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1 การเข้าสู่เวบ็ไซต ์และการ Log in เข้าสู่ระบบ 
กำรเขำ้สู่เวบ็ไซตส์ ำหรบัใชง้ำนระบบนัน้ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเขำ้เวบ็ไซตโ์ดยใชเ้วบ็บรำวเซอร ์อำทิ

เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Safari เป็นตน้ โดยกำร
กรอก URL ส ำหรบัเขำ้ใชง้ำน ดงันี้ 
 
 
 
 ผูใ้ชง้ำนท ำกำรกรอก URL ทีร่ะบุ ซึง่ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่1 หน้ำจอหลกัส ำหรบั Log in เขำ้สูเ่วบ็ไซต ์

 
 ในกำร Log in เขำ้สู่ระบบ ใหผู้ใ้ชง้ำนระบุขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1) HRDI ID 
2) Password (รหสัผ่ำน) 

 

 
รปูที ่2 กำรกรอก HRDI ID และรหสัผ่ำน 

 

http://erp.hrdi.or.th 
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 จำกนัน้ กดปุ่ ม  ซึง่ระบบจะตรวจสอบขอ้มลู HRDI ID และรหสัผ่ำน ซึง่ตอ้งตรงกบัฐำนขอ้มลู
ทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้ 

1) กรณทีี ่HRDI ID และ/หรอืรหสัผ่ำนไมถู่กตอ้ง ระบบจะไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้ใชง้ำน โดยผูใ้ชต้อ้ง
กรอกขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และลองใหมอ่กีครัง้ 

2) กรณทีี ่HRDI ID และรหสัผ่ำนถูกตอ้ง ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่3 หน้ำจอหลกัเมื่อเขำ้สูร่ะบบส ำเรจ็ 

 
1.1 เมนูหลกั 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอหลกั ซึง่จะมเีมนูใหส้ำมำรถใชง้ำนได ้ดงันี้ 

1) PROJECT  ส ำหรบับรหิำรจดักำรโครงกำร 
2) MONITORING ส ำหรบัก ำกบัและตดิตำม 
3) PROCUREMENT ส ำหรบักำรจดัซือ้/จดัจำ้ง 
4) INVENTORY ส ำหรบัจดักำรครุภณัฑ ์
5) SETTING  ส ำหรบัตัง้ค่ำต่ำงๆ 

 
ทัง้นี้ ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกเมนูไดอ้กีหนึ่งช่องทำงโดยกำรกดที ่  ในต ำแหน่งมมุบนซำ้ยของ

หน้ำจอ ดงัรปู 
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รปูที ่4 กำรเลอืกเมนูหลกั 

 
หมายเหต ุกำรเขำ้ใชง้ำนแต่ละเมนูจะแตกต่ำงกนั ขึน้อยูก่บัสทิธิข์องผูใ้ช ้

 
1.2 การเลือกปีงบประมาณ 

ในกำรจดักำรขอ้มลูต่ำงๆ จ ำเป็นตอ้งมกีำรเลอืกปีงบประมำณในกำรจดักำร ทัง้นี้ใหผู้ใ้ชท้ ำกำร
กดเลอืก  ในต ำแหน่งมมุบนซำ้ยของหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่5 กำรกดเลอืกเมนูส ำหรบัเลอืกปีงบประมำณ 

 
 ระบบจะแสดงเมนูส ำหรบัเลอืกปีงบประมำณ ดงัรปู 
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รปูที ่6 กำรเลอืกปีงบประมำณ 

 
 ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกปีงบประมำณทีต่อ้งกำรจดักำรขอ้มลู ซึง่ระบบจะแสดงขอ้มลูในปีงบประมำณที่
เลอืก 
 
2 การเข้าใช้งานระบบครภุณัฑแ์ละกระดาน 

ในกำรเขำ้ใช้งำนระบบครุภณัฑ ์จำกหน้ำจอเมนูหลกั ให้ผู้ใช้งำนท ำกำรกดที่ “ระบบครุภณัฑ์” 
หนึ่งครัง้ ดงัรปู 

 
รปูที ่7 เมนูระบบครุภณัฑ ์

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอของระบบครุภณัฑ ์ดงัรปู 
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รปูที ่8 หน้ำจอหลกัระบบครุภณัฑ ์

 
 เมื่อเขำ้สู่ระบบครุภณัฑแ์ลว้ ระบบจะแสดงขอ้มลูต่ำงๆ ณ วนัทีท่ีแ่สดงผล โดยแสดงในลกัษณะ
กรำฟแท่ง ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1) จ ำนวนครภุณัฑ ์

 
รปูที ่9 กรำฟแท่งแสดงจ ำนวนครุภณัฑ ์
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2) จ ำนวนวสัดุ 

 
รปูที ่10 กรำฟแท่งแสดงจ ำนวนวสัดุ 

 
3 การพิมพแ์ละส่งออกข้อมูลกราฟ 

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถพมิพ ์หรอืส่งออกขอ้มลูกรำฟทีแ่สดงได ้โดยกำรกดที ่  หนึ่งครัง้ ในต ำแหน่ง
บนขวำของกรำฟทีต่อ้งกำร ดงัรปู 

 
รปูที ่11 กำรเลอืกเมนูส ำหรบัพมิพห์รอืส่งออกกรำฟ 

 
 ระบบจะแสดงเมนูส ำหรบัพมิพห์รอืส่งออกขอ้มลู ดงันี้ 
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รปูที ่12 เมนูส ำหรบัพมิพห์รอืสง่ออกกรำฟ 

 
1) Print chart    ส ำหรบัสัง่พมิพก์รำฟออกทำงเครือ่งพมิพ์ 
2) Download PNG image  ส ำหรบัดำวน์โหลดกรำฟในรปูแบบ PNG 
3) Download SVG vector image ส ำหรบัดำวน์โหลดกรำฟในรปูแบบ SVG 

 
4 ครภุณัฑ ์

4.1 การเพ่ิมครภุณัฑ ์
กำรเพิม่ครุภณัฑใ์นระบบ จะมำจำก 2 ช่องทำง คอื ระบบสรำ้งใหโ้ดยอตัโนมตัจิำกกำรตรวจรบั

ในขัน้ตอนของกำรจดัซือ้จดัจำ้ง และสำมำรถเพิม่ไดเ้อง โดยหวัขอ้นี้จะอธบิำยถงึกำรสรำ้งดว้ยตนเอง ให้
ผูใ้ชก้ดปุ่ ม  และเลอืกเมนู “ครภุณัฑ”์ ดงัรปู 

 
รปูที ่13 กำรเลอืกเมนูครุภณัฑ ์

 
 ระบบจะแสดงรำยกำรครุภณัฑท์ัง้หมดทีม่อียูใ่นระบบ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1) รหสั 
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2) รำยกำร 
3) รำคำ 
4) หน่วยนับ 
5) ผูค้รอบครอง 
6) วนัทีร่บั 

 
ใหผู้ใ้ชง้ำนกดปุ่ ม “เพิม่ครภุณัฑ”์ ดงัรปู 

 
รปูที ่14 กำรกดปุ่ มเพิม่ครุภณัฑ ์

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบับนัทกึรำยละเอยีดของครุภณัฑ ์ดงัรปู 

 
รปูที ่15 หน้ำจอบนัทกึรำยละเอยีดครุภณัฑ ์
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 ให้ผู้ใช้งำนระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ที่จ ำเป็น ซึ่งเมื่อผู้ใช้งำนระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ ม 
“บนัทกึ” เพื่อบนัทกึกำรเพิม่รำยกำรครภุณัฑ ์
 
4.2 การแก้ไขครภุณัฑ ์

ในกำรแก้ไขรำยกำรครุภณัฑ์ ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขได้ โดยกำรกดเม้ำส์ปุ่ มขวำ ในรำยกำร
ครภุณัฑท์ีต่อ้งกำรแกไ้ข จำกนัน้เลอืกเมนู “แกไ้ขขอ้มลู” ดงัรปู 

 
รปูที ่16 กำรเลอืกเมนูแกไ้ขครุภณัฑ ์

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัแก้ไขรำยละเอยีดครุภณัฑ์ โดยผู้ใช้สำมำรถแก้ไขรำยละเอยีดที่
ตอ้งกำร จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื่อบนัทกึขอ้มลูใหมท่ีแ่กไ้ขแลว้ ดงัรปู 

 
รปูที ่17 กำรบนัทกึกำรแกไ้ขครุภณัฑ ์
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4.3 การยืม/คืน/ซ่อม 
ผูใ้ชง้ำนสำมำรถบนัทกึรำยกำร ยมื คนื หรอืซ่อมครภุณัฑไ์ด ้โดยกำรกดเมำ้สป์ุ่ มขวำในรำยกำร

ครภุณัฑท์ีต่อ้งกำรบนัทกึขอ้มลู จำกนัน้เลอืกเมนู “ยมื/คนื/ซ่อม” ดงัรปู 

 
รปูที ่18 กำรเลอืกเมนู “ยมื/คนื/ซ่อม” 

 
 ระบบจะแสดงประวตักิำร ยมื คอื หรอืซ่อมครภุณัฑ ์ดงัรปู 

 
รปูที ่19 ประวตักิำรยมื คนื หรอืซ่อมครุภณัฑ ์

 
 ประวตักิำรยมื คนื และซ่อมครภุณัฑ ์มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1) วนัที ่
2) สถำนะ 
3) ผูค้รอบครอง 
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4) สถำนที ่
5) หมำยเหตุ 

 
ผูใ้ชง้ำนสำมำรถบนัทกึรำยกำรได ้ดงันี้ 
1) กำรยมื 

 
รปูที ่20 บนัทกึกำรยมื 

 
 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถบนัทกึรำยละเอยีดกำรยมืได ้คอื วนัที ่ผูย้มื สถำนที ่และหมำยเหตุ จำกนัน้กด
ปุ่ ม “บนัทกึ” 
 

2) กำรคนื 

 
รปูที ่21 บนัทกึกำรคนื 
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 ผู้ใช้งำนสำมำรถบนัทึกรำยละเอียดกำรคืนได้ คือ วนัที่ ผู้คืน และหมำยเหตุ จำกนัน้กดปุ่ ม 
“บนัทกึ” 
 

3) กำรซ่อม 

 
รปูที ่22 บนัทกึกำรซ่อม 

 
 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถบนัทกึรำยละเอยีดกำรส่งซ่อมได ้ คอื วนัที ่ บรษิทั/รำ้นทีส่่งซ่อม และหมำยเหตุ 
จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ” 
 
4.4 การคิดค่าเส่ือมราคา 

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถแสดงค่ำเสื่อมรำคำของครุภณัฑไ์ด ้ โดยกำรกดเมำ้สป์ุ่ มขวำทีร่ำยกำรครุภณัฑท์ี่
ตอ้งกำร จำกนัน้เลอืกเมนู “ค่ำเสื่อมรำคำ” ดงัรปู 
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รปูที ่23 กำรเลอืกเมนู “ค่ำเสือ่มรำคำ” 

 
 ระบบจะแสดงค่ำเสื่อมรำคำของครภุณัฑน์ัน้ๆ โดยมขีอ้มลู ดงันี้ 

1) วนัที ่
2) รำยกำร 
3) มลูค่ำ 
4) อำยกุำรใชง้ำน 
5) อตัรำค่ำเสื่อมรำคำ 
6) ค่ำเสื่อมรำคำประจ ำปี 
7) ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
8) มลูค่ำสุทธ ิ

 
รปูที ่24 ค่ำเสือ่มรำคำ 
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 ทัง้นี้ หลกัคดิในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ เป็นไปดงันี้ 

1) สตูรค่ำเสื่อมรำคำต่อปี 

=
รำคำต่อหน่วย

อำยกุำรใชง้ำน
 

 
2) ค่ำเสื่อมรำคำ 

=
ค่ำเสื่อมรำคำ × เดอืนทีร่บั

12
 

 
* กำรค ำนวณเดอืนทีไ่ดร้บั คอื วนัที ่1-15 เริม่นบัเดอืนทีไ่ดร้บันัน้ๆ ดว้ย หำกวนัที ่16 เป็น
ตน้ไป เริม่นบัเดอืนถดัไป 
 

3) อตัรำตดัจ ำหน่ำยสะสม 

= อตัรำตดัจ ำหน่ำยสะสมของปีก่อน + ค่ำเสื่อมรำคำ 
 

4) มลูค่ำสุทธคิงเหลอื 

= รำคำต่อหน่วย − อตัรำตดัจ ำหน่ำยสะสม 
 
4.5 การลบรายการครภุณัฑ์ 

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถลบรำยกำรครุภณัฑไ์ด ้โดยกำรกดเมำ้สป์ุ่ มขวำทีร่ำยกำรครุภณัฑท์ีต่้องกำรลบ 
จำกนัน้เลอืกเมนู “ลบรำยกำร” ดงัรปู 
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รปูที ่25 กำรลบรำยกำรครุภณัฑ ์

 
5 วสัด ุ
5.1 การเพ่ิมวสัด ุ

กำรเพิม่วสัดุในระบบ จะมำจำก 2 ช่องทำง คอื ระบบสรำ้งให้โดยอตัโนมตัจิำกกำรตรวจรบัใน
ขัน้ตอนของกำรจดัซือ้จดัจำ้ง และสำมำรถเพิม่ไดเ้อง โดยหวัขอ้นี้จะอธบิำยถงึกำรสรำ้งดว้ยตนเอง ให้
ผูใ้ชก้ดปุ่ ม  และเลอืกเมนู “วสัดุ” ดงัรปู 

 
รปูที ่26 กำรเลอืกเมนู “วสัด”ุ 

 
 ระบบจะแสดงรำยกำรวสัดุทัง้หมดทีม่อียูใ่นระบบ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1) รหสัวสัดุ 
2) รำยกำร 
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3) รำคำ 
4) จ ำนวน 

 
 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเพิม่วสัดุได ้โดยกำรกดที ่“เพิม่วสัดุ” ดงัรปู 

 
รปูที ่27 กำรเพิม่วสัด ุ

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบับนัทกึรำยละเอยีดวสัดุทีต่้องกำรเพิม่ ดงัรปู 

 
รปูที ่28 หน้ำจอบนัทกึรำยละเอยีดวสัดุ 

 
 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถบนัทกึรำยละเอยีดของวสัดุไดต้ำมตอ้งกำร จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ” 
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5.2 การแก้ไขวสัด ุ
ในกำรแก้ไขรำยกำรวสัดุ ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขได้ โดยกำรกดเมำ้ส์ปุ่ มขวำ ในรำยกำรวสัดุที่

ตอ้งกำรแกไ้ข จำกนัน้เลอืกเมนู “แกไ้ขขอ้มลู” ดงัรปู 

 
รปูที ่29 กำรเลอืกเมนูแกไ้ขขอ้มลู 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัให้ผู้ใช้งำนระบุรำยละเอียดที่ต้องกำรแก้ไข เมื่อผู้ใช้งำนระบุ
รำยละเอยีดครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื่อบนัทกึขอ้มลูใหม ่ดงัรปู 

 
รปูที ่30 บนัทกึกำรแกไ้ขขอ้มลู 

 
5.3 การเบิกวสัด ุ

ผู้ใช้งำนสำมำรถบนัทกึเบกิกำรน ำวสัดุไปใชง้ำนได ้โดยกำรกดเมำ้ส์ปุ่ มขวำของรำยกำรวสัดุที่
ตอ้งกำรเบกิ จำกนัน้เลอืกเมนู “เบกิ” ดงัรปู 
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รปูที ่31 กำรเลอืกเมนู “เบกิ” รำยกำรวสัด ุ

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอประวตักิำรเบกิวสัดุทัง้หมด โดยผูใ้ชส้ำมำรถบนัทกึกำรเบกิเพิม่เตมิได ้โดย
กำรกดปุ่ ม “เบกิ” ดงัรปู 

 
รปูที ่32 กำรเขำ้เมนูเบกิวสัด ุ

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัระบุขอ้มลูกำรเบกิ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1) วนัที ่
2) จ ำนวน 
3) ผูเ้บกิ 
4) สถำนที ่
5) หมำยเหตุ 
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เมือ่ผูใ้ชร้ะบุขอ้มลูครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื่อบนัทกึขอ้มลูกำรเบกิ ดงัรปู 

 
รปูที ่33 บนัทกึกำรเบกิ 

 
5.4 การลบรายการวสัด ุ

ผู้ใช้งำนสำมำรถลบรำยกำรวสัดุได้ โดยกำรกดเม้ำส์ปุ่ มขวำของรำยกำรวสัดุที่ต้องกำรลบ 
จำกนัน้เลอืกเมนู “ลบรำยกำร” ดงัรปู 

 
รปูที ่34 กำรเลอืกเมนู “ลบรำยกำร” วสัด ุ
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6 การเปล่ียนประเภทระหว่างครภุณัฑแ์ละวสัด ุ
ผูใ้ชง้ำนสำมำรถสบัเปลีย่นประเภทของครุภณัฑไ์ปเป็นวสัดุ หรอืจำกวสัดุไปเป็นครุภณัฑไ์ด ้โดย

กำรกดเมำ้สป์ุ่ มขวำทีร่ำยกำรทีต่อ้งกำรสบัเปลีย่น จำกนัน้เลอืกเมนู “เปลีย่นเป็นวสัดุ” หรอื “เปลีย่นเป็น
ครภุณัฑ”์ แลว้แต่กรณ ีดงัรปู 

 
รปูที ่35 เปลีย่นประเภทครภุณัฑเ์ป็นวสัดุ 

 

 
รปูที ่36 เปลีย่นประเภทวสัดุเป็นครุภณัฑ ์

 
7 การค้นหา 

เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรจดักำรขอ้มลูครุภณัฑ ์และพสัดุ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถใชเ้มนูคน้หำ ใน

กำรคน้หำรำยกำรทีต่อ้งกำรได ้โดยกำรระบุค ำคน้ลงในช่องกำรคน้หำ จำกนัน้กดปุ่ ม  ดงัรปู 



 21 

 

 
รปูที ่37 กำรคน้หำรำยกำร 

 
8 การออกจากระบบ 

ในกำรออกจำกระบบ ใหผู้ใ้ชง้ำนกดทีช่ื่อผูใ้ชง้ำน ในต ำแหน่งมุมขวำบนของหน้ำจอ และกดเลอืก 
“Log out” ดงัรปู 

 
รปูที ่38 กำรออกจำกระบบ 

 
 หำกออกจำกระบบไดเ้สรจ็สมบรูณ์ ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 
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รปูที ่39 หน้ำจอหลงัจำกออกจำกระบบไดเ้สรจ็สมบรูณ์ 

 
 


