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คู่มือการใช้ งานระบบ e-Service สานักงานทรัพย์ สิน
ขั้นตอนการทางานของระบบ
ระบบแบ่งผูใ้ ช้งานออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
 ผูด้ ูแลระบบ
- สามารถบริ หารจัดการข้อมูลตนเอง
- สามารถบริ หารจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
- สามารถบริ หารจัดการพื้นที่ให้เช่า และติดตามสถานะการให้เช่า
- สามารถบริ หารจัดการสมาชิก
 ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป (สมาชิก)
- สามารถบริ หารจัดการข้อมูลตนเอง
- สามารถบริ หารจัดการข้อมูลการขอใช้พ้นื ที่โฆษณา
- สามารถบริ หารจัดการ และติดตามสถานะการขอเช่าพื้นที่
1. หน้ าการล็อกอินเข้ าสู่ ระบบ

ภาพที่ 1 หน้าจอ Login ในการเข้าสู่ ระบบ
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จากภาพที่ 1 เป็ นหน้าเว็บแอพพลิเคชันหน้าแรกของเว็บเพ็จ โดยเป็ นหน้า จอของการ Login ใน
การเข้าสู่ ระบบ โดยแรกของการเข้าสู่ ระบบจะมีช่องกรอกข้อมูลชื่ อผูเ้ ข้างาน และรหัสผ่านของผูใ้ ช้งาน หรื อ
USERNAME และ PASSWORD ให้ผูใ้ ช้งานทาการกรอกข้อมูลเพื่อให้ระบบนาข้อมูลที่ผใู้ ช้งานทาการ
กรอกไปทาการตรวจสอบกับข้อมูลที่อยูใ่ นฐานข้อมูลว่าถูกต้องตรงกันหรื อไม่ หากข้อมูลที่ผใู ้ ช้งานกรอกไม่
ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บแอพพลิเคชันจะทาการแสดงกล่องข้อความว่า ชื่อผูเ้ ข้างาน หรื อ รหัสผ่านไม่
ถูกต้อง แต่หากข้อมูลที่ผใู ้ ช้งานทาการกรอกถูกต้องตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล ก็จะทาการตรวจสอบสิ ทธิ์
ของผูใ้ ช้งานว่ามีสิทธิ์ ในการเข้าใช้งานอะไรบ้าง และทาการเข้าสู่ ระบบ
2. หน้ าสมัครสมาชิก

ภาพที่ 2 หน้าจอการสมัครสมาชิก
จากภาพที่ 2 การสมัครผูใ้ ช้งาน เพื่อทาการจองสถานที่โฆษณา ผูด้ ูแลระบบและลูกค้าสามารถทา
การสมัครสมาชิก โดยทางผูด้ ูแลระบบจะทาการอนุมตั ิการสมัคร และทาการกาหนดสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งาน เมื่อ
ผูด้ ู แลระบบท าการสมัค รสมาชิ ก ให้ก ับ ผูใ้ ช้ง านเรี ย บร้ อยแล้ว ระบบจะท าการส่ ง USERNAME และ
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PASSWORD ส่ งกลับไปยังผูใ้ ช้งานเพื่อให้ผใู ้ ช้งานนา USERNAME และ PASSWORD มาทาการล็อกอิน
เข้าสู่ ระบบเพื่อใช้งาน
3. ประวัติส่วนตัว

ภาพที่ 3 หน้าจอรายละเอียดของผูล้ ็อกอินเข้าใช้งาน
จากภาพที่ 3 เมื่อผูใ้ ช้งานทาการล็อกอิ นเข้าสู่ ระบบ ผูใ้ ช้งานสามารถทาการแก้ไขข้อมูลประวัติ
ส่ วนตัวได้ยกเว้น “ กาหนดสิ ทธิ์ ” เท่านั้นที่ผดู ้ ูแลระบบเท่านั้นที่สามารถทาการแก้ไขสิ ทธิ์ ได้
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4. รายชื่อบริษัท

ภาพที่ 4 หน้าจอรายละเอียดข้อมูลบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้า
จากภาพที่ 4 ในส่ วนนี้ เจ้าหน้าที่พนักงานทัว่ ไป และผูด้ ู แลระบบเท่านั้นที่สามารถดู รายละเอียด
ข้อ มู ล บริ ษ ัท ที่ เ ป็ นลู ก ค้า ได้ โดยสามารถท าการ เพิ่ ม ข้อ มู ล บริ ษ ัท แก้ไ ขข้อ มู ล ลบข้อ มู ล และเพิ่ ม ผู ้
ประสานงานของบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้า
5. รายชื่อพนักงาน

ภาพที่ 5 หน้าจอรายละเอียดข้อมูลบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้า
จากภาพที่ 5 ในส่ วนนี้ เจ้าหน้าที่พนักงานทัว่ ไป และผูด้ ู แลระบบเท่านั้นที่สามารถดูรายละเอียด
ข้อ มู ล บริ ษ ัท ที่ เ ป็ นลู ก ค้า ได้ โดยสามารถท าการ เพิ่ ม ข้อ มู ล บริ ษ ัท แก้ไ ขข้อ มู ล ลบข้อ มู ล และเพิ่ ม ผู ้
ประสานงานของบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้า
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6. รายชื่อสถานทีโ่ ฆษณา

ภาพที่ 6 หน้าจอรายชื่อสถานที่โฆษณา
จากภาพที่ 6 ในส่ วนนี้ สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ พนัก งานทัว่ ไป และสิ ทธิ์ ผูด้ ู แลระบบเท่า นั้นที่ สามารถดู
รายละเอี ยดข้อมูลสถานที่ โฆษณาได้ โดยสามารถทาการเพิ่มข้อมูลสถานที่ โฆษณา แก้ไขข้อมูลสถานที่
โฆษณา ลบข้อมูลสถานที่โฆษณา ส่ วนสิ ทธิ์ ลูกค้า สามารถดูรายละเอียดสถานที่โฆษณาได้เท่านั้น
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7. สถานทีโ่ ฆษณาทีเ่ ปิ ดจอง

ภาพที่ 7 หน้าจอสถานที่โฆษณาที่เปิ ดจอง
จากภาพที่ 7 ลูกค้าสามารถทาการจองสถานที่ได้โดยเลือกจาก รายชื่อสถานที่โฆษณา และทาการกด
ปุ่ ม “จองสถานที่” เพื่อทาการจองสถานที่ได้ทนั ที
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8. ตารางการจองสถานทีโ่ ฆษณา

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงตารางการจองสถานที่โฆษณา
จากภาพที่ 8 เมื่อลูกค้าทาการกดปุ่ ม “จองสถานที่” เรี ยบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงรายละเอียดตาราง
การจองสถานที่โฆษณา เพื่อเลือกวันที่ตอ้ งการจองสถานที่โฆษณา โดยจะมีลกั ษณะปุ่ ม 3 ประเภทดังนี้
1. ปุ่ ม “จองสถานที่”
คือ ยังไม่มีใครทาการจองสถานที่ในวันนั้น
2. ปุ่ ม “รายละเอียด” ด้านบน คือ มีคนจองช่วงวันเวลาช่วงเช้าแล้ว
3. ปุ่ ม “รายละเอียด” ด้านล่าง คือ มีคนจองช่วงวันเวลาช่วงบ่ายแล้ว
ปุ่ ม “รายละเอียด” สิ ทธิ์ เจ้าหน้าที่ทวั่ ไป และสิ ทธิ์ ผูด้ ูแลระบบเท่านั้นที่สามารถกดดูรายละเอียดการ
จองสถานที่และช่วงเวลานั้น ๆ ได้

8
9. จองสถานที่โฆษณา

ภาพที่ 9 หน้าจอการจองสถานที่โฆษณา
จากภาพที่ 9 เมื่อลูกค้าทาการกดปุ่ ม “จองสถานที่ ” ลูกค้าต้องทาการกรอกรายละเอียดข้อมูล ที่
ต้องการทาการจอง โดยระบบสามารถทาการคานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนทาการกดปุ่ ม “บันทึกการจอง”
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10. อนุมัติการจอง

ภาพที่ 10 หน้าจอการอนุมตั ิการจอง
จากภาพที่ 10 ในส่ วนนี้ สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ทวั่ ไป และสิ ทธิ์ ผูด้ ูแลระบบเท่านั้นที่สามารถทาการอนุ มตั ิ
การจองสถานที่โฆษณาได้ โดยทาการเลือกสถานที่โฆษณา หรื อรายชื่อบริ ษทั หรื อวันที่ทาการจอง และทา
การกดปุ่ ม “ค้นหาข้อมูล ” ซึ่ งระบบจะทาการแสดงรายชื่ อสถานที่ โฆษณาที่ ท าการค้นหา ทั้ง นี้ จะแสดง
รายละเอียดสถานที่โฆษณา ว่ามีการอนุมตั ิแล้ว หรื อยังไม่มีการอนุมตั ิ เพื่อทาการอนุมตั ิเพิ่มเติม
………………………………………………….

