
 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรมระบบงานโรงงาน 

 

           
         

 

จดัท ำโดย 

 

 

กลุ่มงำนคอมพิวเตอร์  

ฝ่ำยประมวลผลขอ้มูลกลำงและสำรสนเทศ 

ส ำนกับริหำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย 

 

 

 



กำรติดตั้งโปรแกรมระบบสตอ็ก ณ โรงงำน (Son_Factory)  

1.  เขำ้ Google Chrome พมิพ ์ http://27.254.32.217/novasoft เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมใช้
ส ำหรับ Setup คลิกเลือกท่ี Son_Factory 

 

2.  กดปุ่ม Install      3. กดปุ่ม Setup.exe  

    

 

http://27.254.32.217/novasoft


4. กดปุ่ม Run      5.  กดปุ่ม Install 

          

 

6. เม่ือโปรแกรมท ำกำร Setup เสร็จแลว้ กดปุ่ม Run

 

7. เขำ้เมนู LogOn ใหใ้ส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผำ่นเพื่อตั้งค่ำโรงงำนท่ีใชง้ำนจริง โปรแกรมจะตั้งค่ำ

เร่ิมตน้ไวท่ี้ บ.อุตสำหกรรมน ้ำตำลชลบุรี จก. โดยรหสัผูใ้ช ้และรหสัผำ่นน้ีจะตอ้งเป็นของ

หวัหนำ้และรองหวัหนำ้เขตบริหำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยท่ีโรงงำนสังกดัอยูใ่นเขตฯ นั้น ๆ  

 

 



8. กำรตั้งค่ำโรงงำน โดยเลือกเมนูตั้งค่ำ เลือกเมนูโรงงำนท่ีใชง้ำน เลือกโรงงำนท่ีใชง้ำนจริง 

แลว้กดปุ่ม บนัทึก  

  

แสดงผลของกำรตั้งค่ำโรงงำนท่ีใชจ้ริง พร้อมท่ีจะท ำกำรบนัทึกรำยละเอียดต่ำง ๆ ต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



กำรติดตั้งโปรแกรมระบบงำนพิมพห์นงัสืออนุญำต (Son_ImportKn)  

1.  เขำ้ Google Chrome พมิพ ์ http://27.254.32.217/novasoft เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมใช้

ส ำหรับ Setup เลือกคลิกท่ี Son_ImportKn 

 

2.  กดปุ่ม Install      3. กดปุ่ม Setup.exe 

         

 

http://27.254.32.217/novasoft


4. กดปุ่ม Run      5.  กดปุ่ม Install  

    

6. เม่ือโปรแกรมท ำกำร Setup เสร็จแลว้ กดปุ่ม Run 

 

7. เขำ้เมนู LogOn ใหใ้ส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผำ่นเพื่อตั้งค่ำโรงงำนท่ีใชง้ำนจริง จะตอ้งเป็นของ

หวัหนำ้และรองหวัหนำ้เขตบริหำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยท่ีโรงงำนสังกดัอยูใ่นเขตฯ นั้น ๆ 

     

 

 



8. กำรตั้งค่ำโรงงำนท่ีใชง้ำน โดยเลือกเมนูตั้งค่ำ เลือกเมนูโรงงำนท่ีใชง้ำน 

  

เลือกโรงงำนท่ีใชง้ำนจริง แลว้กดปุ่ม บนัทึก 

 

9. กำรตั้งค่ำเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ โดยเลือกเมนูตั้งค่ำ เลือกเมนู Printer ท่ีใชง้ำน 

 

แสดงผลของกำรตั้งค่ำคลงัสินคำ้ พร้อมท่ีจะท ำจดัพิมพห์นงัสืออนุญำตต่ำง ๆ ต่อไป 

 

เลือกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ท่ีใชง้ำนจริง  

แลว้กดปุ่ม บนัทึก 



กำรติดตั้งโปรแกรมระบบงำนจดทะเบียนชำวไร่ (Son_Farmer)  

1.  เขำ้ Google Chrome พมิพ ์ http://27.254.32.217/novasoft เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมใช้
ส ำหรับ Setup คลิกเลือกท่ี Son_Farmer 

 

2.  กดปุ่ม Install      3. กดปุ่ม Setup.exe  

         

    

http://27.254.32.217/novasoft


4. กดปุ่ม Run      5.  กดปุ่ม Install 

      

6. เม่ือโปรแกรมท ำกำร Setup เสร็จแลว้ กดปุ่ม Run 

 

7. เขำ้เมนู LogOn ใหใ้ส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผำ่นของแต่ละบุคคล 

 

แสดงผลของระบบงำนจดทะเบียนชำวไร่ พร้อมท่ีจะท ำกำรบนัทึกรำยละเอียดต่ำง ๆ ต่อไป 

 



กำรติดตั้งโปรแกรมระบบงำนคู่สัญญำโรงงำน 

(Son_CaneContract)  

1.  เขำ้ Google Chrome พมิพ ์ http://27.254.32.217/novasoft เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมใช้

ส ำหรับ Setup คลิกเลือกท่ี Son_CaneContract 

 

2.  กดปุ่ม Install      3. กดปุ่ม Setup.exe  

         

http://27.254.32.217/novasoft


 

4. กดปุ่ม Run      5.  กดปุ่ม Install 

     

6. เม่ือโปรแกรมท ำกำร Setup เสร็จแลว้ กดปุ่ม Run 

 

7. เขำ้เมนู LogOn ใหใ้ส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผำ่นเพื่อตั้งค่ำโรงงำนท่ีใชง้ำนจริง จะตอ้งเป็นของ

หวัหนำ้และรองหวัหนำ้เขตบริหำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยท่ีโรงงำนสังกดัอยูใ่นเขตฯ นั้น ๆ  

 



8. กำรตั้งค่ำโรงงำน โดยเลือกเมนูตั้งค่ำ เลือกเมนูก ำหนดโรงงำน,ปีกำรผลิต   

เลือกโรงงำนท่ีใชง้ำนจริง ,ปีกำรผลิต , สังกดัเขต, วนัท่ีเปิดหีบ แลว้กดปุ่ม บนัทึก  

 

 แสดงผลของกำรตั้งค่ำโรงงำนท่ีใชจ้ริง พร้อมท่ีจะท ำกำรบนัทึกรำยละเอียดต่ำง ๆ ต่อไป 

 
 

 

 

 



กำรติดตั้งโปรแกรมระบบงำนประมวลผลคุณภำพออ้ย (Son_Ccs)  

1.  เขำ้ Google Chrome พมิพ ์ http://27.254.32.217/novasoft เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมใช้
ส ำหรับ Setup คลิกเลือกท่ี Son_Ccs 

 

2.  กดปุ่ม Install      3. กดปุ่ม Setup.exe  

      

 

http://27.254.32.217/novasoft


4. กดปุ่ม Run      5.  กดปุ่ม Install 

        

6. เม่ือโปรแกรมท ำกำร Setup เสร็จแลว้ กดปุ่ม Run 

 

7. เขำ้เมนู LogOn ใหใ้ส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผำ่นเพื่อตั้งค่ำโรงงำนท่ีใชง้ำนจริง จะตอ้งเป็นของ

หวัหนำ้และรองหวัหนำ้เขตบริหำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยท่ีโรงงำนสังกดัอยูใ่นเขตฯ นั้น ๆ  

 

 



8. กำรตั้งค่ำโรงงำน โดยเลือกเมนูงำนประมวลผล เลือกเมนูตั้งค่ำรหสัอำ้งอิง  

    เลือกเมนูสถำนท่ีใชง้ำน  

 

เลือกโรงงำนท่ีใชง้ำนจริง แลว้กดปุ่ม บนัทึก  

 

 แสดงผลของกำรตั้งค่ำโรงงำนท่ีใชจ้ริง พร้อมท่ีจะท ำกำรบนัทึกรำยละเอียดต่ำง ๆ ต่อไป 

 

 

 


