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1. ลงทะเบียนผู้ประกอบการ 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เ บี ย น  โ ด ย เ ข้ า ร ะ บ บ  OSS จ า ก ลิ ง ค์  

https://oss.highwayweigh.go.th/oss/Loginจากนั้นกดปุ่ม  ดังรูปข้างล่างนี้ 
 

 
รูปที ่1.1 หน้าจอระบบ OSS 

เลือกประเภทที่ต้องการลงทะเบียนดังรูปข้างล่างนี้ 

 
รูปที่ 1.2 หน้าจอลงทะเบียนผูป้ระกอบการ 

https://oss.highwayweigh.go.th/oss/Login
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รูปที่ 1.3 หน้าจอลงทะเบียนผูป้ระกอบการ (2) 

จากนั้น ระบุรายละเอียดข้อมูลเจ้าของสินค้าให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม  
 

 
รูปที่ 1.4 หน้าจอลงทะเบียนผูป้ระกอบการ (3) 

ผู้ ป ระก อบ ก ารจะส าม ารถ  Login เข้ า ใช้ ง าน ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ  ผู้ ดู แ ล ระบ บ ท ำการอนุ มั ติ  User 
ผู้ใช้งานให้แล้วเท่านั้น หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
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2. เข้าสู่ระบบ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบ โดยเข้าระบบ OSS จากลิงค์ https://61.19.208.242/oss/Login 

จากนั้นกดปุ่ม  ดังรูปข้างล่างนี้ 
 

 
รูปที ่2.1 หน้าจอระบบ OSS 

เลือกเข้าสู่ระบบ ดังรูปข้างล่างนี้ 

 
รูปที่ 2.2 หน้าจอเขา้สู่ระบบของผู้ประกอบการ 

https://61.19.208.242/oss/Login
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กรอกข้อมูล Username และ Password ของผู้ประกอบการดังรูป 
 

 
รูปที่ 2.3 หน้าจอเขา้สู่ระบบของผู้ประกอบการ (2) 
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รูปที่ 2.4 หน้าจอหลักของผู้ประกอบการ 
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3. ข้อมูลยานพาหนะ 

3.1 เพิ่มรถลากจูง 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มรถลากจูงได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.1 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ (1) 
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ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.2 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มรถลากจูง 
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3.2 ข้อมูลรถลากจูง 

ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลรถลากจูงได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.3 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(2) 

หน้าจอแสดงข้อมูลรถลากจูง 

 
รูปที่ 3.4 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลรถลากจูง 
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3.3 เพิ่มรถพ่วง / กึ่งพ่วง 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มรถพ่วง / กึ่งพ่วงได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.5 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(3) 
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ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม  ดังรูป 
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รูปที่ 3.6 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มรถพ่วง / กึ่งพว่ง 
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3.4 ข้อมูลรถพ่วง / กึ่งพ่วง 

ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลรถพ่วง / กึ่งพ่วงได้โดยกด  ดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.7 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(4) 

 

 
รูปที่ 3.8 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลรถพ่วง/กึ่งพว่ง 
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3.5 จับคู่ยานพาหนะ 

ผู้ประกอบการสามารถจับคู่ยานพาหนะได้โดยกด  ดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.9 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(5) 
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ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลยานพาหนะที่ใช้ในการจับคู่เสร็จแล้วกด  ดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.10 หน้าจอแสดงรายการจับคู่พาหนะ 

 

 
รูปที ่3.11 ตัวอยา่งรูปแบบรถ 1 กลุ่มเพลา 
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รูปที ่3.12 ตัวอยา่งรูปแบบรถ 2 กลุ่มเพลา 

 
 

 
รูปที่ 3.13 ตัวอยา่งรูปแบบรถ ชนิดกลุ่มเพลา 
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3.6 ข้อมูลจับคู่ยานพาหนะ 

ผู้ประกอบการสามารถจับคู่ยานพาหนะได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที ่3.14 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลยานพาหนะ (6) 
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รูปที่ 3.15 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลยานพาหนะ 
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3.7 เพิ่มเครื่องจักร Recycling (กรณีเป็นผู้ประกอบการก่อสร้าง) 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเครื่องจักรRecyclingได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.16 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(7) 
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ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม  ดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.17 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มรถRecycling 
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3.8 ข้อมูลเครื่องจักร Recycling (กรณีเป็นผู้ประกอบการก่อสร้าง) 

ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลรถRecyclingได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.18 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(8) 

หน้าจอแสดงข้อมูลเครื่องจักร Recycling 

 
รูปที่ 3.19 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลเครื่องจักร Recycling 
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3.9 แถว/เพลา Normal 

ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลแถว/เพลา Normal ได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.20 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(9) 

 
หน้าจอแสดงข้อมูลแถว/เพลา Normal 

 
รูปที่ 3.21 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแถว/เพลา Normal 
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ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม  ดังรูป 
 

 
รูปที ่3.22 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มขอ้มูลแถว/เพลา Normal 

 

3.10 แถว/เพลา Hydraulic (รถพ่วง/กึ่งพ่วง) 

ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลแถว/เพลา Hydraulic (รถพ่วง/กึ่งพ่วง) ได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.23 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(10) 
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หน้าจอแสดงข้อมูลแถว/เพลา Hydraulic (รถพ่วง/กึ่งพ่วง) 

 
รูปที่ 3.24 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแถว/เพลา Hydraulic (รถพ่วง/กึ่งพ่วง) 

ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม  ดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.25 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มขอ้มูลแถว/เพลา Hydraulic (รถพ่วง/กึ่งพว่ง) 
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3.11 แถว/เพลา Hydraulic (คู่ยานพาหนะ) 

ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลแถว/เพลา Hydraulic (คู่ยานพาหนะ) ได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 3.26 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพาหนะ(11) 
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หน้าจอแสดงข้อมูลดูข้อมูลแถว/เพลา Hydraulic (คู่ยานพาหนะ) 

 
รูปที่ 3.27 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแถว/เพลา Hydraulic (คู่ยานพาหนะ) 

ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม  ดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.28 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มขอ้มูลแถว/เพลา Hydraulic (คู่ยานพาหนะ) 
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4. การขออนุญาตเส้นทาง 

4.1 ยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง 

ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบขออนุญาตเส้นทางได้โดยกด   ดังรูป 
 

 
รูปที่ 4.1 หน้าจอแสดงรายการยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง 
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รูปที่ 4.2 หน้าจอแสดงรายการยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง(1) 
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4.1.1 คัดลอกแบบขออนุญาตที่มีอยู่แล้ว 

ผู้ ป ระ ก อบ ก ารคั ด ล อ ก แ บ บ ข ออ นุ ญ าต ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว  โด ย ก ด ปุ่ ม    
ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป 

 
รูปที่ 4.3 หน้าจอแสดงรายการแบบขออนุญาตเสน้ทางที่ต้องการคัดลอก 
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ผู้ประกอบการเลือกคัดลอกแบบขออนุญาตที่มีอยู่แล้ว โดยกดปุ่ม   ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป 
 

 
รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงรายการยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง (2) 
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4.1.2 บันทึกคำขออนุญาต 

ก. บันทึกขออนุญาตแบบ คน.1/2551  

ผู้ประกอบการต้องบันทึกคำขออนุญาตแบบ คน.1/2551ก่อน โดยกดปุ่ม   ดังรูป 
 

 
รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงรายการยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง (3) 
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รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงรายการกรอกขอ้มูลคำขออนุญาตแบบ คน.1/2551 

ข. เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง 

ผู้ประกอบการต้องระบผุู้เชี่ยวชาญด้านโครงสรา้งโดยการกดปุ่ม  
 

 
รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงการเลือกผู้เช่ียวชาญด้านวศิวกรรมโครงสร้าง 

ผู้ประกอบการเลือกผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยกดปุ่ม   ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป 

 
รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงการเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านวศิวกรรมโครงสร้าง (2) 

หากไม่ถูกต้องให้ทำการลบโดยกดปุ่ม  

หากผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าทำการกรอกข้อมูลแบบขออนุญาตครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม    
 



คู่มือการใช้งานระบบ OSS สำหรับผู้ประกอบการ                                                           4-33                                

 
รูปที ่4.9 หน้าจอแสดงรายการกรอกขอ้มูลคำขออนุญาตแบบ คน.1/2551 (2) 

ค. การเพิ่มคูย่านพาหนะที่มีอยู่แล้ว 

ผู้ประกอบการสามารถเลือกคู่ยานพาหนะที่มีอยู่แล้ว โดยการกดปุ่ม  
 

 
รูปที่ 4.10 หน้าจอแสดงการคู่ยานพาหนะที่มอียูแ่ล้ว 

ผู้ประกอบการเลือกคูย่านพาหนะที่มีอยู่แล้ว โดยกดปุ่ม   ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป 
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รูปที่ 4.11 หน้าจอแสดงการคู่ยานพาหนะที่มอียูแ่ล้ว (2) 

ง. การเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม่ 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม่ได้ โดยกด  
 

 
รูปที่ 4.12 หน้าจอเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม ่

 เ พิ่ ม ข้ อ มู ล ร ถ ล า ก จู ง โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก จ ำ น ว น เ พ ล า แ ล้ ว ก ด ปุ่ ม 

ระบบจะดึงข้อมูลทะเบียนรถตามจำนวนเพลาที่มีอยู่ตามรูปข้างล่างนี้ 
 

 
รูปที่ 4.13 หน้าจอเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม ่(2) 
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เพิ่มข้อมูลรถพ่วง/รถลากจูง โดยผู้ประกอบการต้องระบุข้อมูลเพลา แถว ประเภทยาง จำนวนล้อ จำนวนยาง 
แ ล ะ แ ถ ว ด้ า น ข้ า ง  ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น  จ า ก นั้ น ก ด ปุ่ ม 

ระบบจะดึงข้อมูลทะเบียนรถที่มีจำนวนแถวน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนแถวที่ระบุ ตามรูปข้างล่างนี้ 
 

 
รูปที่ 4.14 หน้าจอเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม ่(3) 

เมื่อจับคู่รถถูกต้องแล้ว จากนั้น ระบุน้ำหนักลงเพลา และเลือกทะเบียนรถที่ต้องการขออนุญาตดังรูปข้างล่างนี้ 
 

 



คู่มือการใช้งานระบบ OSS สำหรับผู้ประกอบการ                                                           4-36                                

รูปที่ 4.15 หน้าจอเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม ่(4) 

เมื่อเลือกทะเบียนรถที่ต้องการจากนั้นต้องทำการเพิ่มรูปถ่ายยานพาหนะ ดังรูปข้างลา่งนี ้

 
รูปที่ 4.16 หน้าจอเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม ่(5) 
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เมื่อผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบแล้วให้กด    

เมื่อจับคู่ยานพาหนะเสร็จแล้วให้กดปุ่ม   ดังรูปข้างล่างนี้  
 

 
รูปที่ 4.17 หน้าจอเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม ่(6) 

เ มื่ อ ก ด ปุ่ ม บั น ทึ ก จ ะ มี ข้ อ ค ว า ม แ ส ด ง ดั ง รู ป ข้ า ง ล่ า ง นี้  
ส ำ ห รั บ ก ร ณี ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ร ะ บ บ บั น ทึ ก รู ป จ า ก ท ะ เบี ย น ที่ เค ย บั น ทึ ก ไ ว้ ใ ห้ ก ด ปุ่ ม  “ต ก ล ง ” 
แต่สำหรับกรณีผู้ประกอบการได้มีการแก้ไขรูปไปแล้วบางส่วน และไม่ต้องการให้ระบบบันทึกรูปมาใหม่ให้กดปุ่ม 
“ยกเลิก” 
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รูปที่ 4.18 หน้าจอเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม ่(7) 
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ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต้ อ ง ก า ร จั บ คู่ กั น ห ล า ย คู่ ใ น  1  ใ บ อ นุ ญ า ต 
ระบบรองรับให้สามารถเพิ่มคู่ยานพาหนะใหม่ได้ตามต้องการดังรูปข้างล่างนี้ 
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รูปที ่4.19 หน้าจอเพิ่มคู่ยานพาหนะหลายคู่ใน 1 ใบอนุญาต 

4.1.3 บันทึกคู่มือจดทะเบียนและประวัติรถ 

 
รูปที่ 4.20 หน้าจอแสดงรายการกรอกขอ้มูลยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง (4) 

ผู้ประกอบการสามารถบนัทึกคูม่ือจดทะเบียนและประวัติรถโดยกดปุ่ม 

จากนั้นเลือกเลขทะเบียนหรือเลขคัสซีที่ต้องการเพิ่มไฟล ์ แล้วกดปุ่ม 

และเลือกไฟล์ตามรูปข้างล่างนี ้
 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ OSS สำหรับผู้ประกอบการ                                                           4-41                                

รูปที่ 4.21 หน้าจอการเพิ่มคู่มือจดทะเบยีนและประวัติรถ 
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รูปที่ 4.22 หน้าจอแสดงรายการคู่มือจดทะเบียนและประวัติรถ 
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ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขข้อมูลคู่มือจดทะเบียนและประวัติรถได้โดยกดปุ่ม    
 

 
รูปที่ 4.23 หน้าจอแสดงรายการคู่มือจดทะเบียนและประวัติรถ (2) 

ผู้ ป ระกอบ การส ามารถ เลื อก ไฟ ล์ คู่ มื อจดท ะ เบี ยน และป ระวัติ รถ  โดยกดปุ่ ม   
จากนั้นเลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ เมื่อเลือกเสร็จแล้วระบบจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ  

เสร็จแล้วกด  
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4.1.4 บันทึกรูปถ่ายยานพาหนะ 

 
รูปที่ 4.24 หน้าจอแสดงรายการกรอกขอ้มูลยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง (5) 

ผู้ประกอบการสามารถบันทึกข้อมูลรูปถ่ายยานพาหนะโดยกดปุ่ม   
 

 
รูปที่ 4.25 หน้าจอแสดงรายการกรอกขอ้มูลรูปถ่ายยานพาหนะ 
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ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ เลื อ ก ไ ฟ ล์ รู ป ถ่ า ย ย า น พ า ห น ะ  โ ด ย ก ด ปุ่ ม   
จากนั้นเลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดบันทึก 

 

4.1.5 กำหนดเส้นทางการเดินรถ 

ผู้ประกอบการต้องใส่พิกัดของเส้นทางที่ต้องการเดินรถ โดยกดปุ่ม  ของพิกัดต้นทาง แล้วกดปุ่ม  
ของพิกัดปลายทางเพื่อเลือกตำแหน่ง 

 

 
รูปที่ 4.26 หน้าจอแสดงรายการสว่นของการบันทกึเส้นทางการเดินรถ 

ผู้ประกอบการสามารถเลือกพิกัดต้นทางและปลายทางได้จากค้นหาจากที่ตั้ง ดังรูป 
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รูปที่ 4.27 หน้าจอแสดงรายการเลือกพิกัดต้นทางและปลายทางค้นหาจากที่ตั้ง 

ผู้ประกอบการสามารถเลือกพิกัดต้นทางและปลายทางได้จากค้นหาจากสถานที่สำคัญ 

 
รูปที่ 4.28 หน้าจอแสดงรายการเลือกพิกัดต้นทางและปลายทางค้นหาจากสถานที่สำคัญ 

ผู้ประกอบการสามารถเลือกพิกัดต้นทางและปลายทางได้จากค้นหาจากหมายเลขทางหลวง ดังรูปที่3.22 

เมื่อผู้ประกอบการเลือกตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม      
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รูปที่ 4.29 หน้าจอแสดงรายการเลือกพิกัดต้นทางและปลายทางค้นหาจากหมายเลขทางหลวง 

 
รูปที่ 4.30 หน้าจอแสดงรายการสว่นของการบันทกึเส้นทางการเดินรถ (2) 

เมื่อผู้ประกอบการเลือกพิกัดต้อนทางและปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม   
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รูปที่ 4.31 หน้าจอแสดงแผนที่พิกัดต้นทางและปลายทาง 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มจุดพักรถได้โดยการ กดปุ่ม  ระบบจะแสดงสัญาลักษณ์  

บนแผนที่ ผู้ประกอบการสามารถใช้เมาส์เลื่อนตำแหน่งได้เพื่อกำหนดจุดที่พักรถในเส้นทางการเดินรถ  ดังรูป 
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รูปที่ 4.32 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มจุดพักรถ 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ช่ อ ง ล อ ด ส ะ พ า น ไ ด้ โ ด ย ก ด   

หากเส้นทางกำหนดถูกต้องแล้ว สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องหมายเหตุ จากนั้นกด   ดังรูป 
 

 
รูปที่ 4.33 หน้าจอแสดงรายการชอ่งลอดสะพาน 
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4.1.6 ตรวจสอบเส้นทาง 

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเส้นทางที่ได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 4.34 หน้าจอแสดงรายการตรวจสอบเส้นทาง 



คู่มือการใช้งานระบบ OSS สำหรับผู้ประกอบการ                                                           4-51                                

4.1.7 บันทึกรูปแผนที ่(ส าหรับหน้าปก) 

ผู้ประกอบการสามารถบันทึกแผนที่ได้โดยกด  ดังรูป 

 
รูปที่ 4.35 หน้าจอแสดงรายการสว่นของการบันทกึเส้นทางการเดินรถ (3) 

 
รูปที ่4.36 หน้าจอแสดงรายการสว่นของการบันทกึรูปแผนที่(สำหรับหนา้ปก) 
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4.1.8 บันทึกรูปแผนที่เส้นทางการเดนิรถ 

ผู้ประกอบการต้องทำการบันทึกรูปแผนที่ของทุกเส้นทาง สำหรับออกรายงานรวมเล่ม ในหัวข้อที่ 17 
แผนที่เส้นทางเดินรถบนทางหลวง โดยกดปุ่ม  ระบบจะแสดงดังรูปข้างล่างนี้  

 

 
รูปที่ 4.37 หน้าจอแสดงการบันทึกรูปแผนที่เส้นทางการเดินรถ 

จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความ “ระบบบันทึกไฟล์รูปภาพเรียบร้อยแล้ว” 
ดังรูปข้างล่างนี้ 
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รูปที่ 4.38 หน้าจอแสดงการบันทึกรูปแผนที่เส้นทางการเดินรถ 

4.1.9 บันทึกโครงสร้างสะพาน 

 
รูปที่ 4.39 หน้าจอแสดงรายการกรอกขอ้มูลยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง (6) 
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ผู้ประกอบการสามารถบันทึกข้อมูลโครงสร้างสะพาน โดยกดปุ่ม    
 

 
รูปที่ 4.40 หน้าจอแสดงรายการโครงสร้างสะพาน 

  

 
รูปที่ 4.41 หน้าจอแสดงรายการโครงสร้างสะพาน (2) 

 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มข้อมูลโครงสร้างสะพานไปใหม่ได้โดยกด      ในคอลัมน์เพิ่ม 
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รูปที่ 4.42 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มขอ้มูลโครงสร้างสะพาน 
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รูปที ่4.43 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มขอ้มูลโครงสร้างสะพาน (2) 
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เมื่อผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลการเพิ่มข้อมูลโครงสร้างสะพานครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม    

หากต้องการแก้ไขข้อมูลโครงสร้างสะพานให้กดปุ่ม     
 

 
รูปที่ 4.44 หน้าจอแสดงรายการโครงสร้างสะพาน (2) 

ใ น ก ร ณี ที่ ร ะ บ บ ค้ น ห า ส ะ พ า น ไ ด้ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น 
ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มระยะทางการค้นระหว่างสะพานและเส้นทางการเดินรถ ดังรูปข้างล่างนี้ จากนั้นกดปุ่ม 

 ระบบจะกำหนดค่าเร่ิมต้นไว้ที่ระยะ 100 เมตร 
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รูปที่ 4.45 หน้าจอการค้นหาสะพานใหม่ตามระยะที่กำหนดเอง 

 

4.1.10 บันทึกเส้นทางสำรวจ 

 
รูปที่ 4.46 หน้าจอแสดงรายการกรอกขอ้มูลยื่นแบบขออนุญาตเส้นทาง (7) 
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ผู้ประกอบการสามารถบันทึกข้อมูลเส้นทางสำรวจโดยกดปุ่ม    
 

 
รูปที่ 4.47 หน้าจอแสดงรายการสำรวจเส้นทาง 

ผู้ประกอบการสามารถเลื่อนดูสถานะผ่านได้/ผ่านไม่ได้ และน้ำหนักมากสูงที่เคยผ่านเส้นทางนี้ โดยเลื่อน 
แถบสกอร์บาร์ด้านล่าง ตามรูป 

 

 
รูปที่ 4.48 หน้าจอแสดงรายการสำรวจเส้นทาง 

 
ระบบก็จะแสดงข้อมูลดังรูปข้างล่างนี้ 
 



คู่มือการใช้งานระบบ OSS สำหรับผู้ประกอบการ                                                           4-60                                

 
รูปที่ 4.49 หน้าจอแสดงรายการสำรวจเส้นทาง (2) 
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ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มข้องมูลการสำรวจเส้นทางได้ โดยกดปุ่ม   
 

 
รูปที่ 4.50 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มขอ้มูลสำรวจเส้นทาง 

 

เมื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เพิ่ ม ข้ อ มู ล ส ำ ร ว จ เส้ น ท า ง เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ใ ห้ ก ด ปุ่ ม     

หากต้องการแก้ไขข้อมูลสำรวจเส้นทางให้กด     
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รูปที ่4.51 หน้าจอแสดงรายการหลังจากเพิ่มขอ้มูลสำรวจเส้นทาง 
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ใ น ก ร ณี ที่ ร ะ บ บ ค้ น ห า ช่ อ ง ล อ ด ไ ด้ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น 
ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มระยะทางการค้นระหว่างช่องลอดและเส้นทางการเดินรถ ดังรูปข้างล่างนี้ จากนั้นกดปุ่ม 

 โดยระบบจะกำหนดค่าเร่ิมต้นไว้ที่ระยะ 100 เมตร 

 

 
รูปที ่4.52 หน้าจอค้นหาช่องลอดใหม่ตามระยะที่กำหนดเอง 

 
 

 
รูปที่ 4.53 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มปญัหาและอุปสรรคการสำรวจเส้นทาง 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจเสน้ทางได้โดยกดปุ่ม   
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รูปที่ 4.54 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคการสำรวจเส้นทาง (2) 

ผู้ประกอบเลือกหมายเลขทางหลวงและหมายเลขตอนควบคุม จากนั้นใส่กม.ที่สำรวจแล้วกดปุ่ม 
ระบบจะเชื่อมโยงแผนที่  GIS ที่ตั้งโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงจากระบบบริหารแผนงาน ทางหลวง 
(PlanNET) เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เส้ น ท า ง 
เ มื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก ร อ ก ข้ อ มู ล ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว ใ ห้ ก ด ปุ่ ม                                  
เพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาและอุปสรรคการสำรวจเส้นทาง 
 

 
รูปที่ 4.55 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคการสำรวจเส้นทางเมื่อกดเพิม่แล้ว 
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4.1.11 การแนบไฟล์สำหรับการประชมุ 

ผู้ประกอบการต้องแนบไฟล์เอกสารการประชุมโดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 
1. ประวัติความเป็นมา 

 

 
รูปที่ 4.56 หน้าจอไฟล์การประชุม หัวขอ้ 1 

ประวัติความเป็นมาของบริษัทจะเก็บเป็นข้อมูลไฟล์ประวัติอยู่ในส่วนของเมนู “แก้ไขข้อมูล” ดังรูป 
 
 

2. วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตเดินรถพิเศษ 
 

http://localhost:19243/WeightOSS/ViewFile.aspx?fpath=FileDoc&fpath2=Doc262&fname=Doc1_262.pdf&sname=Doc1_262.pdf
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รูปที่ 4.57 หน้าจอไฟล์การประชุม หัวขอ้ 2 

วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตเดินรถพิเศษจะเก็บอยู่ในเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตเดินรถบนทางหลว
ง ในหัวข้อที่ 1 คือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ ดังรูป 
 

3. เส้นทางในการขนส่ง 
 

 
รูปที่ 4.58 หน้าจอไฟล์การประชุม หัวขอ้ 3 

เส้นทางในการขนส่ง จะมีให้แนบไฟล์เอกสารของแต่ละเส้นทาง ดังรูป 
 
 

http://localhost:19243/WeightOSS/Form_1PPTMerge_V2.aspx?id=262
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4. รูปแบบยานพาหนะ แสดงขนาด ระยะ รัศมีวงเลี้ยว และน้ำหนักลงเพลา 
 

 
รูปที่ 4.59 หน้าจอไฟล์การประชุม หัวขอ้ 4 

 
 

5. รูปแบบการบริหารด้านความปลอดภัย 
 

 
รูปที่ 4.60 หน้าจอไฟล์การประชุม หัวขอ้ 5 

http://localhost:19243/WeightOSS/ViewFile.aspx?fpath=FileDoc&fpath2=Doc262&fname=Doc8_262.pdf&sname=Doc8_262.pdf
http://localhost:19243/WeightOSS/Form_1PPTMerge_V2.aspx?id=262
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4.1.12 ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการประชุม 

 
รูปที่ 4.61 หน้าจอดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการประชุม 

เ มื่ อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ศู น ย์ ท ำ ก า ร ร ว ม ไ ฟ ล์ ส ำ ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว 
ทางผู้ประกอบการก็จะสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสำหรับการประชุมได้ ดังรูปข้างต้น 

 

4.1.13 ยื่นเอกสารแบบขออนุญาต 

 
รูปที่ 4.62 หน้าจอแสดงรายการยื่นแบบขออนุญาต 

เมื่อผู้ประกอบการกรอกข้อมูลหลักฐานการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงเสร็จแล้วให้เลือกยื่นแบบขออนุญ

าต และกรอกชื่อ-นามสกุลของผู้ประกอบการลงในช่องลงชื่อ จากนั้นกดปุ่ม  
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รูปที่ 4.63 หน้าจอแสดงรายการหลังจากผู้ประกอบการกดยื่นยันแบบขออนุญาต 

เ มื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก ด ปุ่ ม   
หน้าจอจะแสดงรายการประวัติการขออนุญาตเส้นทางเดินรถโดยผู้ประกอบการจะได้รับเลขที่เอกสารและสถานะเปลี่
ยนเป็น         รอลงทะเบียนรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่กรม กรณีผู้ประกอบไม่ได้กดปุ่มยื่นยันแบบขออนุญาต 
สถานะจะแสดงเป็น         รอยื่นยันแบบขออนุญาต และจะไม่ได้รับเลขที่เอกสาร  

4.1.1 E-mail แจ้งเตือน 

 

รูปที่ 4.64 หน้าจอแสดงรายการแจ้งเตือนผู้ประกอบมีการยื่นเอกสารการขออนุญาตเส้นทาง ทางe-mail 
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รูปที่ 4.65 หน้าจอแสดงรายการแจ้งเตือนผลการพจิารณาการขออนุญาตเส้นทางอนุมัติผ่านกรรมการทางe-mail 

 

4.2 ประวัติการขออนุญาตเส้นทาง 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  

 
รูปที่ 4.66 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบขออนญุาตเส้นทาง 



คู่มือการใช้งานระบบ OSS สำหรับผู้ประกอบการ                                                           4-71                                

 
รูปที ่4.67 หน้าจอแสดงรายการประวัติการขออนญุาตเส้นทาง 
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4.3 ดาวน์โหลดเอกสารรวมเล่ม 18 ข้อ 

ก ร ณี เ จ้ า ห น้ า ที่ ก ร ม ไ ด้ ท ำ ก า ร ร ว ม ไ ฟ ล์ เ อ ก ส า ร  1 8  ข้ อ  เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว 

ผู้ประกอบการจะสามารถกดดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวโดยการกดปุ่ม ดังรูปข้างล่างนี้ 

 
รูปที่ 4.68 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดเอกสารเลม่ 18 ข้อ 

4.4 สถานะแบบขออนุญาต 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  

 
รูปที่ 4.69 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบขออนญุาตเส้นทาง 
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ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที่ 4.70 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบขออนญุาตเส้นทางสถานะที่ 1 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที่ 4.71 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบขออนญุาตเส้นทางสถานะที่ 2 
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ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที่ 4.72 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบขออนญุาตเส้นทางสถานะที่ 3 

 
ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที่ 4.73 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบขออนญุาตเส้นทางสถานะที่ 4 
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4.5 เอกสารไม่สมบูรณ์ 

หากเจ้าหน้าที่กรมตรวจสอบไฟล์การขออนุญาตแล้วพบว่ามีเอกสารบางส่วนไม่สมบูรณ์จะตีกลับมาให้ผู้ประ
กอบการท ำการแนบ ไฟล์ ใหม่ อี ก รอบ  โดยระบบจะแจ้ ง เตื อนมายั งผู้ ป ระกอบ การดั งรูป ข้ า งล่ า งนี้  

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  

 
รูปที่ 4.74 หน้าจอแสดงรายการแบบขออนุญาตเส้นทาง 

 
รูปที่ 4.75 หน้าจอแสดงรายการเอกสารไม่สมบูรณ์ 
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รูปที่ 4.76 หน้าจอแสดงรายการเอกสารไม่สมบูรณ์ (2) 
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4.6 ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตเส้นทาง 

ห ลั ง จ า ก ที่ ศู น ย์ อ อ ก ห นั ง สื อ ข อ อ นุ ญ า ต  ( แ น บ ห นั ง สื อ อ นุ ญ า ต ล ง ใ น ร ะ บ บ ) 

ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปใช้ได้ โดยการกดปุ่ม  ดังรูปข้างล่างนี้ 
 

 
รูปที ่4.77 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาต 

โดยก่อนที่ผู้ประกอบการจะโหลดต้องยอมรับออกใบรับรองหนังสืออนุญาตตามคอมเม้นด้านล่าง 
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รูปที่ 4.78 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาต (2) 
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เมื่อออกใบรับหนังสืออนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการต้องลงลายเซ็น แล้วแนบกลับมายัง Step ที่ 2  
 

 
รูปที่ 4.79 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาต (3) 

เมื่อแนบไฟล์ใบรับหนังสือขออนุญาตและแนบไฟล์บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม  
สถานะจะเปลี่ยนเป็น “รอตรวจสอบ” ดังหน้าจอข้างล่างนี้ 
 

 
รูปที่ 4.80 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาต (4) 

เมื่อทางศูนย์ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นรายการรอดังรูปข้างล่างนี้  
 

 
รูปที่ 4.81 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาต (4) 
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ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยกดปุ่ม  

 

 
รูปที่ 4.82 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาต (5) 

 

4.7 ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตเดินรถ 

ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดหนังสือจออนุญาตเดินรถได้โดยการกดปุ่ม  ดังรูปข้างล่างนี้ 
 

 
รูปที่ 4.83 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาตเดินรถ (1) 
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รูปที่ 4.84 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาตเดินรถ (2) 

ระบบรองรับให้แนบไฟล์บัตรประชาชน จากนั้นติ๊กยอมรับเงื่อนไข แล้วกดปุ่ม  
 

 
รูปที่ 4.85 หน้าจอแสดงการดาวนโ์หลดหนังสือขออนุญาตเดินรถ (3) 

ระบบจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตดังรูป 
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5. การขออนุญาตเดินรถ 

5.1 ยื่นแบบขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  

 
รูปที่ 5.1 หน้าจอแสดงรายการยื่นแบบขออนุญาตเดินรถ 

5.1.1 กรอกแบบขออนุญาตเดินรถ 

 
รูปที่ 5.2 หน้าจอแสดงรายการกรอกขอ้มูลยื่นแบบขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง 
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ผู้ประกอบต้องกรอกข้อมูลที่ยังว่างให้ครบถ้วนและเลือกทะเบียนรถที่ต้องใช้ในการเดินทางก่อนกดปุ่ม  

  เพื่อทำรายการกำหนดแผนการขนส่ง 

5.1.2 กำหนดแผนการขนส่ง 

 
รูปที่ 5.3 หน้าจอแสดงรายการกำหนดเส้นทางเดินรถบนทางหลวง 

ผู้ประกอบเลือกกดปุ่ม   

 
รูปที่ 5.4 หน้าจอแสดงรายการกำหนดเส้นทางเดินรถบนทางหลวง 
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ผู้ ป ร ะ ก อ บ ต้ อ ง ก ร อ ก ข้ อ มู ล ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น ก่ อ น ก ด ปุ่ ม     
เพื่อทำรายการกำหนดแผนการขนส่ง 

 
รูปที่ 5.5 หน้าจอแสดงรายการกำหนดแผนการขนส่ง 
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ผู้ ป ร ะ ก อ บ ต้ อ ง ก ร อ ก ข้ อ มู ล ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว ก ด ปุ่ ม     ห รื อ   
เพื่อทำรายการกำหนดเส้นทางการเดินรถ 

5.1.3 กำหนดเส้นทางการเดินรถ 

 

 
รูปที่ 5.6 หน้าจอแสดงรายการกำหนดเส้นทางเดินรถบนทางหลวง 

ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเส้นทางต้นทางและปลายทางได้จากแผนที่เพื่อเป้นตัวกำหนดให้รถไม่เดินออกนอกเส้น

ทาง หลังจากกำหนดเสร็จแล้วให้กด  ระบบจะบันทึกเส้นทางให้ 
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5.1.4 ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ 

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถได้โดยกดปุ่ม  ดังรูปข้างล่าง 
 

 
รูปที ่5.7 หน้าจอแสดงรายการตรวจสอบเส้นทางเดินรถบนทางหลวง 

 

 
รูปที่ 5.8 หน้าจอแสดงรายละเอียดเส้นทางเดินรถบนทางหลวง 
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5.2 ประวัติการยื่นแบบขออนุญาตเดินรถ 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  
 

 
รูปที่ 5.9 หน้าจอแสดงรายการประวัติการยื่นแบบขออนุญาตเดินรถ 

 
รูปที่ 5.10 หน้าจอแสดงรายการประวัติการขออนญุาตเดินรถ 
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5.3 สถานะแบบอนุญาตเดินรถ 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที ่5.11 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบอนุญาตเดินรถ 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที่ 5.12 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบอนุญาตเดินรถสถานะที่ 1 
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ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที่ 5.13 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแบบอนุญาตเดินรถสถานะที่ 2 

 
 

 

5.4 E-mail แจ้งเตือน 

 

รูปที่ 5.14 หน้าจอแสดงรายการแจ้งเตือนการขออนุญาตการเดินรถ ทาง e-mail 
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6. ข้อมูลแผนที่ 

6.1 ข้อมูลช่องลอด ป้ายจราจร สะพานลอย 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
ผู้ประกอบการสามารถเลือกดูรายการข้อมูลแผนที่ โดยประกอบด้วยข้อมูลช่องลอด ป้ายจราจร สะพานลอย  

ข้อมูลสะพาน ค้นหาเส้นทาง ค้นหาเส้นทาง (ขั้นสูง) และบันทึกสถานที่สำคัญ โดยเลือกกดจากเมนุหลักดังรูป 

 
รูปที่ 6.1 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลแผนที ่
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ผู้ประกอบการสามารถค้นหาช่องลอดทั้งหมดที่สามารถผ่านได้ หรือ ผ่านไม่ได้ ตามความสูงของรถ 
โดยเลือกรหัสยานพาหนะตามที่ต้องการดังรูป 

 
รูปที่ 6.2 หน้าจอแสดงรายการแผนที่แสดงช่องลอด ป้ายจราจร สะพานลอย 
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6.2 ข้อมูลสะพาน 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  
 

 
รูปที่ 6.3 หน้าจอแสดงรายการแผนที่ข้อมูลสะพาน 
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6.3 ค้นหาเส้นทาง 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที ่6.4 หน้าจอแสดงรายการแผนที่ข้อมูลค้นหาเส้นทาง 
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6.3.1 สืบค้นจากเงื่อนไขความสูงช่องลอดและสะพาน 

 

รูปที่ 6.5 หน้าจอแสดงรายการสืบค้นจากเง่ือนไขความสูงช่องลอดและสะพาน 
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6.4 ค้นหาเส้นทาง (ขั้นสูง) 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 

 
รูปที่ 6.6 หน้าจอแสดงรายการแผนที่ข้อมูลค้นหาเส้นทาง(ขั้นสูง) 
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6.4.1 สืบค้นจากเงื่อนไขความกว้าง/ช่องจราจร 

 

รูปที่ 6.7 หน้าจอแสดงรายการสืบค้นจากเง่ือนไขความกวา้ง/ช่องจราจร (1) 

 

รูปที่ 6.8 หน้าจอแสดงรายการสืบค้นจากเง่ือนไขความกวา้ง/ช่องจราจร (2) 
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6.4.2 สืบค้นจากโครงการก่อสร้าง 

 

รูปที่ 6.9 หน้าจอแสดงรายการสืบค้นจากโครงการก่อสร้าง 
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6.5 บันทึกสถานที่สำคัญและจุดพักรถ 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือก  

 
รูปที ่6.10 หน้าจอแสดงรายการแผนที่บันทึกสถานที่สำคัญและจุดพักรถ 

ผู้ประกอบการต้องกรอกรายละเอียดชื่อสถานที่ และพิกัดละติจูด/ลองจิจูด ให้ถูกต้องจากนั้นกดปุ่ม “ปักหมุด” 
 

 
รูปที ่6.11 หน้าจอแสดงการเพิ่มสถานที่สำคัญและจุดพักรถ 
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รูปที่ 6.12 หน้าจอแสดงการเพิ่มสถานที่สำคัญและจุดพักรถ (2) 

เมื่อผู้ประกอบการกดปุ่ม “ปักหมุด” ระบบจะเพิ่มหมุดลงแผนที่และเพิ่มข้อมูลลงตารางดังภาพข้างต้น 
หากกรณีที่หมุดปักไม่ถูกต้องสามารถเลื่อนจุดดังกล่าวนั้นได้ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกสถานที่สำคัญ” 
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7. ข้อมูลผู้ใช้งาน 

7.1 เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนส่ง 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  

 
รูปที ่7.1 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนส่ง 

 
รูปที ่7.2 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนส่ง 
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7.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนส่ง 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  

 
รูปที ่7.3 หน้าจอแสดงรายการเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนส่ง 

 
รูปที่ 7.4 หน้าจอแสดงรายการเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนส่ง(1) 
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7.3 เพิ่มพนักงานขับรถ 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  

 
รูปที่ 7.5 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มพนักงานขับรถ(2) 

 
รูปที่ 7.6 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มพนักงานขับรถ (2) 
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7.4 พนักงานขับรถ 

ผู้ประกอบการสามารถกดเลือกได้จาก  

 
รูปที ่7.7 หน้าจอแสดงรายการเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนส่ง 

 
รูปที่ 7.8 หน้าจอแสดงรายการเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนส่ง(1) 

 
 

 
 

 
 






