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บทท่ี 1 การเข้าใช้งานระบบ 

  
การใช้งานระบบตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เป็นการเข้าใช้งานเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า  

1.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ  

ขั้นตอนการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด มีขั้นตอนดังนี้  
1. เปิดโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์ และระบุ URL ระบบงาน  
2. หลังจากท่ีระบบแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี้  

1) ระบุชื่อบัญชี  
2) ระบุรหัสผ่าน  
3) เลือกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังรูปด้านล่าง 
 

 
ภาพแสดงการ login เข้าสู่ระบบ 
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เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย จะพบกับหน้าเมนูหลัก  ซึ่งเมนูหลักจะประกอบด้วย  หน้าหลัก  จัดการ
เกษตรกร  จัดการสินค้า  รายการรออนุมัติ  รายงาน  นอกจากนี้หากมีเกษตรกรบันทึกข้อมูลสินค้าเข้ามา 
จะมีข้อความแจ้งเตือน  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงหน้าเมนูหลัก 

 
 หน้าที่แสดงข้อมูลหลังทำการ Login สำเร็จ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

หมายเลข 1 เมนูหน้าหลัก 
หมายเลข 2 เมนูจัดการเกษตรกร 
หมายเลข 3  เมนูจัดการสินค้า 
หมายเลข 4 เมนูรายการรออนุมัติ 
หมายเลข 5 เมนูรายงาน 
หมายเลข 6 แสดงข้อความแจ้งเตือนรอดำเนินการ 
หมายเลข 7 แสดงข้อมูลสินค้าที่ต้องบนัทึกรายได้ประจำสัปดาห์ 
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บทท่ี 2 การจัดการเกษตรกร 

  
การจัดการเกษตรกร  เป็นเมนูสำหรับให้เจ้าหน้าระดับจังหวัดสามารถตรวจสอบข้อมูลของ

เกษตรกรที่อยู่ภายในจังหวัดของตนเอง โดยสามารถจัดการข้อมูลของเกษตรกร ได้ดังนี้  
  2.1 เพ่ิมเกษตรกร 
  2.2 ค้นหาชื่อสินค้า หรือค้นหาชื่อเกษตรกร 
  2.3 เพ่ิมสินค้า 
  2.5 แก้ไขข้อมูลเกษตรกร 
  2.6 ลบข้อมูลเกษตรกร 
 
 เมื่อคลิกที่เมนู “จัดการเกษตรกร” ระบบจะแสดงขอ้มูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใน
จังหวัดที่ตนเองดูแล ซึ่งในส่วนของข้อมูลเกษตรกร ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

• ชื่อเกษตรกร  

• ประเภทเกษตรกร  

• จังหวัด  

• อำเภอ  

• ตำบล  

• เบอร์โทรศัพท์  

• เบอร์มือถือ  

 
ภาพแสดงหน้าจัดการข้อมูลเกษตรกร 
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 รายละเอียดหน้าจัดการข้อมูลเกษตรกร  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายละเอียดหน้าจัดการข้อมูลเกษตรกร 

 
หมายเลข 1 เพ่ิมเกษตรกร 
หมายเลข 2 ค้นหาชื่อสินค้า ชื่อเกษตรกร 
หมายเลข 3 ข้อมูลเกษตรกร 
หมายเลข 4 เพ่ิมรายการสินค้า 
หมายเลข 5 แก้ไขข้อมูลเกษตรกร 
หมายเลข 6  ลบข้อมูลเกษตรกร 
 

2.1 การเพิ่มเกษตรกร 

 หากเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดต้องการเพิ่มเกษตรกรเอง  ใหท้ำการเลือกที่ปุ่ม “เพิ่มเกษตรกร” ดัง
ภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกปุ่ม “เพิ่มเกษตรกร” 
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เมื่อกดปุ่ม “เพ่ิมเกษตรกร”  ระบบจะแสดงหน้าจอใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาด
เกษตร ภายใต้กำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้นใหก้รอกข้อมูลของเกษตรกรให้ครบถ้วน 
หลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
ภาพแสดงหน้าใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดเกษตร  
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ในส่วนของการกรอกข้อมูลช่อง Line ID สามารถทำได้ โดยเช็ค Line ID  ของเกษตรกรให้
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดแนะนำเกษตรกรตามขั้นตอน ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเช็ค  Line ID  ของตนเอง 

 
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน ดังภาพด้านล่าง  คลิกที่

ส่วนใดของหน้าก็ได้เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป 

 
ภาพแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน 
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 หลังจากกรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงชื่อเกษตรกรที่เพิม่ข้อมูลเข้ามาใน
ระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงชื่อเกษตรกรที่จังหวัดเพิ่มข้อมูล 

 

2.2 ค้นหาชื่อสินค้า ชื่อเกษตรกร 

 เมื่อต้องการค้นหาชื่อสินค้า หรือชื่อเกษตรกร ภายในสังกัดที่จังหวัดรับผิดชอบดูแล  สามารถทำได้
โดยพิมพ์ “ชื่อสินค้า” หรือ “ชื่อเกษตรกร” เลือกประเภทที่ต้องการค้นหา หลังจากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 
ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงค้นหาชื่อสินค้า 
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 ระบบจะแสดงชื่อเกษตรกรที่ค้นหาพร้อมข้อมูล  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงชื่อเกษตรกรที่คน้หา 

2.3 ข้อมูลเกษตรกร 

 ในหน้าจัดการเกษตรกร เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จะเห็นข้อมูลเกษตรกร ประกอบด้วย ชื่อ
เกษตร ประเภทเกษตรกร ที่อยู่ของเกษตรกรตามข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล โทรศัพท์ มือ จำนวนสินค้า
ของเกษตรกรรายนั้นๆ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงข้อมูลเกษตรกร 
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2.4 เพ่ิมรายการสินค้า 

 หากเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดต้องการเพิ่มรายการสินค้าเอง  ใหท้ำการคลิกที่สัญลักษณ์          เพื่อ
เพ่ิมรายการสินค้าของเกษตรกรรายนั้นๆ ดังภาพด้านล่าง    

 
ภาพแสดงการคลิกไอคอนเพิ่มสินค้า 

 
หลังจากกดปุ่ม “เพ่ิมสินค้า” ระบบจะแสดงข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรเพ่ือให้ทำการตรวจสอบอีก

ครั้ง ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
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 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลสินค้าที่ต้องการเข้า
ร่วมโครงการฯ  ภายใต้กำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยในขั้นตอนนี้ต้องทำการกรอกข้อมูลตาม
หัวข้อ ดังต่อไปนี้  

• ข้อมูลสินค้า 

• ช่องทางการจำหน่าย 

• ช่องทางการจัดส่ง 

• ข้อมูลสินค้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องระบุข้อมูลสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ประกอบด้วย    

o ชื่อสินค้า ให้กรอกชื่อสินค้า 
o หมวดหมู่สินค้า ให้เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการขาย  
o รายละเอียด ให้กรอกอธิบายข้อมูลของสินค้าที่ต้องการขาย 
o ราคาต่อหน่วย  ให้กรอกราคาที่ต้องการต่อหน่วย 
o ราคาโปรโมชั่น  หากมีโปรโมชั่นลดราคาให้นำมากรอกที่ช่องนี้ 
o วันเริ่มโปรโมชั่น  ใหก้ำหนดวันที่เร่ิมขายสินค้าตามราคาโปรโมชั่น 
o วันสิ้นสุดโปรโมชั่น ให้กำหนดวันที่สิ้นสุดการขายสินค้าตามราคาโปรโมชั่น 
o หน่วยผลิต  ให้กรอกข้อมูลหน่วยผลิต 
o กำลังผลิตต่อเดือน  ให้กรอกข้อมูลกำลังผลิตต่อเดือน 
o ฤดูกาลจำหน่าย  ให้เลือกการจำหน่าย 
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ภาพแสดงการกรอกข้อมูลสินค้า 
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• ช่องทางการจำหน่าย เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดต้องทำการกรอกข้อมูลช่องทางการจำหน่าย 
สินค้าขิงเกษตรกร รายนั้นๆ สินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย Facebook Line Line Offial 
Instagram Lazada Shopee DGT Thailandposmart และ เว็บไซต์อื่นๆ  โดยสามารถเลือกระบุได้
มากกว่า 1 ช่องทาง  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการกรอกข้อมูลช่องทางการจำหน่าย 

 
ขั้นตอนวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง  Facebook  ให้เกษตรกรเปิดหน้าช่องทางการ

จำหน่ายทาง Facebook จากนั้นให้คัดลอก URL ไปวางในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 
ภาพแสดงวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง Facebook 
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ขั้นตอนวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง  Line  โดยวิธีการระบุ Line ID มีขั้นตอนการนำ 
Line ID มาใส่ในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการนำ Line ID มาใส่ในช่องทางการจำหน่ายของระบบ 
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ขั้นตอนวิธีการนำ URL จากช่องทางการจำหน่ายทาง Line ให้เกษตรกรเปิดหน้าช่องทางการ
จำหน่ายทาง Line จากนั้นให้คัดลอก URL ไปวางในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง Line 
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ขั้นตอนวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง  Line official    โดยวิธีการระบุ Line ID มีขั้นตอน
การนำ Line ID มาใส่ในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง Line ID  
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ขั้นตอนวิธีการนำ URL จากช่องทางการจำหน่ายทาง Line official ให้เกษตรกรเปิดหน้าช่อง
ทางการจำหน่ายทาง Line official จากนั้นให้คัดลอก URL ไปวางในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดัง
ภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง Line official 

 
ขั้นตอนวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง  instragram ให้เกษตรกรเปิดหน้าช่องทางการ

จำหน่ายทาง instragram จากนั้นให้คัดลอก URL ไปวางในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 
ภาพแสดงขั้นการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง instragram 
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ขั้นตอนวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง  Lazada ให้เกษตรกรเปิดหน้าช่องทางการจำหน่าย
ทาง Lazada จากนั้นให้คัดลอก URL ไปวางในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง Lazada 

 
ขั้นตอนวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง  Shopee ให้เกษตรกรเปิดหน้าช่องทางการจำหน่าย

ทาง Shopee จากนั้นให้คัดลอก URL ไปวางในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง Shopee 
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ขั้นตอนวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง  DGT ให้เกษตรกรเปิดหน้าช่องทางการจำหน่ายทาง 
DGT จากนั้นให้คัดลอก URL ไปวางในช่องทางการจำหน่ายของระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง DGT 

 
ขั้นตอนวิธีการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง  Thailandpostmart ให้เกษตรกรเปิดหน้าช่อง

ทางการจำหน่ายทาง Thailandpostmart จากนั้นให้คัดลอก URL ไปวางในช่องทางการจำหน่ายของ
ระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการระบุช่องทางการจำหน่ายทาง Thailandpostmart 
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• ช่องทางการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดต้องทำการกรอกข้อมูลช่องทางการจำหน่าย 
สินค้าของเกษตรกร รายนั้นๆ สินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย Kerry Express SCG Express 
J&T Express Line Man Minja Flash Express Inter express Nim express ไปรษณีย์ไทย และอื่นๆ 
ต้องระบุ โดยสามารถเลือกระบุได้มากกว่า 1 ช่องทาง  หลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังภาพ
ด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการกรอกข้อมูลช่องทางการจัดส่ง 

 
 หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงกล่องข้องความแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว”  ใหค้ลิกที่พื้นที่ว่างในหน้าจอเพ่ือทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้าในขั้นตอนต่อไป  ดังภาพ
ด้านล่าง 

 
ภาพแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน 
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• การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้า 

  เมื่อกรอกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสินค้า ช่องทางการจำหน่าย และช่องทางการจัดส่งเรียบร้อย
แล้ว เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าตามเมนูย่อย  ดังภาพด้านล่าง ดังนี้ 

▪ ข้อมูลทั่วไป  
▪ รูปหน้าปกแสดงสินค้า 
▪ รูปประกอบอื่นๆ 
▪ มาตรฐานที่ได้รับ 
▪ ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง 
▪ มาตรฐานที่ได้รับ 
▪ รายละเอียดดารจำหน่าย 
▪ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช ้

▪ ข้อมูลทั่วไป เป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ไดท้ำการบันทึกข้อมูลเข้าร่วม 
โครงการ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงข้อมูลทั่วไปของสินค้า 

 
 
 
 



21 | หน้า 
 

▪ รูปหน้าปกแสดงสินค้า  ใหใ้ส่รูปหน้าปกแสดงสินค้า เพ่ือนำไปแสดงที่หน้าเว็ปไซต์ 
ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  ให้คลิกที่ปุ่ม “เลือกดู”เพ่ือทำการเลือกภาพที่ต้องการ  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการกดปุ่มเลือกดู 

 
 จากนั้นเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม “Open” ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกรูปภาพ แล้วกดปุ่ม “Open”   
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 เมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่ม “อัพโหลด” เพ่ือนำรูปเข้าสู่ระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกภาพและ กดปุ่ม “อัพโหลด” 

 
 เมื่ออัพโหลดรูปภาพสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงรูปภาพ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงเมื่ออัพโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้ว 
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▪ รูปประกอบอื่นๆ  ใหใ้ส่รูปประกอบอื่นๆ เพื่อนำไปแสดงที่หน้าเว็ปไซต์ตลาด 
เกษตรกรออนไลน์.com  ให้คลิกที่ปุ่ม “เลือกดู”เพ่ือทำการเลือกภาพที่ต้องการ  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการคลิกปุ่มเลือกดูเพื่อใส่รูปประกอบอื่นๆ 

 
 จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม “Open”  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกรูปภาพอื่นๆ แล้วกดปุ่ม “Open”   
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เมื่อเลือกภาพแล้ว กดปุ่ม “อัพโหลด” เพ่ืออัพโหลดรูปประกอบอื่นๆ ดังรูปด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกไฟล์ภาพแล้ว กดปุ่ม “อัพโหลด” 

 
เมื่ออัพโหลดรูปภาพสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงรูปภาพ ดังภาพด้านล่าง  สามารถอัพโหลดรูป

ประกอบอื่นๆ ได้มากกว่า 1 ภาพ  

 
ภาพแสดงเมื่ออัพโหลดรูปประกอบอื่นๆ สำเร็จ 
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▪ มาตรฐานที่ได้รับ ใหใ้ส่ข้อมูลมาตรฐานของสินค้าที่ได้รับ เพ่ือนำไปแสดงที่หนา้เว็ป 
ไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  ให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมมาตรฐาน”เพื่อทำการบันทึกข้อมูล   

 
ภาพแสดงการเพ่ิมมาตรฐานสินค้า 

 
 หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือใหก้รอกข้อมูลมาตรฐานสินค้า โดยต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน หลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  

 
ภาพแสดงการกรอกข้อมูลมาตรฐานสินค้า 
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 เมื่อบันทึกข้อมูลมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูล
เรียบร้อย” คลิกที่พื้นที่ว่างที่หน้าจอ เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป ดังภาพด้านล่าง   

 
ภาพแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน 

 

 หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลมาตรฐานที่ได้รับ  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพระบบจะแสดงข้อมูลมาตรฐานที่ได้รับ 
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▪ ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง ให้บันทึกข้อมูลพิกัดตำแหน่งทีต่ั้ง  โดยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 
สามารถลากหมุดไปยังแปลงเกษตรได้  ดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพแสดงการบันทึกข้อมูลพิกัดตำแหน่ง 

 

▪ รายละเอียดการจำหน่าย เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด กรอกข้อมูลรายละเอียดการ 
จำหน่าย  ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงรายละเอียดการจำหน่าย   
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 หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดการจำหน่าย ดังรูปด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการจำหน่าย หลังกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 

▪ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช ้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด สามารถตอบข้อสงสัยจากผู้ซื้อแทน 
เกษตรกรได้  ดังภาพด้านล่าง  
 

 
ภาพแสดงเมนูข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ 
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2.5 แก้ไขข้อมูลเกษตรกร 

 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด สามารถแก้ไขข้อมูลของเกษตรกรได้ โดยเลือกที่สัญลักษณ์แก้ไข      
เพ่ือแก้ไขข้อมูลเกษตรกรได้  ดังภาพด้านล่าง 

 

ภาพแสดงการเลือกสัญลักษณ์การแก้ไขข้อมูลเกษตรกร 

 

 หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลเกษตรกร   เมื่อแก้ไขข้อมูลของเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ใหก้ด
ปุ่ม”บันทึกข้อมูล”  ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพแสดงการแก้ไขข้อมูลเกษตรกร 

 
 หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “บนัทึกข้อมูลเรียบร้อย”  ดัง
ภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงข้อความแจ้งเตือน 

2.6 ลบข้อมลูเกษตรกร 

 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด สามารถลบข้อมูลของเกษตรกรได้ โดยเลือกที่สัญลักษณ์      
เพ่ือลบข้อมูลเกษตรกรได้  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกสัญลักษณ์การลบข้อมูลเกษตรกร 
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 ระบบจะแสดงข้อความกรุณายืนยันคำส่ัง “ต้องการลบข้อมูลรายการนี้?” หากต้องการลบข้อมูล
เกษตรกรให้เลือก “ตกลง”หากไม่ต้องการลบข้อมูลเกษตรกรให้เลือก “ยกเลิก” ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการยืนยันลบข้อมูลเกษตรกร 
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บทท่ี 3  การจัดการสินค้า 
 

การจัดการสินค้า  เป็นเมนูสำหรับให้เจ้าหน้าระดับจังหวัด สามารถจัดการสินค้าของเกษตรกรที่
อยู่ภายในจังหวัดของตนเอง โดยสามารถจัดการรายการสินค้าของเกษตรกร ได้ดังนี้  
  3.1 ประเภทสินค้าและจำนวนสินค้า 

3.2 ค้นหาชื่อสินค้า ค้นหาชื่อเกษตรกร 
  3.3 กำหนดการแสดงรายการสินค้า 
  3.4 บันทึกการจำหน่าย 
  3.5 แก้ไขข้อมูลรายการสินค้า 
  3.6 ลบข้อมูลรายการสินค้า 
 เมื่อคลิกที่เมนู “จัดการสินค้า” ระบบจะแสดงข้อมูลรายการสินค้าของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ภายในจังหวัดที่ตนเองดูแล ซึ่งในส่วนของข้อมูลรายการสินค้า ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงหน้าจัดการสินค้า 
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รายละเอียดหน้าจัดการสินค้า ดังรูปด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายละเอียดหน้าจัดการสินค้า 

 
หมายเลข 1 ประเภทสินค้าและจำนวนสินค้า 
หมายเลข 2 ค้นหาชื่อสินค้า ชื่อเกษตรกร 
หมายเลข 3 ข้อมูลรายการสินค้า 
หมายเลข 4 แสดงชื่อสินค้า 

• สถานะ “แสดงข้อมูลที่หนา้เว็ปไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”  

• สถานะ “ไม่แสดงข้อมูลทีห่น้าเว็ปไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”  
หมายเลข 5 บันทึกการจำหน่าย 
หมายเลข 6 แก้ไขข้อมูลรายการสินค้า 
หมายเลข 7 ลบข้อมูลรายการสินค้า 
 

3.1 ประเภทสินค้าและจำนวนสินค้า 

 เป็นการสรุปข้อมูลรายการสินค้าภายในจังหวัดของตนเอง ว่ามีสินค้าทั้งหมดเท่าไหร่ อยู่ในหมวด
สินค้าใหม่เท่าไหร่ สินค้าเด่นเท่าไหร่ สินค้าที่ซ่อนไว้ (สินค้าที่ไม่แสดงที่หน้าเว็ปไซต์ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com) สินค้าอยู่ในหมวดข้าวและธัญพืชเท่าไหร่ สินค้าอยู่ในหมวดผักเท่าไหร่ สินค้าอยู่ในหมวด
ผลไม้เท่าไหร่ สินค้าอยู่ในหมวดไม้ดอกไม้ประดับเท่าไหร่ สินค้าอยู่ในหมวดอาหารแปรรูปเท่าไหร่ สินค้า
อยู่ในหมวดสมุนไพรเท่าไหร่ สินค้าอยู่ในหมวดผ้าและเคร่ืองแต่งกายเท่าไหร่ สินค้าอยู่ในหมวดหัตถกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เท่าไหร ่ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพแสดงประเภทสินค้าและจำนวนสินค้า 
 
3.2 ค้นหาชื่อสินค้า ช่ือเกษตรกร 
 เมื่อต้องการค้นหาชื่อสินค้า หรือชื่อเกษตรกร ภายในสังกัดที่จังหวัดรับผิดชอบดูแล  สามารถทำได้
โดยพิมพ์ “ชื่อสินค้า” หรือ “ชื่อเกษตรกร” เลือกประเภทที่ต้องการค้นหา หลังจากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 
ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงค้นหาชื่อสินค้า 

 
 ระบบจะแสดงชื่อสินค้าที่คน้หาพร้อมข้อมูล   

 
ภาพแสดงชื่อสินค้าที่ค้นหา 
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3.3 กำหนดการแสดงรายการสินค้า 
 เมื่อต้องการกำหนดรายการสินค้า ภายใต้สังกัดที่จังหวัดรับผิดชอบดูแล ให้แสดงข้อมูลในหน้าเว็ป
ไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com หรือ กำหนดให้รายการสินค้าไม่แสดงข้อมูลในเว็ปไซต์ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com สามารถกำหนดได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์       หลังรายการสินค้าที่ต้องการให้แสดง หากไม่
ต้องการแสดงรายการสินค้ารายการนั้น สามารถคลิกที่สัญลักษณ์        อีกครั้ง ระบบจะเปลี่ยนสัญลักษณ์
เป็น         ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพกำหนดรายการสินค้า “แสดง” หรือ “ไม่แสดง”ที่หน้าเว็ปไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

 

3.4 บันทกึการจำหน่าย 

 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด สามารถกรอกข้อมูลบันทึกการจำหน่ายสินค้า  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกสัญลักษณ์บันทึกการจำหน่ายสินค้า 
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ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการจำหน่าย ดังภาพด้านล่าง   

 
ภาพแสดงหน้ารายละเอียดการจำหน่าย 

 
เมื่อต้องการกรอกรายละเอียดการจำหน่าย ให้เลือกที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล”  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล 

 
 ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรายละเอียดการจำหน่าย  ให้กรอกข้อมูลวันที่ขาย  มูลค่าการขาย  
จำนวนขาย และหน่วย  จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมลู”  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงหน้าการกรอกข้อมูลรายละเอียดการจำหน่าย 
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 หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดการจำหน่าย ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการจำหน่าย หลังกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 

3.4 แก้ไขข้อมูลรายการสินค้า 

 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด สามารถแก้ไขข้อมูลของเกษตรกรได้ โดยเลือกที่สัญลักษณ์แก้ไข      
เพ่ือแก้ไขข้อมูลเกษตรกรได้  ดังภาพด้านล่าง 

 

ภาพแสดงการเลือกสัญลักษณ์การแก้ไขข้อมูลรายการสินค้า 

 
 

 หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายการสินค้า โดยสามารถแก้ไขในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป 
รูปหน้าปกแสดงสินค้า รูปประกอบอื่นๆ มาตรฐานที่ได้รับ ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง รายละเอียดการจำหน่าย 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช ้ เมื่อแก้ไขข้อมูลรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ใหก้ดปุ่ม”บันทึกข้อมูล”  ดังภาพ
ด้านล่าง 
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ภาพแสดงการแก้ไขข้อมูลรายการสินค้า 

 
 หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”  ดัง
ภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงข้อความแจ้งเตือน 

 
 ระบบจะแสดงข้อความกรุณายืนยันคำส่ัง “ต้องการลบรายการนี้?” หากต้องการลบข้อมูล
เกษตรกรให้เลือก “ตกลง”หากไม่ต้องการลบข้อมูลเกษตรกรให้เลือก “ยกเลิก” ดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพแสดงการยืนยันลบข้อมูลเกษตรกร 
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3.6 ลบข้อมลูรายการสินค้า 

 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด สามารถลบข้อมูลของเกษตรกรได้ โดยเลือกที่สัญลักษณ์      
เพ่ือลบข้อมูลรายการสินค้าได ้ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกสัญลักษณ์การลบข้อมูลเกษตรกร 

 
ระบบจะแสดงจอยืนยันการลบสินค้า โดยต้องระบุสาเหตุที่ต้องการลบข้อมูลว่าลบเพราะสินค้าไม่

มีคุณภาพ หรือลบเพราะสินค้าหมด  จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงหน้ายืนยันการลบสินค้า 
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บทท่ี 4 รายการรออนมุัต ิ

 
 การจัดการรายการรอนุมัติข้อมูล เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเมื่อทำการเข้าสู่ระบบ หากมีเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดของตนได้ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  ระบบจะแสดงหน้า
รายการรออนุมัติพร้อมแสดงตัวเลขด้านหลังเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีรายการรออนุมติจำนวนกี่รายการ  ดัง
ภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงหน้ารายการรออนุมัติ 

 
 เมื่อคลิกที่เมนู “รายการรออนุมัติ” ระบบจะแสดงขอ้มูลของของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ภายใตจ้ังหวัดที่ตนดแูล  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายละเอียดหน้ารายการรออนุมัติ 
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หมายเลข 1 ค้นหาตามสถานะ ประกอบด้วย 5 สถานะด้วยกัน คือ รอดำเนินการ  
รายการใหม่ รอเกษตรกรแก้ไข รอเกษตรจังหวัดพิจารณา  
และอนุมติเรียบร้อย 

หมายเลข 2 แสดงข้อมูลเกษตรกรที่สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ 
หมายเลข 3 ดูตัวอย่างของสินค้าก่อนอนุมัติข้อมูล 
หมายเลข 4 ส่วนอนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
หมายเลข 5 ส่งรายการสินค้าที่ขอรออนุมัติออกไฟล์ PDF เพ่ือพิจารณา 

  
 สามารถพิมพ์ข้อมูลของรายการสินค้าของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยให้เลือกที่
ไอคอนดูตัวอย่าง หรือหากต้องการพิมพ์ข้อมูลเพ่ือนำไปประชุมสามารถกดที่ปุ่ม “ส่งออกไฟล์ PDF” ดัง
ภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการดูรายการสินค้าขิงข้อมูลเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 
 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด สามารถอนุมัติเกษตรกเข้าร่วมโครงการ โดยใหเ้ลือกที่ไอคอนดำเนินการ     
        ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการอนุมัติข้อมูลเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
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 หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการอนุมติ โดยในส่วนนี้สามารถแจ้งข้อเสนอแนะให้
เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา  
ระบบจะแสดงข้อมูล ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายละเอียดข้อมูลหน้ารายการอนุมัติ 

 
หมายเลข 1 เจ้าหน้าที่จังหวัดกรอกข้อเสนอแนะเพ่ือส่งให้เกษตรกร  
หมายเลข 2 เมื่อเกษตรกรตอบกลับจะแสดงข้อความ 
หมายเลข 3 กดปุ่มเพื่อส่งกลับแก้ไข 
หมายเลข 4 กดปุ่มเพื่ออนุมัติรายการ 
หมายเลข 5 กดปุ่มเพื่อปิดหน้าต่าง 

 
เมื่อคลิกส่งกลับเพื่อแก้ไข จะเป็นการส่งให้เกษตรกรแก้ไขข้อมูล  เมื่อคลิกอนุมัติรายการ  ระบบ

จะแสดงข้อความแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงข้อความแจ้งเตือน 
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บทที่ 5  รายงาน 
 

 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดสามารถ เรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบโครงการตลาดเกษตรกรออนไลน์.
com โดยสามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี ้
  5.1  รายงานจำนวนสินค้า รายกลุ่มสินค้า 
  5.2  รายงานคะแนนความนิยมของสินค้า 
  5.3  รายงานเข้าชมเว็ปไซต์ รายเดือน 
  5.4  รายงานเข้าชมเว็ปไซต์ รายปี 
  5.5  รายงานการแสดงความคิดเห็น 
  5.6  รายงานมาตรฐานสินค้า 
  5.7  รายงานสรุปการขายตามชนิดสินค้า 
  5.8  รายงานบันทึกการขายรายสัปดาห์ 
 
 เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด สามารถเลือกดูรายงานได้ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายการรายงาน 
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5.1  รายงานจำนวนสินค้า  รายกลุ่มสินค้า 

 รายงานจำนวนสินค้า รายกลุ่มสินค้า จะแสดงข้อมูลสรุปกลุ่มสินค้า และแสดงตารางกลุ่มสินค้า
พร้อมด้วยจำนวนรายการสินค้าของแต่กลุ่มสินค้า โดยสามารถส่งออกเป็นไฟล์  XLS  ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงรายงานจำนวนสินค้า รายกลุ่มสินค้า 
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5.2  รายงานคะแนนความนิยมของสินค้า 

 รายงานคะแนนความนิยมของสินค้า  จะแสดงข้อมูล  10  อันดับสินค้าที่มีการเข้าชมสูงสุด  และ  
10  อันดับสินค้าที่มียอดขายสูงสุด  ในรูปแบบแผนภูมิ  และในรูปแบบตาราง สามารถส่งออกรายงานเป็น
ไฟล์  XLS ได้  ดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพแสดงรายงานคะแนนความนิยมของสินค้า 
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5.3  รายงานเข้าชมเว็ปไซต์ รายเดือน 

 รายงานเข้าชมเว็ปไซต์ รายเดือน  จะแสดงข้อมูลรายงานการเข้าชมเว็ปไซต์รายเดือน  ในรูปแบบ
แผนภูมิและในรูปแบบตาราง  สามารถส่งออกเป็นไฟล์  XLS ได้  ดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพแสดงรายงานเข้าชมเว็ปไซต์รายเดือน 
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5.4  รายงานเข้าชมเว็ปไซต์รายปี 

 รายงานเข้าชมเว็ปไซต์รายปี  จะแสดงข้อมูลรายงานการเข้าชมเว็ปไซต์รายปี  ในรูปแบบแผนภูมิ
และในรูปแบบตาราง  สามารถส่งออกเป็นไฟล์  XLS ได้  ดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพแสดงรายงานเข้าชมเว็ปไซต์รายปี 
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5.5  รายงานการแสดงความคิดเห็น 

 รายงานการแสดงความคิดเห็น  จะแสดงข้อมูลชื่อสินค้า  จังหวัด  หมวดหมู่สินค้า  จำนวนความ
คิดเห็น  จำนวนตอบกลับ  วันที่แสดงความคิดเห็นล่าสุด  สามารถส่งออกเป็นไฟล์ XLS ได้ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายงานการแสดงความคิดเห็น 

 

5.6  รายงานมาตรฐานสินค้า 

 รายงานมาตรฐานสินค้า  จะแสดงข้อมูลชื่อสินค้า  จังหวัด  หมวดหมู่สินค้า  มาตรฐานสินค้าที่
ได้รับ  สามารถส่งออกเป็นไฟล์ XLS ได้ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายงานมาตรฐานสินค้า 
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5.7  รายงานสรุปการขายตามชนิดสินค้า 

 รายงานสรุปรายละเอียดการขายตามชนิดสินค้า  จะแสดงข้อมูลจังหวัด  ช่ือสินค้า  ยอดขาย
ทั้งหมด  รายละเอียดการขายซึ่งแสดงข้อมูลเป็นรายสัปดาห์  สามารถส่งออกเป็นไฟล์ XLS ได้ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายงานสรุปรายละเอียดการขายตามชนิดสินค้า 
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5.8  รายงานบันทึกการขายรายสัปดาห์ 

 รายงานบันทึกการขายรายสัปดาห์  จะแสดงข้อมูลจังหวัด  ชื่อสินค้า  ยอดขายทั้งหมด  
รายละเอียดการขายซึ่งแสดงข้อมูลเป็นรายสัปดาห์  สามารถส่งออกเป็นไฟล์ XLS ได้ ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายงานบันทึกการขายรายสัปดาห์ 
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บทที่ 6  ออกจากระบบ 

 
เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย และต้องการออกจากระบบ ให้คลิกที่มุมขวาบน และกดปุ่ม “ออกจาก

ระบบ”  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการออกจากระบบ 

 

 หลังจากคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการแสดงหน้าดังรูปด้านล่าง 

 
ภาพแสดงหลังกดปุ่ม “ออกจากระบบ” 

 


