
การปฏิบัติงาน 
ณ จุดจ าหน่าย 

Point Of Sale 



การรับอุปกรณ์เข้าด่าน 
คลิกท่ีเมนู คลงัสินค้าด่าน 

คลิกท่ีเมนู รับอปุกรณ์ 

หากมีอุปกรณ์ถูกส่งมาจาก POS Server ระบบจะแสดงรายการท่ีถูก
ส่งมาตามรูปตวัอยา่ง แต่ถา้หากไม่มีระบบจะไม่แสดงรายการใดๆ 

คลิกท่ี PRINT ถา้ตอ้งการรายละเอียด 



การรับอุปกรณ์เข้าด่าน (ต่อ) 
คลิกท่ีปุ่ม รับอปุกรณ์ 



การจ าหน่าย Easy Pass 
คลิกท่ีเมนูหลกั (งานขาย) 
คลิกท่ีเมนูยอ่ย (ขาย Easy Pass) 
เลือกท าเคร่ืองหมายหนา้ช่อง ประเภทผูใ้ชง้าน (ตามรูปตวัอยา่ง) 
ป้อนขอ้มูล ค าน าหนา้ ช่ือ นามสกุล ตอ้งระมดัระวงัตวัสะกดใหดี้ และ

เลือกเอกสารท่ีใชใ้นการท าสญัญา ส่วนใหญ่เป็นบตัรประชาชน 



ท าการกรอกหมายเลขบตัรประชาชนและท าการตรวจสอบหมายเลข 
 

ป้อนท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได(้ท่ีอยูปั่จจุบนั) และท าการป้อนท่ีอยูท่ี่ใชใ้นการ
ออกใบก ากบัภาษีแลว้กดปุ่ม หนา้ต่อไปเพื่อท ารายการต่อ หรือกดปุ่มยกเลิกเพื่อ
เร่ิมตน้ขายใหม่ 

ป้อนหมายเลข Easy Pass (ยงิบาร์โคด๊ท่ีตวัอุปกรณ์) ท าการอ่านหมายเลข 
Smartcard (วางบตัรบน Reader เพื่ออ่านค่า) 

ห้ามน า Smart Card ออกจากตัว Reader จนกว่าจะเรียบร้อย 

การจ าหน่าย Easy Pass(ต่อ) 



ป้อน ทะเบียนรถยนต ์จงัหวดัจดทะเบียน ยีห่อ้รถ และ สีตวัรถ 
ท าเคร่ืองหมายหนา้ช่อง ใบแสดงค่าผา่นทาง 240 บาท หากลูกคา้ร้องขอใหมี้การจดัส่ง

รายการผา่นทางดว้ย 
เลือกประเภทบญัชีของลูกคา้ ทัว่ไป (บุคคล) 
เลือกเงินประกนั จ านวนเงินส ารองค่าผา่นทาง เลือกวธีิการช าระเงิน (เงินสด) 
คลิกปุ่มบนัทึกการขาย เพ่ือท าการเขียนขอ้มูลลงบตัร หรือกดปุ่มยกเลิก เพ่ือเร่ิมตน้ขายใหม่ 
คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลการขาย โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างไดท้ าการขาย Easy Pass เรียบร้อย

แลว้ใหท้ าการเขียนขอ้มูลลงบตัร 
คลิกปุ่ม ตกลงเพื่อท าการเขียนขอ้มูล 

การจ าหน่าย Easy Pass(ต่อ) 



หนา้จอจะแสดงรายละเอียดขอ้มูล Easy Pass  และ Smartcard ท่ีจะ
เขียนลงบตัร 

คลิกปุ่ มเขียนขอ้มูลลงบตัร 
คลิกปุ่มเขียนขอ้มูลลงบตัร โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างไดท้ าการ เขียน

ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
คลิกปุ่ม ตกลงเพ่ือพิมพใ์บเสร็จและเอกสารสัญญา 
คลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะแสดงหนา้จอใหส้ัง่พิมพใ์บเสร็จรับเงินและ

เอกสาร สญัญา 

การจ าหน่าย Easy Pass(ต่อ) 



สัง่พิมพเ์อกสารต่าง ๆ โดยท าการคลิกเลือก หนา้ช่องเอกสารท่ีตอ้งการพิมพ์
เสร็จแลว้คลิกปุ่ มแสดงเพื่อพิมพร์ายการ 

การจ าหน่าย Easy Pass(ต่อ) 



หพ.เซ็นช่ือในใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เอกสารสญัญา ใหค้รบทุกช่อง (ด้วย
ปากกาสีน ้าเงินเท่าน้ัน) 

ฉีกใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ออกจากกนั สบอ. , บญัชี , ลูกคา้ และ POS 
จดัเอกสาร โดยใหใ้บก ากบัภาษี/ใบเสร็จเรียงเอกสารใหเ้รียบร้อยตามเลขท่ี

ใบก ากบัภาษี แยกตามหน่วยงาน 

การจ าหน่าย Easy Pass(ต่อ) 



ไปท่ีเมนูหลกั (งานขาย) 
ไปท่ีเมนูยอ่ย (เติมเงิน) 
เลือกขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการคน้หา โดยสามารถเลือกอ่านจากขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น

บตัรประชาชน หรือ หมายเลขบญัชีของลูกคา้ หรือ Smartcard 
 

การเติมเงิน Easy Pass 



ท าการคน้หารายการลูกคา้ข้ึนมาโดย ระบบสามารถท าการคน้หาไดจ้าก ช่ือ , 
นามสกลุ ,หมายเลข Smart card , หมายเลข Easy pass 
 

การเติมเงิน Easy Pass (ต่อ) 



ระบบจะแสดงหนา้จอการเติมเงิน ใหป้้อนขอ้มูลยอดเงินท่ีตอ้งการลงไป ระบบ
จะท าการค านวณส่วนลดท่ีไดก้ าหนดไวใ้หเ้องโดยอตัโนมติั (เลือกวิธีการช าระ
เงินแบบเงินสด อยา่งเดียวเท่านั้น) 
 

การเติมเงิน Easy Pass (ต่อ) 



จะปรากฏหนา้เติมเงินแบบเงินสด เลือกคลิกปุ่มบนัทึกการเติมเงิน 

การเติมเงิน Easy Pass (ต่อ) 



ระบบจะแสดงหนา้ใบเสร็จเติมเงินข้ึนมาใหส้ัง่พิมพ ์คลิกท่ีปุ่มเคร่ืองพิมพ ์
หพ.เซ็นช่ือในใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เอกสารสญัญา ใหค้รบทุกช่อง (ดว้ย

ปากกาสีน ้าเงินเท่านั้น) 
ฉีกใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ออกจากกนั สบอ. , บญัชี , ลูกคา้ และ POS 
จดัเอกสาร โดยใหใ้บก ากบัภาษี/ใบเสร็จเรียงเอกสารใหเ้รียบร้อยตามเลขท่ี

ใบก ากบัภาษี แยกตามหน่วยงาน 
เม่ือสัง่พิมพเ์สร็จส้ิน ระบบจะข้ึนหนา้จอแสดงผลวา่ไดเ้ติมเงินเขา้เรียบร้อยแลว้ 

การเติมเงิน Easy Pass (ต่อ) 



ใหท้ าเหมือนกบัการเติมเงิน Easy Pass ทุกประการ เพียงแต่การเขา้สู่เมนูต่างกนั
เลก็นอ้ยดงัน้ี 

ไปท่ีเมนูหลกั (งานขาย) 
ไปท่ีเมนูยอ่ย (ขายใบแสดงรายการค่าผา่นทาง) 

การขายใบแสดงรายการค่าผ่านทาง 



* * * ห้ามเปลีย่นอปุกรณ์ข้ามสายทางการจ าหน่าย * * * 
ก่อนท าการเปล่ียนใหต้รวจสอบวา่ จบัคู่กนัถูกตอ้งหรือไม่ เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัผดิคู่ กรณีท่ีลูกคา้มีมากกวา่ 1 ชุด 
ตวั OBU ใหดู้ท่ีอุปกรณ์ไดเ้ลย ส่วน Smart Card จะตอ้งดูวา่ตรงกบั

สายทางการจ าหน่ายหรือไม่ หากไม่ทราบใหเ้ขา้ไปท าการตรวจสอบใน
เมนูเติมเงิน เพ่ือดูวา่ใชก้บั OBU หมายเลขอะไร โดยดูจากตวัเลขท่ี
ข้ึนตน้ จะบอกถึงสายทางการจ าหน่าย ดงัน้ี 

30858606... จ าหน่ายในสายทางกาญจนาภิเษก 
30858603... จ าหน่ายในสายทางฉลองรัช และ เฉลิมมหานคร 
308592...... จ าหน่ายในสายทางศรีรัช (BECL) 

ข้อควรระวงัการเปลีย่นอุปกรณ์ 



ไปท่ีเมนูหลกั (งานขาย) 
ไปท่ีเมนูยอ่ย (เปล่ียนอุปกรณ์มีค่าใชจ่้าย) 
เลือกขอ้มูลท่ีจะคน้หา 

การเปลีย่นอุปกรณ์มค่ีาใช้จ่าย 



ระบบจะแสดงหนา้จอ ใหท้ าการเลือกประเภทอุปกรณ์ และท าการใส่
หมายเลขอุปกรณ์ใหม่ พร้อมใส่เหตุผล และวธีิการช าระเงิน เม่ือป้อน
ขอ้มูลเรียบร้อยคลิกท่ีปุ่ม บนัทึกรายการเปล่ียนอุปกรณ์ 

การเปลีย่นอุปกรณ์มค่ีาใช้จ่าย (ต่อ) 



ระบบจะแสดงหนา้ต่างใหท้ าการเขียนขอ้มูลใหม่ลงบตัร Smartcard 

การเปลีย่นอุปกรณ์มค่ีาใช้จ่าย (ต่อ) 



• ระบบแสดงหนา้ใบเสร็จข้ึนมาใหส้ัง่พิมพ ์คลิกท่ีปุ่มเคร่ืองพิมพ ์
หพ.เซ็นช่ือในใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เอกสารสญัญา ใหค้รบทุกช่อง (ดว้ย

ปากกาสีน ้าเงินเท่านั้น) 
ฉีกใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ออกจากกนั สบอ. , บญัชี , ลูกคา้ และ POS 

จดัเอกสาร โดยใหใ้บก ากบัภาษี/ใบเสร็จเรียงเอกสารใหเ้รียบร้อยตามเลขท่ี
ใบก ากบัภาษี แยกตามหน่วยงาน 

เม่ือสัง่พิมพเ์สร็จส้ิน ระบบจะข้ึนหนา้จอแสดงผลวา่ เขียนขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

การเปลีย่นอุปกรณ์มค่ีาใช้จ่าย (ต่อ) 


