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แนะนําระบบ 

ระบบฐานขอ้มลูตูค้อนเทนเนอร์สาํหรับสถานีรถไฟแหลมบงั จดัทาํขึนเพือช่วยใหง้านดา้นเอกสาร

และการรับส่งขอ้มลูไดส้ะดวกขนั ระบบนีไดแ้บ่งการทาํงานออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

1. ฐานขอ้มลู จดัทาํไวบ้นเครืองแม่ข่ายทีเชือมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ดงันันผูใ้ชง้านสามารถ

เรียกดูขอ้มลูตูค้อนเทนเนอร์ไดต้ลอดเวลา 

2. เว็บไซต์ http://www.railcontainer.info จดัทาํขึนเพือเป็นสือกลางระหว่างผูที้ต้องการสืบค้น

ขอ้มลูและฐานขอ้มลู เวบ็ไซตนี์จะทาํหนา้ทีใหบ้ริการขอ้มลูตลอดเวลาเช่นเดียวกบัฐานขอ้มลู 

3. โปรแกรมเสริมบน Microsoft Excel จัดทาํขึนเพือใช้ทดแทนโปรแกรมทีใชง้านอยู่เดิม โดย

เปลียนจากการเรียกใชข้อ้มลูจากแฟ้มขอ้มลูมาใชง้านขอ้มลูแบบออนไลน ์

การทาํงานกบัระบบทงัหมดจะตอ้งเชือมต่ออินเตอร์เน็ตไวต้ลอด มิเช่นนันจะไม่สามารถติดต่อรับ

ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูได ้
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โปรแกรมเสริมบน Microsoft Excel  

โปรแกรมชุดนีเขียนดว้ย Microsoft Visual Basic for Application (VBA) เพือนาํมาใชท้ดแทน

โปรแกรมเดิมทีใชง้านอยู ่โดยดดัแปลงส่วนเชือมต่อกบัแฟ้มขอ้มลูใหไ้ปดึงขอ้มลูมาจากเครืองแม่ข่าย

ฐานขอ้มลูแทน เมือเปิดโปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏเมนูการทาํงานทีชือ “ขอ้มลูคอนเทนเนอร์” ดงั

รูป  

 
รูปที 1 เมนู “ขอ้มูลคอนเทนเนอร์” 

 

โดยมีการทาํงานหลกัอยู ่8 ฟังกช์นั ไดแ้ก่ 

 1. การสร้างใบส่งของใหม่ 

 2. การแกไ้ขใบส่งของเก่า 

 3. การแกไ้ขเลขทีใบส่งของ 

 4. การลบใบส่งของออกจากระบบ 

 5. การพิมพใ์บส่งของ 

 6. การอพัโหลดขอ้มลู 

 7. การใส่รหสัสินคา้ และคาํนวณค่าระวางอตัโนมติั 

 8. การตงัค่าของโปรแกรม 
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1. การสร้างใบส่งของใหม่ 

 เมือตอ้งการสร้างใบส่งของใหม่ ใหท้าํตามขนัตอนดงันี 

1) คลิกทีเมนู “ขอ้มลูคอนเทนเนอร์” แลว้เลือก “สร้างใบส่งของใหม่” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปที 2 

 
รูปที 2 หนา้ต่าง “สร้างใบส่งของใหม่” 

2) เลือกขบวนและวนัทีของใบส่งของทีตอ้งการสร้าง แลว้พิมพเ์ลขทีใบส่งของในช่อง “ใบส่งของ

เลขที” หากขบวนดงักล่าวมีใบส่งของมากกว่า 1 ฉบบั ให้กรอกเลขทีใบส่งของใบสุดทา้ยไวใ้นช่อง “ถึง” 

เช่น หากตอ้งการออกใบส่งของจาํนวน 3 ฉบบั ฉบบัแรกคือเลขที L10001 ฉบบัสุดทา้ยคือเลขที L10003 ให้

กรอก L10001 ไวใ้นช่อง “ใบส่งของเลขที” และกรอก L10003 ไวใ้นช่อง “ถึง” แต่กรณีทีออกใบส่งของ

ฉบบัเดียว ช่อง “ถึง” ไม่ตอ้งกรอกอะไรลงไป 

3) หากทราบชุดแคร่ทีขบวนนนัใช ้ใหค้ลิกเลือกชุดแคร่ โปรแกรมจะทาํการป้อนขอ้มูลชุดแคร่ให้

โดยอตัโนมติั เพือความสะดวกในการกรอกขอ้มลู เมือกรอกขอ้มลูเสร็จแลว้จะไดห้นา้ต่างคลา้ยรูปที 3 

 
รูปที 3 หนา้ต่าง “สร้างใบส่งของใหม่” ทีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
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4) คลิกทีปุ่ม “สร้างแฟ้ม” ระบบจะทาํการตรวจสอบว่ามีใบส่งของอยู่ในระบบหรือยงั หากไม่มีจะ

ทาํการสร้างแฟ้มการทาํงานใหด้งัรูปที 4 

 

 
รูปที 4 หนา้ต่างสาํหรับป้อนขอ้มูลใบส่งของ 

5) กรณีระบบตรวจพบว่ามีใบส่งของอยูใ่นระบบจะทาํการเตือนดงัรูปที 5 ซึงหากผูใ้ชง้านตดัสินใจ

ทีจะสร้างแฟ้ม เมือป้อนขอ้มลูเสร็จและอพัโหลด ระบบจะทาํการลบขอ้มูลใบส่งของใบเก่า แลว้ใชข้อ้มูลที

สร้างใหม่บนัทึกลงไปแทนที 

 
รูปที 5 หนา้ต่างเตือนการพบขอ้มูลซาํในฐานขอ้มูล 

6) ในกรณีทีระบบตรวจสอบพบว่ามีแฟ้มขอ้มลูทียงัไม่ไดอ้พัโหลดและซาํซอ้นกบัใบส่งของทีกาํลงั

จะสร้าง จะแสดงหนา้ต่างเตือนมาดงัรูปที 6 หากผูใ้ชง้านตดัสินใจทีจะสร้างแฟ้ม ระบบจะทาํการลบขอ้มูล

เก่าแลว้สร้างใบส่งของใหม่ขึนมาแทนทีทนัที 

 
รูปที 6 หนา้ต่างเตือนการพบขอ้มูลซาํในคอมพิวเตอร์ 

7) เมือทาํการสร้างใบส่งของเสร็จแลว้ และผูใ้ชง้านสงัพิมพใ์บส่งของเรียบร้อยแลว้ ควรปิดแฟ้มใหเ้รียบแลว้ 

แลว้ทาํการอพัโหลดขอ้มลู ซึงวิธีการอยูใ่นหวัขอ้ที 6 
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2. การแก้ไขใบส่งของเก่า 

เมือตอ้งการเปิดใบส่งของเก่าขึนมาแกไ้ขขอ้มลู ใหด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

1) คลิกทีเมนู “ขอ้มลูคอนเทนเนอร์” แลว้เลือก “จดัการใบส่งของเก่า” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปที 7 

 
รูปที 7 หนา้ต่าง “จดัการใบส่งของเก่า” 

2) ใหเ้ลือกวนัทีของใบส่งของทีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม “เรียกด”ู ระบบจะทาํการดึงรายการใบส่งของจาก

ฐานขอ้มลูออกมาแสดงดงัรูปที 8 

 
รูปที 8 หนา้ต่าง “จดัการใบส่งของเก่า” หลงักดปุ่ม “เรียกดู” 

3) ผูใ้ชง้านคลิกเลือกใบส่งของทีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม “เปิดใบส่งของ” ระบบจะทาํการดึงขอ้มลูจาก

ฐานขอ้มลูมาแสดงเพือรอการแกไ้ข 

4) เมือผูใ้ชง้านแกไ้ขขอ้มลูเสร็จแลว้ ใหปิ้ดแฟ้ม แลว้ทาํการอพัโหลดขอ้มลูตามขนัตอนในหวัขอ้ที 6 
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3. การแก้ไขเลขทใีบส่งของ 

เมือตอ้งการแกไ้ขเลขทีใบส่งของเก่าโดยไม่มีการแกไ้ขขอ้มลู ใหด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

1) คลิกทีเมนู “ขอ้มลูคอนเทนเนอร์” แลว้เลือก “จดัการใบส่งของเก่า” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปที 7 

2) ใหเ้ลือกวนัทีของใบส่งของทีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม “เรียกด”ู ระบบจะทาํการดึงรายการใบส่งของจาก

ฐานขอ้มลูออกมาแสดงดงัรูปที 8 

3) คลิกเลือกใบส่งของทีตอ้งการแกไ้ขเลขที แลว้กดปุ่ม “แกไ้ขเลขทีใบส่งของ” ระบบจะแสดงหนา้ต่างเพือ

รับเลขทีใบส่งของใหม่ดงัรูปที 9 

 
รูปที 9 หนา้ต่าง “เปลียนเลขทีใบส่งของ” 

4) ใหผู้ใ้ชง้านกรอกเลขทีใบส่งของทีตอ้งการแลว้กดปุ่ม “OK” ระบบจะทาํการแกไ้ขเลขทีใบส่งของใน

ฐานขอ้มลูให ้พร้อมกบัปรับปรุงรายการใบส่งของ 
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4. การลบใบส่งของออกจากระบบ 

ในกรณีทีตอ้งการลบใบส่งของเก่าออกจากระบบ ใหด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

1) คลิกทีเมนู “ขอ้มลูคอนเทนเนอร์” แลว้เลือก “จดัการใบส่งของเก่า” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปที 7 

2) ใหเ้ลือกวนัทีของใบส่งของทีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม “เรียกด”ู ระบบจะทาํการดึงรายการใบส่งของจาก

ฐานขอ้มลูออกมาแสดงดงัรูปที 8 

3) คลิกเลือกใบส่งของทีตอ้งการแกไ้ขเลขที แลว้กดปุ่ม “ลบใบส่งของ” ระบบจะแสดงหนา้ต่างเพือยนืยนั

การลบขอ้มลูดงัรูปที 10 

 
รูปที 10 หนา้ต่างยนืยนัการลบขอ้มูลใบส่งของ 

 

4) หากผูใ้ชป้ระสงคจ์ะลบขอ้มลูจริงใหค้ลิกปุ่ม “Yes” ระบบจะทาํการลบขอ้มลูใบส่งของออกจาก

ฐานขอ้มลู แลว้ทาํการปรับปรุงรายการใบส่งของ 
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5. การพมิพ์ใบส่งของ 

เมือป้อนขอ้มลูเสร็จแลว้ และตอ้งการ 

1) คลิกทีเมนู “ขอ้มลูคอนเทนเนอร์” แลว้เลือก “จดัการใบส่งของเก่า” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปที 11 

 
รูปที 10 หนา้ต่างการพิมพดใ์บส่งของ 

2) ตรวจสอบขอ้มลูในช่องต่างๆ ใหค้รบถว้น ใส่แบบพิมพใ์บส่งของไวที้เครืองพิมพ ์แลว้คลิกทีปุ่ม “พิมพ์

ใบส่งของ” 

3) ระบบจะทาํการพิมพใ์บส่งของ 
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6. การอพัโหลดข้อมูล 

 เมือผูใ้ชท้าํการสร้างใบส่งของ หรือแกไ้ขใบส่งของเสร็จแลว้ ใหท้าํการอพัโหลดขอ้มลู เพือเป็นการ

ปรับปรุงขอ้มลูในฐานขอ้มลูใหด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

1) คลิกทีเมนู “ขอ้มูลคอนเทนเนอร์” แลว้เลือก “อพัโหลดขอ้มูลทงัหมด” หากมีขอ้มูลทียงัไม่ได ้

อพัโหลด ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที 12 

 
รูปที 12 หนา้ต่างแจง้ยนืยนัการอพัโหลดขอ้มูล 

2) คลิกปุ่ม “Yes” ระบบจะทาํการอพัโหลดขอ้มลูทียงัคงคา้งทงัหมด 

3) หากไม่มีขอ้มลูทีจะอพัโหลด ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที 13 

 
รูปที 13 หนา้ต่างแจง้การไม่มีขอ้มูลอพัโหลด 
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7. การใส่รหัสสินค้า และคาํนวณค่าระวางอตัโนมตั ิ

 ในระหว่างทีผูใ้ชท้าํการสร้างใบส่งของ หรือแกไ้ขใบส่งของ หากตอ้งมีการคาํนวณค่าระวาง 

สามารถดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

1) คลิกทีเมนู “ขอ้มลูคอนเทนเนอร์” แลว้เลือก “ใส่รหสัอตัโนมติั” ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที 14 

 
รูปที 14 หนา้ต่างแจง้ใหเ้ลือกรูปแบบรหสั 

2) ถา้สินคา้เป็นตูบ้รรทุกใหค้ลิก “Yes” แต่ถา้สินคา้เป็นตูเ้ปล่าใหค้ลิก “No” ระบบจะทาํการป้อนขอ้มลูให ้

3) ในกรณีทีสินคา้มีทงัตูบ้รรทุกและตูเ้ปล่า ผูใ้ชง้านตอ้งกรอกขอ้มลูเอง 
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8. การตงัค่าของโปรแกรม 

 ในการใชง้านครังแรก หรือมีการเปลียนแปลงค่าระวาง ใหด้าํเนินการแกไ้ขการตงัค่าตามขนัตอน

ต่อไปนี 

 1) คลิกทีเมนู “ขอ้มลูคอนเทนเนอร์” แลว้เลือก “ตงัค่า” ระบบจะแสดงหนา้ต่างดงัรูปที 15 

 
รูปที 15 หนา้ต่าง “ตงัค่า” 

 

2) แกไ้ขขอ้มลูตามตอ้งการแลว้กดปุ่ม “บนัทึก” 
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โปรแกรมบนเวบ็ไซต์ 

โปรแกรมบนเวบ็ไซคที์เชือมโยงกบัฐานขอ้มูลตูค้อนเทนเนอร์จะช่วยอาํนวยความสะดวกในการ

สืบคน้และป้อนขอ้มูลให้สามารถทาํไดต้ลอดเวลา ทุกสถานที โดยไม่ตอ้งติดตงัโปรแกรมใดๆ ขอเพียงมี

คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ และมี web browser ก็พอ โดยเข้าใช้งานได้ทีเว็บไซต ์

http://www.railcontainer.info จะแสดงขอ้มลูการจองแคร่ปัจจุบนัตามรูปที 16 

 
รูปที 16 หนา้เวบ็แสดงขอ้มูลการจองแคร่ 

 

1. การลงชือเข้าใช้ 

 สาํหรับผูใ้ชท้วัไปทีตอ้งการสืบคน้ขอ้มลูขนัพืนฐาน ไม่จาํเป็นตอ้งลงชือเขา้ใชแ้ต่อย่างใด ส่วนผูที้

ต้องการป้อนข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลทีมากขึนจะต้องลงชือเข้าใช้งานก่อน โดยชือผูใ้ช้และรหัสผ่าน 

สามารถขอรับไดที้สถานีรถไฟแหลมฉบัง การลงชือเข้าใช้ให้ทาํการกรอกชือผูใ้ช้และรหัสผ่านทีช่อง

ดา้นขวาบนดงัรูปที 17 หลงัจากนนัคลิกทีปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” หากชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นถกูตอ้ง ระบบจะแสดง

ชือผูใ้ชง้านและปุ่ม “ออกจากระบบ” สาํหรับการออกจากระบบเมือใชง้านเสร็จแลว้ ดงัรูปที 18 นอกจากนัน

เมนูใชง้านจะมีเพิมขึนตามสิทธิการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละคน 

 
รูปที 17 การป้อนขอ้มูลเพือเขา้สู่ระบบ 
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รูปที 18 หนา้ต่างเมือเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ 

 

2. การป้อนข้อมูลเวลารถ 

 สาํหรับการป้อนขอ้มูลเวลารถเขา้-ออก ให้คลิกทีเมนู “ป้อนเวลารถ” ระบบจะแสดงหน้าจอให ้

เลือกขบวนรถและวนัทีขบวนรถออก เมือเลือกเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม “แสดงขอ้มูล” ระบบจะแสดงหน้าจอดงั

รูปที 19 ใหผู้ใ้ชง้านทาํการกรอกขอ้มลูส่วนของตนเอง แลว้กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” สาํหรับขอ้มูลทีไม่ทราบ 

ไม่ตอ้งบนัทึก 

 
รูปที 19 หนา้จอการป้อนขอ้มูลเวลารถ 

 

3. การค้นหาข้อมูลตามหมายเลขขบวนรถ 

 ในการคน้หาขอ้มลูการบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ โดยผูใ้ชง้านทราบหมายเลข และวนัทีของขบวนรถ 

ใหค้ลิกทีเมนู “คน้หาขอ้มลู” แลว้คลิกทีเมนูยอ่ย “ตามขบวน” ระบบจะแสดงหนา้จอใหเ้ลือกขบวนและวนัที 

เมือเลือกเสร็จแลว้ให้คลิก “แสดงขอ้มูล” หากระบบพบขอ้มูลจะแสดงรายการขอ้มูลดงัรูปที 20 โดยหาก

ขบวนนนัมีใบส่งของมากกว่า 1 ใบ ระบบจะแสดงขอ้มลูทงัหมด 



14 
 

 
รูปที 20 หนา้จอแสดงขอ้มูลการบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์เมือเลือกขบวน 

 

4. การค้นหาข้อมูลตามเลขทใีบส่งของ 

 ในการค้นหาขอ้มูลการบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ โดยผูใ้ชง้านทราบเลขทีใบส่งของ ให้คลิกทีเมนู 

“คน้หาขอ้มลู” แลว้คลิกทีเมนูยอ่ย “ตามเลขทีใบส่งของ” ระบบจะแสดงหนา้จอใหป้้อนเลขทีใบส่งของ เมือ

ป้อนเสร็จแลว้ใหค้ลิก “แสดงขอ้มลู” หากระบบพบขอ้มลูจะแสดงรายการขอ้มลูดงัรูปที 21 

 
รูปที 21 หนา้จอแสดงขอ้มูลการบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์เมือเลือกเลขทีใบส่งของ 
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5. การค้นหาข้อมูลตามเลขตู้คอนเทนเนอร์ 

 ในการคน้หาขอ้มลูการบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ โดยผูใ้ชง้านตอ้งการคน้จากเลขทีตูค้อนเทนเนอร์ 

ใหค้ลิกทีเมนู “คน้หาขอ้มลู” แลว้คลิกทีเมนูย่อย “ตามเลขตูค้อนเทนเนอร์” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ป้อน

เลขตูค้อนเทนเนอร์ โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนเพียงส่วนหนึงของเลขได ้เช่น ป้อนเพียง 4 ตวั เมือป้อนเสร็จแลว้

ใหค้ลิก “แสดงขอ้มลู” หากระบบพบขอ้มลูจะแสดงรายการขอ้มลูดงัรูปที 22 

 
รูปที 22 หนา้จอแสดงขอ้มูลการบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์เมือเลือกเลขตูค้อนเทนเนอร์ 

สาํหรับหนา้จอนี ผูใ้ชง้านสามารถคลิกทีเลขขบวน หรือเลขทีใบส่งของ เพือแสดงขอ้มลูทงัขบวน หรือทงัใบ

ส่งของไดด้ว้ย 

 

 

6. การดาวน์โหลดข้อมูลการเรียกเกบ็เงิน (สําหรับฝ่ายบญัชี) 

 สาํหรับฝ่ายบญัชี เมือลงชือเขา้ใชแ้ลว้ สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูสาํหรับนาํไปเรียกเก็บเงินกบัลูกคา้

ได ้โดยระบบจะทาํการแปลงขอ้มลูในฐานขอ้มลูใหพ้ร้อมสาํหรับการนาํเขา้โปรแกรมออกใบแจง้หนี วิธีการ

ดาวน์โหลดทาํโดยคลิกทีเมนู “รายงาน” แลว้คลิกทีเมนูย่อย “ขอ้มูลเรียกเก็บเงิน” หลงัจากนันเลือกวนัทีที

ตอ้งการดาวน์โหลดขอ้มูล แลว้คลิกทีปุ่ม “ดาวน์โหลด” ระบบจะทาํการเรียบเรียงขอ้มูลแลว้ส่งให้ดาวน์

โหลดทนัทีดงัรูปที 23 
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รูปที 23 หนา้จอแสดงการดาวน์โหลดขอ้มูลสาํหรับการเรียกเกบ็เงิน 

 

7. การเรียกดูรายงานปริมาณการขนส่ง (ฉบ.2) 

 สาํหรับพนกังานผูเ้กียวขอ้ง เมือลงชือเขา้ใชแ้ลว้ สามารถดูขอ้มลูสถิติการขนส่งได ้โดยระบบจะทาํ

การรวบรวมขอ้มลูตูค้อนเทนเนอร์และเวลารถในฐานขอ้มลู พร้อมคาํนวณเวลาชา้ (เป็นนาที) แสดงออกมา

เป็นแบบพิมพ ์ฉบ.2  

วิธีการดูขอ้มลู ใหค้ลิกทีเมนู “รายงาน” แลว้คลิกทีเมนูยอ่ย “รายงาน ฉบ.2” หลงัจากนนัเลือกวนัทีที

ตอ้งการ แลว้คลิกทีปุ่ม “ดาวน์โหลด” ระบบจะทาํการประมวลผลขอ้มลูแลว้แสดงดงัรูปที 24 

 
รูปที 23 หนา้จอการแสดงขอ้มูลปริมาณการขนส่ง (ฉบ.2) 


