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บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จํากัด ภายใตความรวมมือกับ บมจ.ทีโอที  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  บจก.เคานเตอรเซอรวิส เปนผูใหบริการระบบจําหนายตั๋ว
โดยสารสําหรับรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ (รถทัวร) ภายใตช่ือบริการ ไทยรูท ดอทคอม  
 ระบบจําหนายตั๋วโดยสารผานบริการไทยรูท ดอทคอม เปนระบบ e-Ticket ทํางานผาน
อินเตอรเน็ต  ซ่ึงผูจําหนาย (Agent) สามารถพิมพรายละเอียดการเดินทางใหกับผูโดยสารไดโดยใช
เครื่องพิมพท่ัวไป  และระบบเช่ือมตอโดยตรงกับระบบซอฟตแวรของบริษัทเดินรถ (Real-Time) ซ่ึง
ขอมูลจะถูกบันทึกลงในระบบของบริษัทเดินรถทันท่ีท่ีผูจําหนายทําการจําหนายตั๋วโดยสาร 
 

 
 ป พ.ศ. 2550 ไทยรูท ดอทคอม ไดจัดโครงการนํารองเพ่ือทดลองจําหนายตั๋วโดยสารผานตัวแทน
จําหนายกวา 200 รานคา ท่ัวประเทศ  และจากความสําเร็จในโครงการดังกลาว บริษัทฯ จะขยายการ
ใหบริการโดยการเปดรับสมัครตัวแทนจําหนายตั๋วโดยสาร ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
 คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีสถานท่ีหรือจุดจําหนายตั๋วตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม 
2. มีอุปกรณจําหนายตั๋วโดยสาร ประกอบดวยอุปกรณตอไปนี้เปนอยางนอย 

 เครื่องคอมพิวเตอร 
 เครื่องพิมพ (Printer) ซ่ึงสามารถพิมพเอกสารขนาด A4 ได 
 อินเตอรเน็ต ความเร็วตั้งแต 256 Kpbs ขึ้นไป 

3. สามารถทําการโฆษณา/ประชาสัมพันธการจําหนายตั๋วโดยสารใหผูใชบริการทราบไดใน
ระดับท่ีเหมาะสม 

 
อัตราคาสมัครตัวแทนจําหนายตั๋ว 
1. คาติดตั้งระบบและคูมือการใชงาน 500 บาท (ชําระครั้งเดียว) 
2. คาบํารุงรักษาระบบรายป  ปละ 600 บาท (เฉล่ียเดือนละ 50 บาท) 

 
 

รวมจําหนายต๋ัวโดยสาร 

บทนํา 
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ขั้นตอนการสมัคร 
1. ผูสนใจกรอกแบบฟอรมแจงความประสงค เปนผูจําหนายตั๋วโดยสาร สงมายังอีเมล 

info@thairoute.com พรอมเอกสารแนบ 
2. ไทยรูท ดอทคอม ตรวจสอบเอกสารและติดตอกลับ เพ่ือแจงยอดคาสมัครและคาบํารุงรักษา

ระบบรายปท่ีตัวแทนจําหนายจะตองชําระ 
3.  เม่ือชําระเสร็จเรียบรอยแลว ไทยรูท ดอทคอม จัดสงโปรแกรมจําหนายตั๋วพรอมคูมือไปให 

ตัวแทนทางอีเมล ถือวาเสร็จส้ินขั้นตอนการสมัคร 
 

 
 
หมายเหตุ: 

- จุดจําหนายต๋ัวโดยสาร (Station) หมายถึงสถานท่ีซึ่งผูจําหนายใชในการจําหนายต๋ัวโดยสาร 
 
  
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  กรณีบุคคลธรรมดา 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 

  กรณีนิติบุคคล 
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
2. หนั ง สือ รั บร อ งก า รจ ด ทะ เ บีย น ภ าษี มู ลค า เ พ่ิ ม  ( ภ .พ.20)  สํา ห รั บ

ผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม 
  
 การจําหนายตั๋วโดยสาร  

1. ผูจําหนายกําหนดอัตราคาบริการท่ีจะเรียกเก็บจากลูกคา และทําการปดปายแสดง 
2. ผูจําหนายเติมเงินเขาสูระบบครั้งแรก ไมจํากัดจํานวนเงิน/จุดจําหนายตั๋วโดยสาร และเริ่ม

จําหนายตั๋วโดยสาร (วงเงินนี้ใชในการจําหนายตั๋วโดยสาร) 
3. ในครั้งตอไปเม่ือวงเงินลดนอยลง ผูจําหนายสามารถเติมเงินเพ่ือเพ่ิมวงเงินจําหนายตั๋ว

โดยสาร โดยไมจํากัดจํานวนเงินท่ีเติม  
 
 การเติมเงินเขาสูระบบ 
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  เม่ือตองการเพ่ิมวงเงินในการจําหนายตั๋วโดยสาร  ผูจําหนายสามารถเติมเงินเขาสูระบบ
ไดดวยวิธีการดังตอไปนี ้

1. เตมิเงินผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย , กรุงไทย , กสิกร  มีคาธรรมเนียม 15 บาท/
ครั้ง สําหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวงเงินจะเพ่ิมภายใน 24 ช่ัวโมงหลังทํา
รายการ 

2. เติมเงินผานระบบ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย  มีคาธรรมเนียม 15 บาท/
ครั้ง สําหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยวงเงินจะเพ่ิมภายใน 24 ช่ัวโมงหลังทํา
รายการ 

3. เติมผาน 7-Eleven โดยการใชเมนูเติมเงินท่ีติดไปกับตัวโปรแกรมจําหนายตั๋ว เลือก
เมนู “เติมเงินระบบออนไลน” ใสจํานวนเงินและกดตกลง ระบบจะออกรหัสมาให 
10 หลัก ตัวแทนนํารหัส 10 หลักไปชําระ 7-Eleven พรอมแจงพนักงานเคานเตอรวา 
“ชําระคาบริการไทยรูท ดอทคอม” (จะมีคาธรรมเนียมหนาเคานเตอรรายการละ 20 
บาท/ครั้ง สําหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) วิธีนี้วงเงินจะเพ่ิมเขาในระบบทันที 

 
 ขั้นตอนการรับบริการของผูโดยสาร 
  ผูโดยสารท่ีซ้ือตั๋วผานระบบนี้ จะไดรับเอกสารยืนยันการเดินทาง ขนาด A4 (ใชแทนตั๋ว
โดยสาร) ซ่ึงตองไปทําการเช็คอินท่ีเคานเตอรของผูใหบริการเดินรถท่ีเลือกใชบริการ 30 นาที กอนรถออก 
 
 การยกเลิกสัญญา 
  หากตองการยกเลิกสัญญา  ผูจําหนายตองทําหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร  โดยตอง
แจงลวงหนา 30 วัน กอนวันยกเลิก  และหลังจากยกเลิกสัญญาแลวบริษัทจะทําการคืนเงินสวนท่ีคางใน
ระบบใหกับผูจําหนาย  ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีปดระบบ  โดยคิดคาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีใน
อัตราครั้งละ 30 บาท 
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ติดตอไทยรูท ดอทคอม 

บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จํากัด 
สํานักงานใหญ  เลขท่ี 12/86  หมู 3 ถ.เจาฟาตะวันตก ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต   
โทรศัพท  0-7652-1539 โทรสาร  0-7626-4414 
อีเมล info@thairoute.com , เว็บไซต  www.thairoute.com 

ผูประสานงาน ฝายตัวแทนจําหนายตั๋วโดยสาร 
คุณวรรณทิวา แวมามะ  
โทรศัพท  08-6377-9234 
โทรสาร. 02-6416393 


