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      ระบบโปรแกรม HIP Car Park จะชว่ยควบคมุ ตรวจสอบ และ บนัทึก การเข้า-ออกของ
รถทุกชนิด ณ  อาคารส านกังาน  ห้างสรรพสินค้า  หมู่บ้านจดัสรร และ สถานท่ีตา่งๆ ท าการ
ตรวจกลัน่กรองรถท่ีจะ เข้า-ออก เพ่ือเป็นการป้องกนั และ รักษาความปลอดภยั ในด้าน
ตา่งๆ ซึง่ถือว่าเป็นมาตรการสร้างความปลอดภยัอีกขัน้ให้กบัเจ้าของยานพาหนะนัน้ๆ ด้วย 
ระบบควบคมุ และบริหารงานจอดรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุโดยใช้เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัได้แก่ บตัรสมาร์ทการ์ด/บตัรคล่ืนวิทย ุ ซึง่สามารถบนัทึกข้อมลูและ
รายละเอียดของเจ้าของการ์ดได้อยา่งครบถ้วนพร้อมทัง้อุปกรณ์ควบคมุระบบสนามแม่เหล็ก
ตรวจจบัรถยนต์ท่ีควบคมุให้การท างานของ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ท างานตาม
โปรแกรมท่ีก าหนดให้เท่านัน้ อีกทัง้ยงัสามารถป้องกนัการปล่อยรถเข้าออกเองในทุกกรณี 
นอกจากนีย้งัมีระบบกล้องวงจรปิดท่ีสามารถบนัทึกการเข้าออกของรถทุกคนัเพ่ือการ
ตรวจสอบ เม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีคาดไม่ถึงและจดัเก็บไว้ในระบบฐานข้อมลูท่ีสามารถเพิ่มความจุ
ของข้อมลูได้ในอนาคต ระบบ Car Parking System ควบคมุการท างานอปุกรณ์ทัง้หมดด้วย 
Software อจัฉริยะ ท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจาก ทีมงานของเรา จงึสามารถเช่ือได้ว่า 
ระบบ Car Parking System เป็นระบบท่ีสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน 

ความหมายระบบ 
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พืน้ที่การท างาน : พืน้ที่การท างานของโปรแกรม HIP Car Park จะประกอบด้วยเมน ูดงันี ้ 
1. Menu bar คือส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรม ได้แก่ 
     1.1 สมาชิก : มีระบบสมาชิก 3 แบบ คือ แบบ ฟรี   รายชัว่โมง  และ รายเดือน  
     1.2 ตัง้ค่าโปรแกรม : มี 5 เมนยู่อย คือ ตัง้ค่าฐานข้อมลู ตัง้ค่าระบบ ตัง้ค่าบริการตัง้ค่าเชื่อมต่อกล้อง และ Register 
     1.3 แก้ไขสลิป : สามารถแก้ไขสลิปได้ เฉพาะสิทธ์ิ Admin เท่านัน้ 
     1.4 หน้าจอลกูค้า : แสดงรายละเอียดค่าบริการให้ลกูค้าทราบข้อมลูผ่านหน้าจอมอนิเตอร์  
     1.5 รายงาน : แสดงรายงานทัง้หมดของระบบ 
     1.6 ตรวจสอบรถเข้าออก : แสดงรายละเอียดรถเข้า-ออก โดยมีรูปภาพประกอบ 
     1.7 ผู้ดแูลระบบ : เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูผู้ใช้งานระบบ ทัง้ Admin และ User 
     1.8 บตัรหาย : หน้าจอช าระค่าบริการในกรณี บัตรหาย บตัรช ารุด  
     1.9 พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลงั : สามารถพิมพ์สลปิย้อนหลงัได้ทกุเมื่อที่ต้องการ 
2. หน้าจอกล้องวงจรปิด เข้า-ออก : มีทัง้หมด 6 จอภาพ โดย หมายเลขจอภาพที่ A-B ส าหรับรถขาเข้าหมายเลขจอภาพที่ 
    C-D ส าหรับรถขาออก หมายเลขจอภาพที่ E-F แสดงรูปรถขาเข้าที่ได้จับภาพไว้แล้ว เพื่อตรวจสอบกับรถขาออก  
    หมายเลขจอภาพที่ C-D 
3. แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน : แสดงหมายเลขป้ายทะเบียน เวลาเข้า เวลาออก เวลาทัง้หมด ค่าบริการ ปุ่ มปริน้สลิปต่างๆ   
    รหสัที่บตัร 
4. แสดงรายละเอียดของสมาชิก : ประเภทบัตร   ชื่อผู้ใช้   เวลาเข้า  เวลาออก   เลขทะเบียน 
5. แสดงข้อมลูจ านวนรถที่จอดได้  และ จ านวนรถที่จอดอยู่ ณ ปัจจบุนั  วนัเดือนปี เวลา ปัจจุบนั  
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1.1 ดับเบิล้คลิกไฟล์ช่ือว่า HIP Carpark Solutions 

1.2 คลิกปุ่ ม Next เพ่ือไปขัน้ตอนต่อไป 

1.3 คลิกปุ่ ม Next เพ่ือไปขัน้ตอนต่อไป 
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1. ขัน้ตอนการติดตัง้โปรแกรม 



1.4 เลือกสถานท่ีจะท าการติดตัง้โปรแกรม เม่ือเลือกเสร็จแล้ว กดปุ่ ม Next 

1.5 คลิกปุ่ ม Next เพ่ือไปขัน้ตอนต่อไป 

C:\Program Files (x86)\HIP CarparkSolutions 2014 
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1. ขัน้ตอนการติดตัง้โปรแกรม 



1.7 เร่ิมติดตัง้โปรแกรม กรุณารอสกัครู่ 

1.6 คลิกปุ่ ม Next เพ่ือไปขัน้ตอนต่อไป 
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1. ขัน้ตอนการติดตัง้โปรแกรม 



1.8 คลิกปุ่ ม Finish การติดตัง้เสร็จสิน้ 

1.9 จะปรากฏ Icon ขื่อวา่ CarparkSolutions บนหน้าจอ Desktop 
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2.1 การ Login เข้าใช้งานครัง้แรก จะต้องป้อน Username = admin และ Password = admin 

2.2 สามารถเปล่ียน Logo ได้ แต่ ความละเอียดรูปภาพจะต้อง มีขนาด = 200x100  (WxL) 
       pixel เทา่นัน้ 
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ป้อนคา่ CD 

Key  
ขอไดจ้าก 
ตวัแทน

จ าหนา่ย 

ป้อนขอ้มูล

หมายเลข 
 Serial 

Number 

 ของ Board 
Wiegand 

2002 

ป้อนคา่ Serial  

ขอไดจ้าก 
ตวัแทน
จ าหนา่ย 

หมายเหตุ 
    Sale ผู้ขายสินค้า จะเป็นผู้ให้หมายเลข Serial number ของ Board Wiegand 2002, 
   Serial key และ CD Key เทา่นัน้ 

3.1 ระบบ Register จะแสดงหน้าจอ เฉพาะครัง้แรก ของการเร่ิมใช้งานโปรแกรมเทา่นัน้ 
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3. ระบบ Register โปรแกรม 



4.1 หน้าจอ Login โดยสิทธ์ิ Admin จะสามารถใช้งานได้ทกุเมน ูทกุหน้าจอ 

4.2 หน้าจอ Login โดยสิทธ์ิ User จะสามารถใช้งานได้ 3 เมน ูคือ หน้าจอลกูค้า 
      บตัรหาย    และ พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลงั   เทา่นัน้ 

Admin 

User 
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4. หน้าเมนหูลักของโปรแกรม 



5.1 หน้าจอแสดงรายละเอียดการตอ่กะ  :  เม่ือเจ้าพนกังานรับรถคนท่ี 3 Login เข้าระบบ เพ่ือ 
      เปล่ียนกะ  ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการตอ่กะขึน้ทนัที ชว่ยให้ทราบ  เวลาเข้า   
      เวลาออก และ จ านวนเงินทัง้หมด ของเจ้าพนกังานรับรถคนท่ี 2 ได้ทนัที 

5. หน้าจอการตอ่กะ 
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6.1 โปรแกรมจะก าหนดท่ีจดัเก็บฐานข้อมูลและรูปภาพ แบบมาตรฐาน ไว้แล้วดังนี  ้
            - C:\Program Files (x86)\HIP CarparkSolutions 2014\DB\CarparkDB.mdb 
             - C:\Program Files (x86)\HIP CarparkSolutions 2014\Image 
      ทัง้สอง Path file สามารถเปล่ียนแปลงท่ีจดัเก็บข้อมูลไว้ใน  drive ใดก็ได้ของ Hard disk 

1- คลิกเมนตูัง้ค่าโปรแกรม และ เลือกตัง้ค่าฐานข้อมูล  
2- เลือก Path file จดัเก็บ Database ของระบบ แล้ว 
      คลิกทดสอบเช่ือมต่อ 
3- เลือก Path file จดัเก็บ Image ของระบบ แล้ว 
      คลิกทดสอบเช่ือมต่อ 
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6. ตัง้คา่ระบบ 



6.2 ก าหนดรายละเอียดของบริษัท  ช่ือ  ท่ีอยู ่(ของผู้ออกใบเสร็จรับเงิน) และ ก าหนด Default  
      Printer  เพ่ือใช้ในการพิมพ์สลิปใบเสร็จ 

1- คลิกเมนตูัง้ค่าโปรแกรม และ เลือกตัง้ค่าระบบ  
2- ป้อนข้อมูล ช่ือบริษัท/สถานท่ี  ท่ีอยู ่
3- เลือกเคร่ืองปริน้เตอร์ เพ่ือพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน 
      และ กดแก้ไข 
4- สามารถแก้ไขหรือเปล่ียน Logo ของบริษัทได้ ผา่นสิทธ์ิ  
      Admin เทา่นัน้ 
5- กดปุ่ มแก้ไข 

15 

6. ตัง้คา่ระบบ 

A
d

m
in

 System
 



6.3 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ประเภทค่าใช้จา่ยตา่งๆ ได้ตามคามต้องการ ซึง่ระบบจะน าค่าบริการท่ี 
     ก าหนดไว้น าไปค านวณค่าบริการในระบบทัง้หมดอยา่งถกูต้อง 

1- คลิกเมนตูัง้ค่าโปรแกรม และ เลือกตัง้ค่าบริการ  
2- คลิกปุ่ มเพ่ิมข้อมูล และ ป้อนข้อมูลสว่นลดให้ครบ 
3- ระบจุ านวนจอดฟรี ( นาที / ชัว่โมง ) และ ระบจุ านวนรถ 
      ทัง้หมดท่ีสามารถจอดได้ในลาดจอดรถ แก้ไขค่าบริการ  
      หลงัจากนัน้ คลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูล 

ยกตัวอยา่ง :  ตัง้ช่ือสว่นลดพิเศษ ช่ือ “ฟรี 1 ชัว่โมง” และ ตัง้ค่าบริการแบบรายชัว่โมง = 60 บาท 
ดังนัน้ เม่ือลกูค้าจอดรถ 2 ชัว่โมง จะฟรี 1 ชัว่โมง เสียค่าบริการ 1 ชัว่โมง = 60 บาท หรือ ถ้าลกูค้า
จอดรถ 1.30 ชัว่โมง จะฟรี 1 ชัว่โมง แต่เสียค่าบริการ 60 บาทเหมือนกัน ซึง่ คร่ึงชัว่โมงจะถกูปัดเป็น 
1 ชัว่โมงทนัที ระบบจะไม่คิดค่าบริการจอดรถเป็นนาที 
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6.4 ตัง้ค่าเช่ือมตอ่กล้อง ดังนี ้
        - เลือกประเภท Model กล้องให้ถกูต้องตามรุ่นท่ีระบไุว้ใน List  หากไม่มีรุ่น Model กล้อง จะท า 
          ให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม HIP Car Park ได้ 
        - น าค่า IP Address จากกล้อง IP Camera มาป้อนเข้าระบบ ตามจ านวนกล้องท่ีติดตัง้จริง และ  
          กล้องหมายเลข 1,2 คือ กล้องรถเข้า   กล้องหมายเลข 3,4 คือ กล้องรถออก   
      - Username และ Password ถ้ามีก าหนดค่าท่ี กล้อง IP Camera ให้ป้อนข้อมูลให้ตรงกัน 

1- คลิกเมนตูัง้ค่าโปรแกรม และ เลือกตัง้ค่าเช่ือมต่อกล้อง  
2- เลือก Model กล้อง ท่ีใช้งานจริง 
3- ป้อนข้อมูล IP Address ของกล้อง IP Camera 
4- ป้อนข้อมูล Username และ Password ถ้ามี 
5- คลิกปุ่ มบนัทกึ 

17 

6. ตัง้คา่ระบบ 

A
d

m
in

 System
 



6.5 เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ซึง่ สามารถก าหนดประเภทสิทธ์ิผู้ใช้งานได้อยา่งสะดวก โดยมี 2 
      สิทธ์ิ ให้ก าหนด คือ สิทธ์ิ Admin : สามารถแก้ไขข้อมูล ดูรายงานได้ทกุรูปแบบ เข้าใช้งานได้ทกุ 
      หน้าจอ ฯลฯ  สว่นสิทธ์ิ User ใช้งานได้ 3 เมน ูคือ  หน้าจอลกูค้า   บตัรหาย   และ พิมพ์สลิปย้อน 
      หลงั   เทา่นัน้ 

1- คลิกเมนผูู้ดูแลระบบ 
2- ป้อนข้อมูล ช่ือ ต าแหนง่ เบอร์โทรศัพท์  สร้าง UserID และ Password เพ่ือใช้ส าหรับ Login 
     เข้าใช้งานระบบ หลงัจากนัน้ต้องเลือก ระดับผู้ใช้ ( Admin / User ) 
3- คลิกปุ่ มลงทะเบียน เพ่ือสร้างข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ 
4- คลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูล เพ่ือแก้ไขข้อมูลท่ีเราต้องการ 
5- คลิกปุ่ มล้างข้อมูล ซึง่จะเคลียข้อมูลในชอ่งป้อนข้อมูลทัง้หมด เพ่ือเร่ิมต้นป้อนข้อมลูใหม่ 
6- คลิกปุ่ มลบ เพ่ือลบข้อมูลท่ีต้องการ 
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7.1 หน้าจอสมาชิก แบบฟรี  / VIP  :  สมาชิกจะสามารถเข้า-ออก ผา่นประตไูด้ตลอดเวลา ชอ่งท่ีมี 
      เคร่ืองหมาย *  ต้องป้อนข้อมูลให้ครบทกุชอ่ง ก่อนการบนัทกึ และ สามารถก าหนดจ านวนรถได้ 
      สงูสดุ 5 คัน   สามารถก าหนดให้หมายเลขบตัรนัน้ๆ ใช้งานได้หรือไมไ่ด้ โดยการ คลิกเคร่ืองหมาย 
      ถกูในชอ่ง  เปิด/ปิด การใช้งาน ด้วย  ถ้ามีเคร่ืองหมายถกูแสดงว่า เปิดใช้งาน  แตถ้่า ไม่มีเคร่ือง 
      หมายถกูแสดงว่า ปิดการใช้งาน 

1- กดเมนสูมาชิก 
2 - เลือกประเภทของบตัร ( ฟรี )  
3 - น าบตัรไปทาบท่ีเคร่ืองอ่านบตัรเพ่ือท าการอา่นหมายเลขของบตัรท่ีต้องการสมัครสมาชิกโดย 
     หมายเลขบตัรจะปรากฏในชอ่ง หมายเลขบตัรแบบอัตโนมติั 
4- กรอกข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกให้ครบตามชอ่งท่ีมีเคร่ือง * 
5- เลือกจ านวนรถท่ีลกูค้าใช้งานจริง และ ป้อนข้อมูลให้ครบ 
6- กดปุ่ มสมัครสมาชิก  
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7.2 หน้าจอสมาชิก แบบรายชัว่โมง  : สมาชิกจะสามารถเข้า-ออก ผา่นประตูได้ตามจ าวนชัว่โมงท่ีก าหนด 
      ไว้เทา่นัน้ ถ้าจ านวนชัว่โมงจอดรถเกิน จะเสียค่าบริการจอดรถตามท่ีโปรแกรมค านวณค่าบริการตาม 
      ความเป็นจริง  ชอ่งท่ีมีเคร่ืองหมาย * ต้องป้อนข้อมูลให้ครบทกุชอ่ง ก่อนการบนัทกึ สามารถก าหนดให้ 
      หมายเลขบตัรนัน้ๆ ใช้งานได้หรือไม่ได้ โดยการ คลิกเคร่ืองหมายถกูในชอ่ง  เปิด/ปิด การใช้งาน ด้วย 
      ถ้ามีเคร่ืองหมายถกูแสดงว่า เปิดใช้งาน  แต่ถ้า ไม่มีเคร่ืองหมายถกูแสดงวา่ ปิดการใช้งาน 

1- กดเมนสูมาชิก 
2 - เลือกประเภทของบตัร ( รายชัว่โมง ) 
3 - น าบตัรไปทาบท่ีเคร่ืองอ่านบตัรเพ่ือท าการอา่นหมายเลขของบตัรท่ีต้องการสมัครสมาชิกโดย 
    หมายเลขบตัรจะปรากฏในชอ่ง หมายเลขบตัรแบบอัตโนมัติ 
4- กรอกข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกให้ครบตามชอ่งท่ีมีเคร่ือง * 
5- กดปุ่ มสมัครสมาชิก  
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7.3 หน้าจอสมาชิก แบบรายเดือน  : สมาชิกจะสามารถเข้า-ออก ผา่นประตไูด้ตามจ าวนเดือนท่ีสมัครไว้ 
      จะมีข้อความเตือน เม่ืออายสุมาชิกใกล้หมดอาย ุถ้าไม่ได้ต่ออายสุมาชิกจะไม่สามารถน ารถ เข้า-ออก 
      ผา่นประตูได้ ชอ่งท่ีมีเคร่ืองหมาย * ต้องป้อนข้อมูลให้ครบทกุชอ่ง ก่อนการบนัทกึ สามารถก าหนดให้ 
      หมายเลขบตัรนัน้ๆ ใช้งานได้หรือไม่ได้ โดยการ คลิกเคร่ืองหมายถกูในชอ่ง  เปิด/ปิด การใช้งาน ด้วย 
      ถ้ามีเคร่ืองหมายถกูแสดงว่า เปิดใช้งาน  แต่ถ้า ไม่มีเคร่ืองหมายถกูแสดงวา่ ปิดการใช้งาน  

1- กดเมนสูมาชิก 
2 - เลือกประเภทของบตัร ( รายเดือน )  
3 - น าบตัรไปทาบท่ีเคร่ืองอ่านบตัรเพ่ือท าการอา่นหมายเลขของบตัรท่ีต้องการสมัครสมาชิกโดยหมายเลข 
     บตัรจะปรากฏในชอ่ง หมายเลขบตัรแบบอัตโนมติั 
4- ระบจุ านวนเดือนท่ีต้องการ และ เลือกวันท่ีเร่ิมต้นใช้งาน ในชอ่งวันท่ีเร่ิมต้น โปรแกรมจะค านวณจ านวน 
    เดือนอัตโนมัติเม่ือระบจุ านวนเดือน 
5- กรอกข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกให้ครบตามชอ่งท่ีมีเคร่ือง * และ ยี่ห้อรถ สี เลขทะเบียนรถ ให้ครบ 
6- กดปุ่ มสมัครสมาชิก  
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8.1 ระบบ Black List  : บนัทกึข้อมูลเลขทะเบียนรถ ท่ีเข้าขา่ยผู้กระท าผิดกฎหมายใดๆ และ มีระบบ 
      เตือน (Warning message)  เม่ือรถท่ีติด Black List เข้ามาจอดรถในลานจอดรถ 
   

1- คลิกปุ่ ม Black  
2- เพ่ิมข้อมูล เลขทะเบียนรถ ได้ท่ีชอ่ง *   
3- คลิกปุ่ ม แก้ไขข้อมูล   
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9.1 ระบบแก้ไขสลิป  : สามารถแก้ไขคา่บริการจอดรถ เม่ือมีการคิดค่าบริการไม่ถกูต้องตามประเภทต่างๆ 
     ได้ แต่สิทธ์ิ Admin เทา่นัน้ ท่ีสามารถแก้ไขสลิปได้ 
   

1- คลิกปุ่ ม แก้ไขสลิป  
2- เลือกประเภทสว่นลดอ่ืนๆ   และ ระบจุ านวนเงิน 
3- คลิกปุ่ ม แก้ไข   

หน้าตัง้ค่าบริการ 
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10.1 ระบบหน้าจอลกูค้า  : แสดงข้อมูลค่าบริการให้ลกูค้าทราบถึง   เลขทะเบียนรถ  เวลาเข้า  เวลาออก 
      เวลาท่ีจอดทัง้หมด   ค่าบริการจอดรถ   จ านวนรถท่ีจอดได้   และ  จ านวนรถท่ีจอดอยูใ่นลานจอดรถ 
   

1- คลิกเมน ูหน้าจอลกูค้า จะแสดงรายละเอียดค่าบริการ ให้ลกูค้าทราบ   
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11.1 ระบบตรวจสอบรถเข้า-ออก : ชว่ยให้ทราบข้อมูลและประวัติ รถท่ีก าลงัจอดรถอยูใ่นลานจอดรถ  
      และ รถท่ีออกจากลานจอดรถ ณ วันท่ีต้องการค้นหา 
   

1- คลิกเมน ูตรวจสอบรถเข้าออก   
2- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ เลือกรูปแบบ ปกติ/จอดอยู/่ออกแล้ว 
3- คลิกปุ่ ม ค้นหา   
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12.1 ระบบรายงานสรุปรายรับ : แสดงข้อมูลค่าบริการจอดรถ ณ วันท่ีต้องการค้นหา และ แสดงยอดรวม 
      ทัง้หมด สิทธ์ิ Admin เทา่นัน้ สามารถใช้ระบบรายงานสรุปรายวันได้ และ สามารถพิมพ์รายงานออก 
      ทางเคร่ืองพิมพ์ สามารถ Export ข้อมูล ในรูปแบบ Excel ไฟล์ได้ เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณค่าบริการ 
      อ่ืนๆ ต่อไปได้ 
   

1- คลิกเมนรูายงาน 
2- เลือกรายงานสรุปรายรับ 
3- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ 
4- คลิกปุ่ มค้นหา 
5- คลิกปุ่ ม Print เม่ือต้องการพิมพ์รายงาน ออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
6- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพ่ือน าข้อมูลออกไปใช้งานในโปรแกรม Excel ต่อไป 
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12.2 ระบบรายงานรายละเอียดการเข้าออกของรถ : แสดงข้อมูลและประวัติ  เวลาเข้า  เวลาออก ของรถ 
     แต่ละคัน สามารถค้นหาจาก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ ได้สามารถ  
     Export รายงานในรูปแบบ Excel ไฟล์ได้ 

1- คลิกเมนรูายงาน 
2- เลือกรายงานรายละเอียดการเข้าออกของรถ 
3- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ 
4- คลิกปุ่ มค้นหา 
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพ่ือน าข้อมูลออกไปใช้งานในโปรแกรม Excel ต่อไป 
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12.3 ระบบรายงานปริมาณการเข้าออกของรถ : แสดงจ านวนรวมของรถเข้า   รถออก  และ คงเหลือ 
        เทา่ไหร่ ตามประเภทของแต่ละสมาชิก  สามารถค้นหาจาก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เวลา 
        เร่ิมต้น ถึงเวลาสิน้สดุ ได้ สามารถ Export รายงาน ในรูปแบบ Excel ไฟล์ได้ 

1- คลิกเมนรูายงาน 
2- เลือกรายงานปริมาณการเข้าออกของรถ และ เลือกประเภท ฟรี / รายชัว่โมง / รายเดือน 
3- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ 
4- คลิกปุ่ มค้นหา 
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพ่ือน าข้อมูลออกไปใช้งานในโปรแกรม Excel ต่อไป 
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12.4 ระบบรายงานจ านวนรถท่ีจอดประจ าวัน : แสดงข้อมูลจ านวนรวมของรถในแต่ละวัน  สามารถค้นหา 
      จาก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ ได้ สามารถ Export รายงาน ในรูป 
       แบบ Excel ไฟล์ 

1- คลิกเมนรูายงาน 
2- เลือกรายงานจ านวนรถท่ีจอดประจ าวัน 
3- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ 
4- คลิกปุ่ มค้นหา 
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพ่ือน าข้อมูลออกไปใช้งานในโปรแกรม Excel ต่อไป 
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12. ระบบรายงาน 

A
d

m
in

 System
 



12.5 ระบบรายงานสรุประยะเวลาการเข้าจอดของรถ : แสดงข้อมูลจ านวนเวลารวมของ  รถเข้า  รถออก 
      ตามประเภทบตัรของแต่ละสมาชิก  สามารถค้นหาจาก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เวลาเร่ิมต้น 
      ถึง เวลาสิน้สดุ ได้ สามารถ Export รายงาน ในรูปแบบ Excel ไฟล์ได้ 

1- คลิกเมนรูายงาน 
2- เลือกรายงานสรุประยะเวลาการเข้าจอดของรถ 
3- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ 
4- คลิกปุ่ มค้นหา 
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพ่ือน าข้อมูลออกไปใช้งานในโปรแกรม Excel ต่อไป 
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12.6 ระบบรายงานการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี : แสดงประวัติข้อมูลการปฏิบติังาน วันเดือนปี เวลา 
     ท างาน จ านวนเงินรวมต่อกะ ของเจ้าหน้าท่ี เม่ือ Login และ Logout  ระบบ ในแต่ละวัน สามารถ 
     ค้นหาจาก วันท่ีเร่ิมต้น ถึงวันท่ีสิน้สดุ และ เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ ได้ สามารถ Export รายงาน 
     ในรูปแบบ Excel ไฟล์ได้ 

1- คลิกเมนรูายงาน 
2- เลือกรายงานการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
3- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ 
4- คลิกปุ่ มค้นหา 
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพ่ือน าข้อมูลออกไปใช้งานในโปรแกรม Excel ต่อไป 
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12.7 ระบบรายงานคา่จอดรถประจ าเดือน : แสดงค่าบริการจอดรถรวมทัง้หมดในแต่ละเดือน สามารถ 
     ค้นหาจาก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ ได้ สามารถ Export รายงาน 
     ในรูปแบบ Excel ไฟล์ 

1- คลิกเมนรูายงาน 
2- เลือกรายงานค่าจอดรถประจ าเดือน 
3- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ 
4- คลิกปุ่ มค้นหา 
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพ่ือน าข้อมูลออกไปใช้งานในโปรแกรม Excel ต่อไป 
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12.8 ระบบรายงานคา่ปรับบตัร : แสดงค่าปรับ กรณีบตัรหาย บตัรช ารุด ทกุกรณีท่ีไมส่ามารถใช้งาน 
      บตัรได้  รายงานจะแสดงให้ทราบถึงผู้ท ารายการปรับคา่บริการลกูค้า ณ วันเดือนปี เวลา ช่ือลกูค้า 
      ท่ีถกูปรับ สามารถค้นหาจาก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ ได้ 
      สามารถ Export รายงาน ในรูปแบบ Excel  ไฟล์ได้ 

1- คลิกเมนรูายงาน 
2- เลือกรายงานค่าปรับบตัร 
3- เลือก วันท่ีเร่ิมต้น ถึง วันท่ีสิน้สดุ และ เลือก เวลาเร่ิมต้น ถึง เวลาสิน้สดุ 
4- คลิกปุ่ มค้นหา 
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพ่ือน าข้อมูลออกไปใช้งานในโปรแกรม Excel ต่อไป 
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12.9 ระบบ Export to Excel : สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel ไฟล์ เพ่ือน าไปใช้ในการ 
      ค านวณ ค่าบริการต่างๆ ตอ่ไปได้ 

1- คลิกปุ่ ม Export to Excel 
2- เลือกพืน้ท่ีจดัเก็บไฟล์ 
3- ตัง้ช่ือไฟล์ 
4- คลิกปุ่ ม Save 
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13.1 ระบบบตัรหาย : สามารถแก้ไขคา่ปรับบตัรหาย หรือ บตัรช ารุด ได้ โดยเลือกข้อมลูจากตาราง 
     ข้างลา่งได้อยา่งงา่ยดาย และ สามารถค้นหาข้อมูลจาก เลขท่ีบตัร หรือ เลขทะเบียนรถ เพ่ือ 
     ท ารายการได้ 

1- คลิกเมนบูตัรหาย 
2- คลิกเลือกข้อมูลท่ีต้องการในตารางข้อมูล หรือ ค้นหาจาก เลขท่ีบตัร / รหสับตัร / ป้ายทะเบียน 
3- ก าหนดค่าปรับ 
4- คลิกปุ่ มตกลง 
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13. ระบบบัตรหาย 
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14.1 ระบบพิมพ์สลิปย้อนหลงั : สามารถเลือกพิมพ์สลิปย้อนหลงั ตามหมายเลขทะเบียนรถท่ีต้องการ 
     พิมพ์สลิปย้อนหลงัได้อยา่งรวดเร็ว 

1- คลิกเมนพิูมพ์ใบเสร็จย้อนหลงั 
2- ค้นหาหมายเลขทะเบียนรถท่ีต้องการค้นหา 
3- พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลงั โดยคลิกปุ่ ม Print ท่ีเราต้องการพิมพ์ 
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14. ระบบพิมพ์สลิปย้อนหลงั 
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14.2 ระบบพิมพ์สลิปย้อนหลงั : แสดงตัวอยา่งสลิปใบเสร็จรับเงิน เม่ือเร่ิมพิมพ์สลิปย้อนหลงัผา่น 
      เคร่ืองพิมพ์สลิป 
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14. ระบบพิมพ์สลิปย้อนหลงั 
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15.1 แสดงหน้าจอสิทธ์ิ User ซึง่จะมี Menu bar ท่ีใช้งานได้อยู ่3 เมน ูคือ หน้าจอลกูค้า  บตัรหาย 
      และ พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง  เทา่นัน้ 
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15. สิทธ์ิผู้ใช้งาน ( User ) 
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15.2 ระบบหน้าจอลกูค้า  : แสดงข้อมูลค่าบริการให้ลกูค้าทราบถึง   เลขทะเบียนรถ  เวลาเข้า  เวลาออก 
      เวลาท่ีจอดทัง้หมด   ค่าบริการจอดรถ   จ านวนรถท่ีจอดได้   และ  จ านวนรถท่ีจอดอยูใ่นลานจอดรถ 
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15. สิทธ์ิผู้ใช้งาน ( User ) 
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15.3 ระบบบตัรหาย : สามารถแก้ไขคา่ปรับบตัรหาย หรือ บตัรช ารุด ได้ โดยเลือกข้อมลูจากตารางข้างลา่ง 
     ได้อยา่งงา่ยดาย และ สามารถค้นหาข้อมูลจาก เลขท่ีบตัร หรือ เลขทะเบียนรถ เพ่ือท ารายการได้ 
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15. สิทธ์ิผู้ใช้งาน ( User ) 
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15.4 ระบบพิมพ์สลิปย้อนหลงั : สามารถเลือกพิมพ์สลิปย้อนหลงั ตามหมายเลขทะเบียนรถท่ีต้องการ 
     พิมพ์สลิปย้อนหลงัได้อยา่งรวดเร็ว 
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15. สิทธ์ิผู้ใช้งาน ( User ) 
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ประเภทสมาชิก 
ระบบควบคุมท่ีจอดรถมีระบบประเภทสมาชิก ดังต่อไปนี ้
1. แบบบคุคลทัว่ไป หรือผู้มาติดตอ่ (Visitors) คือผู้ ท่ีไม่มีบตัรผา่น เข้า-ออก ซึง่ผู้มาติดต่อจะต้องรับ 
    บตัร ณ  จดุทางเข้า และต้องคืนบตัร ณ จดุทางออกโดยสามารถก าหนดจ านวนชัว่โมงให้เข้าได้ตาม 
   จดุท่ีต้องการ และ เง่ือนไขการเสียค่าท่ีจอดรถในรูปแบบตา่งๆได้ 
2. แบบสมาชิก (Members) คือผู้ ท่ีมีบตัรผา่น เข้า-ออก ท่ีจอดรถเป็นแบบรายเดือน  โดยใช้บตัรผา่น 
    สัง่เปิดระบบควบคุม เข้า-ออก ได้ โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ  
       - กลุม่ท่ีจอดรถฟรี โดยไม่เสียค่าใชจ่า่ยใดๆ ทัง้สิน้ (VIP. Card)  
       - กลุม่เสียค่าบริการท่ีจอดรถ แบบก าหนดอายเุวลาการจอดได้ (Prepaid Card)  

ภาคผนวก ก. 
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      เม่ือรถเข้ามาทางเข้า ผู้มาติดต่อต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีป้อมเพ่ือขอรับบตัรจอดรถ เจ้าหน้าท่ีท าการ 
ป้อนหมายเลขทะเบียนรถเข้าสูร่ะบบ และ ทาบบตัรท่ีเคร่ืองอ่านบตัรเพ่ือบนัทกึเวลาเข้า ระบบจะบนัทกึ 
ภาพทนัที ซึง่ ระบบจะบันทกึภาพได้ 2 ภาพ เชน่ ป้ายทะเบียนรถ และ ผู้ขบัรถ หลังจากนัน้ เจ้าหน้าท่ียื่น 
บตัรให้กับผู้เข้ามาติดตอ่ และเจ้าหน้าท่ีกดปุ่ มไม้กัน้จะเปิดขึน้ และเม่ือรถขบัผา่นพ้นไม้กัน้จะปิดลงเอง 
โดยอัตโนมัติ ซึง่สรุปเป็นขัน้ตอนได้ ดังนี ้ 
   1. ขบัรถเข้ามาชอ่งทางเข้า  
   2. เจ้าหน้าท่ีบนัทกึหมายเลขทะเบียนรถ บนัทกึเวลาเข้า ผา่นเคร่ืองอา่นบตัร  
   3. ระบบบันทกึภาพป้ายทะเบียนรถ และ ภาพตัวรถด้านผู้ขบั อัตโนมัติ 
   4. ยื่นบตัรผา่นให้ผู้มาติดตอ่ และ กดปุ่ มไม้กัน้เปิด 
   5. ขบัรถผา่น ไม้กัน้ปิดเองโดยอัตโนมัติ  
 

     ระบบทางเข้า : ผู้มาติดต่อ 

      เม่ือรถเข้ามาทางออก ผู้มาติดตอ่ยื่นบตัรผา่นให้เจ้าหน้าท่ี โดยทาบบตัรท่ีเคร่ืองอ่านบตัรเพ่ือตรวจ 
สอบจ านวนเวลาของการจอดรถ ถ้าจ านวนเวลาจอดรถเกิน ระบบจะแสดงจ านวนค่าบริการ พร้อมพิมพ์ 
สลิปใบเสร็จรับเงินค่าบริการ ระบบจะบนัทกึภาพทนัที ซึง่ ระบบจะบนัทกึภาพ 2 ภาพ หลงัจากนัน้ ผู้มา 
ติดต่อช าระเงิน เจ้าหน้าท่ีกดปุ่ มเปิดไม้กัน้ และ เม่ือรถขบัผา่นพ้นไม้กัน้จะปิดลงเองโดยอัตโนมัติ ซึง่ 
สรุปเป็นขัน้ตอนได้ ดังนี ้ 
   1. ยื่นบตัรผา่นให้เจ้าหน้าท่ี 
   2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเวลา พิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน กรณีจอดรถเกินก าหนด 
   3. ผู้มาติดต่อช าระเงินค่าบริการ 
   4. เจ้าหน้าท่ีกดปุ่ มไม้กัน้เปิด 
   5. ผู้มาติดต่อขบัรถผา่น ไม้กัน้ปิดเองโดยอัตโนมติั  
 

     ระบบทางออก : ผู้มาติดต่อ 
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ภาคผนวก ก. 

     เม่ือขบัรถเข้ามาทางเข้า ทาบบตัรท่ีเคร่ืองอ่านบตัรเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิการ เข้า-ออก ระบบบนัทกึเวลา 
เข้า และบนัทกึภาพทนัที ซึง่ ระบบจะบันทกึภาพได้ 2 ภาพ เชน่ ป้ายทะเบียนรถ และ ผู้ขบัรถ หลงัจากนัน้  
ไม้กัน้จะเปิดขึน้ และเม่ือรถขบัผา่นพ้นไม้กัน้จะปิดลงเองโดยอัตโนมัติ  
(กรณีบตัรหมดอาย ุไม่สามารถผา่น เข้า-ออก ได้ และ มีระบบเตือนก่อนบตัรหมดอาย)ุ 
ซึง่สรุปเป็นขัน้ตอนได้ ดังนี ้ 
 
   1. ขบัรถเข้ามาชอ่งทางเข้า  
   2. ทาบบตัรผา่นเคร่ืองอ่านบตัร  
   3. ระบบบันทกึภาพป้ายทะเบียนรถ และ ภาพผู้ขบัรถ อัตโนมัติ 
   4. ไม้กัน้เปิดอัตโนมัติ 
   5. ขบัรถผา่น ไม้กัน้ปิดเองโดยอัตโนมัติ  
 

     ระบบทางเข้า : ฟรี / VIP 

      เม่ือขบัรถเข้ามาทางออก ทาบบตัรท่ีเคร่ืองอา่นบตัรเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิการ เข้า-ออก ระบบบนัทกึเวลา 
เข้า และบนัทกึภาพทนัที ซึง่ ระบบจะบันทกึภาพได้ 2 ภาพ  หลงัจากนัน้ ไม้กัน้จะเปิดขึน้ และเม่ือรถขบั 
ผา่นพ้นไม้กัน้จะปิดลงเองโดยอัตโนมัติ  ซึง่สรุปเป็นขัน้ตอนได้ ดังนี ้ 
 
   1. ขบัรถเข้ามาชอ่งทางออก  
   2. ทาบบตัรผา่นเคร่ืองอ่านบตัร  
   3. ระบบบันทกึภาพป้ายทะเบียนรถ และ ภาพผู้ขบัรถ อัตโนมัติ 
   4. ไม้กัน้เปิดอัตโนมัติ 
   5. ขบัรถผา่น ไม้กัน้ปิดเองโดยอัตโนมัติ  
 

     ระบบทางออก : ฟรี / VIP 



CPU :  Intel Pentium G3220 (3.00 GHz L3 3M Cache) 

Main Memory :  2 GB DDR3/1600MHz. 

Storage :  ขัน้ต ่า 500GB 7200RPM 

Optical Media Drive :  DVD-RW 

Graphics  :  NVidia GeForce GT 625 / 1 GB 

Network :  LAN 10/100M 

Operating System :  Windows XP, 7, 8, 8.1  All 32/64 bit  

LED SAMSUNG :  18.5” 

Resolution :  1366 x 768 

Brightness :  200 cd/m2 

Contrast Ratio :  600 : 1 

Response time :  5ms ( black to white) 

Input signal :  Video Graphics Array (VGA) DVI + D-SUB 

รายละเอียดสเปคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขัน้ต ่า 

Computer 

Monitor 
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CPU :  Intel Xeon 4-Core E3-1220v2 3.1 GHz/ 1600MHz 
   FSB, 8 MB L3 Cache 

Main Memory :  4 GB (1x4GB, 2Rx8,1.5V) DDR3 1600MHz  
Storage :  500GB 7200RPM 

Optical Media Drive :  DVD-RW 

Network :  LAN 10/100/1000M 

Power Supply :  1x350 W 

Operating System :  Windows Server 2003, 2008 

LED SAMSUNG :  18.5” 

Resolution :  1366 x 768 

Brightness :  200 cd/m2 

Contrast Ratio :  600 : 1 

Response time :  5ms ( black to white) 

Input signal :  Video Graphics Array (VGA) DVI + D-SUB 

รายละเอียดสเปคเคร่ืองแมข่่าย (Server) ขัน้ต ่า 

Server 

Monitor 
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Ports :  8  

Network :  LAN 10/100M 

Auto N-Way :  Yes 

Auto Sensing :  Yes 

Auto Negotiation  :  Yes 

Standardized :  IEEE 802.3 10BaseT and 802.3u 100BaseTX 

Switch Hub 

Rating :  850VA/325W 

Input Voltage :  220Vac +/-25% , 50Hz +/- 10% 

Output Voltage :  220Vac +/- 10%, 50Hz +/- 0.1% 

Battery Re-Charge :  4 Hr ( 90% Charged) 

Emergency generator :  10 – 30 Minute 

UPS 
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รายละเอียดสเปค Switch Hub ขัน้ต ่า 



ออก เข้า 

เคร่ืองพิมพ์สลิป 

ลิน้ชกัเก็บเงิน Printer 

Loop Detector Loop Detector 
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Type A 

ถนนสองเส้นทางตดิกนั  แยกเส้นทางเดินรถ 
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Type B 

ถนนสองเส้นทางห่างไกลกนั  แยกเส้นทางเดินรถ 
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Type C 

ถนนหนึง่เส้นทาง เดินรถสวนทางกนั 



เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
UPS 

เคร่ือง 
พิมพ์สลิป 

ลิน้ชกัเก็บเงิน 

Switch Hub 

IP Camera 

IP Camera 

Barrier 
Barrier 

Reader , Card 

Reader , Card 

Wiegand 2002 

OUT 

IN 

Application Diagrams 
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Type A 

ถนนสองเส้นทางตดิกนั  แยกเส้นทางเดินรถ 



ถนนสองเส้นทางห่างไกลกนั  แยกเส้นทางเดินรถ 

Type B 

OUT 

ชดุเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ 

ลิน้ชกัเก็บเงิน 

Switch 
Hub 

IP Camera 

Barrier 
Reader , Card 

Wiegand 
2002 

IN 
ชดุเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ 

Switch Hub 

IP Camera 

Barrier 
Reader , Card 

Wiegand 
2002 

Server 

Router OUT 
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ถนนหนึง่เส้นทาง  เดินรถสวนทางกนั 

Type C 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

UPS 

เคร่ือง 
พิมพ์สลิป 

ลิน้ชกัเก็บเงิน 

Switch 
Hub 

IP Camera 

Barrier 

Reader , Card 

Wiegand  
2002 
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IN OUT 



1. Question : ถ้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสีย หรือ ใช้งานไม่ได้ ณ ขณะนัน้ จะมีวิธีแก้ไขปัญหา และ มีวิธีการป้องกันอย่างไร  
                      บ้าง? 
       Answer : ในการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์ครัง้แรก เราจะแนะน าให้ติดตัง้เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันไฟฟ้าดบั 
                      กะทนัหนั และ ก าหนดที่จดัเก็บข้อมลู (Database) ของโปรแกรม ไว้ที่ Drive D: และจะแนะน าให้ลกูค้าท า 
                      การ Backup ข้อมลูไว้ใน External Hard disk  ตามช่วงเวลาที่ลกูค้าสะดวก  ซึ่ง เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสีย 
                     โดยไม่ทราบล่วงหน้า   เราสามารถน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเปลี่ยน และ ติดตัง้โปรแกรม HIP Car Park  
                     พร้อมน า Database เก่า มาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมก าหนดค่าต่างๆ ของโปรแกรม ให้เหมือนเดิม และ  
                     พร้อมใช้งานตามปกติครับ 

2. Question : ถ้าต้องการติดตัง้เคร่ืองแม่ข่าย (Server) และ มีเคร่ืองลกูข่าย (Client) 2 เคร่ือง (ติดตัง้ประตรูถเข้า 
                      1 เคร่ือง และ ติดตัง้ประตรูถขาออก 1 เคร่ือง)  เพื่อใช้งานฐานข้อมลูกลาง (Database Center)  ควร 
                      ติดตัง้โปรแกรม และ ฐานข้อมลูอย่างไร ?  
       Answer : ที่เคร่ือง Server สามารถติดตัง้เฉพาะ Database เท่านัน้  หรือ  ติดตัง้ทัง้ Software + Database ไว้ที่ 
                      เคร่ือง Server ได้ และ ท าการแชร์ข้อมลู เพื่อให้เคร่ืองลกูข่าย (Client) สามารถใช้ข้อมลูร่วมกันได้ ซึ่งการ 
                      แชร์ข้อมลูจะต้องท าการเปิดสิทธ์ิแบบ Full (Read/Write) และ เพิ่มผู้ใช้งานแบบ Administrator +  
                      Everyone ส่วนเคร่ืองลกูข่าย(Client) ให้เชื่อมต่อเข้าไปหาเคร่ืองแม่ข่าย (Server) และเชื่อมต่อฐานข้อมลู  
                      (Database) ผ่านโปรแกรม HIP Car Park ได้เลย 
                      ยกตวัอย่าง 
                      IP Address Server   : 192.168.1.1 , Client1  : 192.168.1.2 , Client2  : 192.168.1.3 ที่เคร่ืองลกูข่าย  
                      (Client) ให้ก าหนดค่าตามรูปภาพด้านล่างครับ ส่วนค่า IP ของกล้อง ห้ามก าหนดหมายเลขซ า้กับ 
                      หมายเลข IP Address ของ Server และ Client  
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3. Question : ควรเลือกติดตัง้ระบบเครือข่ายแบบไหน เพื่อใช้งานระบบ + ถ่ายโอนข้อมลู ได้อย่างรวดเร็ว ? 
       Answer : ถ้าระยะห่าง ระหว่างเคร่ืองแม่ข่าย (Server) กับ เคร่ืองลกูข่าย (Client) ดงันี ้
                      - ห่างกัน 1-100 m. ใช้ระบบเครือข่ายแบบ LAN, ใช้สายสญัญาณ Cat 5 หรือ Cat 6, Switch 8 Ports 1 ตวั 
                      - ห่างกัน มากกว่า 100 m. ขึน้ไป ใช้ระบบเครือข่ายแบบ LAN , ใช้สาย Fiber Optic , Switch 8 Ports 2 ตวั 
                      - ห่างกัน มากกว่า 1 km. ขึน้ไป ใช้ระบบเครือข่ายแบบ LAN + WAN, ใช้ Wireless access point ตวัส่งและ 
                        ตวัรับ , Router 8 Ports 2 ตวั 
                        หมายเหต ุ: การออกแบบระบบเครือข่าย ขึน้อยู่กับสภาพหน้างานจริง 
 
 
4. Question : Hard disk จดัเก็บข้อมลู+รูปภาพ ได้นานก่ีวนั และ เหลือพืน้ที่ไม่พอ มีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไร ? 
       Answer : เรามีไฟล์ Excel ชื่อว่า Harddisk Calcuration.xlsx ช่วยในการค านวณความจขุอง Hard disk ที่เรามีใช้ 
                      อยู่ ซึ่ง เมื่อเราก าหนดค่าความจ ุ+ จ านวนรถ/วนั + ความละเอียดสงูสุดกล้อง + จ านวนกล้องขาเข้า +  
                      จ านวนกล้องขาออก  โปรแกรมจะค านวณค่าพืน้ที่ใช้งานจริงในแต่ละช่วงวนัให้ทราบทนัทียกตวัอย่างเช่น   
                      Hard disk 750 GB, จ านวนรถ/วนั = 10,000 คนั/วนั, ความละเอียดสงูสุดกล้อง = 1.70 MB, จ านวนกล้อง 
                      ขาเข้า = 1, จ านวนกล้องขาออก = 1 ผลการค านวณคือ ทกุๆ 5 วนั จะใช้เนือ้ที่ในการจดัเก็บข้อมลู+รูปภาพ 
                      ประมาณ 170 GB ซึ่งจะสามารถจดัเก็บข้อมลู+รูปภาพ ได้ประมาณ 15 วนั ควรท าการ Backup ข้อมลูเก็บ 
                      ไว้ใน External Hard disk แล้ว ท าการเคลียรูปภาพในระบบ 
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5. Question : ถ้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสีย ไม้กัน้รถท างานได้ปกติหรือไม่ และ มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง ? 
       Answer : มี 2 กรณี คือ  
                      - ใช้ Remote กดเปิดประตใูห้ลกูค้า 
                      - ใช้ Clutch Key เปิดฝา Barrier เพื่อหมนุให้ไม้กัน้เปิดค้างไว้ตลอด หลงัจากนัน้ ให้รีบแก้ไข ปฏิบติัตาม Q&A  
                         ข้อที่ 1 

6. Question : กรณีบตัรจอดรถหาย และ มีรถจอดรอคิว เตรียมออก หลายคนั  มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง?  
       Answer : เจ้าหน้าที่รับรถ ขอบตัรประชาชนของผู้ขบัรถ หรือเจ้าของรถ แล้วเปิดไม้กัน้ให้เฉพาะรถที่ท าบตัรหาย ออกไป  
                      จอดรถรอข้างประตทูางออก  ให้เจ้าของรถมาช าระค่าปรับบัตรหาย (ตามอตัราที่บริษัทก าหนด) แต่ในกรณีที ่
                      เจ้าของรถไม่ยอมลงจากรถ จะขอจ่ายผ่านเจ้าหน้าที่รับรถ  ขึน้อยู่กับกฎระเบียบของบริษัทว่า จะยอมให้ช าระ  
                      ที่ประตทูางออกได้เลยหรือไม่  

7. Question : ลกูค้าแจ้งว่าสลิปค่าบริการจอดรถหาย จะขอให้พิมพ์สลิปอีกครัง้เพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายกับบริษัทของลกูค้า มี  
                      วิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง?  
       Answer : ระบบโปรแกรม HIP Car Park มีระบบพิมพ์สลิปย้อนหลงั โดยการ Login เข้าระบบ  คลิกเลือกเมนพูิมพ์ 
                      ใบเสร็จย้อนหลงั  ค้นหาหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการพิมพ์ กดปุ่ มค้นหา เมื่อพบข้อมลูที่ต้องการ กดปุ่ ม  
                      พิมพ์   หมายเหต ุ: ขึน้กับนโยบายของบริษัท ว่าจะมีขัน้ตอนด าเนินการขอ สลิปย้อนหลงั อย่างไร 

8. Question : ลกูค้าสมาชิกแบบรายเดือน สามารถเข้า-ออก ผ่านประตไูด้วนัละก่ีครัง้ ?  
       Answer : ลกูค้าสมาชิกแบบรายรายเดือน ไม่จ ากัดการเข้า-ออก  สามารถเข้า-ออก ผ่านประตไูด้ตลอดเวลา แต่ เมื่อ 
                      อายสุมาชิกแบบรายเดือนใกล้หมด จะมีระบบเตือนที่โปรแกรมแสดงให้เห็นวนัหมดอายสุมาชิก กรณีที่ลกูค้า  
                      น ารถมาจอดในลานจอดรถข้ามคืนและอายสุมาชิกหมดพอดี สามารถน ารถออกจากลานจอดรถได้ แต่ไม่  
                      สามารถน ารถเข้ามาจอดในลานจอดรถของวนัถัดไป 

9. Question : ต้องการทราบข้อมลู ปริมาณรถ รายรับ ค่าปรับบตัร จ านวนเงินของเจ้าหน้าที่รับรถต่อกะ อย่างไร?  
       Answer : ระบบโปรแกรม มีระบบรายงานปริมาณการเข้าออก รายงานสรุปรายรับ รายงานค่าปรับบตัร รายงานการ  
                      ปฏิบติัหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ซึ่ง ช่วยให้ทราบข้อมลูต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถ Export ข้อมลูใน 
                      รูปแบบ Excel ไฟล์ได้  

10. Question : กรณีโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทมีวิธีช่วย Support ให้กับลกูค้าอย่างไรบ้าง?  
       Answer : ลกูค้า สามารถสอบถามปัญหาต่างๆกับ Dealer ที่ติดต่อกับลกูค้านัน้ๆ ซึ่งถ้าปัญหาที่ลกูค้าแจ้ง แล้วทาง  
                      Dealer ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  Dealer จะเป็นผู้แจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อปรึกษา บริษัท เอช ไอ พี โกบอล  
                      จ ากัด ต่อไป หลังจากนัน้ทาง Dealer จะเป็นผู้ เข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลกูค้าโดยตรง  
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