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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำของโครงงำน 

ระบบโควตาออนไลน์ คือ ระบบท่ีคอยจดัการเร่ืองส่วนลดพลงังานของก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงการ
ท างานของระบบเก่านั้น เม่ือมีการเปิดหน้าจ่ายดว้ยบตัรพลงังาน หรือบตัรส่วนลดต่าง ๆ ระบบจะท า
การส่งขอ้มูลไปท่ีเซิร์ฟเวอร์ และจะไดรั้บขอ้มูลจากเซิร์ฟเวอร์ มา 2 ชุดคือ อนุมติัใหส่้วนลด และขอ้มูล
บตัรเพื่อมาเก็บลงฐานขอ้มูลประจ าสถานี ปัญหาท่ีพบในระบบเก่านั้นคือ ขอ้มูลท่ีเซิร์ฟเวอร์ส่งมาไม่มี
ขอ้มูลโควตาคงเหลือท าให้ฐานขอ้มูลประจ าสถานีไม่มีการเก็บยอดโควตาคงเหลือ และเม่ือสถานีเกิด
ปัญหาระบบส่ือสารขดัขอ้งระบบจึงไม่สามารถติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ได ้ระบบจะท าการดึงขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลประจ าสถานีมาดูวา่บตัรน้ีอยูใ่นสถานะอะไรโดยไม่มีการตรวจสอบโควตาคงเหลือท าให้เม่ือ
สถานีอยูใ่นสถานะระบบส่ือสารขดัขอ้งสามารถขอรับโควตาส่วนลดไดไ้ม่จ  ากดั เม่ือระบบส่ือสารของ
สถานีกลบัมาอยูใ่นสถานะปกติใชง้านไดร้ะบบก็จะท าการส่งขอ้มูลส่วนลดท่ีไดรั้บไปยงัเซิร์ฟเวอร์ซ่ึง
ท าใหข้อ้มูลโควตาคงเหลือติดลบได ้

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความตอ้งการปรับปรุงระบบโควตาออนไลน์ เน่ืองจากระบบ
โควตาออนไลน์เก่านั้นมีปัญหาการให้โควตาเกินก าหนดท าให้ทาง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เกิน
ความเสียหายมูลค่าหลายลา้นบาท 
 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 
 1.2.1 แกไ้ขปัญหาการให้โควตาเกินก าหนด 
 
1.3 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน 
 1.3.1 สามารถตรวจสอบโควตาคงเหลือได ้
 1.3.2 สามารถท างานในสถานะออฟไลน์ได ้
 1.3.3 สามารถป้องกนัการให้โควตาเกินก าหนดได ้
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1.ไดร้ะบบการตรวจขอ้มูลโควตา 
1.4.2 มีขอ้มูลโควตาคงเหลือในฐานขอ้มูลประจ าสถานี 
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บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 เวบ็เซอร์วสิ (Web Service) 

แอพพลิเคชัน่ (Application) หรือ โปรแกรม (Program) ท่ีท  ำงำนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ในลกัษณะ
ให้บริกำร โดยจะถูกเรียกใช้งำนจำก แอพพลิเคชั่น (Application) อ่ืนๆ ในรูปแบบ RPC (Remote 
Procedure Call) ซ่ึงกำรให้บริกำรจะมีเอกสำรท่ีอธิบำยคุณสมบติัของบริกำรก ำกบัไว ้โดยภำษำท่ีถูกใช้
เป็นส่ือในกำรแลกเปล่ียนคือ XML ท ำใหเ้รำสำมำรถเรียกใชส่้วนประกอบใด ๆ ก็ได ้ในแพลตฟอร์มใด 
ๆ ก็ได ้บน โปรโตคอล (Protocol) HTTP ซ่ึงเป็น โปรโตคอล (Protocol) ส ำหรับ World Wide Web อนั
เป็นช่องทำงท่ีไดรั้บกำรยอมรับทัว่โลกในกำรติดต่อส่ือสำรกนัระหวำ่ง แอพพลิเคชัน่ (Application) กบั
แอพพลิเคชัน่ (Application) ในปัจจุบนั 

เว็บเซอร์วิส (Web Service) ช่วยให้กำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศจำกแอพพลิเคชันท่ีต่ำงกัน
เป็นไปโดยง่ำย โดยแอพพลิเคชนันั้นๆ สำมำรถเขียนดว้ย Java และรันอยูบ่น Sun Solaris Application 
Server หรืออำจจะเขียนดว้ย C++ และรันอยู่บน Windows NT หรืออำจะเขียนดว้ย Perl และรันอยู่บน
เคร่ือง Linux ซ่ึงมำตรฐำนของ เวบ็เซอร์วิส (Web Service) ท ำให้อินเทอร์เฟซของแอพพลิเคชนัเหล่ำน้ี 
ถูกอธิบำยโดย WSDL และท ำใหอ้ยูใ่นมำตรฐำนของ UDDI หลงัจำกนั้น จึงสำมำรถติดต่อส่ือสำรถึงกนั
โดย XML ผำ่น SOAP อินเตอร์เฟซ 

เวบ็เซอร์วิส (Web Service) สำมำรถถูกเรียกใชภ้ำยในองคก์รเองหรือจำกภำยนอกองคก์ร โดย
ผำ่นไฟร์วอล์ ดงันั้นจึงมีองคก์รใหญ่ๆ มำกมำย ก ำลงัพฒันำระบบท่ีมีอยูข่องตน ให้เขำ้กบั เวบ็เซอร์วิส 
(Web Service) ซ่ึงนบัเป็นกำรลงทุนท่ีคุม้ค่ำ เน่ืองจำก เวบ็เซอร์วสิ (Web Service) สำมำรถเพิ่มศกัยภำพ
ในกำรท ำงำนขององคก์ร อีกทั้งลดค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรทรัพยำกรขององคก์รไดอี้กทำงหน่ึง 

นอกจำกนั้น เวบ็เซอร์วสิ (Web Service) ยงัสำมำรถใชร่้วมกบั Web แอพพลิเคชัน่ (Application) 
โดยส่งผำ่นขอ้มูลทำงอินเตอร์เน็ตไดอี้กดว้ยซ่ึงนบัเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภำพในกำรติดต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้
หรือหุน้ส่วน ถึงแมจ้ะตอ้งค ำนึงถึงระบบรักษำควำมปลอดภยั และกำรจดักำรรำยกำรของขอ้มูลอยูก่็ตำม 
แต่ เวบ็เซอร์วิส (Web Service) ไดใ้ชม้ำตรฐำนทัว่ไปของ internet เร่ืองดงักล่ำวจึงนบัเป็นเร่ืองธรรมดำ
ของกำรส่ือสำรผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปท่ี 2.1 กำรท ำงำนเวบ็เซอร์วสิ 

 
Requestor คือ ใครก็ตำมท่ีต้องกำรเรียกใช้บริกำรจำก Provider ซ่ึงสำมำรถค้นหำบริกำรท่ี

ตอ้งกำรไดจ้ำก UDDI registry หรือ Service Registry หรือติดต่อจำก Provider โดยตรง 
Registry คือ ท ำหน้ำท่ีเป็นตวักลำงให้ Provider มำลงทะเบียนไว ้โดยใช้ WSDL ไฟล์ บอก

รำยละเอียดของบริษทัและบริกำรท่ีมีให ้ซ่ึงอำจจะใชห้รือไม่ใชก้็ได ้
Provider คือ เป็นผูใ้ห้บริกำร มีหน้ำท่ีในกำรเปิดบริกำรเพื่อรองรับกำรขอใช้บริกำรจำก 

Requestor ท่ีเรียกเขำ้มำขอใช ้
หน้ำท่ีและกำรท ำงำนของแต่ละ entity จำกโครงสร้ำงของเว็บเซอร์วิส จะพบว่ำเวบ็เซอร์วิส

ประกอบดว้ย event ต่ำง ๆ ดงัน้ี 
 *Create Service - โดยบริกำร (service) จะถูกสร้ำงข้ึนจำกเคร่ืองมือและภำษำท่ีเหมำะสม

ส ำหรับเวบ็เซอร์วสิ เช่น C++ VB Java Perl PHP Python เป็นตน้  
* Publish - หลังจำกบริกำรถูกสร้ำงข้ึน จะถูก publish ไว้ใน UDDI registry โดย Service 

Container ซ่ึงภำยใน registry จะประกอบไปดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั บริกำร และผูส้ร้ำงบริกำรนั้น ๆ โดยจะ
จ ำแนกตำมประเภทของธุรกิจ ซ่ึงช่วยใหผู้ข้อบริกำร (Service Requestor) สำมำรถคน้หำบริกำรไดอ้ยำ่ง
ง่ำยดำย ตวัอยำ่งเช่น โบรกเกอร์หุ้นสำมำรถ publish บริกำรกำรคำ้หุ้น ไวใ้นประเภทธุรกิจกำรเงิน โดย
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ใช ้IBM UDDI registry และจะตอ้ง publish บริกำรในรูปของไฟล์ WSDL (เวบ็เซอร์วิส (Web Service) 
Description Language) ซ่ึงเก็บขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบับริกำรและโบรกเกอร์ไว ้ 

*  Search - ผู ้ขอบริกำร (Service Requestor) สำมำรถค้นหำบริกำรใน registry ผ่ำนทำง
อินเทอร์เฟสของผูใ้หบ้ริกำร (Service Provider) 

* Reference - หลงัจำกผูข้อบริกำรคน้หำบริกำรท่ีตอ้งกำร จะไดผ้ลกำรคน้หำเป็นรำยกำรของ
บริกำร ซ่ึงประกอบดว้ย reference และ specification ของบริกำรต่ำง ๆ ซ่ึงผูข้อบริกำรสำมำรถเลือกได้
วำ่  

 บริกำรใดท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของตนเองมำกท่ีสุด 
* Bind - ผูข้อบริกำรสำมำรถใช ้reference ท่ีเลือกไว ้เพื่อโยงไปยงับริกำรท่ีตอ้งกำร  
* Invoke - บริกำรจะถูกเรียกใชผ้ำ่นทำง reference โดยใชเ้ทคโนโลยีมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น กำร

เรียกบริกำรโดย SOAP ในรูปของเอกสำร XML ผำ่นทำง HTTP โปรโตคอล (Protocol) 
SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็น XML-based โปรโตคอล (lightweight Protocol)

และใช ้HTTP เป็นโปรโตคอลร่วม ส ำหรับ กำรแลกเปล่ียนขอ้มูลในสภำวะแวดลอ้มแบบกระจำยศูนย ์
(decentralized, distributed environment) SOAP ได ้ก ำหนดเมเสจจ้ิงโปรโตคอล (Messaging Protocol) 
ระหว่ำงผูข้อบริกำร (requestor) กบัผูใ้ห้บริกำร (provider) เช่น ผูข้อบริกำรสำมำรถติดต่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกบัผูใ้หบ้ริกำรโดยใช ้RMI (Remote Method Invocation) ตำมวธีิกำรของ โปรแกรมแบบออปเจ็ค 
บริษัทไมโครซอฟท์, ไอบีเอ็ม, โลตัส, ยูสเซอร์แลนด์ (UserLand) และ ดีเวลลอปเปอร์เมนเตอร์ 
(DeveloperMenter) ไดร่้วมกนัก ำหนดมำตรฐำนของ SOAP ข้ึน ซ่ึงต่อมำไดมี้บริษทัอีก 30 กว่ำบริษทั
เขำ้ร่วมและ จดัตั้งเป็น W3C XML Protocol Workgroup ข้ึน SOAP ไดก้ ำหนดรูปแบบพื้นฐำนของกำร
ส่ือสำรแบบกระจำยข้ึนโดย กำรพัฒนำ SOAแม้ว่ำ SOA จะไม่ได้ก ำหนดเมจเสจจ้ิงโปรโตคอล 
(Messaging Protocol) ไว ้แต่ SOAP ไดถู้กก ำหนด ให้เป็น Services-Oriented Architecture โปรโตคอล 
(Protocol) เรียบร้อยแลว้ เน่ืองจำกมนัไดถู้กใช้ในกำรพฒันำ SOA อย่ำงแพร่ หลำยแลว้นัน่เอง จุดเด่น
ของ SOAP ก็คือเป็นโปรโตคอลท่ีเป็นกลำง กล่ำวคือ ไม่มีใครเป็นเจำ้ของและเป็นโปรโตคอล ท่ีท ำงำน
กบัโปรโตคอลอ่ืนหลำยชนิด กำรพฒันำก็อนุญำตให้ท ำไดอ้ยำ่งอิสระตำมแพลตฟอร์มระบบปฏิบติักำร 
แบบจ ำลองทำงวตัถุ (Object model) และภำษำโปรแกรมของผูท่ี้ท  ำกำรพฒันำ 
2.2 JSON 

JSON ย่อมำจำก JavaScript Object Notation เ ป็นโครงส ร้ำงในกำร เก็บข้อมูลชนิด นึง 
นอกเหนือจำก XML ด้วยเหตุท่ีว่ำมีควำมรวดเร็ว และเขำ้ใจง่ำยกว่ำ XML เป็นอย่ำงมำก ส่วนใหญ่
น ำมำใช้ในกำรท ำ AJAX เพื่อท ำให้สำมำรถรับส่งค่ำ หรือสั่งกำรเขำ้ Server พร้อมกบัชุดขอ้มูลขนำด
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ใหญ่ได้ ภำษำโปรแกรมม่ิงท่ีปัจจุบันยงันิยมอยู่เช่น Java และ PHP (พอดีว่ำยงัไม่ได้จับภำษำอ่ืน
จริงๆจงัๆ เลยจะเนน้ สอง ภำษำน้ีเป็นหลกั แต่ส่วนใหญ่คงเป็น PHP เพรำะมีควำมเขำ้ใจง่ำยกว่ำ และ
คนรู้จกั และเขำ้ใจเยอะ( มีตวัช่วยใหใ้ชห้ลำกหลำย เช่น ของ Java มี GSON ท่ีท ำให ้JSON กลำยเป็นเร่ือ
ง่ำยไปเลย หรือของ PHP ก็มีตวั encode_json เป็นของตวัเองอยูแ่ลว้ JSON ยงัมีชนิดไฟลเ์ป็นของตวัเอง 
(เหมือน XML) คือ .json  

 
รูปท่ี 2.2 ชุดขอ้มูล JSON 

 
JSON ถูกสร้ำงข้ึนจำกชุดขอ้มูลของ literal object notation (ลีทเออะแร็ล ออปเจ็ค โนเทชัน่ (

ใน javascript JSON จะใช ้  ] [แทน array (อำยเ์รย์  (และใช้ { } แทน hash (หรือ associate array ) แต่ละ
สมำชิกคัน่ดว้ย comma (คอมมำ ( = (, ) และแต่ละ ช่ือสมำชิกคัน่ดว้ย colon (โคลอน(:( = ( 

JSON นั้นใชล้กัษณะภำษำของ Javascript แต่ไม่ถูกมองวำ่เป็นภำษำโปรแกรม กลบัถูกมองว่ำ
เป็นภำษำในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลมำกกว่ำ ในปัจจุบันมีไลบรำรีของภำษำโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีใช้
ประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบ JSON มำกมำย ตวัอยำ่งของ JSON 
2.3 SQL 

เอสคิวแอล (SQL) คือ ภำษำสอบถำมขอ้มูล หรือภำษำจดักำรขอ้มูลอย่ำงมีโครงสร้ำง มีกำร
พฒันำภำษำคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมฐำนขอ้มูลท่ีรองรับมำกมำย เพรำะจดักำรขอ้มูลไดง่้ำย เช่น 
MySQL, MsSQL, PostgreSQL หรือ MS Access เป็นตน้ ส ำหรับโปรแกรมฐำนขอ้มูลท่ีไดรั้บควำมนิยม
คือ MySQL เป็น Open Source ท่ีใชง้ำนไดท้ั้งใน Linux และ Windows 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMhs_JvNnOAhXHq48KHf55B6kQjRwIBw&url=http://datasymphony.com.au/2012/05/active-json-concept/&bvm=bv.130731782,d.c2I&psig=AFQjCNE-qAo_z-CuM2HYn6gAk2rpUtHv2Q&ust=1472108202204930
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SQL เป็นภำษำท่ีใช้ในกำรเขียนโปรแกรม เพื่อจดักำรกบัฐำนขอ้มูลโดยเฉพำะ เรำสำมำรถแบ่งกำร
ท ำงำนไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. Select query ใชส้ ำหรับดึงขอ้มูลท่ีตอ้งกำร 
2. Update query ใชส้ ำหรับแกไ้ขขอ้มูล 
3. Insert query ใชส้ ำหรับกำรเพิ่มขอ้มูล 
4. Delete query ใชส้ ำหรับลบขอ้มูลออกไป 

 
2.3.1 Select query 
ใช้ในกำรดึงขอ้มูลในฐำนขอ้มูล จะมีกำรคน้หำรำยกำรจำกตำรำงในฐำนข้อมูล ตั้งแต่หน่ึง

ตำรำงข้ึนไป ตำมเง่ือนไขท่ีสั่ง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นเซตของขอ้มูลท่ีสำมำรถสร้ำง เป็นตำรำงใหม่ หรือใช้
แสดงออกมำทำงจอภำพเท่ำนั้น โดยมีรูปแบบดงัน้ี 
Select รำยละเอียดท่ีเลือก From ตำรำงแหล่งท่ีมำ Where ก ำหนดเง่ือนไขฐำนขอ้มูลท่ีเลือก Group by ช่ือ
คอลมัน์ 
ตัวอย่างการใช้งาน 
1. Select fmane,lname From stdinfo 
หมำยถึง ใหแ้สดงเฉพำะคอลมัน์ fname คือ ช่ือ และคอลมัน์ lname คือ นำมสกุล จำกตำรำง stdinfo 
2. Select fname,lname From stdinfo Where programe=”สังคมศึกษำ” 
หมำยถึง ใหแ้สดงช่ือ และนำมสกุลจำกตำรำง stdinfo ซ่ึงมีโปรแกรมวชิำเป็นสังคมศึกษำ 
3. Select fname From stdinfo Where fname Like ‘ส%’ 
หมำยถึง ใหเ้ลือกรำยช่ือ นกัศึกษำท่ีมีอกัษรน ำหนำ้เป็น “ส” ข้ึนมำแสดงทั้งหมด 
4. Select id,fname,lname From stdinfo Where id=”001” AND id=”005” 
หมำยถึง ใหแ้สดง รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ ,ช่ือ และ นำมสกุล ท่ีมีรหสัเป็น 001 และ 005 
ข้อสังเกต 
1. ประโยคย่อย WHERE เรำสำมำรถระบุเง่ือนไขได้โดยใช้โอเดปอร์เรเตอร์ ทั้วไป เช่น NOT < > = 
กรณีท่ีคอลมัน์เป็นตวัเลข เรำก็สำมำรถระบุเง่ือนไขท่ีเป็นกำรค ำนวนไดเ้ช่น +,-,*,/ 
2. ค ำวำ่ Like ใชก้บัค่ำในคอลมัน์ประเภทตวัอกัษรว่ำตรงกบัประโยคท่ีตอ้งกำรหรือไม่ เรำสำมำรถใช้
เคร่ืองหมำย widecard เช่น *,??,% ในประโยคได ้ตำมตวัอยำ่งขำ้งตน้ 
3. ในกำรค ำนวนนั้นมีฟังกช์นั COUNT,SUM,AVG.MIN,MAX ซ่ึงสำมำรถน ำมำใชไ้ด ้เช่น 
Select Count(id) From stdinfo 
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หมำยถึง ใหแ้สดงจ ำนวนรำยกำรทั้งหมดในตำรำง 
4. ในกรณีท่ีตำรำงสองตำรำงมีควำมสัมพนัธ์กนั เรำก็สำมำรถดูขอ้มูลทั้งสองตำรำงพร้อมกนัได ้เช่น 
ตำรำงท่ี 1 ขอ้มูลนกัศึกษำช่ือ stdinfo 
ก ำหนดใหมี้คอลมัน์รหสัประจ ำตวั (id) ,ช่ือ (fname), นำมสกุล (lname) 
ตำรำงท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกบัวชิำท่ีเรียน ช่ือ substd 
ก ำหนดใหมี้คอลมัน์ช่ือวชิำ (subject), รหสัประจ ำตวัอำ้งอิง (rid) ,อำจำรยผ์ูส้อน (teacher) 
เรำตอ้งกำรดูขอ้มูลรหสัประจ ำตวั ช่ือ นำมสกุล และช่ือวชิำท่ีเรียน เรำจะใชค้  ำสั่งดงัน้ี 
Select stdinfo.id, stdinfo.fname,stdinfo.lname,substd.subject From stdinfo,substd Where 
stdinfo.id=substd.rid 
 

2.3.2 Update query 
ใชส้ ำหรับกำรแกไ้ขขอ้มูลในตำรำง โดยแกใ้นคอลมัน์ท่ีมีค่ำตรงตำมเง่ือนไข มีรูปแบบดงัน้ี 

Update ช่ือตำรำง Set [ช่ือคอลมัน์=ค่ำท่ีจะใส่เขำ้ไปในคอลมัน์นั้น ๆ [ Where เง่ือนไข 
เช่น จำกตำรำงแสดงรำยช่ือนกัศึกษำกรณีท่ีนกัศึกษำช่ือ สมบติั มกันอ้ย ยำ้ยโปรแกรมวิชำ จำก สังคม
ศึกษำ ไปเป็นภำษำไทย เรำใชค้  ำสั่งดงัน้ี 
Select stdinfo Set programe=’ภำษำไทย’ Where Fname=’สมบติั’ and Lname=’มกันอ้ย’ 
Insert query 
ใชใ้นกำรเพิ่มเติมขอ้มูลใหม่ ๆ เขำ้ไปในฐำนขอ้มูล มีรูปแบบดงัน้ี 
Insert Into ช่ือตำรำง ]=ช่ือคอลมัน์1,2..] Values [ค่ำท่ีจะใส่ลงในคอลมัน์ 1,2…] 
เช่น ต้องกำรเพิ่มรำยช่ือนักศึกษำ ท่ีมีรหัสประจ ำตวัเป็น 007 ช่ือ กมลวรรณ ศิริกุล โปรแกรมวิชำ 
วทิยำศำสตร์ เรำสำมำรถใชค้  ำสั่งดงัน้ี 
Insert into stdinfo (id,fname,lname,programe) Values (‘007’,’กมลวรรณ’,’ศิริกุล’,’ วทิยำศำสตร์’( 
 

2.3.3 Delete query 
ใชล้บขอ้มูลออกจำกตำรำง มีรูปแบบดงัน้ี 

Delete From ช่ือตำรำง Where เง่ือนไข 
เช่น ตอ้งกำรลบรหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 005 ออกจำกฐำนขอ้มูล เรำใชค้  ำสั่งดงัน้ี 
Delete From stdinfo Where id=’005’ 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
 บทน้ีเป็นส่วนของรายละเอียดการปฏิบติังานและขั้นตอนการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี
ต่อไปน้ี 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 3.1.1 บริษทั มีนกร จ ากดั  
 3.1.2 เลขท่ี 9/239 หมู่ 5 ถนน เทพารักษ ์ต าบล แพรกษา อ าเภอ เมืองฯ จงัหวดั สมุทรปราการ 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 ลกัษณะการประกอบการของบริษทั มีนกร จ ากดั คือ ให้ค ำปรึกษำ อบรม พฒันำ จดัท ำ วำง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบฐำนข้อมลู 

 
3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.3.1 ต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ 
3.3.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

-  เขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
3.4.1 ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุค๊ 
  - CPU I7  

- RAM 4 GB 
  - Harddisk   500 GB 
 
3.4.2 ซอฟตแ์วร์ 
  - Windows 10 Pro 

- โปรแกรม Visual Studio 2013 
- โปรแกรม Microsoft SQL Management 2008 
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3.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 

1.   ศึกษาขอ้มูล     
2.   วเิคราะห์ระบบงาน     
3.   วางแผนและออกแบบ     
4.   จดัท าโครงงาน     
5.   ทดสอบการใชง้าน     
6.   จดัท าเอกสาร     

 
3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.6.1     ศึกษาข้อมูลของโครงงาน 
ศึกษาระบบโควตาออนไลน์และออกแบบแผนผงัการท างาน 

3.6.2 วเิคราะห์ระบบงาน 
ศึกษาวิธีการท างานของระบบเดิม จากพนกังานท่ีปรึกษา และศึกษาขอ้มูลการท างาน
จากระบบเดิม เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการท างานในระบบโควตาออนไลน์
ใหม่ 
 

 
 

 
3.6.3 วเิคราะห์ระบบงานเดิม 

3.6.3.1 จากบทท่ีแลว้นั้นไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบบริษทั
ไปแลว้ในบทน้ีจะกล่าวถึงโครงสร้างของระบบเดิมท่ีบริษทัไดเ้คยใช้งาน โดยจะท า
การกล่าวถึงโครงสร้างการท างานของระบบเดิม จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากสถานประกอบการ
นั้น สามารถอธิบายโครงสร้างการท างานของระบบเก่าและระบบใหม่ไดด้งัภาพ 
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รูปท่ี 3.1 โครงสร้างระบบโควตาออนไลน์เดิม สถานะออนไลน์ 

3.6.3.2 จากภาพข้างต้นน้ีคือการท างานของระบบโควตาออนไลน์เดิมใน
สถานะออนไลน์ โดยระบบจะท าการร้องขอการอนุมติัโควตาจากฝ่ังเซิร์ฟเวอร์โดย
การสั่งหมายเลขบตัร จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะท าการตรวจสอบว่าโควตาพอหรือไม่
สถานะบตัรเป็นอย่างไรและตอบกลับด้วยข้อมูล การอนุมติั, หมายเลขบตัร และ
สถานะของบัตร จากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบฐานข้อมูลประจ าสถานีว่ามี
หมายเลขบตัรน้ีหรือไม่ ถ้ามีจะท าการแก้ไขข้อมูลให้เป็นข้อมูลล่าสุดท่ีได้มาจาก
เซิร์ฟเวอร์ ถา้ไม่มีจะท าการเพิ่มขอ้มูลลงไปยงัฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.2 โครงสร้างระบบโควตาออนไลน์เดิม สถานะ ออฟไลน์ 

3.6.3.3 จากภาพข้างต้นน้ีคือการท างานของระบบโควตาออนไลน์เดิมใน
สถานะออฟไลน์ เม่ือระบบไม่สามารถติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ได้ระบบจะท าการค้นหา
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลประจ าสถานี ถ้ามีขอ้มูลก็จะให้โควตา ถ้าไม่มีขอ้มูลก็ไม่ไดรั้บ
โควตา 
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3.6.4 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 

 
รูปท่ี 3.3 โครงสร้างระบบโควตาออนไลน์เดิม สถานะออนไลน์ 

3.6.4.1 การท างานของระบบโควตาออนไลน์ใหม่ในสถานะออนไลน์นั้นมี
การเพิ่มส่วนของโควตาคงเหลือลงไปภายในฐานขอ้มูลประจ าสถานี โดยการระบบท า
การร้องขอขอ้มูลสถานะของบตัรและโควตาคงเหลือจากเซิร์ฟเวอร์ เม่ือไดรั้บขอ้มูลมา
ก็จะท าการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลประจ าสถานี 



13 

 

 
รูปท่ี 3.4 โครงสร้างระบบโควตาออนไลน์เดิม สถานะออฟไลน์ 

3.6.4.2 การท างานของระบบโควตาออนไลน์ใหม่ในสถานะออฟไลน์ เม่ือ
ระบบไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ระบบจะท าการตรวจสอบหมายเลขบัตร
ภายในฐานขอ้มูลประจ าสถานี ถ้ามีก็จะท าการให้โควตาและลดโควตาคงเหลือลง
ตามท่ีใหไ้ป ถา้ไม่มีก็จะไม่ไดรั้บโควตา 
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3.6.5 วเิคราะห์ระบบซอฟต์แวร์ 

 
รูปท่ี 3.5 แผนผงัการท าของระบบโควตาออนไลน์ ตรวจสอบโควตา 
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ระบบเร่ิมท างานเม่ือได้รับหมายเลขบตัรระบบจะท าการร้องขอขอ้มูลและโควตาไปยงัเว็บ
เซอร์วิสถา้ร้องขอส าเร็จจะไดรั้บขอ้มูลกลบัมาในรูปแบบเจสัน  (JSON) จากนั้นก็จะท าการแบ่งขอ้มูล
ออกมาเป็นส่วน ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการตรวจสอบวา่มีหมายเลขบตัรน้ีบนเซิร์ฟเวอร์หรือไม่(Active), 
หมายเลขบตัร(CardID), โควตาคงเหลือ(CurrentQuota) และสถานะของบตัร(Status) เม่ือท าการแบ่ง
ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ก็จะน า Active มาตรวจสอบว่ามีหมายเลขบตัรบนเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ถา้ไม่มี ก็จะ
จบระบบทนัทีและ แจง้ขอ้ความวา่ “ไม่พบหมายเลขบตัรบนเซิร์ฟเวอร์” ถา้มี ก็จะท าการเก็บขอ้มูลส่วน
ท่ีเหลือไดแ้ก่ หมายเลขบตัร, โควตาคงเหลือและ สถานะของบตัรลงสู่ฐานขอ้มูลประจ าสถานี จากนั้น
ระบบก็จะท าการตรวจสอบสถานะของบตัร (Status) ถา้บตัรอยูใ่นสถานะ ระงบับตัรถาวร, ระงบับตัร
ชัว่คราว และ โควตาคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0 ก็จะไม่ไดรั้บโควตาส่วนลด ถา้บตัรอยู่ในสถานะ
ปกติและโควตาคงเหลือมีมากกวา่ 0 ก็จะไดรั้บโควตาส่วนลด 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
จากผลการปฏิบติังานตามโครงงาน ไดท้  าการแกไ้ขระบบโควตาออนไลน์ข้ึนมาใหม่ เพื่อใหไ้ม่

เกิดการให้โควตาเกินก าหนด เน่ืองดว้ยโปรแกรมและระบบทั้งหมดเป็นสิทธ์ิของ บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) จึงไม่สามารถน ามาเผยแพร่ไดต้อ้งขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
 4.1  รายงาน ขั้นตอน และวธีิการทดสอบระบบ 
NGV 22 ส่วนลดพลงังาน และ Quota Online 
No. / Step Test step Input Data / 

 Special Information 
Expected Results / 
 Output Data 

1 NGV 22 
1.1 Online 
1.1.1 ไดส่้วนลด 
1.1.1.1 เงินสด 
1.1.1.1.1 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
1.1.1.1.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuota 
  
  
  

ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

1.1.1.1.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

  หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
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  ^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX?  
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบไม่มีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

1.1.1.1.2 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
1.1.1.1.2.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuota ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

1.1.1.1.2.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบไม่มีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 
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1.1.1.2 เงินเช่ือ 
1.1.1.2.1 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
1.1.1.2.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินเช่ือ 
เลือกขอ้มูลลูกคา้ (เงินเช่ือ เตม็รูป) 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuota ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

1.1.1.2.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินเช่ือ 
เลือกขอ้มูลลูกคา้ (เงินเช่ือ เตม็รูป) 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

1.1.1.3 EDC 
1.1.1.3.1 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
1.1.1.3.1.1 EDC Manual 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
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  ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง   
  เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
รอหมดเวลา Timeout 
แสดง FulltaxNo. กด ตกลง 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 9 ช าระเงินแบบ Manual 
ระบุหมายเลขหนา้บตัร 
หมายเลขบตัร 0004700000655895 
ระบุ Approve Code 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuota ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

1.1.1.3.1.2 EDC Card 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
ใชบ้ตัรหมายเลข 0004700000655895 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuota 
  
  
  

ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

1.1.1.3.2 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
1.1.1.3.2.1 EDC Manual 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้
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  หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX  
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
รอหมดเวลา Timeout 
แสดง FulltaxNo. กด ตกลง 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 9 ช าระเงินแบบ Manual 
ระบุหมายเลขหนา้บตัร 
หมายเลขบตัร 0004700000655895 
ระบุ Approve Code 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuota ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

1.1.1.3.2.2 EDC Card 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
ใชบ้ตัรหมายเลข 0004700000655895 
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3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuota ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

1.1.2 ไม่ไดส่้วนลด 
1.1.2.1 เงินสด 
1.1.2.1.1 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
1.1.2.1.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.1.2.1.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบไม่มีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.1.2.1.2 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
3.1.2.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
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  ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง   
  เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.1.2.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบไม่มีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.1.2.2 เงินเช่ือ 
3.1.2.2.1 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
3.1.2.2.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินเช่ือ 
เลือกขอ้มูลลูกคา้ (เงินเช่ือ เตม็รูป) 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.1.2.2.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินเช่ือ 
เลือกขอ้มูลลูกคา้ (เงินเช่ือ เตม็รูป) 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
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  เติมแก๊ส   
2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 

กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.1.2.3 EDC 
3.1.2.3.1 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
3.1.2.3.1.1 EDC Manual 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
รอหมดเวลา Timeout 
แสดง FulltaxNo. กด ตกลง 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 9 ช าระเงินแบบ Manual 
ระบุหมายเลขหนา้บตัร 
หมายเลขบตัร 0004700000655895 
ระบุ Approve Code 

3.1.2.3.1.2 EDC Card 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
ใชบ้ตัรหมายเลข 0004700000655895 

3.1.2.3.2 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
3.1.2.3.2.1 EDC Manual 
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1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้
หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
รอหมดเวลา Timeout 
แสดง FulltaxNo. กด ตกลง 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 9 ช าระเงินแบบ Manual 
ระบุหมายเลขหนา้บตัร 
หมายเลขบตัร 0004700000655895 
ระบุ Approve Code 

3.1.2.3.2.2 EDC Card 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
ใชบ้ตัรหมายเลข 0004700000655895 

3.1.3 ไม่พบบตัร 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย ไม่สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
MessageBox("ไม่พบบตัร...") 

3.1.4 บตัรถูกยกเลิก 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย ไม่สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
MessageBox("บตัรถูกยกเลิก...") 
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3.1.5 ใชบ้ตัรเกินจ านวนคร้ังท่ีก าหนด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย ไม่สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
MessageBox("ใชบ้ตัรเกินจ านวนคร้ังท่ีก าหนด...") 

3.2 Offline 
3.2.1 ไดส่้วนลด 
3.2.1.1 เงินสด 
3.2.1.1.1 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
3.2.1.1.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuotaFalse 
  
  
  

ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

3.2.1.1.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบไม่มีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.1.1.2 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
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3.2.1.1.2.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuotaFalse ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

3.2.1.1.2.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบไม่มีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.1.2 เงินเช่ือ 
3.2.1.2.1 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
3.2.1.2.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินเช่ือ 
เลือกขอ้มูลลูกคา้ (เงินเช่ือ เตม็รูป) 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 
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2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuotaFalse ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

3.2.1.2.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินเช่ือ 
เลือกขอ้มูลลูกคา้ (เงินเช่ือ เตม็รูป) 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.1.3 EDC 
3.2.1.3.1 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
3.2.1.3.1.1 EDC Manual 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
รอหมดเวลา Timeout 
แสดง FulltaxNo. กด ตกลง 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 9 ช าระเงินแบบ Manual 
ระบุหมายเลขหนา้บตัร 
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  หมายเลขบตัร 0004700000655895   
  ระบุ Approve Code 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuotaFalse ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

3.2.1.3.1.2 EDC Card 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
ใชบ้ตัรหมายเลข 0004700000655895 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuotaFalse ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

3.2.1.3.2 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
3.2.1.3.2.1 EDC Manual 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
รอหมดเวลา Timeout 
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  แสดง FulltaxNo. กด ตกลง  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 9 ช าระเงินแบบ Manual 
ระบุหมายเลขหนา้บตัร 
หมายเลขบตัร 0004700000655895 
ระบุ Approve Code 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuotaFalse ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

3.2.1.3.2.2 EDC Card 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินแบบมีส่วนลดจากราคาปกติ 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
ใชบ้ตัรหมายเลข 0004700000655895 

3 ตรวจสอบขอ้มูล ไปท่ี C:\POSOnline\TranQuotaFalse ฟอร์แมตช่ือไฟล ์
TRAN_ddMMyyHHmmss 
เช่น ไฟลถู์กสร้างเม่ือ 28/07/2559 
09:51:00 
ช่ือไฟล ์TRAN_280759095100 
ปล. ตอ้งรีบเขา้ไปกอ็ปไฟลไ์วไ้ม่งั้น
ไฟลจ์ะถูกลบ 

3.2.2 ไม่ไดส่้วนลด 
3.2.2.1 เงินสด 
3.2.2.1.1 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
3.2.2.1.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX  
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
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  ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง   
  เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.2.1.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบไม่มีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.2.1.2 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
3.2.2.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.2.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
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  เติมแก๊ส   
2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 

กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบไม่มีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.2.2 เงินเช่ือ 
3.2.2.2.1 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
3.2.2.2.1.1 แบบมีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินเช่ือ 
เลือกขอ้มูลลูกคา้ (เงินเช่ือ เตม็รูป) 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 1 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.2.2.1.2 แบบไม่มีส่วนลด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินเช่ือ 
เลือกขอ้มูลลูกคา้ (เงินเช่ือ เตม็รูป) 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 4 เงินสด/ช าระรายการ 
กด 9 ช าระเงินแบบมีส่วนลด 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
แสดงรายระเอียดการเติม กดตกลง 

3.2.2.3 EDC 
3.2.2.3.1 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
3.2.2.3.1.1 EDC Manual 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

  หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
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  กด ออกอยา่งยอ่  
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
รอหมดเวลา Timeout 
แสดง FulltaxNo. กด ตกลง 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 9 ช าระเงินแบบ Manual 
ระบุหมายเลขหนา้บตัร 
หมายเลขบตัร 0004700000655895 
ระบุ Approve Code 

3.2.2.3.1.2 EDC Card 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกอยา่งยอ่ 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 1 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
ใชบ้ตัรหมายเลข 0004700000655895 

3.2.2.3.2 ใบก ากบัภาษีเตม็รูป 
3.2.2.3.2.1 EDC Manual 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
รอหมดเวลา Timeout 
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  แสดง FulltaxNo. กด ตกลง  
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 9 ช าระเงินแบบ Manual 
ระบุหมายเลขหนา้บตัร 
หมายเลขบตัร 0004700000655895 
ระบุ Approve Code 

3.2.2.3.2.2 EDC Card 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
กด เงินสด 
กด ออกเตม็รูป 
ระบุหมายเลขหนา้จ่าย 2 กด ตกลง 
เติมแก๊ส 

2 ช าระเงิน POS รอการช าระเงิน ช าระเงินราคาปกติ 
กด 5 บตัรเครดิต 
กด 1 ช าระเงินผา่น EDC 
MessageBox("โควตา้คงเหลือไม่เพียงพอ...") 
ใชบ้ตัรหมายเลข 0004700000655895 

3.2.3 ไม่พบบตัร 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย ไม่สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
MessageBox("ไม่พบบตัร...") 

3.2.4 บตัรถูกยกเลิก 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย ไม่สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
MessageBox("บตัรถูกยกเลิก...") 

3.2.5 ใชบ้ตัรเกินจ านวนคร้ังท่ีก าหนด 
1 ท ารายการขาย รูดบตัร NGV22 เปิดหนา้จ่าย ไม่สามารถเปิดหนา้จ่ายและเติมแก๊สได ้

หมายเลขบตัร %NGVXXXXXXXXXXXXX 
^XXXX^XXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX? 
MessageBox("ใชบ้ตัรเกินจ านวนคร้ังท่ีก าหนด...") 
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สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความตอ้งการปรับปรุงระบบโควตาออนไลน์ เน่ืองจากระบบ

โควตาออนไลน์เก่านั้นมีปัญหาการให้โควตาเกินก าหนดท าให้ทาง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เกิน
ความเสียหายมูลค่าหลายลา้นบาท 

จากปัญหาดงักล่าวจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงระบบโควตาออนไลน์ใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการให้
โควตาเกินก าหนด โดยจะท าการเก็บขอ้มูลโควตาคงเหลือไวท่ี้ฐานขอ้มูลประจ าสถานีดว้ย ซ่ึงในระบบ
เก่าไม่มีการเก็บโควตาคงเหลือ ท าให้เม่ือระบบการส่ือสารของสถานีขดัขอ้งก็จะไม่สามารถตรวจสอบ
โควตาคงเหลือได ้โดยระบบโควตาออนไลน์ใหม่น้ีไดถู้กน าไปใชง้านจริงแลว้ไดผ้ลดีเป็นท่ีเรียบร้อย 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงงานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) มีควำมตอ้งกำรปรับปรุงระบบโควตำออนไลน์ เน่ืองจำกระบบ
โควตำออนไลน์เก่ำนั้นมีปัญหำกำรให้โควตำเกินก ำหนดท ำให้ทำง บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) เกิน
ควำมเสียหำยมูลค่ำหลำยลำ้นบำท 

จำกปัญหำดงักล่ำวจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงระบบโควตำออนไลน์ใหม่เพื่อไม่ให้เกิดกำรให้
โควตำเกินก ำหนด โดยจะท ำกำรเก็บขอ้มูลโควตำคงเหลือไวท่ี้ฐำนขอ้มูลประจ ำสถำนีดว้ย ซ่ึงในระบบ
เก่ำไม่มีกำรเก็บโควตำคงเหลือ ท ำให้เม่ือระบบกำรส่ือสำรของสถำนีขดัขอ้งก็จะไม่สำมำรถตรวจสอบ
โควตำคงเหลือได ้โดยระบบโควตำออนไลน์ใหม่น้ีไดถู้กน ำไปใชง้ำนจริงแลว้ไดผ้ลดีเป็นท่ีเรียบร้อย 

5.2 ปัญหาในการด าเนินงาน 
5.2.1 เน่ืองจำกระบบเก่ำไดถู้กพฒันำมำนำนแล้วจึงท ำให้ทุกอย่ำงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเวอร์ชัน่เก่ำ
ทั้งหมดจึงตอ้งแกไ้ขระบบเป็นระบบใหม่โดยกำรพฒันำข้ึนมำใหม่ทั้งหมด 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ควรมีกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงใหมี้ระบบแบ่งจ่ำยเม่ือโควตำไม่เพียงพอในอนำคต 
 

5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.4.1 ขอ้ดีของกำรปฏิบติังำนสหกิจ 

5.4.1.1 ไดป้ระสบกำรณ์กำรท ำงำนจริง 
  5.4.1.2 ไดเ้รียนรู้กำรปรับตวัเขำ้กบัสังคมกำรท ำงำนได ้

5.4.2 ปัญหำท่ีพบของกำรปฏิบติังำนสหกิจ 
  5.4.2.1 ภำษำท่ีตอ้งส่ือสำรกบัพนกังำนต่ำงชำติ 

5.4.2.2 กำรส่ือควำมหมำยของปัญหำท่ีเกิดกบั พนกังำน เขำ้ใจไดย้ำก เน่ืองจำก 
            พนกังำนไม่รู้ศพัทเ์ก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 5.4.3 ขอ้เสนอแนะ 
5.4.3.1 ศึกษำกำรใชภ้ำษำองักฤษ เก่ียวกบัระบบงำน 
5.4.3.2 จดัอบรมเก่ียวกบักำรแกปั้ญหำคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้แก่พนกังำน 



36

บรรณานุกรม 

ภาษา SQL. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/piyanathw5505sql/

เวบ็เซอร์วิส. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rightsoftcorp.com/?name=news&file=readnews&id=31



37 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ประวตัผู้จัดท ำ 
 

 
รหสันกัศึกษา 5604000022 
ช่ือ-นามสกุล นายกิตต์ิธเนศ เหลืองสนธยา 
คณะ                    วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิา             วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 1034/4 ซ.จรัญฯ3 ถ.จรัญสนิทวงศ ์แขวงวดัท่าพระ 
  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครฯ 10600 
 เบอร์โทร. 089-9550447 
 


	01_cov
	02_com
	04_absth
	04_absen
	05_ack
	06_tbc
	07_ch1
	07_ch2
	07_ch3
	07_ch4
	07_ch5
	08_ref
	09_app
	10_pro

