
 

KM (COP การบริหารจัดการที่ดี) 
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบสถานะ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 



 

คู่มือการใช้งาน ระบบตรวจสอบสถานะ การจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบตรวจสอบสถานะ การจัดซื้อจัดจ้าง มีอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ 

1. ส่วนระบบของผู้ดูแลระบบ 
1.1 เข้าเว็บไซต์ http://dugong.nrei.rmutsv.ac.th/Aqtrang_parcel/Login_Parcel/index.php 

 
ภาพที่ 1 หน้าหลักของระบบ 

1.2 คลิกปุ่ม LOGIN หมายเลข 1 เพ่ือเข้าสู่ระบบ รับ Username และ Password จากผู้ดูแล
ระบบ ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2 หน้า Login ระบบ 

หมายเลข 1 



 

1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบ ส่วนขอผู้ใช้ระบบจะประกอบไปด้วยเมนู  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้าง ดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลัก 

 1.3.1 ข้อมูลบุคลากร จะประกอบด้วย 

1.3.1.1 ข้อมูลส่วนตัวบุคลากรทั้งหมด ผู้ดูและระบบจะสามารถแก้ไขข้อมูล ดู
รายละเอียดข้อมูล และลบรายการข้อมูลต่างๆ โดยกดเข้าใช้งาน แสดง ,
แก้ไข,ลบ ของผู้ใช้งานระบบได้ดังหมายเลข 2 ดังภาพที่ 4 จะแสดง
รายละเอียดดังภาพตัวอย่างที่ 5 และ 6 

 
ภาพที่ 4 หน้ารายการข้อมูลบุคลากร 

หมายเลข 2 



 

 

 

ภาพที่ 5 รายละเอียดข้อมูลบุคลากร  

 

ภาพที่ 6 แก้ไขข้อมูลบุคลากร  

1.3.1.2 แก้ไข้ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบจะสามารถแก้ไข Username และ 
Password ของผู้ใช้งานระบบ โดยกดแก้ไข ดังภาพที่ 7 หมายเลข 3 เมื่อ
กดแก้ไขจะแสดงหน้าแก้ไขดังภาพที่  8 



 

 

ภาพที่ 7 รายช่ือผู้เข้าใช้งานระบบ 

 

ภาพที่ 8 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

1.3.2 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง จะประกอบไปด้วย เพ่ิมรายการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะจัดซื้อจัด 
ดังภาพที่  9 

 

ภาพที่ 9 เมนูข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 

หมายเลข 3 



 

 

ภาพที่ 10 หน้าเพิ่มรายกสรจัดซื้อจัดจ้าง 

1.3.2.1 หน้าเ พ่ิมรายการจัดซื้อจัดจ้างจะแยกตามรายชื่อผู้จัดซื้อจัดจ้าง ที่
ลงทะเบียนการใช้งานครั้งแรก ผู้ดูแลระบบจะสามารถเพ่ิมข้อมูล โดยกด
เพ่ิมจัดซื้อจัดจ้าง หมายเลข 4 ดังรายการขอจัดซื้อจัดจ้าง ดังภาพที่ 10 จะ
แสดงหน้า เพ่ิมรายการดังภาพที่ 12  ข้อมูลในส่วนที่ 1 ดังหมายเลขที่ 5
ข้อมูลจะถูกดึงมาจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ส่วนหมายเลขที่ 6 ผู้ดูแล
จะต้องกรอรข้อมูลตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้างขอสถาบันฯ เมื่อผู้ดูและระบบ
ท าการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลของ
ระบบ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจะแจ้งเตือน ผ่านทาง Line สถาบันฯ ดัง
ภาพตัวอย่าง ที่ 11 

 

ภาพที่ 11 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจะแจ้งเตือน ผ่านทาง Line สถาบันฯ 

หมายเลข 4 



 

 

ภาพที่ 12 หน้าเพิ่มข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 

1.3.2.2 เมนู สถานะจัดซื้อจัดจ้าง จะแยกย่อยเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยมี
ทั้งหมด 3 หน่วยงานย่อย คือ งานบริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการ 
และงานจัดหารายได้ ดังภาพที่ 13 โดยแต่ละหน่วยงานย่อยจะแสดง
รายละเอียดชื่อ ขอผู้ขอจัดซื้อจัดจ้าง ดังภาพที่ 14  

 

ภาพที่ 13 เมนู สถานะจัดซื้อจัดจ้าง 

หมายเลข 5 

หมายเลข 6 



 

 

ภาพที่ 14 เมนู แสดงรายการผู้ขอจัดซื้อจัดจ้าง 

1.3.2.3 เมื่อกดเลือกรายการ ดังหมายเลข 7 ตัวอย่าง กดเลือก สมภพ ยี่สุ่น 
รายการการขอจัดซื้อจัดจ้างของ สมภพ ยี่สุ่น จะแสดงดังภาพที่ 15  

 

 

ภาพที่ 15 เมนู แสดงรายการผู้ขอจัดซื้อจัดจ้าง สมภพ ยี่สุ่น 

จากภาพที่ 16 จะเห็นการแสดงสถานะเป็นแถบสี ทั้งหมด 3 สี คือ สีแดง สี
เหลือง สีเขียว ดังหมาเลข 8 
- สีแดง คือ สถานะ รอค าอนุมัติค าขอ 
- สีเหลือง คือ สถานะ อนุมัติ/รอจัดส่งพัสดุ 
- สีเขียว คือ สถานะ รับของ/ตรวจรับแล้ว 

 

หมายเลข 7 



 

 
ภาพที่ 16 เมนู แสดงรายการผู้ขอจัดซื้อจัดจ้าง  

 
จากดังภาพที่ 16 จะเห็น เมนู แสดง อนุมัติ ลบ ดังหมายเลข 9 ผู้ดูแล
ระบบสามารถดูรายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังภาพที่ 16 เมนู 
อนุมัติ ผู้ดูแลระบบเท่านั้นจะสามารารถแก้ไข ค าขออนุมัติได้ ดังภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 17 แสดงรายละเอียดรายการผู้ขอจัดซื้อจัดจ้าง  

หมายเลข 9 

หมายเลข 8 



 

 

ภาพที่ 16 หน้าค าขออนุมัติ ผู้ขอจัดซื้อจัดจ้าง  
2. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 

2.1.1 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป เป็นหน้าไว้ตรวจสอบสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น  
ดังภาพตัวย่างที่ 17 และ 18  

 
ภาพที่ 17 หน้าหลักผู้ใช้งานระบบ  

 



 

 

ภาพที่ 18 ตรวจสอบสถานะ การจัดซื้อจัดจ้าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คณะผู้จัดท า KM (COP การบริหารจัดการทีด่ี) 

นายจักรพันธ์ คงนคร   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
นายธัชชัย สุขยัง   ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
นางสาวสุภาวดี กลับใหม่  ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
นางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวชรินรัตน์ ผกามาศ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวธนาภรณ์ ว่องวรานนท์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  


