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คู่มือการส่ังซือ้น า้มันผ่านระบบ Smart Order ส าหรับระบบ iOS 

1. การตดิตัง้ Application “Bangchak Smart Order” 
 

1.1 เข้า App Store กดค้นหา ด้วยค าวา่ “Bangchak” และ เลอืกหา App  “Bangchak Smart Order” 
1.2 กดปุ่ ม FREE หรือ INSTALL APP ดงัรูป 
1.3 เมื่อตดิตัง้เสร็จแล้ว สามารถน า รหสัผู้ใช้งาน และ รหสัผา่น ของระบบ Web Ordering ใช้งานได้ทนัที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
กดติดตัง้ Application 

ตวัอยา่งหน้าจอการใช้งาน 

สามารถ download ได้ฟรี 

เข้า App Store 

ค้นหา App ด้วยค าวา่ Bangchak 

 

เลอืก Menu ค้นหา App 
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2. การเข้าสู่ระบบงาน 
2.1 Log in เข้าระบบบริการออนไลน์ โดยใช้ User ที่เกิดจากรหสัลกูค้าของลกูค้าเช่น 1202011, 1202050 เป็นต้น 
2.2 หน้า Log-in เข้าระบบสัง่ซือ้น า้มนัออนไลน์ (Bangchak Smart Order) 

 
 

3. การเปล่ียนรหัสผ่าน 
3.1 Log in เข้าระบบบริการออนไลน์ โดยใช้ User ที่เกิดจากรหสัลกูค้าของลกูค้าเช่น 1202011, 1202050 เป็นต้น 
3.2 กด Change Pass ในหน้า Main Menu 
3.3 ระบคุา่ รหสัเก่า, รหสัใหม ่และระบ ุยืนยนัรหสัใหม ่อีกครัง้ จากนัน้กดปุ่ ม Change 

           

รหสัผู้ใช้งาน 

เลอืกเมนภูาษา ไทย-องักฤษ 

รหสัผา่น 

กดเข้าใช้งานระบบ 

จดจ ารหสัผู้ใช้งาน 

ลมืรหสัผา่น ขอตัง้คา่รหสัผา่นใหม่ 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้งาน 

เวอร์ชัน่ของ App 

กดเปลีย่นรหสัผา่น 

รหสัลกูค้า และ ช่ือผู้ใช้งาน 

รหสัเก่า 

รหสัใหม ่

ยืนยนัรหสัใหม ่

กดยืนยนัเปลีย่นรหสัผา่น 

เม่ือกดเปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏ เมนูให้ระบุรหัสผ่านใหม่ 
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4. การออกจากระบบ 
 

4.1 กดปุ่ ม Log out เพื่อออกจากระบบ 

 
 
 

5. การส่ังซือ้สินค้า 
 

5.1 เลอืก Menu Purchase Order 
5.2 เลอืก Division  
5.3 กรอกข้อมลูการสัง่ซือ้ (Order Information) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดออกจากระบบ 

เลอืกประเภทผลติภณัฑ์ 

กรอก/เลอืกข้อมลูการสัง่ซือ้พืน้ฐาน 
ง 

เลอืกเมน ูท ารายการสัง่ซือ้ 
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5.4 กรอกรายละเอียดการจดัสง่ (Shipping Information) 
5.4.1 กรณีเลอืกให้บางจากสง่สนิค้าให้ (Trunk Delivery) 

 
5.4.2 กรณีเลอืกมารับสนิค้าเอง (Trunk  Own Pickup) 

 
 
5.5 กรอกข้อมลูผู้สัง่ซือ้ (Buyer Information) แล้วกดปุ่ ม Next 

 
 
 
 
 

เลอืกสถานที่จดัสง่ 
ง 

เลอืกประเภทการจดัสง่ 
ง 

เลอืกสถานที่จดัสง่ 
ง 

เลอืกประเภทการจดัสง่ 
ง 

ระบ ุศนูย์จ่ายน า้มนั, พนกังานขบัรถ 
และ ทะเบียนรถ 

ง 

ระบช่ืุอผู้สัง่ซือ้ 
ง 

ระบเุบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ผู้สัง่ซือ้ 
ง 

ระบขุ้อมลูเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
เ 

ที่อยูส่ถานท่ีจดัสง่ 
ง 
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5.6 รายการสัง่ซือ้ กรณีน า้มนัใส ระบปุริมาณ และหนว่ยซือ้ แล้วกดปุ่ ม Next 

 
 
5.7 รายการสัง่ซือ้ กรณีน า้มนัหลอ่ลืน่ ระบปุริมาณ แล้วกดปุ่ ม Next 

 
 
 
 
 
 

กด ถดัไป (Next) เพื่อค านวณเงินรวม 
และของแถม(เฉพาะน า้มนัหลอ่ลืน่) 

เ 

ระบปุริมาณเฉพาะผลติภณัฑ์ที่ต้องการ 
เ 

สามารถเลอืกหนว่ยการซือ้ 
(เฉพาะน า้มนัใส และน า้มนัเตาเทา่นัน้) 

เ 

กด ถดัไป (Next) เพื่อค านวณเงินรวม 
และของแถม(เฉพาะน า้มนัหลอ่ลืน่) 

เ 

ระบปุริมาณเฉพาะผลติภณัฑ์ที่ต้องการ 
เ 



  Page 6 of 17 
 

 

 

 

 

5.8 ผู้ใช้งานตรวจสอบ การสรุปยอดเงิน และรายการของแถม  
กล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 กดปุ่ ม Submit เพื่อสร้างใบสัง่ซือ้ โดยจะแสดงเลขที่ Purchase Order และ เลขที่อ้างองิ ดงัรูป 

 

 
 
 

6. การแก้ไขรายการส่ังซือ้สินค้า (ระยะต่อไป) 
 

6.1 เลอืก Menu รายงาน (Report) 
6.2 ระบเุง่ือนไขเพื่อแสดงรายงาน 
6.3 เลอืกรายการท่ีมีสถานะเป็น Open (ยงัไมม่ใีบขนสนิค้า) 

ค านวณ 
จ านวนเงินรวม 

กด ยืนยนั เพื่อ
สร้างค าสัง่ซือ้ 
ในระบบ 

ค านวณจ านวนเงิน 
และราคาตอ่หนว่ย 

กดปุ่ ม Home 
เพื่อยกเลกิ และ 
กลบัเมนหูลกั 

แสดงรายการ 
ของแถม 

เลขที่ใบสัง่ซือ้ 

เลขที่อ้างองิ 

เข้าเมน ูรายงาน 
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6.4 กดปุ่ ม Change เพื่อเร่ิมการแก้ไขข้อมลูใบสัง่ซือ้ 
6.5 แก้ไขข้อมลูทัว่ไป แล้วกดปุ่ ม Next 

 
 

 

ระบเุง่ือนไขใน
การดงึรายงาน 

ระบวุนัท่ีสร้าง
ใบสัง่ซือ้อยูใ่นชว่ง 
เร่ิมต้น-สิน้สดุ ไม่
เกิน 30 วนั 

กดดงึรายงาน 

กดพืน้ท่ีบริเวณ
เลขที่ใบสัง่ซือ้ 
เพื่อดรูายการ
ผลติภณัฑ์ 

 

 

 

กดปุ่ มแก้ไข
รายการ 

รายละเอียดของ 
ใบสัง่ซือ้ 

ข้อมลูสว่นท่ี
อนญุาตให้แก้ไข 

สถานะของ
รายการสัง่ซือ้ 
แบง่เป็น Active 
และ ยกเลกิ 

 

 

กด ถดัไป เพื่อปรับปรุงรายการผลติภณัฑ์ 
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6.6 แก้ไขข้อมลูรายการสนิค้า แล้วกดปุ่ ม Next 

 
 
6.7 สามารถท าการยกเลกิรายการ และเปลีย่นสถานะกลบัมาเป็นรายการ Active ได้ แตร่ะบบไมส่ามารถแก้ไขทัง้ปริมาณ

และเปลีย่นสถานะในคราวเดียว โดยระบบจะถือวา่เป็นการเปลีย่นสถานะเทา่นัน้ และปริมาณจะไมเ่ปลีย่นแปลง 
6.8 กดปุ่ ม Submit เพื่อบนัทกึการแก้ไขข้อมลูใบสัง่ซือ้ 

 

 

กด ถดัไป เพื่อ
ค านวณจ านวนเงิน
รวมและของแถม 

(Lube) 

รายการยกเลกิ จะ
แก้ไขปริมาณไมไ่ด้ 

รายการปกติ จะ
แก้ไขปริมาณได้ 

น า้มนัใสและน า้มนัเตา 
เปลีย่นหนว่ยซือ้ได้ 

กดเพิ่มรายการ
ผลติภณัฑ์ 

กด ยืนยนั เพื่อ
ปรับปรุงค าสัง่ซือ้ 

กด สไลด์ แล้ว กด 
ลบ เพื่อยกเลกิ
รายการ Active 

กด สไลด์ แล้ว  
กด ลบ เพื่อกลบัไป
เป็นรายการ Active 
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6.9 เมื่อบนัทกึการปรับปรุงรายการส าเร็จ ระบบจะแจ้งข้อความดงัรูป 

 
 

7. การตรวจสอบสถานะค าส่ังซือ้ และ ระบบตดิตามรถ 
7.1 เลอืก Menu รายงาน (Report) 
7.2 ระบเุง่ือนไขเพื่อดงึรายงาน (ตามค าอธิบายในข้อ 6.2) 
7.3 ดรูายการใบสัง่ซือ้และแยกประเภทตามสถานะ โดยมีความหมายดงันี ้

1) Open      : ยงัไมม่ีใบจดัสง่สนิค้าเลย (Delivery Order) 
2) Being Process    : มีใบจดัสง่สนิค้าแล้ว (Delivery Order) 
3) Reject      : ยกเลกิรายการสนิค้าทัง้หมดในใบสัง่ซือ้ 
4) Complete       : มีใบแจ้งหนี ้(Invoice) ครบถ้วนแล้ว 
5) All      : เป็นหน้ารวมรายการทกุสถานะ 

 

เลขที่ใบสัง่ซือ้ทีถ่กู
แก้ไขส าเร็จ 

เลขที่ใบสัง่ซือ้และเลขที่อ้างอิง 
ง 

วนัท่ีท ารายการ, วนัท่ีต้องการ, 
สถานท่ีจดัสง่, ช่ือสถานท่ีจดัสง่, 

เทอมการช าระเงิน 

เช่ือมตอ่ระบบติดตามรถ (TMS), 
รูปแสดงสถานะใบสัง่ซือ้ 

ประเภทการจดัสง่, 
จ านวนเงินรวมภาษี 

กดดขู้อมลูรายการใบแจ้งหนี ้/ ใบก ากบัภาษี 

รายการใบสัง่ซือ้แยกตามสถานะ 

ประเภทผลติภณัฑ์, เวลาที่ต้องการ 

กดบริเวณเลขที่ใบสัง่ซือ้  
เพื่อดรูายละเอียดของใบสัง่ซือ้  
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7.4 สามารถเข้าดรูายละเอียดของใบสัง่ซือ้ได้ 

 
 
 
7.5 ดขู้อมลูรายการใบแจ้งหนี ้/ ใบก ากบัภาษี 

  
 

 

ตวัอยา่ง รายการท่ี Active  ตวัอยา่ง รายการท่ีถกูยกเลกิ 

วนัท่ีออกใบแจ้งหนี,้ 
ก าหนดช าระเงิน 

ช่ือ Payer ตามรายการใบ
แจ้งหนี ้/ ใบก ากบัภาษี 

จ านวนเงินรวมภาษี 

เลขที่ใบสัง่ซือ้ 

รายการใบแจ้งหนี ้/ 
ใบก ากบัภาษี 
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8. การก าหนดรายการสินค้ายอดนิยม : เฉพาะน า้มันหล่อล่ืน (Lube) 
8.1 เลอืก Menu Lube (Top Hit) ก าหนดรายการน า้มนัหลอ่ลืน่ 
8.2 ระบผุลติภณัฑ์น า้มนัหลอ่ลืน่ 

8.3 กดปุ่ ม  Add New Lube เพื่อเพิม่รายการผลติภณัฑ์น า้มนัหลอ่ลืน่ 

8.4 กดปุ่ ม  แล้วเลือ่น เพื่อเปลีย่นล าดบัรายการผลติภณัฑ์ ขึน้ –ลง ตามต้องการ    

8.5 กดปุ่ ม  เพื่อลบทีละรายการออก 

8.6 กดปุ่ ม  เพื่อลบรายการทัง้หมด 

8.7 กดปุ่ ม  ทกุครัง้ เพื่อบนัทกึการแก้ไขรายการผลติภณัฑ์น า้มนัหลอ่ลืน่ 
 

 
 
 
 

9. การดูข่าวประกาศจากทางบางจาก 
 

9.1 ขา่วพเิศษ จะแสดงจ านวนท่ียงัมสีถานะ Active ที่หวัเมนขูองขา่วประกาศ ดงัรูป 
9.2 ขา่วปักหมดุ จะแสดงอยูบ่นสดุเสมอในหน้ารวมขา่ว ( All) 
9.3 ขา่วทัว่ๆ ไป 
9.4 กดที่หวัข้อขา่ว เพื่อดรูายละเอียดของขา่ว 

 

กดเพิ่มรายการผลติภณัฑ์ 

หน้าเลอืกรายการเพิ่มเติม 

รูปผลติภณัฑ์น า้มนัหลอ่ลืน่ 

ค้นหา ผลติภณัฑ์ 

ลบรายการทัง้หมด 

บนัทกึการแก้ไข 

เลือ่นล าดบั 

ลบทีละรายการ 

จ านวนขา่วพิเศษ 
ที่ Active อยู ่

เข้าเมน ูก าหนด
รายการน า้มนัหลอ่ลืน่ 

เลอืกผลติภณัฑ์ที่
ต้องการเพิ่ม 
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ประเภทขา่ว 

กดบริเวณหวัข้อขา่ว เพื่อ
เปิดดรูายละเอยีด (PDF) 

ขา่วพเิศษที่ 
Active อยู ่

ขา่วพเิศษที่  
ไม ่Active แล้ว 

ขา่วปักหมดุ 

ขา่วทัว่ไป 
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10. การตรวจสอบวงเงนิสินเช่ือ 
10.1  เลอืก Menu วงเงินสนิเช่ือ (Credits) 

 
 

11. การแจ้งข้อร้องเรียน แนะน า สอบถาม และอ่ืนๆ 
11.1  เลอืก Menu ข้อแนะน า (Suggestion) 
11.2  ระบรายละเอียด และประเภทของค าขอ สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ 
11.3  กดปุ่ ม ยืนยนั เพื่อสง่ค าขอ ให้เจ้าหน้าที่บางจากด าเนินการตอ่ไป 

 
 

เข้าดวูงเงินสนิเช่ือ 

วงเงินสนิเช่ือ 

การใช้วงเงิน 

วนัหมดอาย ุ

รหสัลกูค้า 

ประเภทวงเงินสนิเช่ือ 

กด ยืนยนั แจ้งข้อมลู 

ข้อมลูของผู้แจ้งเร่ือง 

ประเภทการแจ้งข้อมลู 

หวัข้อ และ รายละเอยีด 

แจ้งข้อมลูร้องเรียน, 
แนะน า, สอบถาม 

และอื่นๆ 
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12. การเปล่ียนแปลงข้อมูลลูกค้าสถานีบริการ 
(เฉพาะลกูค้าที่ได้รับการอนมุตัิแล้วเทา่นัน้) 
12.1  เลอืก Menu ข้อมลูลกูค้า (Profile) 
12.2  ข้อมลู รายละเอียดทัว่ไป ไมส่ามารถแก้ไขได้ ดงัรูป 

 

 
 

12.3  ข้อมลู ส าหรับยืนยนักลบั สามารถแก้ไขได้ เมื่อเจ้าหน้าที่บางจากอนญุาตและเปิดสทิธ์ิให้เทา่นัน้ 

ดรูายการสถานท่ีจดัสง่ 

ช่ือและที่อยู ่ของลกูค้า 

ช่ือและเบอร์โทรศพัท์
ของเจ้าหน้าที่
การตลาด 

เมน ูข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือและที่อยู ่ 
สถานท่ีจดัสง่ 

ก าหนดคา่เร่ิมต้นสถานท่ี
จดัสง่ เมื่อท ารายสัง่ซือ้ 

ดขู้อมลูลกูค้า 
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13. ขัน้ตอนการใช้ส่วน ตดิต่อส านักงานและศูนย์ภาค 

13.1  เลอืก Menu ข้อมลูติดตอ่ (Contact Us) 

 
กรณีมีข้อมลูใหม ่ระบบจะดงึมาแก้ไขเปลีย่นแปลงวนัละ 1 ครัง้ 

 

14. ขัน้ตอนการใช้ส่วน ไฟล์ดาวน์โหลด 
14.1  เลอืก Menu ไฟล์ดาว์นโหลด (Downloads) 

กดเพื่อยืนยนัการแก้ไข 

เลอืกสง่ยืนยนั 
ค าสัง่ซือ้ ผา่น SMS 

หรือ FAX 

ก าหนดคา่เร่ิมต้น
รายการน า้มนัหลอ่ลืน่ 

เบอร์มือถือส าหรับสง่ 
SMS ยืนยนัค าสัง่ซือ้ 

เบอร์มือถือส าหรับ
ระบบ TAS 

เมน ูข้อมลูยืนยนักลบั 

อีเมล์ส าหรับสง่ 
ยืนยนัค าสัง่ซือ้ 

FAX ส าหรับสง่ 
ยืนยนัค าสัง่ซือ้ 

ข้อมลูติดตอ่ศนูย์ฯ 

จดุที่ผู้ใช้งานอยู ่

กดดแูผนท่ี 

 

จดุที่ตัง้ของศนูย์ฯ 

ระยะหา่งระหวา่ง
ผู้ใช้งานกบัศนูย์ฯ 
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กรณีมีข้อมลูใหม ่ระบบจะดงึมาแก้ไขเปลีย่นแปลงวนัละ 1 ครัง้ 

 

15. ขัน้ตอนการขอเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) 
 

15.1  เข้าไปยงั Menu ลมืรหสัผา่น (Forgot Password) ที่หน้า Log On เข้าระบบ 

 
 

15.2  ระบ ุSystem ที่ต้องการและรายละเอียดส าหรับการขอ Reset Password 

รายการเอกสาร 

กดดเูอกสาร 
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15.3  เมื่อกดปุ่ ม Submit ระบบจะท าการสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่ และสร้างเลขที่ค าขอให้กบัลกูค้า ขอให้เก็บเลขท่ีค าขอไว้ เพื่อ

ใช้สอบถามสถานะการด าเนินการได้ในภายหลงั 
 

เลอืกระบบที่ต้องการ
ขอ Reset รหสัผา่น 

ระบรุายละเอียด 
ของการขอ Reset 

รหสัผา่น 

กด ยืนยนั แจ้งขอ 
Reset รหสัผา่น 


