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คู่มอืการใช้โปรแกรม Transport 
 
หลงัจาก Login เข้าระบบ จะแสดงหน้าจอ รายการ Transport Job เป็นหน้าจอ แสดงรายการ Transport Job ท่ีมีใน
ระบบ โดยจะแสดงผลจากการค้น ดงัรูปข้างลา่ง 

 
 
ปุ่มเคร่ืองมือ 

 ปุ่ ม AddNew(F2) เพ่ือไปยงัหน้าจอการสร้าง Job ใหม ่

 ปุ่ ม Delete(F4) เพ่ือลบ Job ท่ีต้องการออกจากระบบ 

 ปุ่ ม print เพ่ือพิมพ์รายงาน โดยต้องติก๊ถกูแถวในตารางก่อน  

 ปุ่ ม Export เพ่ือแสดงข้อมลูในตารางไปยงั Excel 
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 ปุ่ ม ค้นหา เพ่ือค้นหาข้อมลูมาแสดงใน กลอ่งข้อความ(Textbox) ท่ีอยูต่ดิกนั 

 ปุ่ ม ปฏิทิน เพ่ือแสดงปฏิทินและเลือกมากแสดงใน กลอ่งข้อความ(Textbox) ท่ีอยูต่ดิกนั 
 
เมนู 
Master Data เมน ูข้อมลูพืน้ฐานของระบบ ต้องกรอกก่อนเร่ิมต้นระบบ  
Report เมน ูพิมพ์รายงานตา่งๆ 
คูมื่อ เมน ูแสดงคูมื่อของระบบ 
Create Form Job Shipping เมน ูสร้าง Transport Job จาก ข้อมลูใน Shipping 
 
ในหน้าจอนี ้จะแบง่การท างานเป็น 2แท็บ คือ 
1.แบบใหม่ เป็นข้อมลูของ job ท่ีเกิดจากการสร้างในแบบใหม่ แสดงข้อมลูโดยการค้นข้อมลู ดงัรูปข้างลา่ง  

 
  
เม่ือใสร่ายละเอียดในการค้นหาท่ีต้องการแล้ว คลิกท่ีปุ่ ม  “ค้น”  หรือ หากต้องการแสดงทัง้หมดให้คลิกท่ีปุ่ ม “แสดง
ทัง้หมด”  จากนัน้ข้อมลูจะแสดงในตาราง ดงัรูปข้างลา่ง 
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- ท่ีหน้าจอนีส้ามารถ Update Job เป็นวนัจบงานได้ โดยคลิกติก๊ถกูท่ีแถวท่ีต้องการในตาราง แล้วใสว่นัท่ีจบงาน
จากนัน้คลิกท่ีปุ่ ม “Save”  
- ดบัเบลิคลิกท่ี Job ท่ีต้องการเพ่ือแก้ไขข้อมลูของ Job นัน้ๆ 
2.แบบเก่า การใช้งานเหมือนแบบใหม ่แตไ่มส่ามารถเข้าไปแก้ไขข้อมลูได้ 
การสร้าง Transport Job  
คลิกท่ี  เพ่ือไปยงัหน้าจอการบนัทกึคลิกท่ีแท็บ Transport Job ซึง่จะDefault อยูแ่ล้ว 

หน้าจอนีเ้ป็นข้อมลูรายละเอียดตา่งๆของ Job  การท างานในแท็บนี ้ข้อมลูจะถกูเก็บเข้าระบบเม่ือคลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือ
บนัทกึข้อมลูเทา่นัน้ 
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* ช่องสีเหลือง   จะไม่สามารถใส่ขอ้มูลได ้
จากรูปแบง่เป็น 3 สว่นด้วยกนั  
1)  เป็นข้อมลูหลกัของ Job ซึง่ในชอ่งท่ีมีตวัหนงัสือสีแดงต้องกรอกให้ครบ ReferenceNo เป็นชอ่งของเลข Job 
Shipping เม่ือเลือก เลข Job Shipping ระบบจะดงึข้อมลูเบอร์ตู้และ Booking มาให้ด้วย เม่ือบนัทกึข้อมลูในสว่นนี ้

คบแล้วให้คลิก  ได้เลย หรือจะรอใสข้่อมลูให้ครบทกุสว่นแล้วบนัทกึทีหลงัก็ได้ แตแ่นะน าให้บนัทกึก่อน ป้องกนั
เผ่ือไฟดบั หรืออ่ืนๆ ข้อมลูอาจหายไปได้ 
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2)  เป็นข้อมลูของ Shipment Detail โดยใสข้่อมลูในกลอ่งข้อความจากนัน้คลิกท่ี Add ข้อมลูจะแสดงในตาราง ท่ี
คอลมัน์ No ในตาราง จะมีตวัเลขก็ตอ่เม่ือข้อมลูถกูบนัทกึในระบบแล้ว หากยงัไมมี่ตวัเลขแสดงวา่ ยงัไมถ่กูบนัทกึลง
ระบบ  

- หากต้องการแก้ไขให้คลิกท่ีแถวในตารางท่ีต้องการแก้ไข  ข้อมลูจะแสดงในกลอ่งข้อความเม่ือแก้ไขเสร็จแล้ว 
               ให้คลิกท่ี Add  

- หากต้องการลบข้อมลูในตารางให้คลิกท่ี  เพ่ือลบข้อมลูออกจากตาราง  

- การสร้างแถวใหม ่ให้คลิกท่ี  

ข้อมูลจะไม่ถูกบันทกึลงระบบจนกระท่ังคลิกท่ี  เท่าน้ัน 
3) เป็นข้อมลูของแตล่ะเท่ียว ซึง่มี 2 เท่ียวด้วยกนั คลิกท่ีแท็บท่ีต้องการบนัทกึข้อมลู ซึง่ในแตล่ะเท่ียวนีจ้ะมี ตารางฝ่ัง
ขวาคือสว่นท่ี 4 ให้ใสร่ายละเอียดการเดนิเท่ียวซึง่ท างานเหมือนสว่นท่ี 2  หากต้องการลบข้อมลูของเท่ียวนัน้ๆ ให้  

ติก๊ถกูท่ี ลบ    แล้วจงึคลิก  
การแก้ไข Transport Job  

คลิกท่ีเมน ู   เพ่ือท าการเลือก Job ต้องการแก้ไข โดยดบัเบลิคลิกท่ีแถวของ Job นัน้ ข้อมลูจะแสดงในกลอ่ง

ข้อความตา่งๆ เม่ือแก้ไขเสร็จแล้วคลิกท่ี  เพ่ือบนัทกึข้อมลู 
การคัดลอก Job 

ให้เปิด Job ท่ีต้องการคดัลอกมาโดยคลิก  แล้วเลือก job นัน้มา หากต้องการแก้ไขข้อมลูให้แก้ไขก่อน จากนัน้

คลิกท่ีปุ่ ม   

การบันทกึข้อมูลเบิกค่าใช้จ่าย   

- ช่อง CarNo  ตอ้งไม่ใช่ Auto แกไ้ข โดยการใช ้  ดึงขอ้มูลท่ีตอ้งเบิกค่าใชจ่้าย  
- ในการบนัทึกขอ้มูลตอ้งใส่ขอ้ความในช่องท่ีมีตวัหนงัสือสีแดงใหค้รบ 
- ถา้ในช่อง ราคาต่อหน่วย และ ช่อง จ านวน มีขอ้มูล เม่ือกดเอม็เทอร์ท่ี ช่อง จ านวน โปรแกรมจะท าการค านวณให ้ท่ี
ช่อง ยอดอนุมติั, ค่าใชจ่้ายจริง, ยอดเคลียร์  
- เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหค้ลิกท่ี                          หรือ กดเอน็เทอร์ไปเร่ือยๆจน โปรแกรมถามใหย้นืยนัการบนัทึก  
- เม่ือบนัทึกเสร็จแลว้ขอ้มูลจะแสดงในตารางดา้นล่าง  
การแก้ไขข้อมูลเบิกค่าใช้จ่าย   
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- คลิกท่ีแถวท่ีตอ้งการในตาราง ขอ้มูลจะแสดงในกล่องขอ้ความต่างๆ แกไ้ข เสร็จ กด                     
การลบข้อมูลเบิกค่าใช้จ่าย   
- คลิกท่ีแถวท่ีตอ้งการในตาราง ขอ้มูลจะแสดงในกล่องขอ้ความต่างๆ คลิก    หรือ ต๊ิก ท่ีช่องในตารางแลว้คลิก  

 Template  
 
 
 
 
 
 
 
คือ เก็บแบบของค่าใชจ่้ายไว ้ในกรณีท่ีการเบิกค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังมีรายการเบิกคลา้ยกนั  
 
การสร้าง Template 
1. เปิดตวัอยา่งงานท่ีมีรายการเบิกท่ีตอ้งการ คลิกท่ี                เพื่อสร้าง 
2. คลิกท่ี                         เพื่อเปิดฟอร์มการสร้าง Template  ดงัรูป 

 

ใส่ชื่อ Template ที่ น่ี 

ลบ 

ดู รายการ 
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สร้างรายการเบิกตามท่ีตอ้งการจากนั้น กด             

หากตอ้งการลบรายการใหต๊ิ้กท่ีแถว และคลิกท่ี   
ฟอร์มสถานะรถ 

สามารถตรวจสอบไดว้่า ณ วนัท่ีคน้หา รถแต่ละคนัว่างหรือไม่ว่าง และหากตอ้งการดูรายละเอียดมากกว่าน้ีก ็ดบัเบิล 
คลิกท่ีแถวท่ีตอ้งการดูขอ้มูลเพื่อไปยงัฟอร์มตารางการเดินรถไดเ้ลย 
ฟอร์มตารางการเดนิรถ 

เพื่อดูรายละเอียดการเดินทางของรถแต่ละคนั ซ่ึงสั่งขอ้มูลไดเ้ลย 
ฟอร์มประกนัภัย 

เพื่อบนัทึกขอ้มูลการท าประกนัภยัของรถ 
ฟอร์มเรียกประกนั 

เพื่อบนัทึกขอ้มูลการเรียกประกนัในแต่ละคร้ังของรถ 

ฟอร์ม พ.ร.บ.เพื่อบนัทึกขอ้มูล พ.ร.บ. ของรถ 
ฟอร์มต่อทะเบียน 

เพื่อบนัทึกขอ้มูลการต่อทะเบียนของรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 


