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คู่มือการใช้งานสาํหรับ ผู้บันทกึขอ้มลู สถานประกอบการ 
  

Data input หรือ ผูบ้นัทึกขอ้มลู สถานประกอบการ มีหนา้ที บนัทึก Log เขา้ ระบบ ซึงการทาํงานสามารถบนัทึกได้

ทัง Web-application (ส ําหรับกรอกข้อมูลผ่าน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค หรือ Tablet) และ Mobile-application 

(สาํหรบักรอกขอ้มลูผ่าน Tablet หรือ มือถือ) 

 

Web-application 
 

 

 

 

 

 
 

 

การเข้าใช้งานระบบ 

 
 

ปอ้น Username และ Password จากนนักดปุ่ ม   เมอืเขา้สูร่ะบบสาํเรจ็ จะพบหนา้จอดังภาพ 

Operation 

Data input (มีสิทธิใช้งานกรอกข้อมูลทาง Mobile-Application 

Administrator 

ใชง้านไดท้กุกลุม่ 
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ความรู้เบอืงต้นในการใช้งานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เมนแูสดงทางซา้ยมือ 

กดปุ่ ม  เพือปิดเมน ูและ  เพือแสดงเมน ู

ปุ่ ม  อยู่มมุบนขวาทกุหนา้จอ สาํหรบั บนัทกึขอ้มลู เมือ

บนัทึกขอ้มลูสาํเรจ็ จะมีขอ้ความแจง้ว่า SAVE CMPLETE 

การพิมพข์อ้ความ สามารถดับเบิลคลิกทชี่องทีตอ้งการ 

แลว้ พิมพข์อ้ความไดเ้ลย   

หลงัจากพิมพข์อ้ความเสร็จแลว้ สามารถ Enter ไดเ้ลย 

คลิกเลือกรายการใด จะม ีแถบสีสม้ทีบรรทดั

นนั ทาํใหรู้ว้่า กาํลงัสนใจขอ้มลูทีบรรทดัใด 
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MANAGE DATA INPUT 

เมน ู   สาํหรบั บนัทึกขอ้มลู LOG เมอืเลือก เมนดูงักลา่วจะปรากฎหนา้จอดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

1. สามารถ ปอ้นขอ้มลูไดห้ลาย ๆ รายการ แลว้จึงกดปุ่ ม  เพียงครงัเดียว 

2. ขอ้มูลบางอย่าง จะมีการกาํหนดเงือนไขไว ้เช่น ไม่เกิน 10 หรือ ตอ้งกรอกเป็นตัวเลข ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง หรือ 

กรอกขอ้มูลไดเ้ฉพาะเลข 1,2,3 เท่านัน หากขอ้มูลทีกรอก ไม่ตรงตามเงือนไข จะมีขอ้ความแจง้เตือนใหแ้ก้ไข

ขอ้มลู เชน่ ตวัอย่างขอ้ความเตือน 

 
3. ช่องทมีีสีเทาเขม้ คือ ไม่บนัทกึ LOG ในช่วงเวลาดงักล่าว 

 

  

คลิกเลือกกลุม่เครืองจกัร-อปุกรณ ์

คลิกเลือกเครืองจกัร-อปุกรณท์ี

ตอ้งการป้อนขอ้มลู 

เลือกวนัที (กรณีเป็นการ

ปอ้นขอ้มลูยอ้นหลงั)  

1 

2 

3 

บนัทึกขอ้มลูในช่องของ 

LOG และ เวลาทีตอ้งการ 

สามารถบนัทึกหมายเหตุ

เพิมเติมไดด้า้นล่าง 

4 

เลือนได ้

กดปุ่ ม  เพือบนัทกึขอ้มลู 
5 
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4. มีขอ้มลูบางประเภททีไม่ระบชุ่วงเวลาทีกรอกขอ้มลู จะมหีนา้จอดงัภาพ 

 

 

 
 

ขอ้มลูลกัษณะน ีจะกรอกขอ้มลูเวลาใดก็ได ้โดยโปรแกรมจะบนัทกึ เวลาตามช่วงเวลาทีบนัทึกขอ้มลูจริง 

 

CHANGE PASSWORD 

เมน ู   สาํหรบั เปลียนรหสัผ่าน เมือเขา้โปรแกรรม จะปรากฎหนา้จอดงัภาพ 

 

ขันตอนการเปลียนรหัสผ่าน 

1. พิมพ ์รหสัผ่านเก่า และ รหสัผ่านใหม่ / ยืนยนัรหสัผ่านใหม่ 

2. กดปุ่ ม   

3. หากตรวจสอบผ่าน กดปุ่ ม  

4. กรณีทีไม่ไดต้รวจสอบ หรือ ตรวจสอบไม่ผ่าน จะไม่สามารถ บนัทกึได ้

 

  

สงัเกตวุ่า ไม่มีช่วงเวลากาํกบัไว ้
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Mobile-application 
สาํหรบั ป้อนขอ้มูล ตัวแปรต่าง ๆ ที กาํหนดไวข้องแต่ละสถานประกอบการ (ตอ้งเป็นผู้ใชง้านทีกาํหนดสิทธิแบบ 

data input) เมอื Login เขา้ระบบ จะเลือกกลุ่ม อุปกรณ/์เครืองจกัร และ เลือก ที รายชือ อปุกรณ/์เครืองจกัร 

    

 

 

 

 

 

 

ป้อน Username และ Password 

กดปุ่ ม  

ห ากมี กา ร  Login แ ล้ว  การ เ ข้า

โปรแกรมครงัต่อไป ไม่จาํเป็นตอ้ง 

Login แลว้ 

กดปุ่ ม   เพือแสดงรายการเครืองจกัร-อปุกรณ ์ 

หาก  มี  QR-CODE ติดที รายการ  เค รืองจักร -

อุปกรณ์ สามารถกดปุ่ ม   เพือสแกน QR-

CODE และเข้าไปกรอกข้อมูล LOG ของอุปกรณ์

นนัเลย  

กดปุ่ ม   เพือ Logout และ กลบัไปหนา้ Login 

(สาํหรบักรณีที มีผูใ้ชง้านมอืถือหลายคน) 
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กดเลือกกลุ่ม เครืองจักร-อุปกรณ์ 

ด้านบน (รายการทีเลือกอยู่ จะมี

แถบสีสม้เลือกอยู่) 

ก ด เ ลื อ ก  เ ค รื อ ง จัก ร -อุป ก ร ณ์  

ดา้นล่าง 

เมือเลือก อุปกรณ/์เครืองจักร จะมีรายการตัวแปร

แสดง ในรอบเวลาทีใกลก้บัเวลาปัจจุบนัทีสดุ 

กดเลือก ขอ้มูลทีตอ้งการป้อน (รายการทีเลือกอยู่ 

จะมีแถบสีส้มเลือกอยู่)  จากนัน พิมพ์ตัวเลขที

ตอ้งการไดเ้ลย 

  เมอืตอ้งการลบขอ้มลูทีปอ้น 

   เมอืตอ้งการสแกนขอ้ความ และใหโ้ปรแกรม

วิเคราะห์เป็นตัวเลข (ไม่ต้องพิมพ์ ใช้การสแกน

ตัวเลขได้เลย) เช่น ถ่ายภาพตัวเลขทีหน้าปัมท์

อุปกรณ์ เพือให้โปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลขให้

อตัโนมติั 

  เมอืตอ้งการดปูระวติัขอ้มลูยอ้นหลงั 

  เมอืตอ้งการบนัทึกหมายเหตุ 

รอบเวลา 
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เมือกดทีปุ่ ม   โปรแกรมจะแสดงประวัติ

ยอ้นหลงัดงัภาพ 

 

แสดง วนัท ีรอบเวลา และ ขอ้มลูทีบนัทึก 

กดปุ่ ม  ทีด้านล่าง เพือกลับไปยัง

หนา้จอก่อนหนา้ 

เมอืกดทีปุ่ ม    เพือบนัทกึหมายเหต ุ

สามารถพิมพข์อ้ความทีตอ้งการบนัทกึหมายเหตไุว ้

กดปุ่ ม  ทีดา้นล่าง เพอืกลบัไปยงัหนา้จอ

ก่อนหนา้ 
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สังเกตุว่า ข้อมูลทียังไม่ได้บันทึก ตัวอักษร จะ

เป็น สีแดง  

สามารถ ป้อนขอ้มลูไดห้ลาย ๆ รายการ และกด

ปุ่ ม  ทีดา้นล่าง เพียงครงัเดียว 

เมอืบนัทกึเรียบรอ้ย จะมีขอ้ความดงัภาพ 

ตวัอกัษร สีดาํ หมายถึง บนัทกึเรียบรอ้ยแลว้ 

ตวัอกัษร สีเขียว หมายถึง บนัทึกเรียบรอ้ยแลว้และ

มีการบนัทกึหมายเหตเุพิมเติม  

หากต้องการดูว่าบันทึกหมายเหตุอะไร ให้เลือก

บรรทัดทีต้องการดู และกดปุ่ มปุ่ ม    เพืออ่าน

หมายเหต ุ

  



คู่มือการใชง้าน – ผูบ้นัทึกขอ้มลู สถานประกอบการ  โปรแกรม E-LOG BOOK PLATFORM 10/10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัขอ้มลูทีไม่มีการกาํหนด รอบเวลา บนัทกึขอ้มลู การแสดงผล จะคลา้ยคลงึกนั แต่ ไม่มี รอบเวลากาํกบัแสดง 

สาํหรบัการบนัทกึขอ้มลู พิมพต์วัเลขทีตอ้งการ และกดปุ่ ม  

ไม่ม ี

รอบเวลา 




