ePayment
Get Started

THAIEPAY

คู่มือประกอบการเริ มต้ นใช้ งานระบบ
ระบบชําระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ทีได้ รับความไว้ วางใจ
จากร้ านค้ าต่างๆมากมาย
(ฉบับภาษาไทย)

[Get started with ePayment]

คูม
่ อ
ื สําหร ับเริม
 ใชง้ านระบบ ePayment
หลังจากทีร ้านค ้าได ้รับการอนุมัตเิ ปิ ดใช ้บริการไทยอีเพย์เรียบร ้อยแล ้ว เมือ
 เข ้าสูระบบ คุณสามารถตรวจสอบข ้อมูล
( ต่างๆ, ยอดรายได ้้, ข ้อมูลร ้านค ้า, การยกเลิกรายการ, การแก ้ไขธีม และเมนูอน
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น รายการสังซือ
ื อีกมากมาย

1.ตรวจสอบความถู
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร้านค้าของคุณทีเ มนู “ข้อมูลร้านค้า”
ในการเริม
มต
 ต ้นใช ้งานระบบไทยอีเพย์นัน
#)( คุณจําเป็ นต ้องตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูลส่วนตัว ทีอ
อยู
 ยู่ หมายเลขโทรศัพท์
 เว็บไซต์ และอีเมล์ รวมไปถึงข ้อมูลของบัญชีธนาคารทีใใช
ชือ
อเว็
 ช ้ในการโอนยอดรายได ้จากเมนูยอ
่ ยต่างๆ หากพบความ
ผิดพลาดของข ้อมูล คุณสามารถแก ้ไขได ้จากเมนูยอ
่ ย “แก้ไขข้อมูลส่วนต ัว หรือ แก้ไขข้อมูลบ ัญชีธนาคาร”
นาคาร หลังจาก
แก ้ไขแล ้ว เจ ้าหน ้าทีไทยอี
ไ ทยอีเพย์จะดําเนินการเปลียนแปลงให
ย
 นแปลงให ้ในลําดับต่อไปค่ะ

 มต่อระบบชําระเงินของไทยอีเพยก
2.ทําการเชือ
์ ับเว็บไซต์ของคุณทีเ มนู “ระบบการทํ
ระบบการทํา
างาน
งาน”
 มต่อระบบไทยอีเพย์กับร ้านค ้าของ
หลังจากตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูลร ้านค ้าของคุณแล ้ว คุณสามารถเริม
มทํ
 ทําการเชือ
อมต่
 งต้น” “วิธก
คุณได ้ทันที โดยเริมจากเมนูยอ
่ ย “ต
ตงค่
ั าเบือ
ี ารเชือมต่อระบบ” และ “การส่งค่ากล ับ” ซึง คุณจําเป็ นต ้อง
ศึกษารายละเอียดอย่างถูกต ้องและถีถ ้วนอีก
กครั
ครัง() จาก “หน ังสือคูม
่ อ
ื การเชือมต่อ” (ในส่
ในส่วนของเมนูยอ
่ ย “โลโก ้และหน ้าตา
 มต่อระบบการชําระเงินเรียบร ้อยแล ้วก็ได ้)้
เว็บไซต์ และ สร ้างและแก ้ไขธีม” นั น
#() คุณสามารถแก ้ไขได ้ภายหลังจากทีเเชื
 ชือ
อมต่
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3. ทดสอบระบบการทํางานของระบบไทยอีเพย์
#)( สิน
#)( ค ้าหรือบริการจากหน ้าเว็บไซต์ของคุณเอง โดยเมือ
คุณสามารถทดสอบการชําระเงินได ้ โดยทดลองสั
ทดลองสังงซื
ซือ
อมาถึ
 มาถึงหน ้าชําระ
เงินออนไลน์ คุณสามารถกรอกข ้อมูลของ บ ัตรเครดิตเทสต์ ทีไ ทยอีเพย์เตรียมไว ้ให ้ได ้ทันที (ข
ข ้อมูลบัตรอยูใ่ น “หนั งสือ
คูม
่ อ
ื การเชือมต่อ”) หากการเชือมต่อถูกต ้อง จะมีข ้อความ “Thank You!!
!! Your payment has been completed”

4.การตงค่
ั& าอืน
 ๆ
#)( สินค ้า
จุดประสงค์หลักของการใช ้งานระบบไทยอีเพย์นัน
#)( คือการจัดเตรียมระบบชําระเงินออนไลน์ผา่ นบัตรเครดิตให ้กับผู ้ซือ
 มต่อระบบเสร็จสิน
() เป็ นทีเรี
หรือผู ้เข ้าพั ก ดังนั น
() เมือการเชื
อ
 การเชือมต่
อ
เ รียบร ้อยแล ้ว คุณสามารถทําการตัง#) ค่าอืน
 ๆตามเมนูทไี ทยอีเพย์ได ้
) ทางSMS, และ แจ ้งระบบหมดอายุ
จัดเตรียมไว ้ให ้อีกด ้วย เช่น โลโก ้และหน ้าตาเว็บไซต์, แจ ้งเตือนรายการสังซือ
ระบบหมดอายุทางSMS
าง

5.เรี
เรียนรูเ้ มนูหล ักและเมนูยอ
่ ยเพิม
 เติม
ไทยอีเพย์จัดเตรียมเมนูการใช ้งานอีกมากมายไว ้เพือ
อเพิ
 เพิม
มความสะดวกในการใช
 ความสะดวกในการใช ้งานของคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถเรียนรู ้
และทําความคุ ้นเคยกับเมนูหลักและเมนูยอ
่ ยต่างๆได ้ จากคํ
คําอธิบายเบือ
)# งต ้นของแต่ละเมนูหลักและเมนูยอ
่ ย หากมีสว่ นใดที
ไม่เข ้าใจหรือแก ้ไขแล ้วเกิดข ้อผิดพลาดขึน
() คุณสามารถแจ
ณสามารถแจ ้งไทยอีเพย์เพือ
 ขอคําแนะนํ าหรือแก ้ไขปั ญหาให ้กับคุณได ้ทันที
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