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บทที ่๑ การเข้าสู่ระบบ 

๑. เปิดโปรแกรม Browser เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer 
เป็นต้น จากนั้นก าหนด URL ไปที่ https://member.ttaa.or.th 

๒. ระบบจะแสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ จากนั้นกรอก Username และ Password ของ 
Admin และคลิก Login 

 
รูปที่ ๑-๑ แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 

 

รูปที่ ๑-๒ แสดงหน้าจอการใช้งานส าหรับ User  
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บทที ่๒ Register New Member 
เป็น Menu ส าหรับการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน 

๑. เมื่อต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิก Register New Member ระบบจะแสดงหน้าจอการสมัคร
สมาชิก 

 
รูปที่ ๒-๑ แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก 

๒. กรอกข้อมูล และกด Register ระบบจะท าการบันทึกข้อมูล และส่ง Email เพ่ือยืนยันการสมัคร
สมาชิก ไปยัง Email ที่ท าการระบุ 

 
รูปที่ ๒-๒ แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก  
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๓. ตรวจสอบ Email และคลิก เปิดการใช้งาน ระบบจะท าการเปิดการใช้งาน User ที่ท าการ
ลงทะเบียนไว้ 

 

 
รูปที่ ๒-๓ แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก 
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บทที ่๓ Standard Menu 

๑. My Profile 

ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ที่ท าการ Login ได้ โดย 

๑. คลิกท่ีชื่อที่แสดงในแถบด้านซ้าย ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของ User 

๒. ท าการแก้ไขข้อมูล และคลิก Save ระบบจะท าการ Update ข้อมูลของผู้ที่ท าการ Login 

 
รูปที่ ๓-๑ แสดงหน้าจอการ Update My Profile 

๒. Sign out 

สามารถออกจากระบบได้ โดยคลิกที่ชื่อแสดงด้านบน และคลิก  ระบบจะท าการกลับไปยังหน้าจอ
การเข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่ ๓-๒ แสดงหน้าจอการ Sign out 
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บทที ่๔ Register 
เป็น Menu ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียน 

๑. เมื่อท าการ Log in ส าเร็จ คลิกปุ่ม Register ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียน 

 
รูปที่ ๔-๑ แสดงหน้าจอการลงทะเบียน 

๒. กรอกข้อมูล (โดยต้องระบุ Required Field ให้ครบถ้วน) และคลิก ยืนยันการบันทึกข้อมูล 
จากนั้นกด Save ระบบจะท าการบันทึกข้อมูล Show Tab Verified Document 

 
รูปที่ ๔-๒ แสดงหน้าจอการลงทะเบียน  



สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
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๓. กรอกข้อมูล (โดยต้องระบุ Required Field ให้ครบถ้วน) และคลิก ยืนยันการบันทึกข้อมูล 
จากนั้นกด Save  ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ และส่งเรื่องไปยังระบบหลังบ้าน 

 

 
รูปที่ ๔-๓ แสดงหน้าจอการลงทะเบียน 
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๔. ที่หน้า Home ระบบจะแสดงปุ่ม Verified Doccument แทนที่ปุ่ม Register โดยเมื่อคลิก 
ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงทะเบียน และ Status ของการลงทะเบียน 

 

รูปที่ ๔-๔ แสดงหน้าจอ Main Page 

 

๕. หลังจากกรอกข้อมูลใน Tab Member Info และ Verified Doc เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเลือก 
tab Status เพ่ือท าการ Submit ด้านขวา (ส่งเรื่องให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล)  

- กรณีกด Save จะเป็นการบันทึกข้อมูล 

- กรณีกด Submit จะเป็นการส่งเรื่องให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ 

 
รูปที่ ๔-๕ แสดงหน้าจอการลงทะเบียน Tab : Status รอการ Submit 
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๖. หลังจากนั้นกด Submit ให้รอผู้ดูแลระบบตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเสร็จระบบ จะท าการส่งอีเมล 
( ที่ก าหนดในหน้า My Profile ) เพ่ือแจ้งเตือนสถานะการอัพเดทโดยจะเกิด สถานะได้ 2 กรณี
ได้แก่ 

- กรณี Approve ระบบจะแจ้งเตือนสถานะอัพเดทและ ส่ง Invoice ให้ช าระเงินไปยังอีเมล์ ( 
ที่ก าหนดใน My Profile )  หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ Payments History 

- กรณี Reject ผู้ดูแลระบบจะแจ้งหมายเหตุให้ผู้ใช้งานท าการแก้ไข และเมื่อแก้ไขเสร็จ ให้ท า
การกด Submit เพ่ือส่งเรื่องของผู้ดูแลระบบตรวจสอบอีก ( ระบบจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะ Approve ) โดยสามารถตรวจสอบสถานะและหมายเหตุได้ใน Tab : Status 

 

รูปที่ ๔-๖ แสดงหน้าจอการลงทะเบียน Tab : Status 

๗. หลังจากผู้ดูแลระบบท าการ Approve ให้เช็คท่ี Menu Payments History ท าการช าระเงิน (ดู
ขั้นตอน การช าระเงินที่ หัวข้อ Payments History) 

๘. เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้วให้ท าการรอผู้ดูแลระบบตรวจสอบการช าระเงิน สถานะของ Invoice 
จะเป็น (Waiting for Approve) 

๙. กรณผีู้ดูแลระบบท าการ Approve Payments ระบบจะท าการสร้าง License และผู้ใช้งาน 
(USER) สามารถ Download License ได้ที่หน้า Main Page และ Verified Doc 
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รูปที่ ๔-๗ แสดงหน้าจอข้อมูลส่วน License 

๑๐. กรณี License   ใช้งานอยู่ Status จะเป็น Active 

๑๑. กรณี License หมดอายุ Status จะเป็น Expired 

บทที ่๕ Verified Doccument 
เป็น Menu ส าหรับการจัดการและแสดง Status ของการลงทะเบียน 

๑. คลิก Verified Doccument ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารการลงทะเบียน 

 
รูปที่ ๕-๑ แสดงหน้าจอข้อมูลส่วน License 

๒. สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยเลือก Tab ที่ต้องการ และท าการแก้ไขข้อมูลจากนั้นยืนยัน และ 
Save ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลที่ท าการแก้ไข 
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๓. ที่ Tab Status ระบบจะแสดง Status ของเอกสารการลงทะเบียน 

 
รูปที่ ๕-๒ แสดงหน้าจอส่วน Status  



สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
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บทที ่๖ Main Page 
เป็น Menu ส าหรับกลับมายัง Main Page ของระบบ 

๑. Main Page 

๑. คลิก Main Page ระบบจะแสดงหน้าจอ Main Page 

 
รูปที่ ๖-๑ แสดงหน้าจอ Main Page 

๒. Course / Events และ News เมื่อคลิก View all ระบบจะแสดงรายการคอร์ส และข่าวทั้งหมด 

๒. Course / Events 

๑. ในส่วนของ Course / Events  ท าการเลือกระบบจะแสดงรายละเอียดของ Course / Events 

 
รูปที่ ๖-๒ แสดงหน้าจอรายละเอียดของ Course 
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๒. หากมีการเปิดให้ส ารองที่นั่ง (ลงทะเบียน) หากต้องการเข้าร่วมจะต้องท าการลงทะเบียนโดยคลิก
ที่ส ารองท่ีนั่ง 

 
รูปที่ ๖-๓ แสดงหน้าจอรายละเอียดของ Course (ส ารองที่น่ัง) 

๓. หากมีค่าใช้จ่ายระบบจะให้กรอกข้อมูลออกใบแจ้งหนี้ Invoice (ระบบจะส่ง Invoice   ไปยัง 
อีเมลที่ระบุในฟอร์ม) 

 
รูปที่ ๖-๔ แสดงหน้าจอฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี ้

๔. ในการลงทะเบียน หรือซื้อบัตรร่วมจะมี ลักษณะของฟอร์มกรอกข้อมูล 3   แบบ ได้แก่  

- ลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย (กรอกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนรายบุคคล)     

 
รูปที่ ๖-๕ แสดงหน้าจอลงทะเบยีนไม่มีค่าใช้จ่าย 
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- ลงทะเบียนมีค่าใช้จ่าย (กรอกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนรายบุคคล พร้อมทั้งเลือกซื้อบัตรเข้า
ร่วมงานส าหรับบุคคลนั้น 1 รายชื่อ / 1 ใบ ) 

 

 
รูปที่ ๖-๖ แสดงหน้าจอลงทะเบยีนมีค่าใช้จ่าย 

- ไม่ต้องลงทะเบียนมีค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะรายชื่อผู้ท าการสั่งซื้อ และท าการเลือกบัตรเข้า
ร่วมงาน) 

 
 รูปที่ ๖-๗ แสดงหน้าจอไมต่้องลงทะเบียนมีค่าใช้จ่าย 

 



สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
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๕. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท าการกดยืนยัน (Submit) ระบบจะท าการส่ง Invoice ไป
ทางอีเมล (ที่กรอกในฟอร์มใบแจ้งหนี้) หลังจากนั้นหากมีค่าใช้จ่ายให้ท าการช าระเงิน (ดูขั้นตอน
ต่อไปได้ที่ Payment History ) 

 

 
รูปที่ ๖-๘ แสดงหน้าจอตัวอย่างอเีมลใบแจ้งหนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
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๓. News 

๑. ในส่วนของ News ท าการเลือกข่าว ระบบจะแสดงรายละเอียดของข่าว 

 
รูปที่ ๖-๙ แสดงหน้าจอรายละเอียดของข่าว 

บทที ่๗ Payments History 
เป็น Menu ส าหรับแสดงประวัติการช าระเงิน 

๑. คลิก Payments History ระบบจะแสดงรายการ Payments History 

 
รูปที่ ๗-๑ แสดงส่วนจัดการ Payments History 



สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 

 

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ   ๑๖ 
https://member.ttaa.or.th 

๑. ค้นหาข้อมูล 
๑. สามารถค้นหาข้อมูลด้วย Invoice No., Title, Tax No., Tax Name ได้โดยระบุข้อมูลและคลิก

ปุ่ม   
๒. สามารถเลือก Status และปีของรายการ Payment ได้โดยคลิกเลือกข้อมูลด้านหลัง 

 
รูปที่ ๗-๒ แสดงหน้าจอการกดค้นหาข้อมูล 

 

๒. แสดงข้อมูลและจ่ายเงินออนไลน์ 

๑. ที่รายการ Payments คลิกเลือก Payments ระบบจะแสดงรายละเอียดของ Payments 

 
รูปที่ ๗-๓ แสดงหน้าจอคลิกแกไ้ขข้อมูล Payments 
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๒. กรณี Status ของรายการเป็น Waiting For Payment ระบบจะแสดงปุ่ม คลิกเพ่ือช าระเงิน 
(กรณีสามารถจ่ายเงินออนไลน์ได้) 

 
รูปที่ ๗-๔ แสดงหน้าจอปุ่มช าระเงิน 

๓. เมื่อคลิกปุ่มช าระเงิน ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุข้อมูลการช าระเงิน 

 
รูปที่ ๗-๕ แสดงหน้าจอการช าระเงิน 
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๔. เมื่อท าการช าระเงินเรียบร้อย ระบบจะเปลี่ยนสถานะ Payments Transaction เป็น  Payment 

Successful และ Invoice ในหน้า Payments History จะเปลี่ยนเป็น Waiting for approve  
หมายถึง รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการช าระเงิน  

 
รูปที่ ๗-๖ แสดงหน้าจอสถานะ เมือ่ช าระเงินส าเร็จ 

๕. กรณีเจ้าหน้าที่ท าการ Approve รายการเรียบร้อย ระบบจะเปลี่ยนสถานะของรายการเป็น 
Success เป็นการสิ้นสุดรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 

 

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ   ๑๙ 
https://member.ttaa.or.th 

๓. แสดงข้อมูลและช าระเงินแบบออฟไลน์ (โอนเงิน) 

๑. ที่รายการ Payments คลิกเลือก Payments ระบบจะแสดงรายละเอียดของ Payments 

 
รูปที่ ๗-๗ แสดงหน้าจอคลิกแกไ้ขข้อมูล Payments 

๒. หลังจากนั้นให้สังเกตสถานะจะเป็น Waiting for payment ให้ท าการช าระเงิน โดยการโอนเงิน 
หลังจากนั้นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมสลิปการโอนเงิน  

๓. รอเจ้าหน้าที่ด าเนินการและท าการตรวจสอบสถานะอีกครั้งจะข้ึนว่า Success หากด าเนินการ
เสร็จสิ้น  

 
รูปที่ ๗-๘ แสดงหน้าจอสถานะ เมือ่ช าระเงินส าเร็จ 


