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1. บทนํา 

1.1. วัตถุประสงคของเอกสาร 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนคูมือในการใชงานระบบ Web Power Plus Mobile ในโครงการ
พัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะท่ีสอง เพื่อประกอบการปฏิบัติงานของผูใชงาน 
โดยมีการอธิบายรายละเอียดของสวนงานตางๆ ในระบบงาน พรอมรูปภาพประกอบ  โดยมี
วัตถุประสงคในการอํานวยความสะดวกใหกับผูเขาใชระบบงานใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองตรง
ตามความตองการ 
 

1.2. ขอบเขตระบบงาน 

เปนการพัฒนา Web Power Plus Mobile ตอยอดมาจาก Power Plus Web Application ในโครงการ 

AMR ระยะท่ีหนึ่งโดยพัฒนาเพื่อใหสามารถใชงานเรียกดูรายการตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมี

ขอบเขตการทํางานของระบบ คือ 

- สามารถดูรายละเอียดขอมูลของผูใชไฟฟา 
- แสดงรายงานขอมูลการใชไฟฟา เชน คากโิลวัตตช่ัวโมง, กิโลวารช่ัวโมง, กิโลวัตต, 
- กิโลวาร เปนตน 
- รายงานใบจดหนวย 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา) หนา 2 / 36 
 

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1  ภาพรวมของระบบ AMR 

 

 
 

 

2.2 องคประกอบเพิ่มเติม 

- เง่ือนไขการเลือกแบบเดือนจะเปนตามปฏิทิน ไมใชเดือนตามรอบการจดหนวย 
- เง่ือนไขการเลือกแบบชวงเวลาจะสามารถเลือกไดไมเกิน 1 เดือน 
- การเรียกดูรายงานแตละประเภทสามารถทําไดโดยการกดปุมเพื่อ Download ไฟล PDF ไป

เปดดูไวในเคร่ืองมือถือนั้นๆ 
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2.3 กลุมผูใชระบบงาน 
2.3.1 ผูใชไฟฟา 
2.3.2 เจาหนาท่ี Helpdesk ของศูนย AMR 
2.3.3 เจาหนาท่ีการไฟฟาเขต และเจาหนาท่ีการไฟฟาหนางาน 
2.3.4 เจาหนาท่ีการไฟฟาสวนกลาง 

 

2.4 ความตองการของระบบ (Recommended Hardware and Operation System) 

เพื่อการแสดงผลท่ีถูกตอง แนะนําใหใช Web Brower และ Flash Player ดังตอไปนี ้

2.4.1 Web Brower 

-  iOS – Web Brower ใช Safari Version 5.1 (7534.48.3) ข้ึนไป 
-  Android – Web Browser ใช Google Chrome Version 20.0.1132.57 ข้ึนไป 
-  Window – Web Brower ใช Internet Explore Version 9.0.8112.16421  ข้ึนไป 

2.4.2 Adobe Flash Player  สําหรับแสดงผลกราฟ Fusion Chart บน Web Brower ใช Version  

11.3.300.265 ข้ึนไป 

2.5 คํายอและความหมาย 
ลําดับ คํายอ ความหมาย 

1 AMR Automatic Meter Reading 
2 PEA Provincial Electricity Authority 
3 TSIC Thailand Standard Industrial Classification 
4 TOU Time of Use Rate 
5 TOD Time of day Rate 
6 kWh Kilo Watt hour  กิโลวัตต-ช่ัวโมง  
7 kVarh Kilo Var hour  กิโลวาร-ช่ัวโมง 
8 kW Kilo Watt  กิโลวัตต   
9 A Ampere  แอมป 
10 V Volt โวลต 
11 PF Power Factor 
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2.6 ทีมงานติดตอประสานงานกรณีมีปญหาการใชระบบงาน สามารถติดตอไดตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน 

เจาหนาท่ี Helpdesk ศูนย AMR 
E-mail Amr.H@samtel.samartcorp.com 
เบอรโทรศัพท 02 590 5144  
เบอรโทรสาร 02 590 5067   
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3. การเขาสูระบบ WPM สําหรับ User ผูใชไฟฟา 
 ผูใชงานระบบสามารถเขาสูระบบโดยปอน URL ของเว็ปไซตดังนี ้https://www.amr.pea.co.th/ แลวระบบ
จะพาเขาสูหนาจอหลักของ Web Power Plus Mobile โดยอัตโนมัติ (ทานจะตองเรียกผาน Smart Phone หรือ Tablet 
เทานั้น) ซ่ึงจะมีหนาจอดงัรูป 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงหนาจอเขาสูระบบของ Web Power Plus Mobile 
จากรูปท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1: ปุมสําหรับเรียกดูรหัสผานในกรณีท่ีลืมรหัสผานเขาสูระบบ 
หมายเลข 2: ปุมสําหรับสลับภาษาระหวาง ไทย กับ อังกฤษ 
หมายเลข 3: ชองสําหรับรับขอมูล Username 
หมายเลข 4: ชองสําหรับรับขอมูล Password 
หมายเลข 5: ปุมสําหรับ Submit 
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3.1 ฟงกชัน่การเขาสูระบบ  
สําหรับสวนเขาสูระบบนั้นจะมีข้ันตอนการทํางานดังนี ้

 กรอก Username ในชองรับขอมูลท่ี 3 
 กรอก Password ในชองรับขอมูลท่ี 4 
 Click ปุม Submit เพื่อตรวจสอบ Username และ Password 

 ในกรณีท่ี Username และ Password ถูกตองระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
รูปท่ี 2 แสดงหนาจอหลักเม่ือเขาสูระบบสําเร็จ 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 7 / 37 
 

3.2 ลืมรหัสผาน 
สําหรับข้ันตอนขอรหัสผานในกรณีท่ีลืมรหัสผานนั้นมีข้ันตอนดังนี ้

 จากหนาจอในรูปท่ี 1 Click ปุม ลืมรหัสผาน(หมายเลข 1 ) 
 หลังจาก Click ปุมดังกลาวแลวจะแสดงหนาจอสําหรับขอรับ Password สําหรับเขาสูระบบดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงหนาจอสําหรับรับรหัสผานในกรณีท่ีลืมรหัสผาน 
 กรอก Email สําหรับรับ รหัสผานสําหรับ Login ในชองรับขอมูลหมายเลข 1 
 Click ปุม ตกลง(หมายเลข 2) เพื่อใหระบบตรวจสอบ Email และสงรหสัผานใหทาง Email 
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3.3 เปล่ียนภาษาท่ีแสดงในหนาจอ 
สําหรับข้ันตอนสลับภาษาท่ีแสดงในหนาจอนั้น ระบบสามารถเปล่ียนภาษาไดสองภาษาคือ ไทย และ อังกฤษ มี
ข้ันตอนในการทํางานดังนี ้
 

 ให Click ท่ีปุม สลับภาษาตรงลูกศร ระบบจะสลับภาษาใหดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงหนาจอกอน Click ปุมเปล่ียนภาษา 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 9 / 37 
 

 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงหนาจอหลังจาก Click ปุม เปล่ียนภาษาแลว 
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4. ขอมูลลูกคา 
สําหรับสวนการทํางานนี้ จะเปนสวนสําหรับแสดงขอมูลของลูกคาในระบบซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

4.1 แสดงขอมูลลูกคา  
ผูใชงานระบบสามารถดูขอมูลสวนตัวของลูกคาเอาดังนี ้

 หลังจากท่ีผูใชงานระบบเขาสูระบบดวย Username และ Password แลวระบบจะแสดงหนาจอหลัก ซ่ึง
จะเปนหนาจอแสดงขอมูลของลูกคานั้นๆท่ีเขาสูระบบ จะแสดงเปนหนาแรก ดังรูป 

 
 

รูปท่ี 6 แสดงหนาจอสําหรับการคนหาขอมูลลูกคาในระบบ 
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จากรูปท่ี 6 มีรายละเอียดดังนี้ 
หมายเลข 1: ปุมสําหรับเขาสูหนาเมนหูลักของระบบ (Portal Menu) 
หมายเลข 2, 9: ปุมสําหรับเขาสูหนาจอ ประวัติสวนตัว 
หมายเลข 3, 10: ปุมสําหรับเขาสูหนาจอ โหลดประวติั 
หมายเลข 4, 11: ปุมสําหรับเขาสูหนาจอ ใบจดหนวย 
หมายเลข 5: ปุมสําหรับเปล่ียนภาษาระหวาง ไทย และ อังกฤษ 
หมายเลข 6: ปุมสําหรับออกจากระบบ 
หมายเลข 7: ชองรับขอมูล สวนแสดงขอมูลสวนตัว (อานไดอยางเดียว) 
หมายเลข 8: ชองรับขอมูล ปุมแกไขประวติัสวนตัว 
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4.2 แกไขประวัติสวนตัว 
ผูใชงานระบบสามารถแกไขขอมูลประวัติสวนตัวไดดังนี้ 

 เขาสูระบบดวย Username และ Password เพื่อเขาสูหนาจอหลักของระบบ(อางอิงรูปท่ี 6) 
 Click ปุมแกไขประวัติ แลวจะมีหนาตางใหแกไขขอมูล ดังรูป 

 

 
รูปท่ี  7 แสดงหนาจอแกไขประวัติสวนตัว 
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 ใหผูใชงานระบบแกไขขอมูลตามหมายเลข 1-4 เม่ือแกไขเสร็จแลวให Click ปุม บันทึกขอมูล 
(หมายเลข 5) เพื่อบันทึกการแกไข หรือ Click ปุม ยกเลิก(หมายเลข 6) เพื่อกลับไปยังหนาหลักของ
ระบบดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 8 แสดงหนาจอบันทึกการแกไขประวัติสวนตัว 
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4.3 แกไขรหัสผาน 
ผูใชงานระบบสามารถแกไขขอมูลประวัติสวนตัวไดดังนี้ 

 เขาสูระบบดวย Username และ Password เพื่อเขาสูหนาจอหลักของระบบ 

 Click ปุม เมนูหลัก( ) ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 9 แสดงข้ันตอนการเขาสูหนาเมนหูลัก 
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 หลังจากเขาสูหนาจอ เมนูหลัก แลวใหเลือกเมนู ประวัติสวนตัว/เปล่ียนรหัสผาน เพือ่เขาสูหนาจอเปล่ียน
รหัสผานของผูใชระบบ ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 10 แสดงการเลือกเมนูเพื่อเปล่ียนรหสัผาน 
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 หลังจากเลือกเมนูดังกลาวแลวจะมีหนาจอใหแกไขรหัสผาน แสดงข้ึนมา ดังรูป 

 
 

รูปท่ี 11 แสดงหนาจอเปล่ียนรหัสผาน 
จากรูป มีรายละเอียดดังนี ้

หมายเลข 1: ชองรับขอมูล Username อานไดอยางเดียว 
หมายเลข 2: ชองรับขอมูล รหัสผานเดิม 
หมายเลข 3: ชองรับขอมูล รหัสผานใหม 
หมายเลข 4: ชองรับขอมูล ยืนยันรหัสผานใหมจะตองตรงกับชองรับขอมูลหมายเลข 3 
หมายเลข 5: ปุมบันทึกการแกไขรหัสผาน 
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 แกไขขอมูลในชองรับขอมูลใหครบ แลว Click ปุม บันทึก เพื่อเปล่ียนแปลงรหัสผาน ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 12 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลรหัสผานใหม 
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5. รายงาน 
สําหรับสวนการทํางานนี้ จะเปนสวนสําหรับคนหาขอมูลการใชไฟในระบบของ สําหรับคนหาขอมูลการใชไฟฟา 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

5.1 รายงานคากิโลวัตตชั่วโมง  
ผูใชงานระบบสามารถคนหาขอมูลพรอมแสดงรายงาน คากิโลวัตตช่ัวโมง ดวยข้ันตอนดังนี ้

 จากหนาหลักของระบบ(ขอ 2.1 รูปท่ี 6) ให Click ปุม เมนูหลัก( ) เพื่อเขาสูหนาจอ เมนูหลัก 
 จากหนาจอ เมนูหลัก ใหเลือกเมนู โหลดประวัติ/กิโลวัตตช่ัวโมง ดังรูป 

 
 

รูปท่ี 13 แสดงการเลือกเมนูเพื่อเขาสูหนาจอ รายงานคากโิลวัตตช่ัวโมง 
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 หลังจากเลือกเมนูดังกลาวแลวระบบจะแสดงหนาจอระบุเง่ือนไขในการคนหา ขอมูลการใชไฟของ
ลูกคารายนั้นๆ ซ่ึงผูใชสามารถระบุเง่ือนไขดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 14 แสดงหนาจอคนหาขอมูล กิโลวัตตช่ัวโมง ของผูใชไฟฟา 
จากรูป มีรายละเอียดดังนี ้

หมายเลข 1: หมายเลขมิเตอร 
หมายเลข 2: ชวงเวลาสําหรับการแสดงรายงาน 
หมายเลข 3: วัน/เดือน/ป สําหรับคนหาขอมูล 
หมายเลข 4: รูปแบบการแสดงผลรายงาน 
หมายเลข 5: รูปแบบการแสดงรายงานกราฟ 
หมายเลข 6: ปุมคําส่ังคนหาขอมูล 
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 เม่ือระบุเง่ือนไขและรูปแบบของการแสดงผลรายงานเรียบรอยแลวให Click ปุม Submit เพื่อคนหา
ขอมูล หากขอมูลตรงกับเง่ือนไขท่ีระบบจะแสดงหนาจอรายงานดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 15 แสดงกราฟขอมูลการใชไฟฟา ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
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 ในกรณีท่ีตองการ Export รายงานนี้เพื่อใชอางอิงให Click ปุม Download PDF ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 16 แสดงข้ันตอนการ Click ปุม Download PDF 
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5.2 รายงานคากิโลวารชั่วโมง 
ผูใชงานระบบสามารถคนหาขอมูลพรอมแสดงรายงาน คากิโลวารช่ัวโมง ดวยข้ันตอนดังนี ้

 จากหนาหลักของระบบ(ขอ 2.1 รูปท่ี 6) ให Click ปุม เมนูหลัก( ) เพื่อเขาสูหนาจอ เมนูหลัก 
 จากหนาจอ เมนูหลัก ใหเลือกเมนู โหลดประวัติ/กิโลวารช่ัวโมง ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 17 แสดงการเลือกเมนูเพื่อเขาสูหนาจอ รายงานกโิลวารช่ัวโมง 
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 หลังจากเลือกเมนูดังกลาวแลวระบบจะแสดงหนาจอระบุเง่ือนไขในการคนหา ขอมูลการใชไฟฟาของ
ลูกคารายนั้นๆ ซ่ึงผูใชสามารถระบุเง่ือนไขดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 18 แสดงหนาจอคนหาขอมูล กิโลวารช่ัวโมง ของผูใชไฟฟา 
 

จากรูป มีรายละเอียดดังนี ้
หมายเลข 1: หมายเลขมิเตอร 
หมายเลข 2: ชวงเวลาสําหรับการแสดงรายงาน 
หมายเลข 3: วัน/เดือน/ป สําหรับคนหาขอมูล 
หมายเลข 4: รูปแบบการแสดงผลรายงาน 
หมายเลข 5: รูปแบบการแสดงรายงานกราฟ 
หมายเลข 6: ปุมคําส่ังคนหาขอมูล 
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ขอมูล หากขอมูลตรงกับเง่ือนไขท่ีระบบจะแสดงหนาจอรายงานดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 19 แสดงกราฟขอมูลการใชไฟฟา ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
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 ในกรณีท่ีตองการ Export รายงานนี้เพื่อใชอางอิงให Click ปุม Download PDF ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 20 แสดงข้ันตอนการ Click ปุม Download PDF 
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5.3 รายงานคากิโลวัตต  
ผูใชงานระบบสามารถคนหาขอมูลพรอมแสดงรายงาน คากิโลวัตต ดวยข้ันตอนดังนี ้

จากหนาหลักของระบบ(ขอ 2.1 รูปท่ี 6) ให Click ปุม เมนูหลัก( ) เพื่อเขาสูหนาจอ เมนูหลัก 
 จากหนาจอ เมนูหลัก ใหเลือกเมนู โหลดประวัติ/กิโลวัตต ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 21 แสดงการเลือกเมนูเพื่อเขาสูหนาจอ รายงานคากโิลวัตต 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 27 / 37 
 

 หลังจากเลือกเมนูดังกลาวแลวระบบจะแสดงหนาจอระบุเง่ือนไขในการคนหา ขอมูลการใชไฟฟาของ
ลูกคารายนั้นๆ ซ่ึงผูใชสามารถระบุเง่ือนไขดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 22 แสดงหนาจอคนหาขอมูล กิโลวัตต ของผูใชไฟฟา 
จากรูป มีรายละเอียดดังนี ้

หมายเลข 1: หมายเลขมิเตอร 
หมายเลข 2: ชวงเวลาสําหรับการแสดงรายงาน 
หมายเลข 3: วัน/เดือน/ป สําหรับคนหาขอมูล 
หมายเลข 4: รูปแบบการแสดงผลรายงาน 
หมายเลข 5: รูปแบบการแสดงรายงานกราฟ 
หมายเลข 6: ปุมคําส่ังยืนยันขอมูล 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 28 / 37 
 

 เม่ือระบุเง่ือนไขและรูปแบบของการแสดงผลรายงานเรียบรอยแลวให Click ปุม Submit เพื่อคนหา
ขอมูล หากขอมูลตรงกับเง่ือนไขท่ีระบบจะแสดงหนาจอรายงานดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 23 แสดงกราฟขอมูลการใชไฟฟา ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 29 / 37 
 

 ในกรณีท่ีตองการ Export รายงานนี้เพื่อใชอางอิงให Click ปุม Download PDF ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 24 แสดงข้ันตอนการ Click ปุม Download PDF 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 30 / 37 
 

5.4 รายงานคากิโลวาร  
ผูใชงานระบบสามารถคนหาขอมูลพรอมแสดงรายงาน คากิโลวาร ดวยข้ันตอนดังนี ้

 จากหนาหลักของระบบ(ขอ 2.1 รูปท่ี 6) ให Click ปุม เมนูหลัก( ) เพื่อเขาสูหนาจอ เมนูหลัก 
 จากหนาจอ เมนูหลัก ใหเลือกเมนู โหลดประวัติ/กิโลวาร ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 25 แสดงการเลือกเมนูเพื่อเขาสูหนาจอ รายงานกิโลวาร 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 31 / 37 
 

 หลังจากเลือกเมนูดังกลาวแลวระบบจะแสดงหนาจอระบุเง่ือนไขในการคนหา ขอมูลการใชไฟฟาของ
ลูกคารายนั้นๆ ซ่ึงผูใชสามารถระบุเง่ือนไขดังรูป 

 
 

รูปท่ี 26 แสดงหนาจอคนหาขอมูล กิโลวาร ของผูใชไฟฟา 
จากรูป มีรายละเอียดดังนี ้

หมายเลข 1: หมายเลขมิเตอร 
หมายเลข 12: ชวงเวลาสําหรับการแสดงรายงาน 
หมายเลข 13: วัน/เดือน/ป สําหรับคนหาขอมูล 
หมายเลข 14: รูปแบบการแสดงผลรายงาน 
หมายเลข 15: รูปแบบการแสดงรายงานกราฟ 
หมายเลข 16: ปุมคําส่ังคนหาขอมูล 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 32 / 37 
 

 เม่ือระบุเง่ือนไขและรูปแบบของการแสดงผลรายงานเรียบรอยแลวให Click ปุม Submit เพื่อคนหา
ขอมูล หากขอมูลตรงกับเง่ือนไขท่ีระบบจะแสดงหนาจอรายงานดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 27 แสดงกราฟขอมูลการใชไฟฟา ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 33 / 37 
 

 ในกรณีท่ีตองการ Export รายงานนี้เพื่อใชอางอิงให Click ปุม Download PDF ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 28 แสดงข้ันตอนการ Click ปุม Download PDF 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 34 / 37 
 

5.5 รายงานใบจดหนวย  
ผูใชงานระบบสามารถคนหาขอมูลพรอมแสดงรายงาน ใบจดหนวย ดวยข้ันตอนดังนี ้

 จากหนาหลักของระบบ(ขอ 2.1 รูปท่ี 6) ให Click ปุม เมนูหลัก( ) เพื่อเขาสูหนาจอ เมนูหลัก 
 จากหนาจอ เมนูหลัก ใหเลือกเมนู ใบอานหนวย/ใบอานหนวย ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 29 แสดงการเลือกเมนูเพื่อเขาสูหนาจอ รายงาน ใบจดหนวย 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 35 / 37 
 

 หลังจากเลือกเมนูดังกลาวแลวระบบจะแสดงหนาจอระบุเง่ือนไขในการคนหา ขอมูลการใชไฟฟาของ
ลูกคารายนั้นๆ ซ่ึงผูใชสามารถระบุเง่ือนไขดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 30 แสดงหนาจอคนหาขอมูล ใบจดหนวย ของผูใชไฟฟา 
 

จากรูป มีรายละเอียดดังนี ้
หมายเลข 1: หมายเลขมิเตอร 
หมายเลข 2: เดือน/ป สําหรับคนหาขอมูล 
หมายเลข 3: ปุมคําส่ังคนหาขอมูล 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 36 / 37 
 

 เม่ือระบุเง่ือนไขและรูปแบบของการแสดงผลรายงานเรียบรอยแลวให Click ปุม ตกลง เพื่อคนหาขอมูล 
หากขอมูลตรงกับเง่ือนไขท่ีระบบจะแสดงหนาจอรายงานดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 31 แสดงกราฟขอมูลการใชไฟฟา ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 



โครงการพัฒนาการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่สอง 
จํานวน 50,  000 ชุด (สัญญาเลขที่ จ.277/2554 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

 

เอกสารคูมือการปฏิบัติการสําหรับผูใช ระบบ WPM (ผูใชไฟฟา)          หนา 37 / 37 
 

 ในกรณีท่ีตองการ Export รายงานนี้เพื่อใชอางอิงให Click ปุม Download PDF ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 32 แสดงข้ันตอนการ Click ปุม Download PDF 


