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แนะนำการใชสมารทแทรคกิ้งในการติดตามงานและขอมูลยอนกลับ 
V-Serve e-Smart Business Application 

 

 V-SERVE GROUP ไดนำนวัตกรรมสมารทบิสซิเนสเปน “Smart Application” สำหรับใชในการ

ติดตามงานแบบเรียวไทมผานอินเตอรเน็ตสามารถเลือกดูไดทั้งมอนิเตอรและสมารทโฟน การเสิรชหาขอมูล

ยอนหลังที่จัดเก็บไวเปนแคททะกอรี่อยูในระบบบิ๊กดาตาสามารถคนหาติดตามงานแบบเรียวไทมและขอมูล

ยอนกลับเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การตรวจปลอย นำเขา-สงออก จนกระทั่งสินคาไดมีการยกตูสินคาเขาเรือ กรณี

ขาออกสามารถเห็นสถานะที่เรียกวา“Status 0409”ซึ่งเปนสาระสำคัญของการไดยกเวน VAT หรือการขอสิทธิ

ประโยชนทางภาษี เชน BOI, การคืนอากรมาตรา 29, การชดเชยภาษีและการขอคืนภาษี Re-export, ใบสุทธิ

นำกลับประเภทตางๆ ฯลฯ  ในดานการขนสงสามารถติดตามรถบรรทุกของ V-SERVE ซึ่งติดกลองและ GPS 

สามารถเห็นภาพจริง ณ เวลาจริงและสามารถดูขอมูลยอนหลัง ดานคลังสินคาสามารถเห็นโซนการเก็บสินคาของ

แตละลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งการเขาถึงจะตองมี Password เพื่อปองกันความเสี่ยงและความปลอดภัยของ

ขอมูล 

 e-Smart Business App. เปนแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะที่นำมาใหบริการกับลูกคาซึ่งปจจุบันเฟส 1         

สามารถใชงานไดแลวลูกคาสามารถเขาไปที่ www.v-servelogistics.com ซึ่งไดปรับปรุงเหลือเพียงหนาเดียว

ประกอบดวย ICON หลักซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นจำนวน 9 App. หรือสามารถเขาไอคอนหลักที่เปน e-smart book 

โดยเขาไปในหมวด “Content Menu” ลูกคาสามารถเขาไปดูเมนูจริงในแตละแอพพลิเคชั่น      

(โปรดสแกน QR ดูเมนูไดท่ีนี่) 

 

 

 

https://www.melogistic.com/
https://portal.v-servegroup.com/public/v-smartapp.html
https://www.v-servelogistics.com/media/vserve2017/v-servedirectory/
https://www.facebook.com/messages/t/VSERVELOGISTICS
https://www.v-servelogistics.com/media/vserve2017/vserve_contactus_2020.php
https://portal.v-servegroup.com/public/operation_manual.php
https://portal.v-servegroup.com/public/v-smartapp_environment.html
https://portal.v-servegroup.com/public/v-smartapp_cabinet.html
http://www.tanitsorat.com/
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 V-SERVE e-Smart Business แอพพลิเคชั่นหลักซึ่งลูกคาสามารถเขาไปใชติดตาม
การทำงานแบบเรียวไทมและดูขอมูลยอนกลับเชื่อมโยงกับมอนิเตอรของผูใชงานจริงสามารถ
เลือกดูไดท้ังคอมพิวเตอรและสมารทโฟน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  

 

 

One Finger Smart Tracking   

 ประกอบดวยแอพพลิเคชั่นยอยจำนวน 6 App. ทีลู่กคาสามารถใชในการติดตามแบบเรียวไทม เมื่อเขาไป

ในแอพเหลานี้จะปรากฏภาพแอพยอยใหเลือก (สามารถเขาทดลองโปรแกรมดวยการสแกน QR-Code ที่นี่)  

 

 One Finger Smart Tracking  ประกอบดวย 6 แอพยอยดังนี้  

1. ERP Job Planning  เปนแอพพลิเคชั่นแสดงสถานะการทำงานทั้งขาเขาและขาออกเชื่อมโยงกับ

มอนิเตอรการทำงานจริงของพนักงานบริการลูกคา (CS) เปนขอมูลแบบเรียวไทมมีรายละเอียดตั้งแตวันเรือเขา, 

วันที่ปลอยสินคา, เลขที่ Job, Invoice No., รายละเอียดสินคา, จำนวนสินคา, ขนาดตู, ชื่อเรือ, เอเยนตเรือ, ทา

ตรวจปลอยสินคา, วันชำระภาษี, พิกัดสินคา, เลขที่ใบขนสินคา ฯลฯ  

 งานที่สำเร็จแลวจะถูกแยกเก็บไปอีกไฟลหนึ่งที่เรียกวา “After Plan Loading” โดยลูกคาสามารถเลือก

ใหรายงานแยกแตละคอลัมนไดตามที่ตองการ โดยบริษัทจะจัดเก็บไวใหเปนเวลา 1 ป (รายละเอียดสามารถทดลอง

ใชไดจาก QR-Code)  

 

 

2. E-Customs Status Tracking  เปนแอพพลิเคชั่นที่ใชในการติดตามสถานะหลังตรวจปลอยทั้งขา

เขาและขาออก สำหรับใบขนสินคาขาออกเปนการติดตามงานตั้งแตสถานะทำใบขนสินคาขาออก (0109), สถานะ

สงขอมูลใบขนสินคา (0209), สถานะตรวจปลอยหากเปน Redline (0301) หากเปน Greenline (0309) และ

สถานะการรับบรรทุกขึ้นเรือ (0409)  ซึ่งลูกคาสามารถตรวจสอบดวยตนเองแบบเรียวไทมสามารถเลือกพิมพไดแต

ละสถานะ เปนสาระสำคัญของพิธีการศุลกากรขาออกหากไมไดสถานะ 0409 จะไมสามารถยกเวนภาษี VAT,     

การขอคืนสิทธิประโยชนทางภาษี เชน BOI, คืนอากรตามมาตรา 29, ชดเชยภาษีการขอคืนใบสุทธินำกลับสำหรับ

กรณี Re-Export ฯลฯ (รายละเอียดสามารถทดลองใชไดจาก QR-Code)  
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3. E-Customs Tariff Master Profile  เปนแอพพลิเคชั่นที่สามารถเขาไปดูฐานขอมูลพิกัดศุลกากร

อัตราภาษี การยกเวนภาษีตามเงื่อนไขตางๆ ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีการคืนอากรมาตร 29 จะมี

เลขที่สูตรการผลิตและเลขที่การขอสูตร ตลอดจนสิทธิพิเศษทางการคา เชน FTA  ซึ่งการบันทึกในฐานขอมูลพิกัด

ศุลกากรจะตองไดรับอนุมัติจากลูกคาถึงจะนำมาวางไวในฐานขอมูลหลักเรียกวา “Master Profile” ระบบจะ

เชื่อมโยงเขาไปในฐานขอมูล e-Customs Paperless โดยอัตโนมัติผูที่ทำงานไมสามารถจะใหพิกัดเองไดเพราะ

ระบบจะล็อคไวเพื่อปองกันการผิดพลาด ลูกคาสามารถเขาไปดูฐานพิกัดของตัวเองและหรือสามารถดาวนโหลดได

ตลอดเวลาเปนขอมูลอัพเดทที่ใชในการทำงานจริง ปกติจะมีการปริ้นใหกับลูกคาเปน Hard Copy ทุกไตรมาสแต

จากนีไ้ปจะไมมีการปริ้นใหลูกคาสามารถดาวนโหลดไดเอง 

(รายละเอียดสามารถทดลองใชไดจาก QR-Code)  
  
 

 

4. E-Duty Refund Report Tracking เปนแอพพลิเคชั่นสำหรับลูกคาเขาไปดูรายงานการคืนอากร

และสามารถเลือกปริ้นการคืนอากรและชดเชยภาษีแบงเปน 

- การคืนอากรมาตรา 29  สามารถเลือกดแูละดาวนโหลดรายงานตางๆ ไดแก 

o รายงานใบขนสินคาขาออกที่ใชในการคืนภาษ ี

o รายงานวัตถุดิบที่นำเขาที่ใชไปและคงเหลือ 

o รายงานสถานการณคืนที่ ไดนำเอกสารเขาไปในกระบวนการทำงานของฝายคืนอากร        

กรมศุลกากร  

(ปกติจะมีการปริ้นใหกับลูกคาเปน Hard Copy แตเมื่อมีระบบนี้จะไมมีการสงเอกสารใหเพราะ

เปนขอมูลเรียวไทม โดยจะจัดเก็บไวในเปนระยะเวลา 1 ป) 
 

- การขอคืนชดเชยภาษีอากร เปนลักษณะคูปองในรูปของบัตรภาษีในอนาคตอาจจะมีการโอนเปน

เงินสดอยูในระหวางการทดลอง โดยลูกคาสามารถเลือกดูและปริ้นรายงานตางๆ ไดดังนี้ 

o รายงานขอคืนชดเชย โดยมีรายละเอียดใบขนสินคาขาออกจำนวนเงินที่จะไดคืน 

o สถานะการขอคืน เปนเอกสารที่อยูระหวางการขอคนืกับฝายชดเชยอากร 

o สถานะแจงการไดรับบัตรภาษี  

ปกติจะมีการปริ้นใหกับลูกคาเปน Hard Copy แตเมื่อมีระบบนี้จะไมมีการสงเอกสารใหเพราะ

เปนขอมูลเรียวไทม โดยจะจัดเก็บไวในเปนระยะเวลา 1 ป  

(รายละเอียดสามารถทดลองใชไดจาก QR-Code )  
 

 

 

5. E-Truck Route CCTV Tracking เปนแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบรถบรรทุกสินคาซึ่งติดกลอง

และ GPS ซึ่งศูนย Call Center จะเห็นรถบรรทุกแบบเรียวไทม ลูกคาสามารถเขาไปดูและสถานะอัพเดทโดยมี

การดที่อยูในกลองบันทึกสามารถขอดูยอนหลังในระบบได 

(รายละเอียดสามารถทดลองใชไดจาก QR-Code )  
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6. E-Warehouse CCTV Security เปนแอพพลิเคชั่นสำหรับลูกคาที่เก็บศูนยกระจายสินคาของ     

V-SERVE GROUP ทั้ง 3 แหงคือ ถนนศรีนครินทร, ถนนกิ่งแกวและคลังสินคาบางปู โดยสามารถดูไดตามโซนที่

ลูกคาเก็บสินคาจริงเปนขอมูลเรียวไทม (รายละเอียดสามารถทดลองใชไดจาก QR-Code)  

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขาถึงระบบ One Finger Smart Tracking   
  

1. ลูกคาที่ประสงคจะใชงานจะตองมีกระบวนการดังนี้ 

1) ลงทะเบียนผูใช Username ประกอบดวย 

000  ตัวอักษร 3 ตัวแรกเปนชื่อยอบริษัทของลูกคาซึ่งจะ Fixed เอาไว 

00   ตัวอักษร 2 ตัวเปนชื่อตนและนามสกุลของลูกคาซึ่งจะ Fixed เอาไว 

000  เปนเลขรันนิ่งของบริษัทซึ่งจะ Fixed เอาไว 

2)   ลงทะเบียน Password  ลูกคาเมื่อได Username จะตองมาขึ้นทะเบียน Password จะเปนเลขหรือ

ตัวอักษรจำนวนเทาไรขึ้นอยูกับลูกคาเปนผูกำหนดจะไมมีใครรูนอกจากผูควบคุมระบบ สวนการเขาถึงขอมูลตั้งแต

ขอที ่1 – 6 ขางตนสามารถแยกการเขาถึงแตละผูใชงานเนื่องจากบางบริษัทมีผูเกี่ยวของหลายคนบางบริษัทมีเพียง

คนเดียวอยูท่ีวาทางลูกคาสะดวกแบบใด 
 

 (ลูกคาสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Customer Service ซึ่งดูแลรับผิดชอบลูกคาและสามารถ

สแกน   QR-Code เพื่อดาวนโหลดแบบฟอรมลงทะเบียนเพื่อขอใชบริการและขั้นตอนไดที่นี่)  

 

 

 

V-Tradelink App. 

เปนแอพพลิเคชั่น e-Commerce ไวสำหรับขายสินคาออนไลน Logistics Material & Equipment 
Online ของบริษัทวี-เซิรฟ โมเดิรน เอนเทอไพรซ แอนด เทรดดิ้ง จำกัด เปนเว็บไซตทางเลือกจากการสั่งซื้อแบบ
ปกติผ านพนักงานขายและการรับออเดอรแบบออฟไลน เป นรูปแบบการซื้ อออนไลน ผ าน เว็บ ไซต  
www.melogistics.com โดยแอพพลิเคชั่นอี-คอมเมิรซเปนนวัตกรรมที่วี-เซิรฟฯ พัฒนานั้นมาโดยเฉพาะสามารถ
เขามาใชงายตอบสนองการจัดซื้อรูปแบบของอุตสาหกรรมซึ่งแตกตางจากอี-คอมเมิรซปกติซึ่งเนนลูกคาที่เปน 
“Consumer”    

บริษัทวี-เซิรฟ โมเดิรน เอนเทอไพรซ แอนด เทรดดิ้ง จำกัด เปนผูผลิตและนำเขาวัสดุ-อุปกรณที่ใชใน
งานโลจิสติกสทั้งในโรงงานและคลังสินคาอยางครบวงจรดำเนินธุรกิจมาเปนเวลามากกวา 9 ป ภายในเว็บไซตมี
ผลิตภัณฑที่ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑใหลูกคาไดเลือกซื้อหลากหลายมากกวารอยชนิด เชน ถุงลมกันกระแทก          
(Air Bag), ฟลมยืด (Stretch Film), กระดาษฉากเขามุม (Conner Board), เทปกาว (OPP Tape), สายรัดสินคา, 
ตาขายกันสินคารวงหลน , กระดาษลูกฟูก , สายรัดรถบรรทุก , รถลาก-รถเข็นประเภท Trolley ฯลฯ                  
โดยรายละเอียดตางๆ สามารถดูไดจากเว็บไซต www.melogistics.com 
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นอกจากจะมีระบบสั่งซื้อออนไลนบริษัทฯ มีสำนักงานขายและศูนยกระจายสินคาอยูทุกภาคจำนวน       
8 สาขาทั่ วประเทศ เชน  สาขาบางนา สาขาศรีนครินทร  สาขาบางปู  สาขาแมสอด สาขาหาดใหญ                     
สาขาสุราษฎรธานี สาขานครราชสีมา สาขาแหลมฉบัง ฯลฯ  สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเว็บไซต 
www.melogistics.com หรือสามารถสแกนคิวอารโคดไดที่นี ่

(โทรศัพทฝายขาย 02-744-1007 ตอ 19 หรือ Call Center 065-656-5999) 

 
 

 

 

 นวัตกรรมสารานุกรมอิเล็กทรอนิกสเปนขอมูลดิจิทัลที่เกี่ยวของกับแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัทที่นำมา
ใหบริการลูกคา(รวมทั้งที่กลาวไปขางตน) ประกอบดวยขอมูลตางๆ เชน กฎเกณฑระเบียบราชการที่เกี่ยวของกับ
การทำงานตลอดจนประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ซึ่งจะมีการอัพเดทความทันสมัย บางขอมูลเปนเรียวไทมและเปน 
“Interactive”ที่ลูกคาสามารถสนทนาโตตอบได การใชงานสามารถเขาไปใน www.v-servelogistics.com       
จะปรากฏไอคอน 9 App. โดยคลิกที่“ไอคอนรูปหนังสือ”จะปรากฏ “Content Menu” ซึ่งอยูดานลางแตละ
รายการยอยหรือ Select Item สามารถสแกน QR-Code และคลิกเขาไปดูรายละเอียดตางๆ ซึ่งลิงคกับขอมูลใน
เว็บไซต   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สำหรับเฟส 2 ซึ่งกำลังพัฒนาโดยลูกคาสามารถเขาไปดาวนโหลดเอกสารตางๆ ที่ใชประกอบพิธีการศุลกากร
แบบ “e-Customs Paperless” เชน ใบขนสินคา, Invoice, Packing List, B/L และแบบฟอรมตางๆ ซึ่งปจจุบันทาง
บริษัทฯ สแกนเอกสารเก็บใหลูกคาเปนเวลา 5 ปโดยตอไปจะนำเขาไปวางบน“Digital Cabinet”ลูกคาสามารถเขาไป
คนหาโดยการคียเลขที่ Invoice, เลขที่ใบขนสินคาหรือเลขที่ B/L พรอมทั้งสามารถดาวนโหลดและบริษัทมีโครงการจะ
นำไปวางไวบนระบบคลาวน คาดวาจะแลวเสร็จใหบริการลูกคาไดในเดือนกรกฎาคม 2563 

“โปรดสแกน QR-Code

เพื่อคลิกดูรายละเอียดแต
ละรายการไดที่นี”่ 

V-SERVE e-Smart Book 

“คลิกที่หนาจอ” 

หากสนใจรายละเอยีดหรือตองการขอคูมือการใชงาน สามารถติดตอไดท่ี พนักงานบริการลูกคา (CS) ที่ดูแล                                         
หรือติดตอฝายการตลาด 02-744-1007 ตอ 19  Call Center : 064-6565999 


