คู่มือแนะนำกำรใช้ งำนบริกำรเชลล์ กำร์ ดออนไลน์
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กำรแจ้ งสิทธิ
เอกสารนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ สมาชิกบัตรเชลล์ ได้ ใช้ ประกอบการเข้ าใช้ บริ การ “เชลล์
การ์ ดออนไลน์” ซึง่ เป็ นบริการออนไลน์ที่เชลล์ได้ พฒ
ั นาขึ ้น ข้ อมูลใดๆ ที่แสดงไว้ ในเอกสารนี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ อธิบายเท่านัน้
เอกสารนี ้ประกอบด้ วยข้ อมูลของเชลล์ซงึ่ มีกรรมสิทธิและข้ อมูลที่เป็ นความลับ ทาขึ ้นเพื่อให้
สมาชิกบัตรเชลล์เท่านัน้ ห้ ามเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ข้อมูลนี ้แก่นิติบคุ คลหรื อบุคคลอื่นใดหรื อนาไปใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด
เชลล์ไม่รับรองใด ๆ ทังสิ
้ ้นว่าเอกสารเหล่านี ้จะมีความครอบคลุม หรื อการใช้ เอกสารเหล่านี ้และ
กระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ จะก่อให้ เกิดผลลัพธ์หรื อประโยชน์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง และเชลล์ไม่
รับผิดชอบต่อการใช้ งานเอกสารหรื อกระบวนการของผู้ใช้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
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คำนำ
เชลล์มีมงุ่ มัน่ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้ งานผ่านบริ การเชลล์การ์ ดออนไลน์ให้
ตอบสนองความต้ องการทางธุรกิจของท่านลูกค้ า ไม่วา่ จะเป็ นการลดภาระค่าใช้ จา่ ยและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการข้ อมูลการทาธุรกรรมผ่านบัตรเชลล์การ์ ดที่มีความละเอียดแม่นยา และช่วยตรวจสอบ
ควบคุมค่าใช้ จา่ ยอันไม่พงึ ประสงค์ให้ กบั หน่วยงานธุรกิจของท่านผ่านฟั งก์ชนั่ “การแจ้ งเตือนอัจฉริยะ”
บริการเชลล์การ์ ดออนไลน์พร้ อมให้ บริ การท่านตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่มีวนั หยุด ซึง่ จะช่วยให้ การดาเนินธุรกิจ
ของท่านเป็ นไปอย่างราบรื่ นเปรี ยบเสมือนมีเลขาส่วนตัวไว้ คอยให้ บริการ
คูม่ ือแนะนาการใช้ บริการเชลล์การ์ ดออนไลน์ฉบับนี ้ เชลล์ได้ ทาการปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริ การเชลล์การ์ ดออนไลน์ใหม่ เพื่อให้ ทา่ นลูกค้ าเข้ าใช้ บริการได้ อย่างง่ายดายยิ่งขึ ้น
เชลล์หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้ อมูล และขันตอนต่
้
างๆ ที่นาเสนอในคูม่ ือฉบับนี ้ จะช่วยอานวยความ
สะดวกและสร้ างความคุ้นเคยเกี่ยวกับระบบเชลล์การ์ ดออนไลน์ให้ กบั ท่านได้ เป็ นอย่างดี หากท่านต้ องการ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ บริการเชลล์การ์ ดออนไลน์ ทีมงานศูนย์บริการเชลล์การ์ ดพร้ อม
ให้ บริการท่านเสมอ พร้ อมกันนี ้เชลล์ขอขอบคุณที่ทา่ นมอบความไว้ วางใจให้ กบั เชลล์และทีมงานได้ เป็ น
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้ เติบโตและประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ด้ วยความปรารถนาดีจาก
ธุรกิจบัตรเติมน ้ามัน
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
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บริกำรเชลล์ กำร์ ดออนไลน์
กำรเข้ ำใช้ งำนเชลล์ กำร์ ดออนไลน์
เมื่อล๊ อกอินเพื่อเข้ าใช้ บริการเชลล์การ์ ดออนไลน์ได้ ที่ลิงค์ https://www.shellcardsonline.com/
หน้ าจอจะแสดงตามรูปด้ านล่างนี ้

1

2

ขอให้ พิจารณาและดาเนินการต่อไปนี ้
1

สาหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนสมัครใช้ บริ การเชลล์การ์ ดออนไลน์แล้ ว ระบบจะส่ง “รหัสผู้ใช้ ” (User
ID) และ “รหัสผ่านชัว่ คราว” (Password) ทางอีเมล์ที่เคยให้ ไว้ กบ
ั เชลล์
ให้ นา “รหัสผู้ใช้ ” และ “รหัสผ่านชัว่ คราว” ใส่ในหน้ าล็อกอิน เพื่อเข้ าใช้ งานเชลล์การ์ ดออนไลน์
เนื่องจากเป็ นการเข้ าใช้ งานครัง้ แรกหลังจากการเปลี่ยนระบบ IT System ระบบจะให้ ทา่ นทาการตัง้
“รหัสผ่านใหม่” ของท่านเอง โดยต้ องมีตวั อักษรทังหมด
้
9-12 ตัว ประกอบด้ วยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัวใหญ่ และ ตัวเลขอย่างน้ อยหนึง่ ตัว โดยต้ องไม่มีชอ่ งว่าง ตย. เช่น
Password1234, Magical52
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สาหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครใช้ บริ การเชลล์การ์ ดออนไลน์ กรุณาคลิ๊กหัวข้ อ “ไม่มีสิทธิ์ใช้ งานเชลล์การ์ ด
ออนไลน์ใช่หรื อไม่”
แล้ วกรอกข้ อมูลของท่านแล้ วคลิ๊ก submit เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ตดิ ต่อกลับ
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หมายเหตุ การล็อคอินเข้ าใช้ งานนอกจากใช้ “รหัสผู้ใช้ ” ในการเข้ าระบบแล้ ว ท่านยังสามารถใช้ อีเมล์ที่
ลงทะเบียนไว้ ล็อกอิน พร้ อมใส่ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้ าใช้ งานเชลล์การ์ ดออนไลน์ได้ เช่นกัน

โครงสร้ ำงเชลล์ กำร์ ดออนไลน์
หน้ าหลักเชลล์การ์ ดออนไลน์จะแสดงเมนูตา่ งๆ เพื่อช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริการเข้ าใช้ โปรแกรมได้ อย่างสะดวก ใน
ลาดับต่อไปนี ้จะขออธิบายรายละเอียดการใช้ งานของเมนูแต่ละส่วน ดังนี ้

1

ส่วนนี ้จะประกอบด้ วย

 ติดต่ อเรำ เมนูนี ้มีไว้ กรณีที่มีข้อสงสัยต้ องการคาแนะนาให้ คลิกที่แถบเมนู “ติดต่อเชลล์” จะมีอีก

หน้ าจอเปิ ดขึ ้นมาให้ เลือกหัวข้ อที่ต้องการติดต่อ ได้ แก่ คาขอทัว่ ไปเกี่ยวกับบัตร หรื อ การร้ องเรี ยน
แล้ วพิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่อง “กรุณากรอกข้ อมูล” และพิมพ์ “รหัสความปลอดภัย” ตาม
ภาพที่แสดง แล้ วคลิกส่ง
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 ข้ อมูลโพรไฟล์ ของฉัน ในส่วนนี ้ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวได้ เอง เช่น อีเมล์, รู ปแบบตัวเลข

และวันที่, ตัวคัน่ ระหว่างฟิ ลด์ขอไฟล์ CSV, ข้ อมูลการติดต่อ, ตราโลโก้ บริ ษัท, รหัสผ่าน และการ
ตังค่
้ าเรื่ องการแจ้ งเตือนต่างๆ
 ลิงค์ ของฉัน ในหน้ านี ้ใช้ เพื่อบันทึกหน้ าที่มีการใช้ งานบ่อยหรื อมีการปรับแต่งค่าหน้ าหลักให้ เข้ า
กับรูปแบบที่ต้องการ
 ลงชื่ออก ปุ่ มนี ้ใช้ ทกุ ครัง้ เมื่อจบการใช้ งาน
ส่วนนี ้ประกอบด้ วยเมนูฟังก์ชนั่ การใช้ งานหลักประเภทต่างๆ 2 แถว โดย
2

แถวแรก ประกอบด้ วยเมนู บัตร, ใบแจ้ งหนี ้, รายงาน, แจ้ งเตือน, การจัดการ และค้ นหา และ
แถวที่สอง ประกอบด้ วย หน้ าหลัก และ บัตร
ลาดับต่อไปนี ้มาดูรายละเอียดภายในแต่ละเมนู เพื่อช่วยให้ เลือกใช้ ได้ ถกู ต้ องตามต้ องการ
เมนู “บัตร” ใช้ เพื่อดูรายการใช้ บตั ร โดยมีเมนูย่อยเกี่ยวกับ การสัง่ บัตรใหม่ , อายัดบัตร หรื อดู
รายการต่ออายุบตั ร
เมนู “ใบแจ้ งหนี ้” ประกอบเป็ น 2 ส่วน คือ รายงานภาพรวมใบแจ้ งหนี ้ และ การแจ้ งขอจัดพิมพ์
ใบแจ้ งหนี ้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายงานภาพรวมใบแจ้ งหนี ้ จะแสดงถึงข้ อมูลภาพรวมของใบแจ้ งหนี ้ และยอดเงินที่ต้องชาระ
การแจ้ งขอจัดพิมพ์ใบแจ้ งหนี ้ ฟั งก์ชนั่ นี ้ใช้ ในกรณีที่ต้องการให้ เจ้ าหน้ าที่จดั ส่งสาเนาใบแจ้ งหนี ้ใหม่
**ในกรณีที่ต้องการดาวน์โหลดใบแจ้ งหนี ้ กรุณาดูเพิ่มเติมที่หวั ข้ อ “ใบแจ้ งหนี ้อิเล็กโทรนิกส์”**
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รายงานภาพรวมของใบแจ้ งหนี ้ จะมีลกั ษณะการทางานเหมือนกับรายงานอื่นๆ ในเชลล์การ์ ดออนไลน์
สาหรับรายละเอียดวิธีการใช้ งานดูเพิ่มเติมได้ ที่บท "รายงาน"

เมนู “การแจ้ งเตือน” ใช้ ในการจัดการ แก้ ไขการแจ้ งเตือน ให้ เป็ นไปตามรูปแบบของการใช้ งานบัตร
เมนู “รายงาน” ใช้ ในการเรี ยกดูประวัตกิ ารใช้ จ่ายผ่านบัตรโดยสามารถตังค่
้ ารายงาน และดาวน์
โหลดได้ ตามต้ องการ (ดูคาอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 4)
เมนู “การจัดการ” ผู้ดแู ลระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้ งาน หรื อสร้ างบัญชีและจัดการการเข้ าใช้ งานแต่ละ
ส่วนของผู้ใช้ งานได้ จากเมนูนี ้
3

ในพื ้นที่นี ้ จะแสดงลิงค์ (Quick Link) ในส่วนบริ หารจัดการบัตรด้ วยตัวเอง เช่น การแจ้ งบล็อกหรื อ
ยกเลิกบัตร หรื อการสัง่ เพิ่มบัตรใหม่

4

พื ้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ พื ้นที่วา่ งนี ้เชลล์เตรี ยมไว้ สาหรับข่าวสารทางการตลาดและอื่นๆ ของบัตร
เชลล์การ์ ด
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ใบแจ้ งหนีอ้ ิเล็คโทรนิกส์
เมนูในส่วนนี ้มีสว่ นเชื่อมโยงกับเมนูหลัก คือ “ใบแจ้ งหนี”้ ซึง่ ผู้ที่ต้องการรับเอกสารใบแจ้ งหนี ้อิเล็คโทรนิกส์

ผ่านบริการเชลล์การ์ ดออนไลน์ต้องแจ้ งความประสงค์กบั ศูนย์บริการเชลล์การ์ ดเพื่อขอสมัครใช้ บริการ
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ใบแจ้ งหนี ้อิเล็คโทรนิกส์จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริการให้ สามารถดาวน์โหลดใบแจ้ งหนี ้ได้ ทนั ที
หลังจากวันสิ ้นรอบการใช้ บตั ร โดยไม่จาเป็ นต้ องรอเอกสารจัดส่งจากเชลล์ ทาให้ มีเวลาเพิ่มขึ ้นในการ
ตรวจสอบและดาเนินการทางบัญชี นอกจากนี ้บริการใบแจ้ งหนี ้อิเล็คโทรนิกส์ยงั สามารถให้ ดาวน์โหลด
เอกสารในรอบบิลย้ อนหลังไว้ เพื่อใช้ งานได้ อีกด้ วย

9

เมื่อคลิกเข้ าสูบ่ ริ การ “ใบแจ้ งหนี ้อิเล็คโทรนิกส์” ระบบจะแสดงหน้ าต่างดังภาพด้ านล่างนี ้

ใบแจ้ งหนี ้ล่าสุดสามารถตรวจสอบได้ จากคอลัมภ์ “วันที่ส่งออก” และพร้ อมให้ ดาวน์โหลดเอกสารที่
คอลัมภ์ “สถานะใบแจ้ งหนี”้

กำรจัดกำรบัตร

แถบเมนูในส่วน “บัตร” เป็ นเมนูสาหรับการจัดการธุรกรรมบัตรในรูปแบบต่างๆ ด้ วยตนเอง ตามเมนูยอ่ ย
ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
-

ฟั งก์ชนั่ “ดูบตั ร” เพื่อใช้ ตรวจสอบบัตรเชลล์การ์ ดของผู้ใช้ บริการทังหมด
้
ฟั งก์ชนั่ “สัง่ บัตรใหม่” เพื่อดาเนินการสัง่ บัตรเชลล์การ์ ดผ่านบริการเชลล์การ์ ดออนไลน์
ฟั งก์ชนั่ “บัตรเสียหาย” เพื่อดาเนินการขอบัตรทดแทนในกรณีที่บตั รของผู้ใช้ บริการชารุด
ฟั งก์ชนั่ “ยกเลิกบัตร” เพื่อดาเนินการยกเลิกบัตรที่ทา่ นต้ องการ
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- ฟั งก์ชนั่ “รายงานบัตรสูญหาย/ถูกขโมย” เพื่อดาเนินการขอบัตรใหม่ ในกรณีที่บตั รสูญหายหรื อถูก
ขโมยเท่านัน้
- ฟั งก์ชนั่ “รายการเคลือนไหวของบัตร” เพื่อตรวจสอบรายการใช้ จา่ ยผ่านบัตร ซึง่ ท่านสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่หวั ข้ อ “รายงาน”
- ฟั งก์ชนั่ “ระบุกลุม่ บัตร (สร้ างกลุม่ บัตรใหม่)” เพื่อสร้ างกลุม่ บัตรให้ แก่บตั รเชลล์การ์ ด
- ฟั งก์ชนั่ “รายการต่ออายุบตั ร” เพื่อตรวจสอบรายการบัตรที่ไกล้ จะหมดอายุและต่ออายุบตั ร
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1.ขัน้ ตอนกำรสั่งเพิ่มบัตรใหม่
ขัน้ ตอนที่ 1 คลิก “เลือกประเภทบัตรและผลิตภัณฑ์” ให้ ดาเนินการตามลาดับภาพประกอบด้ านล่างนี ้

1
2

3

4

5

ผู้ใช้ บริการสามารถดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. ช่อง “เลือกผู้ซื ้อ” ให้ เลือกเลขบัญชีของบริษัทที่ต้องการสัง่ เพิ่มบัตรเชลล์
2. ช่อง “บัญชีลกู ค้ า” ให้ เลือกบัญชีของสาขา/หน่วยงานที่มีในระบบ
3. ช่อง “อนุญาตให้ ใช้ บตั รสาหรับ?” เป็ นการเลือกประเภทวิธีควบคุมการใช้ บตั ร โดยเลือกควบคุมใน
ลักษณะต่อไปนี ้
 จานวนบาทสาหรับทุกผลิตภัณฑ์ หรื อ
 จานวนลิตรสาหรับทุกผลิตภัณฑ์
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4. ช่อง “ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิง” ให้ เลือกผลิตภัณฑ์ตามที่อนุญาตให้ ใช้ ได้
5. คลิกปุ่ ม “ ดาเนินการต่อ” เพื่อเข้ าสูข่ นตอนต่
ั้
อไป
ตามตารางด้ านล่างนี ้ จะแสดงชื่อผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่จาหน่ายในประเทศไทยเท่านัน้
ชื่อผลิตภัณฑ์ เชือ้ เพลิงและบริกำร
(ภำษำอังกฤษ)
FuelSave Gasohol 95
FuelSave Gasohol 91
V-Power Gasohol 95
FuelSave Diesel
V-Power Diesel
Lubricants
Services and repairs
E20 Gasohol

ชื่อผลิตภัณฑ์ เชือ้ เพลิงและบริกำร
(ภำษำไทย)
ฟิ วเซฟ แก๊ สโซฮอล์ 95
ฟิ วเซฟ แก๊ สโซฮอล์ 91
วี-เพาเวอร์ แก๊ สโซฮอล์ 95
ฟิ วเซฟ ดีเซล
วี-เพาเวอร์ ดีเซล
น ้ามันหล่อลื่น
บริการและซ่อมบารุง
เชลล์ อี20

ขัน้ ตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดบัตร

1

2
3

4
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ขัน้ ตอนที่ 2 ทาตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ปุ่ ม “เปลี่ยน” ใช้ เมื่อต้ องการเปลี่ยน “ประเภทบัตรและผลิตภัณฑ์”
2. ระบุรายละเอียดให้ ครบถ้ วน ได้ แก่ หมายเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อผู้ขบั ขี่, กลุม่ บัตร (ถ้ า
ต้ องการ) รวมถึงหมายเหตุว่าต้ องการให้ แสดงชื่อผู้ขบั ขี่บนหน้ าบัตร
3. ปุ่ ม “คัดลอก” มีไว้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ กบั ผู้กรอกข้ อมูล ในกรณีข้อมูลบัตรที่ต้องการระบุใน
ลาดับถัดไปเหมือนใบแรก
4. คลิกปุ่ ม “ ดาเนินการต่อ” เพื่อเข้ าสูข่ นตอนต่
ั้
อไป
ขัน้ ตอนที่ 3: ที่อยูใ่ นการจัดส่ง
เลือกสถานที่ที่ต้องการให้ จดั ส่งบัตรได้ โดยจะให้ จดั ส่งไปที่บริษัทหรื อตามที่อยูข่ องผู้รับบัตร โดยสร้ างได้
สูงสุดถึง 5 ที่หมาย

2

1

หากต้ องการสร้ างที่อยูใ่ หม่ สามารถดาเนินการโดยคลิกที่ “สร้ างที่อยูใ่ หม่” ตามข้ อที่ 1 แล้ วจะมีหน้ าต่าง
ป๊ อปอัพขึ ้นมาให้ ระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วน และไปกดปุ่ ม “เปลี่ยน” ตามลาดับที่ 2 ก่อนคลิก “ดาเนินการต่อ”
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ขัน้ ตอนที่ 4: ยืนยัน
ในขันต้
้ อนนี ้ เป็ นการ “ยืนยัน” หลังจากได้ ทาการเลือกที่อยูใ่ นการจัดส่งบัตรเรี ยบร้ อยแล้ ว ตรวจสอบ
ความถูกต้ องก่อนคลิก “ส่ งกำรสั่ง”

1

ขัน้ ตอนที่ 5: การสัง่ สมบูรณ์
ระบบจะแสดงเลขที่อ้างอิงให้ พร้ อมแสดงจานวนบัตรที่สงั่ ที่จะทาการผลิตและจัดส่งให้ ตามที่อยูจ่ ดั ส่งที่
ระบุ ตามตัวออย่างภาพประกอบด้ านล่าง

ในขันตอนนี
้
้ ถือว่าการสัง่ เพิ่มบัตรได้ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว หากผู้ใช้ บริ การต้ องการเพิ่มเติมบัตรอีกก็สามารถ
คลิกที่ “สัง่ เพิ่มบัตร” เพื่อทาการเพิ่มบัตรตามขันตอนได้
้
แต่หากต้ องการกลับสูห่ น้ าหลักให้ คลิกที่แถบเมนู
ด้ านบน แต่หากจบการใช้ บริ การให้ คลิกที่ “ลงชื่อออก”
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2.รำยกำรบัตร
ในส่วนรายการบัตรนี ้ เป็ นส่วนที่ชว่ ยให้ ท่านสามารถดูสถานะของการร้ องขอเกี่ยวกับบัตร ต่างๆ ได้ เช่น
การสัง่ บัตร การยกเลิกบัตร การสร้ างกลุม่ บัตร และอื่นๆ

1

2

3

4
5

การดึงรายงานรายการบัตร ดาเนินการได้ ตามลาดับต่อไปนี ้






เลือกผู้ชาระเงิน
เลือกบัญชีที่ต้องการดูรายงาน
เลือกกลุม่ บัตร
เลือกสถานะบัตร
คลิกปุ่ ม “จัดทารายงาน”

หมายเหตุ กรณีที่มีจานวนบัตรมากกว่า 1,000 ใบ และต้ องการตรวจสอบบัตรทังหมด
้
ให้ เลือกเรี ยกดู
รายงานผ่านหัวข้ อ “รายงานบัตร”**
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3. รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องกับบัตร
บริการเชลล์การ์ ดออนไลน์เวอร์ ชนั่ ใหม่ ได้ เพิ่มประสิทธิภาพให้ ผ้ ใู ช้ บริการเรี ยกดูรายการบัตรได้ หลากหลาย
ได้ แก่ การเปลี่ยนกลุม่ บัตร การยกเลิก ออกบัตรใหม่ รวมถึงการขอบัตรทดแทนได้

4. รำยกำรต่ ออำยุบัตร
กรณีที่บตั รไม่มีความเคลื่อนไหวหรื อไม่ได้ ถกู ใช้ งาน ในช่วงเวลา 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุบตั ร หากต้ องการ
ตรวจสอบรายการบัตรดังกล่าว จะสามารถตรวจสอบได้ โดยเลือกเดือนที่หมดอายุของบัตรที่ต้องการเรี ยกดู
ระบบก็จะแสดงรายการของบัตรดังกล่าวให้ เห็น
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รำยงำน
บริการเชลล์การ์ ดออนไลน์มีรายงานให้ เลือกใช้ ตามความต้ องการอย่างหลากหลาย รายงานต่างๆ จะช่วย
วิเคราะห์รายการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเชลล์ได้ ละเอียด แม่นยา รูปแบบรายงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริการ และดาวน์โหลด หรื อจัดพิมพ์รายงานดังกล่าวได้ อย่างง่ายดาย
1
2

การเข้ าดูรายงานประเภทต่างๆ ดาเนินการได้ โดย
1. คลิก “รายงานบัญขี”
2. คลิกประเภทรายงานที่ต้องการ

คุณสมบัตขิ องรำยงำนรู ปแบบต่ ำงๆ ได้ แก่
- รำยงำนกำรใช้ บัตรล่ ำสุด (View Recent Transaction)
รายงานนี ้จะแสดงรายการที่ใช้ จา่ ยผ่านบัตรล่าสุด ในรอบ 48 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา รายงานนี ้ได้ ถกู ออกแบบ
มาให้ สามารถเรี ยกดูได้ ละเอียดตามเงื่อนเวลาที่ต้องการ เช่น เรี ยกดูเป็ นรายชัว่ โมง และสามารถแสดง
รายการใช้ จา่ ยของบัตรได้ สงู สุดถึง 1,000 รายการ ซึง่ รายงานนี ้จะถูกแสดงที่หน้ าจอในรูปแบบออนไลน์
- รำยงำนรำยละเอียดกำรใช้ (View Transaction
รายงานชนิดนี ้ใช้ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการใช้ จา่ ยผ่านบัตรในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ เช่น หนึง่ วัน
ถึงหนึง่ สัปดาห์ โดยรายงาน จะแสดงรายการได้ สงู สุด 1,000 รายการในรูปแบบออนไลน์
18

- รำยงำนกำรใช้ บัตร (Transaction Report)
รายงานนี ้เหมาะกับความต้ องการที่จะดูรายการใช้ จา่ ยของบัตรตามรอบใบแจ้ งหนี ้ หรื อรายเดือน โดย
รายงานจะถูกแสดงผลออฟไลน์ในรูปแบบไฟล์ Excel หรื อ PDF โดยสามารถแสดงรายการบัตรได้ สงู สุด
ถึง 50,000 รายการ
- รำยงำนดูอัตรำกำรสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง (Fuel Consumption)
รายงานนี ้แสดงถึงอัตราสิ ้นเปลืองของการใช้ น ้ามันเฉลี่ยของรถแต่ละคัน ซึง่ แสดงผลในรูปแบบ
ออฟไลน์
- รำยงำนข้ อยกเว้ น (Exception Report)
รายงานนี ้แสดงผลในรูปแบบออฟไลน์ เป็ นการแสดงข้ อมูลเฉพาะที่ผ้ ใู ช้ บริการต้ องการ เช่น ปริมาณ
น ้ามันเชื ้อเพลิงต่อหนึง่ รายการ หรื อการใช้ จา่ ยของผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่น ้ามันเชื ้อเพลิง
- รำยงำนสรุป (Summary Report)
รายงานนี ้แสดงผลในรูปแบบออฟไลน์ ได้ แก่ รายการน ้ามันเชื ้อเพลิงแต่ละประเภท, รายการสรุปยอดรวม
การใช้ บตั ร เป็ นต้ น
- ดำวน์ โหลดข้ อมูลขนำดใหญ่ (Bulk Data Download)
รายงานนี ้แสดงผลในรูปแบบออฟไลน์ จะแสดงรายการใช้ จา่ ยผ่านบัตรทังหมด
้
โดยข้ อมูลทุกหัวข้ อจะถูก
แสดงในรายงาน และสามารถแสดงรายการบัตรได้ มากกว่า 50,000 รายการ เหมาะสาหรับการเรี ยกดู
รายการบัตรในระยะเวลาที่มากกว่า 1 เดือนหรื อตามรอบใบแจ้ งหนี ้
บริกำรเชลล์ กำร์ ดออนไลน์ รูปแบบใหม่ ได้ ถกู พัฒนาให้ มีประสิทธิภาพในการแสดงจานวนรายการบัตร
ที่มากขึ ้น มีการประมวลผลที่เร็วขึ ้นและเพิ่มรูปแบบการแสดงผล “รายงานการใช้ บตั ร” ในรูปแบบออฟไลน์
หรื อกาหนดให้ รายงานแสดงผลในรูปแบบ Excel หรื อ PDF ได้ ทนั ที โดยไม่ต้องรอให้ มีการแสดงรายงานที่
หน้ าจอระบบเชลล์การ์ ดออนไลน์ก่อน ซึง่ คุณสมบัตสิ าคัญที่เพิ่มขึ ้นของรายงานการใช้ บตั รนี ้ ได้ แก่
- แสดงผลข้ อมูลรายการใช้ บตั รได้ สงู สุดถึง 50,000 รายการ
- ประมวลผลรวดเร็ว แสดงรายงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 นาที
- แสดงผลออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรื อ PDF ได้ ทนั ทีในรูปแบบรายงานออฟไลน์
- กาหนดเงื่อนไขของข้ อมูลที่ต้องการให้ แสดงในรายงาน (คอลัมภ์) ได้ อย่างง่ายดาย
- บันทึกประวัตริ ายงานที่เคยเรี ยกดูในรอบสัปดาห์ ทาให้ สะดวกหากต้ องการดาวน์โหลดรายงาน
ฉบับเดิมอีกครัง้

19

วิธีกำรจัดกำร “รำยงำนกำรใช้ บัตรล่ ำสุด”
รายงานนี ้จะแสดงรายการที่ใช้ จ่ายผ่านบัตรล่าสุด ในรอบ 48 ชัว่ โมงที่ผ่านมา สามารถกาหนด
ดูเป็ นรายชัว่ โมงได้ ตามขันตอนที
้
่แสดงภาพประกอบต่อไปนี ้
1. คลิก “ตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรล่าสุด”
2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูย้อนหลัง โดยเลื่อนแถบเวลา เช่น 4 ชัว่ โมงหรื อ 32 ชัว่ โมง เป็ นต้ น
3. เลือกตัวแปรที่ต้องการให้ แสดงแต่ละคอลัมภ์ในรายงาน
4. คลิกปุ่ ม “บันทึกเป็ นรูปแบบส่วนตัว” เพื่อไม่ต้องตังค่
้ าตัวแปรใหม่ทกุ ครัง้
5. ตังชื
้ ่อรายงาน
6. คลิก “บันทึก” เพื่อเก็บบันทึกไว้ เป็ นรูปแบบส่วนตัว

1

2

ผู้ใช้ บริการสามารถเลือกตัวแปรที่ต้องการให้ แสดงค่าแต่ละคอลัมภ์ ของรายงานได้ ตามต้ องการ เช่น
ทะเบียนรถ ชื่อผู้ชาระเงิน ชื่อผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น และสามารถ “บันทึกเป็ นรูปแบบส่วนตัว” เพื่อจักได้
กลับมาใช้ งานในครัง้ ต่อไป ได้ อีโดยไม่จาเป็ นต้ องกลับตังค่
้ ารูปแบบรายงานที่ต้องการทุกครัง้
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3

4

หมายเหตุ เมื่อคลิก “การบันทึกเป็ นรูปแบบส่วนตัว” หน้ าจอจะป๊ อปอัพหน้ าจอให้ ตงชื
ั ้ ่อรายงาน แล้ วคลิก
“บันทึก” ก็จะเป็ นรูปแบบส่วนตัวที่ไม่ต้องเสียเวลาตังค่
้ าตัวแปรให้ กบั รายการทุกครัง้

5

6
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วิธีกำรจัดกำร “รำยงำนรำยละเอียดกำรใช้ “
รายงานรายละเอียดการใช้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดูความเคลื่อนไหวของการใช้ งานบัตร ซึง่ เรี ยกดูรายการได้
ในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ เช่น หนึง่ วันถึงหนึง่ สัปดาห์ โดยจะสามารถแสดงรายการได้ สงู สุด 1,000 รายการ ใน
รูปแบบออนไลน์ ผู้ใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูรายงานนี ้ได้ ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้

1

2

3

4

5

ขันตอนที
้
่ 1 เลือก “ช่วงไหนวัน” ที่ต้องการดูรายการบัตร เช่น เรี ยกดูตามวันที่ในใบแจ้ งหนี ้ หรื อ สัปดาห์
ล่าสุด เดือนล่าสุด และ 3 เดือนล่าสุด
ขันตอนที
้
่ 2 เลือก “ผู้ชาระเงิน” ซึง่ สามารถให้ แสดงรายงานตามบัญชี กลุม่ บัตร หรื อ บัตร
ขันตอนที
้
่ 3 เลือก “ตังค่
้ าตัวกรอง” ตามสถานะบัตร หรื อสถานะใบแจ้ งหนี ้
ขันตอนที
้
่ 4 เลือก “คอลัมภ์” เป็ นการเลือกค่าตัวแปรที่ต้องการให้ รายงานแสดงข้ อมูลอะไรบ้ าง เช่น วันที่
ทารายการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ค่ามาตรวัดระยะทาง (เลขกิโลเมตร) เป็ นต้ น
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ขันตอนที
้
่ 5 คลิก “ดูรายงาน” ระบบจะประมวลผลและแสดงรายงานตามเงื่อนไข (การตังค่
้ า) ที่กาหนด

กำรจัดกำร “รำยงำนกำรใช้ บัตร” รำยงำนในรู ปแบบออฟไลน์
รายงานรายการใช้ บตั รย้ อนหลังในรูปแบบออฟไลน์ สามารถแสดงรายการได้ สงู สุดถึง 50,000 รายการ
หรื อ 30 เดือน

1

2

3

4

5
6

ขันตอนการเรี
้
ยกดู “รายงานการใช้ บตั ร” ดาเนินการดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 เลือก “ช่วงระยะเวลา” ตามเงื่อนเวลาที่ต้องการเรี ยกดูรายงาน
ขันตอนที
้
่ 2 เลือก “เงื่อนไขข้ อมูล” ที่ต้องการดู
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ขันตอนที
้
่ 3 เลือก “ตังค่
้ าตัวกรอง” ตามสถานะบัตร หรื อสถานะใบแจ้ งหนี ้
ขันตอนที
้
่ 4 เลือก “คอลัมภ์” เป็ นการเลือกค่าตัวแปรที่ต้องการให้ รายงานแสดงข้ อมูลอะไรบ้ าง เช่น
วันที่ทารายการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ค่ามาตรวัดระยะทาง (เลขกิโลเมตร) เป็ นต้ น
ขันตอนที
้
่ 5 เลือก “รูปแบบรายงาน” ที่ต้องการให้ แสดงผล เช่น Excel PDF หรื อ CSV
ขันตอนที
้
่ 6 เลือก “ร้ องขอรายงาน” ระบบจะแสดงเลขที่ในการขอรายงานไว้ ให้ อ้างอิง และระบบจะส่ง
อีเมล์แจ้ งเมื่อรายงานพร้ อมให้ ดาวน์โหลด ซึ่งผู้ใช้ บริการสามารถตรวจสอบสถานะคาขอ
รายงานได้ โดยดูจากรายงานที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ เมื่อคลิก “การบันทึกเป็ นรูปแบบส่วนตัว” หน้ าจอจะป๊ อปอัพหน้ าจอให้ ตงชื
ั ้ ่อรายงาน แล้ วคลิก
“บันทึก” ก็จะเป็ นรูปแบบส่วนตัวที่ไม่ต้องเสียเวลาตังค่
้ าตัวแปรให้ กบั รายการทุกครัง้

วิธีจัดกำร “กำรตรวจสอบรำยงำนที่ย่ ืนคำขอ”
รายงานที่แสดงในรูปแบบออฟไลน์ เช่น รายงานการใช้ บตั ร รายงานอัตราการสิ ้นเปลืองพลังงาน การดาวน์
โหลดข้ อมูลขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ผู้ใช้ บริการสามารถตรวจสอบสถานะรายงาน และดาวน์โหลดรายงานได้
จากฟั งก์ชนั่ “ดูรายงานที่ยื่นคาขอ” ดาเนินการโดย
ขันตอนที
้
่ 1 เข้ าสูเ่ มนู “ดูรายงานที่ยื่นคาขอ”
ขันตอนที
้
่ 2 เลือกเงื่อนไขและระบุรายละเอียดของรายงานที่ต้องการขอดู
ขันตอน
้
3 คลิก “ค้ นหา” ระบบจะประมวลข้ อมูลให้ ตามภาพด้ านล่าง
1
2

3
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การตรวจสอบสถานะของรายงานที่ยื่นขอ สามารถทาได้ โดยเลือกเป็ นช่วงระหว่างวันที่ต้องการ หรื อ
เลือกวันที่ที่ต้องการค้ นหา หากรายงานพร้ อมให้ บริการแล้ ว “สถานะ” ของรายงานจะแสดงขอความว่า
“พร้ อมดาวน์โหลดแล้ ว” คลิกดาวน์โหลดได้ ที่ปมุ่

วิธีจัดกำร “ผู้ใช้ ”
เมนูนี ้ จะแนะนาถึงการเพิ่มผู้ใช้ งานและกาหนดขอบเขตให้ ผ้ ใู ช้ งาน ดาเนินการได้ ดงั นี ้
1

3

2

ขัน้ ตอนที่ 1: เลือก “ผู้ใช้ ของฉัน” บนแถบเมนู
ขัน้ ตอนที่ 2: คลิก “ดูรายงาน” เพื่อให้ แสดงข้ อมูลผู้ใช้ ทงหมดที
ั้
่มีในระบบ หากต้ องการแก้ ไขให้ คลิกที่
“ชื่อผู้ใช้ ” หรื อ “เลขรหัสผู้ใช้ ” แล้ วทาการแก้ ไขข้ อมูล
ขัน้ ตอนที่ 3: คลิก “สร้ างผู้ใช้ ใหม่” เมื่อต้ องการเพิ่มผู้ใช้ บริการ ให้ ระบุข้อมูลของผู้ใช้ ใหม่ (ตามภาพ
ด้ านล่าง) และเลือกเลขรหัสผู้ใช้ ตามต้ องการอย่างน้ อย 8 ตัวอักษร
ขัน้ ตอนที่ 4: กาหนดสิทธิการใช้ งานให้ กบั ผู้ใช้ ใหม่ ใน “แอพพลิเคชัน่ ” ได้ แก่
 เชลล์การ์ ดออนไลน์ – การใช้ งานพื ้นฐานและรายงาน
 การบริ หารจัดการบัตร – อายัดบัตร/สัง่ บัตร
 รายงานขันสู
้ ง – สาหรับการเข้ าใช้ เมนู ฟั งก์ชนั่ อื่นๆ ซึง่ สิทธิบางเรื่ องอาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิ่มเติม
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการเชลล์การ์ ด
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ขัน้ ตอนที่ 5: ช่อง “ชื่อบทบาท” ปล่อยว่างไว้
ขัน้ ตอนที่ 6: เลือก “ผู้ชาระเงิน” ที่ต้องการให้ ผ้ ใู ช้ คนนันๆ
้ เข้ าไปดาเนิกการได้
ขัน้ ตอนที่ 7: ช่อง “บัญชี” เลือกบัญชีลกู ค้ าที่อยูภ่ ายใต้ ผ้ ชู าระเงิน (กรณีมีผ้ ชู าระเงินหลายท่าน)
ขัน้ ตอนที่ 8: เลือก “กาหนดการแจ้ งเตือนทางอีเมล์” ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ ดังกรณีตอ่ ไปนี ้
 บัตรหมดอายุ
 แจ้ งระงับบัตร
 สัง่ บัตรใหม่
ขัน้ ตอนที่ 9: คลิก “บันทึก” ผู้ใช้ บริการใหม่จะได้ รับอีเมล์แจ้ งสิทธิและรหัสผ่านเพื่อเข้ าใช้ บริการ
เชลล์การ์ ดออนไลน์
หมำยเหตุ: หลังจาก “บันทึก” ระบบจะนาผู้ใช้ บริ การกลับไปที่หน้ ารายการ “ผู้ใช้ ของฉัน”

4

3

5

6

7
8

9
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กำรจัดกำร “ตัง้ ค่ ำกำรแจ้ งเตือน”
ฟั งก์ชนั่ “การแจ้ งเตือน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยตรวจสอบรายการใช้ จ่ายผ่านบัตรให้ ตรงตามเงื่อนไขที่ผ้ ใู ช้ บริ การ

กาหนด โดยสามารถดาเนินการตังค่
้ าการแจ้ งเตือนได้ ดงั นี ้

1
2

ขันตอนที
้
่1

คลิกเมนู “การแจ้ งเตือน”

ขันตอนที
้
่2

คลิก “ดูหรื อแก้ ไขโพรไฟล์การแจ้ งเตือน”

จากนันให้
้ ทาการตังค่
้ าการแจ้ งเตือนของบัตร ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. ช่อง “จัดทาโพรไฟล์ใหม่” ตังชื
้ ่อโพรไฟล์ที่ต้องการ
2. ทาเครื่ องหมาย  ในกล่องเพื่อเปิ ดใช้ งานแจ้ งเตือน
3. กาหนด “ช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้ มีการใช้ บตั ร” เช่น เที่ยงคืน จนถึง ตี 5 ให้ กาหนดเวลาในช่อง
ตามภาพ
4. ทาเครื่ องหมาย  ในช่อง “วันที่ไม่ต้องการให้ มีการใช้ บตั ร” เช่น วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เป็ นต้ น
5. ช่อง “เพิ่มชื่อผู้รับ” ให้ ระบุที่อยูอ่ ีเมล์ที่ต้องการให้ ระบบส่งรายงานไปให้ และคลิก “เพิ่ม”
6. กาหนด “ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการให้ ใช้ งาน” เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิงเกรดพิเศษ หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ
7. กาหนดแจ้ งเตือน เมื่อไม่มีรายงานเลขกิโลเมตร (ค่ามาตรวัดระยะทาง) บันทึก เช่น เลขกิโลมตร
แสดงเป็ น 0 หรื อ เลขที่แสดงมีคา่ ต่ากว่าตัวเลขครัง้ ก่อน
8. กาหนด “จานวนบาท/ปริมาณลิตร” ที่ต้องการให้ ใช้ งาน เช่น
 50 หมายความว่า ห้ ามใช้ เติมเกิน 50 ลิตร ต่อครัง้
 2000 หมายความว่า ห้ ามใช้ เติมน ้ามันเกิน 2,000 บาท ต่อครัง้
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 100 หมายความว่า ห้ ามใช้ เติมน ้ามันเกิน 100 ลิตร ต่อ วัน
 5000 หมายความว่า ห้ ามใช้ เติมน ้ามันเกิน 5,000 บาท ต่อ วัน
 3 หมายความว่า ห้ ามใช้ เติมน ้ามันเกิน 3 ครัง้ ต่อ วัน
9. คลิก “บันทึก” แล้ วรอจนกว่าหน้ าจอจะ Pop up แสดงข้ อความว่า “การบันทึกสาเร็ จแล้ ว”
หมายเหตุ เมื่อตังค่
้ าการแจ้ งเตือนเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะส่งอีเมล์สง่ รายงานการแจ้ งเตือนให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
ทราบเมื่อมีการละเมิดกฏที่ได้ กาหนดไว้

1
5
2

3

4
6
8

7

9
หากผู้ใช้ บริ การต้ องการคาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ บริ การกรุ ณาติดต่อศูนย์บริ การเชลล์การ์ ดได้ ตามวันเวลาทาการ ขอบคุณที่วางใจให้ เชลล์ได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการขับเคลื่อนธุรกิจท่านให้ ประสบความสาเร็ จ
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