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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) กำรพัฒนำกระบวนกำรรับ-จ่ำยเงินทอน เป็นหน่ึงในข้ันตอนสำำคัญเพื่อเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับ
ส่วนหน้ำก่อนให้บริกำรผู้ป่วยแต่ละวัน โดยกำำหนดบทบำทและมำตรฐำนวธิีปฏิบัติที่ชดัเจนของผู้รับผิดชอบ 
เพื่อควำมถูกต้อง และสำมำรถตรวจสอบได้ เสริมควำมมั่นใจแก่เจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ตู้ลอ็กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Locker) ถูกนำำมำพัฒนำเพื่อทดแทนกำรรับเงินทอนรูปแบบวิธีเดิมซ่ึงเจ้ำหน้ำที่ผู้จำ่ยเงินทอนส่งมอบดว้ยตนเอง
และพบปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรหลำยอย่ำง กำรนำำเทคโนโลยีตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) 
มำใชใ้นกระบวนกำรรับ-จ่ำยเงินทอน ชว่ยลดระยะเวลำและควำมผิดพลำดกำรจ่ำยเงินทอนด้วยวิธกีำร Manual 
ตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) สำมำรถกำำหนดสิทธิผู้นำำเงินทอนไปใส่และผู้เปิดรับเงินทอนได้ตำมตำรำงเวร
ปฏิบัติงำน และมีระบบรองรับกำรบันทึกข้อมูลกำรรับ-จ่ำยเงินทอน สำมำรถจัดทำำรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน เพื่อนำำมำใช้บริหำรจดักำรตอ่เน่ืองได้อยำ่งแม่นยำำและมีประสิทธิภำพ 
2) กำรดูแล ควบคุม และบริหำรจดักำรกำรเข้ำปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนหน้ำสำมำรถทำำได้สะดวก
ภำยใต้กำรควบคุมของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำ และเจ้ำหน้ำทีร่ะดับ Super User ตู้ล็อกเกอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) สำมำรถกำำหนดผู้เข้ำมำใช้งำนได้จำกศูนย์กลำง (เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบ) จึงทำำให้
กำรบริหำรจัดกำรเจำ้หน้ำที่ปฏิบัติงำนทดแทน (Override) (เจ้ำหน้ำที่ลำ หรือ มีเหตุฉุกเฉินที่ไม่สำมำรถ
มำปฏิบัติงำนได้) ทำำได้ทันที และระบบสำมำรถ Tacking ข้อมูลกำรแก้ไขต่ำง ๆ ได้
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3) กำรตรวจสอบและควบคุมกำรรับ-จำ่ยเงินทอน สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ ตรวจสอบได้โดยกำรนำำข้อมูล
จำกระบบตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) มำพัฒนำเป็นรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินทอนให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำร
เงินรับส่วนหน้ำและ Super User ตรวจสอบเวลำรับเงินของเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินส่วนหน้ำให้สอดคล้อง
กับเวลำเปิดจุดเก็บเงิน เพื่อเตรียมกำรให้บริกำรผู้ป่วยในแต่ละวัน 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
1) ลดเวลำและข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดูแลกำรส่งมอบเงินทอน 90 นำที (ทดแทน
กำรทำำงำนดว้ยวิธกีำร Manual 100%) จำกเดิมทีต่้องดูแลกำรรับเงินของเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินส่วนหน้ำทุกเช้ำตั้งแต่เวลำ 
07.00 – 08.30 น. เพื่อควบคุมกำรรับเงินโดยให้ผู้รับเงินทอนเซ็นชื่อในกระดำษเพื่อใช้เป็นหลักฐำนกำรรับเงิน 
หลังกำรนำำตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) มำใชใ้นกำรรับ-จำ่ยเงินทอน ทำำให้ไม่ต้องเข้ำไปปฏิบัติงำน
ในช่วงเวลำ 07.00 – 08.30 น. และนำำเวลำที่ไดร้ับกลับคืนมำไปดำำเนินกำรดำ้นกำรบริหำรจัดกำรเงิน
ให้มีประสิทธิภำพแทน
2) ข้อมูลกำรรับ-จ่ำยเงินทอนถูกต้อง เน่ืองจำกตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) มีกำรกำำหนดสิทธิเจ้ำหน้ำที่
ในกำรเปิดตู้ รวมถึงกำรกำำหนดสทิธิทดแทน (Override) กรณีเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนหน้ำที่ประจำำจุดเก็บเงิน
ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ โดยกำรบริหำรสิทธิทดแทนอยู่ภำยใต้กำรพจิำรณำของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
รับส่วนหน้ำ และเจ้ำหน้ำทีร่ะดับ Super User ผู้ได้รับมอบหมำยเป็น Manager และสำมำรถจัดทำำรำยงำนด้ำนต่ำง ๆ
ได้อตัโนมัติ
3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบรกิำรและลดระยะเวลำในกำรส่งมอบเงินทอน เน่ืองจำกเจำ้หน้ำที่กำรเงินส่วนหน้ำ
สำมำรถรับเงินทอนสะดวกและรวดเร็วจำกตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) ด้วยกำรทำบบัตรพนักงำน 
ยกเลิกกำรเซ็นชื่อ โดยใชร้ำยงำนจำกตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) ทดแทน และเกดิควำมพึงพอใจ 100%

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังน้ี  

- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกจิ นโยบาย (ตามความเหมาะสม) 
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ 

แล้วนำำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกคำ้ไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
(ตัวอยา่งการเขียนบทคดัย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)

หมายเหตุ 1. ผูเ้ขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 
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2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดยอ่น้ี ประเภท MS-Word ได้ที่    
   www.ftqm.or.th
3. วิธีการจดัส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th 
 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง 9 เมษายน  2564
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : Beyond to e-Locker for Cashier : ตู้เงินทอนอิเล็กทรอนิกส์สำำหรับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนหน้ำ

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ทำำหน้ำที่ดูแลและรับชำำระ

เงินค่ำรักษำพยำบำล มีผู้ป่วยมำใช้บรกิำรกวำ่ 10,000 รำยต่อวัน ทำำให้จำำเป็นต้องมีจุดเก็บเงินผู้ป่วยนอก
เปิดให้บริกำรรับชำำระเงินกวำ่ 78 เคำน์เตอร์ทัว่โรงพยำบำล โดยในแต่ละวันจะมีเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำ
ทำำหน้ำทีใ่ห้บรกิำรตำมสถำนทีต่่ำง ๆ เป็นจำำนวนมำกกว่ำ 80 คน ที่ต้องทำำงำนหมุนเวียนกันไปตลอด 24 ชั่วโมง 
แต่ละจุดเก็บเงินจะมีเวลำเปิดให้บริกำรทีต่่ำงกันตำมกำรบรกิำรของหน่วยตรวจโรค กำรบริหำรจัดกำรรับ-
จ่ำยเงินทอน จึงเป็นสิ่งสำำคัญและจำำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรเตรียมควำมพร้อมสำำหรับเจำ้หน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำทกุคน 
ในอดตีเจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบในกำรจ่ำยเงินทอนจะต้องทำำกำรขนย้ำยเงินทอนจำกห้องเงินสดไปยังห้องกำรเงิน 
OPD 104 เพื่อทำำกำรส่งมอบให้กับเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอก ในช่วงเวลำ 07.00 – 08.30 น. เงินทอน
ที่นำำไปบริหำรจดักำรถูกดำำเนินกำรจดัทำำเป็นถุงเงินทอนเรียบร้อยตำมจำำนวนจุดเก็บเงิน โดยมีจำำนวนเงินแตกต่ำงกัน
ตำมควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนจริงของแต่ละจดุเก็บเงิน ถุงเงินทอนจะถูกจัดเรียงตำมลำำดับเลขที่ของจุดเก็บเงิน 
พร้อมใบเซ็นชื่อสำำหรับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนหน้ำ เพื่อรับและเช็นชื่อ พร้อมระบุเวลำรับเงินทอน กำรดำำเนินกำรดัง
กล่ำวต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ 1 คนทำำหน้ำทีดู่แลกำรรับ-จำ่ยเงินทอนจนกว่ำเจำ้หน้ำที่กำรเงินส่วนหน้ำรับเงินครบ
ทุกจดุเก็บเงินและตรวจสอบเอกสำรกำรรับเงินทอนให้เรียบร้อย หำกพบว่ำมีข้อผิดพลำด เช่น ระบุเวลำผิด เช็นชื่อ
ผิดช่อง จะต้องติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อทำำกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทำำให้เกิดกำรสูญเสียเวลำ แทนที่จะนำำเวลำที่สูญเสีย
ทั้งหมดไปปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ

ตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) ถูกนำำมำพัฒนำเพื่อใช้ทดแทนกำรบริหำรจดัเงินทอน โดยลดภำระเรื่อง
ของกำรสูญเสียเวลำในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องทำำหน้ำที่ควบคุมกำรรับเงินทอนและเพิ่มควำมสะดวกในกำร
ตรวจสอบ กำรนำำเทคโนโลยีมำใช้ทำำให้สำมำรถควบคุมกำรทำำงำนแบบครบวงจร ป้องกันและลดกำรเกิด
ควำมผิดพลำดได้ 100% และระบบสำมำรถออกรำยงำนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรได้ทันที ตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Locker) สำมำรถกำำหนดสิทธิเจ้ำหน้ำที่ในกำรเปิดตู้ และกำำหนดสิทธิผูดู้แล โดยกำรบริหำรจดักำรตู้ลอ็กเกอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) แบ่งออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบกำรส่งมอบเงินทอน และเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับเงินทอน ทำำให้เกิดกำรประสำนงำนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน้ำงำน และ Back office แบบอัตโนมตัิ
โดยมรีำยงำนที่ออกจำกระบบเป็นตัวกลำงช่วยในกำรตรวจสอบกำรทำำงำนระหวำ่งกัน ส่งผลทำำให้มีกำรปฏิบัติงำน
ที่เป็นมำตรฐำน กำรส่งมอบเงินทอนดว้ยตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) เจ้ำหน้ำที่จะนำำเงินทอนบรรจุ
ในตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) ตำมเลขที่จุดเก็บเงินที่กำำหนดไว้ และทำำกำร Upload File ตำรำงปฏิบัติงำน
เจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดจำกโปรแกรม Microsoft Access เข้ำระบบ เมื่อถึงเวลำรับเงินทอนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนหน้ำ
สำมำรถทำบบัตรพนักงำนที่เครื่องอำ่น RFID ของตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) ระบบจะสั่งกำรให้เปิดเฉพำะ
ช่องที่มีกำรกำำหนดสิทธิเทำ่น้ัน โดยระบบทำำกำรบันทึกชื่อและเวลำรับเงินทอน สำมำรถดึงข้อมูลรำยงำน
มำตรวจสอบได้ ลดควำมสูญเสียเรื่องของกำรส่งมอบและตรวจสอบหน้ำงำน นอกจำกน้ียังป้องกันควำมผดิพลำด
ในเรื่องของกำรรับเงินผิดถุงได้ 100% และเพิ่มควำมพึงพอใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 100% 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)

ตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) กำำหนดสิทธิสำำหรับเจ้ำหน้ำที่ผูดู้แลกำรใช้งำนเพื่อบริหำรจดักำร
ตู้เป็นไปตำมสำยบังคับบัญชำ มีหัวหน้ำผูดู้แลควบคุมกำรเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ กำรใช้งำนมดีังน้ี

1.  Admin สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบ และสิทธกิำรใช้งำนได้ทุกประเภท 
2. Manager ทำำกำรบริหำรจดักำรตู้ เช่น กำรบริหำรสิทธิทดแทน (Override) 
3. Audit เรียกดรูำยงำนจำกระบบ แต่ไม่สำมำรถเพิ่ม หรือ แก้ไขข้อมูลได้
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ในกำรบริหำรสิทธิกำรใช้งำนสำำหรับเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำ สำมำรถทำำได้โดยใช้ตำรำงปฏิบัติงำนเจ้ำ
หน้ำที่ที่นำำ Running No. มำเพื่อระบุตัวตนของเจ้ำหน้ำที่ แต่เน่ืองจำกเป็นตัวเลขคนละชุดกับข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ 
(Staff Card) และข้อมูล Locker No. ในระบบตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) จึงต้องทำำกำร Mapping Data 
เพื่อให้ได้ไฟล์ที่สำมำรถใช้งำนได้กับระบบ จึงนำำโปรแกรม Microsoft Access มำใชใ้นกำรประมวลผลข้อมูล 
2 สว่นดังน้ี
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเพ่ือการ Generate ไฟล์สิทธิการใช้งานตู้ล็อกเกอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Locker)

1. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสรำ้ง Master Data ในโปรแกรม Microsoft Access 
1.1 ข้อมูลจุดเก็บเงิน ประกอบด้วย (1) Locker No. : เลขรหัส Locker (2) Cashier Point : เลขที่จดุเก็บ
เงิน 3 หลัก (3) Location : ที่ตั้งของจดุเก็บเงิน และ (4) เวลำเปิดบริกำร
1.2 ข้อมูลเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินส่วนหน้ำ ประกอบด้วย (1) No. : เลขลำำดับข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ในระบบ e-Locker 
(2) ชื่อ-นำมสกุลเจำ้หน้ำที่ (3) RFID : เลขรหัสพนักงำน (4) สถำนะกำรใช้งำน (5) Running No. : ลำำดับ
สำำหรับจัดตำรำงเวรปฏิบัติงำน

ภาพข้อมูลจุดเก็บเงิน และชื่อ-นามสกุลเจ้าหน้าที่การเงินส่วนหน้าสำาหรับสร้าง Master Data

2. Upload Master Data ทั้ง 2 ชุดเข้ำโปรแกรม Microsoft Access และไฟลต์ำรำงปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
3. กำำหนดคำำสั่ง Query ใน Microsoft Access ให้ Mapping Master Data และไฟลต์ำรำงปฏิบัติงำน

เพื่อ Generate ไฟล์สิทธิกำรใช้งำนสำำหรับ Upload เข้ำระบบ e-Locker 
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ภาพแสดงการ Generate ไฟล์บริหารสทิธิ และตัวอย่างไฟล์บริหารสิทธิ
(Excel File) สำาหรับ Upload เข้าระบบ e-Locker

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสำาหรับการจัดทำารายงานการรับเงินทอนเพ่ือการตรวจสอบ
1. เมื่อเจ้ำหน้ำที่รับเงินทอนเรียบร้อยแล้ว ระบบ e-Locker จะบันทึกข้อมูลกำรใช้งำน 2 ชดุคือ 

1.1 Open Logs ข้อมูลกำรเปิดตู้ล็อกเกอรอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) ตำมสิทธิทีก่ำำหนดไว้ พร้อมชว่งเวลำ
1.2 Override Logs ข้อมูลกำรเปิดตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) กรณีมีกำรกำำหนดสิทธทิดแทนเจ้ำ
หน้ำที่ประจำำจุดเก็บเงินปกติ 

2. Upload ข้อมูลกำรใช้งำนทั้ง 2 ชดุเข้ำโปรแกรม Microsoft Access และกำำหนดคำำสั่ง Query 
ใน Microsoft Access เพื่อ Mapping Master Data กับข้อมูลกำรใช้งำนทั้ง 2 ชดุ เพื่อ Generate รำยงำน
กำรรับเงินทอนสำำหรับตรวจสอบกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรให้บรกิำร (ระบบจะ Generate ไฟลร์ำยงำน
2 รูปแบบคือ Excel file และ PDF File)

ข้ันตอนการรับ – จ่ายเงินทอน ด้วยตู้ล็อกเกอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Locker) 
1. เจ้ำหน้ำที่ขนย้ำยถุงเงินทอนที่ปิดผนึกแล้วไปบรรจใุนตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) 

ตำมเลขรหัส Locker ทีจ่ับคู่กับเลขที่จดุเก็บเงิน พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้อง
2. ทำำกำรปิดตู้ล็อกเกอรอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) และ Upload ไฟล์สิทธิกำรใช้งำนระบบ e-Locker 
3. เจ้ำหน้ำทีร่ับเงินทอน ตอ้งทำบบัตรพนักงำนที่เครื่องอำ่น RFID ที่ตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) 

ระบบทำำกำรบันทึกข้อมูลเจำ้หน้ำที่ และเวลำทำบบัตรรับเงินทอน ทดแทนกระบวนกำรส่งมอบเงินทอนรูป
แบบ Manual ซ่ึงต้องใช้เวลำในกำรดำำเนินกำรและตรวจสอบข้อมูล

4. Manager ผู้ควบคุมและดูแลเจ้ำหน้ำที่รับเงินทอน ตรวจสอบกำรเปิดตู้รับเงินทอนจำกระบบได้แบบ 
Real time ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน Manager สำมำรถดำำเนินกำร Override ในระบบเพื่อบริหำรจดักำรเจ้ำ
หน้ำที่ทดแทนเจ้ำหน้ำที่เดิมที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ทำำให้เกดิควำมสะดวก และแก้ไขไดต้ลอดเวลำ
ที่ต้องกำร 

5. ในกำรดำำเนินกำรระบบตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Locker) จะเก็บ Logs ในกำรทำำงำนของผู้กำำหนดสิทธิ
และผู้ใช้งำนที่เข้ำมำทำำธุรกรรม และสำมำรถตรวจสอบกำรทำำงำนได้ทุกข้ันตอน
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ภาพแสดง Monitor
ระบบ e-Locker สำาหรับสิทธิ Manager ในการตรวจสอบการเปิดตู้แบบ Real time
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