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6. เมื่อตรวจสอบราคาแล้ว 
กดเมนู ยืนยันการส่งพัสดุ 
เพ่ือรับชำาระเงินจากลูกบ้าน
ต่อไป

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

หมายเหตุ : โปรดให้ลูกบ้านหรือผู้ฝากส่ง
พัสดุแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนหรือ
บัตรที่ออกโดยภาครัฐเพ่ือยืนยันตัวตน
กับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล
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ขั้นตอนการใช้งานบริการ

1. เลือกเมนู จัดการพัสดุ ผ่าน
แอป JuristicOS 

3. เลือกเมนู ชำาระค่าส่งพัสดุ
ผ่าน QR Code เพ่ือเรียกดู
ข้อมูลการจองบริการฝากส่ง
พัสดุของลูกบ้าน

*FAQ : คำาถามที่พบบ่อย
ในกรณีที่ลูกบ้านไม่มี QR Code มาด้วย 
เจ้าหน้าที่นิติฯ สามารถค้นหารายการ
การจองของลูกบ้านได้ โดยระบุ เลขที่
ห้อง เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อของลูกบ้าน 
ผ่านเมนู รายการพัสดุฝากส่ง  

2. เลือกเมนู ฝากส่งพัสดุ

4. สแกนหน้า QR Code ของ
ลูกบ้านที่ทำาการจองบริการ
ฝากส่งพัสดุไว้ล่วงหน้าผ่าน
แอป The LivingOS

5. เจ้าหน้าที่นิติฯ วัดขนาด
ของพัสดุเพ่ือคำานวณค่า
บริการ โดยกดเมนู คำานวณ
ค่าจัดส่ง

*ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำากัดในการรับ
ผิดชอบ 
1. งดรับ ซองพลาสติก ทุกกรณี
2. ขนาดของพัสดุต้องมีขนาดรวมกัน 
(กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 200 เซนติเมตร 
3. ความยาวของด้านใดด้านนึงต้องไม่
เกิน 100 เซนติเมตร  
4. น้ำาหนักต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม (หาก
พบว่าน้ำาหนักเกิน จะมีการเรียกเก็บค่า
บริการย้อนหลัง)

JuristicOSJuristicOS

4

6

JuristicOS

JuristicOS

JuristicOSJuristicOS

1 2

5

3



JuristicOS

7. เมื่อกดยืนยันแล้วหน้าจอจะ
ปรากฏ QR Code เจ้าหน้าที่
นิติฯ กรุณายื่นหน้าจอเพ่ือ
ให้ลูกบ้านชำาระเงินผ่านระบบ 
Mobile Banking

*ราคานี ้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
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8. แปะสติ๊กเกอร์ที่ทาง 
The LivingOS จัดเตรียม
ให้ และเลือก แปะสติ๊กเกอร์
เรียบร้อย เพ่ือยืนยัน

10. เมื่อสแกนเสร็จ จะแสดงหน้า
จอเพ่ือ ยืนยันการส่งพัสดุ

9. สแกน QR Code บน
สติ๊กเกอร์ เพ่ือส่งข้อมูลไปยัง
ระบบของบริษัทขนส่ง

ขั้นตอนการใช้งานบริการ (ต่อ)

9

7

10

8

หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการ โปรดติดต่อ The LivingOS
เบอร์โทรศัพท์ 02-114-8244
อีเมลฝ่ายบริการลูกค้า support@thelivingos.com
ที่อยู่ 33/4 The Ninth Tower, ชั้น 34, เลขที่ห้อง TNA 3403, ถนนพระราม 9, แขวงห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง, 
กรุงเทพมหานคร 10310 
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วิธีการตรวจสอบสถานะพัสดุ

2. เมนู และสีแสดงสถานะรายการพัสดุ

1. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะพัสดุ

เมนู : รอชำาระเงิน                         เมนู : ชำาระเงินแล้ว

รอชำาระเงิน

ลูกบ้านจองการฝากส่งพัสดุ 
แต่ยังไม่ได้ชำาระเงิน

ลูกบ้านได้ทำาการชำาระเงินค่าบริการ
เรียบร้อยแล้ว

รอเจ้าหน้าที่นิติบุคคลติดสติ๊กเกอร์ QR 
Code ลงบนกล่องพัสดุ และทำาการ
สแกน QR Code เพ่ือส่งข้อมูลไปยัง
ระบบของบริษัทขนส่ง 

เจ้าหน้าที่นิติบุคคลได้ทำาการติด
สติ๊กเกอร์ QR Code ลงบนกล่องพัสดุ
และสแกนเรียบร้อยแล้ว

1. เลือกเมนู รายการพัสดุฝาก
ส่ง เพ่ือตรวจเช็คสถานะของ
พัสดุทั้งหมดตั้งแต่ที่ลูกบ้าน
ยืนยันการจองจนพัสดุถูกจัด
ส่งถึงมือบริษัทขนส่ง

2. สามารถเช็คพัสดุได้ตามเมนูที่
ต้องการหลักๆ ดังต่อไปนี้

รอชำาระเงิน ชำาระเงินแล้ว

ชำาระเงินแล้ว

รอยืนยัน

รอยืนยัน

ยืนยันแล้ว

ยืนยันแล้ว

ส่งแล้ว

ยกเลิกแล้ว

เมนู : ส่งแล้ว เมนู : ยกเลิกแล้ว

ส่งแล้ว

บริษัทขนส่งได้เข้ามารับพัสดุที่
โครงการเรียบร้อยแล้ว

ยกเลิกแล้ว

ลูกบ้านได้ทำาการยกเลิกการจัดส่งพัสดุ

วิธีตรวจสอบสถานะพัสดุที่ถูกยกเลิก
กดเลือกเมนู พัสดุที่ถูกยกเลิก บริเวณ
มุมขวาบนของหน้า รายการพัสดุฝากส่ง
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วิธีการยกเลิกพัสดุ
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1. เลือกเมนู รายการพัสดุฝาก
ส่ง เพ่ือตรวจเช็คสถานะของ
พัสดุทั้งหมดตั้งแต่ที่ลูกบ้าน
ยืนยันการจองจนพัสดุถูกจัด
ส่งถึงมือบริษัทขนส่ง

3. เลือก ยกเลิกรายการนี้

2. เลือกรายการพัสดุที่ต้องการ
ยกเลิก

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกได้เฉพาะพัสดุที่มี
สถานะ รอชำาระเงิน เท่านั้น

1. เลือกรายการพัสดุที่ต้องการ
เรียกดูใบเสร็จ

หมายเหตุ : สามารถดูใบเสร็จได้เฉพาะพัสดุที่
มีสถานะ ชำาระเงินแล้ว รอยืนยัน ยืนยันแล้ว 
ส่งแล้ว เท่านั้น

2. เลือก ใบเสร็จ 3. เมื่อเสร็จส้ิน จะแสดงใบเสร็จ
ของรายการดังกล่าว

4. เมื่อยกเลิกเสร็จส้ิน จะแสดง
หน้าจอ รายการของท่านถูก
ยกเลิกแล้ว

วิธีการเรียกดูใบเสร็จ
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วิธีวัดขนาดพัสดุ
ค่าจัดส่งขึ�นอยู่กับขนาดของพัสดุ

กว้าง
ยาว

สูง

คำาถามที่พบบ่อย (FAQ)

กรณีที่ 1 : ลูกบ้านไม่ได้นำา QR Code มาด้วย                         

กรณีที่ 2 : ลูกบ้านไม่มี Mobile Banking                         

กรณีที่ 3 : วัดขนาดของกล่องพัสดุอย่างไร?                       

กว้าง    x    ยาว    x    สูง

1. เลือกเมนู รายการพัสดุฝากส่ง 
เพ่ือเข้าไปค้นหารายการการจอง
ล่วงหน้าของลูกบ้าน

2. ในกรณีที่ลูกบ้านไม่มี QR Code มา
ด้วย เจ้าหน้าที่นิติฯ สามารถค้นหา
รายการการจองของลูกบ้านได้ โดย
ค้นหาจาก เลขที่ห้อง เบอร์โทรศัพท์ 
หรือ ชื่อของลูกบ้าน และเลือกรายการ
พัสดุที่ต้องการ 

เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาจแนะนำาให้ลูกบ้านชำาระเป็นเงินสดและใช้ mobile banking ของตนเองในการทำาการชำาระเงินผ่าน 
QR Code แทน 

หรือสามารถกดดูวิธีการกรอกขนาด
ของพัสดุได้ที่ กว้าง/ยาว/สูง อยู่ตรง
ไหน? ในหน้า คำานวณค่าส่งพัสดุ
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ข้อแนะนำา

หากพบปัญหาสถานะพัสดุและการจัดส่งพัสดุ โปรดติดต่อ Flash Express

ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจำากัดในการรับผิดชอบ
ผู้ใช้บริการ ยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการ 

 1) งดรับ ซองพลาสติก ทุกกรณี
 1) น้ำาหนักพัสดุ ไม่เกิน 25 กิโลกรัม หากพบว่าน้ำาหนักเกิน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการย้อนหลัง
 2) ขนาดพัสดุ ความกว้างของด้านยาวที่สุดจะต้องไม่เกิน 100 ซม.
 3) ขนาดพัสดุ ต้องมีขนาดรวมกัน ( กว้าง + ยาว + สูง ) ไม่เกิน 200 ซม.

 หากพบว่ามีการส่งพัสดุผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ใช้บริการยอมรับให้มีการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมเติมโดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง และหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายจากการที่พัสดุน้ำาหนักเกินหรือขนาดผิดมาตรฐาน ผู้ให้บริการจะไม่รับ
ผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

น้ำาหนัก
ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

ด้านยาวที่สุด 
ไม่เกิน 100 ซม.

ความยาวรวมกัน
ไม่เกิน 200 ซม.

3. บริษัทขนส่งจะมารับพัสดุตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 - 18.00 ของทุกวัน โดยพัสดุจะถูกตัดรอบเวลา 14.00 ของทุกวัน
หมายความว่า พัสดุที่ได้รับฝากหลังเวลาดังกล่าวจะถูกนับเป็นพัสดุของวันถัดไปทันที
4. เจ้าหน้าที่นิติบุคคลควรจัดเตรียมพ้ืนที่ในการจัดเก็บพัสดุที่ถูกตัดรอบเพ่ือรอรับในวันถัดไปให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยเพ่ือป้องกันการสูญหาย
5. หากเจ้าหน้าที่นิติบุคคลพบว่าสติ๊กเกอร์ QR Code ใกล้หมด กรุณาติดต่อพนักงานตัวแทนของ The LivingOS เพ่ือเตรียม
การจัดส่ง โดยสินค้าจะใช้เวลา 3 วันในการจัดส่งนับตั้งแต่วันที่แจ้ง 

1. เพ่ือความสะดวกสบายของลูกบ้าน เจ้าหน้าที่นิติบุคคลควรจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแพคพัสดุให้กับลูกบ้าน เช่น กล่อง
กระดาษ เทปกาว หรืออื่นๆ ที่จำาเป็น เช่น กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ เพ่ือใส่พัสดุของลูกบ้าน
2. เจ้าหน้าที่ควรเตรียมอุปกรณ์ในการวัดขนาดพัสดุเพ่ือประเมินราคา เช่น สายวัด

เวลาทำาการ 08:00น.-20:00น. (วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เบอร์โทรศัพท์ 02-168-2111
อีเมลฝ่ายบริการลูกค้า allcs@flashexpress.com
ที่อยู่ 161 อาคาร ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ชั้นที่ 7 และ 8 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310

บริษัทขนส่งเข้ารับพัสดุ
ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00-18.00 น.

กล่องกระดาษ เทปกาว สายวัด



คู่มือการใช้งาน
บริการฝากนิติฯ ส่งพัสดุ
สำหรับเจ้าหน้าที�นิติบุคคล

ติดต่อเราดาวโหลดได้แล้ว JuristicOS

02 114 8244

@thelivingos

Thelivingos

thelivingos.com


