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1. บทนา
1.1

ว ัตถุประสงค์ของเอกสาร
เอกสำรฉบับนีจ
้ ัดทำขึน
้ เพือ
่ ใช ้เป็ นคูม
่ อ
ื ในกำรใช ้งำนระบบ Web Power Plus ในโครงกำร
พัฒนำกำรอ่ำนหน่วยด ้วยระบบอัตโนมัต ิ (AMR) เพือ
่ ประกอบกำรปฏิบต
ั งิ ำนของผู ้ใช ้งำน โดยมีกำร
อธิบำยรำยละเอียดของส่วนงำนต่ำงๆ ในระบบงำน พร ้อมรูปภำพประกอบ โดยมีวต
ั ถุประสงค์ในกำร
อำนวยควำมสะดวกให ้กับผู ้เข ้ำใช ้งำนระบบสำมำรถใช ้งำนได ้อย่ำงถูกต ้อง

1.2

ขอบเขตระบบงาน
เป็ นกำรพัฒนำ New WebPower Plusในโครงกำร AMR พัฒนำเพือ
่ ให ้สำมำรถใช ้งำน
เรียกดูรำยงำนต่ำงๆ ของกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภ
ิ ำค โดยมีขอบเขตกำรทำงำนของระบบ คือ
-

1.3

No.

สำมำรถแสดงรำยละเอียดข ้อมูลของผู ้ใช ้ไฟฟ้ ำทีม
่ ใี นระบบทัง้ หมด
สำมำรถแสดงรำยงำนภำพรวมเป็ นรำยเดือนเช่น ค่ำกิโลวัตต์ชวั่ โมง, กิโลวำร์ชวั่ โมง,
กิโลวัตต์,กิโลวำร์ เป็ นต ้น
แสดงรำยงำนข ้อมูลกำรใช ้ไฟฟ้ ำ เช่น ค่ำกิโลวัตต์ชวั่ โมง, กิโลวำร์ชวั่ โมง, กิโลวัตต์,
กิโลวำร์ เป็ นต ้น
่ มต่อกับระบบ Service Detail Record เพือ
เชือ
่ แสดงรำยงำนใบจดหน่วย
แสดงรำยงำนข ้อมูลเปรียบเทียบต่ำงๆ ค่ำกิโลวัตต์ชวั่ โมง, กิโลวำร์ชวั่ โมง เป็ นต ้น
แสดงรำยงำนกำรรวมผลข ้อมูลกิโลวัตต์ ข ้อมูลกิโลวัตต์ชวั่ โมง โดยแบ่งตำมกลุม
่ ผู ้ใช ้
ไฟฟ้ ำ
แสดงรำยงำนพิเศษแบ่งเป็ น ประเภทธุรกิจ, ขนำดกิจกำร, พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำเป็ นต ้น

มาตราฐานและข้อกาหนดการใชร้ ะบบงาน

Symbol

Description

1.

ปุ่ มใช ้สำหรับบันทึกข ้อมูล

2.

ปุ่ มใช ้สำหรับยกเลิก

3.

ปุ่ มใช ้สำหรับค ้นหำข ้อมูล

4.

ปุ่ มใช ้สำหรับกลับไปเมนูกอ
่ นหน ้ำ

5.

ปุ่ มใช ้สำหรับแก ้ไขข ้อมูล

6.

ปุ่ มสำหรับไปยังหน ้ำเพิม
่ ข ้อมูล

7.

ปุ่ มสำหรับ Download เอกสำร

8.

ปุ่ มใช ้สำหรับค ้นหำข ้อมูล

9.

ปุ่ มใช ้สำหรับแก ้ไขข ้อมูล

10.

ปุ่ มใช ้สำหรับลบข ้อมูล

SLC-FM-12 V1.0
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11.

เป็ นกำรเลือกวันทีส
่ ำหรับค ้นหำข ้อมูลหรือออกรำยงำน

12.

ปุ่ มใช ้สำหรับเปิ ด Popup

13.

ปุ่ มสำหรับเปลีย
่ นภำษำเป็ นภำษำอังกฤษ

14.

ปุ่ มสำหรับเปลีย
่ นภำษำเป็ นภำษำไทย

2. ข้อมูลทว่ ั ไป
2.1

System Architecture

Mobile
Operator
AMR SYSTEM

Router Fireware
Meter Application

AMR Database

Internet

Web Power Plus

PEA Intranet

AMR

Helpdesk

รูปที่ 1 แสดงภำพรวมของระบบ Web Power Plus
No.
1

SLC-FM-12 V1.0

Device / System
ด ้ำนของ ผู ้ใช ้ไฟฟ้ ำ

Description
เครือ
่ งของผู ้ใช ้ทั่วไป (User) ทีไ่ ปขอใช ้บริกำร
ระบบ Web Power Plus โดยกำรส่งค่ำ Request
ไปยัง AMR System
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2

ด ้ำนของ เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำ
ส่วนกลำง

เครือ
่ งของผู ้ใช ้ทั่วไป (User) ทีอ
่ ยูก
่ ำรไฟฟ้ ำ
ส่วนกลำงทีไ่ ปขอใช ้บริกำรระบบ Web Power Plus
โดยกำรส่งค่ำ Request ไปยัง AMR System

3

ด ้ำนของ เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำเขต

เครือ
่ งของผู ้ใช ้ทั่วไป (User) ทีอ
่ ยูก
่ ำรไฟฟ้ ำเขต
ต่ำงๆ ทัว่ ประเทศทีไ่ ปขอใช ้บริกำรระบบ Web
Power Plus โดยกำรส่งค่ำ Request ไปยัง AMR
System

4

ด ้ำนของ เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำหน ้ำ
งำน

เครือ
่ งของผู ้ใช ้ทั่วไป (User) ทีอ
่ ยูก
่ ำรไฟฟ้ ำหน ้ำ
้บริ
งำนทั่วประเทศทีไ่ ปขอใช กำรระบบ Web Power
Plus โดยกำรส่งค่ำ Request ไปยัง AMR System

5

ด ้ำนของ เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำศูนย์
AMR (Administrator)

เครือ
่ งของผู ้ใช ้ทั่วไป (User)และผู ้ดูและระบบ
(Admin) ทีอ
่ ยูก
่ ำรไฟฟ้ ำส่วนกลำงทีไ่ ปขอใช ้บริกำร
ระบบ Web Power Plus โดยกำรส่งค่ำ Request
ไปยัง AMR System

6

ด ้ำนของ เจ ้ำหน ้ำที่ Helpdesk

เครือ
่ งของผู ้ใช ้ทั่วไป (User)ทีอ
่ ยูก
่ ำรไฟฟ้ ำ
ส่วนกลำงทีไ่ ปขอใช ้บริกำรระบบ Web Power Plus
โดยกำรส่งค่ำ Request ไปยัง AMR System

7

Meter Application (Multi
drive)

เครือ
่ งทีท
่ ำหน ้ำทีร่ ับข ้อมูลจำกมิเตอร์ เช่นข ้อมูล ฉ
Config. ต่ำงๆ ของมิเตอร์ และข ้อมูลกำรใช ้ไฟฟ้ ำ
ของมิเตอร์ทเี ป็ นระบบ AMR

8

AMR Database (Oracle
Database)

ใช ้เป็ นเครือ
่ งสำหรับเก็บฐำนข ้อมูลของระบบ

9

Web Server (Web Power
Plus)

เป็ นเครือ
่ งทีใ่ ห ้บริกำร Web Server โดยใช ้ IISใน
ทำงำนบนฝั่ ง Server ทำหน ้ำทีใ่ นกำรรับคำสัง่ จำก
กำรร ้องขอของฝั่ ง Client (โดยผ่ำนทำง Browser)
และประมวลผลกำรทำงำนจำกกำรร ้องขอดังกล่ำว
แล ้วส่งข ้อมูลกลับไปยังเครือ
่ งของ Client ทีร่ ้องขอ
มำ

SLC-FM-12 V1.0
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2.2

System Flow

รูปที่ 2 System Flow ของ Web Power Plus
Process
No
1.
2.
3.

Process Name
Customer Search
Compare Customer
Special Report
Customer Profile

4.
Load Profile
5.

6.

Overview Report
Billing Report

7.

8.

User Management
Questionnaire

9

SLC-FM-12 V1.0

Description
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำสำมำรถค ้นห ้ำข ้อมูลลูกค ้ำได ้ตำม Tree view
พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำและหน ้ำค ้นหำข ้อมูลตำมเงือ
่ นไขทีก
่ ำหนดไว ้
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำสำมำรถค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำเพือ
่ ออกรำยงำน
เปรียบเทียบหรือรวมผลข ้อมูลลูกค ้ำได ้
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟำสำมำรถดูรำยงำนพิเศษต่ำงๆ เช่น รำยงำนกลุม
่
ลูกค ้ำ รำยงำนตำมขนำดกิจกำร ฯลฯ
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟำและลูกค ้ำสำมำรถดูข ้อมูลลูกค ้ำโดยทีเ่ จ ้ำหน ้ำที่
ไฟฟ้ ำสำมำรถดูข ้อมูลของลูกค ้ำตำมทีก
่ ำหนดสิทธิ
ลูกค ้ำดูได ้เฉพำะข ้อมูลของตนเท่ำนัน
้
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟำและลูกค ้ำสำมำรถดูรำยงำนโหลดโปรไฟล์ โดย
ทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีส
่ ำมำรถดูข ้อมูลโหลดโปรไฟล์ได ้ทัง้ หมด
ลูกค ้ำสำมำรถดูข ้อมูลโหลดโปรไฟล์ได ้เฉพำะบำงโหลดโปร
ไฟล์ทก
ี่ ำหนดไว ้ (กิโลวัตต์ชวั่ โมง, กิโลวำร์ชวั่ โมง, กิโลวัตต์,
กิโลวำร์)
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟำและลูกค ้ำสำมำรถดูข ้อมูลรำยงำนภำพรวมรำย
เดือนปฏิทน
ิ ได ้
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟำและลูกค ้ำสำมำรถดูรำยงำนใบอ่ำนหน่วยได ้
โดยที่ เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำสำมำรถดูรำยงำนใบอ่ำนหน่วยของลูกค ้ำ
ตำมทีก
่ ำหนดสิทธิ
ลูกค ้ำดูได ้เฉพำะรำยงำนใบอ่ำนหน่วยทีเ่ ป็ นของตนเท่ำนัน
้
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำสำมำรถบริหำรจัดกำรระบบได ้เช่น ผู ้ใช ้งำน เมนู
สิทธิตำมพืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำ
เจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำและลูกค ้ำสำมำรถเข ้ำมำตอบแบบสอบเกีย
่ วกับ
กำรใช ้งำนระบบ และเจ ้ำหน ้ำทีไ่ ฟฟ้ ำสำมำรถดูรำยงำนกำรตอบ
แบบสอบถำมได ้
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2.3

องค์ประกอบเพิม
่ เติม
- เงือ
่ นไขกำรเลือกแบบเดือนจะเป็ นตำมปฏิทน
ิ ไม่ใช่เดือนตำมรอบกำรจดหน่วย
- เงือ
่ นไขกำรเลือกแบบช่วงเวลำจะสำมำรถเลือกได ้ไม่เกิน 45 วัน
- รำยงำนรำยวันทีเ่ ป็ น 96 Records จะดึงข ้อมูลจำก Database Production
- รำยงำนผลรวมของรำยวันจะดึงจำก Database Warehouse ซึง่ จะมีข ้อมูลช ้ำกว่ำวัน
ปกติอยูห
่ นึง่ วัน
- กำรเรียกดูรำยงำนแต่ละประเภทสำมำรถทำได ้โดยกำรกดปุ่ มเพือ
่ Download ไฟล์
Word, Excel, PDF โดยจะ Download เป็ นZIP ไฟล์ และให ้แตก ZIP ไฟล์กอ
่ น
เปิ ดดูไฟล์ท ี่ Download ในเครือ
่ งนัน
้ ๆ
- เพือ
่ กำรแสดงผลทีถ
่ ก
ู ต ้อง ในกำรแสดงผลกรำฟทีห
่ น ้ำเวบให ้ปรับมุมมอง ย่อ หรือ
ขยำยที่ Web Browser เป็ น 100% เท่ำนัน
้

2.4

กลุม
่ ผูใ้ ชร้ ะบบงาน
- ผู ้ดูแลระบบ (Administrator)
- เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรไฟฟ้ ำส่วนกลำง
- เจ ้ำหน ้ำที่ Helpdesk ของศูนย์ AMR
- เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรไฟฟ้ ำเขต และเจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรไฟฟ้ ำหน ้ำงำน
- ผู ้ใช ้ไฟฟ้ ำ

2.5

ความต้องการของระบบ (Recomemed Hardware and Operation System)
- Web Brower
- Google Chrome Version 38.0.2125 ขึน
้ ไป สำมำรถ Download ได ้ที่
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/
- Firefox Version 32.0.3 ขึน
้ ไป สำมำรถ Download ได ้ที่
https://www.mozilla.org/th/firefox/new/
- Internet ExploreVersion 11 ขึน
้ ไป สำมำรถ Download ได ้ที่
http://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer.aspx
-

Flash Player
-Adobe Flash Player สำหรับแสดงผลกรำฟ Fusion Chart บน Web Brower ใช ้
Version 11.3.300.265 ขึน
้ ไป สำมำรถ Download ได ้ที่
https://get.adobe.com/flashplayer/

เพือ
่ กำรแสดงผลทีถ
่ ก
ู ต ้อง ในกำรแสดงผลกรำฟทีห
่ น ้ำเวบให ้ปรับมุมมอง ย่อ หรือ ขยำย
ที่ Web Browser เป็ น 100% เท่ำนัน
้
2.6

คาย่อในเอกสาร
ลาด ับ
คาย่อ
1
AMR
2
PEA
3
TSIC
4
TOU
5
TOD
6
kWh
7
8
9
10
11

SLC-FM-12 V1.0

kVarh
kW
A
V
PF

ความหมาย
Automatic Meter Reading
Provincial Electricity Authority
Thailand Standard Industrial Classification
Time of Use Rate
Time of day Rate
Kilo Watt hour กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
Kilo Var hour กิโลวำร์-ชัว่ โมง
Kilo Watt กิโลวัตต์
Ampere แอมป์
Volt โวลต์
Power Factor
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2.7

ทีมงานติดต่อประสานงานกรณีมป
ี ญ
ั หาการใชร้ ะบบงาน
สำมำรถติดต่อศูนย์ AMR ได ้ตลอด 24 ชัว่ โมง 7 วัน
เจ ้ำหน ้ำที่ Helpdesk ศูนย์ AMR
E-mail
Helpdesk.amr@gmail.com, Amr.H@samtel.samartcorp.com
เบอร์โทรศัพท์ 02 590 5144
เบอร์โทรสำร 02 590 5067

3. วิธก
ี ารใชง้ านระบบ
ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถเข ้ำสูร่ ะบบโดยป้ อน URL ของเว็ปไซต์ดังนีh
้ ttp://www.amr.pea.co.th/แล ้ว
่ น ้ำจอหลักของ Web Power Plus โดยอัตโนมัต ิ ท่ำนสำมำรถเรียกผ่ำน Web Browser
ระบบจะพำเข ้ำสูห
ดังนี้
1. IE Version 11 ขึน
้ ไป
2. Google Chrome Version 38.0.2125 ขึน
้ ไป
3. Mozilla Firefox Version 32.0.3 ขึน
้ ไป
ซึง่ จะมีหน ้ำจอดังรูป

รูปที่ 3 แสดงหน ้ำจอเข ้ำสูร่ ะบบของ Web Power Plus

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลข 1: ช่องสำหรับรับข ้อมูล Username
หมำยเลข 2: ช่องสำหรับรับข ้อมูล Password
หมำยเลข 3: ปุ่ มสำหรับยืนยันข ้อมูลเพือ
่ เข ้ำสูร่ ะบบ
วิธก
ี ำรเข ้ำสูร่ ะบบ มีกำรรองรับกำรเข ้ำสูร่ ะบบจำกผู ้ใช ้ระบบ 4 กลุม
่ ด ้วยกัน คือ
กลุม
่ ที่ 1 เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภ
ิ ำคส่วนกลำง
กลุม
่ ที่ 2 เจ ้ำหน ้ำทีเ่ ขตกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภ
ิ ำค
กลุม
่ ที่ 3 เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภ
ิ ำคจุดรวมงำน
กลุม
่ ที่ 4 ผู ้ใช ้ไฟฟ้ ำ

SLC-FM-12 V1.0
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3.1

การเข้าสูร่ ะบบ ของเจ้าหน้าทีก
่ ารไฟฟ้าสว่ นภูมภ
ิ าคสว่ นกลาง
สำหรับส่วนเข ้ำสูร่ ะบบนัน
้ จะมีขน
ั ้ ตอนกำรทำงำนดังนี้
- กรอก Username ในช่องรับข ้อมูลที่ 1
- กรอก Password ในช่องรับข ้อมูลที่ 2
- Clickปุ่ ม Logon เพือ
่ ตรวจสอบ Username และ Password
- ในกรณีท ี่ Username และ Password ถูกต ้องระบบจะแสดงหน ้ำจอดังรูป

รูปที่ 4 แสดงหน ้ำจอหลักเมือ
่ เข ้ำสูร่ ะบบสำเร็จ

3.2

เปลีย
่ นภาษาทีแ
่ สดงในหน้าจอ
สำหรับขัน
้ ตอนสลับภำษำทีแ
่ สดงในหน ้ำจอนัน
้ ระบบสำมำรถเปลีย
่ นภำษำได ้สองภำษำ
คือไทย และ อังกฤษ มีขน
ั ้ ตอนในกำรทำงำนดังนี้
- จำกหน ้ำจอหลักในรูปที่ 1 ให ้ Click ทีป
่ ม
ุ่ สลับภำษำ(EN) ระบบจะสลับภำษำให ้ดังรูป

รูปที่ 5 แสดงหน ้ำจอก่อน Click ปุ่ มเปลีย
่ นภำษำ

SLC-FM-12 V1.0
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รูปที่ 6 แสดงหน ้ำจอหลังจำก Click ปุ่ มเปลีย
่ นภำษำแล ้ว

3.3

การเปลีย
่ นรห ัสผ่าน (กรณีเจ้าหน้าทีก
่ ารไฟฟ้าเขตและการไฟฟ้าหน้างาน)
ผู ้ใช ้สำมำรถเปลีย
่ นรหัสผ่ำนหลังจำก Login เข ้ำสูร่ ะบบโดยกดทีป
่ ม
ุ่
ดังรูปด ้ำนล่ำง

รูปที่ 7 แสดงหน ้ำจอหลังจำกเข ้ำสูร่ ะบบของกำรไฟฟ้ ำเขตและกำรไฟฟ้ ำหน ้ำงำน

- จำกหน ้ำจอหลักในทีร่ ป
ู

SLC-FM-12 V1.0
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รูปที่ 8 แสดงหน ้ำจอข ้อมูลผู ้ใช ้งำน

ด ้ำนล่ำง

- หำกผู ้ใช ้งำนต ้องกำรเปลีย
่ นรหัสผ่ำนให ้กดทีป
่ ม
ุ่

จะปรำกฎหน ้ำจอดังรูป

รูปที่ 9 แสดงหน ้ำจอข ้อมูลผู ้ใช ้งำน

- ให ้ผู ้ใช ้กรอกข ้อมูลในช่อง “รหัสผ่ำน” โดยเฉพำะช่องที่ (*) จะต ้องกรอกให ้ครบและ
จำกนัน
้ ให ้กดปุ่ ม
หำกไม่ต ้องกำรบันทึกให ้กดปุ่ ม
- เมือ
่ ระบบบันทึกข ้อมูลเรียบร ้อยจะปรำกฎข ้อควำม “แก ้ไขข ้อมูลผู ้ใช ้งำนเรียบร ้อยแล ้ว”
ให ้ท่ำน Logout ออกจำกระบบและ Login ด ้วยรหัสผ่ำนใหม่

SLC-FM-12 V1.0
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4. การตอบแบบสอบถาม
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกีย
่ วกับกำรใช ้งำนของระบบ ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
-

Click ที่

ระบบแสดงเสนอแบบสอบถำมดังรูปด ้ำนล่ำง

รูปที่ 10 หน ้ำจอแสดงกำรตอบแบบสอบถำม

แบบสอบถำม
ครบ!

- เมือ
่ ผู ้ใช ้กรอกแบบสอบถำมครบเรียบรอยแล ้วให ้กดปุ่ ม

- กรณีทก
ี่ รอกแบบสอบถำมไม่ครบระบบแจ ้งเตือน กรุณำกรอกข ้อมูลแบบสอบถำมให ้

- เมือ
่ ผู ้ใช ้ต ้องกำรตอบแบบสอบถำมใหม่ ให ้กดทีป
่ ม
ุ่
เงือ
่ นไขใหม่เพือ
่ เริม
่ ต ้นตอบแบบสอบถำมใหม่

SLC-FM-12 V1.0
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5. การค้นหาลูกค้า
5.1

ค้นหาข้อมูลลูกค้าเฉพาะราย
ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำเฉพำะรำย โดยระบบเงือ
่ นไข กำรค ้นหำดังนี้
- หลังจำกทีผ
่ ู ้ใช ้งำนระบบเข ้ำสูร่ ะบบแล ้ว
- เลือก Tab ลูกค ้ำเฉพำะรำยจะแสดงหน ้ำจอดังรูป

รูปที่ 11 แสดงหน ้ำจอสำหรับกำรค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำเฉพำะรำย

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
กำรไฟฟ้ ำ
่ ลูกค ้ำ
ชือ
โครงกำรระยะที่
บัญชีผู ้ใช ้ไฟ
หมำยเลขผู ้ใช ้ไฟฟ้ ำ
ประเภทกำรคิดเงิน
หมำยเลขมิเตอร์
ขนำดของกิจกำร
ประเภทแรงดันไฟฟ้ ำ
ประเภทธุรกิจ
นิคมอุตสำหกรรม

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ปุ่ มสำหรับเลือกกำรไฟฟ้ ำ
่ ลูกค ้ำ
ช่องสำหรับรับข ้อมูลชือ
่ ลูกค ้ำ
ช่องสำหรับรับข ้อมูลชือ
ช่องสำหรับรับข ้อมูลบัญชีผู ้ใช ้ไฟ
ช่องสำหรับรับข ้อมูลหมำยเลขผู ้ใช ้ไฟ
ตัวเลือกสำหรับระบุประเภทกำรคิดเงิน
ช่องสำหรับรับข ้อมูลหมำยเลขมิเตอร์
ตัวเลือกสำหรับระบุขนำดกิจกำร
ตัวเลือกสำหรับระบุประเภทแรงดันไฟฟ้ ำ
ตัวเลือกสำหรับระบุประเภทธุรกิจ
ตัวเลือกสำหรับระบุนค
ิ มอุตสำหกรรม

: ปุ่ มสำหรับค ้นหำ
: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
- ระบุเงือ
่ นไขในกำรค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำเฉพำะรำยโดยระบุ กำรไฟฟ้ ำทีส
่ งั กัด หมำยเลข
่ ลูกค ้ำ หมำยเลขมิเตอร์ นิคมอุตสำหกรรม ประเภทธุรกิจ ประเภทกำรคิดเงิน
ผู ้ใช ้ไฟ บัญชีผู ้ใช ้ไฟ ชือ
ขนำดกิจกำร ประเภทแรงดันไฟฟ้ ำ แล ้วกดปุ่ มค ้นหำ จะแสดงผลกำรค ้นหำดังรูป

รูปที่ 12 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขแสดงผลกำรค ้นหำของข ้อมูลลูกค ้ำ
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5.2
ดังรูป

ค้นหาข้อมูลลูกค้าเพือ
่ เปรียบเทียบ
ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำเพือ
่ เปรียบเทียบโดยระบุเงือ
่ นไขในกำรค ้นหำดังนี้
- หลังจำกทีผ
่ ู ้ใช ้งำนระบบเข ้ำสูร่ ะบบแล ้ว เลือก Tab เปรียบเทียบลูกค ้ำจะแสดงหน ้ำจอ

รูปที่ 13 แสดงหน ้ำจอสำหรับกำรค ้นหำข ้อมูลกลุม
่ ลูกค ้ำ

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
กำรไฟฟ้ ำ
่ ลูกค ้ำ
ชือ
โครงกำรระยะที่
บัญชีผู ้ใช ้ไฟ
หมำยเลขผู ้ใช ้ไฟฟ้ ำ
ประเภทกำรคิดเงิน
หมำยเลขมิเตอร์
ขนำดของกิจกำร
ประเภทแรงดันไฟฟ้ ำ
ประเภทธุรกิจ
นิคมอุตสำหกรรม

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ปุ่ มสำหรับเลือกกำรไฟฟ้ ำ
่ ลูกค ้ำ
ช่องสำหรับรับข ้อมูลชือ
่ ลูกค ้ำ
ช่องสำหรับรับข ้อมูลชือ
ช่องสำหรับรับข ้อมูลบัญชีผู ้ใช ้ไฟ
ช่องสำหรับรับข ้อมูลหมำยเลขผู ้ใช ้ไฟ
ตัวเลือกสำหรับระบุประเภทกำรคิดเงิน
ช่องสำหรับรับข ้อมูลหมำยเลขมิเตอร์
ตัวเลือกสำหรับระบุขนำดกิจกำร
ตัวเลือกสำหรับระบุประเภทแรงดันไฟฟ้ ำ
ตัวเลือกสำหรับระบุประเภทธุรกิจ
ตัวเลือกสำหรับระบุนค
ิ มอุตสำหกรรม

: ปุ่ มสำหรับค ้นหำ
: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
- ระบุเงือ
่ นไขในกำรค ้นหำข ้อมูลกลุม
่ ลูกค ้ำโดยระบุ กำรไฟฟ้ ำ หมำยเลขผู ้ใช ้ไฟ บัญชี
่ ลูกค ้ำ หมำยเลขมิเตอร์ นิคมอุตสำหกรรม ประเภทธุรกิจ ประเภทกำรคิดเงิน ขนำดกิจกำร
ผู ้ใช ้ไฟ ชือ
ประเภทแรงดันไฟฟ้ ำ แล ้วกดปุ่ มค ้นหำ จะแสดงผลกำรค ้นหำดังรูป

รูปที่ 14 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขแสดงผลกำรค ้นหำของข ้อมูลกำรเปรียบเทียบลูกค ้ำ

- Tab เลือกลูกค ้ำให ้เลือกลูกค ้ำโดย click ที่ checkbox คอลัมน์แรกกรอบสีแดง
หมำยเลข 2 ให ้แสดงเป็ น
เครือ
่ งหมำยถูก ซึง่ สำมำรถเลือกลูกค ้ำได ้ไม่เกินจำนวน 20 รำยกำร สังเกต
จำนวนทีเ่ ลือกจำกกรอบสีแดงหมำยเลข 1 จำกนัน
้ ไปที่ Tab เลือกเงือ
่ นไข จะแสดงหน ้ำจอดังรูป
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รูปที่ 15 แสดงหน ้ำจอ Tab เลือกเงือ
่ นไขหลังจำกแสดงผลกำรค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำ

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
ประเภท
: ตัวเลือกสำหรับระบุประเภท
รำยงำน
: ตัวเลือกสำหรับระบุรำยงำน
ระยะเวลำ
: ตัวเลือกสำหรับระบุระยะเวลำ
เลือกเงือ
่ นไขตำมระยะเวลำ :
ช่องสำหรับรับข ้อมูลวัน
ช่องสำหรับรับข ้อมูลสัปดำห์
ตัวเลือกสำหรับระบุเดือนและปี
ช่องสำหรับรับข ้อมูลวันจำก/ถึง
ตัวเลือกสำหรับระบุปี

กรณีเลือกระยะเวลำเป็ นรำยวัน
กรณีเลือกระยะเวลำเป็ นรำยสัปดำห์
กรณีเลือกระยะเวลำเป็ นรำยเดือน
กรณีเลือกระยะเวลำเป็ นช่วงเวลำ
กรณีเลือกระยะเวลำเป็ นรำยปี

: ปุ่ มสำหรับตกลง
: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
- Tab เลือกเงือ
่ นไข ระบุเงือ
่ นไขในกำรค ้นหำข ้อมูล ประเภท รำยงำน ระยะเวลำ วัน แล ้ว
กดปุ่ มค ้นหำ จะแสดงหน ้ำต่ำงรำยงำนกลุม
่ ลูกค ้ำตำมประเภทเงือ
่ นไขทีร่ ะบุมำดังรูปด ้ำนล่ำง จำกเงือ
่ นไข
สำมำรถแสดงรำยงำนได ้ทัง้ หมด 20 ประเภทดังนี้
1. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยวัน
2. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยสัปดำห์
3. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยเดือน
4. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวัตต์ชวั่ โมงตำมช่วงเวลำ
5. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยปี
6. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยวัน
7. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยสัปดำห์
8. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยเดือน
9. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวำร์ชวั่ โมงตำมช่วงเวลำ
10. รำยงำนเปรียบเทียบกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยปี
11. รำยงำนรวมผลกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยวัน
12. รำยงำนรวมผลกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยสัปดำห์
13. รำยงำนรวมผลกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยเดือน
14. รำยงำนรวมผลกิโลวัตต์ชวั่ โมงตำมช่วงเวลำ
15. รำยงำนรวมผลกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยปี
16. รำยงำนรวมผลกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยวัน
17. รำยงำนรวมผลกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยสัปดำห์
18. รำยงำนรวมผลกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยเดือน
19. รำยงำนรวมผลกิโลวำร์ชวั่ โมงตำมช่วงเวลำ
20. รำยงำนรวมผลกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยปี
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รูปที่ 16 แสดงหน ้ำต่ำงรำยงำนกลุ่มลูกค ้ำตำมประเภทเงือ
่ นไขทีร่ ะบุมำ

SLC-FM-12 V1.0

Confidential Copy Right Samart Telcoms Public Co., Ltd.

Page 18 of 61

User Manual (PEA Site)
Provincial Electricity Authority
6. ประว ัติลก
ู ค้า
6.1
ดังรูป

การเรียกดูประว ัติลก
ู ค้า
้งำนระบบสำมำรถดู
ผู ้ใช
ข ้อมูลประวัตล
ิ ก
ู ค ้ำ ได ้ตำมขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
่ น ้ำจอค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำแล ้วค ้นหำลูกค ้ำ  เลือกเมนูประวัตล
- หลังจำกเข ้ำสูห
ิ ก
ู ค ้ำ

รูปที่ 17 แสดงเมนูประวัตล
ิ ก
ู ค ้ำ

- เมือ
่ เลือกเมนูเรียบร ้อยแล ้ว จะแสดงหน ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำดังรูป

รูปที่ 18 แสดงหน ้ำข ้อมูลลูกค ้ำ
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6.2

ดังรูป

การแก้ไขประว ัติลก
ู ค้า
ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถแก ้ไขข ้อมูลประวัตล
ิ ก
ู ค ้ำ ได ้ตำมขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
- ทีห
่ น ้ำประวัตล
ิ ก
ู ค ้ำ กดปุ่ ม

จะปรำกฎ ฟิ ดล์ทส
ี่ ำมำรถแก ้ไขได ้

รูปที่ 19 แสดงหน ้ำกำรแก ้ไขข ้อมูลลูกค ้ำ

- ให ้กรอกข ้อมูลในช่องว่ำงทีต
่ ้องกำรให ้เรียบร ้อยจำกนัน
้ กดปุ่ ม
ข ้อควำม “บันทึกข ้อมูลผู ้ใช ้งำนเรียบร ้อยแล ้ว”
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7. รายงานภาพรวม
7.1
ภำพรวม ดังรูป

การเรียกดูรายงานภาพรวม
ผู ้ใช ้สำมำรถเรียกดูรำยงำนภำพรวมได ้จำกได ้ตำมขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
่ น ้ำจอค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำแล ้วค ้นหำลูกค ้ำ  เลือกเมนูรำยงำน
- หลังจำกเข ้ำสูห

รูปที่ 20 หน ้ำจอแสดงเมนูรำยงำนภำพรวม

- รำยงำนภำพรวมเป็ นกำรแสดงข ้อมูลรำยเดือนแบบปฎิทน
ิ ผู ้ใช ้สำมำรถเรียกดูรำยงำน
ภำพรวมได ้ดังรูป

รูปที่ 21 หน ้ำจอกำรแสดงรำยงำนภำพรวม

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลข 1: ปุ่ มแสดงรำยงำนภำพรวมของเดือนก่อนหน ้ำ
หมำยเลข 2: เดือนทีต
่ ้องกำรแสดงรำยงำนภำพรวม
หมำยเลข 3: ปี ทต
ี่ ้องกำรแสดงรำยงำนภำพรวม
หมำยเลข 4: มิเตอร์ทต
ี่ ้องกำรแสดงรำยงำนภำพรวม
หมำยเลข 5: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 7 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กิโลวัตต์
- กิโลวำร์
- กระแส
- แรงดัน
- Power Factor
หมำยเลข 6: ปุ่ มแสดงรำยงำนภำพรวมของเดือนถัดไป
หมำยเลข 7: ปุ่ มแสดงรำยงำนเปรียบเทียบ ผู ้ใช ้สำมำรถเลือกวันทีเ่ พือ
่ แสดงรำยงำนเปรียบเทียบ
ได ้ โดยเลือก Check ของวันทีต
่ ้องกำรแสดงรำยงำน และสำมำรถเลือกวันทัง้ หมดทีห
่ วั ปฎิทน
ิ ดังรูป
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รูปที่ 22 Checkbox กำรแสดงรำยงำนเปรียบเทียบ

- นอกจำกนีผ
้ ู ้ใช ้ยังสำมำรถเลือกดูรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยวันได ้โดยกำร Click ที่
เส ้นกรำฟของวันทีท
่ ต
ี่ ้องกำรเพือ
่ แสดงหน ้ำจอของรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยวัน
8. รายงานโหลดโปรไฟล์
8.1

รายงานโหลดโปรไฟล์รายว ัน
ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลโหลดโปรไฟล์รำยวัน เพือ
่ แสดงรำยงำนได ้ตำมขัน
้ ตอน
ดังต่อไปนี้
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้วเลือกเมนูหลักโหลดโปรไฟล์ เมนูยอ
- หลังจำกเข ้ำสูห
่ ย
รำยวัน ดังรูป

รูปที่ 23 แสดงเมนูรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยวัน

- เมือ
่ เลือกเมนูเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 24 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยวัน

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลขที่ 1: ตัวเลือกสำหรับระบุหมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลขที่ 2: ช่องสำหรับรับข ้อมูลวันที่
หมำยเลขที่ 3: ตัวเลือกสำหรับระบุรำยงำน
- กรณี Summation Meter เลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทัง้ หมดสำมำรถ
เลือกได ้เฉพำะรำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง
หมำยเลขที่ 4: ตัวเลือกสำหรับระบุกำรแสดงผล
หมำยเลขที่ 5: ตัวเลือกสำหรับระบุรป
ู แบบกรำฟ
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กรณีเลือกรูปแบบกรำฟเป็ นกรำฟเส ้น สำมำรถระบุรำยงำนกิโลวัตต์ชวั่ โมง
กิโลวำร์ชวั่ โมง กิโลวัตต์ กิโลวำร์ กระแส แรงดัน Power Factor
- กรณีรป
ู แบบกรำฟเป็ นกรำฟแท่ง สำมำรถระบุรำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง กิโล
วำร์ชวั่ โมง กิโลวัตต์ กิโลวำร์
หมำยเลขที่ 6: ปุ่ มสำหรับตกลง
หมำยเลขที่ 7: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
-

- กรณี Summation Meter ระบุเงือ
่ นไข หมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทัง้ หมด วันที่
รำยงำน กำรแสดงผล รูปแบบกรำฟ สำมำรถเลือกได ้เฉพำะรำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง และกิโลวำร์ชวั่ โมง
เท่ำนั่น
- ในกรณีทเี่ ลือกเป็ นหมำยเลขมิเตอร์ แล ้วเลือกกรำฟแท่ง จะเลือกได ้เฉพำะรำยงำน
กิโลวัตต์ชวั่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง กิโลวัตต์ และกิโลวำร์ แต่ถ ้ำเลือกกรำฟเส ้น จะเลือกสำมำรถเลือกได ้ทุก
รำยงำน
- เมือ
่ ผู ้ใช ้งำนกำหนดเงือ
่ นไขเรียบร ้อยแล ้ว กดปุ่ มตกลง จะแสดงรำยงำนตำมเงือ
่ นไขที่
ระบุดังรูปด ้ำนล่ำง ซึง่ ประกอบด ้วยรำยงำนทัง้ หมด 7 ประเภทดังนี้
1. รำยงำนกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยวัน
2. รำยงำนกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยวัน
3. รำยงำนกิโลวัตต์รำยวัน
4. รำยงำนกิโลวำร์รำยวัน
5. รำยงำนกระแสรำยวัน
6. รำยงำนแรงดันรำยวัน
7. รำยงำน Power Factor รำยวัน

รูปที่ 25 แสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยวัน
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- เมือ
่ ระบบแสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยวันแล ้ว สำมำรถกดปุ่ ม Download
เพือ
่ เก็บรำยงำนในรูปแบบไฟล์ได ้ หลังจำกกดปุ่ ม Download แล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอให ้ระบุเงือ
่ นไขใน
กำร Download ดังรูป

รูปที่ 26 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ไฟล์

- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไข ไฟล์ประเภท รำยงำน แล ้วกดปุ่ มตกลง ระบบจะส่งไฟล์ให ้ผู ้ใช ้งำน
บันทึกลงเครือ
่ ง ซึง่ รูปแบบในกำรบันทึกไฟล์จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั Browser แต่ละประเภท
ั
รายงานโหลดโปรไฟล์รายสปดาห์
ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลโหลดโปรไฟล์รำยสัปดำห์ เพือ
่ แสดงรำยงำนได ้ตำม
ขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้ว เลือกเมนูหลักโหลดโปรไฟล์ เมนูยอ
- หลังจำกเข ้ำสูห
่ ยรำย
สัปดำห์ ดังรูป
8.2

รูปที่ 27 แสดงเมนูรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยสัปดำห์

- เมือ
่ เลือกเมนูเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 28 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยสัปดำห์

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลขที่ 1: ตัวเลือกสำหรับระบุหมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลขที่ 2: ช่องสำหรับรับข ้อมูลสัปดำห์
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หมำยเลขที่ 3: ตัวเลือกสำหรับระบุรำยงำน
- กรณี Summation Meter เลือกมิเตอร์ทัง้ หมดสำมำรถระบุรำยงำน กิโลวัตต์
ชัว่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง หมำยเลขที่ 4: ตัวเลือกสำหรับระบุกำรแสดงผล
หมำยเลขที่ 5: ตัวเลือกสำหรับระบุรป
ู แบบกรำฟ
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกิโลวัตต์ กิโลวำร์ เลือกรูปแบบกรำฟแท่ง แสดงตัวเลือก
สำหรับระบุคำ่ สูงสุด
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกระแส แรงดัน Power Factor ไม่แสดงตัวเลือกสำหรับระบุ
รูปแบบกรำฟ
หมำยเลขที่ 6: ปุ่ มสำหรับตกลง
หมำยเลขที่ 7: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
- ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไข หมำยเลขมิเตอร์ สัปดำห์ รำยงำน กำรแสดงผล รูปแบบกรำฟ
ในกรณีทเี่ ลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทงั ้ หมด จะเลือกได ้เฉพำะรำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง และกิโลวำร์
ชัว่ โมงเท่ำนั่น
- ส่วนในกรณีอน
ื่ ๆ จะสำมำรถเลือกรำยงำนได ้ทุกประเภท ซึง่ ถ ้ำเลือกรำยงำน กิโลวัตต์
และกิโลวำร์ แล ้วเลือกรูปแบบกรำฟเป็ นกรำฟแท่ง จะแสดงเงือ
่ นไขค่ำสูงสุดให ้เลือกเพิม
่ เติม โดยถ ้ำเลือก
ระบุเป็ น Rate A Rate B Rate C แล ้วจะไม่สำมำรถเลือก Max Total ได ้
- และในกรณีกลับกันถ ้ำเลือกค่ำสูงสุดเป็ น Max Total แล ้ว จะไม่สำมำรถเลือก Rate A
Rate B Rate C ได ้เช่นกัน ดังรูป

รูปที่ 29 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน กิโลวัตต์ และกิโลวำร์ กรณีเลือกกรำฟแท่ง

- และในกรณีทเี่ ลือกรำยงำน กระแส แรงดัน และ Power Factor จะไม่แสดงเงือ
่ นไข
่
้นเท่
รูปแบบกรำฟ ดังรูป ซึงในหน ้ำจอรำยงำนจะแสดงเป็ นกรำฟเส
ำนัน
้

รูปที่ 30 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน กระแส แรงดัน และ Power Factor

- เมือ
่ ผู ้ใช ้งำนกำหนดเงือ
่ นไขเรียบร ้อยแล ้ว กดปุ่ มตกลง จะแสดงรำยงำนตำมเงือ
่ นไขที่
ระบุดังรูปด ้ำนล่ำง ซึง่ ประกอบด ้วยรำยงำนทัง้ หมด 7 ประเภทดังนี้
1. รำยงำนกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยสัปดำห์
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

รำยงำนกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยสัปดำห์
รำยงำนกิโลวัตต์รำยสัปดำห์
รำยงำนกิโลวำร์รำยสัปดำห์
รำยงำนกระแสรำยสัปดำห์
รำยงำนแรงดันรำยสัปดำห์
รำยงำน Power Factor รำยสัปดำห์

รูปที่ 31 แสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยสัปดำห์

- เมือ
่ ระบบแสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยสัปดำห์แล ้ว สำมำรถกดปุ่ ม
Download เพือ
่ เก็บรำยงำนในรูปแบบไฟล์ได ้ หลังจำกกดปุ่ ม Download แล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอให ้
ระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ดังรูป

รูปที่ 32 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ไฟล์

- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไข ไฟล์ประเภท แล ้วกดปุ่ มตกลง ระบบจะส่งไฟล์ให ้ผู ้ใช ้งำนบันทึกลง
เครือ
่ ง ซึง่ รูปแบบในกำรบันทึกไฟล์จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั Browser แต่ละประเภท
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8.3

รายงานโหลดโปรไฟล์รายเดือน
ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลโหลดโปรไฟล์รำยเดือน เพือ
่ แสดงรำยงำนได ้ตำม
ขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้ว เลือกเมนูหลักโหลดโปรไฟล์ เมนูยอ
- หลังจำกเข ้ำสูห
่ ยรำย
เดือน ดังรูป

รูปที่ 33 แสดงเมนูรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยเดือน

- เมือ
่ เลือกเมนูเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 34 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยเดือน

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลขที่ 1: ตัวเลือกสำหรับระบุหมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลขที่ 2: ตัวเลือกสำหรับระบุเดือนปี
หมำยเลขที่ 3: ตัวเลือกสำหรับระบุรำยงำน
- กรณี Summation Meter เลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทัง้ หมดสำมำรถ
ระบุรำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กรณีเลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นหมำยเลขมิเตอร์สำมำรถระบุรำยงำน กิโลวัตต์
ชัว่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง กิโลวัตต์ กิโลวำร์ กระแส แรงดัน Power Factor
หมำยเลขที่ 4: ตัวเลือกสำหรับระบุกำรแสดงผล
หมำยเลขที่ 5: ตัวเลือกสำหรับระบุรป
ู แบบกรำฟ
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกิโลวัตต์ กิโลวำร์ เลือกรูปแบบกรำฟแท่ง แสดงตัวเลือก
สำหรับระบุคำ่ สูงสุด
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกระแส แรงดัน Power Factor ไม่แสดงตัวเลือกสำหรับ
ระบุรป
ู แบบกรำฟ
หมำยเลขที่ 6: ปุ่ มสำหรับตกลง
หมำยเลขที่ 7: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
- ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไข หมำยเลขมิเตอร์ เดือน รำยงำน กำรแสดงผล รูปแบบกรำฟ
ในกรณีทเี่ ลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทงั ้ หมด จะเลือกได ้เฉพำะรำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง และกิโลวำร์
ชัว่ โมงเท่ำนั่น
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- ส่วนในกรณีอน
ื่ ๆ จะสำมำรถเลือกรำยงำนได ้ทุกประเภท ซึง่ ถ ้ำเลือกรำยงำน กิโลวัตต์
และกิโลวำร์ แล ้วเลือกรูปแบบกรำฟเป็ นกรำฟแท่ง จะแสดงเงือ
่ นไขค่ำสูงสุดให ้เลือกเพิม
่ เติม โดยถ ้ำเลือก
ระบุเป็ น Rate A Rate B Rate C แล ้วจะไม่สำมำรถเลือก Max Total ได ้
- และในกรณีกลับกันถ ้ำเลือกค่ำสูงสุดเป็ น Max Total แล ้ว จะไม่สำมำรถเลือก Rate A
Rate B Rate C ได ้เช่นกัน ดังรูป

รูปที่ 35 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน กิโลวัตต์ และกิโลวำร์ กรณีเลือกกรำฟแท่ง

- และในกรณีทเี่ ลือกรำยงำน กระแส แรงดัน และ Power Factor จะไม่แสดงเงือ
่ นไข
รูปแบบกรำฟ ดังรูป ซึง่ ในหน ้ำจอรำยงำนจะแสดงเป็ นกรำฟเส ้นเท่ำนัน
้

รูปที่ 36 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน กระแส แรงดัน และ Power Factor

- เมือ
่ ผู ้ใช ้งำนกำหนดเงือ
่ นไขเรียบร ้อยแล ้ว กดปุ่ มตกลง จะแสดงรำยงำนตำมเงือ
่ นไขที่
ระบุดังรูปด ้ำนล่ำง ซึง่ ประกอบด ้วยรำยงำนทัง้ หมด 7 ประเภทดังนี้
1. รำยงำนกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยเดือน
2. รำยงำนกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยเดือน
3. รำยงำนกิโลวัตต์รำยเดือน
4. รำยงำนกิโลวำร์รำยเดือน
5. รำยงำนกระแสรำยเดือน
6. รำยงำนแรงดันรำยเดือน
7. รำยงำน Power Factor รำยเดือน
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รูปที่ 37 แสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยเดือน

- เมือ
่ ระบบแสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยเดือนแล ้ว สำมำรถกดปุ่ ม Download
เพือ
่ เก็บรำยงำนในรูปแบบไฟล์ได ้ หลังจำกกดปุ่ ม Download แล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอให ้ระบุเงือ
่ นไขใน
กำร Download ดังรูป

รูปที่ 38 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ไฟล์

- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไข ไฟล์ประเภท แล ้วกดปุ่ มตกลง ระบบจะส่งไฟล์ให ้ผู ้ใช ้งำนบันทึกลง
เครือ
่ ง ซึง่ รูปแบบในกำรบันทึกไฟล์จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั Browser แต่ละประเภท
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่ งเวลา
รายงานโหลดโปรไฟล์ตามชว
ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลโหลดโปรไฟล์ตำมช่วงเวลำ เพือ
่ แสดงรำยงำนได ้ตำม
ขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้ว เลือกเมนูหลักโหลดโปรไฟล์ เมนูยอ
- หลังจำกเข ้ำสูห
่ ย
ช่วงเวลำ ดังรูป
8.4

รูปที่ 39 แสดงเมนูรำยงำนโหลดโปรไฟล์ตำมช่วงเวลำ

- เมือ
่ เลือกเมนูเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 40 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำนโหลดโปรไฟล์ตำมช่วงเวลำ

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลขที่ 1: ตัวเลือกสำหรับระบุหมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลขที่ 2: ช่องสำหรับรับข ้อมูลช่วงเวลำ
หมำยเลขที่ 3: ตัวเลือกสำหรับระบุรำยงำน
- กรณี Summation Meter เลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทัง้ หมดสำมำรถระบุ
รำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กรณีเลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นหมำยเลขมิเตอร์สำมำรถระบุรำยงำน กิโลวัตต์
ชัว่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง กิโลวัตต์ กิโลวำร์ กระแส แรงดัน Power Factor
หมำยเลขที่ 4: ตัวเลือกสำหรับระบุกำรแสดงผล
หมำยเลขที่ 5: ตัวเลือกสำหรับระบุรป
ู แบบกรำฟ
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกิโลวัตต์ กิโลวำร์ เลือกรูปแบบกรำฟแท่ง แสดงตัวเลือก
สำหรับระบุคำ่ สูงสุด
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกระแส แรงดัน Power Factor ไม่แสดงตัวเลือกสำหรับ
ระบุรป
ู แบบกรำฟ
หมำยเลขที่ 6: ปุ่ มสำหรับตกลง
หมำยเลขที่ 7: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
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- ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไข หมำยเลขมิเตอร์ ช่วงเวลำ รำยงำน กำรแสดงผล รูปแบบ
กรำฟ ในกรณีทเี่ ลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทงั ้ หมด จะเลือกได ้เฉพำะรำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง และ
กิโลวำร์ชวั่ โมงเท่ำนั่น
- ส่วนในกรณีอน
ื่ ๆ จะสำมำรถเลือกรำยงำนได ้ทุกประเภท ซึง่ ถ ้ำเลือกรำยงำน กิโลวัตต์
และกิโลวำร์ แล ้วเลือกรูปแบบกรำฟเป็ นกรำฟแท่ง จะแสดงเงือ
่ นไขค่ำสูงสุดให ้เลือกเพิม
่ เติม โดยถ ้ำเลือก
ระบุเป็ น Rate A Rate B Rate C แล ้วจะไม่สำมำรถเลือก Max Total ได ้
- และในกรณีกลับกันถ ้ำเลือกค่ำสูงสุดเป็ น Max Total แล ้ว จะไม่สำมำรถเลือก Rate A
Rate B Rate C ได ้เช่นกัน ดังรูป

รูปที่ 41 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน กิโลวัตต์ และกิโลวำร์ กรณีเลือกกรำฟแท่ง

- และในกรณีทเี่ ลือกรำยงำน กระแส แรงดัน และ Power Factor จะไม่แสดงเงือ
่ นไข
่
้นเท่
รูปแบบกรำฟ ดังรูป ซึงในหน ้ำจอรำยงำนจะแสดงเป็ นกรำฟเส
ำนัน
้

รูปที่ 42 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน กระแส แรงดัน และ Power Factor

- เมือ
่ ผู ้ใช ้งำนกำหนดเงือ
่ นไขเรียบร ้อยแล ้ว กดปุ่ มตกลง จะแสดงรำยงำนตำมเงือ
่ นไขที่
ระบุดังรูปด ้ำนล่ำง ซึง่ ประกอบด ้วยรำยงำนทัง้ หมด 7 ประเภทดังนี้
1. รำยงำนกิโลวัตต์ชวั่ โมงตำมช่วงเวลำ
2. รำยงำนกิโลวำร์ชวั่ โมงตำมช่วงเวลำ
3. รำยงำนกิโลวัตต์ตำมช่วงเวลำ
4. รำยงำนกิโลวำร์ตำมช่วงเวลำ
5. รำยงำนกระแสตำมช่วงเวลำ
6. รำยงำนแรงดันตำมช่วงเวลำ
7. รำยงำน Power Factor ตำมช่วงเวลำ
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รูปที่ 43 แสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์ตำมช่วงเวลำ

- เมือ
่ ระบบแสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์ตำมช่วงเวลำแล ้ว สำมำรถกดปุ่ ม
Download เพือ
่ เก็บรำยงำนในรูปแบบไฟล์ได ้ หลังจำกกดปุ่ ม Download แล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอให ้
ระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ดังรูป

รูปที่ 44 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ไฟล์

- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไข ไฟล์ประเภท แล ้วกดปุ่ มตกลง ระบบจะส่งไฟล์ให ้ผู ้ใช ้งำนบันทึกลง
เครือ
่ ง ซึง่ รูปแบบในกำรบันทึกไฟล์จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั Browser แต่ละประเภท
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8.5

ดังรูป

รายงานโหลดโปรไฟล์รายปี
ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลโหลดโปรไฟล์รำยปี เพือ
่ แสดงรำยงำนได ้ตำมขัน
้ ตอน
ดังต่อไปนี้
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้ว เลือกเมนูหลักโหลดโปรไฟล์ เมนูยอ
- หลังจำกเข ้ำสูห
่ ยรำยปี

รูปที่ 45 แสดงเมนูรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยปี

- เมือ
่ เลือกเมนูเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 46 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยปี

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลขที่ 1: ตัวเลือกสำหรับระบุหมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลขที่ 2: ตัวเลือกสำหรับระบุปี
หมำยเลขที่ 3: ตัวเลือกสำหรับระบุรำยงำน
- กรณี Summation Meter เลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทัง้ หมดสำมำรถระบุ
รำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กรณีเลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นหมำยเลขมิเตอร์สำมำรถระบุรำยงำน กิโลวัตต์
ชัว่ โมง กิโลวำร์ชวั่ โมง กิโลวัตต์ กิโลวำร์ กระแส แรงดัน Power Factor
หมำยเลขที่ 4: ตัวเลือกสำหรับระบุกำรแสดงผล
หมำยเลขที่ 5: ตัวเลือกสำหรับระบุรป
ู แบบกรำฟ
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกิโลวัตต์ กิโลวำร์ เลือกรูปแบบกรำฟแท่ง แสดงตัวเลือก
สำหรับระบุคำ่ สูงสุด
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกระแส แรงดัน Power Factorไม่แสดงตัวเลือกสำหรับระบุ
รูปแบบกรำฟ
หมำยเลขที่ 6: ตัวเลือกสำหรับระบุผลรวม
- กรณีระบุรำยงำนเป็ นกิโลวัตต์ กิโลวำร์ กระแส แรงดัน Power Factor ไม่แสดง
ตัวเลือกสำหรับระบุผลรวม
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หมำยเลขที่ 7: ปุ่ มสำหรับตกลง
หมำยเลขที่ 8: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
- ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไข หมำยเลขมิเตอร์ ปี รำยงำน กำรแสดงผล รูปแบบกรำฟ รวม
ผล ในกรณีทเี่ ลือกหมำยเลขมิเตอร์เป็ นมิเตอร์ทงั ้ หมด จะเลือกได ้เฉพำะรำยงำน กิโลวัตต์ชวั่ โมง และกิโล
วำร์ชวั่ โมงเท่ำนั่น
- ส่วนในกรณีอน
ื่ ๆ จะสำมำรถเลือกรำยงำนได ้ทุกประเภท ซึง่ ถ ้ำเลือกรำยงำน กิโลวัตต์
และกิโลวำร์แล ้ว จะไม่แสดงเงือ
่ นไข รวมผล และถ ้ำเลือกรูปแบบกรำฟเป็ นกรำฟแท่ง จะแสดงเงือ
่ นไข
ค่ำสูงสุดให ้เลือกเพิม
่ เติม โดยถ ้ำเลือกระบุเป็ น Rate A Rate B Rate C แล ้วจะไม่สำมำรถเลือก Max
Total ได ้
- และในกรณีกลับกันถ ้ำเลือกค่ำสูงสุดเป็ น Max Total แล ้ว จะไม่สำมำรถเลือก Rate A
Rate B Rate C ได ้เช่นกัน ดังรูป

รูปที่ 47 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน กิโลวัตต์ และกิโลวำร์ กรณีเลือกกรำฟแท่ง

- และในกรณีทเี่ ลือกรำยงำน กระแส แรงดัน และ Power Factor จะไม่แสดงเงือ
่ นไข
่
้นเท่
รูปแบบกรำฟ และรวมผล ดังรูป ซึงในหน ้ำจอรำยงำนจะแสดงเป็ นกรำฟเส
ำนัน
้

รูปที่ 48 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน กระแส แรงดัน และ Power Factor

- เมือ
่ ผู ้ใช ้งำนกำหนดเงือ
่ นไขเรียบร ้อยแล ้ว กดปุ่ มตกลง จะแสดงรำยงำนตำมเงือ
่ นไขที่
ระบุดังรูปด ้ำนล่ำง ซึง่ ประกอบด ้วยรำยงำนทัง้ หมด 7 ประเภทดังนี้
1. รำยงำนกิโลวัตต์ชวั่ โมงรำยปี
2. รำยงำนกิโลวำร์ชวั่ โมงรำยปี
3. รำยงำนกิโลวัตต์รำยปี
4. รำยงำนกิโลวำร์รำยปี
5. รำยงำนกระแสรำยปี
6. รำยงำนแรงดันรำยปี
7. รำยงำน Power Factor รำยปี
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รูปที่ 49 แสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยปี

- เมือ
่ ระบบแสดงหน ้ำจอรำยงำนโหลดโปรไฟล์รำยปี แล ้ว สำมำรถกดปุ่ ม Download เพือ
่
เก็บรำยงำนในรูปแบบไฟล์ได ้ หลังจำกกดปุ่ ม Download แล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอให ้ระบุเงือ
่ นไขในกำร
Download ดังรูป

รูปที่ 50 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ไฟล์

- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไข ไฟล์ประเภท แล ้วกดปุ่ มตกลง ระบบจะส่งไฟล์ให ้ผู ้ใช ้งำนบันทึกลง
เครือ
่ ง ซึง่ รูปแบบในกำรบันทึกไฟล์จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั Browser แต่ละประเภท
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9. รายงานเปรียบเทียบ (เฉพาะราย)
ผู ้ใช ้สำมำรถเรียกดูรำยงำนเปรียบเทียบ ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
่ น ้ำจอค ้นหำข ้อมูลลูกค ้ำแล ้วค ้นหำลูกค ้ำ  เลือกเมนูเปรียบเทียบ
หลังจำกเข ้ำสูห
- จำกหน ้ำจอ เมนูให ้เลือกเมนู ให ้ Click ทีร่ ำยเปรียบเทียบดังรูป

รูปที่ 51 กำรแสดงเมนู

9.1

รายงานแสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายว ัน
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถเรียกดูรำยงำนแสดงข ้อมูลเปรียบเทียบรำยวัน ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ทีเ่ มนูยอ
่ ยรำยวันดังรูป

รูปที่ 52 กำรแสดงเมนูยอ
่ ยรำยวัน

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
่
้สำมำรถระบุ
เปรียบเทียบรำยวัน ซึงผู ้ใช
เงือ
่ นไขดังรูป
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รูปที่ 53 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนเปรียบรำยวัน

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: โปรไฟล์ (กำรเข ้ำใช ้งำนครัง้ แรกระบบจะบันทึกโปรไฟล์ Daily Profile 1 และ Daily
Profile 2 เมือ
่ กดปุ่ มตกลง ผู ้ใช ้จะสำมำรถเลือกเงือ
่ นไขโปรไฟล์ในครัง้ ต่อไป)
หมำยเลข 2: หมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลข 3:Click ช่องวันทีใ่ ห ้แสดง Popup ของปฏิทน
ิ เพือ
่ เลือกวันที่
หมำยเลข 4: วันทีท
่ ัง้ หมดทีต
่ ้องกำรเปรียบเทียบ
หมำยเลข 5: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 4 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กิโลวัตต์
- กิโลวำร์
หมำยเลข 6: รูปแบบกำรแสดงผลรำยงำน
- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนเปรียบเทียบรำยวัน หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป
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รูปที่ 54 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนเปรียบเทียบรำยวันตำมเงือ
่ นไข
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9.2

ั
รายงานแสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายสปดาห์
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถเรียกดูรำยงำนแสดงข ้อมูลเปรียบเทียบรำยสัปดำห์ ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ทีเ่ มนูยอ
่ ยรำยสัปดำห์ดังรูป

รูปที่ 55 กำรแสดงเมนูยอ
่ ยรำยสัปดำห์

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
่
้สำมำรถระบุ
เปรียบเทียบรำยสัปดำห์ ซึงผู ้ใช
เงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 56 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนเปรียบรำยสัปดำห์

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: โปรไฟล์ (กำรเข ้ำใช ้งำนครัง้ แรกระบบจะบันทึกโปรไฟล์ Weekly Profile 1 และ
Weekly
Profile 2 เมือ
่ กดปุ่ มตกลง ผู ้ใช ้จะสำมำรถเลือกเงือ
่ นไขโปรไฟล์ในครัง้ ต่อไป)
หมำยเลข 2: หมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลข 3:Click ช่องวันทีใ่ ห ้แสดง Popup ของปฏิทน
ิ เพือ
่ เลือกสัปดำห์ทต
ี่ ้องกำรเปรียบเทียบ
หมำยเลข 4: สัปดำห์ทเี่ ลือกทัง้ หมด
หมำยเลข 5: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 4 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กิโลวัตต์
- กิโลวำร์
หมำยเลข 6: รูปแบบกำรแสดงผลรำยงำน
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- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนเปรียบเทียบรำยสัปดำห์ หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป

รูปที่ 57 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนเปรียบเทียบรำยสัปดำห์ตำมเงือ
่ นไข
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9.3

รายงานแสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายเดือน
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถเรียกดูรำยงำนแสดงข ้อมูลเปรียบเทียบรำยเดือน ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ทีเ่ มนูยอ
่ ยรำยเดือนดังรูป

รูปที่ 58 กำรแสดงเมนูยอ
่ ยรำยเดือน

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
เปรียบเทียบรำยเดือน ซึง่ ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 59 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนเปรียบรำยเดือน

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: โปรไฟล์ (กำรเข ้ำใช ้งำนครัง้ แรกระบบจะบันทึกโปรไฟล์ Month Profile 1 และ
Month Profile 2 เมือ
่ กดปุ่ มตกลง ผู ้ใช ้จะสำมำรถเลือกเงือ
่ นไขโปรไฟล์ในครัง้ ต่อไป)
หมำยเลข 2: หมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลข 3: เดือนและปี ทต
ี่ ้องกำรเปรียบเทียบ
หมำยเลข 4: เดือนและปี ทเี่ ลือกทัง้ หมด
หมำยเลข 5: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 4 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กิโลวัตต์
- กิโลวำร์
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หมำยเลข 6: รูปแบบกำรแสดงผลรำยงำน
- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนเปรียบเทียบรำยเดือน หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป

รูปที่ 60 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนเปรียบเทียบรำยเดือนตำมเงือ
่ นไข
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9.4

่ งเวลา
รายงานแสดงข้อมูลเปรียบเทียบชว
้งำนสำมำรถเรี
ผู ้ใช
ยกดูรำยงำนแสดงข ้อมูลเปรียบเทียบช่วงเวลำ ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ทีเ่ มนูยอ
่ ยช่วงเวลำดังรูป
-

รูปที่ 61 กำรแสดงเมนูยอ
่ ยช่วงเวลำ

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
เปรียบเทียบช่วงเวลำ ซึง่ ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 62 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนเปรียบช่วงเวลำ

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: โปรไฟล์ (กำรเข ้ำใช ้งำนครัง้ แรกระบบจะบันทึกโปรไฟล์ Period Profile 1 และ
Period
Profile 2 เมือ
่ กดปุ่ มตกลง ผู ้ใช ้จะสำมำรถเลือกเงือ
่ นไขโปรไฟล์ในครัง้ ต่อไป)
หมำยเลข 2: หมำยเลขมิเตอร์
ิ้ สุด
หมำยเลข 3:Click ช่องวันทีใ่ ห ้แสดง Popup ของปฏิทน
ิ เพือ
่ เลือกวันทีเ่ ริม
่ ต ้นและวันทีส
่ น
ิ้ สุดทัง้ หมดทีต
หมำยเลข 4: วันทีเ่ ริม
่ ต ้นและวันทีส
่ น
่ ้องกำรเปรียบเทียบ
หมำยเลข 5: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 4 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กิโลวัตต์
- กิโลวำร์
หมำยเลข 6: รูปแบบกำรแสดงผลรำยงำน
- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนเปรียบเทียบช่วงเวลำ หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป
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รูปที่ 63 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนเปรียบเทียบช่วงเวลำตำมเงือ
่ นไข
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9.5

รายงานแสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายปี
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถเรียกดูรำยงำนแสดงข ้อมูลเปรียบเทียบรำยปี ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ทีเ่ มนูยอ
่ ยรำยปี ดังรูป

รูปที่ 64 กำรแสดงเมนูยอ
่ ยรำยปี

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
เปรียบเทียบรำยปี ซึง่ ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 65 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนเปรียบรำยปี

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: โปรไฟล์ (กำรเข ้ำใช ้งำนครัง้ แรกระบบจะบันทึกโปรไฟล์ Yearly Profile 1 และ
Yearly Profile 2 เมือ
่ กดปุ่ มตกลง ผู ้ใช ้จะสำมำรถเลือกเงือ
่ นไขโปรไฟล์ในครัง้ ต่อไป)
หมำยเลข 2: หมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลข 3: ปี ทต
ี่ ้องกำรเปรียบเทียบ
หมำยเลข 4: ปี ทเี่ ลือกทัง้ หมด
หมำยเลข 5: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 4 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กิโลวัตต์
- กิโลวำร์
หมำยเลข 6: รูปแบบกำรแสดงผลรำยงำน
- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนเปรียบเทียบรำยปี หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป
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รูปที่ 66 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนเปรียบเทียบรำยปี ตำมเงือ
่ นไข
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10. รายงาน Phasor Diagram
10.1 การเลือกดูรายงน Phasor Diagram
ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลพร ้อมแสดงรำยงำน Phasor Diagram ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้ว ค ้นหำลูกค ้ำ  เลือกเมนู Phasor Diagram
- หลังจำกเข ้ำสูห

รูปที่ 67 แสดงเมนูรำยงำน Phasor Diagram

- เมือ
่ เลือกเมนูเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 68 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำน Phasor Diagram

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลขที่ 1: ตัวเลือกสำหรับระบุหมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลขที่ 2: ช่องสำหรับรับข ้อมูลวันที่
หมำยเลขที่ 3: ตัวเลือกสำหรับระบุรป
ู แบบ
หมำยเลขที่ 4: ปุ่ มสำหรับตกลง
หมำยเลขที่ 5: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
- ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไข หมำยเลขมิเตอร์ วันที่ รูปแบบ แล ้วกดปุ่ มตกลง จะแสดง
รำยงำน Phasor Diagram ดังรูป

รูปที่ 69 แสดงหน ้ำจอรำยงำน Phasor Diagram แบบตำรำง
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รูปที่ 70 แสดงหน ้ำจอรำยงำน Phasor Diagram แบบรูปภำพ

- เมือ
่ ระบบแสดงหน ้ำจอรำยงำน Phasor Diagram แล ้ว สำมำรถกดปุ่ ม Download เพือ
่
เก็บรำยงำนในรูปแบบไฟล์ได ้ หลังจำกกดปุ่ ม Download แล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอให ้ระบุเงือ
่ นไขในกำร
Download ดังรูป

รูปที่ 71 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ไฟล์

- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไข ไฟล์ประเภท แล ้วกดปุ่ มตกลง ระบบจะส่งไฟล์ให ้ผู ้ใช ้งำนบันทึกลง
เครือ
่ ง ซึง่ รูปแบบในกำรบันทึกไฟล์จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั Browser แต่ละประเภท
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11. รายงานใบอ่านหน่วย
11.1 รายงานใบจดหน่วยรายเดือน
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้ว ค ้นหำลูกค ้ำ  เลือกเมนูรำยงำนใบจด
- หลังจำกเข ้ำสูห
หน่วย เมนูยอ
่ ยรำยเดือน
- ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลพร ้อมแสดงรำยงำนใบจดหน่วยรำยเดือน
- เลือกเมนูหลักรำยงำนใบจดหน่วย เมนูยอ
่ ยรำยเดือน ดังรูป

รูปที่ 72 แสดงเมนูรำยงำนใบจดหน่วยรำยเดือน

- เมือ
่ เลือกเมนูเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 73 แสดงหน ้ำจอกำหนดเงือ
่ นไขรำยงำนใบจดหน่วยรำยเดือน

รำยละเอียดหน ้ำจอ มีดังนี้
หมำยเลขที่ 1: ตัวเลือกสำหรับระบุหมำยเลขมิเตอร์
หมำยเลขที่ 2: ช่องสำหรับรับข ้อมูลเดือนปี
หมำยเลขที่ 3: ปุ่ มสำหรับตกลง
หมำยเลขที่ 4: ปุ่ มสำหรับยกเลิก
- ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไข หมำยเลขมิเตอร์ เดือน แล ้วกดปุ่ มตกลง จะแสดงรำยงำนใบ
จดหน่วยรำยเดือน ดังรูป

รูปที่ 74 แสดงหน ้ำจอรำยงำนใบจดหน่วยรำยเดือน
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- เมือ
่ ระบบแสดงหน ้ำจอรำยงำนใบจดหน่วยรำยเดือนแล ้ว สำมำรถกดปุ่ ม Download
เพือ
่ เก็บรำยงำนในรูปแบบไฟล์ได ้ หลังจำกกดปุ่ ม Download แล ้ว ระบบจะแสดงหน ้ำจอให ้ระบุเงือ
่ นไขใน
กำร Download ดังรูป

รูปที่ 75 แสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำร Download ไฟล์

- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไข ไฟล์ประเภท แล ้วกดปุ่ มตกลง ระบบจะส่งไฟล์ให ้ผู ้ใช ้งำนบันทึกลง
่
เครือ
่ ง ซึงรูปแบบในกำรบันทึกไฟล์จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั Browser แต่ละประเภท
11.2 รายงานใบจดหน่วยรายงานสรุปรายปี
- ผู ้ใช ้งำนระบบสำมำรถค ้นหำข ้อมูลพร ้อมแสดงรำยงำนใบจดหน่วยสรุปรำยปี ด ้วย
ขัน
้ ตอนดังนี้
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้ว ค ้นหำลูกค ้ำ  เลือกเมนูใบจดหน่วย
- หลังจำกเข ้ำสูห
- เลือกเมนูหลักรำยงำนใบจดหน่วย เมนูยอ
่ ยรำยงำนสรุปรำยปี ดังรูป

รูปที่ 76 แสดงเมนูรำยงำนใบจดหน่วยสรุปรำยปี

- จำกนัน
้ ระบบจะแสดงหน ้ำจอกำรเลือกเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 77 หน ้ำจอกำรเลือกเงือ
่ นไขของรำยงำนใบจดหน่วยสรุปรำยปี

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลขมิเตอร์: เลือกหมำยเลขมิเตอร์ทต
ี่ ้องกำรแสดงข ้อมูลในกรณีทม
ี่ ม
ี เิ ตอร์มำกกว่ำ 1
เดือน(จำก): เดือนและปี เริม
่ ต ้นทีต
่ ้องกำรแสดง
ิ้ สุดทีต
เดือน(ถึง): เดือนและปี สน
่ ้องกำรแสดง
เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง เพือ
่ แสดงข ้อมูลใบจดหน่วยสรุปรำยปี หำกข ้อมูล
ตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอข ้อมูลใบจดหน่วยสรุปรำยปี ดังรูป
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รูปที่ 78 หน ้ำจอข ้อมูลใบจดหน่วยสรุปรำยปี

และผู ้ใช ้สำมำรถ Download ข ้อมูลได ้โดยกดปุ่ ม Download ระบบจะแสดง
Popup หน ้ำกำรเลือกเอกสำรทีต
่ ้องกำร Download ดังรูป
-

รูปที่ 79 หน ้ำจอ Popup เงือ
่ นกำร Download
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12. รายงานพิเศษ
12.1 รายงานกลุม
่ ประเภทธุรกิจ
้งำนสำมำรถเรี
ผู ้ใช
ยกดูรำยงำนแสดงข ้อมูลกลุม
่ ประเภทธุรกิจ ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
่ น ้ำจอข ้อมูลลูกค ้ำแล ้ว
- หลังจำกเข ้ำสูห
- Click ที่ Tap เมนูรำยงำน (หมำยเลข 1 ดังรูป)
- ระบบจะแสดงหน ้ำจอประเภทรำยงำน
- จำกนัน
้ เลือกเมนูรำยงำนกลุม
่ ประเภทธุรกิจ (หมำยเลข 2 ดังรูป)

รูปที่ 80 หน ้ำจอกำรแสดงประเภทรำยงำน

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
กลุม
่ ประเภทธุรกิจ ซึง่ ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 81 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนกลุม
่ ประเภทธุรกิจ

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: ประเภทธุรกิจทีต
่ ้องกำรแสดงรำยงำน
หมำยเลข 2: ประเภทธุรกิจทีเ่ ลือกทัง้ หมด
หมำยเลข 3: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 2 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
หมำยเลข 4: ระยะเวลำทีต
่ ้องกำรแสดงรำยงำน
SLC-FM-12 V1.0

Confidential Copy Right Samart Telcoms Public Co., Ltd.

Page 52 of 61

User Manual (PEA Site)
Provincial Electricity Authority
หมำยเลข 5: รำยละเอียดของระยะเวลำ
หมำยเลข 6: รูปแบบกำรแสดงผลรำยงำนของกรำฟ
- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนกลุม
่ ประเภทธุรกิจ หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป

รูปที่ 82 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนกลุม
่ ประเภทธุรกิจตำมเงือ
่ นไข
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12.2 รายงานกลุม
่ ขนาดกิจการ
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถเรียกดูรำยงำนแสดงข ้อมูลกลุม
่ ขนำดกิจกำร ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ที่ Tap เมนูรำยงำน (หมำยเลข 1 ดังรูป)
- ระบบจะแสดงหน ้ำจอประเภทรำยงำน
- จำกนัน
้ เลือกเมนูรำยงำนกลุม
่ ขนำดกิจกำร (หมำยเลข 2 ดังรูป)

รูปที่ 83 หน ้ำจอกำรแสดงประเภทรำยงำน

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
กลุม
่ ขนำดกิจกำร ซึง่ ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 84 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนกลุม
่ ขนำดกิจกำร

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: ขนำดกิจกำรทีต
่ ้องกำรแสดงรำยงำน
หมำยเลข 2: ขนำดกิจกำรทีเ่ ลือกทัง้ หมด
หมำยเลข 3: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 2 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
หมำยเลข 4: ระยะเวลำทีต
่ ้องกำรแสดงรำยงำน
หมำยเลข 5: รำยละเอียดของระยะเวลำ
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หมำยเลข 6: รูปแบบกำรแสดงผลรำยงำนของกรำฟ
- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนกลุม
่ ขนำดกิจกำร หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป

รูปที่ 85 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนกลุม
่ ขนำดกิจกำรตำมเงือ
่ นไข
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้ ทีก
12.3 รายงานกลุม
่ พืน
่ ารไฟฟ้า
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถเรียกดูรำยงำนแสดงข ้อมูลกลุม
่ พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำ ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ที่ Tap เมนูรำยงำน (หมำยเลข 1 ดังรูป)
- ระบบจะแสดงหน ้ำจอประเภทรำยงำน
- จำกนัน
้ เลือกเมนูรำยงำนกลุม
่ พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำ (หมำยเลข 2 ดังรูป)

รูปที่ 86 หน ้ำจอกำรแสดงประเภทรำยงำน

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
กลุม
่ พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำ ซึง่ ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 87 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนกลุม
่ พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำ

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: กลุม
่ พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำ
หมำยเลข 2: พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำทีต
่ ้องกำรแสดงรำยงำน
หมำยเลข 3: พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำทีเ่ ลือกทัง้ หมด
หมำยเลข 4: ประเภทรำยงำนมีทัง้ หมด 2 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
หมำยเลข 5: ระยะเวลำทีต
่ ้องกำรแสดงรำยงำน
หมำยเลข 6: รำยละเอียดของระยะเวลำ
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หมำยเลข 7: รูปแบบกำรแสดงผลรำยงำนของกรำฟ
- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนกลุม
่ พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำ หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป

รูปที่ 88 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนกลุม
่ พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำตำมเงือ
่ นไข
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้ ริมาณไฟฟ้าสูงสุด
12.4 รายงานการใชป
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถเรียกดูรำยงำนกำรใช ้ปริมำณไฟฟ้ ำสูงสุด ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ที่ Tap เมนูรำยงำน (หมำยเลข 1 ดังรูป)
- ระบบจะแสดงหน ้ำจอประเภทรำยงำน
- จำกนัน
้ เลือกเมนูรำยงำนกำรใช ้ปริมำณไฟฟ้ ำสูงสุด (หมำยเลข 2 ดังรูป)

รูปที่ 89 หน ้ำจอกำรแสดงประเภทรำยงำน

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงข ้อมูล
ปริมำณไฟฟ้ ำสูงสุด ซึง่ ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 90 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนกำรใช ้ปริมำณไฟฟ้ ำสูงสุด

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: รำยงำนมีทัง้ หมด 4 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กิโลวัตต์
- กิโลวำร์
หมำยเลข 2: พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำที่
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หมำยเลข
หมำยเลข
หมำยเลข
หมำยเลข
หมำยเลข

3:
4:
5:
6:
7:

กำรไฟฟ้ ำ
กำรไฟฟ้ ำทีเ่ ลือกทัง้ หมด
ขนำดกิจกำร
ลำดับสูงสุด
ระยะเวลำ

- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนกำรใช ้ปริมำณไฟฟ้ ำสูงสุด หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอรำยงำนดังรูป

รูปที่ 91 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนกำรใช ้ปริมำณไฟฟ้ ำสูงสุดตำมเงือ
่ นไข
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่ ง Peak Load
12.5 รายงานการใชไ้ ฟฟ้าสูงสุดชว
ผู ้ใช ้งำนสำมำรถเรียกดูรำยงำนกำรใช ้ไฟฟ้ ำสูงสุดช่วง Peak Load ด ้วยขัน
้ ตอนดังนี้
- Click ที่ Tap เมนูรำยงำน (หมำยเลข 1 ดังรูป)
- ระบบจะแสดงหน ้ำจอประเภทรำยงำน
- จำกนัน
้ เลือกเมนูรำยงำนกำรใช ้ไฟฟ้ ำสูงสุดช่วง Peak Load(หมำยเลข 2 ดังรูป)

รูปที่ 92 หน ้ำจอกำรแสดงประเภทรำยงำน

- หลังจำกเลือกเมนูดังกล่ำวแล ้วระบบจะแสดงหน ้ำจอระบุเงือ
่ นไขในกำรแสดงกำรใช ้
ไฟฟ้ ำสูงสุดช่วง Peak Load ซึง่ ผู ้ใช ้สำมำรถระบุเงือ
่ นไขดังรูป

รูปที่ 93 หน ้ำจอกำรระบุเงือ
่ นไขของรำยงำนกำรใช ้ไฟฟ้ ำสูงสุดช่วง Peak Load

จำกรูป มีรำยละเอียดดังนี้
หมำยเลข 1: รำยงำนมีทัง้ หมด 4 ประเภท ได ้แก่
- กิโลวัตต์ชวั่ โมง
- กิโลวำร์ชวั่ โมง
- กิโลวัตต์
- กิโลวำร์
หมำยเลข 2: พืน
้ ทีก
่ ำรไฟฟ้ ำที่
หมำยเลข 3: กำรไฟฟ้ ำ
หมำยเลข 4: กำรไฟฟ้ ำทีเ่ ลือกทัง้ หมด
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หมำยเลข 5: ขนำดกิจกำร
หมำยเลข 6: ลำดับสูงสุด
หมำยเลข 7: เวลำ
- เมือ
่ ระบุเงือ
่ นไขและรูปแบบของกำรแสดงผลรำยงำนเรียบร ้อยแล ้วให ้ Click ปุ่ มตกลง
เพือ
่ แสดงรำยงำนกำรใช ้ไฟฟ้ ำสูงสุดช่วง Peak Load หำกข ้อมูลตรงกับเงือ
่ นไขระบบจะแสดงหน ้ำจอ
รำยงำนดังรูป

รูปที่ 94 หน ้ำจอกำรแสดงผลรำยงำนกำรใช ้ไฟฟ้ ำสูงสุดช่วง Peak Load ตำมเงือ
่ นไข
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