แนะนาธุรกิจ
หลายท่านคงจะรู ้จกั ตูน้ ้ ามันหยอดเหรี ยญเป็ นอย่างดีแล้ว และมีความสนใจธุรกิจนี้ ทางไมโครปั้มส์
จึงถือโอกาสนี้ที่ท่านได้สละเวลาที่มีค่าของท่านมาอ่านบทความเกี่ยวกับตูน้ ้ ามันหยอดเหรี ยญ แนะนา
เกร็ดความรู ้และสิ่ งที่ควรรู ้ท้ งั ข้อกฎหมาย และรู ปแบบการธุ รกิจ
ธุรกิจตูน้ ้ ามันหยอดเหรี ยญได้ถือกาเนิดในประเทศไทยเมื่อประมาณปี พ ศ 2548 ซึ่งในช่วงนั้นเป็ นช่วง
เริ่ มต้นและเทคนิคและความสามารถพิเศษของตูน้ ้ ามันนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก สาเหตุมากจาก
การที่ตลาดหรื อกลุ่มผูใ้ ช้ยงั ไม่เข้าใจและไม่แน่ใจในรู ปแบบการทาธุรกิจเกี่ยวกับน้ ามัน หลายท่านเมื่อได้
ยินว่าเป็ นตูน้ ้ ามันก็มกั จะเกิดคาถามมากมายในใจ เช่น ตูน้ ้ ามันปลอดภัยหรื อเปล่า ? มีการป้ องกันอย่างไร
บ้าง ? จะทากาไรให้ผลู ้ งทุนอย่างไร ? จะมีคนมาทุบตูเ้ พื่อเอาเงินไปหรื อไม่ ? จะต้องขออนุญาตแบบปั้ ม
ใหญ่หรื อเปล่า ? และอีกหลายคาถามมากมาย !!!
จากคาถามที่ถูกถามมามากมายนั้นก็เป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตตูน้ ้ ามันหยอดเหรี ยญจะต้องพัฒนาสิ นค้าเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการและเป็ นการตอบคาถามของลูกค้าผูส้ นใจในธุรกิจทุกท่าน และเมื่อสิ นค้าได้รับการพัฒนาแล้ว
ก็เกิดการซื้ อการขายตูน้ ้ ามันอย่างมาก และด้วยสาเหตุน้ ีเองทาให้หน่วยงานของรัฐต้องเข้ามากากับดูแล
เพื่อให้ลูกค้าผูล้ งทุนได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้านอย่างสู งสุ ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในธุรกิจนี้ก็
ประกอบไปด้วย
1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา = มีหน้าทีกากับดูแลไม่ให้ตนู ้ ้ ามันที่ไม่ได้ อนุสิทธิบตั รมาแอบอ้างขาย
สิ นค้าได้ ดังนั้นท่านที่คิดจะซื้อต้องตรวจตูใ้ ห้แน่ใจว่าผูผ้ ลิตเหล่านั้นได้รับอนุสิทธิบตั รถูกต้อง
หรื อไม่ หากไม่ได้รับก็ควรจะพิจารณาให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
2) เทศบาล หรื อ อ บ ต = เมื่อท่านซื้อตูน้ ้ ามันหยอดเหรี ยญแล้วต้องยืน่ ขอใบอนุญาตขายหรื อมีไว้ซ่ ึง
น้ ามันเชื้อเพลิงโดยยืน่ แบบ ธ พ น1 หรื อ ใบแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ซึ่ง
เอกสารดังกล่าวจะพบได้ในเอกสารการส่ งมอบตูน้ ้ ามันหยอดเหรี ยญ ท่านจะต้องยืน่ ขออนุญาต
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ยืน่ ได้ที่เทศบาล หรื อ อ บ ต ที่ท่านติดตั้งตูน้ ้ ามันหยอดเหรี ยญ
หลังจากที่ท่านแน่ใจแล้วว่าผูผ้ ลิตที่ท่านเลือกมีสิ่งสาคัญข้างต้น ท่านก็ตอ้ งมัน่ ใจว่าพื้นที่ที่ต้ งั ตูข้ องท่านต้อง
ไม่ต้ งั อยูใ่ นที่สาธารณะ หรื อ ทางหลวง หรื อไกลสิ่ งไวไฟ เช่น หุง ต้ม ปิ้ ง ย่าง ในระยะ3เมตร เป็ นอันขาด
เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายกับตูน้ ้ ามันหยอดเหรี ยญได้
เพียงเท่ านี้ท่านก็สามารถเริ่มธุรกิจตู้น้ามันหยอดเหรียญได้ อย่ างมีความสุ ขแล้ ว

คาแนะนา
ทางไมโครปั้ มส์ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าไมโครปั้ มส์ และเราขอสัญญาว่าจะดูแล
ท่านอย่างดียงิ่ และทางไมโครปั้ มส์หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าท่านจะอ่านและศึกษาคู่มือเล่มนี้เพื่อประโยชน์ของท่านในการทา
ธุรกิจอย่างต่อเนื่ องโดยไม่ติดขัดแต่อย่างใด
คาแนะนาเบื่องต้นในการใช้คู่มือฉบับนี้
 หลังจากที่ช่างติดตั้งเครื่ องเสร็ จสิ้ นกรุ ณาให้คนที่มีหน้าที่ในการดูแลเครื่ องมารับฟังวิธีการตั้งค่าต่างๆของเครื่ อง
 ท่านสามารถสอบถามทุกคาถามที่ท่านสงสัยหลังจากการสาทิตวิธีต้ งั เครื่ องเสร็ จสิ้ น โดยท่านสามารถถามได้
จนกว่าท่านจะเข้าใจ
 กรุ ณาให้ความสนใจกับการตั้งค่าน้ ามันใน โปรแกรม p 3 เนื่องจากเป็ น โปรแกรมที่สาคัญและท่านจะต้องใช้
งานบ่อย ( โปรแกรมตั้งราคา )
 คุณสมบัติพิเศษของเครื่ องมีหลายข้อกรุ ณาศึกษาและทาความเข้าใจ
 ควรหมัน่ ทาความสะอาดตามคาแนะนาในคู่มือฉบับนี้โดยสม่าเสมอ เพราะจะทาให้เครื่ องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
งานตลอด และจะไม่เป็ นการเสี ยรายได้

เพียงท่านอ่านและทาความเข้าใจกับคู่มือฉบับนี้ท่านก็จะประสบความสาเร็ จ

ภาพและคาอธิบายส่ วนต่ างๆของตู้นา้ มัน
ภาพด้านหน้าเครื่ องเติมน้ ามัน ไมโครปั้ มส์ พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย ส่วนการรับเงิน
ต่างๆ ทั้งเหรี ยญ และรับธนบัตร หัวจ่ายน้ ามัน ป้ ายคาเตือนต่างๆ และป้ ายแสดง
เครื่ องหมายการค้า

ชุดปั้ มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ดูดขึ้นจากถังน้ ามันชั้นล่างซึ่งแยกออกจากส่วนควบคุม
ต่างๆ ทาให้ปลอดภัยจากการเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆ

ภาพภาพในเครื่ อง ชั้นบน ประกอบด้วยชุดควบคุม แผงวงจร ระบบจ่ายไฟต่างๆ
ระบบสัญญาณกันขโมย ชุดปั้ มจ่ายน้ ามัน ชุดโฟร์มิเตอร์ควบคุมการไหลของน้ ามัน
เครื่ องหยอดเหรี ยญ เครื่ องสอดธนบัตร จอแสดงผล

ส่วนหน้าของเครื่ อง สาหรับให้ลูกค้าหยอดเหรี ยญ และสอดธนบัตร ๆ
ไฟแสดงสถานะระดับน้ ามันในเครื่ อง และปุ่ มกดจ่าย และหยุดจ่ายน้ ามัน

ชุดโฟร์มิเตอร์ควบคุมการไหลของน้ ามัน รับคาสัง่ จากแผงควบคุม

ลูกบอลดับเพลิง
เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภยั Micro pump มีลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ โดยลูก
บอลดับเพลิงจะทางานเมื่อเกิดมีประกายไฟและจะปล่อยสารเคมีจากภายในเพื่อดับไฟในรัศมี 4 ตาราง
เมตร เพื่อดับไฟ

ภาพส่ วนชั้นล่างบริ เวณที่เก็บถังน้ ามัน โดยมีเหล็กปิ ดพร้อมตาแหน่งปิ ดเครื่ องหมายตราสานักชัง่
ตวงวัดทั้งสองด้าน

ภาพชั้นบนส่วนเครื่ องรับเหรี ยญและสอดธนบัตร พร้อมกล่องโฟร์ และแผงวงจรที่
ปิ ดเครื่ องหมายตราของสานักชัง่ ตวงวัด

ภาพขยายตาแหน่งการปิ ดเครื่ องหมายตราสานักชัง่ ตวงวัด ของเครื่ องรับเหรี ยญและ
สอดธนบัตร

ภาพขยายตาแน่งการปิ ดเครื่ องหมายตราสานักชัง่ ตวงวัด ของกล่องโฟร์มิเตอร์

คู่มือการตั้งค่ า
 วิธีการตั้งค่ าแผงควบคุม นา้ มันหยอดเหรียญ รุ่ น OVC-55-REV1
วิธีการเข้าสู่ ต้ งั โปรแกรม กดปุ่ ม สี เหลืองค้ างไว้
จอแสดง PROG และแสดง P-01 ขณะนี้ท่านได้เข้าสู่ โปรแกรม P-01 แล้ว
จอแสดง
ความหมาย
P-01
ตั้งราคาขายต่อลิตร
P-02
ตั้งราคาขายขั้นต่า ค่าปกติ 00 บาท(ไม่กาหนด)
P-03
กาหนดค่าป้ องกันการไม่บีบหัวจ่าย ค่าปกติ 15 (ค่าน้อยจะหยุดไว)
P-04
กาหนดเวลาเพื่อใช้ปิดเปิ ดไฟหน้าตู ้ HH:MM
END
ออกจากการตั้งค่า
 กดปุ่ มจ่ ายนา้ มัน เพื่อเลื่อนโปรแกรม และ เปลี่ยนค่าข้อมูล
 กดปุ่ มหยุดจ่ ายนา้ มัน เลือกโปรแกรม และ ยืนยันการเปลี่ยนค่าข้อมูล
**ทุกครั้งหลังจากการแก้ไขข้อมูลต้องออกด้วยENDทุกครั้ง
การเช็ คข้ อมูลการขาย และยอดนา้ มันที่ขาย
 กดปุ่ ม สี ขาว ค้างไว้จนมีเสี ยง”ติ๊ดๆๆๆๆ.”ปล่อยปุ่ มกด หน้าจอจะแสดงยอดเงินที่ขายและยอดน้ ามันที่ขาย
การลบข้ อมูลการขาย
 ขณะหน้าจอแสดงข้อมูลการขาย กดปุ่ มสี ขาวค้ าง จนกว่าเครื่ องจะเริ่ มทางานใหม่
การตั้งค่ าKโฟลว์ มิเตอร์
 ทาการช๊อทขั้ว “SET”เพื่อเข้าสู่ โหมดการกาหนดค่าและการเปลี่ยนข้อมูลเหมือนการทาโปรแกรม
การทดสอบระบบ
 การทดสอบระบบ กดปุ่ มเหลืองและปุ่ มเขียว ค้างไว้จนหน้าจอแสดง tESt และมีไฟวิง่ กดปุ่ มจ่ายหรื อปุ่ มหยุด
น้ ามัน เพื่อควบคุมปั้ มน้ ามัน

ข้ อมูลเพิ่มเติม


หลังกดจ่ายแล้วไม่บีบหัวจ่ายระบบจะหยุดการทางานอัตโนมัติตามค่าที่P-03และถ้ายังกดจ่ายต่ออีกระบบจะให้
ทาได้สูงสุ ด10ครั้งหลังจากนั้นหน้าจอจะแสดง”---1”และหยุดทางานจนกว่าจะมีการปิ ด-เปิ ดไฟตูใ้ หม่(ยอดเงินที่
หยอดค้างไว้ระบบจะยังจาไว้อยู)่



ขณะจ่ายน้ ามันอยูแ่ ล้วสวิทช์ลูกลอยทางานระบบจะยังคงจ่ายน้ ามันจนกว่าจะหมดเงินที่ลูกค้าหยอดจากนั้น
ระบบจะแสดง “----“ทุกช่องแสดงผล ยกเลิกการตรวจเช็คน้ ามันหมด ปิ ด-เปิ ดไฟตูใ้ หม่ (การวางตาแหน่งลูก
ลอยต้องเผื่อน้ ามันไว้ประมาณ 20 ลิตร)

รายละเอียดแผงควบคุม

รายละเอียดเครื่องจาหน่ ายนา้ มันชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตร
1) เครื่ องจาหน่ายน้ ามันมีเสี ยงพูดได้เพื่อแนะนาวิธีการใช้งานเมื่อมีผมู ้ าใช้บริ การ
2) สามารถหยอดเหรี ยญได้ท้ งั 1, 2, 5, 10 บาท (มีระบบป้ องกันและตรวจสอบเหรี ยญปลอม)
3) สามารถรับธนบัตรได้ท้ งั 20, 50, 100 (มีระบบป้ องกันและตรวจสอบธนบัตรปลอม)
4) เครื่ องจาหน่ายน้ ามัน มีเครื่ องตรวจสอบจานวนการไหลของน้ ามันโดยผ่านเครื่ องโฟว์มิเตอร์ เพื่อการจาหน่ายน้ ามันที่
มีความแม่นยาสู ง โดยผ่านการตรวจสอบและปิ ดเครื่ องหมายของสานักชัง่ ตวงวัด
5) เครื่ องจาหน่ายเครื่ องนี้มีระบบไฟส่ องสว่างที่เปิ ดปิ ดอัตโนมัติ
6) เครื่ องจาหน่ายน้ ามันมีลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ติดตั้งภายในตัวเครื่ องเพื่อป้ องกันเพลิงไหม้ โดยจะทางานเมื่อมี
ความร้อนเกิน 68 องศาเซลเซี ยส
7) ภายในมีถงั บรรจุน้ ามันขนาด 200 ลิตร จานวน 1 ถัง
8) สามารถเลือกบรรจุน้ ามันได้ทุกชนิด เช่น เบนซิ น ดีเซล แก๊สโซฮอล์ และ ไบโอดีเซล
9) โครงตูผ้ ลิตจากเหล็กหนาพิเศษ พ่นอบสี อย่างดี มีช่องระบายอากาศ แข็งแรง ทนทาน

เครื่องจ่ ายนา้ มันน้ อยสุ ด 0.2 ลิตร
เครื่องจ่ ายนา้ มันมากสุ ด 10 ลิตร

Service Log book
สมุดบันทึกการซ่อมบารุ ง
ชื่อ/นามสกุล ช่างซ่อมบารุ ง :
ออกเดินทางวันที่ :
เดินทางกลับ วันที่ :
วันที่ / เวลา

หมายเหตุ :

รายละเอียดความเสี ยหาย/ชารุ ด

Micro Pump
ไมโครปั้มส์
รอบการเดินทาง:

รายละเอียดการซ่ อมบารุ ง

จานวนอุปกรณ์ที่
เปลี่ยน

ลงชื่ อช่างซ่อม

รายละเอียดการรับประกันสิ นค้าตูน้ ้ ามันอัตโนมัติในระยะประกัน 1 ปี

หนังสื อฉบับนี้แสดงรายละเอียดการรับประกันซ่อมบารุ งตูน้ ้ ามันอัตโนมัติเป็ นระยะเวลา 1 ปี หลังจากติดตั้งเครื่ อง โดยมีความคุม้ ครองดัง
รายการต่อไปนี้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

คุม้ ครองการซ่อมบารุ งระบบไฟฟ้ าการทางานทั้งหมดภายในตัวเครื่ อง
คุม้ ครองการซ่อมบารุ งอุปกรณ์หยอดเหรี ยญ
คุม้ ครองการซ่อมบารุ งอุปกรณ์เครื่ องรับธนบัตร
คุม้ ครองการซ่อมบารุ งอุปกรณ์ระบบปั้ มดูดน้ ามันภายในตัวถังบรรจุน้ ามัน
คุม้ ครองการซ่อมบารุ งอุปกรณ์สายจ่ายน้ ามัน
คุม้ ครองการซ่อมบารุ งอุปกรณ์ไฟเตือนต่าง ๆ และปุ่ มกด จ่าย และ หยุดจ่าย
คุม้ ครองอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทาร้ายหรื อปองร้ายต่อตัวตูด้ งั ต่อไปนี้
 ในกรณี มีความเสี ยหายต่อเครื่ องจากการงัดแงะทาให้อปุ กรณ์กญ
ุ แจล๊อคเสี ยหาย
 ในกรณี เกิดความเสี ยหายต่อตัวเครื่ องที่เกิดจากรถยนต์เฉี่ ยวชนจนได้รับความเสี ยหาย จะคุม้ ครองเฉพาะตัวเครื่ อง
เท่านั้น
 ห้ามมีการเคลื่อนย้ายเครื่ องในระหว่างการรับประกัน หรื อ จาหน่าย ต่อให้ผอู ้ ื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อในสัญญาซื้อขาย โดยไม่
มีการแจ้งให้ทราบ ทางบริ ษทั มีสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันทุกชนิด และให้ถือว่าสัญญาบารุ งรักษาและบริ การซ่อม
บารุ งหลังการขายถือเป็ นโมฆะ

หมายเหตุ : ในกรณี เกิดความเสี ยหายตามข้อ 7 เจ้าของเครื่ องจะต้องดาเนินการแจ้งความเสี ยหายต่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อลงบันทึกและดาเนินการซ่อมตามที่เสี ยหายต่อไป

ตารางแสดงผลตอบแทนการลงทุน

หมายเหตุ : ตารางเปรี ยบเทียบข้างต้นนี้แสดงถึงผลกาไรจากการขายน้ ามัน และกาไรจากการขายน้ ามัน
นั้นมีพ้นื ที่เป็ นสิ่ งสาคัญ กาไรและยอดขายของน้ ามันนั้นขึ้นอยูก่ บั พื้นที่เป็ นสาคัญ

คู่มอื การบารุ งรักษาเครื่องเติมนา้ มันอัตโนมัติ

Union Oil

รุ่น UOL 01

มั่นใจในคุณภาพ มั่นใจในยูเนียนออยล์
ดีด้วยคุณภาพ มั่นใจในบริการ ถูกใจด้ วยราคา

