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การเร่ิมต้นใช้งานระบบร้านค้าออนไลน์ (eShop)  

 ท่านสามารถเร่ิมตน้ใชง้านระบบของเราไดทุ้กท่ีท่ีมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพียงเขา้ไปท่ี 

“thaiepay.com/eshop.aspx”  ระบบจะนาํท่านไปยงัหนา้เวบ็เพจตามภาพดา้นล่างน้ี 

 

 ในหนา้น้ีจะอธิบายคร่าวๆเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมใชร้ะบบร้านคา้ออนไลน์ 

การลงทะเบียน 

1.ดา้นล่างของหนา้น้ี ใหก้ดปุ่ม                                                 ระบบจะนาํท่านไปยงัหนา้ถดัไป เพื่อทาํการเลือก

ระบบ ยอมรับเง่ือนไข และลงงทะเบียน 

1.1 เลือกระบบ 

 

1.2 กดยนืยนัการยอมรับเง่ือนไข (ดา้นล่างของเวบ็) 

 

1.3 กดปุ่ม   เพื่อยนืยนัการสมคัร 

ใส่ท่ีอยู ่“thaiepay.com/eshop.aspx”  ตรงน้ี 
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2.ทาํการลงทะเบียนโดยกรอกช่ือร้าน ตั้งรหสัผา่นสาํหรับระบบหลงัร้าน เลือกแพค็เกจ เลือกธีม แลว้กดยนืยนั 

โดยช่ือร้านจะตอ้งประกอบดว้ยตวัอกัษรหรือตวัเลขตั้งแต่ 5 – 30 ตวัอกัษร 

หมายเหตุ  ธีมสามารถเปล่ียนไดใ้นภายหลงั 

 

3.ในหนา้น้ีใหท้่านใส่ขอ้มูลท่ีตั้งร้านคา้ ประเภทสินคา้ และขอ้มูลส่วนตวัผูป้ระกอบการ (ซ่ึงทางเราจะเก็บเป็น

ความลบัและใชใ้นการติดต่อระหวา่งท่านกบัเราเท่านั้น) เม่ือกรอกเสร็จใหก้ดปุ่ม  

 

 

 

 

 

 

1.ใส่ช่ือร้าน 

2.ตั้งรหสัผา่น 

3.เลือกแพค็เกจ 

4.เลือกธีม 

5.กดยนืยนัการสมคัร 

ขอ้มูลในส่วนแรก 
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4.เม่ือลงทะเบียนเสร็จใหท้่านส่งเอกสารท่ีไดแ้จง้ไวส่้งมายงัอีเมล support@thaiepay.com หรือบริษทัเพือ่ทาํการ

ยนืยนัการสมคัร (หากไม่ส่งภายใน 7 วนั ร้านจะถูกปิดบริการชัว่คราว) 

 

               ขอ้มูลในหนา้น้ีจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาํคญั ส่วนท่ีหน่ึงคือระบบหนา้ร้าน ส่วนท่ีสองคือระบบ

หลงัร้านสาํหรับการจดัการร้านคา้ เช่น ตกแต่ง เพิ่มสินคา้ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลในส่วนท่ีสอง 

ขอ้มูลในส่วนท่ีสอง 

ขอ้มูลในส่วนแรก 
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การเข้าสู่ระบบจัดการร้าน 

               ใส่ท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์“shopadmin.thaiepay.com” จะปรากฏหนา้เพจ ใหท้่านใส่ช่ือร้านและรหสัผา่น 

หลงัจากนั้นกดปุ่ม “Login” 

 

               หมายเหตุ  ขณะน้ีร้านคา้ของท่านอยูใ่นสถานะทดลองใชง้าน หากท่านไม่ทาํการชาํระค่าบริการและส่ง

เอกสารมายงับริษทัหรืออีเมล support@thaiepay.com  ภายใน 7 วนั ร้านของท่านจะถูกระงบัการใหบ้ริการ

ชัว่คราว 

 

 

 

 

 

 

1.ใส่ท่ีอยู ่“shopadmin.thaiepay.com” 

แลว้กด “ Enter” 

2.ใส่ช่ือร้านคา้ 

3.ใส่รหสัผา่น 

4.กดปุ่มน้ี 
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การเปิดใช้งานร้านค้า 

               หลงัจากท่ีท่านเขา้สู่ระบบแลว้ กดท่ีเมนู “ร้านคา้” ทางซา้ยมือ จากนั้นเลือกเมนู “ขอ้มูลสถานะบริการ” 

ระบบจะปรากฏขอ้มูลสถานะร้านคา้ของท่าน ใหท้่านคลิก “Activate” ระบบจะนาํท่านไปยงัหนา้ชาํระเงิน เม่ือ

ทาํรายการชาํระเสร็จแลว้ให้ท่านส่งสลิปการชาํระเงินมายงัอีเมลดว้ย ดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 

( ภาพท่ี 1 ) 

 

( ภาพท่ี 2 ) 

 

1.เลือกเมนูน้ี 

2.เลือกเมนูน้ี 

3.เลือกเมนูน้ี 

1.เลือกระยะเวลา : 1 ปี / 6 เดือน / 3 เดือน 

2.คลิกตรงน้ีหากท่านตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3.เลือกวธีิการชาํระเงิน 

4.กดยนืยนัการทาํรายการ 
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การต่ออายุร้านค้า 

               ในหนา้กระดานหลกัของระบบหลงัร้าน ระบบจะทาํการเตือนเม่ือใกลถึ้งวนัหมดอาย ุหากตอ้งการต่อ

อายรุ้านคา้ ใหท่้านทาํการชาํระค่าบริการและส่งสลิปมายงับริษทัหรืออีเมล ดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 

( ภาพท่ี 1 ) 

 

( ภาพท่ี 2 ) 

 

 

 

 

 

กดตรงน้ี 

1.เลือกระยะเวลา : 1 ปี / 6 เดือน / 3 เดือน 

2.คลิกตรงน้ีหากท่านตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3.เลือกวธีิการชาํระเงิน 

4.กดยนืยนัการทาํรายการ 
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ระบบจัดการร้าน ( Administrative System ) 

               น่ีคือกระดานหลกัของคุณหลงัจากทาํการเขา้สู่ระบบแลว้ 

 

หน้าตาการแสดงผล 

               เมนูน้ีมีไวส้าํหรับการตกแต่งหนา้ร้าน เช่น ธีม โลโก ้สโลแกน และอ่ืนๆ 

เลอืกธีม 

               คุณสามารถเลือกธีมท่ีเหมาะสม เขา้กบัธุรกิจหรือความเป็นตวัตนของเวบ็ไซตข์องคุณไดต้ามรายช่ือธีมในเมนู

น้ี เม่ือเลือกเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม  

               ธีมแต่ละธีม มีการตั้งค่าปิด-เปิดแถบต่างๆ รวมทั้งการเลือกจาํนวนสินคา้ท่ีแสดงผลแตกต่างกนัไปอยา่ง

เหมาะสมในแต่ละธีม เพราะฉะนั้น ไม่ตอ้งตกใจหากการ Preview ดูแลว้รู้สึกวา่เลยเ์อาตไ์ม่ลงตวั เพราะคุณจะสามารถ

ตั้งค่าต่างๆ ใหเ้หมาะสมไดภ้ายหลงั 

 

 

 

เมนูต่างๆ กดเพ่ือไปยงัหนา้ร้าน 

เปล่ียนภาษา 
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โลโก้ & ไตเติล้ 

 ไตเต้ิล (Title) เป็นขอ้ความท่ีแสดงอยูบ่นหวัเบราเซอร์ สรุปอธิบายธุรกิจ หรือรายละเอียดของเวบ็ไซต์

ของคุณ การกรอกขอ้มูลน้ีรวมทั้ง คียเ์วร์ิด (Keyword) และ คาํอธิบาย (Description) จะช่วยใหเ้สิร์ชเอน็จิน 

(Search Engine) สามารถคน้หาเวบ็ไซตคุ์ณไดอ้ยา่งง่ายดาย และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีคน้หามากท่ีสุด 

โปรดกรอกขอ้มูลใหก้ระชบั และตรงกบัธุรกิจ สินคา้ หรือบริการของเวบ็ไซตข์องคุณ 

 

 

   

  ( ภาพตาํแหน่งต่างๆบนหน้าเวบ็ไซต์ร้านค้า ) 

         การเพิม่โลโก้ 

 

         การแก้ไขส่วนอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

1.กดตรงน้ี 

2.กด “Browse” เพ่ือเพ่ิมโลโก ้

กดตรงน้ีเม่ือแกไ้ข

ขอ้มูลเสร็จ 
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หัวและท้ายของเวบ็เพจ 

 คุณสามารถกาํหนดค่าการแสดงผลของเมนู และกล่องขอ้ความต่างๆ ท่ีปรากฎในหวัและทา้ยของเวบ็

เพจไดผ้า่นแบบฟอร์มในหนา้เพจน้ี 

ส่วนหวัเวบ็เพจ 

 

( ภาพแสดงตาํแหน่งเมนูต่าง ๆ ในส่วนหัวเวบ็เพจ ) 

         การตั้งค่าต่าง ๆ ในส่วนหัวเวบ็เพจ 

 ท่านสามารถเปิด / ปิดเมนูต่าง ๆ ไดโ้ดยการคลิก () ในคอลมัน์ท่ี 2 และลบโดยการการคลิกไอคอน  

ในคอลมัน์สุดทา้ย ตั้งค่าเสร็จแลว้ ใหท้่านกดปุ่ม  
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ส่วนทา้ยเวบ็เพจ 

 

 

 

( ภาพแสดงตาํแหน่งเมนูต่าง ๆ ในส่วนท้ายเวบ็เพจ ) 

         การตั้งค่าต่าง ๆ ในส่วนท้ายเวบ็เพจ 

 ท่านสามารถเปิด / ปิดเมนูต่าง ๆ ไดโ้ดยการคลิก () ในคอลมัน์ท่ี 2 และลบโดยการการคลิกไอคอน 

 ในคอลมัน์สุดทา้ย ตั้งค่าเสร็จแลว้ ใหท้่านกดปุ่ม 
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คอลมัน์ซ้ายขวา 

คุณสามารถกาํหนดค่าการแสดงผลของเมนู และกล่องขอ้ความต่างๆ ท่ีปรากฎในคอลมัน์ซา้ยขวาของ

เวบ็เพจไดผ้า่นแบบฟอร์มในหนา้เพจน้ี 

คอลมัน์ซา้ย (Sidebar) 

การแกไ้ขส่วนต่างๆ ของคอลมัน์ซา้ย  (Sidebar) จะอา้งอิงตาํแหน่งของเมนูและกล่องขอ้ความดงัภาพ

ดา้นล่างน้ี เม่ือแกไ้ขขอ้มูลเสร็จใหก้ดปุ่ม 

แนะนํา   โปรดระวงั ในบางธีม Sidebar จะถูกแสดงท่ีฝ่ังขวามือ 

 

(ภาพแสดงตาํแหน่งต่าง ๆ ใน sidebar) 
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คอลมัน์ขวา (Right Column) 

               การแกไ้ขส่วนต่างๆ ของคอลมัน์ขวา จะอา้งอิงตาํแหน่งของเมนูและกล่องขอ้ความดงัภาพดา้นล่างน้ี 

เม่ือแกไ้ขขอ้มูลเสร็จใหก้ดปุ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพแสดงตาํแหน่งต่างๆในคอลมัน์ขวา) 
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หน้าแรกและเนือ้หา 

ตั้งค่าหนา้แรก 

                 คุณสามารถกาํหนดค่าการแสดงผลของเมนู และกล่องขอ้ความต่างๆ ท่ีปรากฎในหนา้แรกเวบ็เพจได้

ผา่นแบบฟอร์มดา้นล่างน้ี เม่ือตั้งค่าเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม  

 

                 โดยระบบจะแสดงในหนา้ร้านดงัภาพดา้นล่างน้ี 
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สร้างสไลดโ์ชว ์

                 ระบบ eShop ของไทยอีเพยเ์พิ่มลูกเล่นใหก้บัร้านคา้ออนไลน์ของคุณ โดยการเพิ่มระบบสไลดโ์ชว ์

คุณเพียงแค่อพัโหลดรูปภาพต่างๆท่ีเก่ียวกบัร้านคา้ของคุณ เช่น โปรโมชัน่ สินคา้แนะนาํ หรือ ข่าวสารต่างๆ 

(ภาพท่ีใชค้วรมีขนาด 314x545 pixels) เพียงเท่าน้ี ระบบของเราก็จะแสดงสไลดโ์ชวบ์นหนา้ร้านคา้ของคุณแลว้ 

(คุณสามารถเพิ่มภาพสไลดไ์ดไ้ม่จาํกดั) 

 

ระบบจะแสดงสไลดโ์ชวใ์นหนา้ร้านดดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 

 

 

กด () ตรงน้ีเพ่ือลบภาพ 

กดตรงน้ีเพ่ือเพ่ิมภาพสไลด ์

กดตรงน้ีเม่ือตั้งค่าเสร็จ 

จาํนวนภาพสไลดข์องคุณ 
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หน้าเวบ็เพจเพิม่เติม 

                 คุณสามารถสร้างเวบ็เพจเน้ือหาเพิ่มเติม เพื่อแสดงขอ้มลูต่างๆ บนเวบ็ไซตผ์า่นแบบฟอร์มดา้นล่างน้ี 

คุณยงัสามารถนาํลิงคข์องเวบ็เพจเหล่าน้ี ไปเพิ่มท่ีเมนูหวัเอกสาร (Header) ทา้ยเอกสาร (Footer) ดว้ยการคดัลอก 

URL ในตารางดา้นล่างน้ี 

   

แกไ้ขเวบ็เพจเน้ือหาเพิ่มเติม 

                 เวบ็เพจเน้ือหาเพิ่มเติมทั้งหมดแสดงผลอยูใ่นตารางดา้นล่างน้ี. คุณสามารถลบรายการท่ีไม่ตอ้งการทิ้ง

ไดด้ว้ยการคลิกปุ่ม      ทา้ยรายการ หากตอ้งการดูรายละเอียด ใหค้ลิกท่ีหวัขอ้ของหนา้เวบ็เพจนั้น 

 

ใส่เน้ือหาเสร็จแลว้กดปุ่มน้ี 

กดปุ่มน้ีเพ่ือลบ 

กดหวัขอ้เพ่ือดูรายละเอียด 
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หน้า Preface และไฟล์ HTML 

               คุณสามารถเปิด - ปิดหนา้ Preface (หรืออาจจจะใชเ้ป็นหนา้ปิดบริการชัว่คราว) และเพิ่มไฟล ์Html 

โดยใชแ้บบฟอร์มในหนา้น้ี 

ตั้งค่าหนา้ Preface 

               คุณสามารถเปิด-ปิดหนา้ Preface และกาํหนดค่าเน้ือหาและขอ้ความภายในโดยใชแ้บบฟอร์มดา้นล่างน้ี 

 

ไฟล ์HTML 

               คุณสามารถอปัโหลดไฟล ์Html ใหม่ แกไ้ขและลบไฟลผ์า่นแบบฟอร์มดา้นล่างน้ี ถา้คุณอปัโหลดไฟล์

ท่ีมีช่ือซํ้ ากนั ไฟลเ์ก่าจะถูกแทนท่ี 

 

 

 

 

 

ตั้งค่าเสร็จกดปุ่มน้ี 

1.กดตรงน้ีเพ่ือเพ่ิมไฟล ์

2.กดตรงน้ีเพ่ืออปัโหลดไฟล ์
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ร้านค้า 

               เมนูน้ีมีไวส้าํหรับจดัการร้านคา้ เช่น ดูรายการสั่งซ้ือ เพิ่มข่าวสารและโปรโมชัน่ เพิ่มสกุลเงิน ฯลฯ 

รายการส่ังซ้ือ 

               รายการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมดแสดงผลอยูใ่นตารางในหนา้น้ี คุณสามารถลบรายการท่ีไม่ตอ้งการทิ้งได้

ดว้ยการคลิกปุ่ม      ทา้ยรายการ หากตอ้งการดูรายละเอียด ใหค้ลิกท่ีหมายเลขรายการดา้นหนา้ 

 

ข้อมูลสถานทีต่ิดต่อ 

               ขอ้มูลน้ีจะปรากฎท่ีเวบ็ไซตเ์ป็นขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตั้งสาํหรับใหลู้กคา้ติดต่อมายงัร้านคา้ ขอ้มลูจะถูก

แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะปรากฏในหนา้ “ติดต่อเรา” บนเวบ็ไซต ์ส่วนท่ีสองจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั

เพื่อใชติ้ดต่อระหวา่งคุณกบัไทยอีเพยเ์ท่านั้น เม่ือตั้งค่าขอ้มูลเสร็จกดปุ่ม  

 

 

                

 

 

 

 

1.ใส่ขอ้มูลเพ่ือคน้หารายการสัง่ซ้ือ 

2.กดเพ่ือคน้หารายการสัง่ซ้ือ 

ตารางการสัง่ซ้ือจะปรากฏตรงน้ี 

กดเพ่ือแปลงรายการเป็นไฟล ์.xls กดเพ่ือลบรายการสัง่ซ้ือ 
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ข้อมูลสถานะบริการ 

               ในหนา้น้ีจะปรากฏสถานะร้านคา้ของคุณในระบบไทยอีเพย ์อีกทั้งยงัใชเ้ป็นช่องทางในการเปิดใชง้าน

ระบบและต่ออายดุว้ยเช่นกนั 

 

               หมายเหตุ  ในการเปิดใชง้านและต่ออายจุะมีค่าบริการ ใหท้่านทาํการชาํระเงินและส่งสลิปมายงับริษทั

หรืออีเมล support@thaiepay.com 

ข่าวสารและโปรโมช่ัน 

               คุณสามารถ เพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขข่าวสารหรือโปรโมชัน่ของร้านคา้ของคุณผา่นแบบฟอร์มในหนา้น้ี 

โปรโมชัน่ส่วนลดพิเศษ 

               คุณสามารถกาํหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซนต ์เม่ือลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้เป็นจาํนวนมากกวา่เท่าไรก็ได ้

 

 

 

 

 

 

กดตรงน้ีเพ่ือเปิดใชง้าน 

กดตรงน้ีเพ่ือต่ออายรุ้านคา้ 

ตั้งค่าเสร็จกดปุ่มน้ี 
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เพิ่มข่าวสารและโปรโมชัน่ 

               คุณสามารถกรอกรายละเอียดข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมทั้งภาพประกอบ ลงใน

แบบฟอร์มดา้นล่างน้ี 

 

แกไ้ขข่าวสารและโปรโมชัน่ 

               คุณสามารถคลิกท่ีหวัขอ้ข่าวเพื่อแกไ้ขข่าวสารนั้นๆ ได ้หรือหากตอ้งการลบ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม      ทา้ย

ข่าวสารนั้น 

 

 

 

 

 

กดปุ่มน้ีเพ่ือใส่ภาพประกอบ 

คลิกหวัขอ้เพ่ือแกไ้ข 
คลิกตรงน้ีเพ่ือลบ 
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สกุลเงิน 

               คุณสามารถเปิดปิดกล่องเปล่ียนสกุลเงินท่ีปรากฎในหนา้ร้าน รวมทั้งเปิดปิดสกุลเงินท่ีรองรับไดผ้า่น

แบบฟอร์มในหนา้น้ี ระบบของเรารองรับสกุลเงินมากถึง 9 สกุล 

 

               ระบบจะแสดงบนหนา้เวบ็ใตห้มวดหมู่สินคา้ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

เปลีย่นรหัสผ่าน 

               เป็นการเปล่ียนรหสัผา่นสาํหรับระบบจดัการร้านคา้ (ระบบหลงัร้าน)  

 

 

คลิกตรงน้ีเพ่ือเปิด / ปิดกล่อง

เปล่ียนสกุลเงิน 

คลิกตรงน้ีเพ่ือเปิด – ปิด

สกุลเงิน 

คลิกตรงน้ีเม่ือตั้งค่าเสร็จ 

อยูต่รงน้ี 
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สินค้า 

               คุณสามารถจดัการสินคา้ของคุณไดผ้า่นเมนูน้ี เช่น เพิ่มสินคา้ แกไ้ข / ลบสินคา้ เพิ่มแบรนด ์ฯลฯ 

เพิม่สินค้า 

               คุณสามารถเพิ่มสินคา้ใหม่ของคุณไดด้ว้ยการกรอกขอ้มูลลงไปในแบบฟอร์มในหนา้น้ี การกรอก

ขอ้มูลควรกรอกใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง เพื่อความน่าเช่ือถือของร้านคา้  

 

( ภาพท่ี 1 ) 

 

 

1.เลือกหมวดหมู่หลกั / 
รอง / ยอ่ย ของสินคา้ 

2.ใส่ขอ้มูลสินคา้ทั้งภาษาไทยและองักฤษ 
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(ภาพท่ี 2) 

รูปสินคา้ 

               รูปภาพสินคา้ในระบบจะมี 3 ขนาดดว้ยกนั คือ ขนาดใหญ่, ขนาดกลางและขนาดเลก็ ซ่ึงคุณสามารถ

อปัโหลดเฉพาะ ไฟลภ์าพใหญ่เพียงไฟลเ์ดียว แลว้ใหร้ะบบของเรายอ่ขนาดภาพท่ีเหลือเองอตัโนมติัได ้หรือถา้

คุณตอ้งการใส่ภาพทุกขนาดดว้ยตนเองก็สามารถทาํได ้ดว้ยการเลือกตวัเลือกใส่ภาพดว้ยตวัเอง แลว้ browse ใส่

ไฟลข์องคุณลงไป 

 

 

 

 

 

 

คลิก Browse เพ่ือใส่ไฟลภ์าพ 

คลิกเพ่ืออพัโหลดรูปสินคา้ 
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แก้ไข / ลบสินค้า 

               รายการสินคา้ทั้งหมดของคุณจะแสดงผลลพัธ์อยูใ่นตารางในหนา้น้ี คุณสามารถลบสินคา้ไดด้ว้ยการ

คลิกปุ่ม        ทา้ยรายการสินคา้นั้น หรือหากตอ้งการแกไ้ข ก็ใหค้ลิกท่ีลิงคท่ี์ช่ือสินคา้ท่ีคุณตอ้งการ 

 

 

ความพร้อมในการจัดส่งสินค้า 

               เป็นเหมือนสถานะความมีอยูข่องสินคา้ช้ินนั้น ช่วยใหลู้กคา้สะดวกในการตรวจสอบและตดัสินใจ

สั่งซ้ือ 

เพิ่มความพร้อมในการจดัส่ง 

               คุณสามารถเพิ่มความพร้อมในการจดัส่งโดยใชแ้บบฟอร์มดา้นล่างน้ี 

 

แกไ้ข / ลบ ความพร้อมในการจดัส่ง 

 

 

คลิกเพ่ือลบสินคา้ คลิกเพ่ือแกไ้ขสินคา้ 

คลิกเพ่ือเพ่ิมสถานะ 

คลิกเพ่ือแกไ้ข คลิกเพ่ือลบ 
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ยีห้่อสินค้า 

               ยีห่อ้สินคา้ คือแบรนดห์รือผูผ้ลิตสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยใหลู้กคา้สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้าย

ข้ึน  คุณสามารถเพิ่มยีห่อ้สินคา้ไดด้ว้ยการกรอกขอ้มลูลงในแบบฟอร์มดา้นล่างน้ี 

 

แกไ้ข / ลบยีห่อ้สินคา้ 

               ยีห่อ้สินคา้ทั้งหมดของคุณจะแสดงผลลพัธ์ลงในตารางดา้นล่างน้ี คุณสามารถลบยีห่อ้สินคา้ไดด้ว้ยการ

คลิกปุ่ม  ทา้ยหมวดหมู่นั้น หรือหากตอ้งการแกไ้ข ก็ใหค้ลิกท่ีลิงคช่ื์อยีห่อ้สินคา้ท่ีคุณตอ้งการ 

 

 

 

 

2.คลิกเพ่ือเพ่ิมโลโก ้

1.ใส่ช่ือแบรนด ์

3.เลือกลาํดบัการแสดงผล 

4.คลิกเพ่ือเพ่ิมแบรนด ์

คลิก () เพ่ือเปิดใชง้าน 

เลือกลาํดบัการแสดงผล คลิกช่ือเพ่ือแกไ้ข 

คลิกเพ่ือลบ 
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ความคิดเห็น 

การตั้งค่าการแสดงผลความคิดเห็น 

               คุณสามารถ 'ปิด' ไม่รับความคิดเห็นเฉพาะรายการสินคา้นั้นๆ ไดเ้ช่นกนั ดว้ยการตั้งค่าในหวัขอ้ 

“แกไ้ขสินคา้” 

 

รายการสินค้าคงเหลอื 

               เมนูน้ีมีไวเ้พื่อตรวจสอบจาํนวนสินคา้คงเหลือของร้าน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกสาํหรับการคน้หา

สินคา้ 

 

 

ส่วนท่ีสองเป็นตารางแสดงรายการสินคา้คงเหลือ โดยท่ีคุณสามารถลบสินคา้ไดด้ว้ยการคลิกปุ่ม       ทา้ย

หมวดหมู่นั้น หรือหากตอ้งการแกไ้ข ก็ใหค้ลิกท่ีลิงคช่ื์อยีห่อ้สินคา้ท่ีคุณตอ้งการ 

 

กดตรงน้ีเม่ือตั้งค่าเสร็จ 

ใส่ช่ือสินคา้ตรงน้ีแลว้กด search 

คลิก () เพ่ือเปิดใชง้าน 

จาํนวนสินคา้คงเหลือ 

คลิกเพ่ือแกไ้ข 
คลิกเพ่ือลบ 
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วธีิการจัดส่งสินค้า 

               คุณสามารถกาํหนดวธีิการจดัส่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ อยา่งเช่น ไปรษณียไ์ทย, TNT, UPS หรือ

กาํหนดค่าทั้งหมดเอง ผา่นแบบฟอร์มในหนา้น้ี 

เปิดใชร้ะบบคาํนวณค่าจดัส่งสินคา้ 

               คุณสามารถเปิดใชง้านระบบคาํนวณค่าจดัส่งสินคา้ดว้ยการคลิกเลือกท่ีฟอร์มดา้นล่าง ในทางกลบักนั 

ถา้คุณปิดระบบน้ี หนา้เวบ็จะขา้มขั้นตอนการคาํนวณค่าจดัส่งไป 

 

แกไ้ขวธีิการจดัส่ง 

               คุณสามารถ ปิด เปิด วธีิการจดัส่งท่ีตอ้งการดว้ยการคลิกเลือกดา้นหนา้ หรือหากตอ้งการเขา้ไปแกไ้ข

รายละเอียด ใหค้ลิกลิงคท่ี์ช่ือวธีิการจดัสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก () เพ่ือเปิด/ปิดการใชง้าน 

ใส่จาํนวนเงิน 

คลิก () เพ่ือเปิด/ปิดการใชง้าน 

คลิกเพ่ือแกไ้ข 
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วธีิการชําระเงิน 

               คุณสามารถกาํหนดค่า วธีิการชาํระเงินของร้านคา้ของคุณ สาํหรับหนา้เวบ็เพจทั้ง 2 หนา้คือ  หนา้

สั่งซ้ือสินคา้ (Checkout) และ หนา้แจง้ชาํระเงินแลว้ (Notify Payment) เพื่อใหลู้กคา้เลือกช่องทางท่ีสะดวกท่ีสุด 

1. วธีิการชาํระเงินสาํหรับ หนา้สั่งซ้ือสินคา้ (Checkout) 

               นอกจากระบบชาํระเงินของ THAIEPAY แลว้ คุณสามารถเลือกเพิ่มการชาํระเงินผา่นช่องทางอ่ืนได้

อีก อยา่งเช่น ให้ขอ้มูลการโอนเงินผา่นธนาคาร หรือระบบชาํระเงินออนไลน์เสริมอ่ืนๆ เช่น PayPal และ Kbank 

เป็นตน้ 

 

 

ภาพตัวอย่างวิธีการชาํระเงินท่ีแสดงท่ี หน้าส่ังซ้ือสินค้า (Checkout) 

 

 

คลิก () เพ่ือเปิด/ปิดการใชง้าน 

คลิกเพ่ือแกไ้ข 
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2.วธีิการชาํระเงินสาํหรับ หนา้แจง้ชาํระเงินแลว้ (Notify Payment) 

               หนา้แจง้ชาํระเงินแลว้ จะแสดงช่องทางชาํระเงินตามรายการดา้นล่างน้ี ใน Drop-down list ซ่ึงโดยมาก

จะเป็นช่ือบญัชีธนาคารต่างๆ ของร้านคา้ เพื่อใหลู้กคา้แจง้วา่โอนเงินเขา้มายงับญัชีใด 

 

อนัดับขายด ี

               คุณสามารถเลือกวธีิการจดัอนัดบัสินคา้ขายดีแบบอตัโนมติั หรือกาํหนดเองไดผ้า่นแบบฟอร์มในหนา้

น้ี 
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หมวดหมู่ 

เพิม่หมวดหมู่หลกั 

               คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินคา้หลกั ดว้ยการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มในหนา้น้ี 

 

แก้ไข / ลบหมวดหมู่หลกั 

               หมวดหมู่สินคา้ทั้งหมดของคุณจะแสดงผลลพัธ์อยูใ่นตารางในหนา้น้ี คุณสามารถลบหมวดหมู่ไดด้ว้ย

การคลิกปุ่ม     ทา้ยหมวดหมู่นั้น หรือหากตอ้งการแกไ้ข ใหค้ลิกช่ือหมวดหมู่ท่ีคุณตอ้งการ 

 

 

 

เลือกลาํดบัการแสดงผล 
เปิด / ปิดการใชง้าน 

เปิด / ปิดการใชง้าน เลือกลาํดบัการแสดงผล 

คลิกช่ือเพ่ือแกไ้ข 
คลิกเพ่ือลบ 



  Version 2016 
 

เพิม่หมวดหมู่รอง 

               คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินคา้รอง ดว้ยการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มในหนา้น้ี 

 

แก้ไข / ลบหมวดหมู่รอง 

               หมวดหมู่สินคา้รองทั้งหมดของคุณจะแสดงผลลพัธ์อยูใ่นตารางในหนา้น้ี คุณสามารถลบหมวดหมู่ได้

ดว้ยการคลิกปุ่ม     ทา้ยหมวดหมู่นั้น หรือหากตอ้งการแกไ้ข ใหค้ลิกช่ือหมวดหมู่ท่ีคุณตอ้งการ 

 

 

 

 

 เลือกหมวดหมู่หลกั 

ใส่ไอคอน 

เลือกลาํดบัการแสดงผล 

เปิด / ปิดการใชง้าน 

เลือกลาํดบัการแสดงผล 

คลิกช่ือเพ่ือแกไ้ข 
คลิกเพ่ือลบ 



  Version 2016 
 

เพิม่หมวดหมู่ย่อย 

               คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินคา้ยอ่ย ดว้ยการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มในหนา้น้ี 

 

แก้ไข / ลบหมวดหมู่ย่อย 

               หมวดหมู่สินคา้ยอ่ยทั้งหมดของคุณจะแสดงผลลพัธ์อยูใ่นตารางในหนา้น้ี คุณสามารถลบหมวดหมู่ได้

ดว้ยการคลิกปุ่ม     ทา้ยหมวดหมู่นั้น หรือหากตอ้งการแกไ้ข ใหค้ลิกช่ือหมวดหมู่ท่ีคุณตอ้งการ 

 

 

โดยระบบจะแสดงผลบนเวบ็ไซตห์นา้ร้านดงัภาพ  

 

เปิด / ปิดการใชง้าน 

เลือกลาํดบัการแสดงผล 

คลิกช่ือเพ่ือแกไ้ข 
คลิกเพ่ือลบ 
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ลูกค้า 

ข้อมูลลูกค้า 

               ในหนา้น้ีระบบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ ส่วนท่ีสอง

คือลูกคา้ทั้งหมดในร้านคา้ซ่ึงแสดงผลในรูปของตาราง คุณสามารถลบลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการออกดว้ยการคลิกท่ี

ปุ่ม      ทา้ยรายการ หากตอ้งการแกไ้ขใหค้ลิกลิงคท่ี์ช่ือ 

 

 

 

 

 

 

ส่งอเีมลหาลูกค้า 

               ระบบน้ีจะอาํนวยความสะดวกใหคุ้ณส่งอีเมลหาลูกคา้ไดอ้ยา่งง่าย โดยสามารถเลือกวา่จะส่งทั้งหมด 

หรือระบบเป็นเฉพาะคน อีกทั้งยงัเลือกส่งเฉพาะหรือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษดว้ย โดยใหคุ้ณกรอกขอ้มูล

อีเมลในฟอร์มดา้นล่างแลว้คลิกท่ีปุ่ม “Send” 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ีหน่ึง 

ส่วนท่ีสอง 

คลิกช่ือเพ่ือแกไ้ข คลิกเพ่ือส่งเมลล ์

คลิกเพ่ือลบ 

1.เลือกลูกคา้ท่ีจะส่งหา 

2.เลือกภาษา 

3.พิมพเ์น้ือความ 

4.กดส่ง 
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เวบ็บอร์ด 

ตั้งค่าระบบ 

               คุณสามารถตั้งกฎการใชง้านเวบ็บอร์ดไดผ้า่นแบบฟอร์มในหนา้น้ี เม่ือตั้งค่าเสร็จกดปุ่ม  

 

เพิม่หัวข้อใหม่ 

               คุณสามารถตั้งหวัขอ้ใหม่ดว้ยการกรอกแบบฟอร์มในหนา้น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ใส่อีเมลของคุณในกรณีท่ี

ลูกคา้ตอ้งการติดต่อกลบั 

กดเพ่ือใส่รูปภาพ 

คลิก () หากไม่ตอ้งการใหลู้กคา้ตอบกลบั 
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หัวข้อทั้งหมด 

               หวัขอ้ทั้งหมดของเวบ็บอร์ดแสดงในตารางดา้นล่างน้ี คุณสามารถลบหวัขอ้ท่ีไม่ตอ้งการดว้ยการคลิกท่ี

ปุ่ม     ทา้ยแถว ถา้ตอ้งการแกไ้ขหวัขอ้ใด ใหค้ลิกท่ีลิงคห์วัขอ้นั้นๆ 

 

หมายเหตุ : การปักหมุดจะทาํใหห้วัขอ้นั้นแสดงผลในลาํดบัตน้ ๆ ก่อนเสมอ 

หวัขอ้ทั้งหมดจะถูกแสดงบนหนา้ร้านคา้ในเมนูเวบ็บอร์ด ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิด / ปิดการใชง้าน 

เลือกลาํดบัการแสดงผล 

คลิกช่ือเพ่ือแกไ้ข 

ปัก / เอาหมุดออก 

คลิกเพ่ือลบ 

คลิกหวัขอ้เพ่ืออ่าน 

คลิกเพ่ือตั้งหวัขอ้ใหม่ (สาํหรับลูกคา้) 

จาํนวนผูเ้ขา้อ่าน จาํนวนผูต้อบ 
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มุมนักพฒันา 

สร้างธีมของตนเอง 

               เพือ่ความสะดวกในการสร้างธีม คุณจะตอ้งเร่ิมจากการเลือกธีมตน้แบบท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัธีมของ

คุณก่อน เพื่อใหร้ะบบคดัลอกไฟลต่์างๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการสร้างธีม หลงัจากนั้น คุณค่อยปรับแต่งและแกไ้ข

ไฟลภ์าพต่างๆ ภายหลงั 

 

(ภาพท่ี 1) 

 

(ภาพท่ี 2) 

เม่ือดาํเนินการสาํเร็จ ระบบจะข้ึนแถบสถานะแจง้เตือนดงัภาพ 

 

 

 

กดตรงน้ีเพ่ือเลือกธีม 

กดตรงน้ีเพ่ือดูภาพ

ตวัอยา่ง 

ใส่ขอ้มูลสาํคญั 

ใส่ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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แก้ไข / ลบธีม 

               ธีมทั้งหมดท่ีคุณสร้างข้ึนแสดงผลอยูใ่นตารางในหนา้น้ี ถา้คุณตอ้งการลบ ให้คลิกท่ีปุ่ม      ทา้ยตาราง 

แต่ถา้ตอ้งการแกไ้ขใหค้ลิกท่ีช่ือธีม 

                โปรดสังเกต: คุณจะไม่สามารถลบ หรือปิดการใชง้าน กบัธีมท่ีมีผูใ้ชง้านอยูไ่ด ้

 

แก้ไขข้อมูลเบือ้งต้นของธีม 

 

คลิกช่ือเพ่ือแกไ้ข คลิกตรงน้ีเพ่ือลบ 

คลิกตรงน้ีเพ่ืออพัเดท 
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แก้ไขข้อมูล CSS 

               CSS (Cascade Style Sheet) คือไฟลท่ี์ควบคุมเลยเ์อาต ์สี ฟอนต ์และรูปแบบเวบ็เพจส่วนต่างๆ คุณ

สามารถปรับแต่งทุกๆ ส่วนไดด้ว้ยการกรอกค่า CSS ท่ีเหมาะสมลงในฟอร์มดา้นล่างน้ี 

 

แก้ไขรูปภาพในธีม 

               ขอ้มูล CSS แต่ละส่วนมีการอา้งถึงไฟลรู์ปภาพต่างๆ กนัไป คุณสามารถลบไฟลภ์าพหรืออปัโหลดไฟล์

ภาพใหม่ผา่นแบบฟอร์มดา้นล่างน้ี 
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คู่มือตกแต่งร้านค้า 

               เมนูน้ีไดร้วบรวมบทความท่ีเป็นประโยชน์ต่อร้านของคุณไวท่ี้น่ี 

 

หมายเหตุ : ในภาพเป็นเพียงตวัอยา่ง ยงัมีอีกหลายบทความในระบบท่ีน่าสนใจ 

 

คลงัรูปภาพ 

               เมนูน้ีไดร้วบรวมภาพพื้นหลงัไวม้ากมาย เช่น แถบเมนู ชั้นวางของ 

วธีิใช้ 

1.เลือกภาพ 

2.บนัทึกภาพไวใ้นคอมพิวเตอร์ 

3.นาํไปใชต้กแต่งธีมในลาํดบัต่อไป ท่ีเมนู "มุมนกัพฒันา " >>  "แกไ้ขธีม"  

 

 

(ตัวอย่างภาพแถบเมนู) 

 

 

 

(ตัวอย่างภาพช้ันวางของ) 


