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คูมือการใชงานโปรแกรมระบบคลังขอมูลวัสดุ 
 

1. การติดตั้งโปรแกรม 
1.1 ให Double click ท่ีไฟล Setup.exe เพื่อทําการติดต้ัง

โปรแกรมระบบคลังขอมูลวัสดุ 
1.2 จะปรากฏหนาตางข้ึนมา ใหกดปุม Next 

 
 

1.3 จะปรากฏหนาตางรูปแบบการติดต้ัง 
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1.3.1 Typical คือ การติดต้ังระบบโปรแกรมพรอมฐานขอมูล เหมาะสําหรับเครื่องท่ีติดต้ัง

โปรแกรม Firebird ไวแกลว 
1.3.2 Custom คือ การกําหนดชุดติดต้ังโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับการติดต้ังเฉพาะโปรแกรมเพียง

อยางเดียว ไมตองการติดต้ังฐานขอมูลและโปรแกรม Firebird 
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1.3.2.1 หัวขอ 1.1 ในภาพเปนการกําหนดใหมีการติดต้ังหัวขอนั้น 
1.3.2.2 หัวขอ 1.2 ในภาพเปนการยกเลิกรายการติดต้ังในหัวขอนั้น 

1.3.3 Complete คือ การติดต้ังระบบท้ังหมด ท้ังโปรแกรม, ฐานขอมูล และโปรแกรม Firebird 
1.4 จะปรากฏหนาตางเตรียมการติดต้ังโปรแกรม กดปุม Install เพื่อติดต้ังโปรแกรม 
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1.5 หลังจากกดปุม Install แลวจะแสดงหนาตางสถานการณติดต้ังโปรแกรม 

 
1.6 ใหกดปุม Finish 
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1.7 จะปรากฏหนาตางโปรแกรมระบบคลังขอมูลวัสดุ 
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2. การลงทะเบียนใชงานระบบ 
2.1 หลังจากติดต้ังโปรแกรมคร้ังแรก ระบบจะใหทานทําการลงทะเบียนเพ่ือใชงานระบบ 
2.2 การลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ท ใหทําการระบุช่ือ-สกุล, e-mail และหมายเลขโทรศัพท ท่ีทานไดรับ

จากทางหางหุนสวนสามัญ โฮทต้ิง เฟอรฟวเจอร แอนด อินเตอรเน็ท หลังจากไดชําระคาใชจายของ
โปรแกรม โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานตองตอระบบอินเตอรเน็ท 

 
 

2.3 การลงทะเบียนดวยรหัสระบบ ใหทําการระบุช่ือ-สกุล และรหัสลงทะเบียน โดยทานตองทําการ
แจงรหัสระบบใหแกทางหางหุนสวนสามัญ โฮทต้ิง เฟอรฟวเจอร แอนด อินเตอรเน็ท โดยหาง
หุนสวนสามัญ โฮทต้ิง เฟอรฟวเจอร แอนด อินเตอรเน็ทจะทําการสงรหัสลงทะเบียนใหกับทาน 
หลังจากไดชําระคาใชจายของโปรแกรม 

 
 

2.4 การทดลองใชระบบ ใหไปยังหนาลงทะเบียนดวยรหัสระบบ แลวพิมพ demo ลงในท้ัง 2 ชอง ทาน
จะสามารถทดลองใชงานระบบไดเปนระยะเวลา 60 วัน 
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2.5 หลังจากลงทะเบียนโปรแกรมแลวทานจะสามารถเขาไปใชงานระบบไดตามปกติ (สําหรับผูท่ี

ทดลองใชงานโปรแกรมจะมีขอความแสดงระยะเวลาการใชงานของโปรแกรมท่ีดานบนของ
โปรแกรม 

 
2.6 การเขาสูระบบ ใหพิมพรหัสผูใชและรหัสผาน แลวทําการกดปุมตกลง โดยการเขาสูระบบคร้ังแรก

ใหใชรหัสผูใชเปน admin และรหัสผานเปน admin 
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3. ความหมายของพ้ืนสีในการกรอกขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชงาน 

3.1 พื้นสีของชองกรอกขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 หมายถึง ชองขอมูลนั้นตองมีขอมูล 

 หมายถึง ชองขอมูลนั้นไมสามารถกรอกขอมูลลงไปได ใหเลือกขอมูลไดเทานั้น 

 หมายถึง ชองขอมูลนั้นจําเปนตองกรอกขอมูลไปได 

 หมายถึง ชองขอมูลนั้นไมจําเปนตองกรอกขอมูลลงไปได 
3.2 ปุมเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 เปนปุมสําหรับบันทึกขอมูลในแบบฟอรม 

 เปนปุมสําหรับเลือกรายการในตารางเพื่อแกไขขอมูล 

 เปนปุมสําหรับเลือกรายการในตารางเพื่อลบขอมูล 

 เปนปุมสําหรับยกเลิกรายการขอมูลในแบบฟอรม 

 เปนปุมสําหรับเลือกรายการในตารางเพ่ือสงขอมูลไปยังอีกแบบฟอรม 

 เปนปุมสําหรับปดหนาตางแบบฟอรม 
3.3 ปุมเคร่ืองมือยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 เปนปุมสําหรับคนหาขอมูลในชองดานซายมือของปุมคนหา 

 เปนปุมสําหรับยกเลิกรายการขอมูลในแบบฟอรม 

 เปนปุมสําหรับเลือกรายการในแบบฟอรมท่ีไดบันทึกไวแลว 
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4. กลุมรายการเมนูระบบ 
โปรแกรมระบบคลังขอมูลวัสดุ ประกอบดวยกลุมเมนูดังตอไปนี้ 

4.1 กลุมขอมูลคลังสินคา เปนรายการเมนูเกี่ยวกับแบบฟอรมการส่ังซ้ือ 
วัสดุ การตรวจรับวัสดุ การเบิกวัสดุ การคืนวัสดุ และการเบิกวัสดุให
คลัง 

 
 
 
 

4.2 กลุมขอมูลแบบรายงาน เปนรายการขอมูลเกี่ยวกับขอมูลรายงานของ
ระบบ 
 
 
 
 
 

4.3 กลุมขอมูลงบวัสดุ เปนรายการขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบวัสดุ 
 
 

4.4 กลุมขอมูลพื้นฐาน เปนรายการขอมูลต้ังตนของระบบ 
 
 
 
 
 
 

4.5 กลุมขอมูลระบบ เปนรายการเกี่ยวกับการจัดการขอมูลผูใช 
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5. กลุมรายการขอมูลพื้นฐาน 

 
5.1 เมนูรายช่ือกลุมวัสดุ เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลกลุมวัสดุ 

5.1.1 ในสวนท่ี 1 เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกรายช่ือกลุมวัสดุ 
- กดปุม บันทึก เพื่อบันทึกขอมูล 
- กดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกขอมูลวัสดุท่ีกรอก 

5.1.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลกลุมวัสดุ หากเลือกกลุมวัสดุสามารถกดปุมดังตอไปนี้ 
- กดปุม แกไข เพื่อแกไขขอมูลกลุมวัสดุท่ีเลือก 
- กดปุม ลบ เพื่อลบรายการขอมูลกลุมวัสดุท่ีเลือก 
- กดปุม เลือกรายการ เพื่อเลือกรายการขอมูลกลุมวัสดุจากไปยังแบบฟอรมอ่ืน 

 
แบบฟอรมรายช่ือกลุมวัสด ุ  
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5.2 เมนูรายช่ือวัสดุ เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลช่ือวัสดุ 
5.2.1 ในสวนท่ี 1 เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลช่ือวัสดุ 

- กดปุม บันทึกรายการ เพื่อบันทึกขอมูล 
- กดปุม ยกเลิกรายการ เพื่อยกเลิกรายการขอมูลรายช่ือวัสดุท่ีกรอก 

5.2.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลช่ือวัสดุ หากเลือกขอมูลรายช่ือวัสดุสามารถกดปุมดังตอไปนี้ 
- กดปุม แกไขรายการ เพื่อแกไขรายการขอมูลรายช่ือวัสดุท่ีเลือก 
- กดปุม ลบรายการ เพื่อลบรายการขอมูลรายช่ือวัสดุท่ีเลือก 
- กดปุม เลือกรายการ เพื่อเลือกรายการขอมูลรายช่ือวัสดุไปยังแบบฟอรมอ่ืน 
- กดปุม ภาพกอนพิมพ เพื่อแสดงรายการชื่อวัสดุเพื่อพิมพรายการ 
- กดปุม พิมพรายการ เพื่อพิมพรายการขอมูลช่ือวัสดุ 

 
แบบฟอรมขอมูลรายช่ือวัสด ุ
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5.3 เมนูรายช่ือนักศึกษา เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ือนักศึกษา 

5.3.1 ในสวนท่ี 1 เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ือนักศึกษา 
- กดปุม บันทึกรายการ เพื่อบันทึกขอมูล 
- กดปุม ยกเลิกรายการ เพื่อยกเลิกรายการขอมูลรายช่ือนักศึกษาท่ีกรอก 
- กดปุม นําเขาขอมูล เพื่อนําเขาขอมูลรายช่ือนักศึกษาในรูป file excel 

5.3.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลช่ือนักศึกษาหากเลือกขอมูลรายช่ือนักศึกษาสามารถกดปุม
ดังตอไปนี้ 
- กดปุม แกไขรายการ เพื่อแกไขรายการขอมูลรายช่ือนักศึกษาท่ีเลือก 
- กดปุม ลบรายการ เพื่อลบรายการขอมูลรายช่ือนักศึกษาท่ีเลือก 
- กดปุม เลือกรายการ เพื่อเลือกรายการขอมูลรายช่ือนักศึกษาไปยังแบบฟอรมอ่ืน 
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แบบฟอรมขอมูลรายช่ือนักศึกษา 

 

 
แบบฟอรมนําเขาขอมูล 
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5.4 เมนูรายช่ืออาจารย/เจาหนาท่ี เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ี 
5.4.1 ในสวนท่ี 1 เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ี 

- กดปุม บันทึกรายการ เพื่อบันทึกขอมูล 
- กดปุม ยกเลิกรายการ เพื่อยกเลิกรายการขอมูลรายช่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ีท่ีกรอก 
- กดปุม นําเขาขอมูล เพื่อนําเขาขอมูลรายช่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ี ในรูป file excel 

5.4.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลช่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ี หากเลือกขอมูลรายช่ืออาจารยหรือ
เจาหนาท่ีสามารถกดปุมดังตอไปนี้ 
- กดปุม แกไขรายการ เพื่อแกไขรายการขอมูลรายช่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ีท่ีเลือก 
- กดปุม ลบรายการ เพื่อลบรายการขอมูลรายช่ือนักศึกษาท่ีเลือก 
- กดปุม เลือกรายการ เพื่อเลือกรายการขอมูลรายช่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ีไปยัง

แบบฟอรมอ่ืน 
 

 
แบบฟอรมขอมูลรายช่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ี 
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แบบฟอรมนําเขาขอมูล 

 
5.5 เมนูรายช่ือหนวยนับ เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ือหนวยนับ 

5.5.1 ในสวนท่ี 1 เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ือหนวยนับ 
- กดปุม บันทึก เพื่อบันทึกขอมูล 
- กดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกรายการขอมูลรายช่ือหนวยนับท่ีกรอก 

5.5.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลช่ือหนวยนับ หากเลือกขอมูลรายช่ือหนวยนับ สามารถกด
ปุมดังตอไปนี้ 
- กดปุม แกไข เพื่อแกไขรายการขอมูลรายช่ือหนวยนับท่ีเลือก 
- กดปุม ลบ เพื่อลบรายการขอมูลรายช่ือหนวยนับท่ีเลือก 
- กดปุม เลือกรายการ เพื่อเลือกรายการขอมูลรายช่ือหนวยนับไปยังแบบฟอรมอ่ืน 
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แบบฟอรมรายช่ือหนวยนับ 

 
5.6 เมนูรายช่ือคลังวัสดุ เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ือคลังวัสดุ 

5.6.1 ในสวนท่ี 1 เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ือคลังวัสดุ 
- กดปุม บันทึก เพื่อบันทึกขอมูล 
- กดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกรายการขอมูลรายช่ือคลังวัสดุท่ีกรอก 

5.6.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลช่ือคลังวัสดุ หากเลือกขอมูลรายช่ือคลังวัสดุ สามารถกดปุม
ดังตอไปนี้ 
- กดปุม แกไข เพื่อแกไขรายการขอมูลรายช่ือคลังวัสดุท่ีเลือก 
- กดปุม ลบ เพื่อลบรายการขอมูลรายช่ือคลังวัสดุท่ีเลือก 
- กดปุม เลือกรายการ เพื่อเลือกรายการขอมูลรายช่ือคลังวัสดุไปยังแบบฟอรมอ่ืน 
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แบบฟอรมรายช่ือคลังวัสด ุ

 
5.7 เมนูรายช่ือบริษัทผูจําหนาย เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ือบริษัทผูจําหนาย 

5.7.1 ในสวนท่ี 1 เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายช่ือบริษัทผูจําหนาย 
- กดปุม บันทึกรายการ เพื่อบันทึกขอมูล 
- กดปุม ยกเลิกรายการ เพื่อยกเลิกรายการขอมูลรายช่ือบริษัทผูจําหนาย ท่ีกรอก 

5.7.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลช่ือบริษัทผูจําหนาย หากเลือกขอมูลรายช่ือบริษัทผูจําหนาย  
สามารถกดปุมดังตอไปนี้ 
- กดปุม แกไขรายการ เพื่อแกไขรายการขอมูลรายช่ือบริษัทผูจําหนาย ท่ีเลือก 
- กดปุม ลบรายการ เพื่อลบรายการขอมูลรายช่ือบริษัทผูจําหนาย ท่ีเลือก 
- กดปุม เลือกรายการ เพื่อเลือกรายการขอมูลรายช่ือบริษัทผูจําหนายไปยังแบบฟอรมอ่ืน 
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แบบฟอรมรายช่ือบริษัทผูจาํหนาย 

 
5.8 เมนูสิทธ์ิดูแลคลังวัสดุ เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลสิทธ์ิดูแลคลังวัสดุ ซ่ึงตองกรอกขอมูลใน

ขอมูลระบบ หัวขอรายละเอียดผูใชงานและบัญชีรายช่ือผูใชกอน จึงจะสามารถกําหนดสิทธ์ิดูแลคลัง
วัสดุของผูใชงานแตละคนได 
5.8.1 กดเลือก เพื่อกําหนดสิทธ์ิดูแลคลังวัสดุของผูใชงานของแตละคน โดยแสดงแบบฟอรม ดัง

ภาพดานลาง 



21 
 

หางหุนสวนสามัญ โฮทต้ิง เฟอรฟวเจอร แอนด อินเตอรเน็ท  
367/3 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290  
โทรศัพท084-0409768 http://www.host4future.net   

 

 
หลังจากคลิกกําหนดสิทธ์ิแลวทําการกดปุมบันทึกรายการ 

 
 

5.8.2 ในสวนท่ี 1 เปนแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลบัญชีรายช่ือ 
- กดปุม บันทึกรายการ เพื่อบันทึกขอมูล 
- กดปุม ยกเลิกรายการ เพื่อยกเลิกรายการขอมูลบัญชีรายช่ือท่ีกรอก 

5.8.3 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลบัญชีรายช่ือ หากเลือกขอมูลบัญชีรายช่ือ  สามารถกดปุม
ดังตอไปนี้ 
- กดปุม แกไขรายการ เพื่อแกไขรายการขอมูลบัญชีรายช่ือท่ีเลือก 
- กดปุม ลบรายการ เพื่อลบรายการขอมูลบัญชีรายช่ือท่ีเลือก 
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แบบฟอรมขอมูลบัญชีรายช่ือ 
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โดยสิทธ์ิการใชงานมีความสําคัญ ดังนี้ 

 
 

1. ผูบริหาร จะสามารถเขาไปใชงานระบบไดดังนี้  
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2. เจาหนาท่ีคลังวัสดุท่ัวไป จะสามารถเขาไปใชงานระบบไดดังนี้  
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3. เจาหนาท่ีดูแลคลังวัสดุ จะสามารถเขาไปใชงานระบบไดดังนี้  
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4. ผูดูแลระบบ จะสามารถเขาไปใชงานระบบไดดังนี้  
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6. กลุมรายการขอมูลงบวัสด ุ

 
6.1 จัดสรรเงินงบวัสดุ 

6.1.1 ใหกดปุมเลือกชวงปงบประมาณ และกลุมท่ีตองการจัดสรรเงินงบวัสดุ 
6.1.2 ใหคลิกหนารายช่ือนักศึกษาท่ีตองการจัดสรรเงินงบวัสดุ หากมีนักศึกษาท่ีไดรับจัดสรรเงิน

งบวัดสุจํานวนเทากันสามารถคลิกเลือกเพ่ือทํารายการพรอมกันได 
6.1.3 ใหกดลูกศร เพื่อจัดสรรเงินงบวัสดุ 

 
 

6.1.4 จากนั้นจะปรากฏหนาตาง ใหใสจํานวนเงิน แลวกดตกลง 

 
 
6.1.5 จากนั้นจะปรากฏหนาตาง ใหกดบันทึกรายการ จากนั้นกด Yes 
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6.1.6 ระบบจะทําการบันทึกขอมูล ใหกด OK 

 
 

6.2 จัดกลุมงบวัสดุนักศึกษา 
6.2.1 ใหกดปุมเลือกชวงปงบประมาณ โดยเลือกรายช่ืออาจารยและระดับของนักศึกษา 
6.2.2 ใหคลิกหนารายช่ือนักศึกษาท่ีตองการจัดกลุมงบวัสดุ หากมีนักศึกษาหลายคนสามารถคลิก

เลือกเพื่อทํารายการพรอมกันได 
6.2.3 ใหกดลูกศร เพื่อจัดกลุมงบวัสดุนักศึกษา 
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6.2.4 จากนั้นจะปรากฏหนาตาง ใหกดบันทึกรายการ จากน้ันกด Yes 
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6.2.5 ระบบจะทําการบันทึกขอมูล ใหกด OK 

 
 

6.3 กําหนดชวงเวลางบวัสดุ 
6.3.1 ใหกรอกปงบประมาณท่ีตองการ และเลือกเร่ิมวันท่ีและส้ินสุดวันท่ี 
6.3.2 จากนั้นกดบันทึก 
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7. กลุมรายการขอมูลคลังสินคา 

 
7.1 รายการส่ังซ้ือวัสดุ แบงออกเปนแบบฟอรมส่ังซ้ือวัสดุ และขอมูลการส่ังซ้ือวัสดุ 

7.1.1 แบบฟอรมส่ังซ้ือวัสดุใหกดเลือกวันท่ีในการส่ังซ้ือวัสดุ 
7.1.2 ใหกรอกขอมูลหัวขอเอกสาร 

7.1.3 ใหกดเคร่ืองหมาย  
 

 
แบบฟอรมส่ังซ้ือวัสดุ 

 
7.1.4 จากนั้นจะปรากฏหนาตาง ใหกรอกขอมูลลงในชอง 

7.1.4.1 วันท่ี วัตถุประสงค  
7.1.4.2 เลือกกลุมวัสด ุรายช่ือวัสดุ โดยสามารถกด  เพ่ือทําการคนหาได จากนัน้ระบุ

ปริมาณสาร จํานวนท่ีตองการ ระบบจะทําการคํานวณปริมาณรวมใหอัตโนมัติ 
7.1.4.3 ระบุผูส่ังซ้ือ บริษัทผูจําหนาย  
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7.1.4.4 ระบุเคร่ืองหมายการคา (ยี่หอ) และวันท่ีตองการ 
7.1.4.5 จากนั้นกดตกลงเพื่อทําการบันทึกขอมูล 

 
 

7.1.5 ในสวนท่ี 1 จะเปนแบบฟอรมสําหรับกรอกหัวขอเอกสาร 
7.1.6 ในสวนท่ี 2 เปนรายงานการส่ังซ้ือวัสดุ  

7.1.6.1 สําหรับบันทึกรายการ ใหกดปุม  

7.1.6.2 สําหรับแกไขรายการ ใหกดปุม  

7.1.6.3 สําหรับลบรายการ ใหกดปุม  
7.1.7 ในสวนท่ี 3 ใหกดบันทึกรายการ จะปรากฏหนาตางใหกด Yes 
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7.1.8 แบบฟอรมขอมูลการส่ังซ้ือวัสดุ  สําหรับการดูสถานะของการส่ังซ้ือวัสดุ  
7.1.8.1 ในสวนท่ี 1 สําหรับกําหนดเงื่อนไขการคนหาเอกสารการส่ังซ้ือวัสดุ 
7.1.8.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลการส่ังซ้ือวัสดุ 
7.1.8.3 ในสวนท่ี 3 สําหรับแกไขรายการ หรือลบรายการ 
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แบบฟอรมขอมูลการส่ังซ้ือวัสดุ 

 
7.2 รายการตรวจรับพัสดุ เปนแบบฟอรมสําหรับตรวจรับพัสดุหลังจากการสั่งซ้ือสินคาเรียบรอยแลว 

 
7.2.1 ในสวนท่ี 1 เปนรายการส่ังซ้ือท่ีตองการตรวจรับพัสด ุ
7.2.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการส่ังซ้ือวัสด ุ

7.2.2.1 เปนรายการส่ังซ้ือวัสดุ 
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7.2.2.2 เปนรายละเอียดการส่ังซ้ือวัสดุ โดยใหกดปุม     เพื่อทําการตรวจรับทีละ

รายการ ถากดปุม    สําหรับการตรวจรับทุกรายการโดยไมเปล่ียนแปลง
รายละเอียดส่ังซ้ือ จะปรากฏหนาตางบันทึกรายการใหกด Yes 

 
7.2.2.3 เปนรายการตรวจรับพัสดุท่ีไดรับการตรวจรับแลว หากตองการแกไขใหกดปุม 

 แตถาตองการลบใหกดปุม  
7.2.3 ในสวนท่ี 3 สําหรับบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ  

 
7.3 รายการเบิกวัสดุ เปนแบบฟอรมสําหรับบันทึกรายการเบิกวัสดุ 

 
แบบฟอรมการเบิกวัสด ุ

7.3.1 ใหกรอกขอมูลการเบิกวัสดลุงในแบบฟอรม 

7.3.2 กดปุม  เพื่อเพิม่รายการ 
7.3.3 จะปรากฏหนาตางแบบฟอรมรายละเอียดการเบิกวัสดุ ใหกรอกขอมูลการเบิก จากน้ันกด

ตกลง เม่ือกรอกรายการวัสดจุนครบแลว ใหกดบันทึกรายการ จากน้ันกดปุม Yes 
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7.4 รายการคืนวัสดุ 
7.5 รายการเบิกวัสดุใหคลัง เปนแบบฟอรมสําหรับการบันทึกขอมูลการเบิกจายสําหรับคลังวัสดุ แบง

ออกเปน 2 แบบฟอรม ดังนี ้
7.5.1 แบบฟอรมเบิกจายวัสดุใหคลังวัสดุ  
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แบบฟอรมขอมูลการเบิกจายสําหรับคลังวัสดุ 

7.5.1.1 ในสวนท่ี 1 เปนรายการขอมูลของคลังวัสดุ กลุมวัสดุ และรายช่ือวัสดุท่ีตองการเบิก 
7.5.1.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลของคลังวัสดุ วันท่ี และผูเบิกวัสดุท่ีตองการสารเคมี 

จากนั้นใหกดปุม     เพื่อทําการเบิกรายการ จะปรากฏหนาตาง ใหกรอกปริมาณ
สารเคมีท่ีตองการ จากนั้นบันทึกรายการใหกดตกลง ขอมูลสารเคมีจะยายไปดาน
ขวามือ จากนั้นใหกดบันทึกรายการ 

 
 



38 
 

หางหุนสวนสามัญ โฮทต้ิง เฟอรฟวเจอร แอนด อินเตอรเน็ท  
367/3 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290  
โทรศัพท084-0409768 http://www.host4future.net   

 

 
 

7.5.2 แบบฟอรมรายการการเบิกจายวัสดใุหคลังวัสด ุ

 
แบบฟอรมรายการการเบิกจายวัสดใุหคลังวัสด ุ

7.5.2.1 ในสวนท่ี 1 เปนรายการขอมูลของคลังวัสดุ วันท่ี และผูเบิก ท่ีตองการสืบคนรายงาน 
7.5.2.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลของคลังวัสดุท่ีไดมีการรับและจายวัสดุ  
7.5.2.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 
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รายงานการเบิกจายจากคลังวัสด ุ
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8. กลุมรายการขอมูลรายงาน 

 
 

8.1 รายงานการส่ังซ้ือ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
8.1.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาใบส่ังซ้ือท่ีตองการสืบคนรายงาน 
8.1.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลรายงานใบส่ังซ้ือ  
8.1.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 
แบบฟอรมรายงานขอมูลการส่ังซ้ือวัสดุ 
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รายงานขอมูลการส่ังซ้ือวัสดุ 

 
8.2 รายงานขอมูลการตรวจรับวัสดุ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

8.2.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาขอมูลการตรวจรับวัสดุท่ีตองการสืบคนรายงาน 
8.2.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายงานขอมูลการตรวจรับวัสดุ  
8.2.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 
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แบบฟอรมรายงานขอมูลการตรวจรับวัสด ุ
 

 
รายงานขอมูลการตรวจรับวสัดุ 

 
8.3 รายงานขอมูลการเบิกวัสดุ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

8.3.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาใบเบิกวัสดุท่ีตองการสืบคนรายงาน 
8.3.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลการเบิกวัสดุ  
8.3.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 
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แบบฟอรมรายงานขอมูลการเบิกวัสด ุ

 
รายงานขอมูลการเบิกวัสด ุ

 
8.4 รายงานขอมูลการเบิกวัสดุรายบุคคล แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

8.4.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาใบเบิกวัสดุรายบุคคลท่ีตองการสืบคนรายงาน 
8.4.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลการเบิกวัสดุรายบุคคล 
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8.4.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 
แบบฟอรมการเบิกวัสดุรายบุคคล 

 

 
รายงานขอมูลการเบิกวัสดุรายบุคคล 

 
8.5 รายงานขอมูลวัสดุคงคลัง แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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8.5.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาขอมูลวัสดุคงคลังท่ีตองการสืบคนรายงาน 
8.5.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายการขอมูลวัสดุคงคลัง 
8.5.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 
แบบฟอรมรายงานขอมูลวัสดุคงคลัง 

 

 
รายงานวัสดุคงคลัง 
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8.6 รายงานยอดเงินงบวัสดุสารเคมี แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
8.6.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหารายงานยอดเงินงบวัสดุสารเคมีท่ีตองการสืบคน

รายงาน 
8.6.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายงานยอดเงินงบวัสดุสารเคมี 
8.6.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 
แบบฟอรมรายงานยอดเงินงบวัสดุสารเคมี 

 
รายงานยอดเงินงบวัสดุสารเคมี 
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8.7 แผนภูมิปริมาณวัสดุ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
8.7.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหากลุมวัสดุและรายช่ือวัสดุท่ีตองการแสดงแผนภูมิ 
8.7.2 ในสวนท่ี 2 ใหกําหนดลักษณะรูปแบบการแสดงแผนภูมิ 
8.7.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 
แบบฟอรมแผนภูมิขอมูลปริมาณวัสดุคงคลัง 

 

 
รายงานแผนภมิูขอมูลปริมาณวัสดุคงคลัง 



48 
 

หางหุนสวนสามัญ โฮทต้ิง เฟอรฟวเจอร แอนด อินเตอรเน็ท  
367/3 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290  
โทรศัพท084-0409768 http://www.host4future.net   

 

8.8 สรุปปริมาณการส่ังซ้ือวัสดุ แบงออกเปนรายงานการส่ังซ้ือวัสดุ และแผนภูมิยอดเงินการส่ังซ้ือวัสดุ 
8.8.1 รายงานการส่ังซ้ือวัสดุ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

8.8.1.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาปริมาณการส่ังซ้ือวัสดุ 
8.8.1.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายงานปริมาณการส่ังซ้ือวัสดุ 
8.8.1.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 
แบบฟอรมสรุปปริมาณการส่ังซ้ือวัสดุ 

 
รายงานสรุปปริมาณการส่ังซ้ือวัสด ุ
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8.8.2 แผนภูมิยอดเงินการส่ังซ้ือวัสดุ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
8.8.2.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาปริมาณการส่ังซ้ือวัสดุ 
8.8.2.2 ในสวนท่ี 2 เปนแผนภูมิยอดเงินการส่ังซ้ือวัสดุ 
8.8.2.3  ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 
แบบฟอรมแผนภูมิยอดเงินการส่ังซ้ือวัสดุ 

 

 
แผนภูมิยอดเงินการส่ังซ้ือวัสดุ 



50 
 

หางหุนสวนสามัญ โฮทต้ิง เฟอรฟวเจอร แอนด อินเตอรเน็ท  
367/3 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290  
โทรศัพท084-0409768 http://www.host4future.net   

 

8.9 สรุปปริมาณการเบิกจายวัสดุ แบงออกเปนรายงานการเบิกวัสดุ และแผนภูมิยอดเงินการเบิกวัสดุ 
8.9.1 รายงานการเบิกวัสดุ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

8.9.1.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาปริมาณการเบิกจายวัสดุ 
8.9.1.2 ในสวนท่ี 2 เปนรายงานปริมาณการเบิกจายวัสดุ 
8.9.1.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 
แบบฟอรมสรุปปริมาณการเบิกจายวัสด ุ

 
รายงานสรุปปริมาณการเบิกวัสด ุ
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8.9.2 แผนภูมิยอดเงินการเบิกวัสดุ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
8.9.2.1 ในสวนท่ี 1 ใหใสเง่ือนไขการคนหาปริมาณการเบิกจายวัสดุ 
8.9.2.2 ในสวนท่ี 2 เปนแผนภูมิยอดเงินการเบิกวัสดุ 
8.9.2.3 ในสวนท่ี 3 เปนการพิมพรายการและแสดงภาพกอนพิมพ 

 

 
แผนภูมิยอดเงินการเบิกวัสด ุ

 
รายงานแผนภมิู 
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9. กลุมรายการขอมูลระบบ 

 
 

9.1 เมนูรายละเอียดผูใชงาน เปนแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลและรายละเอียดของผูใชงาน 

 
 

9.2 เมนูบัญชีรายช่ือผูใช เปนแบบฟอรมสําหรับจัดการขอมูลบัญชีรายช่ือผูใช โดยใชงานสําหรับผูดูแล
ระบบเทานั้น  
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9.3 เมนูออกจากระบบ สําหรับออกจากระบบโปรแกรมระบบคลังขอมูลวัสดุ เพื่อเขาสูหนาตางเขาสู
ระบบ 

 
 

9.4 เมนูปดโปรแกรม สําหรับปดโปรแกรมระบบคลังขอมูลวัสดุ 
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