
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการใชงาน 

ระบบบริหารงานซอมบํารุง F-Quick 

กฟอ.ศซส.สพ.ทร. 

Rev. 2013.09 



คํานํา 

คูมือการใชงานระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) 

ในเบ้ืองตนฝายแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ ไดใช Microsoft Word , Microsoft Excel ในการ

ออกใบสั่งงานซอมบํารุง  และ มีการใช php mysql ในการควบคุมพัสดุ  ซึ่งตอมามีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางของ กฟอ.ศซส.ฯ ใหม มีหนวยข้ึนตรงเปนโรงงานไฟฟาอาวุธ ๒ โรงงาน และมีคลังพัสดุอยูทั้ง        

๒ โรงงาน ซึ่งระบบดังกลาวไมไดถูกออกแบบมาใหรองรับโครงสรางใหมได จึงไดใชระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ในการขออนุมัติการเบิก-จาย พัสดุ อะไหล และใช Microsoft Excel ในการควบคุมการ     

เบิก-จายพัสดุ  

ตอมาตนป พ.ศ. ๒๕๕๕  น.อ.ทวี ทองประยูร  ผูอํานวยการกองโรงงานไฟฟาอาวุธ ศซส.ฯ  

ไดมอบหมายให น.ท.ดร.สุริยะ ศีรษะโคตร   หัวหนาโรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ กฟอ.ศซส.ฯ พัฒนาโปรแกรม

ระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.ฯ ซึ่งเปน  Web-Application (php, javascript, mysql) ผานระบบ Server 

กลาง และจัดหา Server กลาง ติดต้ังไวที่ กองบังคับการโรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ กองโรงงานไฟฟาอาวุธ ศซส.ฯ  

ซึ่งทําให กฟอ.ศซส.ฯ มีขีดความสามารถออกใบสั่งงาน รายงานผลการปฏิบัติ แนบภาพถาย เบิกอะไหลผาน

ระบบใบสั่งงานแบบออนไลน  เก็บรวบรวมสถิติการซอมทํา การใชพัสดุ สามารถนํามาใชประกอบการประเมินตางๆ    

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และลดคาใชจาย 

ระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.ฯ ไดเริ่มใชงานจริงต้ังแต ๒๐ พ.ค.๕๕ (ใบสั่งงาน) 

ตอมาไดพัฒนาระบบ Inventory เพ่ือคนหา เบิกอะไหล คืนอะไหล ขึ้นบัญชีอะไหล  ไดอีก และมีการฝกอบรม

วิธีการใชงานระบบฯ ใหกับ  นขต.กฟอ.ฯ เมื่อ วันที่ ๒ พ.ย.๕๕ และ ๕ พ.ย.๕๕  

คูมือระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.ฯ จะแบงเปน ๒ สวน คือ  

๑.  สวนผูใชงาน จะมีเน้ือหาเกี่ยวเน่ืองกับ ฝายแผนงาน กฟอ.ฯ (น.แผนงาน, ผช.น.
แผนงาน, นกซ.กฟอ.ฯ) ฝายแผนงาน รง.ฟอ.๑-๒ (น.แผนงาน รง.ฟอ.๑-๒) หน.แผนก ทุกแผนก นายทหาร
สัญญาบัตร นายทหารประทวน (ที่ตองรับอะไหล และรายงานผล) 

๒. สวนผูดูแลระบบ จะมีเน้ือหาเกี่ยวเน่ืองกับ การดูแลระบบเครือขาย สารสนเทศ         
ปอนขอมูลพ้ืนฐานใหกับระบบบริหารงานซอมบํารุงฯ ปรับปรุง ปรับแกฐานขอมูล และสํารองขอมูล 

 

ฝายสารสนเทศ กฟอ.ศซส.สพ.ทร. 

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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สารบญั 

๑ โครงสรางระบบเครือขาย กฟอ.ศซส.สพ.ทร. ๑ 

๑.๑ หมายเลข IP  ๑    

๑.๒ Gate Way   ๑ 

๑.๓ DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol) ๑ 

๑.๔ ตําแหนงติดต้ัง Switch Hub  ๑ 

๑.๕ ตําแหนงที่ติดต้ัง Access Point ๒ 

๑.๖ ตําแหนงที่ติดต้ังเครื่องพิมพเครือขาย ๒ 

๑.๗ ตารางขอมูล IP ของลูกขายระบบเครือขาย   ๒ 

๑.๘ Server หลักของ กฟอ.ศซส.ฯ  ๔ 

๑.๙ Diagram ของระบบเครือขาย ๕ 

๒ การเขาถึง Files Server ของ กฟอ.ศซส.ฯ เพ่ือคนหาโปรแกรมและไดรเวอร ๖ 

๓ การเขาถึง FTP Server ของ กฟอ.ศซส.ฯ เพ่ือสงไฟลขนาดใหญ ๗ 

๔ ผังโครงสรางของระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK)   ๘ 

๕ โครงสรางของระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK)  ๘ 

๖ การเขาถึงระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) ๙ 

๗ การต้ังคา Proxy ของโปรแกรม Mozilla Firefox ๙ 

๗.๑ การต้ังคาพร็อกซีเอง ๑๐ 

๗.๒ การต้ังคาพร็อกซีอัตโนมัติ  ๑๑ 

๘ การใชงานโปรแกรมระบบบรหิารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.ฯ (F-Quick) ๑๑ 

๘.๑ การ Log in เขาระบบฯ  ๑๑ 

๘.๒ เมนูการใชงานระบบ ๑๑ 

๙ การเตรียมขอมูลใหกับโปรแกรม F-QUICK เพ่ือเริ่มใชงาน ๑๒ 

๑๐ ขั้นตอนการใชงานระบบบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ๑๔ 

๑๐.๑ ลําดับที่ ๑ (ผูชวยนายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ) ๑๔ 

๑๐.๒ ลําดับที่ ๒ (นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ) ๑๘ 

๑๐.๓ ลําดับที่ ๓ (นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ) ๒๐ 

๑๐.๔ ลําดับที่ ๔ (นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑/๒  กฟอ.ศซส.ฯ) ๒๑ 

๑๐.๕ ลําดับที่ ๕ (หัวหนาแผนกฯ โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑/๒  กฟอ.ศซส.ฯ) ๒๓ 

๑๐.๖ ลําดับที่ ๖ (ชุดซอมทํารายงานความกาวหนาการซอมทํา) ๒๖ 
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๑๐.๗ ลําดับที่ ๗ (ชุดซอมทําเบิกอะไหล)   ๓๐ 

๑๐.๘ ลําดับที่ ๘ (ชุดซอมทําคืนอะไหล)   ๔๙ 

๑๐.๙ ลําดับที่ ๙ (ชุดซอมทําขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย คลังยอย)  ๖๒ 

๑๐.๑๐ ลําดับที่ ๑๐ (ชุดซอมทําขอปดงาน) ๗๘ 

๑๑ การคนหาใบสัง่งาน  ๘๕ 

๑๑.๑ การคนหาจากขอความเตือนหนาแรก  ๘๕ 

๑๑.๒ คนหาจากหนาสรุปสถานะงานประจําเดือน ๘๖ 

๑๑.๓ ใช Filter เพ่ือคนหาใบสั่งงาน ๘๖ 

๑๑.๔ Show All Record ใหแสดงใบสั่งงานทั้งหมด ๘๗ 

๑๑.๕ Show Filter ใชเลือกกรองเฉพาะเจาะจงขอมูลใบสั่งงาน ๘๗ 

๑๑.๖ หัวขอรายละเอียดใบสั่งงาน   ๘๘ 

๑๒ ความหมายของหมายเลขใบสัง่งาน  ๙๒ 

๑๓ ความหมายของเลขตําแหนงที่เก็บอะไหลในคลังพัสดุ ๙๒ 

๑๔ เปอรเซ็นตและนํ้าหนักความกาวหนางาน ๙๓ 
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คูมือการใชงาน 

ระบบบริหารงานซอมบาํรุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) 

ระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. ถูกออกแบบใหทํางานบนระบบเครือขาย ซึ่งสามารถ

เขาถึงไดทั้งเครือขายภายใน กฟอ.ศซส.ฯ และ เครือขายเอกชนที่เช่ือมตอกับระบบ Wide Area Network (WAN) 

ซึ่ง กฟอ.ศซส.ฯ ไดพิจารณาจัดหาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงระบบ  FTTx (ระบบสื่อสารผาน Fiber Optic) เพ่ือให

การรับ-สงขอมลูขาวสารการปฏิบัติงานใหทันตอเวลา และสนับสนุนระบบบริหารงานซอมบํารุงใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

๑ โครงสรางระบบเครือขาย กฟอ.ศซส.สพ.ทร. โครงสรางของ ระบบเครือขายภายใน กฟอ.ศซส.ฯ 

ใชระบบ Local Area Network (LAN) เช่ือมตออุปกรณเครือขายเขาดวยกัน เชน คอมพิวเตอรสํานักงาน 

เครื่องพิมพเครือขายสํานักงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

๑.๑ หมายเลข IP: (Internet Protocol) ไดรับการจัดสรรจาก อล.ทร. ใหใชในชวง 

10.106.77.100 – 10.106.77.255 

๑.๒ Gate Way : เสนทางการเช่ือมตอกับระบบ World Wide Web (www) มีสองชองทางคือ  

๑.๒.๑ ผาน proxy ของ ทร. โดยต้ังคา proxy ใหกับ Internet Browser ไวที ่

10.106.84.98 port 8080 หรือ 10.106.84.99 port 8080  (พ้ืนที่ ฐท.สส.) และ 10.106.83.99 port 8080   

(พ้ืนที่ อจปร.อร.) ใชบัญชีรายช่ือ proxy ของ ทร. และต้ังคาการเช่ือมตอระบบเครือขาย ดังน้ี 

- IP : กําหนดใหอยูในชวงระหวาง 10.106.77.101 – 10.106.77.255 

- Subnet Mask : 255.255.255.0 

- Gate Way : 10.106.77.100 

- Primary DNS : 10.106.77.114 

- Secondary DNS : 10.106.77.115 

๑.๒.๒ ผาน proxy ของ กฟอ.ศซส.ฯ เอง โดยต้ังคา proxy ใหกบั Internet browser  

ไวที่ 10.106.77.110 port 8080 และต้ังคาการเช่ือมตอเครือขายเชนเดียวกับ ๑.๑.๑ 

๑.๓ DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol) ใชในการกําหนด IP ใหกบัลูก

ขายที่เช่ือมตอกับระบบเครือขายภายใน กฟอ.ศซส.ฯ โดยอัตโนมัติ  ซึง่เครือขาย กฟอ.ศซส.ฯ มี DHCP Server 

จํานวน ๓ ชุด เพ่ือปองกันการ Down ของระบบ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูที่นําอุปกรณเครือขาย

เขามาเช่ือมตอในระบบ และ เปนการประหยัดหมายเลข IP ซึ่งกําหนดให DHCP Server จาย IP ใหกับลูกขาย

ในชวง 10.106.77.140 – 10.106.77.249  DHCP Server ของเครือขาย กฟอ.ศซส.ฯ มีดังน้ี 

๑.๓.๑ 10.106.77.105 : fcsorm_ap#1  

๑.๓.๒ 10.106.77.107 : fcsorm_ap#3 

๑.๓.๓ 10.106.77.110 : fcsorm Server 

๑.๔ ตําแหนงติดต้ัง Switch Hub ระบบเครือขายภายใน กฟอ.ศซส.ฯ ประกอบดวย Switch 

Hub ๔ ชุดเครื่อง 
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๑.๔.๑ ชุดที่ ๑ ติดต้ังใน Rack ที่แผนกควบคุมอาวุธใตนํ้า โรงงานไฟฟาอาวะที่ ๑ กฟอ.ศซส.ฯ 

๑.๔.๒ ชุดที่ ๒ ติดต้ังใน Rack ที่แผนกควบคุมอาวุธใตนํ้า โรงงานไฟฟาอาวะที่ ๑ กฟอ.ศซส.ฯ 

๑.๔.๓ ชุดที่ ๓ ติดต้ังที่ บก.โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ กฟอ.ศซส.ฯ 

๑.๔.๔ ชุดที่ ๔ ติดต้ังที่ใน Rack ติดฝาผนัง คลังพัสดุ อาคารโรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ 

กฟอ.ศซส.ฯ ช้ันที่ ๑  

๑.๕ ตําแหนงที่ติดต้ัง Access Point 

๑.๕.๑ Access Point ชุดที่ ๑ ช่ือ fcsorm_ap#1 ติดต้ังที่แผนกเรดารระบบอาวุธ 

โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ กฟอ.ศซส.ฯ มีสวิตซควบคุมการปด-เปด หมายเลข IP คือ 10.106.77.105 

๑.๕.๒ Access Point ชุดที่ ๒ ช่ือ fcsorm_ap#2 ติดต้ังที่แผนกควบคุมระบบอาวุธ 

โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ กฟอ.ศซส.ฯ มีสวิตซควบคุมการปด-เปด หมายเลข IP คือ 10.106.77.106 

๑.๕.๓ Access Point ชุดที่ ๓ ช่ือ fcsorm_ap#3 ติดต้ังที่ บก.โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ 

กฟอ.ศซส.ฯ มสีวิตซควบคุมการปด-เปด หมายเลข IP คือ 10.106.77.107 

๑.๖ ตําแหนงที่ติดต้ังเครื่องพิมพเครือขาย 

๑.๖.๑ HP LaserJet M2727nf MFP  หมายเลข IP 10.106.77.250 ติดต้ังที่ บก.โรงงาน

ไฟฟาอาวุธที่ ๑ กฟอ.ศซส.ฯ  

๑.๖.๒ HP LaserJet M2727nf MFP  หมายเลข IP 10.106.77.251 ติดต้ังที่ ฝาย

แผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ  

๑.๖.๓ Brother MFC-6890CDW หมายเลข IP 10.106.77.252 ติดต้ังที่ ฝายแผนงาน 

กฟอ.ศซส.ฯ 

๑.๗ ตารางขอมูล IP ของลูกขายระบบเครือขาย   

IP หนวยที่ใช ช่ืออุปกรณ ผูใชเครื่อง Switch HUB 

10.106.77.7 หน. รง. ไฟฟาอาวุธที่ 1 
 

หน.โรงงาน ฟอ.1 S2/03 

10.106.77.100 Gate Way Gate way 
ผ.กรรมวิธีขอมลู อรม.
อร. (77043) S2/23 

10.106.77.105 
Wireless Accesspoint #1 , 
Channel 2 fcsorm_ap#1 ผ.เรดารฯ S1/14 

10.106.77.106 
Wireless Accesspoint #2 , 
Channel 3 fcsorm_ap#2 ผ.ควบคุมอาวุธใตนํ้าฯ S2/04 

10.106.77.107 
Wireless Accesspoint #3 , 
Channel 4 fcsorm_ap#3 บก.ฟอ.1ฯ S3/03 

10.106.77.140-
249 

Wireless Accesspoint #4 , 
Channel 5 fcsorm_ap#4 บก.กทว.ฯ   

10.106.77.108 
Wireless Accesspoint #5 , 
Channel 6 fcsorm_ap#5     

10.106.77.110 FCSORM Server fcsorm ฝายสารสนเทศ S3/01 
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IP หนวยที่ใช ช่ืออุปกรณ ผูใชเครื่อง Switch HUB 

10.106.77.111 ฝายแผน กฟอ.ฯ planer_spms น.แผนงาน กฟอ.ฯ  
S2/01-
Splanxx 

10.106.77.113 ฝายแผน กฟอ.ฯ planer_plan ผช.น.แผนงาน กฟอ.ฯ 
S2/01-
Splanxx 

10.106.77.120 ฝายแผน รง.ซอมฯที่ 1 fcs_plan กพ.รง.ฟอ.1 S3/12 

10.106.77.123 ธุรการ กฟอ.ฯ 
fcs_admin-
perso ธุรการ-กพ.กฟอ.ฯ S3/08 

10.106.77.124 ผ.ออปทรอนิกส fcs_optronic ผ.ออปทรอนิกส S2/06 

10.106.77.125 ผ.เรดารฯ fcs_radar ผ.เรดารฯ S1/04 

10.106.77.126 ผ.ควบคุมฯ fcs_fcs ผ.ควบคุมฯ S1/05 

10.106.77.128 กระซับ รง.ซอมฯที่ 1 fcs_krasub กระซับ 1 S4/15 

10.106.77.129 ผ.ซอมอุปกรณฯ fcs_testcard ผ.ซอมอุปกรณฯ S2/14 

10.106.77.130 ผ.ควบคุมอาวุธใตนํ้าฯ fcs_mine ผ.ควบคุมอาวุธใตนํ้าฯ S2/18 

10.106.77.135 ฝายกําลังพล กฟอ.ฯ fcshq_personal นกพ.กฟอ.ฯ S1/13-S3/10 

10.106.77.136 ธุรการ กฟอ.ฯ fcshq_admin ธุรการ กฟอ.ฯ S1/13-S3/04 
10.106.77.140-
249 DHCP   

Note Book / 
Mobile Device   

10.106.77.250 Network Printer รง.ที่ 1 HP Printer ธุรการ รง.ที่ 1 S3/06 

10.106.77.251 Network Printer บก.กฟอ.ฯ HP_PLAN ฝายแผน กฟอ.ฯ 
S2/01-
Splan/01 

10.106.77.252 
Network Printer 
OPV_Project OPV_Printer ฝายแผน กฟอ.ฯ Splanxx 

10.106.77.253 
Network Printer 
OPV_Project OPV_Printer ฝายแผน กฟอ.ฯ 

wireless 
connect 

xxx.xxx.xxx.xxx Switch HUB #1     S1/12-S2/12 

xxx.xxx.xxx.xxx Switch HUB #1     S1/13-S3/16 

xxx.xxx.xxx.xxx Switch HUB #2     S2/12-S1/16 

xxx.xxx.xxx.xxx Switch HUB #2     S2/24-S4/05 

xxx.xxx.xxx.xxx Switch HUB #3     S3/16-S1/13 

xxx.xxx.xxx.xxx Switch HUB #4     S4/05-S2/24 
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๑.๘ Server หลักของ กฟอ.ศซส.ฯ เปนเครื่อง Server ตราอักษร HP รุน ProLiant ML150 G6 

Standard SET 

๑.๘.๑ โครงสรางทาง Hardware 

- Intel Xeon E5504 2.00GHz/4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800 

- 2 GB (1 x 2GB) PC3-10600E Unbuffered Advanced ECC memory 

- HP Smart Array P410 controller w/ Zero Memory cache Raid 

Controller (RAID 0,1, 0+1) 

- HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive 

- 1 x 460W Non-Hot Plug, Non-Redundant Power Supply 

๑.๘.๒ โครงสรางทาง Software  เปน ประกอบดวย 

๑.๘.๒.๑ ระบบปฏิบัติการ Redhat Linux Fedora 15 

๑.๘.๒.๒ Web Server ทําหนาที่เก็บคลังความรูและโปรแกรมบริหารงานงาน

ซอมบํารุง ใชไฟล PHP , HTML  และใช  mysql เปนฐานขอมูล 

๑.๘.๒.๓ Proxy Server ทําหนาที่ Cache ขอมูล web ตางๆ และ บันทึกการใช

งานของเครื่องลูกขาย  

๑.๘.๒.๔ FTP Server ทําหนาที่สงไฟลขนาดใหญที่ไมสามารถสงผานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสได 

๑.๘.๒.๕ File Server ทําหนาที่แจกจาย Drivers ตางๆ และ Software ที่

จําเปนตองใช 

 

 

 

 

 

 

(วางไว) 
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๑.๙ Diagram ของระบบเครือขาย 
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๒ การเขาถึง Files Server ของ กฟอ.ศซส.ฯ เมื่อเช่ือมตอกับระบบเครือขายภายใน กฟอ.ศซส.ฯ 

ซึ่งมีไวเพ่ือแบงปนโปรแกรมและไดรเวอรตางๆ ที่จําเปนตองใชภายใน กฟอ.ศซส.ฯ 

๒.๑ เปดโปรแกรม Windows Explorer  

 
๒.๒ ปอนคา address    \\10.106.77.110   (อยาลืม back slash ๒ ครั้ง กอนตัวเลข) 

 
๒.๓ กดปุม Enter 

 
๒.๔ คลิ๊กเปดโฟลเดอร file_share  จะมีโปรแกรม ไดรเวอร และขอมูลตางๆ ใหสมาชิกดาวน

โหลดเพ่ือติดต้ังได 

 



 คูมือการใชงานระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) 

    

 

                                                         ๗                                                    Rev 2013.09   

 

๓ การเขาถึง ftp server ของ กฟอ.ศซส.ฯ มไีวเพ่ือสงไฟลขนาดใหญใหแกกัน สามารถสงไฟล

ขนาด ๑๐๐ เมกกะไบต ในขณะที่สงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดไมเกิน ๒๕ เมกกะไบต 

๓.๑ เปดโปรแกรม Windows Explorer 

๓.๒ เมื่อเช่ือมตอกับเครือขายภายใน กฟอ.ศซส.ฯ ปอน address ftp://10.106.77.110 จะ

สามารถสรางโฟลเดอร เก็บขอมูล เพ่ิมไฟล ลบไฟล ระบบจะถาม User Name และ Password ติดตอขอที่ผูดูแล

ระบบ 

 

 
๓.๓ เม่ือเช่ือมตอ่กบัเครือข่ายภายนอก ให้ป้อน address ftp://fcsorm.dyndns.org  ท่ีโปรแกรม 

Internet Browser ระบบจะถาม User Name และ Password ใหติดตอผูดูแลระบบ 

  

๓.๔ เมื่อกดปุม Enter จะมีขอความเตือน 
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๓.๕ คลิก๊ตอบ ใช่ จะเหน็ไฟล์ หรือ ข้อมลูตา่ง ท่ีได้ฝากไว้ก่อนหน้านี ้สามารถคลิก๊ขวาท่ีปุ่ มเมาส์ เพ่ือ

ดาวน์โหลดข้อมลูได้ ไฟล์เหลา่นี ้จะสามารถเก็บได้นาน ๑๕ วนั หลงัจากนัน้ระบบจะทําการลบออกโดยอตัโนมติั เพ่ือเป็นการ

ประหยดัเนือ้ท่ีของฮาร์ดดิสของเคร่ืองแมข่่าย (Server) 

 
๔ ผังโครงสรางของระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) ที่ใชในการออกแบบ

โปรแกรมฯ 

 

๕ โครงสรางของระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) โปรแกรมประกอบไป

ดวยสวนหนาที่ดังน้ี 

๕.๑ ผังหนวยงานของกองทัพเรือ 
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๕.๒ ผังระบบสายวิทยาการ  

๕.๓ ระบบบริหารงานพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ 

๕.๔ ระบบบริหารงานซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ 

๕.๕ ระบบงานสงกําลังบํารุง (คป.-กบ.) (อยูระหวางพัฒนา) 

๕.๖ ระบบงานกําลังพล กฟอ.ศซส.ฯ 

๖ การเขาถึงระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. สามารถทําไดดังน้ี 

๖.๑ เลือก Internet Browser ของ Mozilla Firefox เวอรช่ันมากกวา ๑๐ หรือใช Google 

Chrome เน่ืองจาก Internet Explorer Browser ไมสนับสนุนคาย Open Source 

๖.๒ เมื่อเช่ือมตอกับเครือขายภายในของ กฟอ.ศซส.ฯ ใหต้ังคา address ไปที่  

http://10.106.77.110/fquick  และเมื่อตองการเช่ือมตอกับเครือขาย World Wide Web ดวย ใหต้ัง proxy ที่ 

Internet Browser ไวที่ 10.106.77.110 port 8080   

 
๖.๓ เมื่อเช่ือมตอกับเครือขายภายนอก ต้ังคา address ไปที่

http://fcsorm.dyndns.org/fquick 

 

๗ การต้ังคา Proxy ของโปรแกรม Mozilla Firefox 
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๗.๑ เปดโปรแกรม Mozilla Firefox 

 
๗.๒ คลิ๊กที่เมนู เครือ่งมือ / ตัวเลือก 

  
 

๗.๓ เลือก Tab เครือขาย  

 
๗.๔ คลิ๊กที่ต้ังคา และคลิ๊ก คาพร็อกซีต้ังเอง ปอนคา 10.106.77.110 port 8080 และชอง   

ไมมีพร็อกซีสําหรับ ใหใสคา localhost,127.0.0.1,10.106.77.0/8 แลวคลิ๊ก ตกลง 
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๗.๕ การต้ังคาพร็อกซีอัตโนมัติ ใหคลิ๊กที ่URL:ต้ังคาพร็อกซีอัตโนมัติ และใสคา 

http://10.106.77.110/data/proxy.pac แลวคลิ๊ก ตกลง มีประโยชนคือ ไมตองสลับไปมาระหวางพร็อก

ซีของ ทร. กับ พร็อกซีของ กฟอ.ศซส.ฯ  

 

 

๘ การใชงานโปรแกรมระบบบรหิารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.ฯ (F-Quick) 

๘.๑ การ Log in เขาระบบกรอกขอมูล username และ password รหัสชุดเดียวกับที่ใชใน

ระบบ proxy เช่ีอมตอกับระบบ Internet ของ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก Login  

๘.๒ เมื่อ Login เขาระบบฯ จะแสดงเมนูการใชงานระบบดังน้ี 

 
๘.๒.๑ หนวย  
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๘.๒.๒ ระบบ  

๘.๒.๓ พัสดุ  

๘.๒.๓.๑ รายการพัสดุทั้งหมด  

๘.๒.๓.๒ ประวัติ การจาย/รับคืน/ขึ้นทะเบียน อะไหล  

๘.๒.๓.๓ รายการเบิกอะไหลทั้งหมด  

๘.๒.๓.๔ รายการเบิกอะไหลคลังยอย 01  

๘.๒.๓.๕ รายการเบิกอะไหลคลังยอย 02  

๘.๒.๓.๖ รายการคืนอะไหลทั้งหมด  

๘.๒.๓.๗ รายการคืนอะไหลคลังยอย 01  

๘.๒.๓.๘ รายการคืนอะไหลคลังยอย 02  

๘.๒.๓.๙ รายการขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวยทั้งหมด  

๘.๒.๓.๑๐ รายการขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวยคลังยอย 01  

๘.๒.๓.๑๑ รายการขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวยคลังยอย 02  

๘.๒.๓.๑๒ ขอขึ้นบัญชีอะไหล(งานพัสดุ-นายทหารพัสดุ)  

๘.๒.๓.๑๓ รายการขึ้นบัญชีอะไหล(งานพัสดุ) ทั้งหมด  

๘.๒.๓.๑๔ รายการขึ้นบัญชีอะไหล(งานพัสดุ) คลังยอย 01  

๘.๒.๓.๑๕ รายการขึ้นบัญชีอะไหล(งานพัสดุ) คลังยอย 02  

๘.๒.๔ ใบสั่งงาน   

๘.๒.๔.๑ ใบสั่งงาน  

๘.๒.๔.๒ สรุปสถานะงานประจําเดือน  

๘.๒.๕ คป.-กบ. (สวนโครงการและงบประมาณ และสงกําลังบํารุง ยังไมไดดําเนินการ) 

๘.๒.๖ กพ.  สวนกําลงัพล ปรับเปลี่ยนรายช่ือ ตําแหนง และต้ังคา Login Name และ 

Password ระบบ Proxy ของ กฟอ.ศซส.ฯ เพ่ือใชงานระบบ Internet  

๘.๒.๗ ออก(จากระบบ) 

๙ การเตรียมขอมูลใหกับโปรแกรม F-QUICK เพ่ือเริ่มใชงาน เปนงานของผูดูแลระบบ (Administrator) 

๙.๑ Admin เลือกเมนู หนวย กรอกขอมูลโครงสรางและรายละเอียดของหนวยตางๆ ของ ทร.  

ซึ่งมีรายละเอียดระดับ กรม กอง แผนก ฝาย 
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๙.๒ Admin เลือกเมนู ระบบ เพ่ือปอนขอมูลระบบใหกับแผนกที่ดูแลระบบ 

 
๙.๓ Admin เลือกเมนู กพ. ปอนขอมูลดานกําลังพลใหกับโปรแกรม ตามหนวยระดับกองแผนก 

และกําหนดหนาที่กําลังพลมีหนาที่ในโปรแกรม ซึ่งจะมีหนาที่ใหเลือก ดังน้ี 

๙.๓.๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ เปนผูอนุมัติสูงสุดในโปรแกรม 

๙.๓.๒ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ (นกซ.) ทําหนาที่กลั่นกรองขอมูล 

เลือกโรงงานซอมที่จะดําเนินงาน 

๙.๓.๓ ผูชวยนายทหารแผนงาน เปนผูรับใบรองขอซอมทําสรรพาวุธ ซึ่งบางครั้งอาจเปน

โทรเลข นํามาแสกนและกรอกขอมูลลงในใบสั่งงาน 
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๙.๓.๔ นายทหารพัสดุ มีอํานาจหนาที่ในการเพ่ิมเติม แกไขขอมูลอะไหล พัสดุ ในคลัง

พัสดุ   

๙.๓.๕ ผูชวยนายทหารพัสดุ๑ เปนเจาหนาที่ดูแลการเบิก-จายอะไหล พัสดุตางๆ ใน

โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ กฟอ.ศซส.ฯ 

๙.๓.๖ ผูชวยนายทหารพัสดุ๒ เปนเจาหนาที่ดูแลการเบิก-จายอะไหล พัสดุตางๆ ใน

โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ กฟอ.ศซส.ฯ  

 

๑๐ ขั้นตอนการใชงานระบบบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) 

๑๐.๑ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๑ (ผูชวย

นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ) 

๑๐.๑.๑ ผูชวยนายทหารแผนงาน รับใบรายงานซอมทําสรรพาวุธ หรือ โทรเลข จาก

หนวยที่รองขอรับการซอมทํา หรือ สนับสนุน ทําการแสกนเปนรูปภาพเพ่ือที่จะแนบในใบสั่งงาน ทําการสราง

ใบสั่งงาน และกรอกรายละเอียดใบสั่งงาน ดังน้ี 

๑๐.๑.๑.๑ ล็อกอินดวยบัญชีรายช่ือของผูชวยนายทหารแผนงาน (กําหนด

หนาที่ในโปรแกรมโดย Admin)  

 
๑๐.๑.๑.๒ โปรแกรมจะแสดงหนาสรุปสถานะงานประจําเดือนปจจุบัน 

สามารถเลือกยอนหลังได 
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๑๐.๑.๑.๓ เลือกเมนูใบสั่งงาน/ใบสั่งงาน  

 
๑๐.๑.๑.๔ คลิกที่ปุม Add new จะแสดงหนาใหกรอกขอมูล ซึ่งจะตองกรอก

ขอมูลที่มีดอกจัน (*) สแีดงกํากับไวใหครบทุกชอง 

 
๑๐.๑.๑.๕ กรอกชอง หมายเลขใบสั่งงาน:* ใหเปน xxx เน่ืองจากหมายเลขใบสั่ง

งานจะถูกสรางดวยโปรแกรมดวยอัตโนมัติ เมื่อเง่ือนไขทุกอยางถูกเลือกครบถวนแลว 

๑๐.๑.๑.๖ กรอกชอง หัวเรื่องใบสั่งงาน:* เชน ตรวจสอบและซอมทําการด 

Regulator ของระบบควบคุมอาวุธปลอยนําวิถี EXOCET ร.ล.ราชฤทธ์ิ  
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๑๐.๑.๑.๗ คลิ๊กที่ปุม “เรยีกดู” เพ่ืออัพโหลดภาพแสกนใบรายงานซอมสรรพาวุธ 

 
๑๐.๑.๑.๘ ใส หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หนวย (ถามี) 

๑๐.๑.๑.๙ เลือกระบบในใบสั่งงาน โดยการเลือกแผนกที่ดูแลระบบกอน จากน้ัน

จึงเลือกระบบ และคลิ๊กที่ปุม ADD 
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๑๐.๑.๑.๑๐ เลือกเรือ-หนวยงาน ที่รองขอการซอมทําตามลําดับ สวนราชการ 

กรม กอง หนวย เชนจากตัวอยาง ร.ล.ราชฤทธ์ิ ใหคลิ๊กเลือกปุมเลือกดานใต ร.ล.ราชฤทธิใหเปนเครื่องหมาย @ 

เพ่ือใหโปรแกรมรูวาเราเลือกหนวย ร.ล.ราชฤทธ์ิเปนหนวยรองขอการซอมทํา 

 (ตองคลิ๊กชองวงกลมใตหนวยขอรับการสนับสนุนเสมอ เชนจากตัวอยางจะทําใหหนวยสุดทายเปน ร.ล.ราชฤทธิ 

ซึ่งจะเปนหนวยรับการซอมทาํ หนวยรองลงไปจะถูกปดเปนสัญลักษณ @ ซึ่งจะมีผลตอหมายเลขใบสั่งงาน เพราะ

หมายเลขหนวยรองขอจะไปปรากฏที่หมายเลขใบสั่งงานเสมอ) 

 
๑๐.๑.๑.๑๑ ปอนสถานที่รบัการซอมทํา เชน อจปร.อร. 

 
๑๐.๑.๑.๑๒ เลือกประเภทการซอมทํา ซึ่งมีใหเลือกดังน้ี  

- ตว. หมายถึง งานตามระยะเวลา เปนงานประเภท ๑ 

- คส. หมายถึง งานคืนสภาพ เปนงานประเภท ๒ 

- จกป. หมายถึง ซอมจํากัดประจําป เปนงานประเภท ๓ 

- จก. หมายถึง ซอมจํากัด เปนงานประเภท ๔ 

- อ่ืนๆ หมายถึง งานสนับสนุนหนวยบก เปนงานประเภท ๕ 

- โครงการ หมายถึง งานโครงการตางๆ เปนงานประเภท ๖ 
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๑๐.๑.๑.๑๓ เลือกลําดับที่การซอมทํา ความเรงดวน 

 
๑๐.๑.๑.๑๔ ปรับแตงขอความในชองรายละเอียดการซอมทําปรกติกอนการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนจะเปนสีเหลอืง หลังจากการปรับแตงแลว พ้ืนจะเปนสีขาว 

กอนการปรับแตง สีพ้ืนจะเปนสีเหลือง 

 
หลังการปรับแตงขอความแลวสีพ้ืนจะเปลี่ยนเปนสีขาว 

  

๑๐.๑.๑.๑๕ ปอนขอความที่ชองหมายเหตุ ถามี 

 
๑๐.๑.๑.๑๖ คลิ๊กที่ปุม Insert ขอมูลจะเขาไปอยุในระบบ สถานะ/ผูรับผิดชอบ 

จะอยูในสถานะ เปดงาน/น.กํากับการซอมสราง กฟอ.ฯ ก็จบหนาที่ของผูชวยนายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ ที่

ทําหนาที่รับรายงานซอมทําสรรพาวุธ นํามาแสกนเปนภาพและปอนขอมลูเขาระบบ F-QUICK 

 
๑๐.๒ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๒ (นายทหาร

กํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ) 
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๑๐.๒.๑ นายทหารกํากับการซอมสราง Log in เขาระบบ 

 
 

จะเห็น Icon รูปลูกโลกมีเลข ๓ สแีดง ซึ่งหมายถึงมีขอมูลใหม ๓ ขอมูล 

 
เมื่อคลิ๊กที่ Icon ลูกโลก ขอความจะปรากฏขึ้น ขอความสดํีาพ้ืนสีแดงหมายถึงหนาที่ของ นกซ.กฟอ.ศซส.ฯ 

จะตองดําเนินการตอไป สามารถเลือกงานดําเนินการโดยการคลิกที่ขอความพ้ืนสีแดงไดเลย 

 

 

 
โปรแกรมจะขึน้แทปใหใหมโดยเปนใบสั่งงานที่ ผช.นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ ไดสรางขึ้น 
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๑๐.๒.๒ ดําเนินการเลือกโรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ หรือ โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ ตาม

สถานที่รับการซอมทํา 

 
๑๐.๒.๓  และคลิ๊กเพ่ืออนุมัติ ขั้นตอนน้ี หมายเลขใบสั่งงานจะถูกสรางขึ้นอยางครบถวน 

สถานะ/ผูรับผดิชอบ จะอยูในสถานะ เปดงาน/น.แผนงาน กฟอ.ฯ และคลิ๊กที่ปุม Update  

 
๑๐.๒.๔ โปรแกรมจะกลับมาอยูหนาแสดงรายการใบสั่งงานทั้งหมด 

 
๑๐.๓ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๓ (นายทหาร

แผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ) 

๑๐.๓.๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ Log In เขาสูระบบ 
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จะเห็นขอความเตือนวา นกซ.กฟอ.ศซส.ฯ ไดแกไขใบสั่งงาน พ้ืนสีแดง 

 
นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ ตรวจสอบขอมูลในใบสั่งงาน 

 
 

๑๐.๓.๒ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กอนุมัติและปุม Update สถานะ: เปดงาน 

การปฏิบัติ/ผูรับผิดชอบ เปลี่ยนเปน เปดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ เน่ืองจาก นกซ.กฟอ.ศซส.ฯ เลือก

โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ ไว 
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๑๐.๔ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๔ (นายทหาร

แผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑/๒  กฟอ.ศซส.ฯ) 

๑๐.๔.๑ นายทหารแผนงาน โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ หรือ โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ 

ล็อกอินเขาระบบ 

 
๑๐.๔.๒ เลือกใบสั่งงานที่นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ อนุมัติ 
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๑๐.๔.๓ นายทหารแผนงาน โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ หรือ โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ เลือก

แผนกแมงาน และ แผนกชวย(ถามี) เพ่ือดําเนินการซอมทาํ หรือ สนับสนุน คลิ๊กอนุมัติ  และคลิ๊ก Update 

 
 

 
๑๐.๔.๔ โปรแกรมจะกลับมาแสดงรายการใบสั่งงานทั้งหมด  สถานะ/ผูรับผิดชอบถัดไป

จะอยูในสถานะ เปดงานระดับแผนก จากตัวอยางเปน เปดงานแผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ 
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๑๐.๕ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๕ (หัวหนา

แผนกฯ โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑/๒  กฟอ.ศซส.ฯ) 

๑๐.๕.๑ หัวหนาแผนกฯ ล็อกอินเขาสูระบบบริหารงานซอมสราง 

 
 

 
 

๑๐.๕.๒ หัวหนาแผนกเลือกรายช่ือชุดซอมทําโดยการเลือกตนเองเปนคนแรกเปนชุด

ซอมทํา และขาราชการภายในแผนก หรือ แผนกใดๆ ก็ไดเปนชุดซอมทํา โดยคลิ๊กที่ จัดชุดซอมทํา [แสดง->] 

เลือกรายช่ือ 
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เลือกรายช่ือชุดซอมทํา โดยเลือกช่ือ หัวหนาแผนกเปนช่ือแรก หัวหนาชุดเปนช่ือที่สอง 

 
เลือกรายช่ือแลว คลิ๊กที่ปุม add 

 
 

 
๑๐.๕.๓ เมื่อถูกตองแลวคลิ๊ก Submit ถาตองการเริ่มใหมคลิ๊ก Clear 

๑๐.๕.๔ เมื่อคลิ๊ก Submit จะมี pop up window ขึ้นมาใหคลิ๊กทีปุ่ม Update เพ่ือ

บันทึกขอมูลดวย ซึ่งถาไมคลิก๊ที่ปุม update ขอมูลรายช่ือจะไมถูกบันทกึเขาระบบ 

 
๑๐.๕.๕ เมื่อคลิ๊กบันทึกแลวจะกับมาอยูหนาแสดงรายการใบรายงานซอมทํา สถานะ/

ผูรับผิดชอบ จะเปลี่ยนเปน กําลังซอมทํา แผนกที่ดําเนินการซอมทํา 
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๑๐.๕.๖ เมื่อคลิ๊กเครื่องหมายบวกที่ชองจํานวนคนชุดซอมทําจะแสดงรายช่ือชุดซอมทํา 

  

๑๐.๖ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๖ (ชุดซอมทํา

รายงานความกาวหนาการซอมทํา) 

๑๐.๖.๑ ผูมีรายช่ือในชุดซอมทําล็อกอินเขาระบบ 

 

๑๐.๖.๒ เลือกใบสั่งงานที่มีรายช่ือเปนชุดซอมทํา อานหัวขอใบสั่งงาน 
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๑๐.๖.๓ คลิ๊กที่ ความกาวหนาการซอมทํา ที่จอจะแสดงชองใหกรอกขอมูลรายงาน

ความกาวหนาในการซอมทํา 

 

๑๐.๖.๔ เมื่อคลิกทีซ่องวางเพ่ือกรอกขอมูล จะม ีwindows ใหเลือกเปอรเซ็นต

ความกาวหนา ซึ่งคาเบ้ืองตนคือ ๒๐% เมื่อมีการตรวจสอบหนางาน เมื่อเปอรเซ็นความกาวหนาไมเปลี่ยนใหคลิ๊ก

ที่ ยืนยันคา % เดิม  

 

๑๐.๖.๕ เมื่อเราคลิ๊กยืนยัน จะมีชองใหกรอกขอมูลความกาวหนา ใหเขียนสรุป

ความกาวหนาเปนหัวขออานแลวเขาใจภายในหน่ึงบรรทัด แลวคลิ๊ก add ขอความหัวขอความกาวหนาจะเปน

บทสรุปความกาวหนาใหกับฝายแผนงาน ณ วันที่ แกไขความกาวหนา 
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๑๐.๖.๖ ใสรายละเอียดตางๆ ไดตามตองการ และสามารถแนบรูปได โดยการคลิ๊กที่

ไอคอนกลองถายรูปดานลางขวา 
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จากน้ัน Click ที่ปุม Update 
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๑๐.๖.๗ ฝายแผนงานเขียนขอความ Comment ในรายงานความกาวหนา โดยการคลิ๊ก 

comment จะมีชองใหใสขอความแลวคลิก๊ปุม Comment ดานลาง ในการเขียน Comment น้ี ทุกคนมีสทิธิที่

จะเขียนได แตพึงระลึกวา ทุกคนก็มีสิทธิทีจ่ะอานในขอความที่เราเขียนไปเชนกัน 

 

 

 

 

๑๐.๗ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๗ (ชุดซอมทํา

เบิกอะไหล)  เมื่อชุดซอมทําไดตรวจพบเหตุชํารุดบกพรองของระบบจําเปนตองมีการเบิกอะไหล ใหดําเนินการ 

ดังน้ี 
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๑๐.๗.๑ ล็อกอินเขาระบบบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) 

๑๐.๗.๒ คลิ๊กที่ใบสั่งงาน จะแสดงรายการใบสั่งงาน 

 
 

๑๐.๗.๓ คลีกที่ปุม edit ของใบสั่งงานที่มีช่ือเปนชุดซอมทํา 

 
 

 
๑๐.๗.๔ คลิ๊กที่ปุม เบิกอะไหล 
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๑๐.๗.๕ คลิ๊กที่ปุม สรางใบเบิกอะไหล  ระบบจะสรางหมายเลขใบเบิกใหโดยอัตโนมัติ 

และจะมีสถานะ กําลังเลือกรายการเบิก 

 
๑๐.๗.๖ คลิ๊กที่ปุม add_detail 

 
๑๐.๗.๗ คลิ๊กที่ปุม เลือกรายการพัสดุ จะมีหนาตางปอบอัพขึ้นมาใหเลือกรายการ

อะไหลที่จะเบิก 

 
๑๐.๗.๘ คลิ๊กที่ Show filter เพ่ือคนหาอะไหลที่ตองการ เน่ืองจากมีจํานวนมาก 

สามารถคนขอมูลในหัวขอตอไปน้ี 

- Recid  :  หมายเลขบันทึก 
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- Name  :  ช่ืออะไหล    

- Part_No   :  หมายเลข Part Number 

- Nsn  : หมายเลขประจําพัสดุ (NSN : National Stock Number) 

- Mfr_code  :  Manufacturer Code    

- GrandTotal  : จํานวนรวมทั้งหมด   

- Locations  :  ตําแหนงที่เก็บ  

- WareHouseTotal  :  จํานวนรวมของคลังพัสดุ 

- Unitissue  :  หนวยนับ 

- Status  :  สถานะ  

- Serial_flag  :  (yes/no) มี/ไมมีหมายเลข Serial Number 

- Maxs  : จํานวนสูงสุดที่มีในคลัง 

- Safetylimit  :  จํานวนนอยสุดที่ตองจัดหา  

- OR_QTY  :  จํานวนที่สั่งซื้อ  

- Lprice  :  ราคาตํ่าสุด  

- Xlprice  :    

- Moneys Price_date  :   

- System (old)  :  ใชกับช่ือระบบเกา 

- System (new)  :  ใชกับช่ือระบบใหม  

- Editdate  :   วันที่แกไขขอมลู 

- Last_or  :  สัง่ซื้อครั้งสุดทาย  

- Contract No  : สัญญาสั่งซื้อ 

- Note  :  บันทกึชวยจํา 

- Operator  :  ผูบันทึกขอมูล  

- Unitcode  :  รหัสหนวย  

- Whcode  :  รหัสคลัง 

- Lbuydate  :    

- Leadtime  :  

- Critical  :  

- Sumin  :  

- Sumout Buyqty  :  

- Itemtype  :  รหัสพัสดุ  

- Lastdate  :  

- Spc  :  

- Remark  :  หมายเหตุ 
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๑๐.๗.๙ ปอนขอมูลที่ตองการคนหา แลวกดปุมEnter 

 
๑๐.๗.๑๐ ระบบจะแสดงขอมูลอะไหลทีต่องการ 

 
๑๐.๗.๑๑ คลิ๊กที่ปุม detail เพ่ือดูรายละอียดของอะไหลที่คนมาได จากรูปจะเห็นวา

ตําแหนงที่เก็บของอะไหลที่ตองการอยูที่ 02-2-1-JE03-XXXX ซึ่งหมายถงึเก็บที่คลัง ๒ 

 
๑๐.๗.๑๒ คลิ๊กที่ปุม select 
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๑๐.๗.๑๓ ใสจํานวนที่ตองการเบิก โดยจํานวนที่ใสตองไมมากไปกวาจํานวนเบิกไดมาก

สุด  ซึ่งจะมีขอความเตือนหากใสเกินทีม่ีอยูจริง 
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๑๐.๗.๑๔ เมื่อใสตัวเลขจาํนวนที่ตองการจะเบิกถูกตองแลว คลิ๊กที่ปุม Insert ระบบจะ

แสดงรายการอะไหลที่ตองการเบิกของใบเบิก สามารถแกไขจํานวนไดโดยการคลิ๊กที่ปุม edit_detail หรือ

ตองการลบรายการอะไหลออกใหคลิ๊กที่ delete_detail 

 
๑๐.๗.๑๕ เมื่อตองการเบิกอะไหลเพ่ิมเติม ใหคลิ๊กที ่add_detail ใหม เพ่ือเริ่มคนหา

รายการอะไหลที่ตองการ มีขอแมวา รายการที่เบิกในใบเบิกจะตองอยูภายในคลังพัสดุเดียวกัน ถาจําเปนตองเบิก

อะไหลตางคลัง ใหสรางใบเบิกใหม 

 
๑๐.๗.๑๖ เมื่อเลือกรายการอะไหลเสร็จสิ้นใหคลิ๊กที่ edit_master 

 
๑๐.๗.๑๗ เปลี่ยนสถานะจาก กําลังเลือกรายการเบิก เปน ขอเบิกอะไหล แลวคลิ๊กปุม 

update 
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๑๐.๗.๑๘ ระบบจะแสดงใบเบิกอะไหลพรอมรายการที่เลือก สถานะจะถูกเปลี่ยนเปนขอ

เบิกอะไหล ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาแผนกตอไป 

 
๑๐.๗.๑๙ หัวหนาแผนกอนุมัติการเบิกรายการอะไหลโดยล็อกอินเขาระบบ แลวเลอืกใบ

เบิก ตรวจดูรายการอะไหลที่เบิก 
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๑๐.๗.๒๐ หัวหนาแผนกคลิ๊กที่ปุม edit_master 

 
๑๐.๗.๒๑ หัวหนาแผนกสามารถเลือกคลิ๊กเพ่ืออนุมัติ หรือ ไมอนุมัติได เมื่อคลิ๊กอนุมัติ 

ใหคลิ๊กที่ปุม update ผูรับผิดขอบถัดไปจะเปนของ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ กฟอ.ศซส.สพ.ทร. 

 
 

๑๐.๗.๒๒ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาระบบ

เลือกใบสั่งงาน 
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๑๐.๗.๒๓ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิ๊กที่ edit_master 

 
๑๐.๗.๒๔ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิ๊กที่อนุมัติ ไมอนุมัติ แลวคลิ๊ก update 

ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะเปนของ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ 
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๑๐.๗.๒๕ นายทหารกํากับการซอมสรางล็อกอินเขาระบบ เลือกใบเบิก 

 
 

 
๑๐.๗.๒๖ นายทหารกับกับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กที่ edit_master เลือกคลิ๊ก 

อนุมัติ / ไมอนุมัติ ใบเบิกพัสดุ 
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๑๐.๗.๒๗ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กอนุมัติ และ คลิ๊กที่ปุม 

update ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะเปนของนายทหารพัสดุ 

 
 

 
๑๐.๗.๒๘ นายทหารพัสดุล็อกอินเขาระบบ และเลือกใบเบิกไหล 
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๑๐.๗.๒๙ นายทหารพัสดุคลิ๊ก edit_master 

 
๑๐.๗.๓๐ นายทหารพัสดุคลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ เมื่ออนุมัติ ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะ

เปนของนายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ แลวคลิ๊ก update 
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๑๐.๗.๓๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาสูระบบ คลิ๊กเปดใบเบิกอะไหล  
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๑๐.๗.๓๒ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก edit_master 

 
๑๐.๗.๓๓ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ แลวคลิ๊ก update 

ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะเปนของ ผูชวยนายทหารพัสดุ (เจาหนาที่กระซบั) มีสถานะ จดัอะไหลรอผูเบิก 

 
 

 



 คูมือการใชงานระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) 

    

 

                                                         ๔๕                                                    Rev 2013.09   

 

๑๐.๗.๓๔ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาระบบบริหารงานซอมสราง (F-

quick)  

 
๑๐.๗.๓๕ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กเมนู พัสดุ => รายการเบิกอะไหลคลัง

ยอย 02  จะเห็นใบเบิกที่อยูในความรับผิดชอบมีสถานะ จัดอะไหลรอผูเบิก 

 
 

 
๑๐.๗.๓๖ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ เลือกรายการใบเบิกที่อยูในสถานะ จัด

อะไหลรอผูเบิก คลิ๊ก จายอะไหล ในใบเบิก และจัดอะไหลตามรายการ รอผูเบิก 
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๑๐.๗.๓๗ เมื่ออะไหลบางรายการมีหมายเลข Serial Number ใหคลิ๊กปุม ยืนยันวา PN 

น้ีมี Serial ที่ไมซ้ํา 

  
๑๐.๗.๓๘  จะมีขอความถาม คุณแนใจแลวหรือวามีเลข Serial กํากับ? เลข Serial 

จะตองไมซั้นในแตละช้ิน คลิก๊ ตกลง 

๑๐.๗.๓๙ ชอง Serial Flag จะเปลี่ยนจาก no เปน yes 

 
๑๐.๗.๔๐ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กที่ปุม จัดการ Serial list 

 
๑๐.๗.๔๑ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กที่ปุม add new 

 
๑๐.๗.๔๒ ปอนหมายเลข Serial ในชอง Serial และ เลือกสถานะที่ชอง status  แลว

คลิ๊กที่ปุม Insert 



 คูมือการใชงานระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) 

    

 

                                                         ๔๗                                                    Rev 2013.09   

 

 

  
๑๐.๗.๔๓ ถามีหลายตัวที่ตองใสก็สามารถคลิ๊กที่ปุม add new เมื่อเสร็จสิ้นแลว คลิก๊ที่

ปุม <== กลับไปที่หนาจายอะไหล จะเห็นปุมจายรายการน้ีขึ้นมาใหคลิ๊กได  

 
๑๐.๗.๔๔ คลิ๊กที่ปุม จายรายการน้ี ในรายการแรก 

  
๑๐.๗.๔๕ เมื่ออะไหลมีหมายเลข Serial จําเปนจะตองเลือกหมายเลข Serial ของ

อะไหลช้ินที่จะจาย แลวคลิก๊ที่ปุม Insert 
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๑๐.๗.๔๖ สถานะของอะไหลตัวที่เลือกจายจะอยูในสถานะ พรอมใหเซ็นรับอะไหล 

๑๐.๗.๔๗ คลิ๊กที่ปุม จายรายการน้ี ในรายการอะไหลที่ไมมี Serial  จะอยูในสถานะ

พรอมใหเซ็นรบัอะไหล 

   

๑๐.๗.๔๘ ผูชวยนายทหารพัสดุประจําคลังสามารถยกเลิกการจายช้ินอะไหลบางรายการ

ได โดยการคลิกที่ปุม edit การจายน้ี 

 
๑๐.๗.๔๙ คลิ๊กปุม delete เมื่อตองการยกเลิกการจายอะไหล ระบบจะถามวา Are 

you sure you want to delete this record? ใหคลิ๊กปุม ตกลง รายการจายอะไหลที่ลบจะหายไป  
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๑๐.๗.๕๐ คลิ๊กที่ปุม <==กลับไปที่หนาจายอะไหล อะไหลที่ยกเลิกการจายจะกลับมา

อยูสถานะจัดอะไหลรอผูเบิก ใหทําการจัดอะไหลช้ินใหมแลวจายใหม 

 
๑๐.๗.๕๑ ซึ่งเมื่อทําครบถวนแลว คลิก๊ที่ปุม step2 ระบบจะมาอยูหนาเซ็นรับอะไหล 

ซึ่งจะแสดงรายช่ือผูมีสิทธิเซน็รับในชุดซอมทําของใบสั่งงาน 

 
๑๐.๗.๕๒ ผูเบิกเซ็นรับอะไหลโดยเลือกช่ือผูรับที่ดานซาย รูปของเจาของช่ือผูรับอะไหล

จะแสดงใหเจาหนาที่เห็นวา เปนบุคคลคนเดียวกันหรือไม แลวปอน username และ password ของผูรับอะไหล

ทางดานขวา คลิ๊กที่เซ็นช่ือรับอะไหล จะแสดงขอความ Signed Successfully  เปนการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเบิก

อะไหล ผูเซ็นช่ือรับอะไหลก็สามารถนําอะไหล หรือ พัสดุ ที่เบิกไปใชได 
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๑๐.๗.๕๓ เมื่อคลิกที่ปุม <==กลับไปทีห่นาใบเบิกอะไหลคลังยอย02 จะเห็นใบเบิกอยู

สถานะพรอมใหเซ็นรับอะไหล ไมอนุมัติ เบิกอะไหลเรียบรอย  ซึ่งผูเบิกสามารถติดตามความกาวหนาของการเบิก

ไดที่หนาน้ีเชนกัน (เมนู พัสดุ / รายการใบเบิกอะไหลคลังยอย 01/02)  

 
๑๐.๘ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๘ (ชุดซอมทํา

คืนอะไหล)  เมือ่ชุดซอมทําไดเบิกยืมอะไหลเพ่ือทดลองเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนไปแลว ไดซอมทําอะไหลเดิมแลวเสร็จ 

แจะนําเขาเก็บที่คลังพัสดุ เพ่ือเปนอะไหลสํารองตอไป ใหดําเนินการ ดังน้ี 

๑๐.๘.๑ ชุดซอมทําล็อกอินเขาระบบบริหารงานซอมบํารุงฯ 
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๑๐.๘.๒ ชุดซอมทําเปดใบสั่งงานที่ไดดําเนินการเบิกอะไหลที่จะสงคนื 

 
๑๐.๘.๓ คลิ๊กที่ คืนอะไหล 

 
๑๐.๘.๔ คลิ๊ก สรางใบคนือะไหล สถานะจะเปน กําลังเลือกรายการคืน 

 
๑๐.๘.๕ คลิ๊ก add_detail   
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๑๐.๘.๖ คลิ๊ก เลือกรายการพัสดุ จะมหีนาตางรายการอะไหลที่ไดเบิกไปแลวใหเลอืก

รายการคืน 

 
๑๐.๘.๗ คลิ๊ก detail ของรายการอะไหลที่ตองการคืน  

 
๑๐.๘.๘ คลิ๊ก select   
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๑๐.๘.๙ ใสเลขจํานวนที่จะคืนที่ชองจํานวน ทั้งน้ีจํานวนที่จะคืนจะตองไมเกินจํานวนที่

เบิกไป 

  
๑๐.๘.๑๐ คลิ๊กที่ปุม Insert หากตองการแกไขตัวเลขจาํนวนสงคืนใหคลิ๊กปุม 

edit_detail 

 
๑๐.๘.๑๑ คลิ๊กที่ปุม edit_master  

 
๑๐.๘.๑๒ เปลี่ยนสถานะจาก กําลังเลือกรายการคืน เปน ขอคืนอะไหล  

 
๑๐.๘.๑๓ คลิ๊กที่ปุม update ดานลาง ผูรับผิดชอบถัดไปจะเปนของ หัวหนาแผนก 
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๑๐.๘.๑๔ หัวหนาแผนกฯ ล็อกอินเขาระบบบริหารงานซอมบํารุงฯ 

 
๑๐.๘.๑๕ หัวหนาแผนกฯ เปดใบสงคืนอะไหล เพ่ืออนุมัติ 

 
๑๐.๘.๑๖ หัวหนาแผนกฯ คลิ๊ก edit_master 
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๑๐.๘.๑๗ หัวหนาแผนกฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ 

 
๑๐.๘.๑๘ หัวหนาแผนกฯ คลิ๊ก Update ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะเปลี่ยนเปน นายทหาร

แผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ 

 
๑๐.๘.๑๙ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ ล็อกอินเขาระบบฯ 

 
๑๐.๘.๒๐ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ เปดใบคืนอะไหล 
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๑๐.๘.๒๑ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ คลิ๊ก edit_master 

 
๑๐.๘.๒๒ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ  

 
๑๐.๘.๒๓ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ คลิ๊ก Update ผูรับผิดชอบคนถัดไป

เปลี่ยนเปน น.กํากับการซอมสราง กฟอ.ฯ 
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๑๐.๘.๒๔ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาระบบ 

 
๑๐.๘.๒๕ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ เปดใบสงคืนพัสดุเพ่ืออนุมัติ 

 
๑๐.๘.๒๖ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก edit_master 

 
๑๐.๘.๒๗ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ 
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๑๐.๘.๒๘ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก Update ผูรับผิดชอบคน

ถัดไปเปลี่ยนเปน น.พัสดุ กฟอ.ฯ 

 
๑๐.๘.๒๙ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาระบบ 

 
๑๐.๘.๓๐ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ เปดใบสงคืนพัสดุ 
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๑๐.๘.๓๑ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก edit_master  

 
๑๐.๘.๓๒ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ 

 
๑๐.๘.๓๓ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก Update ผูรับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเปน น.

แผนงาน กฟอ.ฯ 

 
๑๐.๘.๓๔ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาระบบฯ 
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๑๐.๘.๓๕ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ เปดใบสงคืนอะไหล เพ่ืออนุมัติ 

 
๑๐.๘.๓๖ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก edit_master 
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๑๐.๘.๓๗ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ  

 
๑๐.๘.๓๘ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก Update ผูรับผิดชอบคนถัดไป

เปลี่ยนเปน ผช.น.พัสดุ กฟอ.ฯ 

 
๑๐.๘.๓๙ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลัง ๑/๒ ล็อกอินเขาระบบบริหารงานซอม 

 
๑๐.๘.๔๐ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลัง ๑/๒  เลือกเมนู พัสดุ/รายการคืน

อะไหลคลังยอย 01 
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๑๐.๘.๔๑ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลัง ๑/๒  คลิ๊กที่ปุม รบัคืนอะไหล ทีใ่บรับ

คืนอะไหลคลังยอย ที่มีสถานะรอรับคืนอะไหล 

 
๑๐.๘.๔๒ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลัง ๑/๒  คลิ๊กที่ปุม รบัคืนอะไหล 
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๑๐.๘.๔๓ ผูชวยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลัง ๑/๒  คลิ๊กเลือกช่ือผูนําสงคืนพัสดุ จะมี

รูปผูสงคืนปรากฏ ใหผูสงคืนใส username และ password และคลิ๊ก เซน็ช่ือยืนยืนการคืนอะไหล 

๑๐.๙ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๙ (ชุดซอมทํา

ขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย คลังยอย) เมื่อชุดซอมทําไดดําเนินการซอมทาํ และไดเบิกอะไหลไปเปลี่ยนใหแลว ไดนํา

อะไหลจากหนวยเรือมาซอมทํา เมื่อแลวเสร็จแลวตองการที่จะเก็บไวที่คลังพัสดุ เพ่ือเปนอะไหลสํารองคงคลัง

ตอไป ใหดําเนินการดังน้ี 

๑๐.๙.๑ ชุดซอมทําล็อกอินเขาในระบบบริหารงานซอมบํารุง 

 

 
 

 

๑๐.๙.๒ ชุดซอมทําเลือกเมนู ใบสั่งงาน/ใบสั่งงาน 
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๑๐.๙.๓ ชุดซอมทําเปดคลิ๊กที่ปุม edit เพ่ือใบสั่งงานที่จะขึ้นบัญชีอะไหล 

 
๑๐.๙.๔ ชุดซอมทําคลิก๊ที่ ขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย 

 
๑๐.๙.๕ ชุดซอมทําคลิก๊ สรางใบขึ้นบัญชีอะไหล 

 
๑๐.๙.๖ คลิ๊ก add_detail 
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๑๐.๙.๗ คลิ๊ก เลือกรายการพัสดุ 

 
๑๐.๙.๘ คลิ๊กที่ Show filter เลือกใสขอมูลที่ตองการคนหา 
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๑๐.๙.๙ เมื่อพบแลวคลิก๊ detail อะไหลที่ตองการขึ้นบัญชี 

 
๑๐.๙.๑๐ คลิ๊กที่ปุม Select จะเลือกขอมูลของอะไหลมาแสดง 

  
๑๐.๙.๑๑ กรอกตัวเลขจํานวนที่จะขอขึ้นบัญชีที่ชองจํานวน 

 
๑๐.๙.๑๒ คลิ๊กที่ปุม Insert  ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะเปลี่ยนเปน หัวหนาแผนกฯ 
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๑๐.๙.๑๓ คลิ๊กที่ปุม edit_maser 

  
๑๐.๙.๑๔ เปลี่ยนสถานะจาก กําลังเลือกรายการขึ้นบัญชี เปน ขอขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย  

 
๑๐.๙.๑๕ คลิ๊กที่ปุม Update  สถานะจะเปน ขอขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย 

ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะเปน หน.แผนกฯ 
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๑๐.๙.๑๖ หัวหนาแผนกฯ ล็อกอินเขาระบบบริหารงานซอมบํารุงฯ 

 
 

 
๑๐.๙.๑๗ หัวหนาแผนกฯ เปดใบขอขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย 

 
 

๑๐.๙.๑๘ คลิ๊กเปดใบขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย คลังยอย โดยการคลิ๊กที่ปุม 

edit_master   
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๑๐.๙.๑๙ หัวหนาแผนกคลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ 

 
๑๐.๙.๒๐ คลิ๊กที่ Update ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะเปลี่ยนเปน นายทหารแผนงาน

โรงงานฯ 

 
๑๐.๙.๒๑ นายทหารแผนงานโรงงานฯ ล็อกอินเขาระบบ 

 
  

๑๐.๙.๒๒ นายทหารแผนงานโรงงานฯ เปดใบขอขึ้นบัญชีอะไหลฯ 
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๑๐.๙.๒๓ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิ๊กที่ปุม edit_master  

 
๑๐.๙.๒๔ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ 

 
๑๐.๙.๒๕ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิ๊กที่ปุม Update ผูรับผิดชอบคนถัดไป

เปลี่ยนเปน นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ 
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๑๐.๙.๒๖ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาสูระบบ 

 
๑๐.๙.๒๗ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ เปดใบขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย 

 
๑๐.๙.๒๘ คลิ๊ก edit_master 
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๑๐.๙.๒๙ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ 

 
๑๐.๙.๓๐ คลิ๊กที่ปุม Update ผูรับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเปนนายทหารพัสดุ 

กฟอ.ศซส.ฯ 

 
๑๐.๙.๓๑ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาสูระบบบริหารงานซอมบํารุง 

 
๑๐.๙.๓๒ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กเปดใบขอขึ้นบัญชี 
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๑๐.๙.๓๓ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก edit_master 

 
๑๐.๙.๓๔ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ 

 
๑๐.๙.๓๕ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก Update  ผูรับผิดชอบคนถัดไปจะเปนของ 

นายทหารแผน 
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๑๐.๙.๓๖ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาระบบ 

 
๑๐.๙.๓๗ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ เปดใบขึ้นบัญชี(หนวย) 

 
๑๐.๙.๓๘ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก edit_master 
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๑๐.๙.๓๙ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไมอนุมัติ 

 
๑๐.๙.๔๐ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก Update  สถานะจะเปลี่ยนเปน รอรับ

ขึ้นบัญชีอะไหลจาก และผูรบัผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเปน ผช.นายทหารพัสดุ(คลัง๑/๒)  

 
๑๐.๙.๔๑ ผูชวยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) ล็อกอินเขาระบบ 
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                                                         ๗๖                                                    Rev 2013.09   

 

๑๐.๙.๔๒ ผูชวยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) เปดเมนู พัสดุ / ขึ้นบัญชีอะไหลคลังยอย ๑ 

 
 

 
๑๐.๙.๔๓ ผูชวยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) คลิ๊กเปดใบขึ้นบัญชีอะไหล โดยการคลิก๊ รับ

ขึ้นบัญชีอะไหล 

 
๑๐.๙.๔๔ ตรวจสอบวาอะไหลที่จะขึ้นบัญชีมีหมายเลข Serial หรือไม ถามใีหคลิกที่ปุม 

ยืนยันวา P/N น้ีมี Serial ที่ไมซ้ํา จะมขีอความถามวา คุณแนใจแลวหรอืวามีเลข Serial กับกับ? เลข Serial 

จะตองไมซ้ํากันในแตละช้ิน 
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๑๐.๙.๔๕ คลิ๊กที่ปุม ตกลง ปุมจัดการ Serial No จะขึ้นมาใหดําเนินการใสหมายเลข 

Serial   

 

๑๐.๙.๔๖ คลิ๊กที่ปุม จัดการ Serial No  

 
๑๐.๙.๔๗ คลิ๊กที่ปุม add new 

   
 

๑๐.๙.๔๘ ปอนหมายเลข Serial และ เลือก Status 
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๑๐.๙.๔๙ คลิ๊กที่ Insert 

 
๑๐.๙.๕๐ คลิ๊กที่ปุม กลับไปที่หนาขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย 

 
๑๐.๙.๕๑ คลิ๊กที่ปุม รับขึน้บัญชีรายการน้ี 

  
๑๐.๙.๕๒ คลิ๊กเลือกหมายเลข Serial  

 
๑๐.๙.๕๓ คลิ๊กที่ปุม Insert จะแสดงหนาใหเลือกช่ือผูที่นําสงอะไหลขึ้นบัญชี ใหเลอืก

ช่ือและใหผูนําสงกรอกขอมูล username และ password ของผูนําสงเอง 
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๑๐.๑๐ ขั้นตอนดําเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซอมบํารุง (F-Quick) ลําดับที่ ๑๐ (ชุดซอม

ทําขอปดงาน) 

๑๐.๑๐.๑ เมื่อชุดซอมทําดําเนินงานจนเสร็จสิ้น มีการรายงานความกาวหนาตามระยะ

ทุกเดือนจนเสร็จสิ้นแลว ใหอัพเดทสถานะภาพงานเปน ๑๐๐% จะอยูในสถานะขอปดงาน สถานะภาพของงาน

จะยังคงเปนกําลังซอมทํา 

 
๑๐.๑๐.๒ หัวหนาแผนกฯ ล็อกอินเขาระบบเพ่ือขอปดงานที่ชุดซอมทํารายงาน

ความกาวหนา ๑๐๐%  

 
๑๐.๑๐.๓ หัวหนาแผนกฯ คลิ๊กเปดดูความกาวหนางานเพ่ือตรวจสอบ 
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๑๐.๑๐.๔ หัวหนาแผนกฯ คลิ๊กที ่ใบสั่งงาน-แกไข 

 
๑๐.๑๐.๕ หัวหนาแผนกฯ เปลี่ยนสถานะของ สถานะ(คอนโทรล-สาํหรับ-ขอปดงาน): 

โดยเลือกที่สถานะ ขอปดงาน 
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๑๐.๑๐.๖ คลิ๊ก Update สถานะภาพของงานจะอยูที่ ขอปดงาน 

 
๑๐.๑๐.๗ เมื่อดูที่สรุปใบสั่งงาน จะเห็นสถานะ/ผูรับผดิชอบเปน ขอปดงาน/นายทหาร

แผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ 

 
๑๐.๑๐.๘ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ ล็อกอินเขาระบบ คลิ๊กที่ไอคอนรูปโลก

จะเห็นงานที่แผนกฯ ขอปดงาน 

 
๑๐.๑๐.๙ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ รายการอัพเดทสีแดงขอปดงาน เพ่ือ

เปดใบสั่งงาน  
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๑๐.๑๐.๑๐ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ คลิ๊กอนุมัติ ชองการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบจะเปลี่ยนเปน ขอปดงาน น.กํากับการซอมสราง กฟอ.ฯ แลวคลิ๊ก Update 
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๑๐.๑๐.๑๑ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาระบบ  

 
๑๐.๑๐.๑๒ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กที่ไอคอนรปูโลก จะเปน

รายการใบสั่งงานที่นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟาอาวุธฯ ขอปดงาน 

 
๑๐.๑๐.๑๓ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กขอความพ้ืนสีแดงเพ่ือเปด

ใบสั่งงาน 

  



 คูมือการใชงานระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) 
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๑๐.๑๐.๑๔ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก อนุมัติ 

 
๑๐.๑๐.๑๕ นายทหารกํากับการซอมสราง กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก Update สถานะ/

ผูรับผิดชอบ จะเปน ขอปดงาน / น.แผนงาน กฟอ.ฯ 

 
๑๐.๑๐.๑๖ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเขาระบบ จะเปนไอคอนรูปโลกมี

จํานวนขอมูลอัพเดทเปนสีแดง 

 
๑๐.๑๐.๑๗ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กที่ไอคอนรูปโลก จะเหน็รายการอัพเดท

ใบสั่งงานขอปดงาน 
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๑๐.๑๐.๑๘ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กเพ่ือเปดใบสั่งงาน 

 
๑๐.๑๐.๑๙ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊กอนุมัติ 

 
๑๐.๑๐.๒๐ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศซส.ฯ คลิ๊ก Update สถานะ /ผูรับผิดชอบ

เปลี่ยนเปน ปดงาน 
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๑๑ การคนหาใบสัง่งาน  

๑๑.๑ การคนหาจากหนาแรก จะเปนสรุปสถานะใบสั่งงานประจําเดือน ซึ่งจากตัวอยาง

ขางลางจะเห็น Icon รูปโลกมีหมายเลข ๑๖ เตือนวามีขอมูลใหมที่ยังไมเปดอาน ๑๖ รายการ เมื่อคลิ๊กที่ Icon จะ

แสดงขอมูล โดยในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงและยังไมอานจะเปนอักษรสีดําพ้ืนสีแดง อานแลวจะเปนอักษรสีแสดง

พ้ืนสีเหลือง ถาเปนเรื่องเพ่ือทราบจะเปนอักษรสีดําพ้ืนสีเหลือง ซึ่งจะสามารถเปดใบสั่งงานจากขอความเตือนน้ี 
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๑๑.๒ คนหาจากหนาสรุปสถานะประจําเดือน สามารถเลือกงานงานตามแผนกทีจ่ะใหแสดงได 

เชน คลิ๊กที่ รวมงานคางของแผนกเรดารระบบอาวุธ จะแสดงงานคาง ๑๗ งาน 

 
 

 
 

๑๑.๓ ใช Filter เพ่ือคนหาใบสั่งงาน 

 
๑๑.๓.๑ ชองเลือกโรงงานกําหนดได ๓ รูปแบบ คือ  

๑๑.๓.๑.๑ ทุกโรงงาน 

๑๑.๓.๑.๒ โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๑ 

๑๑.๓.๑.๓ โรงงานไฟฟาอาวุธที่ ๒ 
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๑๑.๓.๒ ชองเลือกแผนกสามารถกําหนดแผนกซอมทําได 

๑๑.๓.๒.๑ แผนกเรดารระบบอาวุธ 

๑๑.๓.๒.๒ แผนกออปทรอนิกสระบบอาวุธ 

๑๑.๓.๒.๓ แผนกควบคุมระบบอาวุธ 

๑๑.๓.๒.๔ แผนกควบคุมอาวุธใตนํ้า 

๑๑.๓.๒.๕ แผนกอุปกรณไฟฟาอาวุธ 

๑๑.๓.๒.๖ ฝายพัสดุ 

๑๑.๓.๒.๗ งานโครงการตางๆ 

๑๑.๓.๓ ชองเลือกสถานะงาน 

๑๑.๓.๓.๑ เฉพาะงานคาง 

๑๑.๓.๓.๒ ทุกประเภท 

๑๑.๓.๔ ชองเลือกชุดซอมทํา 

๑๑.๓.๔.๑ เฉพาะที่มีช่ือตนเอง ใชเพ่ือความสะดวกในการคนหา

งานที่ตนเองมีช่ือเปนชุดซอมทํา เพ่ือในการรายงานความกาวหนาการซอมทํา หรือการเบิกอะไหล 

๑๑.๓.๔.๒ ไมเจาะจงช่ือในชุดซอมทํา 

๑๑.๔ Show All Record ใชแสดงใบสั่งงานทั้งหมด 

๑๑.๕ Show Filter ใชเลือกกรองเฉพาะใบสั่งงานที่มีการเจาะจงขอมูล ใชโดยการกรอกขอมูล

หรือขอความที่ตองการคนหา แลวกดปุม Enter หรือปุม Filter ที่ดานขวา ในหัวขอตางๆ เชน  

๑๑.๕.๑ Recid 

๑๑.๕.๒  หมายเลขใบสัง่งาน หัวเรื่องใบสั่งงาน 

๑๑.๕.๓ ประเภทการซอม 

๑๑.๕.๔ ลําดับการซอม 

๑๑.๕.๕ สถานะ/ผูรับผดิชอบ 

๑๑.๕.๖ เรือ-หนวยงาน 

๑๑.๕.๗ สถานที ่

๑๑.๕.๘ หมายเลขรายงาน เรือ-หนวยงาน 

๑๑.๕.๙ วันรับงาน(แผน)  

๑๑.๕.๑๐ วันสงงานเสร็จ(แผน)  

๑๑.๕.๑๑ เปดงานระดับกอง 

๑๑.๕.๑๒ เปดงานระดับโรงงาน 

๑๑.๕.๑๓  ปดงานระดับกอง  

๑๑.๕.๑๔ ปดงานระดับโรงงาน  

๑๑.๕.๑๕ แผนกแมงาน  

๑๑.๕.๑๖ แผนกชวย  
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๑๑.๕.๑๗ จนท.เรือ/หนวยงาน  

๑๑.๕.๑๘ หมายเหตุ 

 
จากรูปเมื่อใหแสดงการ Filter 

 
จากรูปเมื่อ Filter ใหแสดงเฉพาะ Recid 299 

 

๑๑.๖ หัวขอรายละเอียดใบสั่งงาน  เราสามารถเลอืกคลิ๊กการเรยีงลําดับในหัวขอใดก็ได โดยการ

คลิ๊กที่หัวขอ จะมีสัญลักษณเปนประมิดหงาย  หมายถงึเรียงลําดับในหัวขอน้ันจากนอยไปมาก เมื่อคลิ๊กอีก ๑ 

ครั้ง จะเปลี่ยนเปนสัญลักษณประมิดควํ่า  หมายถึงเรียงลําดับจากมากไปนอย 

๑๑.๖.๑ No. (ลําดับที่ของการแสดงผล) 

๑๑.๖.๒ Recid  (ลําดับที่ของใบสั่งงาน) 

๑๑.๖.๓ หมายเลขใบสั่งงาน  

๑๑.๖.๔ หัวเรื่องใบสั่งงาน  

๑๑.๖.๕ ประเภท 

๑๑.๖.๖ การซอม 

๑๑.๖.๗ ลําดับ 

๑๑.๖.๘ การซอม  

๑๑.๖.๙ สถานะ/ผูรับผดิชอบ  
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๑๑.๖.๑๐ จํานวนคนชุดซอมทําแมงาน, ชวย  

๑๑.๖.๑๑ [+]             [-] ใชในการแสดง/ซอน รายช่ือชุดซอมทํา  

 
รูปแสดงการซอนรายช่ือชุดซอมทํา   

 
รูปแสดงรายช่ือชุดซอมทํา 

๑๑.๖.๑๒ จํานวนUpdates ,Comments สามารถคลิก๊ที่ตัวเลขเมื่อแสดงความกาวหนา

ได และเมื่อมีช่ือเปนชุดซอมทําจะมีชองใหกรอกขอมูลการซอมทํา เพ่ือรายการความกาวหนาการซอมทําให

ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ ซึ่งทุกคนทีม่บัีญชีรายช่ือบัญชีรายช่ือผูใชงานสามารถเปดอานได 
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๑๑.๖.๑๓ จํานวนใบเบิกอะไหล,จํานวนอนุมัติ สามารถคลิ๊กที่ตัวเลขเพ่ือดูการเบิก

อะไหล 

 
๑๑.๖.๑๔ จํานวนใบคืนอะไหล,จํานวนอนุมัติ 

๑๑.๖.๑๕ จํานวนใบขึ้นบัญชีอะไหลจากหนวย,จํานวนอนุมัติ 

๑๑.๖.๑๖ เรือ-หนวยงาน (หนวยขอรับการซอมทํา สนับสนุน) 

๑๑.๖.๑๗ สถานที่ (ในการซอมทํา สนับสนุน) 

๑๑.๖.๑๘ หมายเลขรายงาน เรือ-หนวยงาน (หมายเลขใบรายงานซอมทําฯ หรือ โทรเลข) 

๑๑.๖.๑๙ วันรับงาน(แผน)   

๑๑.๖.๒๐ วันสงงานเสร็จ(แผน)   

๑๑.๖.๒๑ วันเปดงานระดับกอง   

๑๑.๖.๒๒ วันเปดงานระดับโรงงาน   

๑๑.๖.๒๓ วันปดงานระดับกอง   

๑๑.๖.๒๔ วันปดงานระดับโรงงาน   

๑๑.๖.๒๕ แผนกแมงาน (แผนกหลักในการซอมทํา สนับสนุน)   

๑๑.๖.๒๖ แผนกชวย (แผนกชวยในการซอมทํา สนับสนุน)  

๑๑.๖.๒๗ จนท.เรือ/หนวยงาน (ผูที่สามารถติดตอสอบถามไดจากหนวยขอรับซอมทาํ 

สนับสนุน) 

๑๑.๖.๒๘ หมายเหตุ 
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๑๒ ความหมายของหมายเลขใบสัง่งาน ประกอบดวยตัวเลขเปนชุดตัวเลข ๖ ชุด คั่นดวยจุด มี

ความหมายดังน้ี 

x. xxxx. xxxx. xx. xxx. xx 

ประเภทการ

ซอม 

เลขหนวยขอรับ

การซอมทํา 

เลขโรงงานซอมทํา ลําดับที่ขอรับการ

ซอมทําจากหนวย

ขอรับการซอมทํา 

ลําดับที่

ใบสั่งงาน

ของ กฟอ.ฯ 

หมายเลข

ปงบประมาณ 

1:จก. 

11:จกป. 

2:ตว. 

3:คส. 

4:อ่ืนๆ 

5:โครงการ 

6:PMS 

หนวยเรือจะ

เปนเลข ๔ หลกั 

 

หนวยบกจะมี

เครื่องหมาย – 

คั่นระหวางกลุม

ตัวเลข 

3691:รง.ไฟฟาอาวุธที่ ๑

3692:รง.ไฟฟาอาวุธที่ ๒ 

   

๑๓ ความหมายของเลขตําแหนงที่เก็บอะไหลในคลังพัสดุ หมายเลขตําแหนงเก็บอะไหลในคลังพัสดุ

แบงเปนกลุมหมายเลขดังน้ี 02-1-1-XXXX-XXXX  

xx x x x x xx xxxx 

หมายเลขคลัง

พัสดุ 

หมายเลขช้ัน

ของอาคาร 

หมายเลข

หอง 

หมายเลขแถว หมายเลข

ตอน 

เลขที่ช้ันของ

ช้ันวางของ 

หมายเลข

กลองเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

(วางไว) 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการใชงานระบบบริหารงานซอมบํารุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK) 

    

 

                                                         ๙๓                                                    Rev 2013.09   

 

๑๔ เปอรเซ็นตและนํ้าหนักความกาวหนางาน ถูกกําหนดตามประเภทของงาน ดังน้ี 

ลําดับที ่ เลขงาน ประเภทงาน การดําเนินการ นํ้าหนัก สะสม 
1 1 จก. ตรวจสอบ System Inspection 20 20 
2 1 จก. ปรับซอม System Repairing 35 55 
3 1 จก. รออะไหล Spare Part Requirement 30 85 
4 1 จก. ปรับแตง Setting to Work 15 90 
5 1 จก. ทดสอบทดลอง System Acceptant Test 5 95 
6 1 จก. ขอปดงาน Finished 5 100 
7 11 จกป. ตรวจสอบ System Inspection 20 20 
8 11 จกป. ปรับซอม System Repairing 35 55 
9 11 จกป. รออะไหล Spare Part Requirement 30 85 
10 11 จกป. ปรับแตง Setting to Work 15 90 
11 11 จกป. ทดสอบทดลอง System Acceptant Test 5 95 
12 11 จกป. ขอปดงาน Finished 5 100 
13 2 ตว. ตรวจสภาพ System Preliminary 

Check 
10 10 

14 2 ตว. ตรวจสอบ System Inspection 10 20 
15 2 ตว. ปรับซอม System Repairing 35 55 
16 2 ตว. ปรับแตง Setting to Work 30 85 
17 2 ตว. ทดสอบทดลอง System Acceptant Test 5 90 
18 2 ตว. เช่ือมตอระบบ System Integration Test 5 95 
19 2 ตว. ขอปดงาน Finished 5 100 
20 3 คส. ตรวจสภาพ System Preliminary 

Check 
5 5 

21 3 คส. ถอดถอน Equipments 
Uninstallation 

10 15 

22 3 คส. ตรวจสอบ System Inspection 5 20 
23 3 คส. ปรับซอม System Repairing 35 55 
24 3 คส. ติดต้ัง Equipments Installation 20 75 
25 3 คส. ปรับแตง Setting to Work 5 80 
26 3 คส. ทดสอบทดลอง System Acceptant Test 5 85 
27 3 คส. เช่ือมตอระบบ System Integration Test 5 90 
28 3 คส. ทดสอบใชงานจริง System Performance Test 5 95 
29 3 คส. ขอปดงาน Finished 5 100 
30 4 อ่ืนๆ ตรวจสอบ System Inspection 20 20 
31 4 อ่ืนๆ ปรับซอม System Repairing 35 55 
32 4 อ่ืนๆ รออะไหล Spare Part Requirement 30 85 
33 4 อ่ืนๆ ปรับแตง Setting to Work 15 90 
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ลําดบัท่ี เลขงาน ประเภทงาน การดําเนินการ นํา้หนกั สะสม ลําดบัท่ี 

34 4 อ่ืนๆ ทดสอบทดลอง 5,System Acceptant Test 5 95 
35 4 อ่ืนๆ ขอปดงาน Finished 5 100 
36 5 โครงการ สํารวจ Survey 15 15 
37 5 โครงการ รื้อถอน Removal 15 30 
38 5 โครงการ ติดต้ัง Installation 20 50 
39 5 โครงการ ต้ังคาการทํางานของ

ระบบ 
STW 10 60 

40 5 โครงการ ทดสอบทดลองการ
เช่ือมตอ 

SIT 10 70 

41 5 โครงการ ทอสอบทดลองหนาทา HAT 10 80 
42 5 โครงการ ทดสอบทดลองในทะเล SAT 5 95 
43 5 โครงการ ขอปดงาน Finished 5 100 
44 6 PMS ตรวจสอบ System Inspection 20 20 
45 6 PMS ปรนนิบัติบํารุง System Maintain 35 55 
46 6 PMS ปรับแตง Setting to Work 30 90 
47 6 PMS ทดสอบทดลอง System Acceptant Test 15 95 
48 6 PMS ขอปดงาน Finished 5 100 
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