมากีตัวก็เขียนลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ตัวละ 1 บรรทัดไปเรือยๆ
หากปี งบประมาณใด เจ้าหน้าทีพัสดุไม่ทาํ หรือทําไม่ทนั ปี งบประมาณอืนๆ ทีตามมาก็จะสะดุด เพราะไม่รูว้ ่า
จะเขียนต่อยังไง เป็ นรายการทีเท่าไหร่ และเลขทะเบียนคืออะไร ทําให้มีปัญหาเกิดขึน และเกิดขึนแทบทุก
โรงเรียน ตังแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็ นต้นมา ได้ใช้ทะเบียนคุมทรัพย์สินแทน โดยทะเบียนคุมทรัพย์สินมี 2
แบบ คือ แบบที 1 ครุภณ
ั ฑ์/หน่วย/ชุด ไม่ถึง 5,000 บาท ถือเป็ นครุภณ
ั ฑ์ทไม่
ี ขนบั
ึ ญชีหรือไม่มีอายุการใช้งาน
แต่ก็ตอ้ งพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ประจําปี หากชํารุด สูญหาย เสือมคุณภาพ หรือ
ไม่ใช้ ก็เพียงกําหนดให้ ไม่ใช้ เมือวันทีเท่าใด ดังนัน ทะเบียนคุมทรัพย์สินแบบที 1 นี ทดแทนการทําบัญชีวสั ดุ
ถาวร แบบที 2 ครุภณ
ั ฑ์/หน่วย/ชุด ตังแต่ 5,000 บาทขึนไป ถือเป็ นครุภณ
ั ฑ์ทขึี นบัญชีหรือมีอายุการใช้งาน
ทดแทนการทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ การตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ประจําปี ดูจากวิธีการทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ข้อสรุ ปรวม ตังแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็ นต้นมา ใช้ทะเบียนคุมทรัพย์สิน แทน บัญชีวสั ดุถาวรและ
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ดังนัน ตังแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็ นต้นมา สิงของทีซือมา(ตามใบเสร็จ) หรือรับบริจาคมา
หรือได้มาโดยวิธีใดๆ ให้คียเ์ ข้าโปรแกรมเป็ น 2 แบบเท่านัน คือ สิงของใดใช้ไปหมดไป ให้เลือกเป็ น วัสดุ
สินเปลือง และสิงของใดคงทนถาวรตังแต่ 1 ปี ขนไป
ึ ให้เลือกเป็ นครุภณ
ั ฑ์ แล้วโปรแกรมจะทําทะเบียนคุมให้
ดังทีกล่าวมาแล้ว
การกําหนดอายุการใช้งานตามราคา กล่าวคือ ถ้าราคารวมไม่เกิน 5,000 บาทไม่มีอายุการใช้งาน
แต่ถา้ ราคารวมตังแต่ 5,000 บาทขึนไปมีอายุการใช้งาน ทําให้เกิดปั ญหา เช่น บิลใบหนึงซือโต๊ะ 1 ตัวราคา
รวม 3,500 บาท (เข้าโปรแกรมไม่มีอายุการใช้งาน) อีกใบหนึงซือโต๊ะ 10 ตัว ตัวละ 3,500 บาท ราคารวม
35,000 บาท (เข้าโปรแกรมมีอายุการใช้งาน) ทังๆ ทีเป็ นโต๊ะยีห้อเดียวกัน รุน่ เดียวกัน สีเดียวกัน ฯลฯ
เหมือนกันทุกอย่าง ดังนันใน พรบ.พัสดุ 2560 จึงกําหนดตามอายุการใช้งานจริง กล่าวคือ ทังสองบิล
ทีซือโต๊ะ ให้ดอู ายุของโต๊ะ ซึงเป็ นครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน เปิ ดตารางอายุการใช้งานจะอยู่ในช่วง
8-12 ปี ดังนัน โต๊ะจะราคารวมเป็ นเท่าใด สามารถใส่อายุตามความเป็ นจริง และต้องอยู่ในช่วง 8-12 ปี ตาม
ตารางอายุการใช้งาน
สําหรับหนังสือ การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2540 ได้ยกตัวอย่างทะเบียน/ประเภท/
ชนิด ผูใ้ ช้โปรแกรมสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมดังนี
ทะเบียน มี 3 แบบ ได้แก่ บัญชีวสั ดุสินเปลือง บัญชีวสั ดุถาวร และทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ในส่วนนี
โปรแกรมมีให้แล้ว ไม่ตอ้ งทําอะไร
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ประเภท ในแต่ละทะเบียน มีการแยกประเภท เพือจัดหมวดหมู่สิงของ ทําให้สะดวกต่อการค้นหา ซึง
ตัวอย่างประเภทมีดงั นี
1. ตัวอย่าง ประเภทวัสดุสินเปลือง
- วัสดุสาํ นักงาน
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุเครืองแต่งกาย
- วัสดุกีฬา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
2. ตัวอย่าง ประเภทวัสดุถาวร ไม่ตอ้ งกําหนดก็ได้ เพราะตังแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็ นต้นมา
เลิกใช้ตามทีกล่าวมาแล้ว แต่หากต้องการทํางานย้อนหลังปี งบประมาณ 2535-2545 ก็กาํ หนดได้ ตัวอย่าง
ประเภทวัสดุถาวรดูจากหนังสือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปี 2540
3. ตัวอย่าง ประเภทครุ ภัณฑ์
- ทีดิน (โปรแกรมตังค่าไว้ให้ ลบ/แก้ไขไม่ได้ เพือทําทะเบียนคุมทรัพย์สินเกียวกับทีดิน)
- อาคาร/สิงปลูกสร้าง (โปรแกรมตังค่าไว้ให้ ลบ/แก้ไขไม่ได้ เพือทําทะเบียนคุมทรัพย์สินเกียวกับ
อาคาร/สิงปลูกสร้าง)
- ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
- ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
- ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
- ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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- ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
- ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
- ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
- ครุภณ
ั ฑ์สาํ รวจ
- ครุภณ
ั ฑ์อาวุธ
- ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
- ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ชนิด คือ รายการสินค้า ให้เพิมชนิดตามไปใบเสร็จไปเรือยๆ เพือใช้เลือกทําใบเสร็จ หากมีแล้วไม่ตอ้ ง
เพิมชนิดอีก ให้เลือกได้เลย และหากมีแล้วอย่าแก้ไข เพราะจะมีผลต่อใบเสร็จทีผ่านมา ทีนมาดู
ี การนําใบเสร็จ
เข้าโปรแกรม เช่น ในใบเสร็จ บรรทัดที 1 เขียนว่า กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ยีห้อ AAA จํานวน 100 รีม ราคา
รีมละ 110 บาท รวมเงิน 11,000 บาท จะเห็นว่า กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ยีห้อ AAA คือ วัสดุสินเปลือง
อยู่ในประเภทวัสดุสาํ นักงาน ส่วนชนิดหากไม่มีกระดาษ ให้เพิมชนิดกระดาษ ทีนีกระดาษ ก็มีหลายอย่าง
หลายขนาด หลายยีห้อ หลายรุน่ หลายแบบ หลายสี ฯลฯ จะเพิมยังไง อันนีไม่มีขอ้ กําหนดตายตัว อยู่ทผูี ใ้ ช้
โปรแกรม ถ้าเพิมชนิด เป็ นกระดาษ ซือกระดาษอะไรมาก็กระดาษ ยีห้ออะไรขนาดอะไรก็กระดาษ ชนิด
มันก็นอ้ ยเลือกได้เร็ว แต่ไม่ค่อยละเอียด หากแยกเป็ นชนิด กระดาษถ่ายเอกสาร A4 กระดาษถ่ายเอกสาร F5
กระดาษหน้าปก ฯลฯ มันก็ละเอียดขึน ยิงแยกเป็ นยีห้ออีก ยิงละเอียดอีก ผูใ้ ช้โปรแกรมเป็ นผูต้ ดั สินเองครับ
เพราะไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว
แล้วถ้าซือไม้ทดั เหล็กแจกครู จะตีค่าเป็ นอะไร เพราะคงทนถาวรเกิน 1 ปี ราคาไม่ถึง 5,000 บาท ถ้าตี
ค่าเป็ นครุภณ
ั ฑ์ จะได้ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ต้องเขียนเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์กาํ กับ และตามตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี ว่า ชํารุ ด สูญหาย เสือมคุณภาพ หรือไม่ใช้ จะทําให้ย่งุ ยากมาก ควรตีเป็ นวัสดุสินเปลือง จะได้บญ
ั ชี
วัสดุสินเปลือง เมือแจกให้ครู แล้ว ไม่ตอ้ งเขียนเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์กาํ กับ และไม่ตอ้ งตามตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี ว่า ชํารุ ด สูญหาย เสือมคุณภาพ หรือไม่ใช้ครับ สิงของอืนๆ ก็เหมือนกันครับ ถ้าเลือกเป็ นวัสดุ
สินเปลือง ได้บญ
ั ชีวสั ดุสินเปลือง เบิกไปใช้แล้วก็จบ ไม่ตอ้ งตามล้างตามเช็ค แต่ถา้ เลือกเป็ นครุภณ
ั ฑ์ ได้
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ต้องเขียนเลขทะเบียนกํากับ ต้องตามล้างตามเช็คว่า ชํารุด สูญหาย เสือมคุณภาพ
หรือไม่ใช้ ดังนัน การเลือกเป็ นครุภณ
ั ฑ์ โดยมากจะเลือกสิงของทีมีราคา ขนาดใหญ่ และต้องตรวจสอบ เช่น
ทีดิน,อาคาร/สิงปลูกสร้าง,ตูเ้ ย็น,ทีว,ี โต๊ะ,เก้าอี เป็ นต้น
หมายเหตุ ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ในโปรแกรมใช้ได้กบั ทุกปี งบประมาณ
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3. การสํารองข้อมูล
หลายๆ โรงเรียนใช้โปรแกรมฯ โดยไม่สาํ รองข้อมูล หรือสํารองไว้ทไดร์
ี ฟ C ไดร์ฟเดียว พอติดไวรัส หรือ
เครืองเสีย ทังข้อมูลและโปรแกรมหายหมด ต้องมานังคียข์ อ้ มูลใหม่ ดังนัน การสํารองข้อมูล เป็ นเรืองทีสําคัญ
มากๆ ควรสํารองข้อมูลบ่อยๆ และควรสํารองไว้หลายๆ ที ทังไดร์ฟ C,ไดร์ฟอืนๆ ในเครืองทีทํางาน และต้อง
สํารองไปสู่ Handy Drive หรือฮาร์ดดิสต์ External ด้วย เน้นต้องสํารองไปสู่ Handy Drive หรือฮาร์ดดิสต์
External ด้วย
เมนูหรือฟอร์มทีเกียวกับการสํารอง มี 2 ทีคือ
1. เมนูสาํ รองของข้อมูล เมนูนสามารถเลื
ี
อกไดร์ฟและสร้างโฟลเดอร์สาํ รองข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง
2. ฟอร์มจบการทํางาน โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์สาํ รองข้อมูลทีไดร์ฟ C ชือ “สํารองข้อมูลที
C:\BAK_PDS402_31012560” หมายความว่า สํารองข้อมูลทีไดร์ฟ C โฟลเดอร์ BAK_PDS402_31012560
โดยที BAK ย่อมาจาก Backup ส่วน PDS402 คืออักษรย่อโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชนั 4.02
ส่วนเลข 31012560 หมายถึง วันที 31 เดือน 01=มกราคม ปี 2560 ดังนัน
2.1 หากสํารองหลายวัน โฟลเดอร์ทไดร์
ี ฟ C ก็มากขึนเรือย ๆ ตามวันที/เดือน/ปี โฟลเดอร์ใด
ล้าสมัย ควรลบทิง คงไว้ลา่ สุด 4-5 โฟลเดอร์ก็พอ
2.2 ควร Copy โฟลเดอร์สาํ รองข้อมูลไป Paste ทีไดร์ฟ Handy Drive หรือฮาร์ดดิสต์ External ด้วย
หมายเหตุ หากมีขอ้ มูลสํารองทีไดร์ฟ Handy Drive หรือฮาร์ดดิสต์ External และมีหลายๆที ก็อ่นุ ใจ
ได้ว่า หากเครืองเสียหรือติดไวรัส ก็สามารถติดตังโปรแกรมนีใหม่ (ถ้าดาวน์โหลดจากเว็ป
www.teesoftware.com จะได้เวอร์ชนใหม่
ั
ลา่ สุด) เมือติดตังโปรแกรมใหม่แล้ว ก็เรียกใช้ขอ้ มูลสํารองจากไดร์ฟ
Handy Drive หรือฮาร์ดดิสต์ External ก็สามารถทํางานต่อได้

