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การใชงานระบบสาํนักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงานระดับจังหวัด 

1. สิทธิ์ผูใชงานระบบ 

1.1. ผูใชระดับสวนกลาง   

1.2. ผูใชระดับจังหวัด 

1.1. การใชงานเว็บไซตท่ัวไป 

1.1.1. หนาจอหลักสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

การเขาสูหนาจอหลักของสํานักงานพาณิชยจังหวัดโดยพิมพ URL ของ สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาแรกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

รูปท่ี 1: แสดงหนาแรกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือดูขาวท้ังหมด 

2. ปรับขนาดตัวอักษรบนหนาจอ โดยคลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขนาดอักษร และคลิกท่ีปุม เพ่ือ 

ลดขนาดตัวอักษร 

3. คลิกเพ่ือเขาดูคูมือของประชาชน 

4. คลิกเพ่ือเขาดูศูนยบริการขอมูลประชาชน 

5. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเขาคนหาเพ่ิมเติม 

6. คลิกเลือกเมนูท่ีสนใจเพ่ือดูขาวสารเพ่ิมเติม 

7. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลื่อนดูรูปภาพจังหวัดเพ่ิมเติม 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาแรกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด (ขาว / ประกาศ) 

รูปท่ี 2: แสดงหนาจอหลัก (ขาว/ประกาศ) 

คําอธบิาย 

1. วัตถุประสงคหลักหนาจอ 

2. คลิกเลือกเมนูหัวขอขาวท่ีสนใจ 

3. คลิกเพ่ือดูขาวสําคัญซ่ึงถูกปกหมุดโดยสํานักงาน 

4. คลิกเพ่ือดูขาวท่ีสนใจ 

5. คลิกท่ีปุม  เพ่ือดูขาวท้ังหมด 

6. คลิกเพ่ือแชรขอมูลขาวสารลงชองทาง Social media 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาแรกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด (สถิติและอ่ืน ๆ) 

รูปท่ี 3: แสดงหนาจอหลัก (สถิติและอ่ืน ๆ) 
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คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือเขาดูสถิติขอมูลเศรษฐกิจทางการคาท้ังหมด 

2. หัวขอขอมูลสถิติ สามารถคลิกเพ่ือดขูอมูลรายงานสถิติได 

3. สรุปขอมูลสถิติ สามารถคลิกเพ่ือดูขอมูลรายงานสถิติได 

4. คลิกท่ีจุดอ่ืนๆเพ่ือเลือกดูรายงานสถิติท่ีสนใจ 

5. คลิกเลือกจังหวัดท่ีตองการดูขอมูลผูประกอบการ / ตลาด 

6. คลิกเลือกประเภทรานคาท่ีตองการดูขอมูล 

7. เม่ือเลือกขอมูลขอ 6, 7 เสร็จสามารถคลิกเพ่ือดูแผนท่ีของรานคาท่ีเราเลือก 

8. คลิกเพ่ือคนหาขอมูลของผูประกอบการรานคาประเภทตาง ๆในจังหวัดท่ีเลือก 

9. คลิกเพ่ือดูขอมูลในคลัง 

10. คลิกเพ่ือดูขอมูลสถิติ 

11. คลิกเพ่ือดูขอมูลการบริหารจัดการ 

12. คลิกเพ่ือดูรายงานอ่ืน ๆ 

13. คลิกเพ่ือเลือกบริการออนไลนท่ีตองการใชงาน 

14. คลิกเพ่ือดูบริการออนไลนท้ังหมด 

15. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลื่อนขอมูลอ่ืนๆ 

16. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลตามภาพท่ีเราสนใจ 

17. คลิกเพ่ือดูขอมูลอ่ืน ๆท้ังหมด 

18. ชองทาง Social ของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

19. คลิกเพ่ือตั้งกระทูสอบถามสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

20. เบอรโทรสายดวนสํานักงานพาณิชยสําหรับติดตอสอบถาม  

21. คลกิเพ่ือทําแบบประเมินความพึงพอใจ  
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1.1.2. ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด 

รูปท่ี 4: แสดงหนาจอหลัก (กิจกรรม) 

คําอธิบาย 

1. วัตถุประสงคหนาจอ 

2. คลิกเพ่ือดูพ้ืนฐานอยางกวาง ๆ ผาน Google map  

3. คลิกเพ่ือใหนําทางสูจังหวัดนั้น ๆ 

4. คลิกเพ่ือบันทึกแผนท่ีลงใน Google Map ของเรา 

5. คลิกท่ีปุม  เพ่ือขยายแผนท่ี 

6. คลิกท่ีปุม  เพ่ือยอแผนท่ี 
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1.1.3. เก่ียวกับสํานักงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน 

รูปท่ี 5: แสดงหนาขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลยุทธศาสตร / วิสัยทัศน 

2. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 

3. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลชองทางการติดตอของหนวยงาน 

4. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลโครงสราง 

5. คลิกเพ่ือเลือกดขูอมูลแผนงานโครงการ / ผลการเบิกจาย 
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1.1.4. ขาวประกาศ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลเก่ียวกับขาวประกาศ 

รูปท่ี 6: แสดงหนาจอขาวสาร 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลขาวประชาสัมพันธ 

2. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลผลการดําเนินการ 

3. คลกิเพ่ือเลือกดูขอมูลขาวเศรษฐกิจ 

4. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลประกาศจัดซ้ือจัดจาง 

5. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลประกาศกระทรวงพาณิชย 

6. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลประกาศจังหวัด 

7. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลกฎระเบียบท่ีสําคัญ 

8. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลแหลงเงินทุน 

9. คลิกเพ่ือดูรายละเอียดขาว 

10. คลกิเพ่ือแสดงผลหนาอ่ืน ๆ 
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1.1.5. กิจกรรม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอกิจกรรม 

รูปท่ี 7: แสดงหนาจอกิจกรรม 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือเลือกดูปฏิทินกิจกรมการจัดงาน 

2. คลิกเพ่ือเลือกดูกิจกรรมแสดงสินคา 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอกิจกรรม 

รูปท่ี 8: แสดงหนาจอกิจกรรม 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการอานรายละเอียดของกิจกรรมเพ่ิมเติม 
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1.1.6. สถิติ / ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอสถิติ / ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

รูปท่ี 9: แสดงหนาจอสถิติ / ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

คําอธบิาย 

1. คลิกเพ่ือเลือกดูสถิติขอมูล 

2. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลเศรษฐกิจการคา  

3. คลิกเพ่ือดูรายงานขอมูลเศรษฐกิจขอมูลตลาดโลก 

4. คลิกเพ่ือดูรายงานขอมูลเศรษฐกิจการคาจังหวัด (FactSheet) 
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1.1.7. ผูประกอบการ / ตลาด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอผูประกอบการ / ตลาด 

รูปท่ี 10: แสดงหนาจอผูประกอบการ / ตลาด 
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คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

2. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลตลาดประชารัฐตองชม 

3. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลรานหนูณิชย 

4. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลปมเต็มลิตร 

5. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลตาชั่งกลาง 

6. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลตลาดกลางสินคาเกษตร  

7. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูล GI 

8. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลสินคาเดนของจังหวัด 

9. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูล Bizclub 

10. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูล Thai Select 

11. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลผูประกอบการคาขาว 

12. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลสํานักงานบัญชีคุณภาพ 

13. คลิกเพ่ือเลือกดูแผนท่ี  

14. คลิกเพ่ือเขาสูหนาคนหาผูประกอบการ  

15. คลิกเพ่ือเลือประเภทรานคา 

16. คลิกเพ่ือเลือกจังหวัดท่ีสนใจ 

17. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการคนหาขอมูลรานคาประเภทตางๆในจังหวัดท่ีสนใจ 

18. คลิกท่ีปุม  เพ่ือรีเฟรชหนาคนหา 
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1.1.8. คลังขอมูล 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอคลังขอมูล (แนบไฟลขอมูล (ฟอรม)) 

รูปท่ี 11: แสดงหนาจอคลังขอมูล (1) 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือแสดงขอมูล Drop down และเลือกเดือนท่ีตองการดูขอมูล 

2. คลิกเพ่ือเลือกดูฟอรมแนบไฟลขอมูล 

3. คลิกเพ่ือเลือกดูขอมูลผูประกอบการตลาด (เชื่อมโยง) 

4. กรอกขอมูลท่ีตองการในชองตามหัวขอท่ีตองการ ระบบจะทําการกรองขอมูลตามท่ีระบุ 

5. คลิกเพ่ือดูไฟลท่ีแนบ 

6. คลิกเลือกดูการแสดงผลหนาตางอ่ืน ๆ 

7. เลือกการแสดงผลขอมูลแสดง 10 / 20 / 50 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอคลังขอมูล (ผูประกอบการตลาด (เชื่อมโยง)) 

รูปท่ี 12: แสดงหนาจอคลังขอมูล (2) 

คําอธิบาย 

1. กรอกขอมูลท่ีตองการในชองตามหัวขอท่ีตองการ ระบบจะทําการกรองขอมูลตามท่ีระบุ 

2. คลิกท่ีปุม  เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติม 

3. คลิกเลือกดูการแสดงผลหนาตางอ่ืน ๆ 

4. เลือกการแสดงผลขอมูลแสดง 10 / 20 / 50 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอคลังขอมูล (ดูขอมูล) 

รูปท่ี 13: แสดงหนาจอคลังขอมูล (ด ูขอมูล) 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือดาวนโหลดไฟล 

2. กรอกขอมูลท่ีตองการในชองตามหัวขอท่ีตองการ ระบบจะทําการกรองขอมูลตามท่ีระบุ 

3. คลิกเลือกดูการแสดงผลหนาตางอ่ืน ๆ 

4. เลือกการแสดงผลขอมูลแสดง 10 / 20 / 50 
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1.1.9. บริการออนไลน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอบริการออนไลน 

รูปท่ี 14: แสดงหนาจอบรกิารออนไลน 

คําอธบิาย 

1. คลิกเพ่ือเลือกเขาหนาบริการจากกระทรวงพาณิชย 

2. คลิกเพ่ือเลือกเขาหนาบริการจากสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

3. คลิกเพ่ือเลือกเขาหนาบริการจากกองบริหารจากการพาณิชยภูมิภาค 

4. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเขาสูหนาระบบบริการ 
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1.1.10. อ่ืน ๆ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจออ่ืน ๆ 

รูปท่ี 15: แสดงหนาจออ่ืน ๆ 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือเลือกการคนหา  

2. คลิกเพ่ือเลือกประเภทของขาวท่ีสนใจ 

3. กรอกคําสําคัญของหัวขอขาว 

4. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการคนหาขาวท่ีสนใจ 

5. คลิกเพ่ือดูรายละเอียดของขาวท่ีสนใจ 
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1.2. การจัดการเว็บไซตท่ัวไป 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงข้ันตอนเขาสูระบบสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

รูปท่ี 16: แสดงวิธีการเขาสูระบบสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

คําอธิบาย 

1. กรอกชื่อผูใช 

2. กรอกรหัสผาน 

3. คลิกเขาสูระบบ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 20 

 

หนาจอเม่ือเขาสูระบบ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงเมนูการใชงานสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

รูปท่ี 17: หนาจอเมนูการใชงาน 

คําอธิบาย 

1. การจัดการเว็บท่ัวไป  

2. เก่ียวกับสํานักงาน 

3. ขาว/ประชาสัมพันธ/ประกาศ 

4. ปฏิทินกิจกรรม 

5. สถิติ/ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

6. สถิติขอมูล 

7. ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

8. ผูประกอบการ/ตลาด 

9. คลังขอมูล(เชื่อมโยง) 

10. บริการออนไลน 

11. คุยกับพาณิชยจังหวัด 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : บันทึกขอมูลการจัดการเว็บไซตท่ัวไป 

รูปท่ี 18: แสดงหนาจอการจัดการเว็บท่ัวไป 

คําอธิบาย 

1. จัดการขอมูล Header 

2. จัดการขอมูล Footer 

3. จัดการขอมูล Cover 

4. บริการออนไลนสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

5. จัดการขอมูลตําแหนง 

6. จัดการขอมูลกลุมงาน 

7. จัดการขอมูลประเภทขาว 

8. จัดการขอมูลสํานักงาน 

9. จัดการขอมูลสถานะ 
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1.3. การปรับเปล่ียนธีม Header, Footer, Cover, ตัวว่ิง 

1.3.1. จัดการขอมูล Header 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของ Header 

รูปท่ี 19: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของ Header 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของ Headerได 

2. สามารถเลือกภาษาได   

3. สามารถลบขอมูล สวนของ Header ได 

4. สามารถแกไขขอมูล สวนของ Header ได 

5. สวนแสดงขอมูลโลโก สวนของ Header ได 
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1.3.2. การเพ่ิมขอมูลสวนของ Header 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของ Header 

รูปท่ี 20: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของ Header 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อของสํานักงาน(ภาษาไทย) 

2. ขอมูลชื่อของสํานักงาน(ภาษาอังกฤษ) 

3. เพ่ิมโลโกของสํานักงาน 

4. เพ่ิมรูปภาพของศูนยบริการขอมูลขาวสาร 

5. เพ่ิมรูปภาพของคูมือประชาชน 

6. สามารถกําหนดตัวหนังสือท่ีวิ่งได 

7. สามารถกําหนดลิงคตัวหนังสือวิ่งได 

8. ขอมูลสถานะ 
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สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 21: หนาจอแสดงผลของหนาบันทึกขอมูลในสวน Header 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 22:: หนาจอแสดงผลของหนาเว็บไซตในสวน Header 
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1.3.3. จัดการขอมูล Header 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของ Footer 

รูปท่ี 23: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของ Footer 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของ Footer ได 

2. สามารถลบขอมูล สวนของ Footer ได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของ Footer ได 
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1.3.4. การเพ่ิมขอมูลของ Footer 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลของ Footer 

รูปท่ี 24: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของ Footer 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลท่ีตั้งสํานักงาน 

2. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

3. ขอมูล e-mail 

4. ขอมูลลิงคแผนท่ี 

5. ขอมูล Facebook 

6. ขอมูล URL Facebook 

7. ขอมูล Twitter 

8. ขอมูล URL Twitter 

9. ขอมูล YouTube 

10. ขอมูล URL YouTube 

11. ขอมูล Instagram 

12. ขอมูล URL Instagram 

13. ขอมูลสถานะ 
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สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 25: หนาจอแสดงผลของหนาบันทึกขอมูลในสวน Footer 

ลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 11: หนาจอแสดงผลของหนาเว็บไซตในสวน Footer 
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1.3.5. การพิมพขอมูลบันทึก Cover 

วัตถุประสงคของหนาจอ : พิมพขอมูลบันทึก Cover 

รูปท่ี 26: แสดงหนาจอพิมพขอมูลบันทึก Cover 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของ Cover ได 

2. สามารถลบขอมูล สวนของ Cover ได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของ Cover ได 

4. สวนแสดงรูปของ Cover  
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1.3.6. เพ่ิมขอมูลของ Cover 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลของ Cover 

รูปท่ี 27: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของ Cover 
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คําอธิบาย 

1. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานบน (สวนท่ี 1) 

2. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานลาง (สวนท่ี 1) 

3. รูปภาพของ Cover (สวนท่ี 1) ขนาดท่ีแนะนํา 1280x510 pixel 

4. ลงิคของ Cover (สวนท่ี 1) 

5. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานบน (สวนท่ี 2) 

6. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานลาง (สวนท่ี 2) 

7. รูปภาพของ Cover (สวนท่ี 2) ขนาดท่ีแนะนํา 1280x510 pixel 

8. ลงิคของ Cover (สวนท่ี 2) 

9. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานบน (สวนท่ี 3) 

10. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานลาง (สวนท่ี 3) 

11. รูปภาพของ Cover (สวนท่ี 3) ขนาดท่ีแนะนํา 1280x510 pixel 

12. ลงิคของ Cover (สวนท่ี 3) 

13. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานบน (สวนท่ี 4) 

14. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานลาง (สวนท่ี 4) 

15. รูปภาพของ Cover (สวนท่ี 4) ขนาดท่ีแนะนํา 1280x510 pixel 

16. ลงิคของ Cover (สวนท่ี 4) 

17. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานบน (สวนท่ี 5) 

18. ขอความแสดงบน Cover ขอความดานลาง (สวนท่ี 5) 

19. รูปภาพของ Cover (สวนท่ี 5) ขนาดท่ีแนะนํา 1280x510 pixel 

20. ลงิคของ Cover (สวนท่ี 5) 

21. ขอมูลแสดงสถานะ 
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สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 28:หนาจอแสดงผลของหนาบันทึกขอมูลในสวน Cover 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 29: หนาจอแสดงผลของเว็บไซตในสวน Cover 
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บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 32 

 

1.4. การบริหารจัดการบริการออนไลน 

1.4.1. บริการออนไลนสํานักงานจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : พิมพขอมูลบันทึกบริการออนไลนสํานักงานจังหวัด 

รูปท่ี 30: แสดงหนาจอพิมพขอมูลบันทึกของบริการออนไลน 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของบริการออนไลนได 

2. สามารถลบขอมูล สวนของบริการออนไลน ได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของบริการออนไลน ได 

4. สวนแสดงรูปของบริการออนไลน 
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1.4.2. การเพ่ิมขอมูลของบริการออนไลน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลของบริการออนไลน 

รูปท่ี 31: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของบริการออนไลน 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อของบรกิารออนไลน 

2. ขอมูลรูปภาพของบริการออนไลนขนาดท่ีแนะนํา สูง 72 pixel 

3. ขอมูลรายละเอียดของบริการออนไลน 

4. ขอมูลลิงคของบริการออนไลน 

5. ขอมูลสถานะ 
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สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 32: หนาจอแสดงผลของหนาบันทึกขอมูลในสวนของบริการออนไลน 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 19: หนาจอแสดงผลของเว็บไซตในสวนของบริการออนไลน 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 35 

 

 

1.4.3. จัดการขอมูลตําแหนง 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลการจัดการตําแหนง 

รูปท่ี 33: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลตําแหนง  

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของการจัดการขอมูลตําแหนงได 

2. สามารถลบขอมูล สวนของการจัดการขอมูลตําแหนง ได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของการจัดการขอมูลตําแหนง ได 
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1.4.4. การเพ่ิมขอมูลของการจัดการขอมูลตําแหนง 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลการจดัการตําแหนง 

รูปท่ี 34: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลตําแหนง 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อตําแหนง 

2. ขอมูลสถานะ 
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สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 35: หนาจอแสดงผลของหนาบันทึกขอมูลในสวนของจัดการขอมูลตําแหนง 

1.4.5. จัดการขอมูลจัดการขอมูลกลุมงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลกลุมงาน 

รูปท่ี 36: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลกลุมงาน 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของการจัดการขอมูลกลุมงานได  

2. สามารถลบขอมูล สวนของการจัดการขอมูลกลุมงาน ได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของการจัดการขอมูลกลุมงาน ได 
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โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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1.4.6. การเพ่ิมขอมูลการจัดการกลุมงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลกลุมงาน 

รูปท่ี 37: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลกลุมงาน 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อกลุมงาน 

2. ขอมูลสถานะ 
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สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 38: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 
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1.4.7. การเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลประเภทขาว 

วัตถปุระสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลประเภทขาว 

รูปท่ี 39: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลประเภทขาว 
คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของการจัดการขอมูลประเภทขาวได 

2. สามารถลบขอมูล สวนของการจัดการขอมูลประเภทขาวได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของการจัดการขอมูลประเภทขาวได 
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1.4.8. การเพ่ิมขอมูลการจัดการประเภทขาว 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลประเภทขาว 

รูปท่ี 40: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลประเภทขาว 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อประเภท 

2. ขอมูลสถานะ 
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สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 41: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 29: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 
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1.4.9. การเพ่ิมขอมูลในสวนจัดการขอมูลสํานักงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลสํานักงาน 

รูปท่ี 42: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลสํานักงาน 
คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของการจัดการขอมูลสํานักงาน 

2. สามารถลบขอมูล สวนของการจัดการขอมูลสํานักงาน 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของการจัดการขอมูลสํานักงาน 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 44 

 

 

1.4.10. การเพ่ิมขอมูลการจัดการสํานักงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลสํานักงาน 

รูปท่ี 43: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลสํานักงาน 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อประเภท 

2. ขอมูลจังหวัด 

3. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 45 

 

 

สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 44: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 46 

 

 

1.4.11. จัดการขอมูลจัดการขอมูลสถานะ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลสถานะ 

รูปท่ี 45: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลสถานะ 
คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของการจัดการขอมูลสานะได 

2. สามารถลบขอมูล สวนของการจัดการขอมูลได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของการจัดการขอมูลสถานะได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 47 

 

 

1.4.12. การเพ่ิมขอมูลในสวนของการจัดการสถานะ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลสถานะ 

รูปท่ี 46: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขอมูลสถานะ 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อสถานะ 

2. ขอมูลสถานะ 

สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 47: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 48 

 

 

1.5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสํานักงาน 

1.5.1. บันทึกขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : บันทึกขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน 

รูปท่ี 48: แสดงหนาจอเก่ียวกับสํานักงาน 

คําอธิบาย 

1. จัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศน 

2. จัดการท่ีอยุสํานักงาน 

3. จัดการโครงสรางบุคลากร 

4. แผนงานโครงการ/ผลการเบิกจาย 

5. ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 49 

 

 

1.5.2. จัดการขอมูลจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศน 

รูปท่ี 49: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศน 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขา สวนของจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศนได 

2. สามารถลบขอมูล สวนของจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศนได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศนได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 50 

 

 

1.5.3. การเพ่ิมขอมูลจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศน 

รูปท่ี 50: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการยุทธศาสตร/วิสัยทัศน 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลยุทธศาสตร 

2. ขอมูลวิสัยทัศน 

3. ขอมูลพันธกิจ 

4. ขอมูลเปาประสงค 

5. ขอมูลประเด็นยุทธศาสตร 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 51 

 

 

สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 51: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 40: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 52 

 

 

1.5.4. จัดการท่ีอยุสํานักงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการท่ีอยุสํานักงาน 

รูปท่ี 52: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการท่ีอยุสํานักงาน 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขา สวนของจัดการท่ีอยุสํานักงานได 

2. สามารถลบ สวนของจัดการท่ีอยุสํานักงานได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของจัดการท่ีอยุสํานักงานได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 53 

 

 

1.5.5. การเพ่ิมขอมูลจัดการท่ีอยุสํานักงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการท่ีอยุสํานักงาน 

รูปท่ี 53: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการท่ีอยุสํานักงาน 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลรายละเอียด 

2. ขอมูลละติจูด 

3. ขอมูลลองติจูด 

4. ขอมูลรูปภาพแผนท่ี 

5. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 54 

 

 

สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 54: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 44: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 55 

 

 

1.5.6. การเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการโครงสรางบุคลากร 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการโครงสรางบุคลากร 

รูปท่ี 55: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการโครงสรางบุคลากร 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของจัดการโครงสรางบุคลากรได   

2. สามารถลบ สวนของจัดการโครงสรางบุคลากรได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของจัดการโครงสรางบุคลากรได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 56 

 

 

1.5.7. การเพ่ิมขอมูลจัดการโครงสรางบุคลากร 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการโครงสรางบุคลากร 

รูปท่ี 56: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการโครงสรางบุคลากร 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อบุคลากร 

2. ขอมูลตําแหนง  

3. ขอมูลกลุมงาน  

4. ขอมูลเบอรมือถือ 

5. ขอมูลสํานักงาน 

6. ขอมูลรูปภาพ 

7. ขอมูลสถานะ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 57 

 

 

สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 57: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 58 

 

 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 58: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 59 

 

 

1.5.8. แผนงานโครงการ/ผลการเบิกจาย 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของแผนงานโครงการ/ผลการเบิกจาย 

รูปท่ี 59: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของแผนงานโครงการ/ผลการเบิกจาย 

คําอธบิาย 

1. สามารถเลือกปงบประมาณได โดยระบุปงบประมาณ 

2. สามารถเลือกดูแผนงานได  โดยระบุแผนงาน 

3. สามารถเลือกคําข้ึนตนได  โดยระบุคําข้ึนตน 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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สวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 60: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาบันทึกขอมูล 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี51: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของเว็บไซต 
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1.5.9. ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของขอมูลพ้ืนฐานจงัหวัด 

รูปท่ี 61: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูล สวนของขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดได 

2. สามารถลบขอมูล สวนของขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด ได 

3. สามารถแกไขขอมูล สวนของขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด ได 
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1.5.10. การเพ่ิมขอมูลของขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด 

วัตปุระสงคของหนาจอ: เพ่ิมขอมูลของขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด 

รูปท่ี 62: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของขอมูลพ้ืนฐานจังหวัด 

คําอธิบาย 

1. ขอมูล URL  

2. ขอมูลรายละเอียด 

3. ขอมูลสถานะ 

4. ขอมูลรูปภาพ 

5. ขอมูลผลติภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) 
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1.6. การบริหารจัดการขาว 

1.6.1. ขาว/ประชาสัมพันธ/ประกาศ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : บันทึกขอมูลเก่ียวกับจัดการขาว 

รูปท่ี 63: แสดงหนาจอเก่ียวกับจัดการขาว 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขาว สวนของจัดการขาวได   

2. สามารถเลือกป พ.ศ ท่ีจะคนหา สวนของจัดการขาวได   

3. สามารถเลือกประเภทขาวท่ีจะคนหา สวนของจัดการขาวได   

4. สามารถเลือกเดือนเริ่มตนท่ีจะคนหา สวนของจัดการขาวได   

5. สามารถเลือกเดือนท่ีสิ้นสุดท่ีจะคนหา สวนของจัดการขาวได   
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1.6.2. การเพ่ิมขอมูลสวนของจัดการขาว 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขาว 

รูปท่ี 64: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการขาว 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลหัวขอขาว 

2. ขอมูลประเภทขาว 

3. ขอมูลรายละเอียด 

4. ขอมูลแหลงท่ีมา 

5. ขอมูลอัพโหลดรูปภาพ 

6. ขอมูลสถานะ 

7. ขอมูลปกหมุด 

8. ขอมูลอัพโหลดรูปหลายไฟล 

9. ขอมูลไฟลเอกสาร 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 65: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

สวนแสดงผลของหนาเว็บไซต 

รูปท่ี 57: แสดงหนาจอสวนแสดงผลของเว็บไซต 
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บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 66 

 

1.7. การบริหารจัดการกิจกรรม 

1.7.1. ปฏิทินกิจกรรม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : บันทึกขอมูลเก่ียวกับปฏิทินกิจกรรม 

รูปท่ี 66: แสดงหนาจอเก่ียวกับปฏิทินกิจกรรม 

คําอธิบาย 

1. สามารถเลือก ปพ.ศ ท่ีจะคนหา สวนของปฏิทินกิจกรรมได   

2. สามารถเลือกประเภทกิจกรรมท่ีจะคนหา สวนของปฏิทินกิจกรรมได   

3. สามารถเลือกเดือนเริ่มตนท่ีจะคนหา สวนของปฏิทินกิจกรรมได   

4. สามารถเลือกเดือนท่ีสิ้นสุดท่ีจะคนหา สวนของปฏิทินกิจกรรมได    

5. สามารถเพ่ิมกิจกรรม สวนของปฏิทินกิจกรรมได   
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1.7.2. การเพ่ิมขอมูลสวนของจัดการขอมูลกิจกรรม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการกิจกรรม 

รูปท่ี 67: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจัดการกิจกรรม 
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คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อกิจกรรม 

2. ขอมูลชนิด 

3. ขอมูลจากวันท่ีเริ่มตน 

4. ขอมูลถึงวันท่ีสิ้นสุด 

5. ขอมูลเวลาเริ่มตน-เวลาสิ้นสุด 

6. ขอมูลชื่อสถานท่ี 

7. ขอมูลจํานวนผูเขารวมงาน 

8. ขอมูลรายละเอียดกิจกรรม 

9. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

10. ขอมูลอัพโหลดรูปภาพ 

11. ขอมูลสถานะ 

12. ขอมูลปกหมุด 

13. ขอมูลอัพโหลดรูปภาพหลายไฟล 

14. ขอมูลไฟลเอกสาร 
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1.8. การบริหารจัดการ ขอมูลเศรษกิจการคา 

1.8.1. สถิติ/ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

วัตถุประสงคของหนาจอ : ขอมูลสถิติ/ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

รูปท่ี 68: แสดงขอมูลสถิติ/ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

คําอธิบาย 

1. สถิติขอมูล 

2. ขอมูลเศรษฐกิจการคา 
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1.8.2. สถิติขอมูล 

วัตถุประสงคของหนาจอ : ขอมูลสถิติ/ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

รูปท่ี 69: แสดงขอมูลสถิติ/ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

คําอธิบาย 

1. ขอมูล CPI 

2. ขอมูลจดทะเบียนนิติบุคคล 

3. ขอมูลจุดผานแดน 

4. ขอมูลการคาชายแดน 

5. ขอมูลสถิติผูใชงานเว็บไซต 
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1.8.3. CPI 

วัตถุประสงคของหนาจอ : ขอมูล CPI 

รูปท่ี 70: แสดงขอมูลCPI 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อ 

2. ขอมูลประเภท 

3. ขอมูล URL 

4. ขอมูลสถานะ 
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1.8.4. จุดผานแดน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลจุดผานแดน 

รูปท่ี 71: แสดงขอมูลจุดผานแดน 

คําอธิบาย 

1. สามารถเพ่ิมขอมูลสวนของ จุดผานแดนได  

2. สามารถลบขอมูลสวนของ จุดผานแดนได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ จุดผานแดนได 
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1.8.5. การเพ่ิมขอมูลสวนของจุดผานแดน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของจุดผานแดน 

รูปท่ี 72: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของจุดผานแดน 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลชื่อดาน 

2. ขอมูลประเภทดาน 

3. ขอมูลประเภทการคา 

4. พ้ืนท่ีติดกับประเทศ 

5. ขอมูลเมือง (เขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน) 

6. ขอมูลเวลาเปด-เวลาปด 

7. ขอมูลท่ีอยูดาน 

8. ขอมูลเบอรโทรศัพท 

9. ขอมูลละติจูด 

10. ขอมูลลองติจูด 

11. ขอมูล Map  

12. ขอมูลหมายเหตุ 

13. ขอมูลมูลคาการคาชายแดน 
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1.8.6. ขอมูลเศรษฐกิจการคา 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลเศรษฐกิจการคา 

รูปท่ี 73: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของขอมูลเศรษฐกิจการคา 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัด 

2. สรุปภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาส 

3. Profile จังหวัด 

4. ขอมูลการตลาดประจําป 

5. บริการขาวตลาดรายสัปดาห 

6. ขอมูลตลาดโลก 

7. ขอมูลสถิติการคาชายแดน 

กับประเทศเพ่ือนบาน 

8. รายการสินคาเกษตรของจังหวัด 

9. สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 

10. ราคาวัสดุกอสราง 

11. ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) 

12. สถิติการนําเขา 

13. สถิติการสงออกฃ 

14. ผลสํารวจความพึงพอใจ 
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โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 75 

 

 

1.8.7. ขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัด 

รูปท่ี 74: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัด 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ ขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัดได 

2. สามารถลบขอมูลออกสวนของ ขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัดได 

3. สามารถเลือกสถานะสวนของ ขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัดได 

4. สามารถแกไขขอมูลสวนของ ขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัดได 

5. สามารถเลือกลบขอมูลสวนของ ขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัดได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 76 

 

 

1.8.8. สรุปภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาส 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของสรุปภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาส 

รูปท่ี 75: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของสรุปภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาส 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ สรุปภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาสได  

2. สามารถลบขอมูลสวนของ สรุปภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาสได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สรุปภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาสได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 77 

 

 

1.8.9. เพ่ิมขอมูลภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาส 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาส 

รูปท่ี 76: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของสรุปภาวะเศรษฐกิจการคาไตรมาส 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลหัวขอเรื่อง 

2. ขอมูลแหลงท่ีมา 

3. ขอมูลไฟลแนบ 

4. ขอมูลสถานะการใช 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 78 

 

1.9. การบริหารจัดการโครงสรางบุคลากร 

1.9.1. Profile จังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของProfile จังหวัด 

รูปท่ี 77: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของProfile จังหวัด 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ Profile จังหวัดได  

2. สามารถลบขอมูลสวนของ Profile จังหวัดได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ Profile จังหวัดได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 79 

 

 

1.9.2. เพ่ิมขอมูลProfile จังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลProfile จังหวัด 

รูปท่ี 78: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของProfile จังหวัด 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลหัวขอเรื่อง 

2. ขอมูลแหลงท่ีมา 

3. ขอมูลไฟลแนบ 

4. ขอมูลสถานะการใช 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 80 

 

 

1.10. การบริหารจัดการขอมูลตลาด 

1.10.1. ขอมูลการตลาดประจําป 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลการตลาดประจําป 

รูปท่ี 79: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลการตลาดประจําป 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ ขอมูลการตลาดประจําปได  

2. สามารถลบขอมูสวนของ ขอมูลการตลาดประจําปได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ ขอมูลการตลาดประจําปได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 81 

 

 

1.10.2. เพ่ิมขอมูลการตลาดประจําป 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลการตลาดประจําป 

รูปท่ี 80: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลการตลาดประจําป 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลหัวขอเรื่อง 

2. ขอมูลแหลงท่ีมา 

3. ขอมูลไฟลแนบ 

4. ขอมูลสถานะการใช 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 82 

 

 

1.10.3. ขอมูลบริการขาวตลาดรายสัปดาห 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลบริการขาวตลาดรายสัปดาห 

รูปท่ี 81: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลบริการขาวตลาดรายสัปดาห 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ บริการขาวตลาดรายสัปดาหได  

2. สามารถลบขอมูลสวนของ บริการขาวตลาดรายสัปดาหได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ บริการขาวตลาดรายสัปดาหได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 83 

 

 

1.10.4. เพ่ิมขอมูลบริการขาวตลาดรายสัปดาห 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลบริการขาวตลาดรายสัปดาห 

รูปท่ี 82: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลบริการขาวตลาดรายสัปดาห 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลหัวขอเรื่อง 

2. ขอมูลแหลงท่ีมา 

3. ขอมูลไฟลแนบ 

4. ขอมูลสถานะการใช 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 84 

 

 

1.10.5. ขอมูลตลาดโลก 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลตลาดโลก 

รูปท่ี 83: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดโลก 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ ขอมูลตลาดโลกได  

2. สามารถลบขอมูลสวนของ ขอมูลตลาดโลกได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ ขอมูลตลาดโลกได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 85 

 

 

1.10.6. เพ่ิมขอมูลตลาดโลก 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลตลาดโลก 

รูปท่ี 84: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดโลก 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลหัวขอเรื่อง 

2. ขอมูล URL 

3. ขอมูลสถานะการใช 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 86 

 

 

1.10.7. ขอมูลสถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลสถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

รูปท่ี 85: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลสถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ สถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานได  

2. สามารถลบขอมูลสวนของ สถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 87 

 

 

1.10.8. เพ่ิมขอมูลสถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลสถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

รูปท่ี 86: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลสถิติการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลดาน-ประจําเดือน-ป พ.ศ. 

2. ขอมูลประเภทสินคา 

3. ขอมูลรายการสินคาท้ังหมด 

4. ขอมูลรายการสินคาท่ีเลือก 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 88 

 

 

1.10.9. ขอมูลรายการสินคาเกษตรของจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลรายการสินคาเกษตรของจังหวัด 

รูปท่ี 87: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลรายการสินคาเกษตรของจังหวัด 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาหรือลบขอมูลออกสวนของ สินคาเกษตรของจังหวัดได  

2. สามารถเลือกสถานะสวนของ สินคาเกษตรของจังหวัดได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สินคาเกษตรของจังหวัดได 

4. สามารถเลือกลบขอมูลสวนของ สินคาเกษตรของจังหวัดได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 89 

 

 

1.10.10. เพ่ิมขอมูลรายการสินคาเกษตรของจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลรายการสินคาเกษตรของจังหวัด 

รูปท่ี 88: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลรายการสินคาเกษตรของจังหวัด 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลหมวดหมูสินคา 

2. ขอมูลฤดูกาลผลิต 

3. ขอมูลชวงผลิตออกสูตลาด   

4. ขอมูลชวงผลิตออกสูตลาด (มาก) 

5. ขอมูลสินคาเกษตรจังหวัด 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 90 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 89: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 91 

 

1.10.11. ขอมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

รูปท่ี 90: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลสถิติการจดทะเบียนนติิบุคคล 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลได 

2. สามารลบขอมูลสวนของ สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 92 

 

 

1.10.12. เพ่ิมขอมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

รูปท่ี 91: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลหัวขอเรื่อง 

2. ขอมูลแหลงท่ีมา 

3. ขอมูลแนบไฟล   

4. ขอมูลขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 93 

 

 

1.10.13. ขอมูลราคาวัสดุกอสราง 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลราคาวัสดุกอสราง 

รูปท่ี 92: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลราคาวัสดุกอสราง 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนอง ราคาวัสดุกอสรางได 

2. สามารลบขอมูลสวนของ ราคาวัสดุกอสรางได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ ราคาวัสดุกอสรางได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 94 

 

 

1.10.14. เพ่ิมขอมูลราคาวัสดุกอสราง 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลราคาวัสดกุอสราง 

รูปท่ี 93: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลราคาวัสดุกอสราง 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อรายการ 

2. ขอมูลหนวย 

3. ขอมูลเดือน - ราคา (บาท) 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 95 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 94: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 96 

 

 

1.10.15. สถิติการนําเขาได 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลสถิติการนําเขาได 

รูปท่ี 95: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลสถิติการนําเขาได 

คําอธิบาย  

1. สามารถดูขอมูลสวนของ สถิติการนําเขาได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 97 

 

1.11. การบริหารจัดการแบบสํารวจ 

1.11.1. ผลสํารวจความพึงพอใจ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของขอมูลผลสํารวจความพึงพอใจ 

รูปท่ี 96: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลผลสํารวจความพึงพอใจ 
คําอธิบาย  

1. สามารถดูขอมูลสวนของ ผลสํารวจความพึงพอใจได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 98 

 

 

1.12. การบริหารจัดการผูประกอบการ/ตลาด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : บันทึกขอมูลผูประกอบการ/ตลาด 

รูปท่ี 97: แสดงหนาจอผูประกอบการ/ตลาด 

คําอธิบาย 

1. รานคาธงฟาประชารัฐ 

2. ตลาดประชารัฐ 

3. ตลาดตองชม 

4. Farm Outlet 

5. ตลาดอ่ืนๆ 

6. ตลาดกลางสินคาเกษตร 

7. GI 

8. สินคาเดนของจังหวัด 

9. Thai select 

10. สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 99 

 

 

1.12.1. รานคาธงฟาประชารัฐ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของรานคาธงฟาประชารัฐ 

รูปท่ี 98: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ  รานคาธงฟาประชารัฐได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 100 

 

 

1.12.2. เพ่ิมขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

รูปท่ี 99: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 101 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 102 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 100:สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

1.12.3. ตลาดประชารัฐ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของตลาดประชารัฐ 

รูปท่ี 101: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดประชารัฐ 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ  ตลาดประชารัฐได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 103 

 

 

1.12.4. เพ่ิมขอมูลตลาดประชารัฐ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลตลาดประชารัฐ 

รูปท่ี 102: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดประชารัฐ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 104 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 105 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 103:สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

 

1.12.5. ตลาดตองชม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของตลาดตองชม 

รูปท่ี 104: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดตองชม 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ  ตลาดตองชมได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 106 

 

 

1.12.6.  เพ่ิมขอมูลตลาดตองชม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลตลาดตองชม 

รูปท่ี 105: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดตองชม 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 107 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 108 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 106:สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

1.12.7. Farm Outlet 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ Farm Outlet 

รูปท่ี 107: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล Farm Outlet 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ  Farm Outletได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 109 

 

 

1.12.8. การเพ่ิมขอมูล Farm Outlet 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล Farm Outlet 

รูปท่ี 108: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล Farm Outlet 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 110 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 111 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 109: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

1.12.9. ตลาดอ่ืนๆ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ ตลาดอ่ืนๆ 

รูปท่ี 110: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล ตลาดอ่ืนๆ 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ ตลาดอ่ืนๆได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 112 

 

 

1.12.10.  การเพ่ิมขอมูล ตลาดอ่ืนๆ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล ตลาดอ่ืนๆ 

รูปท่ี 111: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล ตลาดอ่ืนๆ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 113 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 114 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 112: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

1.12.11. ตลาดกลางสินคาเกษตร 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ ตลาดกลางสินคาเกษตร 

รูปท่ี 113: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล ตลาดกลางสินคาเกษตร 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ ตลาดกลางสินคาเกษตรได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 115 

 

 

1.12.12. การเพ่ิมขอมูลตลาดกลางสินคาเกษตร 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล ตลาดกลางสนิคาเกษตร 

รูปท่ี 114: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล กลางสินคาเกษตร 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 116 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 117 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 115: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 118 

 

 

1.12.13. GI 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ GI 

รูปท่ี 116: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล GI 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ GI ได 

2. สามารถลบขอมูลสวนของ GI ได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ GI ได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 119 

 

 

1.12.14. การเพ่ิมขอมูล GI 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล GI 

รูปท่ี 117: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล GI 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 120 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อราน 

2. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

3. ขอมูลท่ีอยู 

4. ขอมูลหมู 

5. ขอมูลตรอก/ซอย 

6. ขอมูลถนน 

7. ขอมูลจังหวัด 

8. ขอมูลอําเภอ 

9. ขอมูลตําบล 

10. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

11. ขอมูลละติจูด 

12. ขอมูลลองติจูด 

13. ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ 

14. ขอมูลรูปราน 

15. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 121 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 118: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 122 

 

 

1.12.15. สินคาเดนของจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ สินคาเดนของจังหวัด 

รูปท่ี 119: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลสินคาเดนของจังหวัด 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ สินคาเดนของจังหวัดได 

2. สามารถลบขอมูลสวนของ สินคาเดนของจังหวัดได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สินคาเดนของจังหวัด ได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 123 

 

 

1.12.16. การเพ่ิมขอมูล สินคาเดนของจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล สินคาเดนของจังหวัด 

รูปท่ี 120: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล สินคาเดนของจังหวัด 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อสินคา 

2. ขอมูลจังหวัด 

3. ขอมูลรายละเอียด 

4. ขอมูลรูป 

5. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 124 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 121: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 125 

 

 

1.12.17. Thai Select 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ Thai Select 

รูปท่ี 122: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล Thai Select 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ Thai Select ได 

2. สามารถลบขอมูลสวนของ Thai Select ได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ Thai Select ได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 126 

 

 

1.12.18. การเพ่ิมขอมูล Thai Select 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล Thai Select 

รูปท่ี 123: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล Thai Select 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 127 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อราน 

2. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

3. ขอมูลท่ีอยู 

4. ขอมูลหมู 

5. ขอมูลตรอก/ซอย 

6. ขอมูลถนน 

7. ขอมูลจังหวัด 

8. ขอมูลอําเภอ 

9. ขอมูลตําบล 

10. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

11. ขอมูลละติจูด 

12. ขอมูลลองติจูด 

13. ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ 

14. ขอมูลรูปราน 

15. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 128 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 124:: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 129 

 

 

1.12.19. สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

รูปท่ี 125: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

2. สามารถลบขอมูลสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 130 

 

 

1.12.20. การเพ่ิมขอมูล สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

รูปท่ี 126: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 131 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อราน 

2. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

3. ขอมูลท่ีอยู 

4. ขอมูลหมู 

5. ขอมูลตรอก/ซอย 

6. ขอมูลถนน 

7. ขอมูลจังหวัด 

8. ขอมูลอําเภอ 

9. ขอมูลตําบล 

10. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

11. ขอมูลละติจูด 

12. ขอมูลลองติจูด 

13. ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ 

14. ขอมูลรูปราน 

15. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 132 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 127:สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 133 

 

1.13. การบริหารจัดการคลังขอมูล 

1.13.1. คลังขอมูล(เชื่อมโยง) 

วัตถุประสงคของหนาจอ : บันทึกขอมูลคลังขอมูล 

รูปท่ี 128: แสดงหนาจอคลังขอมูล 

คําอธิบาย 

1. คลังขอมูล(เชื่อมโยง) 

2. ระบบการติดตามรายงาน 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 134 

 

 

1.13.2. คลังขอมูล 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ คลังขอมูล 

รูปท่ี 129: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล คลังขอมูล 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ คลงัขอมูลได  

2. สามารถเลือกเดือนของคลังขอมูลได 

3. สามารถลบขอมูลสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

4. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สํานักงานบัญชคุีณภาพได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 135 

 

 

1.13.3. การเพ่ิมขอมูลในสวนของ คลังขอมูล 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของ คลังขอมูล 

รูปท่ี 130: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของ คลังขอมูล 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลหัวขอ 

2. ขอมูลประเภท 

3. ขอมูลแนบไฟล 

4. ขอมูลสถานะ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 136 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 131: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 137 

 

 

1.13.4. ระบบการติดตามรายงาน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ ระบบการติดตามรายงาน 

รูปท่ี 132: แสดงหนาจอแสดงขอมูล ระบบการติดตามรายงาน 

คําอธิบาย  

1. สามารถดูขอมูลของ ระบบการติดตามรายงาน 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 138 

 

1.14. การบริหารจัดการกระดานถามตอบ 

1.14.1. คุยกับพาณิชยจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : บันทึกขอมูลการคุยกับพาณิชยจังหวัด 

รูปท่ี 133: แสดงหนาจอ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 139 

 

 

1.14.2. จัดการคุยกับพาณิชยจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของจัดการคุยกับพาณิชยจังหวัด 

รูปท่ี 134: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล จัดการคุยกับพาณิชยจังหวัด 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได    

2. สามารถลบขอมูลสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 140 

 

 

1.14.3. การเพ่ิมขอมูลสวนของ จัดการคุยกับพาณิชยจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : เพ่ิมขอมูลในสวนของ จัดการคุยกับพาณิชยจังหวัด 

รูปท่ี 135: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลในสวนของ จัดการคุยกับพาณิชยจังหวัด 

คําอธิบาย 

1. ขอมูลหัวขอ 

2. ขอมูลรายละเอียด 

3. ขอมูลชื่อ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 141 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 136: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 142 

 

1.15. การเรียกดูรายงานสถิติการเขาชมเว็บไซตและ Google Analytics 

สมัครสมาชิกโดยพิมพ 

URL:https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#/provision 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงข้ันตอนสมัครสมาชกิใชงาน Google Analytics 

รูปท่ี 137: แสดงวิธีสมัครใชงาน Google Analytics 

คําอธิบาย 

1. คลกิลงชื่อสมัครใช 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 143 

 

 

1.15.1. กรอกขอมูลการสมัครสมาชิก 

รูปท่ี 138: หนาจอสมัครบัญชี Google Analytics  

รูปท่ี 139: หนาจอสมัครบัญชี Google Analytics 

คําอธิบาย 

1. เลือกประเภทการติดตาม 

2. ใสชื่อบัญชี 

3. ใสชื่อเว็บไซต 

4. ใส url ของเว็บไซต 

5. เลือกหมวดหมูอุตสาหกรรม 

6. เลือกเขตเวลาของการรายงาน 

7. คลิกรับรหัสติดตาม 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 144 

 

 

1.15.2. แสดงเง่ือนไขของ Google Analytics 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงเง่ือนไขการสมัครสมาชิก 

 
รูปท่ี 140: แสดงเง่ือนไขการสมัคร 

คําอธิบาย 

1. คลิก ยอมรับ เพ่ือรับรหัสติดตาม 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 145 

 

 

1.15.3. แสดงรหัสติดตามเว็บไซตและโคดติดตาม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงรหัสติดตามเว็บไซตและโคดติดตาม 

รูปท่ี 141: แสดงหนารหัสติดตามเว็บไซตและโคดติดตาม 

 

1.15.4. การติดตั้ง Google Analytics 

วัตถุประสงคของหนาจอ : วิธการติดตั้ง 

 

รูปท่ี 142: แสดงวิธีการติดตั้งโคดติดตามเว็บไซต 

คําอธิบาย 

1. นําโคดติดตามท่ีไดไปใสใน แท็ก <head></head> 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 146 

 

 

1.15.5. ตรวจสอบสถานะ  

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน 

 

รูปท่ี 143: แสดงสถานะการติดตั้งโคดติดตาม 

คําอธิบาย 

1. ตรวจสอบสถานะเม่ือติดตั้งโคดติดตามเส็จ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 147 

 

 

1.15.6. หนาแสดงผลสถิติการเขาชมเว็บไซต 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาแรกของ Google Analytics 

รูปท่ี 144: แสดงหนาแรกของ Google Analytics 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือดูขอมูลหนาแรก 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 148 

 

 

1.15.7. กําหนดรายงานการแสดงผลเอง 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาแดชบอรด 

รูปท่ี 145: แสดงหนาแดชบอรด 

คําอธิบาย 

1. คลิกกําหนดเองเพ่ือกําหนดรูปแบบรายงาน 

2. คลกิแดชบอรดเพ่ือสรางแดชบอรด 

3. คลิกเพ่ือสรางรายงานกําหนดเอง 

4. คลิกเพ่ือดูรายงานท่ีบันทึกไว 

5. คลิกเพ่ือสรางการแจงเตือนท่ีกําหนดเอง 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 149 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอรายงานท่ีกําหนดเอง 

รูปท่ี 146: รายงานท่ีกําหนดเอง 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอรายงานท่ีบันทึกไว 

รูปท่ี 147: แสดงหนาจอรายงานท่ีบันทึกไว 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 150 

 

 

  

วัตถุประสงคของหนาจอ : การแจงเตือนท่ีกําหนดเอง 

รูปท่ี 148: การแจงเตือนท่ีกําหนดเอง 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 151 

 

 

1.15.8. ดูขอมูลสถิติการเขาชมเว็บไซตแบบ เรียลไทม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาดูขอมูลสถิติแบบเรียลไทม 

รูปท่ี 149: ดูขอมูลสถิติการเขาชมเว็บไซตแบบเรียลไทม ภาพรวม 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือดูขอมูลการเขาชมเว็บไซต แบบเรียลไทม 

2. คลิกเพ่ือดูภาพรวม 

3. คลิกเพ่ือดูสถานท่ีตั้ง 

4. คลิกเพ่ือดูแหลงท่ีมาของการเขาชม 

5. คลิกเพ่ือดูเนื้อหา 

6. คลิกเพ่ือดูเหตุการ 

7. คลิกเพ่ือดู Convertion 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 152 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงสถานท่ีตั้ง 

รูปท่ี 150: แสดงสถานท่ีตั้ง 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 153 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แหลงท่ีมาของการเขาชม 

รูปท่ี 151: แหลงท่ีมาของการเขาชม 
 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอเนื้อหา 

รูปท่ี 152: แสดงหนาจอเนื้อหา 

 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 154 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอเหตุการณ 

 
รูปท่ี 153: แสดงหนาจอเหตุการณ 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนา Conversion 

 
รูปท่ี 154: แสดงหนา Conversion 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 155 

 

 

1.15.9. แสดงหนาผูชม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาผูชม 

 
 

 
รูปท่ี 155: แสดงหนาผูชม 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 156 

 

 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือดูผูชมเว็บไซต 

2. คลิกเพ่ือดูภาพรวมผูเขาชม 

3. คลิกเพ่ือดูผูชมท่ีใชงานอยู 

4. คลิกเพ่ือดูมูลคาตลอดอายุการใชงาน 

5. คลิกเพ่ือดูการวิเคราะหตามการไดมา 

6. คลิกเพ่ือดูผูชม  

7. คลิกเพ่ือดูโปรแกรมสํารวจผูใช 

8. คลิกเพ่ือดูขอมูลประชากร 

9. คลกิเพ่ือดูความสนใจ 

10. คลิกเพ่ือดูภูมิศาสตร 

11. คลิกเพ่ือดูพฤติกรรม 

12. คลิกเพ่ือดูเทคโนโลยี 

13. คลิกเพ่ือดูมือถือ  

14. คลิกเพ่ือดูหลายอุปกรณ 

15. คลิกเพ่ือดูกําหนดเอง 

16. คลิกเพ่ือดูการเปรียบเทียบ 

17. คลิกเพ่ือดูโฟลวผูใช 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 157 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาภาพรวมผูชม 

 
รูปท่ี 156: แสดงหนาภาพรวมผูชม 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาผูใชท่ีใชงานอยู 

รูปท่ี 157: แสดงหนาผูใชท่ีใชงานอยู 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 158 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนามูลคาตลอดอายุการใชงาน 

 
รูปท่ี 158: แสดงหนามูลคาตลอดอายุการใชงาน 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาการวิเคราะหตามการท่ีไดมา 

 
รูปท่ี 159: แสดงหนาการวิเคราะหตามการท่ีไดมา 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 159 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาผูชม 

 

รูปท่ี 160: แสดงหนาผูชม 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาโปรแกรมสํารวจผูใช 

 

รูปท่ี 161: แสดงหนาโปรแกรมสํารวจผูใช 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 160 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาภาพรวมขอมูลประชากร 

 

รูปท่ี 162: แสดงหนาภาพรวมขอมูลประชากร 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาภาพรวมความนาสนใจ 

 

รูปท่ี 163: แสดงหนาภาพรวมความนาสนใจ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 161 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาภาษา 

 

รูปท่ี 164: แสดงหนาแสดงหนาภาษา 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอพฤติกรรม 

 

รูปท่ี 165: แสดงหนาจอพฤติกรรม 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 162 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอเทคโนโลย ี

 

รูปท่ี 166:  แสดงหนาจอเทคโนโลย ี

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอภาพรวมมือถือ 

 

รูปท่ี 167: แสดงหนาจอภาพรวมมือถือ 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 163 

 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอกําหนดเอง 

 

รูปท่ี 169: แสดงหนาจอกําหนดเอง 

  

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอการใชงานหลายอุปกรณ 

 

รูปท่ี 168: แสดงหนาจอการใชงานหลายอุปกรณ 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 164 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอโฟลวผูใชงาน 

รูปท่ี 171: แสดงหนาจอโฟลวผูใชงาน 

  

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอเปรียบเทียบแชแนล 

 

รูปท่ี 170: แสดงหนาจอเปรียบเทียบแชแนล 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 165 

 

 

1.15.10. การกระทําของผูเขาชมเว็บไซต 

วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาจอแสดงการกระทํา 

 

รูปท่ี 172: แสดงหนาจอแสดงการกระทําของผูเขาชมเว็บไซต 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือดูการกระทํา 

2. คลิกเพ่ือดูภาพรวม 

3. คลิกเพ่ือดูการเขาชมท้ังหมด 

4. คลิกเพ่ือดู Google Ads 

5. คลิกเพ่ือดู Search Console 

6. คลิกเพ่ือดู โซเชียล 

7. คลิกเพ่ือดู แคมเปญ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 166 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอภาพรวมการกระทํา 

 

รูปท่ี 173: แสดงหนาจอภาพรวมการกระทํา 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอการเขาชมท้ังหมด 

 

รูปท่ี 174: แสดงหนาจอการเขาชมท้ังหมด 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 167 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอการเขาชมท้ังหมด 

 

รูปท่ี 175: แสดงหนาจอการเขาชมท้ังหมด 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอโซเซียล 

 

รูปท่ี 176: แสดงหนาจอโซเซียล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 168 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอแคมเปญ 

 

รูปท่ี 177: แสดงหนาจอแคมเปญ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 169 

 

 

1.5. พฤติกรรมผูเขาชมเว็บไซต 

วัตถปุระสงคของหนาจอ : แสดงภาพรวมพฤติกรรมผูเขาชมเว็บไซต 

 

รูปท่ี 178: แสดงพฤติกรรมผูเขาชมเว็บไซต 

คําอธิบาย 

1. คลิกเพ่ือดูพฤติกรรมผูเขาชมเว็บไซต 

2. คลิกเพ่ือดูภาพรวม 

3. คลิกเพ่ือดูโฟลงพฤติกรรม 

4. คลิกเพ่ือดูเนื้อหาไซตื 

5. คลิกเพ่ือดูความเร็วไซต 

6. คลิกเพ่ือดูการคนหาไซต 

7. คลิกเพ่ือดูผูเผยแพรโฆษณา 

8. คลิกเพ่ือดูการทดสอบ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 170 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอภาพรวมพฤติกรรม 

 

รูปท่ี 179: แสดงหนาจอภาพรวมพฤติกรรม 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอเนื้อหาทุกหนา 

 

รูปท่ี 180: แสดงหนาจอเนื้อหาทุกหนา 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 171 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอภาพรวมความเร็วไซต 

 

รูปท่ี 181: แสดงหนาจอภาพรวมความเร็วไซต 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอภาพรวมการคนหาไซต 

 

รูปท่ี 182: แสดงหนาจอภาพรวมการคนหาไซต 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 172 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอภาพรวมเหตุการณ 

 

รูปท่ี 183: แสดงหนาจอภาพรวมเหตุการณ 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาจอภาพรวมเหตุการณ 

 

รูปท่ี 184: แสดงหนาจอภาพรวมเหตุการณ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 173 

 

 

1.15.11. รานคาธงฟาประชารัฐ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของรานคาธงฟาประชารัฐ 

รูปท่ี 185:แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ  รานคาธงฟาประชารัฐได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 174 

 

 

1.15.12. เพ่ิมขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

รูปท่ี 186:แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลรานคาธงฟาประชารัฐ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 175 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 176 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 187: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

1.15.13. ตลาดประชารัฐ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของตลาดประชารัฐ 

รูปท่ี 188: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดประชารัฐ 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ  ตลาดประชารัฐได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 177 

 

 

1.15.14. เพ่ิมขอมูลตลาดประชารัฐ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลตลาดประชารัฐ 

รูปท่ี 189: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดประชารัฐ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 178 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 179 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 190: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

 

1.15.15. ตลาดตองชม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของตลาดตองชม 

รูปท่ี 191: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดตองชม 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ  ตลาดตองชมได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 180 

 

 

1.15.16.  เพ่ิมขอมูลตลาดตองชม 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูลตลาดตองชม 

รูปท่ี 192: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลตลาดตองชม 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 181 

 

 

คําอธิบาย  

 

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 182 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 193: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

 

1.15.17. Farm Outlet 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ Farm Outlet 

รูปท่ี 194: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล Farm Outlet 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ  Farm Outletได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 183 

 

 

1.15.18. การเพ่ิมขอมูล Farm Outlet 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล Farm Outlet 

รูปท่ี 195: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล Farm Outlet 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 184 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 185 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 196: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

 

1.15.19. ตลาดอ่ืนๆ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ ตลาดอ่ืนๆ 

รูปท่ี 197: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล ตลาดอ่ืนๆ 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ ตลาดอ่ืนๆได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 186 

 

 

1.15.20.  การเพ่ิมขอมูล ตลาดอ่ืนๆ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล ตลาดอ่ืนๆ 

รูปท่ี 198: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล ตลาดอ่ืนๆ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 187 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 188 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 199: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

 

1.15.21. ตลาดกลางสินคาเกษตร 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ ตลาดกลางสินคาเกษตร 

รูปท่ี 200: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล ตลาดกลางสินคาเกษตร 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ ตลาดกลางสินคาเกษตรได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 189 

 

 

1.15.22. การเพ่ิมขอมูลตลาดกลางสินคาเกษตร 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล ตลาดกลางสินคาเกษตร 

รูปท่ี 201: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล กลางสินคาเกษตร 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 190 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลประเภทตลาด 

2. ขอมูลชื่อตลาด 

3. ขอมูลชื่อผูประสานงาน 

4. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

5. ขอมูลท่ีอยู 

6. ขอมูลหมู 

7. ขอมูลถนน 

8. ขอมูลจังหวัด 

9. ขอมูลอําเภอ 

10. ขอมูลตําบล 

11. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

12. ขอมูลละติจูด 

13. ขอมูลลองติจูด 

14. ขอมูลลักษณะเดน 

15. ขอมูลเวลาเปด-ปด 

16. ขอมูลสถานะท่ีใกลเคียง 

17. ขอมูลประวัติ 

18. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 191 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 202: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 192 

 

 

1.15.23. GI 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ GI 

รูปท่ี 203: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล GI 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ GI ได 

2. สามารถลบขอมูลสวนของ GI ได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ GI ได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 193 

 

 

1.15.24. การเพ่ิมขอมูล GI 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล GI 

รูปท่ี 204: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล GI 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 194 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อราน 

2. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

3. ขอมูลท่ีอยู 

4. ขอมูลหมู 

5. ขอมูลตรอก/ซอย 

6. ขอมูลถนน 

7. ขอมูลจังหวัด 

8. ขอมูลอําเภอ 

9. ขอมูลตําบล 

10. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

11. ขอมูลละติจูด 

12. ขอมูลลองติจูด 

13. ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ 

14. ขอมูลรูปราน 

15. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 195 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 205: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 196 

 

 

1.15.25. สินคาเดนของจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ สินคาเดนของจังหวัด 

รูปท่ี 206: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลสินคาเดนของจังหวัด 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ สนิคาเดนของจังหวัดได 

2. สามารถลบขอมูลสวนของ สินคาเดนของจังหวัดได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สินคาเดนของจังหวัด ได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 197 

 

 

1.15.26. การเพ่ิมขอมูล สินคาเดนของจังหวัด 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล สินคาเดนของจังหวัด 

รูปท่ี 207: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล สินคาเดนของจังหวัด 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อสินคา 

2. ขอมูลจังหวัด 

3. ขอมูลรายละเอียด 

4. ขอมูลรูป 

5. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 198 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 208: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 199 

 

 

1.15.27. Thai Select 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ Thai Select 

รูปท่ี 209: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล Thai Select 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ Thai Select ได 

2. สามารถลบขอมูลสวนของ Thai Select ได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ Thai Select ได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 200 

 

 

1.15.28. การเพ่ิมขอมูล Thai Select 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล Thai Select 

รูปท่ี 210: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล Thai Select 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 201 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อราน 

2. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

3. ขอมูลท่ีอยู 

4. ขอมูลหมู 

5. ขอมูลตรอก/ซอย 

6. ขอมูลถนน 

7. ขอมูลจังหวัด 

8. ขอมูลอําเภอ 

9. ขอมูลตําบล 

10. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

11. ขอมูลละติจูด 

12. ขอมูลลองตจิูด 

13. ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ 

14. ขอมูลรูปราน 

15. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 202 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 211: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 203 

 

 

1.15.29. สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

วัตถปุระสงคของหนาจอ : แสดงขอมูลในสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

รูปท่ี 212: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

คําอธิบาย  

1. สามารถเพ่ิมขอมูลเขาสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

2. สามารถลบขอมูลสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนของ สํานักงานบัญชีคุณภาพได 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 204 

 

 

1.15.30. การเพ่ิมขอมูล สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

วัตถุประสงคของหนาจอ : การเพ่ิมขอมูล สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

รูปท่ี 213: แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูล สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 205 

 

 

คําอธิบาย  

1. ขอมูลชื่อราน 

2. ขอมูลเบอรโทรติดตอ 

3. ขอมูลท่ีอยู 

4. ขอมูลหมู 

5. ขอมูลตรอก/ซอย 

6. ขอมูลถนน 

7. ขอมูลจังหวัด 

8. ขอมูลอําเภอ 

9. ขอมูลตําบล 

10. ขอมูลรหัสไปรษณีย 

11. ขอมูลละติจูด 

12. ขอมูลลองติจูด 

13. ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ 

14. ขอมูลรูปราน 

15. ขอมูลสถานะ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 206 

 

 

สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 214: สวนแสดงผลหนาจอบันทึกขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 207 

 

 

1.16. การบริหารจัดการ Social Listening 
 

สิทธิ์ผูเขาใชงานระบบ 

1.1. ผูดูแลระบบ บริหารจัดการระบบ สามารถเพ่ิม ลบ แกไขขอมูล และกําหนดสิทธิ์ 

ในการเขาใชงานระบบ 

1.2. ผูใชงานท่ัวไป สามารถเพ่ิมและแกไขขอมูลได 

1.3. ผูบริหาร สามารถเรียกดูรายงานได 

ผูเกี่ยวของ สราง/ลบ/

แกไข ขอมูล 

มอนิเตอร จัดการ

แหลงขอมูล 

ตั้งคาผูใชงาน Export 

ขอมูล 

ผูดูแลระบบ       

ผูใชงานท่ัวไป       

ผูบริหาร       

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 208 

 

 

1.16.1. การเขาสูระบบ 

เขาสูหนา login ของระบบโดยเขาไปท่ี http://social.moc.go.th/login จากนั้นกรอก Username และ 

Password ของตนเองเพ่ือเขาสูระบบ 

 

รูปท่ี 215: หนาจอเขาสูระบบ 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 กรอก Username  

หมายเลข 2 กรอก Password  

หมายเลข 3 คลิกปุมเขาสูระบบ  

  

http://192.213.188.89/


คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 209 

 

 

1.16.2. ระบบแสดงหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 216: หนาจอหลักระบบ 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 แสดงชื่อผูใชงาน  

หมายเลข 2 แสดงเมนูการสรางขอมูล  

หมายเลข 3 แสดงรายชื่อเรื่อง 

หมายเลข 4 แสดงหนาหลัก หนาเพ่ิมขอมูลใหม 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 210 

 

 

1.16.3. การสรางขอมูลใหม 

 

รูปท่ี 217: หนาจอการสรางขอมูลใหม 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 คลิก “สรางขอมูลใหม” 

หมายเลข 2 กรอกรายละเอียดขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 211 

 

 

 

รูปท่ี 218: หนาจอการสรางขอมูลใหม 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 กรอกชื่อเรื่อง 

หมายเลข 2 กรอกคําคนหาหลัก 

หมายเลข 3 เลือกวันท่ี 

หมายเลข 4 คําคนหาเพ่ิมเติม 

เลือกเง่ือนไข 

หมายเลข 5 กรอกคําคนรอง 

หมายเลข 6 
กด  เพ่ือเพ่ิมคําคนรอง 

หมายเลข 7 กด  เพ่ือบันทึกการสรางขอมูล 

หมายเลข 8 กด  เพ่ือยกเลิกการสรางขอมูล 

 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 212 

 

1.16.4. การแกไขเรื่อง 

 

รูปท่ี 219: หนาจอการแกไขเรื่อง 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกเรื่องท่ีตองการแกไข จากนั้นคลิก  

หมายเลข 2 คลิกเรียกดูขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 213 

 

 

 

รูปท่ี 220: หนาจอการแกไขเรื่อง 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 กรอกคําคนหาหลัก 

หมายเลข 2 เลือกวันท่ี 

หมายเลข 3 คําคนหาเพ่ิมเติม 

เลือกเง่ือนไข 

หมายเลข 4 กรอกคําคนรอง 

หมายเลข 5 
กด  เพ่ือเพ่ิมคําคนรอง 

หมายเลข 6 เม่ือเพ่ิมคําคนรอง จะแสดงคําท่ีกรอก แยกตามเง่ือนไขท่ีเลือก 

หมายเลข 7 กด  เพ่ือบันทึกการแกไข 

หมายเลข 8 กด  เพ่ือยกเลิกการแกไข 

 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 214 

 

1.16.5. การลบเรื่อง 

 

รูปท่ี 221: หนาจอการลบเรื่อง 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกเรื่องท่ีตองการแกไข จากนั้นคลิก  

หมายเลข 2 คลิกลบขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 215 

 

 

 

รูปท่ี 222: หนาจอการลบเรื่อง 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 กด  เพ่ือยืนยันการลบ 

หมายเลข 2 กด  เพ่ือยกเลิกการลบ 

 

1.16.6. Dashboard 

 

รูปท่ี 223: หนาจอการเรียกด ูDashboard 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกเรื่องท่ีตองการแกไข จากนั้นคลิก  

หมายเลข 2 คลิกเรียกดูขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 216 

 

 

 

รูปท่ี 224: หนาจอการเรียกด ูDashboard 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 คลิก Dashboard 

 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 217 

 

 

 
รูปท่ี 225: หนาจอDashboard 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 218 

 

 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 วันท่ี ท่ีทําการกรองขอมูลมาแสดง 

หมายเลข 2 การดาวนโหลดขอมูลเปนไฟล Excel 

หมายเลข 3 แสดงตัวกรองท่ีเลือกเรียกดูขอมูล 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนขอมูลจากแหลง Social Media ตางๆ 

- ขอความท้ังหมด 

- Facebook 

- Twitter 

- Youtube 

- Website 

- Rss 

หมายเลข 5 แสดงขอมูล Social Network ท่ีเก่ียวของเปนแผนภูมิรูปภาพ 

- Facebook 

- Twitter 

- Youtube 

- Website 

- Rss 

หมายเลข 6 แสดงขอมูล ระดบัความคิดเห็นเปนแผนภูมิรูปภาพ 

- Negative 

- Neutral 

- Positive 

หมายเลข 7 แสดงขอมูล Word Cloud 

หมายเลข 8 แสดงขอมูล ระดับพ้ืนท่ีท่ีคนพูดถึง 

หมายเลข 9 แสดงขอมูล ระดับระดับความถ่ีของขอมูล 

หมายเลข 10 แสดงขอมูล Hash Tag 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 219 

 

หมายเลข 11 แสดงขอมูล Fanpage Top 50 (ขอมูลจาก Facebook Fanpage เทานั้น) 

หมายเลข 12 แสดงขอมูล Social Top 50  

หมายเลข 13 แสดงขอมูล ขอความท้ังหมด 

หมายเลข 14 แสดงขอมูล ขอความของ Facebook 

หมายเลข 15 แสดงขอมูล ขอความของ Twitter 

หมายเลข 16 แสดงขอมูล ขอความของ Youtube 

หมายเลข 17 แสดงขอมูล ขอความของ Website 

หมายเลข 18 แสดงขอมูล ขอความของ Rss 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 220 

 

 

1.16.7. การดาวนโหลดขอมูลเปนไฟล Excel 

 
รูปท่ี 226: หนาจอการดาวนโหลดขอมูลเปนไฟล Excel 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกประเภทของเอกสาร 

หมายเลข 2 
คลิก  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 221 

 

 

 

รูปท่ี 227: หนาจอการดาวนโหลดขอมูลเปนไฟล Excel 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 ทําการบันทึกไฟลเอกสารท่ีดาวนโหลด 

คลิก  เพ่ือบันทึกเอกสาร 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 222 

 

 

 

รูปท่ี 228: หนาจอการดาวนโหลดขอมูลเปนไฟล Excel 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เอกสารท่ีดาวนโหลดเรียบรอย จะแสดงขอมูลตามตัวกรองท่ีไดเลือกทําการ

ดาวนโหลด 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 223 

 

 

1.16.8. การเรียกดูขอมูลจากวันท่ี 

 

รูปท่ี 229: หนาจอการเรียกดูขอมูลจากวันท่ี 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกวันท่ีเริ่มตน-สิ้นสุด 

หมายเลข 2 
คลิก  เพ่ือเรียกดูขอมูลตามวันท่ีท่ีเลือก 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 224 

 

 

 

รูปท่ี 230: หนาจอการเรียกดูขอมูลจากวันท่ี 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เม่ือเลือกวันท่ีเริ่มตน-สิ้นสุดแลว จะแสดงขอมูลวันท่ีท่ีตัวกรอง สามารถกด 

เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนี้ได 

หมายเลข 2 ขอมูลสวนตางๆจะเปลี่ยนตามตัวกรองท่ีเลือก สามารถเลือกตัวกรองอ่ืน 

ไดพรอมกัน  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 225 

 

 

1.16.9. การเรียกดูขอมูลจาก Social 

 

รูปท่ี 231: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกประเภท Social ท่ีตองการเรียกดูขอมูล 

 

 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 226 

 

 

 

รูปท่ี 232:หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social 

คําอธิบาย 

 

  

หมายเลข 1 เม่ือเลือก Social แลว จะแสดงขอมูล Social ท่ีตัวกรอง สามารถกด  

เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนี้ได 

หมายเลข 2 ขอมูลสวนตางๆจะเปลี่ยนตามตวักรองท่ีเลือก สามารถเลือกตัวกรองอ่ืน 

ไดพรอมกัน ดังรูป 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 227 

 

 

 

รูปท่ี 233: หนาจอการกรองขอมูลจาก Social 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 228 

 

 

คําอธิบาย 

 

  

หมายเลข 1 เลือก Social : Twitter 

หมายเลข 2 เลือกระดับความเห็น : Negative 

หมายเลข 3 เลือก Word Cloud : โคชเอก 

หมายเลข 4 แสดงขอมูลตัวกรองท่ีเลือก สามารถกด เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนั้นๆได 

หมายเลข 5 แสดงขอมูลตามตัวกรองท่ีเลือก 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 229 

 

 

1.16.10. การเรียกดูขอมูลจาก Social Network ท่ีเก่ียวของ 

 

รูปท่ี 234: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social Network ท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 ขอมูล Network ท่ีเก่ียวของ แสดงเปนแผนภูมิวงกลม แยกตามประเภท  

Social Media  สามารถเลือกการแสดงผลได โดยคลิกท่ีรายการ Social  

ถาเปนสีเทา ระบบจะไมแสดงผลขอมูล รายการ Social Media ท่ีมีสี  

จะแสดงขอมูลบนวงกลมตามสีของ Social ดังรูป 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 230 

 

 

  

รูปท่ี 235: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social Network ท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบาย 

 

  

หมายเลข 1 เลือกการแสดงผลเฉพาะ Youtube ,Twitter 

หมายเลข 2 แผนภูมิวงกลมจะแสดงขอมูลเฉพาะ Youtube ,Twitter และแยกตามสีนั้นๆ 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 231 

 

 

 

รูปท่ี 236: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social Network ท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 สามารถเรียกดู ขอมูล Social Network ท่ีเก่ียวของ โดยการคลิกท่ีขอมูล 

ท่ีตองการระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลตามท่ีเลือก เชนเลือกขอมูล Facebook 

ดังรูป 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 232 

 

 

 

รูปท่ี 237: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social Network ท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบาย 

 

หมายเลข 1 แผนภูมิวงกลมจะแสดงขอมูลเฉพาะ Facebook 

หมายเลข 2 แสดงขอมูลตามท่ีเลือก  Facebook 

หมายเลข 3 ตัวกรอง สามารถกด เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนี้ได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 233 

 

 

1.3.1 การเรียกดูขอมูลจากระดับความคิดเห็น (+ -) 

 

รูปท่ี 238: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ระดับความคิดเห็น (+ -) 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 ขอมูล ระดับความคิดเห็น (+ -) แสดงเปนแผนภูมิวงกลม สามารถเลือก 

การแสดงผลได โดยคลิกท่ีระดับความเห็นถาเปนสีเทา ระบบจะไมแสดงผล

ขอมูล ระดับความเห็นท่ีมีสี จะแสดงขอมูลบนวงกลม ตามสีของระดับความเห็น 

ดังรูป 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 234 

 

 

   

รูปท่ี 239: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ระดับความคิดเห็น (+ -) 

คําอธิบาย 

 

  

หมายเลข 1 เลือกการแสดงผลเฉพาะ Neutral, Positive 

หมายเลข 2 แผนภูมิวงกลมจะแสดงขอมูลเฉพาะ  Neutral, Positive  และแยกตามสีนั้นๆ 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 235 

 

 

 

รูปท่ี 240: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ระดับความคิดเห็น (+ -) 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 สามารถเรียกดู ระดับความคิดเห็น (+ -) โดยการคลิกท่ีขอมูลท่ีตองการ 

ระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลตามท่ีเลือก เชนเลือกขอมูล Positive 

ดังรูป 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 236 

 

 

 

รูปท่ี 241:หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ระดับความคิดเห็น (+ -) 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 แผนภูมิวงกลมจะแสดงขอมูลเฉพาะ Positive 

หมายเลข 2 แสดงขอมูลตามท่ีเลือก Positive 

หมายเลข 3 ตัวกรอง สามารถกด  เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนี้ได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 237 

 

1.16.11. การเรียกดูขอมูลจาก Word Cloud 

 

รูปท่ี 242: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Word Cloud 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 ขอมูล Word Cloud แสดงคําท่ีพบตางๆ สามารถเลือกการแสดงผลได  

โดยคลกิคําท่ีตองการ ระบบจะแสดงตามท่ีเลือก ดังรูป  

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 238 

 

 

 

รูปท่ี 243: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Word Cloud 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 แสดงขอมูลตามท่ีเลือก ถํ้าหลวง 

หมายเลข 2 ตัวกรอง สามารถกด  เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนี้ได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 239 

 

 

1.16.12. การเรียกดูขอมูลจาก ระดับพ้ืนท่ีท่ีคนพูดถึง 

 

รูปท่ี 244: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ระดับพ้ืนท่ีท่ีคนพูดถึง 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 ขอมูลระดับพ้ืนท่ีท่ีคนพูดถึงแสดงขอมูลเปนแผนท่ีประเทศไทยแบงตามจังหวัด    

และแสดงผล 3 จังหวัด ท่ีคนพูดถึงมากท่ีสุด 

 

 
รูปท่ี 245: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ระดับพ้ืนท่ีท่ีคนพูดถึง 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 สามารถนําเมาสไปชี้จังหวัดตางๆ ได ระดับจะแสดงขอมูลจํานวนครั้งของพ้ืนท่ีนั้น 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 240 

 

 

1.3.2 การเรียกดูขอมูลจากระดับความถ่ีของขอมูล 

 

รูปท่ี 246: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ระดับความถ่ีของขอมูล 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 ขอมูลระดบัความถ่ีท่ีคนพูดถึงแสดงขอมูลเปนกราฟ แบงเดือนและจํานวน

ความถ่ี 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 241 

 

 

 

รูปท่ี 247: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ระดับความถ่ี 

คําอธิบาย 

 

  

หมายเลข 1 สามารถนําเมาสไปชี้บนเสนกราฟได ระดับจะแสดงขอมูลวันเดือนปและจํานวน

ขอมูล 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 242 

 

 

1.3.3 การเรียกดูขอมูลจาก Hashtag 

 

รูปท่ี 248: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Hash Tag 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 สามารถเรียกดูขอมูล Hash Tag โดยการคลิกท่ีขอมูลท่ีตองการระบบจะเปลี่ยน

การแสดงผลตามท่ีเลือก เชนเลือกขอมูล #ทีมหมูปา ดังรูป  

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 243 

 

 

 

รูปท่ี 249:หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Hash Tag 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 แสดงขอมูลตามท่ีเลือก #เลือกตั้ง62 

หมายเลข 2 ตัวกรอง สามารถกด  เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนี้ได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 244 

 

 

1.3.4 การเรียกดูขอมูลจาก Fan page Top 50 

 

รูปท่ี 250: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Fanpage Top50 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 ขอมูล Fanpage Top 50 ท่ี พูด ถึงสู งสุด  50 อันดับ แสดงขอมูล เฉพาะ 

Facebook Fanpage เทานั้น และแสดงจํานวนขอความท่ีพูดถึงสิ่งนี้ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 245 

 

 

 

รูปท่ี 251: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Fanpage Top 50 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 สามารถเรียกด ูFanpage Top 50 โดยการคลิกท่ีชื่อ Fanpage ท่ีตองการ 

ระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลตามท่ีเลือก เชนเลือก Fanpage :  

THE STANDARD ดังรูป  

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 246 

 

 

 

รูปท่ี 252: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Hash Tagคําอธิบาย 

 

  

หมายเลข 1 แสดงขอมูลตามท่ีเลือกขอมูล  Fanpage : Thai PBS 

หมายเลข 2 ตัวกรอง สามารถกด  เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนี้ได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 247 

 

 

1.3.5 การเรียกดูขอมูลจาก Social Top 50 

 

รูปท่ี 253: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social Top 50 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 ขอมูล Social Top 50 ท่ีพูดถึงสูงสุด 50 อันดับ แสดงขอมูล และแสดงจํานวน

ขอความท่ีพูดถึงสิ่งนี้ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 248 

 

 

 

รูปท่ี 254: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social Top50 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 สามารถเรียกด ูSocial Top50 โดยการคลิกท่ีชื่อ Social ท่ีตองการ 

ระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลตามท่ีเลือก เชนเลือก Twitter : T 

ดังรูป  

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 249 

 

 

 

รูปท่ี 255: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก Social Top 50 

คําอธิบาย 

 

หมายเลข 1 แสดงขอมูลตามท่ีเลือกขอมูล   Facebook : Palo Palo 

หมายเลข 2 ตัวกรอง สามารถกด เพ่ือยกเลิกการกรองขอมูลนี้ได 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 250 

 

1.3.6 การเรียกดูขอมูลจากขอความ 

 

รูปท่ี 256: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ขอความ 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 Tab แยกประเภทขอความ  

- ท้ังหมด 

- Facebook 

- Twitter  

- Youtube  

- Website 

- Rss 

สามารถคลิกเพ่ือเรียกดูขอความตามประเภทท่ีตองการได 

หมายเลข 2 แสดงรายการขอความท่ีมีขอมูลดังนี ้

- ชื่อของSocial ท่ีพูดถึงสิ่งนี้ 

- วันท่ีและเวลา 

- แหลงท่ีมา 

- ขอความท่ีพูดถึงสิ่งนี้ 

หมายเลข 3 สามารถเรียกดูขอมูลได โดยคลิกท่ีแหลงท่ีมา เชนขอมูลนี้มาจากแหลงท่ีมา

Pantip ระบบจะแสดงขอมูลของ Pantip ท่ีพูดถึงสิ่งนี้ ดังรูป  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 251 

 

 

 

รูปท่ี 257: หนาจอการเรียกดูขอมูลจาก ขอความ 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 252 

 

1.3.7 การแกไขระดับความเห็นของขอความ 

 

รูปท่ี 258: หนาจอการแกไขระดับความเห็นของขอความ 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกขอความท่ีตองการแกไขระดับความเห็น จากนั้นคลิก 

 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 253 

 

 

 

รูปท่ี 259:หนาจอการแกไขระดับความเห็นของขอความ 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกระดับความเห็นท่ีตองการ 

- Positive ความเห็นเชิงบวก 

- Negative ความเห็นเชิงลบ 

- Neutral ความคิดเห็นเปนกลาง 

ทําการเลือกความเห็นใหเปน Positive ความเห็นเชิงบวก 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 254 

 

 

 

รูปท่ี 260:หนาจอการแกไขระดับความเห็นของขอความ 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เม่ือเลือกระดับความเห็นเรียบรอย ระบบจะเปลี่ยนคาของความเห็นเปน 

Positive ความเห็นเชิงบวก ตามท่ีไดเลือก และแสดงขอมูลวันท่ีเวลาท่ีทําการ

แกไขความเห็น 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 255 

 

 

1.16.13. การจัดการบัญชีการใชงาน 

 

รูปท่ี 261: หนาจอการจัดการบัญชีการใชงาน 

คําอธบิาย 

หมายเลข 1 แสดงรายการขอมูลบัญชีการใชงานFacebook 

หมายเลข 2 
 ปุมเรียกดู/แกไข 

หมายเลข 3 
 ปุมลบ 

หมายเลข 4 แสดงสถานะการใชงาน 

-  คือใชงาน 

-  คือไมใชงาน 

หมายเลข 5 ชองสําหรับกรอกคําคนหา 

หมายเลข 6 
 ปุมเพ่ิมบัญชีการใชงานFacebook 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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1.3.8 การเพ่ิมบัญชีการใชงาน 

 

รูปท่ี 262: หนาจอการเพ่ิมบัญชีการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลบัญชีการใชงานFacebook 

 

 

รูปท่ี 263: หนาจอการเพ่ิมบัญชีการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 กรอกชื่อผูใชงาน 

หมายเลข 2 กรอกรหัสผาน 

หมายเลข 3 
กดปุม  เพ่ือลางการกรอกขอมูล 

หมายเลข 4 
กดปุม  เพ่ือบันทึกการกรอกขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 257 

 

 

1.3.9 การแกไขบัญชีการใชงาน 

 

รูปท่ี 264: หนาจอการแกไขบัญชีการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือแกไขขอมูล 

 

 

รูปท่ี 265: หนาจอการแกไขบัญชีการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 กรอกชื่อผูใชงาน 

หมายเลข 2 กรอกรหัสผาน 

หมายเลข 3 
กดปุม  เพ่ือลางการกรอกขอมูล 

หมายเลข 4 
กดปุม  เพ่ือบันทึกการกรอกขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 258 

 

 

1.3.10 การลบบัญชีการใชงาน 

 

รูปท่ี 266: หนาจอการลบบัญชีการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 259 

 

 

การจัดการกลุมการใชงาน 

 

รูปท่ี 267: หนาจอการกลุมการใชงาน 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 แสดงรายการขอมูลกลุมการใชงาน 

หมายเลข 2 
 ปุมเรียกดู/แกไข 

หมายเลข 3 
 ปุมลบ 

หมายเลข 4 แสดงสถานะการใชงาน 

-  คือใชงาน 

-  คือไมใชงาน 

หมายเลข 5 ชองสําหรับกรอกคําคนหา 

หมายเลข 6 
 ปุมเพ่ิมกลุมการใชงาน 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 260 

 

 

1.3.11 การเพ่ิมกลุมการใชงาน 

 

รูปท่ี 268: หนาจอการเพ่ิมกลุมการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลกลุมการใชงาน 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 261 

 

 

 

รูปท่ี 269: หนาจอการเพ่ิมกลุมการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 กรอกชื่อกลุม 

หมายเลข 2 เลือกประเภทกลุม 

หมายเลข 3 
กดปุม  เพ่ือลางการกรอกขอมูล 

หมายเลข 4 
กดปุม  เพ่ือบันทึกการกรอกขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 262 

 

 

1.3.12 การเพ่ิมกลุมการใชงานประเภท Facebook 

 

รูปท่ี 270: หนาจอการเพ่ิมกลุมการใชงานประเภท Facebook 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลกลุมการใชงาน 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 263 

 

 

 

รูปท่ี 271: หนาจอการเพ่ิมกลุมการใชงานประเภท Facebook 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 กรอกชื่อกลุม 

หมายเลข 2 เลือกประเภทกลุม Facebook 

หมายเลข 3 ระบบจะแสดงรายการบัญชีผูใชงานFacebook จากการเพ่ิมบัญชีการใชงาน 

กดปุม  เลือกบัญชีท่ีตองการ 

หมายเลข 4 
กดปุม  เพ่ือลางการกรอกขอมูล 

หมายเลข 5 
กดปุม  เพ่ือบันทึกการกรอกขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 264 

 

 

1.3.13 การแกไขกลุมการใชงาน 

 

รูปท่ี 272: หนาจอการแกไขกลุมการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือแกไขขอมูล 

 

 

รูปท่ี 273: หนาจอการแกไขกลุมการใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 กรอกชื่อกลุม 

หมายเลข 2 เลือกประเภทกลุม 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 265 

 

 

1.3.14 การลบกลุมการใชงาน 

 

รูปท่ี 274: หนาจอการลบกลุมการใชงาน 

 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 266 

 

 

1.16.14. การจัดการแหลงขอมูล 

 

รูปท่ี 275: หนาจอการจัดการแหลงขอมูล 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 แสดงรายการขอมูลแหลงขอมูล 

หมายเลข 2 
 ปุมเรียกดู/แกไข 

หมายเลข 3 
 ปุมลบ 

หมายเลข 4 แสดงสถานะการใชงาน 

-  คือใชงาน 

-  คือไมใชงาน 

หมายเลข 5 ชองสําหรับกรอกคําคนหา 

หมายเลข 6 
 ปุมเพ่ิมแหลงขอมูล 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 267 

 

 

1.3.15 การเพ่ิมแหลงขอมูล 

 

รูปท่ี 276: หนาจอการเพ่ิมแหลงขอมูล 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลแหลงขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 268 

 

 

 

รูปท่ี 277: หนาจอการเพ่ิมแหลงขอมูล 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 เลือกประเภทแหลงขอมูล 

หากเลือกแหลงขอมูลเปน Facebook กลุมจะแสดงขอมูลเปน Facebook 

เลือกแหลงขอมูลเปน Twitter กลุมจะแสดงขอมูลเปน Twitter 

เลือกแหลงขอมูลเปน Instagram กลุมจะแสดงขอมูลเปน Instagram 

หมายเลข 2 เลือกประเภท 

หมายเลข 3 กรอกชื่อแหลงขอมูล 

หมายเลข 4 กลุม จะข้ึนขอมูลใหอัตโนมัติจากการท่ีเลือกประเภทแหลงขอมูล 

หมายเลข 5 
กดปุม  เพ่ือลางการกรอกขอมูล 

หมายเลข 6 
กดปุม  เพ่ือบันทึกการกรอกขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 269 

 

 

1.3.16 การแกไขแหลงขอมูล 

 

รูปท่ี 278: หนาจอการแกไขแหลงขอมูล 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือแกไขขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 270 

 

 

 

รูปท่ี 279: หนาจอการแกไขแหลงขอมูล 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 เลือกประเภทแหลงขอมูล 

หากเลือกแหลงขอมูลเปน Facebook กลุมจะแสดงขอมูลเปน Facebook 

เลือกแหลงขอมูลเปน Twitter กลุมจะแสดงขอมูลเปน Twitter 

เลือกแหลงขอมูลเปน Instagram กลุมจะแสดงขอมูลเปน Instagram 

หมายเลข 2 เลือกประเภท 

หมายเลข 3 กรอกชื่อแหลงขอมูล 

หมายเลข 4 กลุม จะข้ึนขอมูลใหอัตโนมัติจากการท่ีเลือกประเภทแหลงขอมูล 

หมายเลข 5 
กดปุม  เพ่ือลางการกรอกขอมูล 

หมายเลข 6 
กดปุม  เพ่ือบันทึกการกรอกขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 271 

 

 

1.3.17 การลบแหลงขอมูล 

 

รูปท่ี 280: หนาจอการลบแหลงขอมูล 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 

1.16.15. การตั้งคาการกวาดขอมูล 

 

รูปท่ี 281: หนาจอการตั้งคาการกวาดขอมูล 

คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เลือกกําหนดเวลาในการรวบรวมขอมูลท่ีจะนําไปแสดงผลท่ี Dashboard 

หมายเลข 2 
กดปุม  เพ่ือบันทึกการกําหนดเวลา 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 272 

 

 

1.16.16. มอนิเตอร 

 
รูปท่ี 282: หนาจอขอมูลมอนิเตอร 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 แสดงขอมูลแหลงขอมูล 

หมายเลข 2 แสดงขอมูลประเภทแหลงขอมูล 

หมายเลข 3 แสดงขอมูลชื่อแหลงขอมูล 

หมายเลข 4 แสดงขอมูลเวลาของสถานะการทํางาน 

หมายเลข 5 แสดงสถานะการทํางาน 

-  คือสถานะกําลังทํางาน 

-  คือสถานะหยุดการทํางาน 

-  คือบัญชีผูใชงาน Facebook ถูกระงับการใชงาน 

 



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 273 

 

1.16.17. ตั้งคาผูใชงาน 

 
รูปท่ี 283: หนาจอการเพ่ิมผูใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลผูใชงาน 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 274 

 

 

 
รูปท่ี 284: หนาจอการเพ่ิมผูใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 เลือกสิทธิ์ของผูใชงาน 

- Admin 

- Manager 

- User 

หมายเลข 2 กรอกชื่อผูใชงาน  

หมายเลข 3 กรอกรหัสผาน อยางนอย 6 หลัก 

หมายเลข 4 กรอกยืนยันรหัสผาน 

หมายเลข 5 
กดปุม  เพ่ือยกเลิกการกรอกขอมูล 

หมายเลข 6 
กดปุม  เพ่ือเพ่ิมผูใชงาน 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 275 

 

 

1.3.18 การแกไขผูใชงาน 

 
รูปท่ี 285: หนาจอการแกไขผูใชงาน 

 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือแกไขขอมูลผูใชงาน 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 276 

 

 

 
รูปท่ี 286: หนาจอการแกไขผูใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 เลือกสิทธิ์ของผูใชงาน 

- Admin 

- Manager 

- User 

หมายเลข 2 กรอกชื่อผูใชงาน  

หมายเลข 3 กรอกรหัสผาน อยางนอย 6 หลัก 

หมายเลข 4 กรอกยืนยันรหัสผาน 

หมายเลข 5 
กดปุม  เพ่ือยกเลิกการแกไขขอมูล 

หมายเลข 6 
กดปุม  เพ่ือบันทึกการแกไขขอมูล 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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1.3.19 การลบผูใชงาน 

 
รูปท่ี 287: หนาจอการลบผูใชงาน 

คําอธิบาย  

หมายเลข 1 
กดปุม  เพ่ือลบขอมูลผูใชงาน 

 

 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 278 

 

 

1.17. การออกแบบ Graphic เบ้ืองตน 

วัตถุประสงคของหนาจอ : แสดงหนาแรกของ Photopea 

รูปท่ี 288: แสดงหนาแรกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

คําอธิบาย 

1. Menu Bar ใชจดัการกับองคประกอบภาพรวมของโปรแกรม 

2. Tools Box กลองเครื่องมือ จะประกอบไปดวยเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชในการวาด ตกแตง 

และแกไขภาพ 

3. Layer Panel ใชสําหรับจัดการกับภาพ โดยแยกออกเปนหมวดหมู เชน พาเนลสําหรับ

เลือกสี พาเนลสําหรับปรับแตงความสวาง 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 279 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมน ูFile 

รูปท่ี 289: แสดงเมนูยอยของ File 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ สําหรับจัดการกับไฟลภาพในลักษณะตาง ๆ เชน สรางไฟลงานใหม  

เปดไฟลภาพ บันทึกไฟลงาน นําเขาหรือสงออกไฟลเพ่ือทํางานในลักษณะอ่ืน ๆ 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 280 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมน ูEdit 

รูปท่ี 290: แสดงเมนูยอยของ Edit 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ สําหรับแกไขภาพ เชน ตัด คัดลอก วาง รวมถึงปรับแตงคาเบื้องตน 

ของโปรแกรม 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมน ูImage 

รูปท่ี 291: แสดงเมนูยอยของ Image 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ สําหรับจัดการภาพ เชน แกไขความสวางหรือสีของภาพใหสมดุลยิ่งข้ึน 

รวมถึงใชสําหรับยอขยายขนาดภาพ และกําหนดขนาดพ้ืนท่ีการทํางานของภาพ 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมน ูLayers 

รูปท่ี 292: แสดงเมนูยอยของ Layers 

คําอธิบาย 

1. คลกิท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ สําหรับจัดการเก่ียวกับเลเยอร เชน การสรางเลเยอรใหม การรวมเลเยอร 

การแปลง เลเยอร การจัดการกับเลเยอรของไฟลลักษณะตาง ๆ รวมถึงการจัดการ

รายละเอียดของภาพในเลเยอรนั้น ๆ 

  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมนู Select 

รูปท่ี 293: แสดงเมนูยอยของ Select 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ สําหรับปรับแตงการเลือกพ้ืนท่ี บันทึกและเรียกพ้ืนท่ีท่ีเลือกมาใชงาน 

รวมถึงคําสั่งสําหรับการเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดียิ่งข้ึน 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

 

บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด  หนา 284 

 

 

วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมนู Filter 

รูปท่ี 294: แสดงเมนูยอยของ Filter 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ สําหรับปรับแตงภาพใหมีรูปแบบท่ีนาสนใจยิ่งข้ึน บิด ดัดปรับรูปทรง

รูปแบบตาง ๆ ใหกับภาพ 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมน ูView 

รูปท่ี 295: แสดงเมนูยอยของ View 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ  สําหรับเลือกรูปแบบการแสดงผล เชน ยอขยายภาพ แสดงไมบรรทัด 

เสนกริด หรือเสนไกด 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมน ูWindow 

รูปท่ี 296: แสดงเมนูยอยของ Window 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ  สําหรับเลือกเปดปดพาเนล รวมถึงกําหนดรูปแบบการแสดงหนาตาง 

ในแบบตาง ๆ 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของเมนู More 

รูปท่ี 297: แสดงเมนูยอยของ More 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกเมนูจาก Drop down 

2. เลือกเมนูตาง ๆ  ท่ีเปนสวนเพ่ิมเติมสําหรับตัว Photopea เชน การเลือกภาษาท่ีใชงาน 

การเลือกธีม หรือ การติดตั้ง Photopea ลงเครื่อง เปนตัน 
  



คูมือการใชงานเว็บไซตสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 

สําหรับผูใชงาน (User Manual) 

โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : การใช Tools box 

รูปท่ี 298: แสดงการใช Tools box 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเคลื่อนยายภาพบริเวณท่ีเลือกพ้ืนท่ีหรือไมไดเลือกพ้ืนท่ีไปยัง

ตําแหนงใหม 

2. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Downโดยตัวเลือกดังรูปโดย

 เม่ือเลือก Rectangle Select เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีแบบรูปทรง

สี่เหลี่ยม และเลือก Ellipse Select เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีแบบรูปทรงกลม วงรี 

3. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป 

 เม่ือเลือก Lasso Select เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีแบบอิสระ 

เลือก Polynal Lasso Select เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีแบบมุมเหลี่ยม เลือก Magnetic Lasso 
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Select เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีแบบชิดเสนขอบภาพ 

4. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป 

 เม่ือเลือก Quick Selection เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีตามพ้ืนท่ีท่ี

ลากเมาสผาน และเลือก Magic Wand เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีโดยยึดตามสีท่ีมีคาใกลเคียงกัน 

5. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป 

 เม่ือเลือก Crop tool เพ่ือใชตัดภาพโดยเลือกเฉพาะ

บริเวณท่ีตองการใชงาน เลือก Perspective Crop เพ่ือใชตัดภาพท่ีมีมุมบิดเบี้ยวให

กลายเปนมุมท่ีถูกตอง เลือก Slice Tool เพ่ือใชตัดภาพออกเปนชิ้นเล็ก ๆ เพ่ือนําไป ใช

ออกแบบบนเว็บเพจ เลือก Slice Select Tool เพ่ือใชปรับแตงขนาดของภาพท่ีตัด

ออกเปนชิ้นเล็ก ๆ จากเครื่องมือ Slice Tool 

6. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป 

 เม่ือเลือก Eyedropper เพ่ือใชเลือกสีจากภาพไปใชงาน เลือก 

Ruler เพ่ือใชวัดระยะหางและกําหนดตําแหนง 

7. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป

เม่ือเลือก Spot Healing Brush Tool เพ่ือใชแกไข

จุดบกพรองขนาดเล็กบนภาพ เลือก Healing Brush Tool เพ่ือใชแกไขจุดบกพรองขนาด

ใหญบนภาพ เลือก Patch Tool เพ่ือใชแกไขพ้ืนผิวของภาพขนาดใหญ โดยการนําพ้ืนผิว

อ่ืนมาแปะทับ 
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8. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป

 เม่ือเลือก Brush Tool เพ่ือใชสรางเสนหรือลวดลายใหกับเสน 

เลือก Pencil Tool เพ่ือใชสรางเสนหรือลวดลาย แตจะไดเสนท่ีหยาบกวา 

9. คลิกท่ีปุม  เพ่ือใชคัดลอกวัตถุจากจุดหนึ่งไปแปะทับอีกจุดหนึ่ง 

10. คลิกท่ีปุม  เพ่ือใชลบพ้ืนท่ีท่ีไมตองการและแทนท่ีดวยสีพ้ืนหลัง 

11. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป

เม่ือเลือก Gradient Tool เพ่ือใชลากเมาสไปบนภาพ

เพ่ือไลเฉดสี และเลือก Paint Bucket Tool เพ่ือใชเพ่ือเติมสีหรือลวดลายลงไปบนภาพ 

12. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป 

  เลือก Blur Tool เพ่ือใชระบายภาพใหเบลอในจุดท่ีลากเมาส 

เลือก Sharpen Tool เพ่ือใชปรับเพ่ิมความคมชัดใหภาพ เลือก Smudge Tool เพ่ือใช

เกลี่ยสีใหกลมกลืนในจุดท่ีลากเมาส 

13. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป

เลือก Dodge Tool เพ่ือใชเพ่ิมความสวางใหจุดท่ีลากเมาส

ผาน เลือก Burn Tool เพ่ือใชเพ่ิมความมืดใหจุดท่ีลากเมาสผาน เลือก Sponge Tool 

เพ่ือใชลดและเพ่ิมความอ่ิมตัวของสี โดยการลากเมาสผาน 

14. คลิกท่ีปุม  ใชเพ่ือเพ่ิมกลองขอความ 
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15. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป 

 เลือก Pen เพ่ือใชสรางเสนพาธรอบภาพโดยการลากเมาส

กําหนดทิศทาง เลือก Free Pen เพ่ือใชสรางเสนพาธแบบอิสระเพ่ือปรับแตงในภายหลัง 

16. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป 

 เลือก Path Select เพ่ือใชยายตําแหนงหรือปรับขนาดเสน

พาธ เลือก Direct Select เพ่ือใชคลิกไปบนจุดแองเคอรเพ่ือปรับแตงรูปทรงเสนพาธ 

17. คลิกท่ีปุม  เพ่ือทําการเลือก Drop Down โดยตัวเลือกดังรูป 

เลือก Rectangle เพ่ือสรางรูปทรงสี่เหลี่ยม เลือก 

Ellipse เพ่ือสรางรูปทรงกลมหรือวงรี เลือก Line เพ่ือสรางเสนตาง ๆ เลือก Parametric 

Shape เพ่ือสรางรูปทรงหลายเหลี่ยม เลือก Custom Shape เพ่ือสรางรูปทรงสําเร็จรูป 

18. คลิกท่ีปุม  เพ่ือใชเลื่อนดูสวนตาง ๆ ของภาพ 

19. คลิกท่ีปุม  เพ่ือใชขยายดูสวนท่ีตองการของภาพ 

20. คลิกท่ีปุม  เพ่ือใชกําหนดสีพ้ืนหนาและสีพ้ืนหลัง 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของ History 

รูปท่ี 299: แสดงการทํางานของ History 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือดูประวัติการแกไขรูปภาพท่ีเราไดทําไป 

2. สวนแสดงประวัติการแกไขรูปภาพ โดยสามารถคลิกเพ่ือยอนกลับ / ยกเลิกการแกไข

รูปภาพข้ันนั้น ๆ 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของ Swatches 

รูปท่ี 300: แสดงการทํางานของ swatches 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือดูประวัติการใชกําหนดสีแบบสําเร็จรูปท่ีโปรแกรมกําหนดไว 

หรือสรางสีข้ึนมาใหมเองได โดยการคลิกเลือกสีท่ีตองการเพ่ือความสะดวกในการใชงาน 
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วัตถุประสงคของหนาจอ : หนาท่ีโดยรวมของ Layers 

รูปท่ี 301: แสดงการทํางานของ Layers 

คําอธิบาย 

1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือใชควบคุมการใชงานเลเยอรตาง ๆ ท่ีเกิดจากการสรางชิ้นงาน 

2. สวนแสดงผลการทํางานของ Layers สามารถคลิกเพ่ือแกไขการทํางาน 

ของเลเยอรชั้นนั้น ๆ 
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