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1.   การ �ด �ง ก�อง   H-Box   
� สาย ไฟ � �อ ออก มา จาก ก�อง   H-Box   �อ เ�า �บ �อง สาย ไฟ ออก   (OUT)   และ สา ยก ราว �   (N)   ของ 
ก�อง   Energy   Switch   
  

  
  
การ �ด �ง ก�อง   ใ� � เลข �อง � �าง ก�อง   และ �ด �ง ใ� �ก �อง ตาม เบอ� �อง   

  
  
  
  
  
  
  
เ�อ �ด �ง ก�อง   H-Box   เส�จ แ�ว   สามารถ ทดลอง ใ� งาน ไ�   โดย ใ� �� กา�ด เ�ยบ � ก�อง   Energy   
Switch   เ�อ ใ� ไฟ�า ใน �อง �งาน   เ�อ ไฟ �ด แ�ว ใ� �งเก� � ก�อง   H-Box   จะ � ไฟ � แดง เ�กๆ   แสดง �น   
*   หาก ไ�� ไฟ � แดง �น ก�ณา เ�ค การ �อ สาย ไฟ �า � �ก �อง ห�อ ไ�   
  



  
  

* �ห�บ   H-Box   Zero   ใ� �การ เ�ยบ ป�ก ไฟ � �อง �ก   

2.   การ ใ� งาน โปรแกรม มอ�เตอ� �ห�บ เ�าของ โรงแรม   
ห�ง �ด �ง ก�อง   H-Box   และ เ�ยบ �� กา�ด � ก�อง   Energy   Switch    เ�ยบ�อย แ�ว   ใ� เ�ด เ�บไซ� ตา 
ม�ง� �าน �าง   เ�อ �การ เ�า � ระบบ   
https://hotel.unsleepbox.com/login   
เ�า � ระบบ �วย   Username   และ   Password   ��การ ส�คร ไ�   
  

  
  

  
  
  

  
  

https://hotel.unsleepbox.com/login


  
2.1    เม� โปรแกรม มอ�เตอ�   �ห�บ เ�าของ โรงแรม   
เ�อ เ�า � ระบบ แ�ว จะ � บา�เ ม� �าน �าง แสดง �น มา   โดย � �งหมด   7   เม�   
  

  
  

1.     เม� แด ช บอ�ด :     แสดง �อ �ล เ� ยล ไท�   ณ   ขณะ � �า � �อง ไหน �ก ใ� งาน อ�    และ �น � 
� การ ใ� งาน ไป แ�ว � �วโมง   � �อง   

2.     เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก :    ใ� �น�ก การ เ�ค �น เ�ค เอา � ของ แขก � เ�า �ก ใน 
แ�ละ ค�ง   ( �ห�บ �ญ� � ใ� ประเภท พ�กงาน โรงแรม   จะ สามารถ มอง เ�น เม� � เ�น �น )   

3.    เม� �ดการ �อง �ก :    เม� � จะ แสดง �นวน �อง �ก �งหมด ใน โรงแรม ของ �ณ   และ จะ 
บอก ไ� �า �อง �ก �นๆ   �ก ใ� งาน �า�ด เ�อ ไห�   

4.    เม� รายงาน :    � รายงาน   3   แบบ   
● รายงาน �อง �ก แบบ ภาพ รวม �งหมด     
● รายงาน �อง �ก แบบ แบบ � � ละ �อง     
● รายงาน การ เ�ค �น เ�ค เอา � ของ แขก   ( พ�กงาน เ�น คน �น�ก �อ�ล )   

5.    เม� �ง �า ระบบ :    ใ� �ห�บ �ง �า ระบบ โปรแกรม มอ�เตอ�   โดย �   3   การ �ง �า   
● เ�ม และ แ�ไข ราคา �อง �ก   เ�น   ประเภท �อง �ก �   2   แบบ �อ   �วคราว   และ   �าง �น   
● เ�ม และ แ�ไข พ�กงาน   ใ� �ห�บ เ�ม �อ พ�กงาน ลง ไป ใน โรงแรม ของ �ณ  
● เ�ม และ แ�ไข   LINE   Notify    หาก �องการ ใ� � การ แ�ง เ�อน ทาง ไล� เ�อ � การ เ�ด �อง 

�ก   ใ� �การ �ง �า   LINE   Notify   โดย สามารถ � �� การ �ง �า ไ� จา ก�ง � �าน �าง �   
https : / / hotel . unsleepbox . com / �ง �า -line-notify   

6.    เม� �ญ� � ใ� งาน :    ใ� �ห�บ แ�ไข �อ�ล �วน �ว   เ�น   แ� �อ   ร�ส �าน     

7.    ออก จาก ระบบ   

https://hotel.unsleepbox.com/


2.1.1   เม� แด ช บอ�ด      
แสดง �อ �ล เ� ยล ไท�   ณ   ขณะ � �า � �อง ไหน �ก ใ� งาน อ�    และ �น � � การ ใ� งาน ไป แ�ว � �วโมง   � �อง   
�วอ�าง การ แสดง �อ�ล ห�า แด ช บอ�ด   

  
  

กราฟ รายงาน การ เ�า �ก   
กราฟ แสดง �นวน �วโมง การ ใ� งาน �อง �ก   �ห�บ เวอ��น ฟ� สามารถ � �อน ห�ง ไ�   7   �น   และ �ห�บ 
เวอ��น พ� เ� ยม สามารถ � �อน ห�ง ไ�   3   �   
*   แกน   x   �อ   �น �   
*   แกน   y   �อ �นวน �วโมง การ ใ� งาน �อง �ก   

  



2.1.2   เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก      

ใ� �น�ก การ เ�ค �น เ�ค เอา � ของ แขก � เ�า �ก ใน แ�ละ ค�ง   ( �ห�บ �ญ� � ใ� ประเภท พ�กงาน โรงแรม   
จะ สามารถ มอง เ�น เม� � เ�น �น )   
*   � �� การ ใ� งาน ไ� จาก �ว�อ     3.2.1    เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก   
  

2.1.3   เม� �ดการ �อง �ก     
เม� � จะ แสดง �นวน �อง �ก �งหมด ใน โรงแรม ของ �ณ   และ จะ บอก ไ� �า �อง �ก �นๆ   �ก ใ� งาน �า�ด 
เ�อ ไห�   
�ง �อ โรงแรม :    �ณ สามารถ �ง �อ โรงแรม และ �สอ�ท ลง ไป ใน ระบบ ไ�   เ�อ ใ� �าย แ� การ � �อ�ล หาก �ณ 
� หลาย   Account     
� การ เค�อนไหว �า�ด :    แสดง ราย �อ �อง �ก �งหมด � �   พ�อม �ง แสดง เวลา �   H-Box   �ง �อ�ล มา 
�พเดท �า�ด เ�อ ไห�   ห�อ �อง � � คน เ�า �ก �า�ด เ�อ ไห� �นเอง   
ลบ �อ�ล �อง �ก :    �ณ สามารถ ลบ �อ�ล �อง �ก ไ�   โดย กด �ม ลบ ทาง ขวา �อ   แ� เ�อ ลบ แ�ว จะ ไ� สามารถ 
� �น �อ�ล การ ใ� �อง �ก ของ �อง �น ไ� �ก   ใ� เ�อ �ณ แ�ใจ �า �องการ ลบ �อ�ล เ�า�น   
  

  
  
  
  
  
  
  



2.1.4   เม� รายงาน      

� รายงาน   3   แบบ   
● รายงาน �อง �ก แบบ ภาพ รวม �งหมด     
● รายงาน �อง �ก แบบ แบบ � � ละ �อง     
● รายงาน การ เ�ค �น เ�ค เอา � ของ แขก   ( พ�กงาน เ�น คน �น�ก �อ�ล )   

2.1.4.1   รายงาน �อง �ก แบบ ภาพ รวม �งหมด     
รายงาน �ว � จะ แสดง �อ�ล แบบ ภาพ รวม �งหมด ของ โรงแรม โดย แสดง �อ�ล การ เ�ด ใ� งาน �ก �อง   โดย 
สามารถ ออก รายงาน เ�น   excel   ไ�   

  
  
�ว กรอง �อ�ล ของ รายงาน � �ง�   
�วง �น � :    �ณ สามารถ เ�อก � รายงาน ตาม �วง �น � ไ�   เ�น   �น � ,   เ�อ วาน   ห�อ   7   �น �า�ด   
แสดง �อ�ล :    เ�อก การ แสดง �อ�ล โดย ใ� แสดง เ�น �อ�ล ราย �น   ราย เ�อน   ห�อ ราย �   
�อง �ก :    �า เ�ม �น จะ เ�นการ แสดง �อ�ล ของ �ก �อง �ก รวม �น   �ณ สามารถ เ�อก ใ� รายงาน แสดง �อ�ล 
แ� เฉพาะ �อง � �องการ ไ�   เ�น   101,   102   ห�อ   103   
� ใ� งาน �อ :    เ�อก เ�อ แสดง รายงาน การ ใ� งาน �อง �ก ของ �ก�า เ�า�น   ห�อ ใ� แสดง �อ�ล การ เ�า 
�ความ สะอาด ของ แ� �าน   �ห�บ   H-Box   �น   Plus   จะ สามารถ แยก �อ�ล �ก�า และ แ� �าน ออก จา 
ก�น ไ�   �อ�ล �ง ไ� ปน �น   
*   การ เ�อก �ว กรอง �อ�ล ใน �วน �   จะ � ผล �บ การ แสดง ผล รายงาน ใน ห�า � �งหมด   
  

  
  



กราฟ แสดง �อ�ล เ�ยบ �น ระห�าง   H-Box   และ   พ�กงาน   
เ�น � �า    �อ   �นวน �วโมง �   H-Box   �น�ก ไ� จาก การ � �อง �ก �ก เ�ด ใ� งาน   ( เ�อ � การ เ�ยบ �� แ�ก )   
เ�น � เห�อง    �อ   �นวน �วโมง � ไ� จาก การ � พ�กงาน �การ �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก     
( � เ�ม เ�ม ไ� จาก �ว�อ   3.2.1   เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก )   
แกน   x    �อ �นวน �วโมง   
แกน   y    �อ �วง เวลา   

  
  
รายงาน การ ใ� งาน �อง �ก   
รายงาน แสดง �อ�ล ภาพ รวม โดย แสดง �อ�ล แ�ละ �น   
�น � :    �วง �น � � เรา �องการ ใ� รายงาน แสดง   
เวลา � �น�ก ไ� โดย   H-Box   ( �วโมง :   นา� ):    หมาย �ง �นวน เวลา �   H-Box   �น�ก ไ� จาก การ � �อง �นๆ   
� แขก อ� ใน �อง �ก   ห�อ � การ เ�ยบ �� แ�ก   
เวลา � �น�ก ไ� โดย พ�กงาน   ( �วโมง :   นา� ):    �อ�ล � มา จาก การ � พ�กงาน �การ �น�ก การ เ�า �ก ของ 
แขก   ( � เ�ม เ�ม ไ� จาก �ว�อ   3.2.1   เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก )   โดย� ระบบ �นวณ �นวน เวลา มา 
จาก เวลา การ เ�ค �น และ เ�ค เอา �   แ�ว � มา แสดง เป�ยบ เ�ยบ �บ �อ�ล ของ   H-Box   ใ� � แบบ �ตโน��   
ราย ไ�   ( บาท ):    �อ�ล � มา จาก การ � พ�กงาน �การ �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก   โดย พ�กงาน เ�น � ใ� 
�อ�ล ราย ไ� �อ �อง   แ�ว ระบบ แสดงออก มา เ�น รายงาน ใ� �   

*   สามารถ ออก รายงาน เ�น   excel   ไ� โดย กด �ม     

  
  
  
  
  
  



รายงาน แยก ตาม �อง �ก   
รายงาน แสดง �อ�ล โดย แสดง �อ�ล แยก ใ� � แ�ละ �อง   
  
�อง :    �อง �ก �งหมด � เรา �องการ ใ� แสดง     
เวลา � �น�ก ไ� โดย   H-Box   ( �วโมง :   นา� ):    หมาย �ง �นวน เวลา �   H-Box   �น�ก ไ� จาก การ � �อง �นๆ   
� แขก อ� ใน �อง �ก   ห�อ � การ เ�ยบ �� แ�ก   
เวลา � �น�ก ไ� โดย พ�กงาน   ( �วโมง :   นา� ):    �อ�ล � มา จาก การ � พ�กงาน �การ �น�ก การ เ�า �ก ของ 
แขก   ( � เ�ม เ�ม ไ� จาก �ว�อ   3.2.1   เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก )   โดย� ระบบ �นวณ �นวน เวลา มา 
จาก เวลา การ เ�ค �น และ เ�ค เอา �   แ�ว � มา แสดง เป�ยบ เ�ยบ �บ �อ�ล ของ   H-Box   ใ� � แบบ �ตโน��   
ราย ไ�   ( บาท ):    �อ�ล � มา จาก การ � พ�กงาน �การ �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก   โดย พ�กงาน เ�น � ใ� 
�อ�ล ราย ไ� �อ �อง   แ�ว ระบบ แสดงออก มา เ�น รายงาน ใ� �   

*   สามารถ ออก รายงาน เ�น   excel   ไ� โดย กด �ม     
  

  
  
  

�วอ�าง การ �เคราะ� �อ�ล จาก กราฟ   
ตาม ปก� แ�ว �นวน เวลา � �น�ก ไ�   จาก   H-Box   และ จาก พ�กงาน จะ �อง ใก� เ�ยง �น   อาจ � การ เห�อม 
�น �ด ห�อย   แ� หาก �าง �น มาก เ�น ไป อาจ จะ เ�ด �ง �ด ปก� ไ�     
  

● กร� ปก� :   เ�ด จาก   H-Box   และ พ�กงาน �น�ก �อ�ล ไ� ตรง �น   

  
  
  
  
  



  
● กร�   H-Box   �น�ก ไ� �อย ก�า พ�กงาน :   อาจ เ�ด จาก �ก�า ออก �อน เวลา เ�ค เอา �     

  
  

● กร� พ�กงาน �น�ก ไ� �อย ก�า   H-Box:   หาก �าง �น มาก อาจ เ�ด �ง �ด ปก� �น   เ�น   พ�กงาน 
อาจ �ม �น�ก �อ�ล   ห�อ พ�กงาน อาจ แอบ เ�ด �อง �ก ใ� แขก   

  
*   �อ�ล � ไ� จาก   H-Box   �น   Plus   จะ แยก �ก�า และ แ� �าน ไ�   �ง �น �อ�ล จะ ไ� ปน �น   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2.1.4.2   รายงาน �อง �ก แบบ แสดง � ละ �อง   
รายงาน �ว � ใ� เ�อ �องการ � การ ใ� งาน �อง �ก แบบ ละเ�ยด   � ละ �อง และ � ละ �น   

  
  
�ว กรอง �อ�ล ของ รายงาน � �ง�   
�น � :    เ�อก � �อ�ล เฉพาะ   ณ   �น �นๆ   
�อง �ก :    เ�อก � �อ�ล �อง �ก �นๆ   
� ใ� งาน :    � �ก�า และ แ� �าน ใ� เ�อก   
*   �ห�บ   H-Box   �น   Plus   จะ สามารถ � �อ�ล แ� �าน ไ�   

  
  
  
  
  



กราฟ แสดง �อ�ล เ�ยบ �น ระห�าง   H-Box   และ   พ�กงาน   
เ�น � �า    �อ   �นวน �วโมง �   H-Box   �น�ก ไ� จาก การ � �อง �ก �ก เ�ด ใ� งาน   
เ�น � เห�อง    �อ   �นวน �วโมง � ไ� จาก การ � พ�กงาน �การ �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก     
( � เ�ม เ�ม ไ� จาก �ว�อ   3.2.1   เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก )   
แกน   x    �อ   �นวน นา�   
แกน   y    �อ   เวลา แ�ละ �วโมง ใน   1   �น     
  

*   �วอ�าง กราฟ �   แสดง �า �อ�ล จาก พ�กงาน และ   H-Box   เ�า �น �ง �อน �บ �น พอ� 

  
  
รายงาน แยก ตาม �วโมง   
เวลา :    �วง เวลา   24   �วโมง   ณ   �น �นๆ   
เวลา � �น�ก ไ� โดย   H-Box   ( นา� ):    หมาย �ง �นวน เวลา �   H-Box   �น�ก ไ� จาก การ � �อง �นๆ   � แขก 
อ� ใน �อง �ก   ห�อ � การ เ�ยบ �� แ�ก   
เวลา � �น�ก ไ� โดย พ�กงาน   ( นา� ):    �อ�ล � มา จาก การ � พ�กงาน �การ �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก   ( � 
เ�ม เ�ม ไ� จาก �ว�อ   3.2.1   เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก )   โดย� ระบบ �นวณ �นวน เวลา มา จาก เวลา 
การ เ�ค �น และ เ�ค เอา �   แ�ว � มา แสดง เป�ยบ เ�ยบ �บ �อ�ล ของ   H-Box   ใ� � แบบ �ตโน��   



  
�วอ�าง �าง �น เ�น รายงาน � ปก�   เพราะ   H-Box   �น�ก �อ�ล ไ� เ�า�บ พ�กงาน   
  
  
  
�วอ�าง รายงาน � �ด ปก�   
หาก � กราฟ � �า เ�ด �น   แสดง �า พบ �อ�ล จาก   H-Box   แ� ไ� พบ �อ�ล จาก พ�กงาน   จาก �วอ�าง จะ พบ �า 
�วง เวลา   23:00   � การ เ�ด ใ� งาน �อง �ก   60   นา�   แ� พ�กงาน ไ� �น�ก �อ�ล   



  
�วง เวลา ระห�าง   H-Box   และ พ�กงาน �าง �น �ง   1   �วโมง   แสดง �า �ด ปก�   
  
  
  
  
  



2.1.4.3   รายงาน �น�ก การ เ�ค �น เ�ค เอา � โดย พ�กงาน   
รายงาน � ใ� � �อ�ล � พ�กงาน �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก   

  
  
�ว กรอง �อ�ล ของ รายงาน � �ง�   
�วง �น � :    เ�อก �วง �น �   � �ณ �องการ � รายงาน   
สถานะ :    สถานะ �อง �ก   �า เ�ม �น จะ เ�น แสดง �งหมด   สามารถ เ�อก แสดง สถานะ   ไ� �าง ,   ใ� งาน เส�จ 
แ�ว   และ ยกเ�ก   

  
  
รายงาน �น�ก การ เ�า �ก   
รายงาน � ไ� มา จาก การ � พ�กงาน �การ �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก    (3.2.1   เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ 
แขก )     



  

2.1.5   เม� �ง �า ระบบ      

2.1.5.1   เ�ม และ แ�ไข ราคา �อง �ก   
ระบบ จะ ใ� �า เ�ม �น โดย � �อ�ล   �วคราว   และ   �าง �น   มา ใ�   แ� �ณ สามารถ แ�ไข ประเภท �อง �ก   
ราคา �อง �ก   และ �นวน �วโมง การ เ�า �ก   ไ� จาก เม� �   
  

  

2.1.5.2   เ�ม และ แ�ไข พ�กงาน   
�ณ สามารถ เ�ม ห�อ ลบ พ�กงาน ไ� จาก เม� �   โดย � ตาม �น ตอน �ง�   
การ เ�ม พ�กงาน   

● ส�าง �ญ� พ�กงาน   � �ว�อ   3.1   �� ส�าง �ญ� � ใ� งาน �ห�บ พ�กงาน   
● เ�อ ไ� �อ � ใ� ของ พ�ก งาน �นๆ   (Username)   มา แ�ว   ใ� ใ� ลง ไป ใน �อง   เ�ม พ�กงาน   แ� 

วกด �ม   “ เ�ม �อ�ล ”   



  
*   �ญ� ประเภท พ�กงาน จะ สามารถ เ�น แ� เม� �น�ก �อ�ล การ เ�า �ก ของ แขก เ�า�น   
  

2.1.5.3   เ�ม และ แ�ไข   LINE   Notify   
�ณ สามารถ �บ การ แ�ง เ�อน �าน ทาง   LINE   ไ�   โดย ขอ   LINE   Notify   Token   แ�ว �   Token   � ไ� มา 
�น�ก ลง ใน เม� �    � �� การ ขอ   LINE   Notify   Token   ไ� จาก �ว�อ �   4.   การ �บ �อความ แ�ง เ�อน จาก   
LINE   Notify   
  

  
  
  
  
  
  
  



2.1.5   เม� �ญ� � ใ� งาน      
ใ� �ห�บ แ�ไข �อ�ล �วน �ว   เ�น   แ� �อ   ร�ส �าน   

  

2.2   การ ใ� งาน �ตร แ� �าน   
�ห�บ   H-Box   Plus   เ�า�น    เ�อ แ� �าน จะ เ�าไป �ความ สะอาด �อง �ก   ใ� � �ตร แ� �าน เ�ยบ ใ� 
�อง ใ� �ตร � ก�อง   H-Box   Plus   แ�ว �ง เ�ยบ �ตร �� กา�ด เ�า �บ ก�อง   Energy   Switch   เ�อ �การ เ�ด 
ไฟ ใน �อง �ก   

  
  

ระบบ โปรแกรม มอ�เตอ� จะ แยก การ ใ� งาน ระห�าง แขก และ แ� �าน ออก จาก �น โดย �ตโน��   

  
  



3.   การ ใ� งาน โปรแกรม มอ�เตอ� �ห�บ พ�กงาน 
โรงแรม   

3.1   �� ส�าง �ญ� � ใ� งาน �ห�บ พ�กงาน   
�ห�บ �วน ของ พ�กงาน �แล โรงแรม   ใ� �การ ส�คร สมา�ก � �ง� �าน �าง   
https://hotel.unsleepbox.com/registration-page/   

  
ร�ส �าน   �อง � ความ ยาว ไ� � ก�า   8   �ว �กษร   
ตรง �วน   �ท� การ ใ� งาน   ใ� เ�อก   “ พ�กงาน ”   

  
  
เ�อ พ�กงาน ส�าง �ญ� � ใ� เส�จ แ�ว   ใ� �ง �อ � ใ� งาน   ใ� แ� เ�าของ โรงแรม � �แล ระบบ   เ�อ เ�ม �อ � 

ใ� งาน ของ พ�ก งาน �นๆ   ลง ไป ใน ระบบ   � เม�   Setting     >   เ�ม และ แ�ไข พ�กงาน   
  
  

3.2   เม� โปรแกรม มอ�เตอ�   �ห�บ พ�กงาน   
�ญ� ประเภท พ�กงาน จะ สามารถ ใ� งาน ไ�   4   เม�   

  
1. เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก :    ใ� �น�ก การ เ�ค �น เ�ค เอา � ของ แขก � เ�า �ก ใน แ�ละ ค�ง   
2. เม� รายงาน :    รายงาน การ เ�ค �น เ�ค เอา � ของ แขก   
3. เม� �ญ� � ใ� งาน :    ใ� �ห�บ แ�ไข �อ�ล �วน �ว   เ�น   แ� �อ   ร�ส �าน     
4. ออก จาก ระบบ   

https://hotel.unsleepbox.com/registration-page/


  

3.2.1    เม� �น�ก การ เ�า �ก ของ แขก      
เ�อ � แขก เ�า �ก ใ� พ�กงาน เ�ด เม� �น�ก การ เ�ค �น เ�ค เอา �   และ กรอก �อ�ล �อ ไป �   

● �อง �ก  :   เ�อก �อง �ก � แขก จะ เ�า �ก   
● ประเภท การ เ�า �ก  :    ระบบ จะ ใ� �า เ�ม �น ใ�   2   �า   �อ   �วคราว   และ   �าง �น   สามารถ แ�ไข 

ประเภท �อง และ ราคา ไ� จาก เม� �    Setting     >   เ�ม และ แ�ไข ราคา �อง �ก   
● เวลา เ�ค �น  :   ใ� เวลา � แขก เ�า �ก   
● เวลา เ�ค เอา �  :   ใ� เวลา � แขก �อง เ�ค เอา �   
● สถานะ  :   ไ� �อง แ�ไข อะไร   

● �า �อง  :   ระบบ จะ ใ� ราคา ใ� �ตโน�� โดย ใ� �า� �ง ไ� � เม�   Setting     >   เ�ม และ แ�ไข 
ราคา �อง �ก    แ� พ�กงาน สามารถ แ�ไข ราคา �อง �ก ไ� เอง   

● หมายเห�  :   ใ� ใน กร� � �องการ ใ� �อ�ล เ�ม เ�ม   
  

     เ�อ ใ� �อ�ล ครบ แ�ว ใ� กด    “ เ�ม �อ�ล ”   
  

  
*   หาก � การ �ง �า ใ� � การ �ง   LINE   Notify   เ�าของ โรงแรม จะ ไ� �บ แ�ง เ�อน ทาง ไล� �ก ค�ง เ�อ 
พ�กงาน �น�ก �อ�ล เ�ค �น   



  
  

แ�ไข �อ�ล :    หาก �องการ แ�ไข �อ�ล � �น�ก ไป แ�ว   ใ� กด �ม แ�ไข     และ เ�อ แ�ไข �อ�ล เส�จ แ�ว 
ใ� กด �ม   “ แ�ไข �อ�ล ”   เ�อ �การ �น�ก   

  
�ม เค�ย� �อง :    ใ� ใน กร� � แขก เ�ก ใ� �อง �ก แ�ว   ใ� พ�กงาน กด �ม เค�ย� �อง   เ�อ เค�ย� �อ�ล �อง 
�น ใ� �าง   เ�อ พ�อม �ห�บ การ เ�ค �น ค�ง �อ ไป   
*   ห�อ หาก �ง เวลา เ�ค เอา � แ�ว   และ ไ�� แขก อ� ใน �อง   ( �� กา�ด �ก ถอด ออก ไป จาก ก�อง   Energy   
Switch)   ระบบ จะ �การ เค�ย� �อง ใ� �ตโน�� โดย� พ�กงาน ไ� �อง กด �ม เค�ย� �อง   
  
�ม �อ เวลา :    ใ� กร� แขก �องการ �อ เวลา   ใ� พ�กงาน กด �ม   “ �อ เวลา ”   และ �น�ก �อ�ล การ �อ เวลา ใ� 
แขก   
*   จะ�   LINE   Notify   แ�ง เ�อน เ�อ � การ �อ เวลา   
  
ลบ :    ใ� เ�อ �องการ ลบ �อ�ล การ เ�ค �น เ�ค เอา � �นๆ     
*   จะ�   LINE   Notify   แ�ง เ�อน หาก � การ ลบ �อ�ล   

  
*   หาก แขก อ� เ�น เวลา เ�ค เอา �   จะ�   LINE   Notify   แ�ง เ�อน �กๆ   10   นา�   
  



4.   การ �บ �อความ แ�ง เ�อน จาก   LINE   Notify   

4.1   �� การ ขอ   Token   ของ   LINE   Notify   
1. เ�ด เ�บไซ�    https://notify-bot.line.me/th/     

* การ ขอ   LINE   Token   �อง � บน คอม�วเตอ� เ�า�น   
2. กด �ม   เ�า � ระบบ   �าน ขวา บน   โดย ใ�   email   /   password   ไล� ของ �ณ เอง   

  
3.   ค�ก เม�   “ ห�า ของ �น ”   

  
4. ค�ก �ม   “ ออก   Token”   

  
5. �การ �ง �อ �อความ แ�ง เ�อน   และ ระ� �อง แชท � �องการ ใ� �ง �อความ     

จาก �น กด �ม   “Generate   Token”   ห�อ   “ ออก   Token”   

https://notify-bot.line.me/th/


  
6.   เ�อ เส�จ แ�ว �ณ จะ ไ�   Token   มา ใ� �การ �ด ลอง   Token   เ�บ เอา ไ�   

  
  
  
  



4.2   �ง �า   LINE   Token   บน โปรแกรม �เตอ�   
เ�อ ไ� �บ   Token   มา แ�ว   ใ� �ณ �   Token   � ไ� ไป เ�ม ลง ใน โปรแกรม มอ�เตอ� ของ เรา   โดย � ตาม �น 
ตอน �าน �าง �   

1. เ�าไป � เม�   “ เ�ม และ แ�ไข   LINE   Notify”    ห�อ เ�ด เ�บไซ� �าน �าง �   
https://hotel.unsleepbox.com/add-edit-line-notify/   

  
2. วาง   Token    � ไ� จาก �น ตอน �อน ห�า �   ลง ไป แ�ว กด �ม   “ �น�ก ”   

  
เส�จ �น การ �ง �า   จาก �น �ณ จะ ไ� �บ �อความ แ�ง เ�อน ทาง   LINE   �ตโน�� �น� เ�อ � � เ�า �ก   
  

* กร� � �องการ ใ� �ม งาน ของ �ณ ไ� �บ �อความ แ�ง เ�อน   ใ� �การ ส�าง �อง แชท ใน ไล� �อน   แ�ว ตอน 
ส�าง   Token   �อย เ�อก �อง แช ท�น   
  
  
หาก �ณ �ง �า ใ� � การ �ง �อความ แ�ง เ�อน   �ณ จะ ไ� �บ �อความ แ�ง เ�อน เ�อ   

● เ�อ พ�กงาน �น�ก �อ�ล การ เ�า �ก ของ แขก   
● เ�อ แขก อ� ใน �อง �ก เ�น เวลา � �อง เ�ค เอา �   ( เ�อน �ก   10   นา�   จนก�า จะ ไ�� การ ใ� งาน   ห�อ 

พ�กงาน กด �ม   “ �อ เวลา ”   และ �การ �อ เวลา การ ใ� งาน ใ� แขก )   
● เ�อ � การ เ�ด ใ� งาน �อง �ก   แ� ไ�� การ �น�ก �อ�ล จาก พ�กงาน   ( เ�อน �ก   1   �วโมง   จนก�า จะ 

ไ�� การ ใ� งาน )   
● เ�อ แ� �าน เ�าไป �ความ สะอาด   ( เ�อน �ก   10   นา�   จนก�า จะ ไ�� การ ใ� งาน )   
● เ�อ � การ ลบ �อ�ล การ เ�า �ก ของ แขก   

  
  

  
  

https://hotel.unsleepbox.com/add-edit-line-notify/


5.   �� ส�าง   shortcut   โปรแกรม �สอ�ท บน �อ �อ   
  
เ�อ ใ� งาน ใน การ ใ� งาน บน �อ �อ   เรา � �� �ๆ   มา � เสนอ ใ� �บ �ณ   �น �อ การ ส�าง   shortcut   โป แก รม 
�สอ�ท เอา ไ� บน ห�า จอ �อ �อ   ใ� เห�อน �บ เ�น แอพ พ� เค� น�น �ง บน �อ �อ �นเอง   
�� การ ส�าง   shortcut   

�ห�บ   IOS   

1. เ�ด �อ �อ เ�า   Safari   เ�า เ�บ    �อก�น    ใ� เ�ยบ�อย   แ�วไป � ห�า    Dashboard   
2. กด �ม � วง ไ�   

  
3. เ�อก   Add   to   Home   Screen   

  

https://hotel.unsleepbox.com/login/
https://hotel.unsleepbox.com/dashboard/


4. กด �ม   Add   

  
5. จะ � ไอคอน   H-Box   บน ห�า จอ   

  

    

�ห�บ   Android   

1. เ�ด �อ �อ เ�า   Chrome   เ�า เ�บ    �อก�น    ใ� เ�ยบ�อย   แ�วไป � ห�า    Dashboard   

https://hotel.unsleepbox.com/login/
https://hotel.unsleepbox.com/dashboard/


2. กด �ม   …   อาจ จะ อ� �าน �าง ห�อ �าน บน ของ   browser     

  
3. เ�อก   Add   to   Home   Screen/   เ�ม ลง ใน ห�า จอ ห�ก   

  
4. กด �ม   เ�ม   

  
5. เส�จ การ �ง �า   

  


