
คู่มือการใช้งาน Automotive (โปรแกรมบริหารงานอู่ซ่อมรถ) 

A. เร่ิมเข้าใช้งานโปรแกรมโดยเข้าที่ Icon ดังภาพ  

 

 

B. ระบบจะให้ท าการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโปรแกรม ซึ่งในการใช้งานครัง้แรกให้เข้าระบบด้วย 

** ช่ือผู้ใช้   =  admin  (พิมพ์เป็นอกัษรพิมพ์เลก็ แตใ่นระบบจะโชว์เป็นพิมพ์ใหญ่) 

**รหสัผา่น   =  admin 

 
C. ถ้ารหัสผ่านถกูต้องจะเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม 

 



1. การตัง้ค่ารหัสผ่าน (ระบบรักษาความปลอดภัย) 

 

 
1.1 การเพิ่มสิทธิผู้ใช้งาน 

- กดปุ่ มเพิม่ 

 
- ท าการก าหนดข้อมลูส าหรับผู้ใช้งานรายใหมด่งันี ้ 

** สว่นท่ี 1 รายละเอยีดของผู้ใช้งาน 

** สว่นท่ี 2 สทิธิการเข้าถงึโปรแกรมที่ User ที่จะได้รับ  

 

 ให้สทิธิเข้าถึงได้     ไมใ่ห้สทิธิการเข้าถงึ 

 

 



 

- เมื่อก าหนดเรียบร้อยแล้วกดปุ่ มบนัทกึ ระบบจะขึน้วา่บนัทกึเรียบร้อยแล้วดงัภาพ  

 

1.2 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

- กดปุ่ มค้นหาเพื่อเลอืกช่ือผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ ม Enter หรือกดปุ่ มกากบาท 

 



- กดปุ่ มแก้  

 

- ท าการแก้ไขข้อมลูตา่งๆให้เรียบร้อยและกดปุ่ มบรรทกุเพื่อ Update ข้อมลู 

 

 

1.3 การลบข้อมูลผู้ใช้งาน 

- กดปุ่ มค้นหาเพื่อเลอืกช่ือผู้ใช้งานที่ต้องการลบข้อมลู และกดปุ่ ม Enter หรือกดปุ่ มกากบาท 

 

 

- กดปุ่ มลบ ดงัภาพ จากนัน้ระบบจะขึน้หน้าตา่งมาให้ยืนยนัโดยให้ตอบ Yes หรือตอบ No เพื่อยกเลกิ 

 



- ระบบจะแจ้งวา่ลบข้อมลูส าเสร็จแล้ว ดงัภาพ 

 

……………………………………………………………………………………… 

2. ฐานข้อมูล 

 
- เมื่อกดเข้ามาจะเข้าสูห่น้าหลกัของเมนฐูานข้อมลู 

 



2.1 สินค้า/บริการ 

 (ใช้ส าหรับบนัทกึข้อมลูของสินค้าและบริการท่ีทางร้านมีให้กบัลกูค้า) 

 

2.1.1 การเพิ่มทะเบียนสินค้า/บริการ 

- กดปุ่ มเพิม่ดงัภาพ 

 

- กรอกข้อมลูให้เรียบร้อยและกดปุ่ มบนัทกึ 

 



2.1.2 การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ 

- กดปุ่ มค้นหาและเลอืกรายการสนิค้าที่ต้องการแก้ไข 

 

- กดปุ่ มแก้ไข จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลูรายการสนิค้าให้เรียบร้อย  และกดปุ่ มบนัทกึเพื่อ Update ข้อมลู 

 
 

 

2.1.3 การลบข้อมูลสินค้า/บริการ 

- กดปุ่ มค้นหาและเลอืกรายการสนิค้าที่ต้องการลบข้อมลู 

 



- กดปุ่ มลบ และตอบ Yes เพื่อยืนยนัการลบ หรือตอบ No เพื่อยกเลกิ 

 

2.2 อาการเสีย 

 

 

 

 



2.2.1 การเพิ่มทะเบียนอาการเสีย 

- เข้าเมนใูนหน้าทะเบียน พิมพ์รหสัอาการเสยี และช่ือของอาการเสยี จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ ตามภาพ 

 

2.2.2 การลบทะเบียนอาการเสีย 

- เข้าเมนใูนหน้าทะเบียน เลอืกรหสัอาการเสยีที่ต้องการลบ จากนัน้กดปุ่ มลบตามภาพ 

 

- ระบบจะมีข้อความเพื่อยืนยนัการลบโดยตอบ Yes หรือตอบ No เพื่อ Cancel  

 



2.3 หมวดหมู่สินค้า 

 2.3.1 การเพิ่มหมวดหมู่สนิค้า 

- เข้าเมนใูนหน้าหมวดหมูส่นิค้า  ท าการใสข้่อมลู รหสัหมวด / ช่ือหมวดหมู ่/ ค าอธิบาย (จะใสห่รือไมใ่สก็่ได้) จากนัน้กด

ปุ่ มบนัทกึ ตามภาพ 

 

2.3.2 การลบหมวดหมู่สนิค้า 

-  เลอืกรายการหมวดหมูส่นิค้าที่ต้องการลบ จากนัน้กดปุ่ มลบ ระบบจะมีข้อความเพื่อยืนยนัการลบโดยตอบ Yes 

หรือตอบ No เพื่อ Cancel  

 

 



2.4 ทะเบียนลูกค้า 
2.4.1 การเพิ่มทะเบียนลูกค้า 

- กดปุ่ มเพิ่ม จากนัน้ใสข้่อมลูตารางด้านซ้ายจะเป็นรายละเอียดของลกูค้า 

 

- ตอ่มาจะเป็นข้อมลูของรายละเอยีดรถยนต์ที่ลกูค้าน ามาซอ่ม กดเพ่ิมโดยการเลอืกที่ปุ่ มเคร่ืองหมายบวก ดงัภาพ 

และกดบนัทกึให้เรียบร้อย (สมาชิก 1 คน สามารถกรอกข้อมลูรถยนต์ได้หลายคนั) 

 

 

 



2.4.2 การลบทะเบียนลกูค้า 

- กดปุ่ มค้นหาเพื่อเลอืกช่ือลกูค้าทีต้่องการลบข้อมลู 

 
 

- กดปุ่ มลบข้อมลู ระบบจะให้ยืนยนัการลบโดยการตอบ Yes หรือ ตอบ No เพื่อยกเลกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.3 การแก้ไขทะเบียนลูกค้า 

- กดค้นหาข้อมลูรายช่ือลกูค้าทีต้่องการแก้ไข 

 

- กดปุ่ มแก้ไข จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลูตา่งๆให้เรียบร้อย และกดบนัทกึให้โปรแกรม Update ข้อมลู 

 

2.5 ทะเบียนคู่ค้า 
2.5.1 การเพิ่มทะเบียนคู่ ค้า 

- กดปุ่ มเพิ่มตามภาพ จากนัน้ท าการใสข้่อมลูของทะเบยีนคูค้่าให้เรียบร้อย 

 



- เมื่อใสข้่อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึข้อมลู 

 

 

2.5.2 การลบทะเบียนคู่ค้า 

- กดปุ่ มค้นหาข้อมลู เลอืกรายช่ือคูค้่าที่ต้องการลบ 

- 

-  กดปุ่ มลบข้อมลูดงัภาพ ระบบจะให้ยืนยนัการลบโดยกดปุ่ ม Yes หรือ ตอบ No เพื่อยกเลกิ 

 

 

 



2.5.3 การแก้ไขทะเบียนคู่ ค้า 

- กดปุ่ มค้นหาข้อมลู เลอืกรายช่ือคูค้่าที่ต้องการแก้ไข 

 

- กดปุ่ มแก้ไข จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลูตามต้องการ และกดบนัทกึเพื่อท าการ Update ข้อมลู  

 

 

2.6หน่วยนับ 

2.6.1 การเพิ่มหน่วยนับ 

- พิมพ์ช่ือหนว่ยนบัท่ีต้องการลงในช่องวา่งหมายเลข 1 จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึเพื่อ Save ข้อมลูตามหมายเลขที่ 2 

 

 

 



 2.6.2 การลบหน่วยนับ 

- เลอืกรายการหนว่ยนบัท่ีต้องการลบ จากนัน้กดปุ่ มลบ 

 

- ระบบให้ยืนยนัการลบโดยการตอบ Yes หรือ ยกเลกิหนว่ยนบันัน้โดยการตอบ No 

 

2.7 พนักงาน 

 2.7.1 การเพิ่มข้อมูลทะเบียนพนักงาน  

- กดปุ่ มจากนัน้ใสข้่อมลูของพนกังานให้เรียบร้อย จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ 

 



 2.7.2 การลบทะเบียนพนักงาน 

- กดปุ่ มค้นหาเลอืกรายช่ือพนกังานท่ีต้องการลบ  

 

- กดปุ่ มลบข้อมลู และตอบ Yes เพื่อยืนยนัการลบ หรือตอบ No เพื่อยกเลกิ  

 

2.7.3 การแก้ไขทะเบียนพนักงาน  

- กดปุ่ มค้นหาเลอืกรายช่ือพนกังานท่ีต้องการแก้ไขข้อมลู 

 



- กดปุ่ มแก้ไขดงัภาพ จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลูพนกังานให้เรียบร้อย (ยกเว้นรหสัห้ามแก้ไข) 

 

2.8 ทะเบียนสี 

2.8.1 การเพิ่มทะเบียนส ี

- เลอืกที่ ส ีใสข้่อมลูสทีี่ต้องการเพิ่ม และกดปุ่ มบนัทกึ  

 

 

2.8.2 การลบทะเบียนส ี

- เลอืกสทีี่ต้องการลบ และกดปุ่ มลบดงัภาพ  

 



2.9 ทะเบียนรุ่น 

2.9.1 การเพิ่มทะเบียนรุ่น 

- เลอืกที่ทะเบียนรุ่น ใสข้่อมลูรุ่นที่ต้องการเพิ่ม และกดปุ่ มบนัทกึ 

 

2.9.2 การลบทะเบียนรุ่น 

- เลอืกรุ่นที่ต้องการลบ และกดปุ่ มลบดงัภาพ 

 

 



2.10 ทะเบียนยี่ห้อ 

2.10.1 การเพิ่มทะเบียนยี่ห้อ 

- เลอืกที่ทะเบียนรุ่น ใสข้่อมลูรุ่นที่ต้องการเพิ่ม และกดปุ่ มบนัทกึ 

 

2.10.2 การลบทะเบียนยี่ห้อ 

- เลอืกยี่ห้อที่ต้องการลบ และกดปุ่ มลบดงัภาพ 

 

 

 

 

 



2.11 ช่างซ่อม 

2.11.1 การเพิ่มข้อมูลทะเบียนช่างซ่อม 

- กดปุ่ มเพิ่ม และใสข้่อมลูช่างซอ่ม และกดบนัทกึให้เรียบร้อย 

 

2.11.2 การลบข้อมูลทะเบียนช่างซ่อม 

- กดปุ่ มค้นหา และเลอืกช่ือชา่งซอ่มที่ต้องการลบและกดปุ่ มจบงาน 

 

 

 



- กดปุ่ มลบดงัภาพ จากนัน้ตอบ Yes เพื่อยืนยนัการลบ หรือตอบ No เพื่อยกเลกิ 

 

2.11.3 การแก้ไขข้อมูลทะเบียนช่างซ่อม 

- กดปุ่ มค้นหา และเลอืกช่ือชา่งซอ่มที่ต้องการแก้ไขและกดปุ่ มจบงาน 

 

- แก้ไขข้อมลูช่างซ้อมให้เรียบร้อย จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ 

 

 



3. ใบแจ้งซ่อม 

 

 

3.1 การเปิด JOB ใบแจ้งซ่อม 

- กดปุ่ มเปิด Job ใหม ่ดงัภาพ  

 

- ใสร่ายละเอยีดข้อมลูตา่งๆ ของรถที่เข้ามาซอ่ม และกดบนัทกึใบ Job  

 



3.2 การพมิพ์เอกสารใบ Job  

- หลงัจากบนัทกึ Job แล้ว สามารถกดปุ่ มพมิพ์ใบ Job ได้จากด้านลา่งดงัภาพ โดยในโปรแกรมจะมใีห้เลอืก 2 

รูปแบบ 

 

- ตวัอยา่งเอกสารใบ Job  

 

- หวัข้อตรวจสอบงาน  

ใช้ส าหรับบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบั การตรวจสอบงาน และรายละเอียดงานซอ่ม 

 



- หวัข้อ ข้อมลูชา่ง 

ใช้ส าหรับบนัทกึข้อมลูแผนกชา่ง ที่ได้ท าการตรวจสอบอาการเสยีรถยนต์แล้ว 

 

- หวัข้อ บนัทึกอะไหลท่ี่ใช้ 

จะใช้ส าหรับบนัทกึข้อมลูอะไหลท่ี่ใช้ซอ่มรถตาม JOB ตา่งๆ เพื่อน าไปเบิกอะไหล ่จากฝ่ายคลงัสนิค้า 

 

- หวัข้อ ประเมินคา่ใช้จา่ย 

ใช้ส าหรับการบนัทกึรายการอะไหล ่เพื่อน าไปใช้คดิคา่ใช้จ่ายของ Job ตา่งๆ  

 

 



- หวัข้อ รูปถ่ายรถยนต์ 

ใช้ส าหรับบนัทกึรูปถา่ยของรถทีเ่ข้ามาท าการซอ่มทัง้ก่อนและหลงั 

 

 

4. ใบเสนอราคา 

 

- หน้าหลกัของโปรแกรมใบเสนอราคา 

 

 



4.1 การเพิ่มข้อมูลใบเสนอราคา 

- กดปุ่ มข้อมลู 

 

- ใสข้่อมลูของการเสนอราคา เช่น ข้อมลูลกูค้า สนิค้าที่ต้องการเสนอราคา เมื่อเรียบร้อยแล้วกดบนัทกึ 

 

- กดปุ่ มพิมพ์ จากนัน้เลอืกแบบฟอร์มใบเสนอราคา และกดปุ่ มรูปเคร่ืองพิมพ์ดงัภาพ ดงัภาพ 

 

 



- ตวัอยา่งรูปแบบใบเสนอราคา 

 

4.2 การแกไขใบเสนอราคา 

- กดปุ่ มค้นหา และเลอืกใบเสนราคาทีต้่องการแก้ไขข้อมลู 

 

- กดปุ่ มแก้ไขข้อมลู จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลูตามต้องการ และกดปุ่ มบนัทกึเพื่อให้ข้อมลู Update  

 

 



4.3 การลบใบเสนอราคา 

**หมายเหตุ** ใบเสนอราคาที่ลบออก เลขที่จะข้ามไปเลยจะไม่ย้อนกลบัให้ 

- กดปุ่ มค้นหา และเลอืกใบเสนราคาที่ต้องการลบข้อมลู   

 

- กดปุ่ มลบข้อมลู จากนัน้ตอบ Yes เพื่อยืนยนัการลบ หรือ ตอบ No เพื่อยกเลกิ 

 

- หากตอบ Yes ระบบจะลบข้อมลูออกและขึน้ดงัภาพ 

 
 



5. การขายสนิค้า 

 

- หน้าหลกัของเมนขูายสนิค้า 

 

 

5.1 การเปิดบิลขาย 

- เร่ิมการขายด้วยการกดปุ่ มเพิ่ม ดงัภาพ 

 

- ใสร่ายละเอยีดของข้อมลูการขายของลกูค้า 

 



- ใสร่ายละเอยีดของสนิค้าที่ลกูค้าซือ้หรือบริการท่ีมาใช้ และกดปุ่ มบนัทกึให้ครบ 

 

- เมื่อใสร่ายละเอยีดตา่งๆ ครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึด้านลา่ง  

 

 
 

- กดที่ปุ่ มคดิเงิน เพื่อเข้าหน้าคิดเงิน 

 

 

 



- เมื่อเข้าสูห่น้าคดิเงิน ให้ท าการใสจ่ านวนเงินท่ีลกูค้าช าระและกดปุ่ ม Enter ระบบจะท าหน้าที่เป็นเคร่ืองคิดเลขให้ 

ในการค านวณเงินทอน 

 

- หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จให้กดทีปุ่่ มดงัภาพ  

 

- ตวัอยา่งรูปแบบใบเสร็จ 

 



- กดปุ่ มปิดยอดเพื่อ จบการขายของบิลนี ้

 
 

- กรณีเป็นการคิดเงิน โดยมกีารอ้างอิงใบแจ้งซอ่ม ให้ / ในช่องปิด Job เพื่อยืนยนัวา่การซอ่มสิน้สดุแล้ว 

 

 

5.2 การแก้ไขบลิขาย (เฉพาะบิลที่ยงัไม่ได้ปิดยอดเท่านัน้) 

- ที่หน้าขายสนิค้าให้กดปุ่ มค้นหาเพื่อเลอืกบิลขายทีต้่องการแก้ไขข้อมลู 

 

 



- กดที่ปุ่ มแก้ไขดงัภาพ 

 

- จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลูการขายในบิลนัน้ๆ ให้เรียบร้อยและกดปุ่ มบนัทกึ เพื่อให้ข้อมลู Update  

 

 

6. การตรวจสอบประวตักิารซ่อม 

 

- หน้าหลกัของโปรแกรมเมนปูระวตัิซอ่ม 

 

 



- สามารถเลอืกค้นหาประวตัิการซอ่มได้จากหวัข้อหลกัๆ 3 หวัข้อคอื  

 ค้นหาตามทะเบียนรถ 

 ค้นหาชา่งซอ่ม 

 ค้นหาตามลกูค้า 

 

 

- ใสข้่อมลูที่ต้องการค้นหา และกดปุ่ มแสดงประวตัิ จากนัน้ระบบจะท าการแสดงข้อมลูประวตัิการซอ่มทีค้นหา

ขึน้มาดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 



7. การส่ังซือ้สนิค้า (รับสินค้าเข้าสต๊อก) 

 

- หน้าหลกัของเมนกูารสัง่ซือ้สนิค้า 

 

 

- กดปุ่ มเพิม่ เพื่อเร่ิมการรับสนิค้าเข้าสต๊อก 

 

- ใสข้่อมลูรายละเอียดของผู้ขาย (มาจากหน้าฐานข้อมลู ทะเบียนคูค้่า) 

 



- เลอืกสนิค้าที่ต้องการบนัทกึรับ ซึง่หากจ ารหสัสนิค้าไมไ่ด้ สามารถค้นหาได้จากชอ่งรหสัสนิค้าดงัภาพ (พิมพ์เลข

อะไรไปก็ได้และกดปุ่ ม enter  ระบบจะขึน้หน้าค้นหามาให้) 

 

- ใสร่ายละเอยีดของสนิค้าที่รับเข้ามา (จ านวน / ราคา / สว่นลด) และกดปุ่ มบนัทกึดงัภาพ 

 

- เมื่อใสส่นิค้า จนครบรายละเอียดที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ ม บนัทกึ ดงัภาพ จากนัน้สนิค้าจะถกูเข้าไปเพิ่มใน

คลงัสนิค้าให้ทนัที 

 



- หากต้องการพิมพ์เอกสารใบรับสนิค้าออกมา ให้กดที่ปุ่ มพมิพ์ ดงัภาพ 

 

- หลงัจากกดปุ่ มพมิพ์ ระบบจะมตีวัเลอืกดงันี ้ 

 

**   หากตอบ Yes จะเป็นสัง่พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์  

 

**  หากตอบ  No ระบบจะท าการ Preview ตวัอยา่ง report ก่อนพิมพ์ขึน้มา  

 



8. รายงาน (Report ) หมายถึงรายงานสรุปตา่งๆท่ีเก่ียวกบัโปรแกรม ในท่ีนีจ้ะแนะน าตวัท่ีใช้
บอ่ยๆ ดงันี ้

 

8.1 รายงานสินค้าคงเหลอื (ใช้ดยูอดสนิค้าคงเหลอืภายในร้าน) 

 
 

- ระบบจะให้การแสดง Report  หากกดที่รูปเคร่ืองพิมพ์ จะพิมพ์เป็นกระดาษออกมา แตห่ากกดที่ปุ่ มจอภาพ 

ระบบจะแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

 

 



- ตวัอยา่งรายงานสนิค้าคงเหลอื  

 

 

 

 

8.2 รายงานยอดขาย (รายงานสรุปรายได้ สามารถดไูด้ตามช่วงวนัท่ีที่ต้องการ) 

 

 

 

 

 



- เมื่อกดเข้ามาจะมีรายละเอยีดขึน้ดงัภาพ  

 

หมายเลข 1 :  (ประจ าวนัท่ี) คือ ช่วงวนัเวลาที่ต้องการดรูายงาน 

หมายเลข 2 :  (ประเภทรายงาน) คือ รูปแบบของรายงานยอดขาย มี 2 รูปแบบคือ แบบสรุปและแบบละเอียด 

หมายเลข 3 :  คือ การรูปแบบการแสดงผลของรายงาน (เคร่ืองพิมพ์คือ พิมพ์ออกทาง Printer / รูปแวน่ขยายพิมพ์ คือ

แสดงผลออกทางจอภาพ) 

- ตวัอยา่งรายงานยอดขายแบบสรุป  

 

- ตวัอยา่งรายงานยอดขายแบบแจกแจง 

 



8.3 รายงานใบแจ้งซ่อม 

 

- เลอืกช่วงวนัท่ีในการดขู้อมลู และเลอืกแบบการแสดงผลของรายงาน (พิมพ์ออก Printer หรือ ดผูา่นหน้าจอ ) 

 

- ตวัอยา่งรายงานใบแจ้งซอ่ม 

 

 

................................................................................................................ 

Update : 19/10/2561  



 


