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คูม่อืสําหรบัเร ิ�มใชง้านระบบ ePayment

หลังจากที
รา้นคา้ไดรั้บการอนุมัตเิปิดใชบ้รกิารไทยอเีพยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น รายการสั
งซื(อตา่งๆ, ยอดรายได ้

 

1.ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูรา้นคา้ของคุ

ในการเริ
มตน้ใชง้านระบบไทยอเีพยนั์(น คณุจําเป็นตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นตัว ที
อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์
ชื
อเว็บไซต ์และอเีมล ์รวมไปถงึขอ้มลูของบัญชธีนาคารที
ใชใ้นการโอนยอดรายไดจ้ากเมนูยอ่ยตา่งๆ หากพบความ
ผดิพลาดของขอ้มูล คณุสามารถแกไ้ขไดจ้ากเมนูยอ่ย 
แกไ้ขแลว้ เจา้หนา้ที
ไทยอเีพยจ์ะดําเนนิการเปลี
ยนแปลงใหใ้นลําดับตอ่ไปคะ่

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ทาํการเชื�อมตอ่ระบบชําระเงนิของไทยอเีพยก์บัเว็บไซตข์องคุ

หลังจากตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลรา้นคา้ของคณุแลว้ คณุสามารถเร ิ
มทําการเชื
อมตอ่ระบบไทยอเีพยก์ับรา้นคา้ของ
คณุไดท้ันท ีโดยเริ
มจากเมนูยอ่ย “ต ั�งคา่เบื�องตน้

ศกึษารายละเอยีดอยา่งถกูตอ้งและถี
ถว้นอกีครั (งจาก 
เว็บไซต ์และ สรา้งและแกไ้ขธมี” นั(น คณุสามารถแกไ้ขไดภ้ายหลังจากที
เชื
อมตอ่ระบบการชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กไ็ด ้
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ePayment 

การอนุมัตเิปิดใชบ้รกิารไทยอเีพยเ์รยีบรอ้ยแลว้ เมื�อเขา้สรูะบบ คณุสามารถตรวจสอบขอ้มู
ยอดรายได,้ ขอ้มูลรา้นคา้, การยกเลกิรายการ, การแกไ้ขธมี และเมนูอื�นอกีมากมาย 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูรา้นคา้ของคณุที�เมนู “ขอ้มลูรา้นคา้”  

ในการเริ�มตน้ใชง้านระบบไทยอเีพยนั์)น คณุจําเป็นตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นตัว ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์
ชื�อเว็บไซต ์และอเีมล ์รวมไปถงึขอ้มลูของบัญชธีนาคารที�ใชใ้นการโอนยอดรายไดจ้ากเมนูยอ่ยตา่งๆ หากพบความ
ผดิพลาดของขอ้มูล คณุสามารถแกไ้ขไดจ้ากเมนูยอ่ย “แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั หรอื แกไ้ขขอ้มลูบญัชธีนาคาร
แกไ้ขแลว้ เจา้หนา้ที�ไทยอเีพยจ์ะดําเนนิการเปลี�ยนแปลงใหใ้นลําดับตอ่ไปคะ่ 

มตอ่ระบบชําระเงนิของไทยอเีพยก์บัเว็บไซตข์องคณุที�เมนู “ระบบการทาํงาน

หลังจากตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลรา้นคา้ของคณุแลว้ คณุสามารถเร ิ�มทําการเชื�อมตอ่ระบบไทยอเีพยก์ับรา้นคา้ของ
ต ั�งคา่เบื�องตน้” “วธิกีารเชื อมตอ่ระบบ” และ “การสง่คา่กลบั” ซึ�งคณุจําเป็นตอ้ง

กครั )งจาก “หนงัสอืคูม่อืการเชื อมตอ่” (ในสว่นของเมนูยอ่ย 
นั)น คณุสามารถแกไ้ขไดภ้ายหลังจากที�เชื�อมตอ่ระบบการชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กไ็ด ้
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สามารถตรวจสอบขอ้มลู
การแกไ้ขธมี และเมนูอื�นอกีมากมาย  

ในการเริ�มตน้ใชง้านระบบไทยอเีพยนั์#น คณุจําเป็นตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นตัว ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์
ชื�อเว็บไซต ์และอเีมล ์รวมไปถงึขอ้มลูของบัญชธีนาคารที�ใชใ้นการโอนยอดรายไดจ้ากเมนูยอ่ยตา่งๆ หากพบความ

แกไ้ขขอ้มลูบญัชธีนาคาร” หลังจาก

ระบบการทาํงาน” 

หลังจากตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลรา้นคา้ของคุณแลว้ คณุสามารถเร ิ�มทําการเชื�อมตอ่ระบบไทยอเีพยก์ับรา้นคา้ของ
ซึ�งคณุจําเป็นตอ้ง

ในสว่นของเมนูยอ่ย “โลโกแ้ละหนา้ตา
นั#น คณุสามารถแกไ้ขไดภ้ายหลังจากที�เชื�อมตอ่ระบบการชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กไ็ด)้ 
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3. ทดสอบระบบการทาํงานของระบบไทยอเีพย์

คณุสามารถทดสอบการชําระเงนิได ้โดยทดลองสั
งซื(อส ิ(นคา้หรอืบรกิารจากหนา้เว็บไซตข์องคณุเอง โดยเมื
อมาถงึหนา้ชําระ
เงนิออนไลน์ คณุสามารถกรอกขอ้มลูของ บตัรเครดติเทสต์

คูม่อืการเชื
อมตอ่”) หากการเชื
อมตอ่ถูกตอ้ง 

 

4.การต ั&งคา่อื�นๆ 

จดุประสงคห์ลักของการใชง้านระบบไทยอเีพยนั์(นคอืการจัดเตรยีมระบบชําระเงนิออนไลน์ผา่นบัตรเครดติใหก้ับผูซ้ื(อสนิคา้
หรอืผูเ้ขา้พัก ดังนั(นเมื
อการเชื
อมตอ่ระบบเสร็จสิ(นเป็นที
เรยีบรอ้ยแลว้ 
จัดเตรยีมไวใ้หอ้กีดว้ย เชน่ โลโกแ้ละหนา้ตาเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.เรยีนรูเ้มนูหลกัและเมนูยอ่ยเพิ�มเตมิ

ไทยอเีพยจั์ดเตรยีมเมนูการใชง้านอกีมากมายไวเ้พื
อเพิ
มความสะดวกในการใชง้านของคณุโดยเฉพาะ คณุสามารถเรยีนรู ้
และทําความคุน้เคยกับเมนูหลักและเมนูยอ่ยตา่งๆได ้
ไมเ่ขา้ใจหรอืแกไ้ขแลว้เกดิขอ้ผดิพลาดขึ(น คุ
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ทดสอบระบบการทํางานของระบบไทยอเีพย ์

ทดลองสั�งซื)อส ิ)นคา้หรอืบรกิารจากหนา้เว็บไซตข์องคณุเอง โดยเมื�อมาถงึหนา้ชําระ
บตัรเครดติเทสต ์ที�ไทยอเีพยเ์ตรยีมไวใ้หไ้ดทั้นท ี(ขอ้มลูบัตรอยูใ่น 

 จะมขีอ้ความ “Thank You!! Your payment has been completed”

จดุประสงคห์ลักของการใชง้านระบบไทยอเีพยนั์)นคอืการจัดเตรยีมระบบชําระเงนิออนไลน์ผา่นบัตรเครดติใหก้ับผูซ้ื)อสนิคา้
หรอืผูเ้ขา้พัก ดังนั)นเมื�อการเชื�อมตอ่ระบบเสร็จส ิ)นเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ คณุสามารถทําการตั)งคา่อื�นๆตามเมนูที�ไทยอเีพยไ์ด ้
จัดเตรยีมไวใ้หอ้กีดว้ย เชน่ โลโกแ้ละหนา้ตาเว็บไซต,์ แจง้เตอืนรายการสั�งซื)อทางSMS, และ แจง้ระบบหมดอายทุาง

เรยีนรูเ้มนหูลกัและเมนูยอ่ยเพ ิ�มเตมิ 

ไทยอเีพยจ์ัดเตรยีมเมนูการใชง้านอกีมากมายไวเ้พื�อเพิ�มความสะดวกในการใชง้านของคณุโดยเฉพาะ คณุสามารถเรยีนรู ้
และทําความคุน้เคยกับเมนูหลักและเมนูยอ่ยตา่งๆได ้จากคําอธบิายเบื)องตน้ของแตล่ะเมนูหลักและเมนูยอ่ย หากมสีว่นใดที�
ไมเ่ขา้ใจหรอืแกไ้ขแลว้เกดิขอ้ผดิพลาดขึ)น คณุสามารถแจง้ไทยอเีพยเ์พื�อขอคําแนะนําหรอืแกไ้ขปัญหาใหก้บัคณุไดท้ันที
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ทดลองสั�งซื#อส ิ#นคา้หรอืบรกิารจากหนา้เว็บไซตข์องคณุเอง โดยเมื�อมาถงึหนา้ชําระ
ขอ้มลูบัตรอยูใ่น “หนังสอื

!! Your payment has been completed” 

จดุประสงคห์ลักของการใชง้านระบบไทยอเีพยนั์#นคอืการจัดเตรยีมระบบชําระเงนิออนไลนผ์า่นบัตรเครดติใหก้ับผูซ้ ื#อสนิคา้
คณุสามารถทําการตั #งคา่อื�นๆตามเมนูที�ไทยอเีพยไ์ด ้

ระบบหมดอายทุางSMS 

ไทยอเีพยจ์ัดเตรยีมเมนูการใชง้านอกีมากมายไวเ้พื�อเพิ�มความสะดวกในการใชง้านของคณุโดยเฉพาะ คณุสามารถเรยีนรู ้
คําอธบิายเบื#องตน้ของแตล่ะเมนูหลักและเมนูยอ่ย หากมสีว่นใดที�

ณสามารถแจง้ไทยอเีพยเ์พื�อขอคําแนะนําหรอืแกไ้ขปัญหาใหก้บัคณุไดท้ันท ี


