eCart
Guidebook

THAIEPAY

คู่มือประกอบการเชือมต่ อระบบ
ระบบชําระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ทีได้ รับความไว้ วางใจ
จากร้ านค้ าต่างๆมากมาย
(ฉบับภาษาไทย)

[Connection Guidebook]

ื มต่อระบบ
คูม
่ อ
ื ประกอบการเชอ
ระบบ eCart

เนืองจากปั จจุบัน THAIEPAY ได ้มีการปรับปรุงระบบ eCart ให ้เหมาะสมกับความต ้องการในการใช ้งานของร ้านค ้า
มากขึน
 โดยได ้เพิม
! ระบบแบบฟอร์มจองห ้องพัก (Booking Style) นอกเหนือจากเดิมทีม
! รี ะบบตะกร ้าสินค ้า (Shopping Cart
Style) และ ใบแจ ้งชําระเงิน (Invoice Style) ดังนัน
 ร ้านค ้าสามารถใช ้งานระบบของเราได ้อย่างสะดวกตามความต
ตามความต ้องการ

รูปแบบที 1: ตะกร้าสินค้า (Shopping Cart Style)
รูปแบบนีเ หมาะสําหรับร ้านค ้าทีข
! ายสินค ้าทีม
! ก
ี ารกําหนดราคาไว ้แล ้วและมีการจัดส่งสินค ้าอย่างเป็
างเป็ นระบบ โดยระบบ
้ระบบ
ตะกร ้าสินค ้านีไ ทยอีเพย์ได ้เตรียมไว ้ให ้กับร ้านค ้าทีใ! ช
eCart แล ้ว โดยขัน
 ตอนการทํางานของ eCart แบบตะกร ้าสินค ้า
ถูกสรุปออกมาเป็ นข ้อดังนี

ขนตอนที
ั
 1. ร้านค้าสร้างURLสํ
สําหร ับตะกร้าสินค้า
ให ้ร ้านค ้าเริม
! ต ้นจากการไปเพิม
! สินค ้า ทีเ! มนู เพิม
 สินค้าหรือบริการใหม่ คลิกเลือกรู
รูปแบบตะกร้าสินค้า ซึง หลังจากที
กรอกข ้อมูลสินค ้าและรายละเอียดต่างๆแล ้ว ระบบจะสร ้าง
้างURLขึน
 มา ให ้ร ้านค ้านํ าURLดั
ดังกล่าวไปแทรกทีป
! ม
ุ่ Order Now


!



หรือแทรกทีป
 มสั
ุ่ งซือบนหน ้าเว็บไซต์
ต์ของร ้านค ้า เพือ
! ให ้เวลาทีล
! ก
ู ค ้าสังซือ ข ้อมูลจะถูกส่งมาทีร! ะบบของ eCart แล ้ว
แสดงผลในตะกร ้าสินค ้าเป็ นลําดับต่อไป
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ขนตอนที
ั
 2. ข้อมูลสินค้าจะถูกส่งมาย ังตะกร้าสินค้า
- สินค ้า
ข ้อมูลของสินค ้าทีเ ลือก จะแสดงในลักษณะของตะกร ้าสินค ้า ซึง! ลูกค ้าสามารถเลือกทีจ
! ะกลับไปยังเว็บไซต์ เพือ
 ซือ
 อืน
่ ัน
ชิน
! ต่อหรือคลิกตกลงเข ้าสูข
 ตอนชําระเงินเลยก็ได ้ ระบบ eCart นี- ร ้านค ้าสามารถกําหนดได ้ว่าจะให ้แสดงผลเป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

! สินค้า และเข้าสูข
่ นตอนการลงทะเบี
ขนตอนที
ั
 3. ตกลงซือสิ
อ
ั!
ยน
 สินค ้าแล ้วเอาไว ้ให ้ ซึง! ถ ้าเป็ นลูกค ้าเก่าสามารถ Sign In ด ้วย
ระบบของ eCart จะมีการเก็บข ้อมูลลูกค ้าทีเ! คยซือ
- สินค ้าได ้ทันที หรือหากเป็ นลูกค ้าใหม่กส
- 
Email/Password เพือ
! ใช ้ข ้อมูลเดิมสัง! ซือ
็ ามารถลงทะเบียนข ้อมูลเพือ
! ทําการสัง! ซือ
ได ้เช่นกัน

ื!
ขนตอนที
ั
 4. กรอกข้อมูลส่วนต ัวของผูซ
้ อ
่ งกรอกข ้อมูลต่างๆเตรียมเอาไว ้ เพือ
ในกรณีทล
ี! ก
ู ค ้าลงทะเบียนใหม่ ระบบก็จะมีชอ
! ให ้ลูกค ้ากรอกพร ้อมกับตัง- Password ใน
ครัง ต่อไป ลูกค ้าท่านนีกจ
็ ะสามารถ Login เพือ
! นํ าข ้อมูลเก่ามาใช ้งานได ้เลย

! ทงหมด
ขนตอนที
ั
 5. ระบบจะสรุปข้อมูลรายการสง ั ซือ
ั!
! ผู ้สัง! ซือ
 รายการสินค ้าทัง- หมดอีกครัง- หากลูกค ้า
เมือ
 กรอกข ้อมูลส่วนตัว และระบุสถานทีจ
! ัดส่งเรียบร ้อยแล ้วระบบก็จะสรุปชือ

!


่
ยืนยันการสังซือ ระบบจะนํ าเข ้าสูขน
ั  ตอนการกรอกบัตรเครดิตเพือ
! ชําระเงินทันที

ขนตอนที
ั
 6. ลูกค้ากรอกรายละเอียดบ ัตรเครดิตบน หน้าเว็บไซต์
 สินค ้าแล ้ว ก็จะเข ้าสูข
่ น
เมือ
 ลูกค ้ายืนยันการสังซือ
ั  ตอนการกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ซึง! ระบบนี จะถูกป้ องกันความ
ปลอดภัยด ้วย SSL เพือ
 ให ้ลูกค ้ามันใจได ้ว่า ข ้อมูลบัตรเครดิตจะได ้รับความคุ ้มครอง

ขนตอนที
ั
 7. ระบบแจ้งผลการชําระเงินผ่านบ ัตรเครดิต
ระบบจะตรวจสอบทันที ว่าข ้อมูลบัตรเครดิตนั น
 เป็ นบัตรเครดิตทีถ
! ก
ู ต ้องหรือไม่ พร ้อมกับรายงานผลในทันที หากบัตรเครดิต
ไม่ผา่ น ระบบก็จะขึน
 ข ้อความว่า "Rejected"
Rejected" พร ้อมกับแสดงเหตุผลว่าเพราะอะไร แต่หากบัตรได ้รับการอนุมัตก
ิ ็จะปรากฏ
- ทันทีวา่ บัตรเครดิตผ่านและได ้ชําระเงินเรียบร ้อยแล ้ว
ข ้อความว่า "Completed" พร ้อมทัง- มีอเี มล์แจ ้งไปยังร ้านค ้าและผู ้ซือ
 ขัน
เป็ นอันเสร็จสิน
 ตอนการชําระเงิน

PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. (THAIEPAY Department)
9/5 The Synchronize, Soi Ratchada 18, Ratchadaphisek Rd.,Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand
Tel: (+66) 2694-0295
0295-9, Fax: (+66) 2694-0293 Email: support@thaiepay.com

รูปแบบที 2: ใบแจ้งชําระเงิน (Invoice
Invoice Style)
รูปแบบนี-เ หมาะสมกับร ้านค ้าทีข
! ายสินค ้าหรือบริการทีร! าคาของสินค ้าหรือบริการนั น
- ไม่แน่นอน โดยร ้านค ้าสามารถ
 โดยตรง ภาพแสดงขัน
ส่งใบแจ ้งชําระเงินตามราคาทีต
! กลงไปยังอีเมล์ของผู ้ซือ
 ตอนการทํางานของ eCart แบบใบแจ ้งชําระ
เงิน ถูกสรุปออกมาเป็ นข ้อดังนี

ขนตอนที
ั
 1. ลูกค้าเข้ามาย ังลิงค์ชําระเงิน
ให ้ร ้านค ้าเริม
! ต ้นจากการไปเพิม
! สินค ้า ทีเ! มนู เพิม
 สินค้าหรือบริการใหม่ คลิกเลือกรู
รูปแบบใบแจ้งชําระเงิน ซึง หลังจากที
กรอกข ้อมูลสินค ้าและรายละเอียดต่างๆแล ้ว ระบบจะสร ้าง
้างURLขึน
 มา ซึง! ร ้านค ้าสามารถนํ า URL ดังกล่าวส่งไป
ไปให ้กับผู ้ซือ
 ได ้รับอีเมล์ดังกล่าว และคลิกตรง
! สินค ้าและมูลค่าที!
ทางอีเมล์ หรือผ่านหน ้าเว็บไซต์ก็ได ้ เมือ
! ผู ้ซือ
ตรงURL ระบบก็จะแสดงชือ
่ น
ต ้องชําระเงิน ลูกค ้าก็จะกรอกข ้อมูลส่วนตัว เพือ
! เข ้าสูข
ั  ตอนต่อไป (สั
สังเกตว่า ส่วนนี-จ
 ะตัดการแสดงผลแบบ Shopping
Cart ออกไป เพือ
อความสะดวกในการชํ
 ความสะดวกในการชําระเงินของลูกค ้า้า)

ขนตอนที
ั
 2. เลือกวิธก
ี ารชําระเงิน
ระบบจะแสดงวิธก
ี ารชําระเงินให ้ลูกค ้าเลือก ซึง! วิธก
ี ารชําระเงินเหล่านีกําหนดได ้โดยร ้านค ้าเองว่า ต ้องการให ้ลูกค ้าชําระเงิน
่ น
ผ่านช่องทางใดได ้บ ้างในกรณีทเี! ลือกชําระเงินผ่านบัตรเครดิตก็จะเข ้าสูข
ั  ตอนต่อไป

ขนตอนที
ั
 3. ลูกค้ากรอกรายละเอียดบ ัตรเครดิตบน หน้าเว็บไซต์
 สินค ้าแล ้ว ก็จะเข ้าสูข
่ น
เมือ
 ลูกค ้ายืนยันการสังซือ
ั  ตอนการกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ซึง! ระบบนี
ระ
 จะถูกป้ องกันความ
ปลอดภัยด ้วย SSL เพือ
 ให ้ลูกค ้ามันใจได ้ว่า ข ้อมูลบัตรเครดิตจะได ้รับความคุ ้มครอง
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ขนตอนที
ั
 4. ระบบแจ้งผลการ ชําระเงินผ่านบ ัตรเครดิต
ระบบจะตรวจสอบทันที ว่าข ้อมูลบัตรเครดิตนั น
 เป็ นบัตรเครดิตทีถ
! ก
ู ต ้องหรือไม่ พร ้อมกับรายงานผลในทันที หากบัตรเครดิต
ไม่ผา่ น ระบบก็จะขึน
 ข ้อความว่า "Rejected"
Rejected" พร ้อมกับแสดงเหตุผลว่า เพราะอะไรแต่ถ ้าบัตรผ่านก็จะขึน
- ข ้อความว่า
"Completed" พร ้อมทัง- มีอเี มล์แจ ้งไปยังร ้านค ้าและลูกค ้าว่าบัตรเครดิตผ่านและได ้ชําระเงินเรียบร ้อยแล ้ว เป็ นอันเสร็จสิน
ขัน
 ตอนการชําระเงิน

รูปแบบที 3: แบบฟอร์มจองห้องพ ัก (Booking Style)
รูปแบบนี-เ หมาะสําหรับร ้านค ้าทีใ! ห ้บริการด ้สนการจองห ้องพัก โรงแรม หรือ รีสอร์ทต่างๆ เพราะรูปแบบนี-ไ
 ด ้เตรียม
ข ้อมูลทีจ
! ําเป็ นสําหรับการจองห ้องพั กไว ้อย่างครบถ ้วน ขัน
 ตอนการทํางานของ eCart แบบจองห ้องพั กถูกสรุปออกมาเป็ นข ้อ
ดังนี

ขนตอนที
ั
 1. ร้านค้าสร้างลิงค์เอาไว้ทเี ว็บไซต์
ให ้ร ้านค ้าเริม
! ต ้นจากการไปเพิม
! สินค ้า ทีเ! มนู เพิม
 สินค้าหรือบริการใหม่ คลิกเลือกรู
รูปแบบจองห้องพ ัก ซึง หลังจากที
กรอกรายละเอียดต่างๆของห ้องพักแล ้ว ระบบจะสร ้าง
้างURLขึน
 มา ให ้ร ้านค ้านํ าURLดั
ดังกล่าวไปแทรกทีป
! ม
ุ่ Book Now หรือ
แทรกทีป
! มจองห
ุ่
้องพักบนหน ้าเว็บไซต์ของร ้านค ้า เพือ
! ให ้เวลาทีผ
! ู ้เข ้าพักทําการจอง ข ้อมูลจะถูกส่งมาทีร! ะบบของ eCart
แล ้วแสดงผลในรูปแบบการจองห ้องพักเป็ นลําดับต่อไป
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ขนตอนที
ั
 2. ข้อมูลสินค้าจะถูกส่งมาที Booking Style
ข ้อมูลของห ้องพักทีเ ลือก จะแสดงในลักษณะของ Booking Style ซึง! ลูกค ้าสามารถเลือกทีจ
! ะกลับไปยังเว็บไซต์ เพือ
 แก ้ไข
่ น
ข ้อมูลการจองหรือคลิกตกลงเข ้าสูข
ั  ตอนชําระเงินเลยทันทีกไ
็ ด ้ ระบบ eCart นี- ร ้านค ้าสามารถกําหนดได ้ว่าจะให ้แสดงผล
เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

่ น
ขนตอนที
ั
 3. ยืนย ันการจองห้องพ ักและเข้าสูข
นตอนการลงทะเบี
ั!
ยน
ระบบของ eCart จะมีการเก็บข ้อมูลลูกค ้าทีเ! คยทําการจองห ้องพักแล ้วเอาไว ้ให ้ ซึง! ถ ้าเป็ นลูกค ้าเก่าสามารถ Sign In ด ้วย
 สินค ้าได ้ทันที หรือหากเป็ นลูกค ้าใหม่กส
Email/Password เพือ
! ใช ้ข ้อมูลเดิมสัง! ซือ
็ ามารถลงทะเบียนข ้อมูลต่างๆ ได ้เช่นกัน

ขนตอนที
ั
 4. กรอกข้อมูลส่วนต ัวของผูเ้ ข้าพ ัก
่ งกรอกข ้อมูลต่างๆเตรียมเอาไว ้ เพือ
ในกรณีทล
ี! ก
ู ค ้าลงทะเบียนใหม่ ระบบก็จะมีชอ
! ให ้ลูกค ้ากรอกพร ้อมกับตัง- Password ใน
ครัง ต่อไป ลูกค ้าท่านนีกจ
็ ะสามารถ Login เพือ
! นํ าข ้อมูลเก่ามาใช ้งานได ้เลย

! ทงหมด
ั อ
ขนตอนที
ั
 5. ระบบจะสรุปรายการสงซื
อท
ั!
! ผู ้เข ้าพั ก วันเวลา สถานทีพ
 เมือ
! กรอกข ้อมูลส่วนตัวเรียบร ้อยแล ้วระบบก็จะสรุปชือ
! ักทัง- หมดอีกครัง- หากลูกค ้ายืนยันการสั!ง ซือ
่ น
ก็จะเข ้าสูข
ั  ตอนการกรอกบัตรเครดิตเพือ
! ชําระเงินทันที

การทดสอบการใชง้ าน
ระบบชําระเงินผ่านบัตรเครดิตของ THAIEPAY มีหมายเลขบัตรเครดิตเพือ
! ใช ้ในการทดสอบการทํางานของระบบ
ชําระเงินของเรา เพือ
! ให ้ร ้านค ้าสามารถทําการทดสอบการส่งค่าพารามิเตอร์ตา่ ง ๆ ตลอดจนเห็นการทํางานของระบบ
THAIEPAY ได ้อย่างสมบูรณ์ ร ้านค ้าสามารถทดสอบการใช ้งาน โดยการกรอกข ้อมูล
บัตรเครดิตทีใ! ช ้ทดสอบ หลังจากนั น
 กดปุ่ ม “Submit” ระบบจะทําการตรวจสอบข ้อมูลบัตรเครดิต และแจ ้งผลการ
ชําระเงินภายใน 2-3 วินาที ในการใช ้บัตรเครดิตนีท
 ําการทดลองระบบนัน
 จะไม่มอ
ี เี มล์ยน
ื ยันการชําระเงินไปยังร ้านค ้า
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