คู่มือการสั่งซือ้ นา้ มันผ่ านระบบ Smart Order สาหรั บระบบ Android
1. การติดตัง้ Application “Bangchak Smart Order”
1.1 เข้ า Play Store กดค้ นหา ด้ วยคาว่า “Bangchak” และ เลือกหา App “Bangchak Smart Order”
1.2 กดปุ่ ม FREE หรื อ INSTALL APP ดังรูป
1.3 เมื่อติดตังเสร็
้ จแล้ ว สามารถนา รหัสผู้ใช้ งาน และ รหัสผ่าน ของระบบ Web Ordering ใช้ งานได้ ทนั ที

เข้ า App Store

เลือก Menu ค้ นหา App

กดติดตัง้ Application

ค้ นหา App ด้ วยคาว่า Bangchak

สามารถ download ได้ ฟรี

ตัวอย่างหน้ าจอการใช้ งาน
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2. การเข้ าสู่ระบบงาน
2.1 Log in เข้ าระบบบริ การออนไลน์ โดยใช้ User ที่เกิดจากรหัสลูกค้ าของลูกค้ าเช่น 1202011, 1202050 เป็ นต้ น
2.2 หน้ า Log-in เข้ าระบบสัง่ ซื ้อน ้ามันออนไลน์ (Bangchak Smart Order)
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ งาน
เลือกเมนูภาษา ไทย-อังกฤษ
รหัสผู้ใช้ งาน

รหัสผ่าน
กดเข้ าใช้ งานระบบ
ลืมรหัสผ่าน ขอตังค่
้ ารหัสผ่านใหม่
จดจารหัสผู้ใช้ งาน
เวอร์ ชนั่ ของ App

3. การเปลี่ยนรหัสผ่ าน
3.1 Log in เข้ าระบบบริ การออนไลน์ โดยใช้ User ที่เกิดจากรหัสลูกค้ าของลูกค้ าเช่น 1202011, 1202050 เป็ นต้ น
3.2 กด Change Pass ในหน้ า Main Menu
3.3 ระบุคา่ รหัสเก่า, รหัสใหม่ และระบุ ยืนยันรหัสใหม่ อีกครัง้ จากนันกดปุ่
้
ม Change
กดเปลีย่ นรหัสผ่าน
รหัสลูกค้ า และ ชื่อผู้ใช้ งาน
เมื่อกดเปลี่ยนรหัสผ่ าน จะปรากฏ เมนูให้ ระบุรหัสผ่ านใหม่
รหัสเก่า
รหัสใหม่
ยืนยันรหัสใหม่

กดยืนยันเปลีย่ นรหัสผ่าน
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4. การออกจากระบบ
4.1 กดปุ่ ม Log out เพื่อออกจากระบบ

กดออกจากระบบ

5. การสั่งซือ้ สินค้ า
5.1 เลือก Menu Purchase Order
เลือกเมนู ทารายการสัง่ ซื ้อ
5.2 เลือก Division
5.3 กรอกข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ (Order Information)

เลือกประเภทผลิตภัณฑ์

กรอก/เลือกข้ อมูลการสัง่ ซื ้อพื ้นฐาน
ง
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5.4 กรอกรายละเอียดการจัดส่ง (Shipping Information)
5.4.1 กรณีเลือกให้ บางจากส่งสินค้ าให้ (Trunk Delivery)
เลือกสถานที่จดั ส่ง
ง

เลือกประเภทการจัดส่ง
ง
5.4.2

กรณีเลือกมารับสินค้ าเอง (Trunk Own Pickup)

เลือกสถานที่จดั ส่ง
ง
ที่อยูส่ ถานที่จดั ส่ง
ง
เลือกประเภทการจัดส่ง
ง
ระบุ ศูนย์จ่ายน ้ามัน, พนักงานขับรถ
และ ทะเบียนรถ
ง

5.5 กรอกข้ อมูลผู้สงั่ ซื ้อ (Buyer Information) แล้ วกดปุ่ ม Next
ระบุชื่อผู้สงั่ ซื ้อ
ง
ระบุเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อผู้สงั่ ซื ้อ
ง
ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
เ
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5.6 รายการสัง่ ซื ้อ กรณีน ้ามันใส ระบุปริ มาณ และหน่วยซื ้อ แล้ วกดปุ่ ม Next
กด ถัดไป (Next) เพื่อคานวณเงินรวม
และของแถม(เฉพาะน ้ามันหล่อลืน่ )
เ
ระบุปริ มาณเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
เ
สามารถเลือกหน่วยการซื ้อ
(เฉพาะน ้ามันใส และน ้ามันเตาเท่านัน)
้
เ

5.7 รายการสัง่ ซื ้อ กรณีน ้ามันหล่อลืน่ ระบุปริ มาณ แล้ วกดปุ่ ม Next
กด ถัดไป (Next) เพื่อคานวณเงินรวม
และของแถม(เฉพาะน ้ามันหล่อลืน่ )
เ
ระบุปริ มาณเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
เ
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5.8 ผู้ใช้ งานตรวจสอบ การสรุปยอดเงิน และรายการของแถม
กด ยืนยัน เพื่อ
สร้ างคาสัง่ ซื ้อ
ในระบบ
คานวณ
จานวนเงินรวม
คานวณจานวนเงิน
และราคาต่อหน่วย
แสดงรายการ
ของแถม
กดปุ่ ม Home
เพื่อยกเลิก และ
กลับเมนูหลัก

5.9 กดปุ่ ม Submit เพื่อสร้ างใบสัง่ ซื ้อ โดยจะแสดงเลขที่ Purchase Order และ เลขที่อ้างอิง ดังรูป

เลขที่ใบสัง่ ซื ้อ
เลขที่อ้างอิง

6. การแก้ ไขรายการสั่งซือ้ สินค้ า (ระยะต่ อไป)
6.1 เลือก Menu รายงาน (Report)
เข้ าเมนู รายงาน
6.2 ระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน
6.3 เลือกรายการที่มีสถานะเป็ น Open (ยังไม่มใี บขนสินค้ า)
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ระบุเงื่อนไขในการ
ดึงรายงาน
ระบุวนั ที่สร้ างใบ
สัง่ ซื ้ออยูใ่ นช่วง
เริ่ มต้ น-สิ ้นสุด ไม่
เกิน 30 วัน
กดดึงรายงาน
กดพื ้นที่บริ เวณ
เลขที่ใบสัง่ ซื ้อ
เพื่อดูรายการ
ผลิตภัณฑ์
6.4 กดปุ่ ม Change เพื่อเริ่ มการแก้ ไขข้ อมูลใบสัง่ ซื ้อ
6.5 แก้ ไขข้ อมูลทัว่ ไป แล้ วกดปุ่ ม Next

กด ถัดไป เพื่อปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์

กดปุ่ มแก้ ไขรายการ
รายละเอียดของ
ใบสัง่ ซื ้อ
สถานะของ
รายการสัง่ ซื ้อ
แบ่งเป็ น Active
และ ยกเลิก
ข้ อมูลส่วนที่อนุญาต
ให้ แก้ ไข
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6.6 แก้ ไขข้ อมูลรายการสินค้ า แล้ วกดปุ่ ม Next

กด ถัดไป เพื่อ
คานวณจานวนเงิน
รวมและของแถม
(Lube)
รายการยกเลิก จะ
แก้ ไขปริ มาณไม่ได้
รายการปกติ จะ
แก้ ไขปริ มาณได้
น ้ามันใสและน ้ามันเตา
เปลีย่ นหน่วยซื ้อได้
กดเพิ่มรายการ
ผลิตภัณฑ์

6.7 สามารถทาการยกเลิกรายการ และเปลีย่ นสถานะกลับมาเป็ นรายการ Active ได้ แต่ระบบไม่สามารถแก้ ไขทังปริ
้ มาณ
และเปลีย่ นสถานะในคราวเดียว โดยระบบจะถือว่าเป็ นการเปลีย่ นสถานะเท่านัน้ และปริ มาณจะไม่เปลีย่ นแปลง
6.8 กดปุ่ ม Submit เพื่อบันทึกการแก้ ไขข้ อมูลใบสัง่ ซื ้อ
กด ยืนยัน เพื่อ
ปรับปรุงคาสัง่ ซื ้อ
กด
เพื่อ
ยกเลิกรายการ
Active
กด
เพื่อกลับไปเป็ นราย
การ Active
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6.9 เมื่อบันทึกการปรับปรุงรายการสาเร็ จ ระบบจะแจ้ งข้ อความดังรูป

เลขที่ใบสัง่ ซื ้อทีถ่ กู
แก้ ไขสาเร็ จ

7. การตรวจสอบสถานะคาสั่งซือ้ และ ระบบติดตามรถ
7.1 เลือก Menu รายงาน (Report)
7.2 ระบุเงื่อนไขเพื่อดึงรายงาน (ตามคาอธิบายในข้ อ 6.2)
7.3 ดูรายการใบสัง่ ซื ้อและแยกประเภทตามสถานะ โดยมีความหมายดังนี ้
1) Open
: ยังไม่มีใบจัดส่งสินค้ าเลย (Delivery Order)
2) Being Process
: มีใบจัดส่งสินค้ าแล้ ว (Delivery Order)
3) Reject
: ยกเลิกรายการสินค้ าทังหมดในใบสั
้
ง่ ซื ้อ
4) Complete
: มีใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) ครบถ้ วนแล้ ว
5) All
: เป็ นหน้ ารวมรายการทุกสถานะ
เลขที่ใบสัง่ ซื ้อและเลขที่อ้างอิง
ง
เชื่อมต่อระบบติดตามรถ (TMS),
รูปแสดงสถานะใบสัง่ ซื ้อ
ประเภทการจัดส่ง,
จานวนเงินรวมภาษี
วันที่ทารายการ, วันที่ต้องการ,
สถานที่จดั ส่ง, ชื่อสถานที่จดั ส่ง,
เทอมการชาระเงิน
กดดูข้อมูลรายการใบแจ้ งหนี ้ / ใบกากับภาษี
กดบริ เวณเลขที่ใบสัง่ ซื ้อ
เพื่อดูรายละเอียดของใบสัง่ ซื ้อ
ประเภทผลิตภัณฑ์, เวลาที่ต้องการ
รายการใบสัง่ ซื ้อแยกตามสถานะ
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7.4 สามารถเข้ าดูรายละเอียดของใบสัง่ ซื ้อได้

ตัวอย่าง รายการที่ Active

ตัวอย่าง รายการที่ถกู ยกเลิก

7.5 ดูข้อมูลรายการใบแจ้ งหนี ้ / ใบกากับภาษี
วันที่ออกใบแจ้ งหนี ้,
กาหนดชาระเงิน

เลขที่ใบสัง่ ซื ้อ

ชื่อ Payer ตามรายการใบ
แจ้ งหนี ้ / ใบกากับภาษี

รายการใบแจ้ งหนี ้ /
ใบกากับภาษี

จานวนเงินรวมภาษี
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8. การกาหนดรายการสินค้ ายอดนิยม : เฉพาะนา้ มันหล่ อลื่น (Lube)
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

เลือก Menu Lube (Top Hit) กาหนดรายการน ้ามันหล่อลืน่
ระบุผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลืน่
กดปุ่ ม Add เพื่อเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลืน่
เข้ าเมนูกาหนด
กดสไลด์ผลิตภัณฑ์ เพื่อลบทีละรายการออก
รายการน ้ามันหล่อลืน่
กดปุ่ ม Delete All เพื่อลบรายการทังหมด
้
กดปุ่ ม Done ทุกครัง้ เพื่อบันทึกการแก้ ไขรายการผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลืน่

บันทึกการแก้ ไข
ค้ นหา ผลิตภัณฑ์

กดเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์
กด สไลด์ เพื่อลบทีละรายการ

รูปผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลืน่
ลบรายการทังหมด
้
กดยืนยันการเพิม่ ผลิตภัณฑ์

ติ๊กถูกผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการเพิ่ม

หน้ าเลือกรายการเพิ่มเติม

9. การดูข่าวประกาศจากทางบางจาก
9.1
9.2
9.3
9.4

ข่าวพิเศษ จะแสดงจานวนที่ยงั มีสถานะ Active ที่หวั เมนูของข่าวประกาศ ดังรูป
ข่าวปั กหมุด จะแสดงอยูบ่ นสุดเสมอในหน้ ารวมข่าว ( All)
ข่าวทัว่ ๆ ไป
กดที่หวั ข้ อข่าว เพื่อดูรายละเอียดของข่าว

จานวนข่าวพิเศษ
ที่ Active อยู่
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ข่าวปั กหมุด
ข่าวพิเศษที่
Active อยู่
ข่าวพิเศษที่
ไม่ Active แล้ ว
ข่าวทัว่ ไป
ประเภทข่าว

กดบริ เวณหัวข้ อข่าว เพื่อ
เปิ ดดูรายละเอียด (PDF)
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10. การตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ
10.1 เลือก Menu วงเงินสินเชื่อ (Credits)

เข้ าดูวงเงินสินเชื่อ

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

รหัสลูกค้ า
วงเงินสินเชื่อ
การใช้ วงเงิน
วันหมดอายุ

11. การแจ้ งข้ อร้ องเรียน แนะนา สอบถาม และอื่นๆ
11.1 เลือก Menu ข้ อแนะนา (Suggestion)
11.2 ระบรายละเอียด และประเภทของคาขอ สามารถแนบไฟล์เอกสารได้
11.3 กดปุ่ ม ยืนยัน เพื่อส่งคาขอ ให้ เจ้ าหน้ าที่บางจากดาเนินการต่อไป

แจ้ งข้ อมูลร้ องเรี ยน,
แนะนา, สอบถาม
และอื่นๆ

กด ยืนยัน แจ้ งข้ อมูล
ข้ อมูลของผู้แจ้ งเรื่ อง
ประเภทการแจ้ งข้ อมูล

หัวข้ อ และ รายละเอียด
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12. การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลลูกค้ าสถานีบริการ
(เฉพาะลูกค้ าที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเท่านัน)
้
12.1 เลือก Menu ข้ อมูลลูกค้ า (Profile)
12.2 ข้ อมูล รายละเอียดทัว่ ไป ไม่สามารถแก้ ไขได้ ดังรูป

ดูข้อมูลลูกค้ า

ชื่อและที่อยู่ ของลูกค้ า

ชื่อและที่อยู่
สถานที่จดั ส่ง
ดูรายการสถานทีจ่ ดั ส่ง
ชื่อและเบอร์ โทรศัพท์
ของเจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาด
กาหนดค่าเริ่มต้ นสถานที่
จัดส่ง เมื่อทารายสัง่ ซื ้อ
เมนู ข้ อมูลทัว่ ไป
12.3 ข้ อมูล สาหรับยืนยันกลับ สามารถแก้ ไขได้ เมื่อเจ้ าหน้ าที่บางจากอนุญาตและเปิ ดสิทธิ์ให้ เท่านัน้
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กดเพื่อยืนยันการแก้ ไข
เลือกส่งยืนยัน
คาสัง่ ซื ้อ ผ่าน SMS
หรื อ FAX

เบอร์ มือถือสาหรับ
ระบบ TAS

กาหนดค่าเริ่มต้ น
รายการน ้ามันหล่อลืน่

อีเมล์สาหรับส่ง
ยืนยันคาสัง่ ซื ้อ

เบอร์ มือถือสาหรับส่ง
SMS ยืนยันคาสัง่ ซื ้อ

FAX สาหรับส่ง
ยืนยันคาสัง่ ซื ้อ

เมนู ข้ อมูลยืนยันกลับ

13. ขัน้ ตอนการใช้ ส่วน ติดต่ อสานักงานและศูนย์ ภาค
13.1 เลือก Menu ข้ อมูลติดต่อ (Contact Us)

กดดูแผนที่

จุดที่ผ้ ใู ช้ งานอยู่
ระยะห่างระหว่าง
ผู้ใช้ งานกับศูนย์ฯ

ข้ อมูลติดต่อศูนย์ฯ

จุดที่ตงของศู
ั้
นย์ฯ

กรณีมีข้อมูลใหม่ ระบบจะดึงมาแก้ ไขเปลีย่ นแปลงวันละ 1 ครัง้

14. ขัน้ ตอนการใช้ ส่วน ไฟล์ ดาวน์ โหลด
14.1 เลือก Menu ไฟล์ดาว์นโหลด (Downloads)
Page 15 of 17

กดดูเอกสาร

รายการเอกสาร

กรณีมีข้อมูลใหม่ ระบบจะดึงมาแก้ ไขเปลีย่ นแปลงวันละ 1 ครัง้

15. ขัน้ ตอนการขอเปลี่ยนรหัสผ่ านใหม่ (Reset Password)
15.1 เข้ าไปยัง Menu ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) ที่หน้ า Log On เข้ าระบบ

15.2 ระบุ System ที่ต้องการและรายละเอียดสาหรับการขอ Reset Password
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กด ยืนยัน แจ้ งขอ
Reset รหัสผ่าน
เลือกระบบที่ต้องการ
ขอ Reset รหัสผ่าน

ระบุรายละเอียด
ของการขอ Reset
รหัสผ่าน

15.3 เมื่อกดปุ่ ม Submit ระบบจะทาการส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่ และสร้ างเลขที่คาขอให้ กบั ลูกค้ า ขอให้ เก็บเลขที่คาขอไว้ เพื่อ
ใช้ สอบถามสถานะการดาเนินการได้ ในภายหลัง
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