
Mobile Version II



หัวข้อการใช้งานระบบ

• วิธีการติดต้ัง
• การเข้าใช้งานระบบ
• เมนูหลัก
• การสร้างข้อมูลใหม่
• เมนูค้นหา keyword
• การแก้ไขข้อมูล
• เมนูค้นหาในเครื่อง
• เมนูค้นหาโดยแบบฟอร์มพิเศษ
• เมนูดาวน์โหลดข้อมูล



การติดตั้ง LBIS Mobile Application

1. เลือก Browser Safari  

2. กรอก URL : download.ecartstudio.com/dof/mobileapp

3. เลือกที่ “LBIS”

4. เลือกที่ข้อ 2. Application Version 2.X.XX แล้วกดที่ค าว่า install

5. กดปุ่ม “ติดตั้ง”

6. เมื่อระบบติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กดที่ Application

7. กดปุ่ม “เชื่อถือได”้

8. ระบบเข้าสู่หน้าจอการ Activate โดยแต่ละเครื่องต้องกรอก Activate Key ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น ios@dof04       

9. กดปุ่ม “Activate”

10. เมื่อ Activate ผ่านแล้ว กดปุ่ม “Go to Application”

11. ระบบเข้าสู่หน้าจอ Login โดย กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน



การติดตั้ง LBIS Mobile Application

1. เข้า web browser ไปท่ี URL:
http://download.ecartstudio.com/dof/mobileapp/

2. เข้าไปที่ Folder LBIS -> Install เพื่อท าการ Download File ลงเครื่อง 
ใช้ส าหรับติดตั้ง Application

http://download.ecartstudio.com/supalai/mobileapp/


การติดตั้ง LBIS Mobile Application (กรณี iOS 9.X.X ขึ้นไป)

1.เลือก “ทั่วไป”

2. เลือก “โปรไฟล์

3. เลือก “ECARTSTUDIO COMPANY”



การติดตั้ง LBIS Mobile Application (กรณี iOS 9.X.X ขึ้นไป)

4. แตะที่ “เชื่อถือ”



เมื่อท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิด Application จะพบหน้าจอเพื่อให้
กรอก Activate key ที่ได้รับจากทีมผู้พัฒนา และกด Activate key เพื่อเป็น
การลงทะเบียน (สามารถใช้ได้ 1 Activate key ต่อ 1 เครื่องเท่าน้ัน) และรอ
ระบบท าการ Loading theme จนเสร็จสิ้น

การติดตั้ง LBIS Mobile Application



การติดตั้ง LBIS Mobile Application

ให้ท าการ Login ด้วย Username และ Password ของผู้ใช้ จากนั้น ให้
ท าการกดอนุญาตเพื่อเปิดใช้งานต าแหน่ง เสร็จสมบูรณ์ส าหรับการติดตั้ง LBIS 
Mobile Application



การเข้าใช้งานระบบ
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1. กรอกชื่อผู้ใช้
2. รหัสผ่าน
3. เปลี่ยนภาษา
4. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

หน้า log in
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1. กรอกช่ือผู้ใช้
2. รหัสผ่าน
3. เปลี่ยนภาษา
4. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

หน้า log in



เมนูหลัก



• เปลี่ยนรหัสผ่าน
• ล้างเครื่อง
• ออกจากระบบ

เมนู “สร้างจุดข้อมูล”
ใช้ส าหรับสร้างข้อมูลใหม่ แบบไม่มี

ข้อมูลตั้งต้น

เมนู “ค้นหาในเคร่ือง”
หลังจากท าข้อมูลครัวเรือนและบันทึกข้อมูลไว้

ในอุปกรณ์แล้วระบบจะเก็บข้อมูลที่ท าไว้ในเมนู 
“ค้นหาในเคร่ือง” ก่อน เพ่ือรอกดส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบ

ดูพิกัดปัจจุบันของอุปกรณ์
และตรวจสอบค่าความแม่นย าของ
ระบบระบุพิกัด (GPS)

ปุ่ม “ตั้งค่า”          
• เลือกภาษา
• เปิด-ปิดการใช้ข้อมูลออนไลน์

เมนู “ค้นหา Keyword”
ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลครัวเรือน

ตั้งต้นที่ต้องการ เพ่ือน ามาท าค่า
พิกัดและแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ

เมนู “ค้นหาโดยแบบฟอร์มพิเศษ”
ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูล โดยใช้รายละเอียด

แบบฟอร์มภายในระบบเป็นข้อมูลในการ
ค้นหา

แนะน าเมนูหลัก

เมนู “ดาวน์โหลดข้อมูล”
ในกรณีที่ออกพื้นที่และไม่มีสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต สามารถใช้เมนูเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล
เก็บไว้ในเครื่อง iPad แต่ในข้ันตอนการดาวน์
โหลดข้อมูลจะต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต



เมนูสร้างข้อมูลใหม่



เมนูสร้างข้อมูลใหม่

การสร้างจุดข้อมูล
ใช้สร้างจุดใหม่ : กรณีท่ียังไม่เคยมีจุดข้อมูลอยู่ในระบบ



เลือกปุ่ม        เพื่อท าการปัก
หมุดในต าแหน่งปัจจุบัน

เมนูสร้างข้อมูลใหม่ : การเพิ่มจุดพิกัด



หมายเหตุ : รายละเอียดที่กรอก จะเปลี่ยนไปตามประเภทข้อมูลที่เลอืก

เมนูสร้างข้อมูลใหม่ : การเพิ่มจุดพิกัด



เมนูสร้างข้อมูลใหม่ : เพ่ิมรูปภาพ



เมนูสร้างข้อมูลใหม่ : เพ่ิมแบบฟอร์ม

หมายเหตุ : แบบฟอร์มที่กรอก จะเปลี่ยนไปตามประเภทข้อมูลที่เลือก



เมนูสร้างข้อมูลใหม่ : บันทึกข้อมูล



เมนูสร้างข้อมูลใหม่ : บันทึกข้อมูล

จ านวนตัวเลขที่แสดงอยู่บนมุมขวาบนของเมนู “ค้นหาในเคร่ือง”       

คือ จ านวนข้อมูลที่บันทึกภายในตัวเครื่อง ซึ่งเป็นเมนูรองรับ กรณี ที่ยัง
ไม่พร้อมท าการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ เนื่องจากไม่มีสัญญาณ Internet 



เมนูค้นหา KEYWORD



1. เมนูค้นหา Keyword สามารถค้นหาข้อมูลได้ 2 วิธี ดังนี้
• ค้นหาโดยการกรอกค าค้นและ/หรือ เลือกเงื่อนไขต่าง ๆ
• ค้นหาข้อมูลจากรัศมีรอบต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

เมนูค้นหา Keyword



ซ่อนผลการค้นหาบนแผนที่ 

ตั้งค่าแผนที่ 

ดูต าแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ 

ส าหรับดูผลการค้นหา หลังจากค้นหาข้อมูล

เมนูค้นหา Keyword

ส าหรับเลือกเงื่อนไขในการค้นหา



เมนูค้นหา Keyword : การตั้งค่าการใช้งานแผนที่



• ค้นหาข้อมูลจากรัศมีรอบต าแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้

เมนูค้นหา Keyword (อธิบายเพิ่มเติม) : ระบบสามารถท าการค้นหาได้ 2 แบบ คือ ค้นหาด้วยการใส่เงื่อนไข และค้นหาโดยรัศมี

กรณีค้นหาโดยการกรอกค าค้นและ/หรือเลือกเงื่อนไข
ต่าง กรอกค าค้น และ/หรือเลือกเงื่อนไขต่าง ๆ ตาม
ต้องการ
• ค าค้นหา
• เลือกพ้ืนที่ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล
• เงื่อนไขอื่น ๆ
• ล าดับผลการค้นหา
กดปุ่ม “ค้นหา”

หมายเหตุ:
• หากก าลังใช้งานออนไลน์อยู่ ระบบจะแสดงปุ่ม “ค้นหา”
• หากก าลังใช้งานออฟไลน์ ระบบจะแสดงปุ่ม “ค้นหาแบบออฟไลน์”



กรณีค้นหาข้อมูลจากรัศมีรอบต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้
1. กดปุ่มลูกศร       ระบบจะแสดงจุดสฟี้าบนแผนท่ี 
แสดงต าแหน่งปัจจุบันของท่าน
2. กดปุ่ม “ใส่เงื่อนไข”
3. กดปุ่มเปิดตรงส่วนค้นหาโดยรัศมี
4. เลื่อนปรับความยาวรัศมีตามต้องการ
5. กดปุ่ม “ค้นหา”
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เมนูค้นหา Keyword : ค้นหาโดยรัศมี



ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูป

เมนูค้นหา Keyword : การแสดงผลการค้นหา – ค้นหาโดยรัศมี



เมนูค้นหา Keyword : การแสดงผลการค้นหา – ค้นหาโดยรัศมี:

สรุป การค้นหาข้อมูล ใช้เพ่ือ
1. ใช้เรียกดูข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ
2. เรียกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข



การแก้ไขข้อมูล



หลังจากท าการค้นหาข้อมูล จากน้ันท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ โดย...

1. เลือกรายการผลการค้นหาด้านล่าง โดยเลือกแตะจุดที่ไม่มพีิกัด
2. กดปุ่ม “!”

การแก้ไขข้อมูล : เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลที่ท าการค้นหา (หลังจากท าการค้นหาในเมนูค้นหาข้อมูล)  



การแก้ไขข้อมูล : การแก้ไข/การเพ่ิมจุด

1 เลือกปุ่ม “แก้ไข” เมื่อ
ต้องการแก้ไขข้อมูล

2

เลื่อนแผนที่เพื่อปักหมุดใน
ต าแหน่งใหม่



รายละเอียด คือ ข้อมูลที่ส าคัญต่าง ๆ ของจุดข้อมูล
กรณีตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าหน้า “รายละเอียด” กรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สามารถกรอกหรือแก้ไขข้อมูลได้

การแก้ไขข้อมูล : การแก้ไข/การเพ่ิมรายละเอียด



การแก้ไขข้อมูล : การแก้ไข/การเพ่ิมรูปภาพ



การแก้ไขข้อมูล : การแก้ไข/การเพ่ิมแบบฟอร์ม



บันทึกข้อมูลในเครื่อง : บันทึกข้อมูลลงภายในเครื่อง แต่ยังไม่ออกไปยังหน้าเมนู
หลัก 

บันทึกข้อมูลรอการส่ง : บันทึกข้อมูลลงภายในเครื่อง และกลับไปยังหน้าการ
ค้นหาข้อมูล (ใช้ในกรณี เครื่องมือสื่อสารยังไม่สามารถต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตท า
การบันทึกไว้ภายในเครื่องเพื่อรอการส่งข้อมูล)

บันทึกข้อมูลทันที : บันทึกข้อมูล และท าการส่งข้อมูลเข้าระบบทันที (ใช้ในกรณีที่
เครื่องมือสื่อสารมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต)

ยกเลิก : ยกเลิกการบันทึก

การแก้ไขข้อมูล : การบันทึกข้อมูล



เมนูค้นหาในเครื่อง



ค้นหาในเครื่อง : เมื่อท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องท าการอัพเดทข้อมูลโดยการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยการเข้าเมนู “ค้นหาในเครื่อง”

ค้นหาโดยการกรอกค าค้นหา

ค้นหาจากหมวดของข้อมูล

เมนูส่งข้อมูล ใช้ส าหรับส่งข้อมูลเข้าสู่แม่ข่าย โดย
สามารถเลือกส่งข้อมูลทลีะรายการ หรือจะส่งข้อมูล
พร้อมกันทุกรายการกไ็ด ้เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลก็จะ
ถูกน าออกจากเคร่ือง iPad ทันที
หมายเหตุ หากมีปัญหาเร่ืองสัญญาณอินเทอร์เน็ต ส่ง
ข้อมูลไม่ส าเร็จ ข้อมูลจะยังคงอยู่ในเคร่ือง iPad



ค้นหาในเครื่อง : ท าการเลือกข้อมูลที่ต้องการส่ง โดยการใช้นิ้วแตะบริเวณบรรทัดของข้อมูลที่ต้องการส่ง

เริ่มต้นอัพโหลด
กดปุ่ม เพื่อท ำกำรเริ่มต้นอัพโหลดข้อมูลเขำ้สู่

ระบบ 



ค้นหาในเครื่อง : การส่งข้อมูล



เมนูค้นหาโดยแบบฟอร์มพิเศษ



เมนูค้นหาฟอร์มพิเศษส าหรับค้นหาฟอร์มพิเศษ 
เพื่อเรียกดูข้อมูลฟอร์มที่อยู่ในข้อมูลจุด

การค้นหาโดยแบบฟอร์มพิเศษ



การค้นหาโดยแบบฟอร์มพิเศษ : เลือกเงื่อนไข

เลือกฟอร์ม : เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการค้นหา

เลือกโซน : เลือกบริเวณที่ต้องการค้นหา

เลือกหมวด : เลือกหมวดที่ต้องการค้นหา

ค าค้นหา : กรอกค าค้นหาที่ต้องการค้นหา



การค้นหาโดยแบบฟอร์มพิเศษ : การแสดงผลการค้นหา

สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล 
และ สามารถแก้ไขข้อมูล 

โดยสามารถท าตามขั้นตอน การแก้ไขข้อมูล



การค้นหาโดยแบบฟอร์มพิเศษ : การแสดงผลการค้นหา

สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล 
และ สามารถแก้ไขข้อมูล 

โดยสามารถท าตามขั้นตอน การแก้ไขข้อมูล



เมนูดาวน์โหลดข้อมูล



เมนูดาวน์โหลดข้อมูล

ในกรณีท่ีออกพ้ืนท่ีและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เมนูนี้ดาวน์
โหลดข้อมูลเก็บไว้ในเครื่อง iPad แต่ในขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล
จะต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
เมื่อใช้งานภาคสนามสามารถดึงข้อมูลที่

ดาวน์โหลดไว้น ามาใช้งานได้เมื่อไม่มีสัญญาณ อินเทอร์เน็ต โดยตั้งค่าใช้
ข้อมูล Offline

** ดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 100 Records



เมนูดาวน์โหลดข้อมูล

ตัวอย่างการตั้งค่า Offline
• ท าการดาวน์โหลดข้อมูลไว้ในเครื่อง
• กดปุ่มตั้งค่า > ใช้ข้อมูล Offline

เพื่อให้แอปพลิเคชันค้นหาข้อมูลที่ดาวน์โหลดเมื่อ
สักครู่นี้จากในเครื่อง



เมนูดาวน์โหลดข้อมูล : การค้นหาข้อมูล Offline



เมนูดาวน์โหลดข้อมูล : แสดงผลการค้นหา

หลังจากตั้งค่า Offline เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือเขา้ไปที่เมนู
ค้นหาโดยค าส าคัญ จะพบค าว่า                      

เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะค้นหาข้อมูลจากท่ีผู้ใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล
ไว้ โดยไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต



เมนูดาวน์โหลดข้อมูล : กรณีเลิกใช้งานการดาวน์โหลดข้อมูล

กรณีเลิกใช้งานการดาวน์โหลดข้อมูล ให้ท่านลบก้อนข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาในหน้าดาวน์โหลดข้อมูล เนื่องจากหากเก็บก้อนข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในเครื่อง จะท าให้หน่วยความจ าเครื่องเต็ม

การลบก้อนข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา

1.ปัดปุ่ม Refresh ไปทางซ้าย

2.กดปุ่ม Delete 




