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คู่มือการใช้งาน 
ระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

 
1.การบันทกึข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง  
 
บทน า 

ปี พ.ศ. 2554  กรมทางหลวงด าเนินการปรับปรุงระบบหมายเลขทางหลวงท่ีอยูใ่นความควบคุมทัว่

ประเทศ ส่งผลให้ขอ้มูลทางหลวงในฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทางเปล่ียนแปลงไปจากบญัชีสายทางเดิม 

ส านกับริหารบ ารุงทางจึงท าการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นระบบหมายเลขทางหลวงใหม่ เพื่อรองรับการใชง้าน

ในโปรแกรมต่าง ๆ ของระบบบริหารงานบ ารุงทาง และในปีพ.ศ.๒๕๕๖ กรมทางหลวงไดป้รับปรุงคู่มือ

รายละเอียดรหสังาน งานพฒันาทางหลวง งานบ ารุงรักษาทาง และงานอ านวยความปลอดภยั ท าให้ระบบ

สารสนเทศทรัพยสิ์นทางหลวงท่ีพฒันาข้ึนมีขอ้มูลทรัพยสิ์นในเขตทางไม่ครบถว้น ไม่สอดคลอ้งเช่ือมโยง

กบับญัชีสายทางใหม่ และไม่ครอบคลุมรองรับรหัสงานบ ารุงปกติท่ีก าหนดข้ึนใหม่ ดงันั้น กรมทางหลวง

โดยส านกับริหารบ ารุงทาง จึงไดร่้วมกบักบัสถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท า

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพยสิ์นทางหลวง ใหเ้ช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลทรัพยสิ์น

ตามบญัชีสายทางใหม่ท่ีถูกตอ้ง พร้อมปรับปรุงระบบดงักล่าวให้ใช้งานง่าย เพื่อส านักบริหารบ ารุงทาง

สามารถบริหารจดัการจดัสรรงบประมาณงานบ ารุงปกติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและ

รองรับกบับทบาทใหม่ดา้นงานบ ารุงทาง อีกทั้งยงัช่วยให้ หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง และส านกังาน

ทางหลวง สามารถปฏิบติังานและควบคุมก ากบัการด าเนินงานบ ารุงปกติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ปัจจุบัน กรมทางหลวงมีทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดชอบ 23 ประเภท ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าว

จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงเป็นประจ า เพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และ

ปลอดภยัต่อผูใ้ช้รถใช้ถนน การจดัเก็บขอ้มูลทรัพยสิ์นทางหลวงดงักล่าว เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ทราบถึง

ความจ าเป็นในการซ่อมบ ารุง และประมาณค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยกิจกรรมงานซ่อมบ ารุงปกติต่าง 

ๆ มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบังบประมาณท่ีแต่ละแขวงทางหลวงและส านักงานทางหลวงได้รับ ดังนั้น 

ปริมาณทรัพยสิ์นในแต่ละประเภทจึงเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัสรรงบประมาณงานบ ารุงปกติ ซ่ึง

ขอ้มูลทรัพยสิ์นทั้ง 23 ประเภทท่ีตอ้งบนัทึกลงในระบบสารสนเทศทรัพยสิ์นทางหลวง ไดแ้ก่ 
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 ผูใ้ช้งานสามารถบนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์นผา่นลงในแบบฟอร์มโดยการกรอกขอ้มูล หรือบนัทึกลงใน 
Template ซ่ึงออกแบบให้อยูใ่นรูปของโปรแกรม Excel คู่มือฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูใ้ชง้าน
มีความเขา้ใจรูปแบบท่ีถูกตอ้งของการบนัทึกขอ้มูลลงใน Template ของทรัพยสิ์นแต่ละประเภท  
 ขอ้มูลทรัพยสิ์นใน 1 แถว (1 Excel Row) ท่ีบนัทึกใน Template คือ ขอ้มูลทรัพยสิ์น 1 รายการ (1 
Records) ดงันั้นการบนัทึกขอ้มูลใน Template สามารถท าไดค้ร้ังละจ านวนมาก (ไม่มีขอ้จ ากดัของจ านวน
รายการทรัพย์สิน) ซ่ึงจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้งาน ลดเวลาท่ีใช้ในการบนัทึกขอ้มูล 
โดยเฉพาะการบนัทึกข้อมูลในคร้ังแรก อย่างไรก็ตาม หากผูใ้ช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลท่ีบนัทึกลงใน
ฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นทางหลวงแลว้ ใหแ้กไ้ขผา่นการเรียกดูรายการทรัพยสิ์นในแบบฟอร์มการกรอกขอ้มูลท่ี
มีอยู่ในระบบสารสนเทศทรัพยสิ์นทางหลวง แทนการแกไ้ขใน Template เน่ืองจาก การแก้ไขขอ้มูลใน 
Template และน าเขา้ขอ้มูลดงักล่าว อาจท าให้ระบบสารสนเทศทรัพยสิ์นทางหลวงสร้างขอ้มูลเพิ่มอีก 1 
รายการ รวมเป็น 2 รายการ โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขปีท่ีบูรณะคร้ังสุดทา้ย หรือสภาพการใชง้าน 
ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงความจริงขอ้มูลทรัพยสิ์นยงัเป็นรายการเดิม ไม่ไดมี้เพิ่มแต่อย่างใด ดงันั้น Template ของ
ทรัพยสิ์นแต่ละประเภทจึงเหมาะกบัการบนัทึกขอ้มูลจ านวนมาก และเป็นขอ้มูลท่ียงัไม่มีอยูใ่นฐานขอ้มูล 
 ส่วนประกอบการบนัทึกขอ้มูลใน Template ดงักล่าว มีดว้ยกนั 3 ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี 1. ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้งของทรัพยสิ์น  
   ส่วนท่ี 2. ขอ้มูลรายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
   ส่วนท่ี 3. ขอ้มูลอ่ืน ๆ ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
 ขอ้มูลทรัพยสิ์นแต่ละประเภทท่ีตอ้งบนัทึกใน Template ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนท่ี 1 และ 2 โดยมีการใส่
เคร่ืองหมาย “*” ก ากบัไวใ้นแต่ละหวัขอ้ เพื่อระบุให้ทราบถึงหวัขอ้ท่ีตอ้งบนัทึก ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วน
ส าคญัในการค านวณและจดัสรรงบประมาณงานบ ารุงปกติ ตลอดจนเป็นขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการแสดงผล
ในแผนท่ีและใชท้  ารายงานสรุปตามแบบฟอร์มมาตรฐานของกรมทางหลวง อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ชง้านสามารถ
เลือกบนัทึกหรือไม่บนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์นในส่วนท่ี 3 ได ้(หวัขอ้ท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย “*”) ซ่ึงขอ้มูลในส่วนท่ี 
3 เป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทรัพยสิ์นโดยตรงน าไปบริหารจดัการงานบ ารุงปกติไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระบบไดอ้อกแบบให้มีการบนัทึกขอ้มูลได ้ก็ต่อเม่ือมีการกรอกขอ้มูลทรัพยสิ์น
ส่วนท่ี 1  และ 2 ครบถว้นเท่านั้น รายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลแต่ละส่วน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี   
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 1. ส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน เป็นขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นในการจดัเก็บ เพื่อให้สามารถระบุ
ต าแหน่งท่ีตั้งของทรัพยสิ์นแต่ละประเภทได ้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  
 (1.1) การระบุต าแหน่งที่ตั้งทรัพย์สินแบบช่วง โดยระบุต าแหน่ง กม. เร่ิมตน้และ กม. ส้ินสุดของ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงมีหวัขอ้ในการบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี  

• ทางหลวงหมายเลข  บนัทึกหมายเลขทางหลวงเป็นเลข 4 หลกั เช่น ทางหลวงหมายเลข 1 
บนัทึกเป็น 0001 

• หมายเลขตอนควบคุม  บนัทึกหมายเลขตอนควบคุมเป็นเลข 4 หลกั เช่น 1003 
• กม. เร่ิมตน้  บนัทึกต าแหน่งกิโลเมตรเร่ิมตน้ของทรัพยสิ์น เช่น 0+000 โดยบนัทึก 

กม. น้อยเป็นกม. เร่ิมตน้ ไม่ว่าทรัพยสิ์นนั้นจะอยู่ในดา้นซ้ายทางหรือ
ขวาทาง  

• กม. ส้ินสุด  บนัทึกต าแหน่งกิโลเมตรส้ินสุดของทรัพยสิ์น เช่น 39+100โดยบนัทึก 
กม. มาก เป็นกม. ส้ินสุด ไม่ว่าทรัพยสิ์นนั้นจะอยู่ในดา้นซ้ายทางหรือ
ขวาทาง 

 (1.2) การระบุต าแหน่งที่ตั้งทรัพย์สินแบบจุด โดยระบุต าแหน่งท่ีตั้ง กม. ของทรัพยสิ์น ซ่ึงมีหวัขอ้
ในการบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

• ทางหลวงหมายเลข  บนัทึกหมายเลขทางหลวงเป็นเลข 4 หลกั เช่น ทางหลวงหมายเลข 1 
บนัทึกเป็น 0001 

• หมายเลขตอนควบคุม  บนัทึกหมายเลขตอนควบคุมเป็นเลข 4 หลกั เช่น 1003 
• ต าแหน่งท่ีตั้ง กม. บนัทึกต าแหน่งกิโลเมตรท่ีตั้งของทรัพยสิ์น เช่น ทรัพยสิ์นประเภททาง

เช่ือม ระบุต าแหน่งท่ีตั้งทางเช่ือม 100+200 
 2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน เป็นบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดท่ีจ าเป็นของ
ทรัพยสิ์นแต่ละประเภท อาทิ ระยะทาง ความกวา้ง ความยาว ชนิดผิวทาง จ านวนช่องจราจร ทิศทาง ฯลฯ 
เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนส าคญัในการค านวณและจดัสรรงบประมาณงานบ ารุงปกติ ตลอดจนเป็น
ขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการแสดงผลในแผนท่ีและใช้จดัท ารายงานสรุปตามแบบฟอร์มมาตรฐานของกรมทาง
หลวง โดยทรัพย์สินแต่ละประเภทมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงคู่มือฉบบัน้ีจะอธิบายถึงรายละเอียด
ดงักล่าวในล าดบัต่อไป  

3. ส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่น ๆ ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เป็นขอ้มูลท่ีมีจุดประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทรัพยสิ์นน าไปใช้ในการก าหนดแผนงาน หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการภายในองคก์ร ขอ้มูลดงักล่าว ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (ไม่ใส่เคร่ืองหมาย “*” 
ในหวัขอ้ดงักล่าว) โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ซ่ึง Template ของทรัพยสิ์นแต่ละประเภท
มีบางหวัขอ้ในส่วนท่ี 3 ท่ีเหมือนกนั คือ  
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 ปีก่อสร้างและงบประมาณ 
• ปีท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ บนัทึกวนั เดือน ปีท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป  เช่น 20 

กุมภาพนัธ์ 2554 ใหบ้นัทึกเป็น 20/02/2554 
• ปีท่ีบูรณะคร้ังสุดทา้ย บนัทึกวนั เดือน ปีท่ีบูรณะคร้ังสุดทา้ย เช่น 20 กุมภาพนัธ์ 2557 ให้

บนัทึกเป็น 20/02/2557 
• งบประมาณ/มูลค่า บนัทึกงบประมาณ/มูลค่าท่ีใชก่้อสร้างหรือบูรณะคร้ังสุดทา้ย หน่วยเป็น

บาท  
สภาพใช้งาน  
บนัทึกสภาพใชง้านของทรัพยสิ์น โดยเลือก 1 ขอ้ท่ีตรงตามสภาพการใชง้านของทรัพยสิ์นมากท่ีสุด 

ดงัน้ี 
1) ดี 
2) พอใช ้
3) ช ารุด 

  
 รายละเอียดค าอธิบายทรัพยสิ์น 23 ประเภท และภาพรวมของแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการบนัทึก
ขอ้มูลทรัพยสิ์น สรุปไดด้งัตารางที ่1  
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ตารางที ่1  สรุปทรัพยสิ์นทั้ง 23 ประเภทพร้อมค าอธิบายและท่ีมาของขอ้มูล 
 
ที่ ประเภททรัพย์สิน ค าอธิบายเพิม่เติม/ หมายเหตุ ทีม่าของข้อมูล 
1 ผวิทางและไหล่ทาง คิดพื้นท่ีรวมจาก ทางทางหลกั ทางขนาน และทาง

อ่ืนๆ เช่น Slip และ Spur เป็นตน้ 
เ ช่ื อ ม โย ง จ าก ร ะบบ
สารสนเทศโครงข่ าย
ทางหลวง (Roadnet) 

2 ทางเทา้ ให้คิดระยะทางจริง โดยหักลบระยะท่ีไม่มีทางเทา้
เช่น ทางเช่ือมและ  ทางเขา้ออก ออกจากระยะทาง
ทั้งหมด 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

3 ทางเช่ือม กรณีสถานท่ี 1 แห่ง มี 2 ทางเช่ือม ให้แยกบนัทึก
เป็น 2 ทางเช่ือมแยกตาม ต าแหน่ง กม. ของทาง
เช่ือม แต่ให้ระบุในหัวขอ้ “รายละเอียดของทาง
เช่ือม” ใหเ้หมือนกนั 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

4 ทางจกัรยาน ระยะทางจริงของทางจกัรยาน อาจไม่เท่ากบั กม. 
ส้ินสุดลบดว้ย กม. เร่ิมตน้ เน่ืองจากทางอาจมีการ
คดเค้ียว หรือ วนเป็น วงกลม 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

5 เกาะแบ่งถนน ประกอบด้วย เกาะยกระดบั เกาะลดระดบั เกาะสี 
และเกาะรูปแบอ่ืนๆ เช่น คอนกรีตแบริเออร์ 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

6 ท่อระบายน ้า มีดว้ยกนั 3 ประเภท ไดแ้ก่ ท่อขา้งทาง ท่อลอดทาง 
และ ท่อระบายน ้ าจากสะพาน โดยท่ีแต่ละประเภท
จะมี Template แยกจากกนั 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

7 รางระบายน ้า มี 4 ประเภท ประกอบดว้ย รางเรียงหิน ร่องระบาย
น ้าธรรมชาติ รางคสล. แบบเปิดและ แบบมีฝาปิด 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

8 ส ะ พ า น แ ล ะ ท า ง
ยกระดบั 

รวมสะพานทุกประเภทท่ีขา้มส่ิงกีดขวางทุกชนิด 
ทั้ง แม่น ้า ถนน และ ทางรถไฟ เป็นตน้ 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

9 สะพานกลบัรถ สะพานท่ีมีโครงสร้างยกระดบัจากพื้นดิน เพื่อใชใ้น
การกลบัรถ 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
0 

อุโมงคห์รือทางลอด ใหก้รอกความกวา้งรวมของอุโมงคทุ์กช่องจราจร ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 
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ที่ ประเภททรัพย์สิน ค าอธิบายเพิม่เติม/ หมายเหตุ ทีม่าของข้อมูล 
1
1 

สะพานลอยคนเดิน
ขา้ม 

ให้ระบุความสูง (Clearance) ของสะพานจากผิว
จราจร โดยให้ระบุจากจุดท่ีมีความสูงนอ้ยท่ีสุด ใน
กรณีท่ีความสูงไม่เท่ากนัตลอดช่วงสะพาน 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
2 

ก าแพงกนัดิน ประกอบก าแพงกัน ดิน  3  ประ เภทตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวง 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
3 

ป้ายจราจร ประกอบดว้ย ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน และป้ายแนะน า 
ทั้งน้ีให้กรอกเฉพาะป้ายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
4 

เค ร่ืองหมายจราจร
บนผวิทาง 

รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข เส้น แถบสี
หรือสัญลกัษณ์ใดๆ ท่ีแสดง ติดตั้ง บนผวิทาง 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
5 

ราวกนัอนัตราย แบ่งเป็น ชนิด คอนกรีตแบริเออร์ ชนิดเหล็กลูกฟูก 
เส้นลวด Box Beam และไม ้ 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
6 

ไฟสัญญาณจราจร ขอ้มูลท่ีส าคญัคือจ านวนเสาไฟสัญญาณและจงัหวะ
สัญญาณ 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
7 

ไฟเตือนหรือ
ไฟสัญญาณทางขา้ม 

ขอ้มูลท่ีส าคญัคือจ านวนเสาและระบบสัญญาณ ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
8 

ไฟฟ้าแสงสวา่ง ขอ้มูลท่ีส าคญัคือจ านวนดวงโคม ชนิดก่ิง ท่ีแบ่ง
ออกเป็น ก่ิงเด่ียว ก่ิงคู่ High mast และ Ceiling ก่ิง
เกาะเสาไฟฟ้า และ อ่ืนๆ  

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

1
9 

เคร่ืองหมายน าทาง 
หลักกิโลเมตรและ
หลกัเขตทาง 

ประกอบด้วย เป้า ปุ่ม หลักน าทาง  หลักเขตทาง 
และ หลกักิโลเมตร และป้ายบอก กม.   

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

2
0 

ศาลาทางหลวงและท่ี
รอรถประจ าทาง 

แบ่งเป็น ศาลา ทรงไทย ตามจ านวนเสา ศาลาเฉลิม
พระเกียรติ ท่ีรอรถประจ าทาง และศาลารูปแบบ
อ่ืนๆ  

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 

2
1 

บริเวณขา้งทาง คือพื้นท่ีภายในเขตทางท่ีอยูด่า้นนอกของผิวจราจร
และไหล่ทางออกไป โดยให้ระบุ พื้นท่ีปลูกตน้ไม ้
พื้นท่ีตดัหญา้ และพื้นท่ีถางป่า ในบริเวณข้างทาง
ดว้ย 

ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูล 
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ที่ ประเภททรัพย์สิน ค าอธิบายเพิม่เติม/ หมายเหตุ ทีม่าของข้อมูล 
2
2 

อาคาร เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในหรือนอกเขตทาง โดยอาจ
เป็นอาคารส านักงาน อาคารพกัอาศยั หรือ อาคาร
ประเภทอ่ืนๆ 

เ ช่ื อม โย ง ข้อมู ล จ า ก
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สินนอกเขตทาง 
แ ล ะ ผู ้ ใ ช้ ง า นบัน ทึ ก
ขอ้มูลเพิ่ม 

2
3 

ท่ีดินนอกเขตทาง เป็นท่ีดินท่ีกรมทางหลวงสงวนไวเ้พื่อใช้ในกิจการ
งานทาง อาจตั้งอยู่บนสายทางของกรมทางหลวง 
หรือไม่ก็ได ้โดยใหร้ะบุพื้นท่ีตดัหญา้ และพื้นท่ีถาง
ป่าเท่าท่ีจ  าเป็นในท่ีดินนอกเขตทางนั้นดว้ย  

เ ช่ื อม โย ง ข้อมู ล จ า ก
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สินนอกเขตทาง 
แ ล ะ ผู ้ ใ ช้ ง า นบัน ทึ ก
ขอ้มูลเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่1 ผวิทางและไหล่ทาง  
 ทรัพยสิ์นท่ี 1 ผิวทางและไหล่ทาง เป็นขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงจากระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง 
(RoadNet) ซ่ึงระบบสารสนเทศทรัพยสิ์นทางหลวงจะเช่ือมโยงขอ้มูลดงักล่าวมาโดยอตัโนมติั หากผูใ้ช้
ตอ้งการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลจะตอ้งท าการบนัทึกลงในระบบ RoadNet เท่านั้น เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์
และครบถว้นเม่ือมีการเช่ือมโยงขอ้มูลกนั โดยขอ้มูลท่ีมีการเช่ือมโยงกนัไดแ้ก่  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของผิวทางและไหล่ทาง  เป็นการระบุต าแหน่ง กม. เร่ิมตน้ และ กม. 
ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลผิวทางและไหล่ทาง 
ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่ง เช่ือมโยงขอ้มูลต าแหน่ง คือ ทางหลกัหรือทางขนาน 
• ระยะทาง  เช่ือมโยงขอ้มูลระยะทางหรือความยาวของทรัพยสิ์น หน่วยเป็นกิโลเมตร 

เช่น 39.000 กิโลเมตร  
 

0+000 39+000 
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รูปที ่1 การวดัระยะทางของขอ้มูลผวิทาง 
 

• ซา้ย-ขวา เช่ือมโยงขอ้มูลความกวา้งผิวทางทุกช่องจราจรทั้งด้านซ้ายและดา้นขวา 
หน่วยเป็นเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

• ชนิดผวิทาง   เช่ือมโยงชนิดผวิทาง ดงัน้ี 
1) คอนกรีต    
2) แอสฟัลตค์อนกรีต 
3) เซอร์เฟสทรีทเมนตช์ั้นเดียว (single surface treatment)  
4) มอดิฟายดแ์อสฟัลตค์อนกรีต 
5) เซอร์เฟสทรีทเมนตส์องชั้น (double surface treatment)  
6) หินคลุก/ลูกรัง 
7) อ่ืนๆ  

            
ผวิทางคอนกรีต                                                       ผวิทางแอสฟัลต ์

รูปที ่2 ผวิทางชนิดคอนกรีตและแอสฟัลต ์
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ผวิทางลูกรัง 

 
รูปที ่3 ผวิทางชนิดลูกรัง 

• จ านวนช่องจราจร  เช่ือมโยงจ านวนช่องจราจรทั้งหมดของทาง (ทั้งสองทิศทาง) 
• ซา้ย-ขวา เช่ือมโยงความกวา้งไหล่ทางด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง หน่วยเป็น

เมตร ดงัแสดงในรูปที ่4 
• ชนิดไหล่ทาง  เช่ือมโยงรหสัชนิดไหล่ทางดว้ยตวัเลือก ดงัน้ี 

1) คอนกรีต   
2) แอสฟัลต ์
3) ลูกรัง   
4) หินคลุก 
5) ดิน  
6) ไม่มีไหล่ 

  
รูปที ่4 การวดัความกวา้งผวิทางและไหล่ทาง 

ผิวทางกว้าง ผิวทางกว้าง 

ไหลท่างกว้าง ไหลท่างกว้าง 
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 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของผิวทางและไหล่ทาง เป็นขอ้มูลส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเช่ือมโยงมาจากระบบ RoadNet และระบบอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  
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ทรัพย์สินประเภทที ่2 ทางเท้า  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งของทางเท้า เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ และ 
กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  เป็นการบันทึกรายละเอียดข้อมูลทางเท้า
ประกอบดว้ย 

• ระยะทาง ค านวณให้โดยอตัโนมติัหน่วยเป็นกิโลเมตร แต่เป็นระยะทางระหว่าง กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุด ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ระยะงทางจริงของทางเทา้ 

• ความยาว  บนัทึกระยะทางจริงหน่วยเป็นเมตร โดยผูใ้ช้ตอ้งลบระยะทางท่ีไม่มีทางเทา้ออก
ดว้ย ดงันั้น ระยะทางท่ีบนัทึกไดจ้ะตอ้งไม่มากกว่าระยะทางระหว่าง กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุด เช่น ระยะทางระหวา่ง กม. เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุด คือ 500 เมตร 
โดยระยะทางท่ีไม่มีทางเทา้คือ 50 เมตร ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งบนัทึกระยะทางเทา้จริง 450 
เมตร  

 

 
รูปที ่5 การวดัระยะทางทางเทา้  

 
• ทิศทาง บนัทึกทิศทางเป็นซา้ยทาง หรือขวาทาง 
• ความกวา้ง บนัทึกความกวา้งทางเทา้ตามทิศทางท่ีไดเ้ลือกไวก่้อนหน้าน้ี หน่วยเป็น

เมตร ตวัอยา่งการวดัความกวา้งทางเทา้แสดงในรูปที ่6 
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รูปที ่6 การวดัความกวา้งทางเทา้ 
 

 ชนิดทางเท้า  บนัทึกชนิดทางเทา้เป็น ดงัน้ี 
1) ตวัหนอน (แบบมาตรฐาน Concrete Paving Block DWG. No. MD-801)  
2) คอนกรีตเทในท่ี  
3) แอสฟัลตค์อนกรีต   
4) แผน่คอนกรีตปูทางเทา้  

                             

          
รูปที ่7 ทางเทา้ชนิดตวัหนอนแบบต่าง ๆ  

 
 ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอืน่ๆ ของทางเท้า เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” 
ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
 
 

กว้าง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่3 ทางเช่ือม  
 ข้อมูลส่วนที ่1 ต าแหน่งทีต่ั้ง ของทางเช่ือม เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดยบนัทึกต าแหน่ง กม. ของ
ทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที ่2 รายละเอยีดทีจ่ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลทางเช่ือม ประกอบดว้ย 

• ทิศทาง    บนัทึกทิศทางเป็นซา้ยทาง หรือขวาทาง  
• ประเภททางเช่ือม   บนัทึกประเภททางเช่ือมตามลกัษณะสถานท่ีท่ีเช่ือมต่อ ดงัน้ี 

1) บา้นพกัอาศยั  
2) อาคารพาณิชย ์  
3) สถานีบริการน ้ามนั  
4) ถนนทอ้งถ่ิน/ทางสาธารณประโยชน์ 
5) สถานท่ีราชการ  
6) ท่ีดินวา่งเปล่า 
7) อ่ืนๆ  

• รายละเอียดทางเช่ือม บนัทึกรายละเอียดของทางเช่ือม หรือช่ือสถานท่ี ตวัอย่างเช่น ป๊ัม ปตท. 
กม. 17 อน่ึง กรณีสถานท่ี 1 แห่งท่ีมีทางเช่ือมมากกวา่ 1 แห่ง ให้ผูใ้ชง้าน
บนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ “รายละเอียดทางเช่ือม” ใหเ้หมือนกนั เพื่อท่ีระบบ
จะไดส้รุปเป็นทางเช่ือมของสถานท่ีเดียวกนั 

• กวา้ง  บนัทึกความกวา้งของทางเช่ือม หน่วยเป็นเมตร (รูปที ่9) 
• ยาว  บนัทึกความยาวของทางเช่ือม หน่วยเป็นเมตร (รูปที ่9) 

 
รูปที ่8 การวดัขนาดทางเช่ือม 

  
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
15 

 

 
 

 
รูปที ่9 ตวัอยา่งการวดัขนาดของทางเช่ือม 

 
• ชนิดผวิทางเช่ือม  บนัทึกชนิดผวิทางเช่ือม ดงัน้ี  

 1) คอนกรีต    
 2) แอสฟัลตค์อนกรีต 
 3) เซอร์เฟสทรีทเมนตช์ั้นเดียว (single surface treatment)   
 4) มอดิฟายดแ์อสฟัลตค์อนกรีต 
 5) เซอร์เฟสทรีทเมนตส์องชั้น (double surface treatment)   
 6) หินคลุก/ลูกรัง 
 7) อ่ืนๆ 
ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของทางเช่ือม เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหัวขอ้ (หัวขอ้ท่ีไม่มี “*” 
ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้
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ทรัพย์สินประเภทที ่4 ทางจักรยาน  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของทางจักรยาน เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบันทึกรายละเอียดข้อมูลทางจักรยาน
ประกอบดว้ย 

• ระยะทาง บันทึกระยะทางหรือความยาวของทรัพย์สิน หน่วยเป็นกิโลเมตร เช่น 3.10  
กิโลเมตร ทั้งน้ีระยะทางท่ีบนัทึกอาจมากกวา่ระยะทางระหวา่ง กม. เร่ิมตน้ และ กม. 
ส้ินสุด อาทิ ในกรณีท่ีเป็นวงเวยีน ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งบนัทึกระยะทางจริงของทางจกัรยาน 

• ทิศทาง บนัทึกทิศทางเป็นซา้ยทาง หรือขวาทาง  
• ชนิดผวิทาง  บันทึกชนิดผิวทางจักรยานด้านซ้ายทางหรือด้านขวาทางของถนนสายหลัก มี

ตวัเลือกดงัน้ี  
 1) คอนกรีต    
 2) แอสฟัลตค์อนกรีต 
 3) เซอร์เฟสทรีทเมนตช์ั้นเดียว (single surface treatment)   
 4) มอดิฟายดแ์อสฟัลตค์อนกรีต 
 5) เซอร์เฟสทรีทเมนตส์องชั้น (double surface treatment)   
 6) หินคลุก/ลูกรัง 
 7) อ่ืนๆ 

• ความกวา้ง  บนัทึกความกวา้งผวิทางจกัรยานของถนนสายหลกัตามทิศทางท่ีเลือกไวก่้อนหนา้น้ี 
(หากเส้นทางใดมีทางจกัรยานทั้ง 2 ทิศทางขา้งของถนนสายหลกั ให้ผูใ้ชแ้ยกบนัทึก
ท่ีละทิศทาง) หน่วยเป็นเมตร ดงัแสดงในรูปที ่10 
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รูปที ่10 การวดัความกวา้งทางจกัรยาน 
 

 ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอื่นๆ ของทางจักรยาน เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่
มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กว้าง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่5 เกาะแบ่งถนน  
 ข้อมูลส่วนที ่1 ต าแหน่งทีต่ั้ง ของเกาะแบ่งถนน เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเกาะแบ่งถนน
ประกอบดว้ย 

 
รูปที ่11 การวดัระยะทางเกาะแบ่งถนน 

 
• ระยะทาง บนัทึกระยะทางจริงหน่วยเป็นกิโลเมตร โดยผูใ้ชต้อ้งลบระยะทางท่ีไม่มี

เกาะแบ่งถนน (จุดเปิดเกาะ) ออกดว้ย ดงันั้น ระยะทางท่ีบนัทึกไดจ้ะตอ้ง
ไม่มากกวา่ระยะทางระหว่าง กม. เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุด เช่น ระยะทาง
ระหวา่ง กม. เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุด คือ 2 กิโลเมตร โดยระยะทางของจุด
เปิดเกาะ คือ 0.20 กิโลเมตร (200 เมตร) ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งบนัทึกระยะทางจริง
ของเกาะแบ่งถนน 1.8 กิโลเมตร อน่ึง หากมีจุดเปิดเกาะมากกวา่ 1 จุด ให้
น าผลรวมระยะทางของจุดเปิดเกาะทั้ งหมดมาลบออกจากระยะทาง
ระหวา่ง กม. เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุด  

• ต าแหน่ง บนัทึกต าแหน่งของเกาะแบ่งถนน ดงัแสดงในรูปท่ี 12 ดงัน้ี 
1) เกาะแบ่งทางหลกั   
2) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานซา้ยทาง 
3) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานขวาทาง 

 
รูปที ่12 ต าแหน่งของเกาะแบ่งถนน 

 

1 
 2 

 

3 
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ความกวา้งเกาะ บนัทึกความกวา้งเกาะแบ่งถนน หน่วยเป็นเมตร อน่ึง  กรณีท่ีเกาะแบ่ง
ถนนเป็นวงเวียน ให้บันทึกความกวา้งโดยวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ขนานกบัทิศทางจราจร) โดยระบบจะค านวณพื้นท่ีเกาะแบ่งถนนให้โดย
อตัโนมติั 

 

 
 

รูปที ่13 การวดัความกวา้งเกาะแบ่งถนน 
 

• รูปทรงเกาะ  บนัทึกตามรูปทรงเกาะ ดงัน้ี 
1) ส่ีเหล่ียม  
2) สามเหล่ียม 
3) วงกลม 
4) อ่ืนๆ  

• ชนิดเกาะ   บนัทึกชนิดเกาะดงัน้ี 
1) ยกระดบั  
2) ลดระดบั 

 3) สีตีเส้น   
 4) อ่ืนๆ เช่น Barrier 
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เกาะยกระดบั เกาะลดระดบั 
 

เกาะสีตีเส้น 
รูปที ่14 เกาะแบ่งถนนชนิดต่างๆ 

 
• หญา้  บนัทึกพื้นท่ีของหญา้ หน่วยเป็นตารางเมตร 
• ไมพุ้ม่/ไมด้อก/ 
 ไมป้ระดบั  บนัทึกพื้นท่ีของไมพุ้ม่/ไมด้อก/ไมป้ระดบั หน่วยเป็นตารางเมตร 
• ไมย้นืตน้   บนัทึกจ านวนตน้ของไมย้นืตน้ 
• พื้นท่ีท าความสะอาด บนัทึกพื้นท่ีท าความสะอาด หน่วยเป็นตารางเมตร 

 
 ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอืน่ๆ ของเกาะแบ่งถนน เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้

ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
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ทรัพย์สินประเภทที ่6 ท่อระบายน า้ 
 ทรัพยสิ์นประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ตามประเภทท่อ (ท่อขา้งทาง ท่อลอดทาง หรือท่อระบาย
น ้ าจากสะพาน) โดย Template จะแยกย่อยเป็น 3 Template เพื่อความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูล ดงันั้น
ผูใ้ชง้านตอ้งเลือก Template ตามประเภทท่อก่อนท าการบนัทึก 
  ทรัพย์สินประเภทที ่6.1 ท่อข้างทาง 
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของท่อข้างทาง เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบันทึกรายละเอียดข้อมูลท่อข้างทาง 
ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่งของท่อขา้งทาง  บนัทึกต าแหน่งท่อขา้งทาง ดงัแสดงในรูปท่ี 15 ดงัน้ี 
 1) เกาะแบ่งทางหลกั  
 2) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานซา้ยทาง 
 3) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานขวาทาง  
 4) ไหล่ทาง/ทางเทา้/ ซา้ยทาง 
 5) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ขวาทาง  

 
 

รูปที ่15 ต าแหน่งท่อขา้งทาง 
 

 
รูปที ่16 ประเภทท่อขา้งทาง 

 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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 ทรัพย์สินประเภทที ่6.2 ท่อลอดทาง 
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของท่อลอดทาง เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดยบนัทึก ต าแหน่ง กม.
ของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบันทึกรายละเอียดข้อมูลท่อลอดทาง 
ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่งของท่อลอดทาง บนัทึกต าแหน่งท่อลอดทาง ดงัแสดงในรูปท่ี 17 ดงัน้ี 
 1) ท่อลอดทางหลกักบัทางขนานซา้ยทาง  
 2) ท่อลอดทางหลกักบัทางขนานขวาทาง 
 3) ท่อลอดทางหลกัซา้ยทาง  
 4) ท่อลอดทางขนานซา้ยทาง 

5) ท่อลอดทางหลกัขวาทาง  
6) ท่อลอดทางขนานขวาทาง 
7) ท่อลอดยาวตลอดทาง  
8) ท่อลอดเฉพาะทางหลกั 

  
รูปที ่17 ต าแหน่งท่อลอดทาง 

 

                                          
                               ท่อลอดทาง                                                              ท่อลอดทาง 

 
รูปที ่18 ประเภทท่อลอดทาง 

 
 

1 2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
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 ทรัพย์สินประเภทที ่6.3 ท่อระบายน ้าจากสะพาน 
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของท่อระบายน ้าจากสะพาน เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก 
กม. เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลท่อระบายน ้ าจาก
สะพาน ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่งของท่อระบายน ้ าจากสะพาน บนัทึกต าแหน่งท่อระบายน ้ าจากสะพาน ดงัน้ี 
 1) สะพานทางหลกัซา้ยทาง  
 2) สะพานทางหลกัขวาทาง 
 3) สะพานทางขนานซา้ยทาง  
 4) สะพานทางขนานขวาทาง 

• ชนิดท่อ   บนัทึกชนิดท่อดงัน้ี  
1) ท่อกลม/Pipe  
2) ท่อเหล่ียม/Box Culvert 

• ชนิดวสัดุ  บนัทึกชนิดวสัดุท่ีใชท้  าท่อ ดงัน้ี 
1) เหล็ก   
2) คอนกรีต 
3) PVC   
4) PE 

• ขนาดท่อ    
1) ท่อกลมใส่ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางภายใน (Inside) หน่วยเป็นเมตร เช่น 1.00 เมตร 

 2) ท่อเหล่ียมใส่ขนาด กวา้งxสูง ภายใน (Inside) หน่วยเป็นเมตร เช่น 0.80x1.00 เมตร 

            
 

รูปที ่19 การวดัขนาดท่อระบายน ้า 
• จ านวนแถว   บนัทึกจ านวนแถวของท่อระบายน ้า 
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• ยาว/แถว  บนัทึกความยาวของท่อต่อแถวรวมบ่อพกัหน่วยเป็นเมตร  

 
 

รูปที ่20 การวดัความยาวของท่อระบายน ้า 
 

  ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของท่อระบายน ้าทุกประเภท เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุก
หวัขอ้ (หัวขอ้ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้โดยนอกจากขอ้มูล ปี
ก่อสร้างงบประมาณ และสภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

 จ านวนบ่อพกั บนัทึกจ านวนบ่อพกั หน่วยเป็น บ่อ 
 ป๊ัมน ้า บนัทึกจ านวนป๊ัมน ้า หน่วยเป็น ตวั 

ยาว 
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ทรัพย์สินประเภทที ่7 รางระบายน า้  
 ข้อมูลส่วนที ่1 ต าแหน่งทีต่ั้ง ของรางระบายน ้า  เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบันทึกรายละเอียดข้อมูลรางระบายน ้ า 
ประกอบดว้ย 

• ระยะทาง บนัทึกระยะทางหรือความยาวของทรัพย์สิน หน่วยเป็นกิโลเมตร เช่น 
0.500 กิโลเมตร ในระบบสารสนเทศทรัพย์สินจะมีการค านวณให้
อตัโนมติั 

• ต าแหน่ง บนัทึกเป็นต าแหน่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 21 ดงัน้ี 
1) เกาะแบ่งทางหลกั  
2) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานซา้ยทาง 
3) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานขวาทาง  
4) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ซา้ยทาง 
5) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ขวาทาง  

 

 
รูปที ่21 ต าแหน่งของรางระบายน ้า 

 
                                                   

  
  
   

  
  
  

   
    

   

   

 
รูปที ่22 การวดัขนาดรางระบายน ้า 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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• ชนิด   บนัทึกชนิดรางระบายน ้า ดงัน้ี 
1) รางเรียงหิน/Rip-Rap  
2) ร่องระบายน ้าธรรมชาติหรือร่องดินหรือร่องหินขา้งคนัทาง 
3) รางระบายน ้า คสล. แบบมีฝาปิด 
4) รางระบายน ้า คสล. แบบเปิด  

• พื้นท่ีหนา้ตดัรางระบายน ้า ระบบจะท าการค านวณใหโ้ดยอตัโนมติั 
• ความกวา้งรางระบายน ้า  บนัทึกความกวา้งของรางระบายน ้าโดยเฉล่ีย หน่วยเป็นเมตร 
• ความสูงของรางระบายน ้า บนัทึกความสูงของรางระบายน ้า หน่วยเป็นเมตร 
• ปริมาตรของรางระบายน ้า  ระบบจะท าการค านวณใหโ้ดยอตัโนมติั 

 

 
 

รูปที ่23 การวดัความกวา้งเฉล่ียของรางระบายน ้า 
 
 ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอืน่ๆ ของรางระบายน า้ เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่
มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
 
 
 

1.5 เมตร 

ความกว้างเฉลีย่ 2 เมตร 
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ทรัพย์สินประเภทที ่8 สะพานและทางยกระดับ  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของสะพานและทางยกระดับ เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก 
กม. เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1)  
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบนัทึกรายละเอียดข้อมูลสะพานและทาง
ยกระดบั ประกอบดว้ย 

• สะพานหรือทางแยกต่างระดบั บนัทึกเป็นทางแยกต่างระดบั หรือ สะพาน (กรณีเป็นทางแยกต่าง
ระดบัใหบ้นัทึกต าแหน่งท่ีจุดตดัทางแยกต่างระดบันั้นตั้งอยู)่ 

• ต าแหน่ง   บนัทึกต าแหน่งสะพานและทางยกระดบั ดงัน้ี 
1) ทางหลกัซา้ยทาง   
2) ทางหลกัขวาทาง 
3) ทางขนานซา้ยทาง   
4) ทางขนานขวาทาง 
5) ทางหลกัทั้งซา้ยทางและขวาทาง 

• ชนิดโครงสร้าง   บนัทึกชนิดโครงสร้างสะพาน ดงัน้ี 
1) คอนกรีต  
2) เหล็ก   
3) ไม ้   
4) อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่24  สะพานคอนกรีต                                                 
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รูปที ่25 สะพานเหล็ก 

 

 
รูปที ่26 สะพานไม ้

 
• รวมยาว   บนัทึกความยาวสะพานรวม หน่วยเป็นเมตร 
 พื้นท่ีท าความสะอาด บนัทึกพื้นท่ีท าความสะอาด หน่วยเป็นตารางเมตร  

 
 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของสะพานและทางยกระดับ เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ 
(หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้ว่างไวไ้ด ้โดยนอกจากขอ้มูล ปีก่อสร้าง
งบประมาณ และสภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

 ช่ือสะพาน/ล าน ้า/แยก/ทางรถไฟ  บนัทึกช่ือสะพาน เช่น สะพานขา้มล ามาศ ฯลฯ เป็นตน้ 
 ช่วงสะพาน  บนัทึกช่วงสะพาน เช่น 1x10 + 1x15 + 1x15 + 1x10 ดงัรูปที ่

27 ซ่ึงสะพานในรูปดงักล่าวมีทั้งหมด 4 ช่วง  
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รูปที ่27 การแบ่งช่วงและวดัขนาดสะพานและทางยกระดบั 

 
• ผวิจราจร   บนัทึกความกวา้งผวิจราจร หน่วยเป็นเมตร 
• ไหล่ทาง   บนัทึกความกวา้งไหล่ทาง หน่วยเป็นเมตร 
•  ทางเทา้   บนัทึกความกวา้งทางเทา้ หน่วยเป็นเมตร 
• ชนิดลาดคอสะพาน  บนัทึกชนิดคอสะพาน ดงัน้ี 

 1) คอนกรีต  
 2) เรียงหิน  
 3) อ่ืนๆ 

• พื้นท่ีลาดคอสะพาน   บนัทึกพื้นท่ีของลาดคอสะพาน หน่วยเป็นตารางเมตร 
• ชนิดราวสะพาน  บนัทึกชนิดราวสะพาน ดงัน้ี 

1) คอนกรีต  
2) เหล็ก 
3) อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 

10 

ม. 

15 ม. 15 ม. 10 ม. 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
30 

ทรัพย์สินประเภทที ่9 สะพานกลบัรถ  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของสะพานกลับรถ เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดยบนัทึกต าแหน่ง 
กม. ของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดข้อมูลสะพานกลับรถ 
ประกอบดว้ย 

• ทิศทาง  บนัทึกเป็นทิศทางกลบัรถจากซา้ยทางไปขวาทาง และกลบัรถจากขวาทาง
ไปซา้ยทาง 

• ชนิดสะพาน   บนัทึกชนิดสะพาน ดงัน้ี 
1) คอนกรีต  
2) เหล็ก  
3) อ่ืนๆ  

• ความยาว   บนัทึกความยาวสะพานกลบัรถรวม หน่วยเป็นเมตร 
• พื้นท่ีท าความสะอาด บนัทึกพื้นท่ีท าความสะอาด หน่วยเป็นตารางเมตร 

 

 
 

รูปที ่28 สะพานกลบัรถคอนกรีต 
 

 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของสะพานกลับรถ เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ี
ไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้โดยนอกจากขอ้มูล ปีก่อสร้างงบประมาณ 
และสภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

• ความกวา้ง   บนัทึกความกวา้งสะพานกลบัรถ หน่วยเป็นเมตร 
• ความสูง  บนัทึกความสูงสะพานกลบัรถ หน่วยเป็นเมตร 
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• ชนิดราวสะพาน บนัทึกชนิดราวสะพาน 
1) คอนกรีต   
2) เหล็ก   
3) อ่ืน ๆ 

 
 

รูปที ่29 ขอ้มูลสะพานกลบัรถ ท่ี  กม.0+420  
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ทรัพย์สินประเภทที ่10 อุโมงค์/ทางลอด  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของอุโมงค์/ทางลอด เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. 
เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดข้อมูลอุโมงค์/ทางลอด 
ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่ง   บนัทึกต าแหน่งของอุโมงค/์ทางลอด ดงัน้ี 
 1) ทางหลกัซา้ยทาง   
 2) ทางหลกัขวาทาง 
 3) ทางขนานซา้ยทาง   
 4) ทางขนานขวาทาง 
 5) ทางหลกัทั้งซา้ยทางและขวาทาง 
• ความยาว   บนัทึกความยาวอุโมงค/์ทางลอด หน่วยเป็นเมตร 
• ความกวา้ง   บนัทึกความกวา้งอุโมงค/์ทางลอดใน หน่วยเป็นเมตร 
• ความสูง   บนัทึกความสูงอุโมงค/์ทางลอด หน่วยเป็นเมตร 
• จ านวนช่องจราจร  บนัทึกจ านวนช่องจราจรทั้งไปและกลบั (2 ทิศทาง) 
• ไฟแสงสวา่ง   บนัทึกจ านวนของไฟฟ้าแสงสวา่ง หน่วยเป็นดวง 
• พื้นท่ีท าความสะอาด บนัทึกพื้นท่ีท าความสะอาด หน่วยเป็นตารางเมตร 

 
 ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอืน่ๆ ของอุโมงค์/ทางลอด เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้
ท่ีไม่มี “*” ก ากับ) ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้ว่างไวไ้ด้ โดยนอกจากข้อมูล ปีก่อสร้าง
งบประมาณ และสภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

• ช่ือทางแยก   บนัทึกช่ือทางแยกของอุโมงค/์ทางลอด เช่น ส่ีแยกสีคิ้ว 
• ป๊ัมน ้า   บนัทึกป๊ัมน ้า หน่วยเป็นตวั 
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รูปที ่30 การวดัความกวา้ง และความสูงของอุโมงค์/ทางลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 

กว้าง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่11 สะพานลอยคนเดินข้าม  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของสะพานลอยคนเดินข้าม  เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดยบนัทึก
ต าแหน่ง กม. ของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที ่2 รายละเอยีดทีจ่ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลสะพานลอยคนเดินขา้ม 
ประกอบดว้ย 

• ชนิดสะพานลอยคนเดินขา้ม  บนัทึกชนิดสะพานดงัน้ี 
 1) คอนกรีต  
 2) เหล็ก 

• สะพานยาว   บนัทึกความยาวของสะพานจากตอม่อริมถึงตอม่อริม หน่วยเป็น   
   เมตร เช่น 20 

• ชนิดหลงัคา   บนัทึกชนิดหลงัคาดงัน้ี  
 1) เมทลัชีท  
 2) กระเบ้ือง  
 3) ไม่มีหลงัคา  
 4) อ่ืนๆ  

• จ านวนหลอดไฟ  บนัทึกจ านวนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างตามขนาดของหลอด หน่วยเป็นดวง 
หากไม่มีหลอดไฟใหใ้ส่ 0  

• พื้นท่ีท าความสะอาด บนัทึกพื้นท่ีท าความสะอาด หน่วยเป็นตารางเมตร 
 
 ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอืน่ๆ ของสะพานลอยคนเดินข้าม เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ 
(หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้ว่างไวไ้ด ้โดยนอกจากขอ้มูล ปีก่อสร้าง
งบประมาณ และสภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

• จ านวนช่วง  บนัทึกจ านวนช่วงของสะพาน หน่วยเป็นตวั 
• ทางเดินกวา้ง   บนัทึกความกวา้งของสะพานโดยวดัจากความกวา้งขอบถึงขอบ 

   ทางเดิน หน่วยเป็นเมตร  
• สูงจากถนน   บนัทึกความสูงของสะพานโดยวดัจากผวิทางถึงใตพ้ื้นสะพาน 

   (ส่วนท่ีต ่าท่ีสุด) หน่วยเป็นเมตร  
• บนัไดยาว   บนัทึกความยาวของบนัไดตามแนวระนาบของแม่บนัได หน่วย 

   เป็นเมตร 
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รูปที ่31 ขอ้มูลการวดัขนาดสะพานลอยคนเดินขา้ม 2 ช่วง ความยาว 30 เมตร 
 

• พื้นท่ีหลงัคา   บนัทึกพื้นท่ีหลงัคาหน่วยเป็นตารางเมตร 
• ชนิดหลอดไฟ   บนัทึกชนิดหลอดไฟฟ้าแสงสวา่งดงัน้ี 

 1) แอลพี  
 2) เอชพี 
 3) เอม็วี  
 4) ฟลูออเรสเซนต ์
 5) แอลอีดี 

• จ านวนเสาไฟ  บนัทึกจ านวนเสาไฟ หน่วยเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาว 

สูงจากถนน บันได้ยาว 
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ทรัพย์สินประเภทที ่12 ก าแพงกนัดิน  
 ข้อมูลส่วนที ่1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของก าแพงกันดิน เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบันทึกรายละเอียดข้อมูลก าแพงกันดิน 
ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่ง   บนัทึกต าแหน่งของก าแพงกนัดิน ดงัน้ี 
1) เกาะกลางทางหลกั    
2) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานซา้ยทาง 
3) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานขวาทาง  
4) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ซา้ยทาง 
5) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ขวาทาง 

• ชนิดก าแพง  บนัทึกชนิดก าแพงกนัดิน (ตามแบบมาตรฐาน DWG. No. SP-101,SP-
102,SP-103,SP-104,SP-105) ดงัน้ี 

 1) ชนิดท่ี 1 (Type I ก าแพงก่ออิฐ) 
 2) ชนิดท่ี 2 (Type II ก าแพง คสล. บนฐานแผ)่ 
 3) ชนิดท่ี 3 (Type III ก าแพง คสล. บนเสาเขม็) 
• ความยาว   บนัทึกความยาวรวมของก าแพงกนัดิน หน่วยเป็นเมตร  
• ความสูง   บนัทึกความสูงของก าแพงกนัดิน หน่วยเป็นเมตร 

 
รูปที ่32 การวดัขนาดก าแพงกนัดิน 

 
ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอืน่ๆ ของก าแพงกนัดิน เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่

มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
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ทรัพย์สินประเภทที ่13 ป้ายจราจร  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของป้ายจราจร เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดยบนัทึกต าแหน่ง กม. 
ของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบันทึกรายละเอียดข้อมูลป้ายจราจร 
ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่ง   บนัทึกต าแหน่งป้ายจราจร ดงัน้ี 
1) เกาะกลางทางหลกั    
2) เกาะกลางทางกบัทางขนานซา้ยทาง 
3) เกาะกลางทางกบัทางขนานขวาทาง  
4) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ซา้ยทาง 
5) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ขวาทาง   
6) คร่อมทางหลกัซา้ยทาง 
7) คร่อมทางหลกัขวาทาง   
8) คร่อมทางขนานซา้ยทาง 
9) คร่อมทางขนานขวาทาง  
10) คร่อมทางหลกัทั้งซา้ยและขวาทาง 
11) อ่ืน ๆ เช่น Ramp/Slip/Spur 

• ประเภทป้าย   บนัทึกประเภทป้ายจราจรดงัน้ี 
 1) บงัคบั  
 2) เตือน  
 3) แนะน า 

• โครงสร้างป้าย   บนัทึกตามลกัษณะโครงสร้างป้ายจราจรดงัน้ี  
1) ทัว่ไป    
2) แขวนสูงเสาเด่ียว (over hang)  

 3) แขวนสูงเสาคู่ (over head)  
 4) อ่ืนๆ 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
38 

�          

�          �          

�          

                                                               
 

รูปที ่33 การวดัพื้นท่ีป้ายจราจรรูปแบบต่าง ๆ 
 

• พื้นท่ีแผน่ป้าย   บนัทึกพื้นท่ีป้ายจราจร หน่วยเป็นตารางเมตร 
  

 

 
 

รูปที ่34 ส่วนประกอบของป้ายจราจร (ป้ายเตือน)  
 
 

เสาคอนกรีต 

แผ่นอลูมิเนียมติดสตกิ

เกอร์ 

ป้าย

เตือน 
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ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของป้ายจราจร เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหัวขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” 
ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้ว่างไวไ้ด ้โดยนอกจากขอ้มูล ปีก่อสร้างงบประมาณ และ
สภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

• วสัดุเสาป้าย   บนัทึกชนิดวสัดุเสาป้ายจราจรดงัน้ี 
                1) เหล็ก   
 2) คอนกรีต 

• วสัดุแผน่ป้าย   บนัทึกชนิดวสัดุแผน่ป้ายจราจรดงัน้ี 
 1) อลูมิเนียม  
 2) เหล็ก 

• วสัดุเคร่ืองหมาย   บนัทึกวสัดุเคร่ืองหมายบนแผน่ป้ายจราจรดงัน้ี  
1) พน่สี  
2) สติกเกอร์ 
3) LED 

 จ านวนไฟส่องแผน่ป้าย บนัทึกจ านวนดวงโคมไฟฟ้าแสงสวา่งส่องแผน่ป้าย 
 ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นมากกวา่ 1 รายการท่ีอยูใ่นต าแหน่งและทิศทางเดียวกนั อาทิ ทรัพยสิ์นป้ายจราจร 
ให้บนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ “หมายเหตุ” ให้แตกต่างกนั เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัทรัพยสิ์นแต่ละรายการ 
ป้องกบัปัญหา “ขอ้มูลซ ้ า” 
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ทรัพย์สินประเภทที ่14 เคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง  เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดย
บนัทึก กม. เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลเคร่ืองหมายจราจรบน
ผวิทาง ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่ง   บนัทึกทิศทาง เพื่อระบุต าแหน่งเคร่ืองหมายจราจร  
1) ทางหลกัซา้ยทาง   
2) ทางหลกัขวาทาง 
3) ทางขนานซา้ยทาง   
4) ทางขนานขวาทาง 
5) เกาะกลาง/เส้นกลางถนน  
6) อ่ืนๆ เช่น u - turn หรือ interchange 

• ประเภทเคร่ืองหมาย   บนัทึกตามลกัษณะเคร่ืองหมายจราจร ดงัน้ี 
 1) เส้นจราจร  
 2) เคร่ืองหมายจราจร 
 3) ขอ้ความ 

 
 

รูปที ่35 เคร่ืองหมายจราจรรูปแบบต่าง ๆ 
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• วสัดุท่ีใช ้  บนัทึกตามชนิดวสัดุเคร่ืองหมายจราจรดงัน้ี 
  1) Thermoplastic  
  2) Traffic paint  
  3) Coldplastic paint 

• ขอ้ความ   บนัทึกขอ้ความท่ีเขียนเคร่ืองหมายจราจร เช่น ลดความเร็ว 
• สี    บนัทึกตามลกัษณะสีเคร่ืองหมายจราจรดงัน้ี 

 1) ขาว  
 2) เหลือง 
 3) แดง  
 4) ด า 
 5) น ้าเงิน 

 พื้นท่ีของสี  บนัทึกพื้นท่ีของสีท่ีใชเ้ขียนเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางหรือบริเวณอ่ืน 
ๆ ได้แก่ สีขอบทางเท้า ขอบเกาะแบ่งถนน ฯลฯ เป็นต้น หน่วยเป็น 
ตารางเมตร 

 ความกวา้งเส้นจราจร บนัทึกความกวา้งเส้นจราจร หน่วยเป็นเมตร 
 

 
 

รูปที ่36 เคร่ืองหมายจราจร 
 

 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุก
หวัขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
 ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นมากกวา่ 1 รายการท่ีอยูใ่นต าแหน่งและทิศทางเดียวกนั อาทิ ทรัพยสิ์นป้ายจราจร 
ให้บนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ “หมายเหตุ” ให้แตกต่างกนั เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัทรัพยสิ์นแต่ละรายการ 
ป้องกบัปัญหา “ขอ้มูลซ ้ า” 
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ทรัพย์สินประเภทที ่15 ราวกนัอนัตราย  
 ข้อมูลส่วนที ่1 ต าแหน่งทีต่ั้งของราวกนัอนัตราย เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลเคร่ืองหมายจราจรบน
ผวิทาง ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่ง  บนัทึกต าแหน่งราวกนัอนัตราย ดงัแสดงในรูปท่ี 37 ดงัน้ี 
1) ติดไหล่ทางดา้นซา้ย    
2) ติดกบัเลนขวาของทางขนานซา้ยทาง 
3) ติดกบัเลนซา้ยของทางหลกัซา้ยทาง  
4) ติดกบัเลนขวาของทางหลกัซา้ยทาง 
5) ติดกบัเลนขวาของทางหลกัขวาทาง  
6) ติดกบัเลนซา้ยของทางหลกัขวาทาง 
7) ติดกบัเลนซา้ยของทางขนานขวาทาง  
8) ติดไหล่ทางดา้นขวาทาง 
9) อ่ืน ๆ เช่น Ramp/Slip/Spur 

  
รูปที ่37 ต าแหน่งของราวกนัอนัตราย 

 
• บริเวณ   บนัทึกตามลกัษณะบริเวณท่ีติดตั้งราวกนัอนัตราย (แบบ 

   มาตรฐาน DWG. No. DS-302) ดงัน้ี 
 1) ทางตรง  
 2) ทางโคง้ราบ   
 3) ทางโคง้ตั้ง  
 4) คอสะพาน 
 5) อ่ืนๆ  
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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• ชนิด    บนัทึกชนิดราวกนัอนัตราย ดงัน้ี 
 1) คอนกรีตแบริเออร์   
 2) เหล็กลูกฟูก   
 3) เส้นลวด 
 4) บอ็กซ์บีม    
 5) ไม/้อ่ืน ๆ 
• ความยาว    บนัทึกความยาวของราวกนัอนัตราย  

 

 
 

รูปที ่38 ราวกนัอนัตราย 
 

ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอืน่ๆ ของราวกันอนัตราย เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ 
(หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 

ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นมากกวา่ 1 รายการท่ีอยูใ่นต าแหน่งและทิศทางเดียวกนั อาทิ ทรัพยสิ์นป้าย
จราจร ใหบ้นัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ “หมายเหตุ” ใหแ้ตกต่างกนั เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัทรัพยสิ์นแต่ละ
รายการ ป้องกบัปัญหา “ขอ้มูลซ ้ า” 

 
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
44 

ทรัพย์สินประเภทที ่16 ไฟสัญญาณจราจร  
 ข้อมูลส่วนที ่1 ต าแหน่งที่ตั้งของไฟสัญญาณจราจร เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดยบนัทึกต าแหน่ง 
กม. ของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลไฟสัญญาณจราจร 
ประกอบดว้ย 

• จ านวนเสา   บนัทึกจ านวนเสาในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร หน่วยเป็นตน้ หากไม่มี
ใหบ้นัทึกเป็น 0 

• จงัหวะสัญญาณ  บนัทึกจงัหวะสัญญาณไฟสัญญาณจราจร ดงัน้ี 
 1) 1 จงัหวะ  
 2) 2 จงัหวะ   
 3) 3 จงัหวะ  
 4) 4 จงัหวะ 

 
 

รูปที ่39 ไฟสัญญาณจราจร  
 

 ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอืน่ๆ ของไฟสัญญาณจราจร เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้
ท่ีไม่มี “*” ก ากับ) ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้ว่างไวไ้ด้ โดยนอกจากข้อมูล ปีก่อสร้าง
งบประมาณ และสภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

 ช่ือทางแยก   บนัทึก ช่ือทางแยกท่ีติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เช่น แยกปักธงชยั     ฯลฯ 
เป็นตน้ 

• หมายเลขทางหลกั/ทางรอง  บนัทึกหมายเลขทางหลกั/หมายเลขทางรองท่ีติดตั้ง 
                  ไฟสัญญาณจราจร เช่น 22/3210 

เขางู 

Khao Ngu 
Khao Ngu 
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• กม. ทางรอง   บนัทึกต าแหน่งกิโลเมตรทางรองท่ีติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เช่น  
   135+250 ฯลฯ เป็นตน้ 

• ระบบสัญญาณ   บนัทึกระบบสัญญาณไฟสัญญาณจราจร ดงัน้ี 
  1) VA  
  2) VAC  
  3) FP  
  4) MPC 

• ขนาดดวงโคม   บนัทึกขนาดดวงโคมของไฟสัญญาณจราจร ดงัน้ี 
  1) 200 มม.  
  2) 300 มม.  
  3) 400 มม.  
  4) อ่ืนๆ  
 ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นมากกวา่ 1 รายการท่ีอยูใ่นต าแหน่งและทิศทางเดียวกนั อาทิ ทรัพยสิ์นป้ายจราจร 

ให้บนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ “หมายเหตุ” ให้แตกต่างกนั เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัทรัพยสิ์นแต่ละรายการ 
ป้องกบัปัญหา “ขอ้มูลซ ้ า” 
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ทรัพย์สินประเภทที ่17 ไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางข้าม  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งของไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางข้าม  เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดย
บนัทึกต าแหน่ง กม. ของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลไฟเตือน/ไฟสัญญาณ
ทางขา้ม ประกอบดว้ย 

• ทิศทาง  บนัทึกทิศทางซา้ยทาง กลางทาง ขวาทาง 
• จ านวนเสา    บนัทึกจ านวนเสาในการติดตั้งไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางขา้ม  

    หน่วยเป็นตน้ หากไม่มีใหบ้นัทึกเป็น 0 
• ระบบสัญญาณ    บนัทึกระบบสัญญาณไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางขา้ม ดงัน้ี 

 1) VA  
 2) VAC  
 3) MPC  
 4) FP  
 5) FP Solar cell 

 

 
 

รูปที ่40 ไฟเตือน 
 
 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของไฟเตือนหรือไฟสัญญาณทางข้าม เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกใน
ทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้โดยนอกจากขอ้มูล ปี
ก่อสร้างงบประมาณ และสภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

ดวงโคมขนาด 300 มม. 
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• ช่ือทางแยกหรือสถานท่ีส าคญับริเวณทาง ใหร้ะบุค าวา่สามแยก ส่ีแยกหรือหา้แยก  

หรือวงเวยีนน าหนา้ช่ือเฉพาะ แต่หากเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีไม่ใช่แยกใหร้ะบุช่ือ ท่ีส าคญั 
แทน เช่น ทางขา้มหนา้ รพ. สมเด็จพระยพุราช ฯลฯ เป็นตน้ 

• ขนาดดวงโคม     บนัทึกตามขนาดดวงโคมของไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางขา้ม 
 1) 200 มม.  
 2) 300 มม.     
 3) 400 มม.     
 3) อ่ืนๆ  

• รวมดวงโคม       บนัทึกจ านวนดวงโคมของสัญญาณไฟเตือน/ไฟสัญญาณทาง 
   ขา้มในสีต่างๆ (แดง/เหลือง/เขียว)  

 ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นมากกวา่ 1 รายการท่ีอยูใ่นต าแหน่งและทิศทางเดียวกนั อาทิ ทรัพยสิ์นป้ายจราจร 
ให้บนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ “หมายเหตุ” ให้แตกต่างกนั เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัทรัพยสิ์นแต่ละรายการ 
ป้องกบัปัญหา “ขอ้มูลซ ้ า” 
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ทรัพย์สินประเภทที ่18 ไฟฟ้าแสงสว่าง  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. 
เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบนัทึกรายละเอียดข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่าง 
ประกอบดว้ย 

• ต าแหน่ง   บนัทึกต าแหน่งท่ีไฟฟ้าแสงสวา่งตั้งอยู ่ดงัแสดงในรูปท่ี 41 ดงัน้ี 
1) เกาะกลางทางหลกั    
2) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานซา้ยทาง 
3) เกาะแบ่งทางหลกักบัทางขนานขวาทาง  
4) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ซา้ยทาง 
5) ไหล่ทาง/ทางเทา้ ขวาทาง   
6) อ่ืน ๆ เช่น Ramp/Slip/Spur 

 
รูปที ่41 ต าแหน่งไฟฟ้าแสงสวา่ง 

อน่ึง ถา้เป็นถนนท่ีมี 2 ช่องจราจร ใหเ้ลือกต าแหน่งท่ี 4 หรือ 5  
• ขนาดดวงโคม   บนัทึกขนาดดวงโคมของไฟฟ้าแสงสวา่ง ดงัน้ี 

 1) 135 วตัต ์  
 2) 250 วตัต ์  
 3) 400 วตัต ์  
 4) 1,000 วตัต ์  
 5) อ่ืนๆ  
• ชนิดก่ิง   บนัทึกชนิดก่ิงของไฟฟ้าแสงสวา่ง ดงัน้ี 

  1) ก่ิงเด่ียว   
  2) ก่ิงคู่   
  3) High Mast     
  4) Ceiling   
  5) ก่ิงเกาะเสาไฟฟ้า  
  6) อ่ืน ๆ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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• จ านวนเสา  บนัทึกจ านวนเสาไฟฟ้าแสงสวา่ง หน่วยเป็นตน้ (หากไม่มี ใหใ้ส่ 0) 
 

 
 

รูปที ่42 การวดัระยะห่างระหวา่งเสาและความสูงของไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 

• ชนิดหลอดไฟ   บนัทึกชนิดหลอดไฟ ดงัน้ี 
 1) LP  
 2) HP  
 3) MV  
 4) ฟลูออเรสเซนต ์
 5) LED 
• จ านวนดวงโคม บนัทึกจ านวนดวงโคม หน่วยเป็นดวง 

 
 ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอื่นๆ ของไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ี
ไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้โดยนอกจากขอ้มูล ปีก่อสร้างงบประมาณ 
และสภาพการใชง้านแลว้ ยงัมีหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

• ความสูง  บนัทึกความสูงของเสาไฟฟ้าแสงสวา่ง หน่วยเป็นเมตร 
• ระยะห่างระหวา่งเสา/ดวงโคม  บนัทึกระยะห่างระหวา่งเสาไฟฟ้าแสงสวา่ง หน่วยเป็นเมตร 

35 

เมตร 
9 เมตร 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
50 

 
 

รูปที ่43 การวดัระยะไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 
 ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นมากกวา่ 1 รายการท่ีอยูใ่นต าแหน่งและทิศทางเดียวกนั อาทิ ทรัพยสิ์นป้ายจราจร 
ให้บนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ “หมายเหตุ” ให้แตกต่างกนั เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัทรัพยสิ์นแต่ละรายการ 
ป้องกบัปัญหา “ขอ้มูลซ ้ า” 
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ทรัพย์สินประเภทที ่19 เคร่ืองหมายน าทาง หลกักโิลเมตรและหลกัเขตทาง  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งของเคร่ืองหมายน าทาง หลักกิโลเมตรและหลักเขตทาง เป็นการระบุ
ต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที ่2 รายละเอยีดทีจ่ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลเคร่ืองหมายน าทาง หลกั
กิโลเมตรและหลกัเขตทาง ประกอบดว้ย 

• เป้าสะทอ้นแสง  บนัทึกจ านวนเป้าสะทอ้นแสงตามลกัษณะเป้าสะทอ้นแสงดงัน้ี 
 1) ส่ีเหล่ียม  
 2) กลม  
 3) คางหมู  
 4) อ่ืนๆ  
• ปุ่มสะทอ้นแสง      บนัทึกจ านวนปุ่มสะทอ้นแสงตามลกัษณะปุ่มสะทอ้นแสงดงัน้ี 

1) ปุ่มสะทอ้นแสงหนา้เดียว 
2) ปุ่มสะทอ้นแสง 2หนา้ 
3) ปุ่มสะทอ้นแสงโซล่าเซลล ์
4) ปุ่มแกว้สะทอ้นแสง 
5) อ่ืนๆ  

• หลกัน าทาง  บนัทึกจ านวนหลกัน าทางตามชนิดหลกัน าทางดงัน้ี 
 1) คอนกรีต  
 2) เหล็ก 
 3) พีวซีี (PVC)  
 4) อ่ืนๆ (ระบุในช่องหมายเหตุ) 
• หลกัเขตทาง  บนัทึกจ านวนหลกัเขตทางเป็นตวัเลข  
• หลกักิโลเมตร  บนัทึกจ านวนหลกัตามลกัษณะหลกักิโลเมตรใหญ่  (หลกับอก กม.)และหลกัยอ่ย 

(ทุก 100 หรือ 200 เมตร) 
• ป้ายบอกกิโลเมตร บนัทึกจ านวนป้ายบอกกิโลเมตร ตามลกัษณะป้ายบอกกิโลเมตรหลกั และ

ป้ายยอ่ย (ทุก 100 หรือ 200 เมตร) 
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รูปที ่44 เคร่ืองหมายน าทาง และหลกักิโลเมตร 
 
 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของเคร่ืองหมายน าทาง หลักกิโลเมตรและหลักเขตทาง  เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้ง
ท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
 ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นมากกวา่ 1 รายการท่ีอยูใ่นต าแหน่งและทิศทางเดียวกนั อาทิ ทรัพยสิ์นป้ายจราจร 
ให้บนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ “หมายเหตุ” ให้แตกต่างกนั เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัทรัพยสิ์นแต่ละรายการ 
ป้องกบัปัญหา “ขอ้มูลซ ้ า” 
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ทรัพย์สินประเภทที ่20 ศาลาทางหลวงและทีร่อรถประจ าทาง  
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งของศาลาทางหลวงและที่รอรถประจ าทาง เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด 
โดยบนัทึกต าแหน่ง กม. ของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที ่2 รายละเอยีดทีจ่ าเป็นของทรัพย์สิน การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลศาลาทางหลวงและท่ีรอ
รถประจ าทาง ประกอบดว้ย 

• ทิศทาง   บนัทึกเป็นทิศทางซา้ยทางหรือขวาทาง 
• รูปแบบศาลา   บนัทึกตามรูปแบบศาลาและท่ีรอรถประจ าทาง ดงัน้ี 

1) ศาลาทรงไทย  4  เสา 
2) ศาลาทรงไทย  6  เสา 
3) ศาลาทรงไทย  8  เหล่ียม 
4) ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  
5) ท่ีรอรถประจ าทาง 
6) อ่ืน ๆ 

• ชนิดหลอดไฟ   บนัทึกตามชนิดของหลอดไฟ ดงัน้ี 
 1) หลอดตะเกียบ  
 2) หลอดไส้  
 3) LED  
 4) ฟลูออเรสเซนต ์
 5) อ่ืน ๆ 

 
รูปที ่45 ศาลาทางหลวง 

ข้อมูลส่วนที ่3 ข้อมูลอืน่ๆ ของศาลาทางหลวงและที่รอรถประจ าทาง เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึก
ในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ีไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
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ทรัพย์สินประเภทที ่21 บริเวณข้างทาง  
 ข้อมูลส่วนที ่1 ต าแหน่งทีต่ั้ง ของบริเวณข้างทาง เป็นการระบุต าแหน่งแบบช่วง โดยบนัทึก กม. เร่ิมตน้ 
และ กม. ส้ินสุดของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.1) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน  การบนัทึกรายละเอียดข้อมูลบริเวณข้างทาง 
ประกอบดว้ย 

• ระยะทาง  บนัทึกระยะทางหรือความยาวของบริเวณขา้งทาง หน่วยเป็น 
   กิโลเมตร เช่น 0.500  

 
รูปที ่46 การวดัระยะความกวา้งเขตทาง (R.O.W) 

 
• ทิศทาง  บนัทึกเป็นทิศทางซา้ยทางหรือขวาทาง 
• ความกวา้งลาดขา้งทาง  บนัทึกความกวา้งลาดขา้งทางตามแนวลาด เพื่อใชใ้นการระบุพื้นท่ีตดั

หญา้ หน่วยเป็นเมตร 
• ความกวา้งเขตทาง  บนัทึกความกวา้งจากก่ึงกลางถนนถึงหลกัเขตทาง หน่วยเป็นเมตร 
• ตน้ไมท่ี้ตอ้งบ ารุงรักษา  บนัทึกพื้นท่ีหรือจ านวนตน้ของตน้ไมท่ี้ตอ้งบ ารุงรักษา  ดงัน้ี 

1) ไมพุ้ม่/ไมด้อก/ไมป้ระดบั  
2) ไมย้นืตน้ 

• พื้นท่ีตดัหญา้ขา้งทาง บนัทึกพื้นท่ีตดัหญา้ขา้งทาง หน่วยเป็นตารางเมตร 
• พื้นท่ีถางป่า บนัทึกพื้นท่ีถางป่า หน่วยเป็นตารางเมตร 
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รูปที ่47 บริเวณขา้งทาง  
 

 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของบริเวณข้างทาง เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกในทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ี
ไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้ 
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ทรัพย์สินประเภทที ่22 อาคาร  
 ขอ้มูลของทรัพยสิ์นดงักล่าวไดเ้ช่ือมโยงมาจากระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นนอกเขตทาง ผูใ้ช้ตอ้ง
บันทึกข้อมูลพื้นท่ีรอบอาคารส าหรับตัดหญ้าเพิ่ม เพื่อน าไปเป็นส่วนในการค านวณความต้องการ
งบประมาณงานบ ารุงปกติ และเพื่อใหมี้รายละเอียดของอาคารส านกังานท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง 
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้ง ของอาคาร เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดยบนัทึกต าแหน่ง กม. ของ
ทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน เป็นการเช่ือมโยงรายละเอียดของขอ้มูลอาคาร ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

• ทิศทาง   เช่ือมโยงทิศทางซา้ยทาง ขวาทาง หรือเกาะกลาง 
• ช่ืออาคาร   เช่ือมโยงช่ือเฉพาะของอาคารหรือช่ือตามลกัษณะการใชง้าน เช่น  
    โรงเก็บพสัดุหมวดการทาง ฯลฯ เป็นตน้ 
• การใชป้ระโยชน์ของอาคาร เช่ือมโยงตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี     

 1) อาคารส านกังาน  
 2) อาคารท่ีพกัอาศยั  
 3) อาคารเก็บพสัดุ  
 4) อาคารโรงงาน  
 5) อาคารหอประชุม  
 6) โรงอาหาร 
 7) อ่ืนๆ (ระบุช่องหมายเหตุ) 
• โครงสร้างอาคาร  เช่ือมโยงชนิดโครงสร้างอาคาร  

 1) คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 2) เหล็ก 
 3) คร่ึงไมค้ร่ึงคอนกรีต  
 4) ไม ้
 5) อ่ืนๆ (ระบุ) 
• พื้นท่ีรอบอาคารส าหรับตดัหญา้  บนัทึกพื้นท่ีรอบอาคารส าหรับตัดหญ้า หน่วยเป็น

ตารางเมตร 
 
 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของอาคาร เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกทุกหัวขอ้ (หัวขอ้ท่ีไม่มี “*” 
ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้  
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รูปที ่48 อาคาร 
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ทรัพย์สินประเภทที ่23 ทีด่ินนอกเขตทาง  
 ขอ้มูลของทรัพยสิ์นดงักล่าวไดเ้ช่ือมโยงมาจากระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นนอกเขตทาง โดยผูใ้ชต้อ้ง
บนัทึกขอ้มูลพื้นท่ีตดัหญา้ และพื้นท่ีถางป่าเพื่อน าไปเป็นส่วนในการค านวณความตอ้งการงบประมาณงาน
บ ารุงปกติ และเพื่อใหมี้รายละเอียดของท่ีดินนอกเขตทางครบถว้นและถูกตอ้ง 
 ข้อมูลส่วนที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งของที่ดินนอกเขตทาง เป็นการระบุต าแหน่งแบบจุด โดยบนัทึกต าแหน่ง 
กม. ของทรัพยสิ์น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ (1.2) 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จ าเป็นของทรัพย์สิน การเช่ือมโยงรายละเอียดขอ้มูลท่ีดินนอกเขตทาง 
ประกอบดว้ย 

• ทิศทาง   เช่ือมโยงเป็นทิศทางซา้ยทางหรือขวาทาง 
• เน้ือท่ี    เช่ือมโยงเน้ือท่ีของท่ีดินสงวนนอกเขตทาง ในรูปแบบ  

                                     ไร่-งาน-ตารางวา 
• การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เช่ือมโยงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
• พื้นท่ีตดัหญา้  บนัทึกพื้นท่ีตดัหญา้ หน่วยเป็นตารางเมตร 
• พื้นท่ีถางป่า  บนัทึกพื้นท่ีถางป่า หน่วยเป็นตารางเมตร 
• ราคาท่ีดินทั้งหมด เช่ือมโยงราคาท่ีดิน หน่วยเป็นบาท 

 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ ของที่ดินนอกเขตทาง เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งท าการบนัทึกทุกหวัขอ้ (หวัขอ้ท่ี
ไม่มี “*” ก ากบั) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกบนัทึกหรือเวน้วา่งไวไ้ด ้
  

 
 

รูปที ่49 การบนัทึกขอ้มูลท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 
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2. การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงด้วยผู้ใช้งานระดับแขวงทางหลวง  
1. เขา้ระบบโดยเปิด บราวน์เซอร์ Firefox หรือ Google Chrome หรือ Internet Explorer 10.0 ข้ึนไป 
2. เขา้ http://roadassets.trec.in.th 

จะพบหนา้จอ ดงัรูป 
 

 
 
ส าหรับ “ผูใ้ชง้านระดบั แขวงทางหลวง” สามารถเขา้ใชง้านเมนูต่างๆได ้ดงัน้ี 

 
เมนูหลกัส าหรับบริหารจดัการทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย 

 ค้นหาและสรุปผล : หนา้ส าหรับการคน้หาขอ้มูล และ ดูสรุปปริมาณทรัพยสิ์น 
 แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน : หนา้ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ข และ น าเขา้ทรัพยสิ์น 
 ค่าเร่ิมต้นค านวณงบประมาณแขวงทางหลวง : ก าหนดค่าเร่ิมตน้การค านวณงบประมาณของแขวง

ทางหลวง 
 ค่าเร่ิมต้นจัดสรรงบประมาณแขวงทางหลวง : ก าหนดค่าเร่ิมตน้การจดัสรรงบประมาณของแขวง

ทางหลวง 
 สรุปงบประมาณ(21600)แขวง: สรุปงบประมาณและการกระจายเงินตามงานของแขวงทางหลวง 
 จัดสรรงบซ่อมบ ารุงสายทางแขวง: สรุปงบประมาณและการกระจายเงินตามงานของแขวง 
 รายงานประมาณการแขวง : สรุปรายงานประมาณการของแขวง 

 

http://roadassets.trec.in.th/
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2.1 ค้นหาและสรุปผล: หนา้คน้หาและสรุปผลประกอบไปดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1: ส่วนของการสืบคน้ขอ้มูล 
 

 
 
ประกอบดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลตามสายทาง 
 

 
การสืบคน้ขอ้มูลตามพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 

 
 
การสืบคน้ขอ้มูลตามต าแหน่งพิกดัปัจจุบนั 
 

 
*** ทั้งน้ี ผูใ้ชง้านตอ้งยนิยอมใหร้ะบบเขา้ถึงต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ชง้านผา่นทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ 
มือถือ *** 
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การสืบคน้ขอ้มูลตามประเภททรัพยสิ์น 
 

 
 
ส่วนท่ี 2: การแสดงผลสรุปปริมาณทรัพยสิ์นในรูปแบบตาราง 
 

 
 
ในรายงานสรุปปริมาณทรัพยสิ์นในรูปแบบตาราง ผูใ้ชง้านสามารถ Export ขอ้มูลได ้3 รูปแบบไดแ้ก่ 
Microsoft Excel, Microsoft Word, และ PDF  
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โดยมีรายละเอียดรายงานต่างๆ ดงัน้ี 
สรุปปริมาณทรัพยสิ์นของเขต 

 
 
สรุปปริมาณทรัพยสิ์นของแขวง 

 
 
สรุปปริมาณทรัพยสิ์นของหมวด 
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สรุปปริมาณทรัพยสิ์นของสายทาง 

 
ส่วนท่ี 3: การแสดงผลสรุปปริมาณทรัพยสิ์นในรูปแบบแผนท่ี 

 
การใชง้านหนา้คน้หาและสรุปผล มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการสืบคน้ขอ้มูล 

 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  
ขั้นตอนท่ี 3 ระบบจะแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบตาราง และ แผนท่ี 
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ขั้นตอนท่ี 4 หากตอ้งการสืบคน้ใหม่ ใหก้ดปุ่ม  
 
ส่วนท่ี 4: การแสดงรายการทรัพยสิ์น 
เม่ือกดคลิกท่ีปุ่ม “รายการทรัพยสิ์น” ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการทรัพยสิ์นท่ีคน้หาบนหนา้จอระบบ 
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2.2 แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน: หนา้แกไ้ขขอ้มูลทรัพยสิ์น มีหนา้จอระบบส าหรับการบริหารจดัการทรัพยสิ์น 
ประกอบดว้ย 

 ค้นหาข้อมูลทรัพย์สิน : หนา้ส าหรับการคน้หารายการทรัพยสิ์น 
 เพิม่/แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน : หนา้ส าหรับการเพิ่ม/ปรับปรุงแกไ้ขทรัพยสิ์น 
 น าเข้าข้อมูลทรัพย์สิน : หนา้ส าหรับการน าเขา้ทรัพยสิ์นผา่นทาง Excel Template 

 
ค้นหาข้อมูลทรัพย์สิน : หนา้ส าหรับการคน้หารายการทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1: ส่วนของการสืบคน้ขอ้มูล 

 
ส่วนท่ี 2: ส่วนของการแสดงรายการทรัพยสิ์น 

 
การใชง้านหนา้คน้หารายการทรัพยสิ์น มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการสืบคน้ขอ้มูล 
 

 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  
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ขั้นตอนท่ี 3 ระบบจะแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบตาราง 

 
 

ขั้นตอนท่ี 4 หากตอ้งการสืบคน้ใหม่ ใหก้ดปุ่ม  
 
เพิม่/แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน : หนา้จอแบบฟอร์มส าหรับการเพิ่ม/ปรับปรุงแกไ้ขทรัพยสิ์น โดยมีประเภท
ทรัพยสิ์นทั้งหมด 23 ประเภท ประกอบดว้ย 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่1: ผวิทางและไหล่ทาง ประกอบดว้ย 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งผวิทางและไหล่ทาง 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของผวิทางและไหล่ทางทั้งหมด  
 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ทางหลกั ทางขนาน 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย 
 ความกวา้งถนน , ซา้ยทาง (ม.), ขวาทาง (ม.) 
 ความกวา้งผวิทาง , ซา้ย (ม.), ขวา (ม.) 
 ชนิดผวิทาง, จ  านวนช่องจราจร, ชนิดไหล่ทาง 
 ความกวา้งไหล่ทาง, ซา้ย (ม.), ขวา (ม.) 
 ลกัษณะของดินเดิม, อายกุารบริการของผวิทาง (ปี) 
 ปริมาณจราจร (คนั/วนั), สัดส่วนปริมาณรถบรรทุก (%) 
 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 
 

 
โดยขอ้มูลผวิทางและไหล่ทางจะมีการดึงขอ้มูลมาจากระบบ Roadnet 
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การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นผวิทางและไหล่ทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ผวิทางและไหล่ทาง” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
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ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นผวิทางและไหล่ทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 
 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
70 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 
 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นผวิทางและไหล่ทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 
 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
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ทรัพย์สินประเภทที ่2: ทางเท้า ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งทางเทา้ 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของทางเทา้ทั้งหมด  
 ทิศทาง ไดแ้ก่ ซา้ยทาง ขวาทาง 

 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ความกวา้ง (ม.) 
 ความยาว (ม.) 
 ชนิดทางเทา้ ไดแ้ก่ ตวัหนอน, คอนกรีตเทในท่ี, แอสฟัลตค์อนกรีต, แผน่คอนกรีตปูทางเทา้ 
 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 
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การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นทางเทา้ มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ทางเทา้” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 
 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นทางเทา้ มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 
 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นทางเทา้ มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่3: ทางเช่ือม ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งทางเช่ือม 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 ต าแหน่งท่ีตั้งกม. ของทางเช่ือม  
 ทิศทาง ไดแ้ก่ ซา้ยทาง ขวาทาง 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ประเภททางเช่ือม 
 รายละเอียดทางเช่ือม 
 ขนาดของทางเช่ือม เช่น กวา้ง, ยาว, พื้นท่ีทางเช่ือม 
 ชนิดผวิทางเช่ือม ไดแ้ก่ คอนกรีต ลาดยาง หินคลุก/ลูกรัง 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
  
การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นทางเช่ือม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ทางเช่ือม” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 
 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นทางเช่ือม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
การลบทรัพยสิ์นทางเช่ือม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่4: ทางจักรยาน ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งทางจกัรยาน 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของทางจกัรยานทั้งหมด  
 ทิศทาง ไดแ้ก่ ซา้ยทาง ขวาทาง 

 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ชนิดผวิทาง ไดแ้ก่ คอนกรีต ลาดยาง หินคลุก/ลูกรัง 
 ความกวา้งผวิทาง (ม.) 
 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 
 

 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นทางจกัรยาน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ทางจกัรยาน” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นทางจกัรยาน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 
 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นทางจกัรยาน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 
 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่5: เกาะแบ่งถนน ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งเกาะแบ่งถนน 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของเกาะแบ่งถนน  
 ต าแหน่งเกาะแบ่งถนน 
 ระยะทางทั้งหมดของเกาะแบ่งถนน 

 

 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ความกวา้งเกาะ (ม.), พื้นท่ีเกาะ (ตร ม.) 
 รูปทรงเกาะ, ชนิดเกาะ 
 ตน้ไมท่ี้ตอ้งบ ารุงรักษา, พื้นท่ีท าความสะอาด (ตร ม.) 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นเกาะแบ่งถนน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “เกาะแบ่งถนน” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นเกาะแบ่งถนน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
การลบทรัพยสิ์นเกาะแบ่งถนน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่6: ท่อระบายน า้ ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งท่อระบายน ้า 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของท่อขา้งทาง หรือ กม.ท่ีตั้งของท่อลอดทาง และ ท่อระบายน ้าจากสะพาน  
 ต าแหน่งของท่อระบายน ้า 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ชนิดท่อ, ชนิดวสัดุ 
 ขนาดท่อ, จ  านวนแถว และ ความยาว/แถว 
 จ านวนบ่อพกั,  จ  านวนป๊ัมน ้า 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นท่อระบายน ้า มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ท่อระบายน ้า” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นท่อระบายน ้า มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นท่อระบายน ้ า มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่7: รางระบายน า้ ประกอบดว้ย 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งรางระบายน ้า 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของรางระบายน ้า  
 ต าแหน่งรางระบายน ้า 

 

 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ชนิดรางระบายน ้า 
 ความกวา้งเฉล่ียรางระบายน ้า, ความสูงของรางระบายน ้า 
 ปริมาตร และ พื้นท่ีหนา้ตดั ของรางระบายน ้า 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นรางระบายน ้า มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “รางระบายน ้า” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นรางระบายน ้า มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
91 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 
 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นรางระบายน ้า มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่8: สะพานและทางยกระดับ ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งสะพานและทางยกระดบั 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของสะพานและทางยกระดบั 
 ต าแหน่งสะพานและทางยกระดบั 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ช่ือสะพาน/ล าน ้า/แยก/ทางรถไฟ 
 ชนิดโครงสร้าง, ช่วงสะพาน, รวมความยาว 
 ความกวา้งผวิจราจร, ไหล่ทาง, ทางเทา้ 
 ชนิด และ พื้นท่ีลาดคอสะพาน,  ชนิดราวสะพาน 
 พื้นท่ีท าความสะอาด 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นสะพานและทางยกระดบั มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “สะพานและทางยกระดบั” 

 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 

ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั 
จากนั้น เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือก
ทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง 
(กม.) ใหอ้ตัโนมติั 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นสะพานและทางยกระดบั มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นสะพานและทางยกระดบั มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่9: สะพานกลบัรถ ประกอบดว้ย 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งสะพานกลบัรถ 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของสะพานกลบัรถ 
 ต าแหน่งสะพานกลบัรถ 

 

 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ชนิดสะพาน 
 ความกวา้ง ความยาว ความสูง (ม.) 
 พื้นท่ีลาดคอสะพาน (ตร ม.) 
 ชนิดราวสะพาน 
 พื้นท่ีท าความสะอาด (ตร ม.) 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 
 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นสะพานกลบัรถ มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “สะพานกลบัรถ” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นสะพานกลบัรถ มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นสะพานกลบัรถ มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่10: อุโมงค์/ทางลอด ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งอุโมงค/์ทางลอด 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของอุโมงค/์ทางลอด 
 ต าแหน่งอุโมงค/์ทางลอด 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ช่ือทางแยก 
 ความกวา้ง ความยาว ความสูง (ม.) 
 จ านวนช่องจราจร 
 ไฟแสงสวา่ง 
 พื้นท่ีท าความสะอาด (ตร ม.) 
 ป๊ัมน ้า 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นสะพานกลบัรถ มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “อุโมงค/์ทางลอด” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 

ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นอุโมงค/์ทางลอด มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นอุโมงค/์ทางลอด มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่11: สะพานลอยคนเดินข้าม ประกอบดว้ย 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งสะพานลอยคนเดินขา้ม 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของสะพานลอยคนเดินขา้ม 
 ต าแหน่งสะพานลอยคนเดินขา้ม 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ชนิดโครงสร้าง, สะพานยาว (ม.), จ านวนช่วง (ตวั)  
 ทางเดินกวา้ง (ม.), สูงจากถนน (ม.), บนัไดยาว (ม.)  
 ชนิดหลงัคา, พื้นท่ีหลงัคา (ตร.ม.) 
 ชนิดหลอดไฟ, จ านวนหลอดไฟ (ดวง) 
 จ านวนเสาไฟ (ตน้) 
 พื้นท่ีท าความสะอาด (ตร.ม.) 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นสะพานลอยคนเดินขา้ม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “สะพานลอยคนเดินขา้ม” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 

ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นสะพานลอยคนเดินขา้ม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 
 

 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นสะพานลอยคนเดินขา้ม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่12: ก าแพงกนัดิน ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งก าแพงกนัดิน 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้, กม. ส้ินสุด ของก าแพงกนัดิน 
 ต าแหน่งก าแพงกนัดิน 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ชนิดก าแพง 
 ความยาว (ม.) 
 ความสูง (ม.) 

 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 
 

 
 
 
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นก าแพงกนัดิน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ก าแพงกนัดิน” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 
 

ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นก าแพงกนัดิน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นก าแพงกนัดิน มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่13: ป้ายจราจร ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งป้ายจราจร 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. ท่ีตั้ง ของป้ายจราจร 
 ต าแหน่งป้ายจราจร 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ประเภทป้าย 
 โครงสร้างป้าย 
 วสัดุเสาป้าย 
 พื้นท่ีแผน่ป้าย (ตร.ม) 
 วสัดุแผน่ป้าย 
 วสัดุเคร่ืองหมาย 
 จ านวนไฟส่องแผน่ป้าย (ดวง) 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
110 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นป้ายจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ป้ายจราจร” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 

ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นป้ายจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
 
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นป้ายจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่13: ป้ายจราจร ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งป้ายจราจร 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. ท่ีตั้ง ของป้ายจราจร 
 ต าแหน่งป้ายจราจร 

 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ประเภทป้าย 
 โครงสร้างป้าย 
 วสัดุเสาป้าย 
 พื้นท่ีแผน่ป้าย (ตร.ม) 
 วสัดุแผน่ป้าย 
 วสัดุเคร่ืองหมาย 
 จ านวนไฟส่องแผน่ป้าย (ดวง) 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มทรัพยสิ์นป้ายจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ป้ายจราจร” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 

ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นป้ายจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ให้กดปุ่ม  
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นป้ายจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่14: เคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งเคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้ และ กม.ส้ินสุด ของเคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง 
 ต าแหน่งเคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 วสัดุท่ีใช ้
 ประเภทเคร่ืองหมาย 
 สี 
 พื้นท่ีของสี (ตร.ม) 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มเคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 

ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
 
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่15: ราวกนัอนัตราย ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งราวกนัอนัตราย 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้ และ กม.ส้ินสุด ของราวกนัอนัตราย 
 ต าแหน่งราวกนัอนัตราย 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 บริเวณ 
 ชนิด 
 ความยาว (ม.) 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มราวกนัอนัตราย มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ราวกนัอนัตราย” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 

ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นราวกนัอนัตราย มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นราวกนัอนัตราย มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่16: ไฟสัญญาณจราจร ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งไฟสัญญาณจราจร 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. ท่ีตั้งของไฟสัญญาณจราจร 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ช่ือทางแยก, หมายเลขทางรอง/ช่ือทางรอง, กม.ทางรอง 
 จ านวนเสา (ตน้), จงัหวะสัญญาณ, ระบบสัญญาณ 
 ขนาดดวงโคม, รวมจ านวนดวงโคม 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มไฟสัญญาณจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ไฟสัญญาณจราจร” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นไฟสัญญาณจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นไฟสัญญาณจราจร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 

 
127 

ทรัพย์สินประเภทที ่17: ไฟเตือนหรือไฟสัญญาณทางข้าม ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งไฟเตือนหรือไฟสัญญาณทางขา้ม 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. ท่ีตั้งของไฟเตือนหรือไฟสัญญาณทางขา้ม 
 ทิศทาง ไดแ้ก่ ซา้ยทาง กลางทาง ขวาทาง 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ช่ือทางแยกหรือสถานท่ีส าคญับริเวณทาง 
 จ านวนเสา (ตน้) 
 ระบบสัญญาณ 
 ขนาดดวงโคม 
 รวมจ านวนดวงโคม 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มไฟเตือนหรือไฟสัญญาณทางขา้ม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ไฟเตือนหรือไฟสัญญาณทางขา้ม” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นไฟเตือนหรือไฟสัญญาณทางขา้ม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นไฟเตือนหรือไฟสัญญาณทางขา้ม มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่18: ไฟฟ้าและแสงสว่าง ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้ และ กม.ส้ินสุด ของไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
 ต าแหน่งของไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

 
 

ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ขนาดดวงโคม, ชนิดก่ิง 
 จ านวนเสา (ตน้), ความสูง (ม.) 
 ระยะห่างระหวา่งเสา/ดวงโคม (ม.) 
 ชนิดหลอดไฟ, จ านวนดวงโคม (ดวง) 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มไฟฟ้าและแสงสวา่ง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ไฟฟ้าและแสงสวา่ง” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นไฟฟ้าและแสงสวา่ง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นไฟฟ้าและแสงสวา่ง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่19: เคร่ืองหมายน าทาง หลกักโิลเมตรและหลักเขตทาง ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งเคร่ืองหมายน าทาง หลกักิโลเมตรและหลกัเขตทาง 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้ และ กม.ส้ินสุด ของเคร่ืองหมายน าทาง หลกักิโลเมตรและหลกัเขตทาง 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
ชนิดเป้าสะท้อนแสง 
 ส่ีเหล่ียม (อนั) 
 กลม (อนั) 
 คางหมู (อนั) 
 อ่ืนๆ (อนั) 
 รวมจ านวนเป้าสะทอ้นแสง (อนั)  
ชนิดปุ่มสะท้อนแสง 
 ปุ่มสะทอ้นแสงหนา้เดียว (อนั) 
 ปุ่มสะทอ้นสองหนา้ (อนั) 
 ปุ่มสะทอ้นแสงโซล่าเซลล ์(อนั) 
 ปุ่มแกว้สะทอ้นแสง (อนั) 
 อ่ืนๆ (อนั) 
 รวม จ านวนปุ่มสะทอ้นแสง (อนั) 
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ชนิดหลกัน าทาง 
 คอนกรีต (อนั) 
 เหล็ก (อนั) 
 พีวซีี (อนั) 
 อ่ืนๆ (อนั) 
 รวมจ านวนหลกัน าทาง (อนั) 
 จ านวนหลกัเขตทาง (อนั)  
ชนิดหลกักโิลเมตร  
 หลกัใหญ่ (อนั) 
 หลกัยอ่ย (อนั) 
 ป้ายบอก กม.(ติดราวสะพาน) (อนั) 
 รวมจ านวนหลกักิโลเมตร (อนั) 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มเคร่ืองหมายน าทาง หลกักิโลเมตรและหลกัเขตทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “เคร่ืองหมายน าทาง หลกักิโลเมตรและหลกัเขตทาง” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นเคร่ืองหมายน าทาง หลกักิโลเมตรและหลกัเขตทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ให้กดปุ่ม  
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นเคร่ืองหมายน าทาง หลกักิโลเมตรและหลกัเขตทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่20: ศาลาทางหลวงและที่รอรถประจ าทาง ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งศาลาทางหลวงและท่ีรอรถประจ าทาง 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. ท่ีตั้ง ของศาลาทางหลวงและท่ีรอรถประจ าทาง 
 ต าแหน่งของศาลาทางหลวงและท่ีรอรถประจ าทาง 

 
 

ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 รูปแบบศาลา 
 ชนิดหลอดไฟ  
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มศาลาทางหลวงและท่ีรอรถประจ าทางมีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ศาลาทางหลวงและท่ีรอรถประจ าทาง” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 
 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นศาลาทางหลวงและท่ีรอรถประจ าทางมีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นศาลาทางหลวงและท่ีรอรถประจ าทางมีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพย์สินประเภทที ่21: บริเวณข้างทาง ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งบริเวณขา้งทาง 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 กม. เร่ิมตน้และ กม.ส้ินสุด ของบริเวณขา้งทาง 
 ต าแหน่งของบริเวณขา้งทาง 

 
 

ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
- ความกวา้งลาดขา้งทาง (ม.), ความกวา้งเขตทาง (ม.) 
- พื้นท่ีตดัหญา้ขา้งทาง กวา้ง (ม.), พื้นท่ีถางป่า (ตร.ม) 
- ตน้ไมท่ี้ตอ้งบ ารุงรักษา 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มบริเวณขา้งทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “บริเวณขา้งทาง” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นบริเวณขา้งทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การลบทรัพยสิ์นบริเวณขา้งทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
ทรัพย์สินประเภทที ่22: อาคาร  ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งอาคาร 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 ต าแหน่ง กม.ท่ีตั้งของอาคาร  
 ทิศทางไดแ้ก่ ซา้ยทาง ขวาทาง เกาะกลาง/เส้นกลางถนน 
 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 ช่ืออาคาร 
 การใชป้ระโยชน์อาคาร 
 โครงสร้างอาคาร 
 พื้นท่ีรอบอาคารส าหรับตดัหญา้ (ตร.ม) *  
* พื้นท่ีรอบอาคารส าหรับตดัหญา้เป็นขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านตอ้งกรอกเพื่อใชใ้นการค านวณงบประมาณ 

 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
การใชง้านหนา้เพิ่มอาคาร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “อาคาร” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นอาคาร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
 
การลบทรัพยสิ์นอาคาร มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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ทรัพยสิ์นประเภทท่ี 23: ท่ีดินนอกเขตทาง  ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งท่ีดินนอกเขตทาง 
 ทางหลวงหมายเลข, หมายเลขตอนควบคุม 
 ต าแหน่ง กม.ท่ีตั้งของท่ีดินนอกเขตทาง  
 ทิศทางไดแ้ก่ ซา้ยทาง ขวาทาง 
 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
 

 
 

ขอ้มูลส่วนท่ี 2 รายละเอียดท่ีจ าเป็นของทรัพยสิ์น 
 เน้ือท่ี (ตร.ว) 
 การใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน 
 พื้นท่ีตดัหญา้ (ตร.ม) *  
 พื้นท่ีถางป่า (ตร.ม) *  
* พื้นท่ีตดัหญา้ และ พื้นท่ีถางป่าเป็นขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านตอ้งกรอกเพื่อใชใ้นการค านวณงบประมาณ 

 
 
ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ สภาพการใชง้าน เป็นตน้ 

 



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทางหลวง 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) Department Of Highways (DOH) 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 

โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงโครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง 
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การใชง้านหนา้เพิ่มท่ีดินนอกเขตทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์นเป็น “ท่ีดินนอกเขตทาง” 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกต าแหน่งท่ีตั้ง 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
 
ในการกรอกทางหลวงหมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุม ผูใ้ชง้านตอ้งพิมพต์วัเลขอยา่งนอ้ย 1 ตวั จากนั้น 
เลือกขอ้มูลจาก List ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถพิมพท์ั้งหมด แลว้กด Enter ได ้หลงัจากท่ี เลือกทางหลวง
หมายเลข และ หมายเลขตอนควบคุมแลว้ ระบบจะท าการค านวณพิกดั (Lat/Long) และ ระยะทาง (กม.) ให้
อตัโนมติั 
 
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดทรัพยสิ์น 
 

 
* หมายถึงขอ้มูลท่ีบงัคบัตอ้งกรอก 
ขั้นตอนท่ี 4 กรอกรายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
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การใชง้านหนา้แกไ้ขทรัพยสิ์นท่ีดินนอกเขตทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบเปิดแบบฟอร์มขอ้มูลส าหรับการแกไ้ข 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หลงัจากการแกไ้ข 

ในกรณีท่ีตอ้งการรีเซตขอ้มูล ใหก้ดปุ่ม  
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การลบทรัพยสิ์นท่ีดินนอกเขตทาง มีล าดบัข้ึนตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการแกไ้ข จากหนา้คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์น 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่ม  ทา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะท าการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นนั้น ออกจากระบบ 
 
น าเข้าข้อมูลทรัพย์สิน : หนา้ส าหรับการน าเขา้ขอ้มูลทรัพยสิ์นผา่นทาง Excel Template ประกอบดว้ย 
 

 
ส่วนท่ี 1 ดาวน์โหลด Template  
เป็นส่วนท่ีผูใ้ชง้านสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด Template ไปใชใ้นการกรอกขอ้มูล 
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ส่วนท่ี 2 น าเขา้ขอ้มูล  
เม่ือผูใ้ชง้านจดัเตรียมขอ้มูลในรูปแบบ Excel Template เรียบร้อยแลว้ ผูใ้ชง้าน สามารถน าเขา้ขอ้มูลได ้ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภททรัพยสิ์น 

 
ขั้นตอนท่ี 2 เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการน าเขา้ 

 
ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม  
 
ผลการอพัโหลด จะแสดงขอ้มูลข้ึนมาบนหนา้จอ หลงัจากระบบไดท้ าการน าเขา้ขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
 
เมนูหลกัส าหรับการค านวณและจดัสรรงบประมาณประจ าปี ประกอบดว้ย 

 ก าหนดปีงบประมาณ: ก าหนดปีงบประมาณส าหรับการจดัสรรงบประมาณ 
 ค่าเร่ิมต้นค านวณงบประมาณแขวง : ก าหนดค่าเร่ิมตน้การค านวณงบประมาณของแขวง 
 ค่าเร่ิมต้นจัดสรรงบประมาณแขวง : ก าหนดค่าเร่ิมตน้การจดัสรรงบประมาณของแขวง 
 สรุปงบประมาณแขวง: สรุปงบประมาณและการกระจายเงินตามงานของแขวง 
 สรุปงบประมาณ[21600]ของแขวง: สรุปงบสนบัสนุนงานปกติประจ าปีของแขวง 
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โดยมีรายละเอียดในแต่ละเมนู ดงัน้ี 
ก าหนดปีงบประมาณ: ก าหนดปีงบประมาณส าหรับการจดัสรรงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการก าหนดปีงบประมาณปัจจุบนั จากเมนู“ก าหนดปีงบประมาณ” จะปรากฏแบบฟอร์ม ดงัรูป 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ผูใ้ชง้านกรอกเลขปีงบประมาณปัจจุบนั 
ขั้นตอนท่ี 2 ผูใ้ชง้านเลือกปีงบประมาณยอ้นหลงั เพื่อก าหนดค่าตั้งตน้ของขอ้มูลส าหรับปีงบประมาณ
ปัจจุบนั 

ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่ม   เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
2.3 ตั้งค่าเร่ิมต้นการค านวนงบประมาณ (แขวง) : ก าหนดค่าเร่ิมตน้การค านวณงบประมาณของแขวง โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนด [21600] 

 
1. ระบบจะแสดงขอ้มูลของแขวงท่ีผูใ้ชส้ังกดัอยูแ่ต่ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดห้ากตอ้งการแกไ้ข

ขอ้มูล ผูใ้ชต้อ้งแกไ้ขผา่นเมนูของ สร. เท่านั้น 

2. กดปุ่ม  เพื่อยนืยนัตั้งค่าตวัแปร 
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ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดโครงการก่อสร้าง 

 
1. ผูใ้ชเ้ลือกเขตท่ีตอ้งการกรอกขอ้มูล 
2. ระบบจะท าการดึงรายการแขวงท่ีอยูใ่นเขตท่ีผูใ้ชเ้ลือกมาแสดงผล ผูใ้ชเ้ลือกแขวงท่ีตอ้งการ

กรอกขอ้มูล 
3. ระบบจะท าการดึงรายการหมวดท่ีอยูใ่นแขวงท่ีผูใ้ชเ้ลือกมาแสดงผล ผูใ้ชเ้ลือกหมวดท่ีตอ้งการ

กรอกขอ้มูล 
4. ระบบจะแสดงขอ้มูลของแขวงท่ีผูใ้ชส้ังกดัอยู ่แต่ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดห้ากตอ้งการแกไ้ข

ขอ้มูล ผูใ้ชต้อ้งแกไ้ขผา่นเมนูของ สร. เท่านั้น 

5. กดปุ่ม  เพื่อยนืยนัตั้งค่าตวัแปร 
 
2.4 ตั้งค่าเร่ิมต้นการจัดสรรงบประมาณ (แขวง) : ก าหนดค่าเร่ิมตน้การจดัสรรงบประมาณของแขวง โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1. ก าหนดเปอร์เซ็นตค์่าแรง ค่าเช่าเคร่ืองจกัร ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง และค่าวสัดุ 

 
 

1. ผูใ้ชเ้ลือกรหสังานท่ีตอ้งการกรอกขอ้มูล 
2. ระบบจะท าการดึงรายการรหสังานท่ีอยูใ่นแขวงท่ีผูใ้ชเ้ลือกมาแสดงผล ผูใ้ชเ้ลือกแขวงท่ีตอ้งการ

กรอกขอ้มูล 
3. กรอกจ านวนเปอร์เซ็นตต่์างๆ 

4. กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
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ขั้นตอนท่ี 2. ก าหนด Unit Cost 

 
1. ผูใ้ชเ้ลือกรหสังานท่ีตอ้งการกรอกขอ้มูล 
2. ระบบจะท าการดึงรายการรหสังานท่ีอยูใ่นแขวงท่ีผูใ้ชเ้ลือกมาแสดงผล ผูใ้ชเ้ลือกแขวงท่ีตอ้งการ

กรอกขอ้มูล 
3. กรอกค่า Unit Cost 

4. กดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
 
2.5 สรุปงบประมาณ[21600] (แขวง): สรุปรายงานงบสนบัสนุนประจ าปีของแขวง 

 
 
จัดสรรงบประมาณ ซ่อมบ ารุงสายทาง (21100-21500) เป็นการค านวณและจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บจริง
ประจ าปีของแขวง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ผูใ้ชก้รอกจ านวนเงินในช่อง งบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงสายทาง [21100-21500] 
ขั้นตอนท่ี 2 ผูใ้ชก้รอกจ านวนเงินในช่อง งบส าหรับจา้งเหมา 
ขั้นตอนท่ี 3 ผูใ้ชก้รอกจ านวนเงินในช่อง งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร [21100-21600] 
ขั้นตอนท่ี 4 ผูใ้ชก้รอกจ านวนเงินในช่อง งานสนบัสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบ ารุงรักษาทางหลวง 
[21600] 
ขั้นตอนท่ี 5 ผูใ้ชก้รอกจ านวนเงินในช่อง งานอ านวยความปลอดภยั [21410-21420] 
ขั้นตอนท่ี 6 ผูใ้ชก้รอกจ านวนเงินในช่อง งานไฟฟ้า [21430] 
ขั้นตอนท่ี 7 กดปุ่ม “เร่ิมจดัสรร” จะปรากฏตารางดา้นล่างดงัภาพ 
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ขั้นตอนท่ี 8 ผูใ้ชก้รอกจ านวนเงินงบจดัสรรท่ีแจกจ่ายให้แต่ละหมวด 
ขั้นตอนท่ี 9 กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 

 
รายงานประมาณการแขวง: สรุปรายงานประมาณการท่ีแขวงด าเนินการ 

 
คลิกเคร่ืองหมาย + ท่ีทา้ยรายการ เพื่อดูรายละเอียด 

 
คลิกตรวจสอบรายละเอียด เพื่อดูแผนการปฏิบติังานและค่าใชจ่้าย ในรูปแบบตาราง 

 
ผูใ้ชก้ดปุ่ม “ส่งแผน” เพื่อยืนยนัแผนปฏิบติังาน 


