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บทท�� 1  เทคน�คการจ�ดการส�นค�าด�วยระบบ Vela Commerce
 Vela Commerce ค�อระบบ ร�านค�าออนไลนพร�อมใช� ท��ได�ร�บการออกแบบมาเพ��อให� ผ��ท��สนใจ อยากจะท าธ"รก#จ อ�คอม

เม#รช แต%ไม%ม�ความร�� ทางด�านเทคน#ค ในการสร�าง และ ออกแบบเว(บไซต รวมท�*ง ผ��ท��ไม%ต�องการลงท"นส�งในการจ�างบ"คคลากร หร�อ 
บร#ษ�ทออกแบบเว(บไซต เพ��อผล#ตเว(บไซตของตนเอง 

การจ�ดการส�นค�า  

1.Click  ระบบเสร#ม

2.Click เล�อกจ�ดการส#นค�า

การเพ��มหมวดหม#$บนส%ด

สามารถ แบ%งเป(นหมวดหม�%ใหญ%ๆ ของ ส#นค�า ได�ไม%จ าก�ด เช%น ประเภทของส#นค�าหล�ก
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เพ��มส�นค�า

ในกรณ�ท��ท%านต�องการจ�ดหมวดหม�%ส#นค�า ให�ท%านคล#กท��ช��อหมวดหม�%ท��ท%านสร�างข<*นแล�วจะม�แถบบารเก#ดข<*นให�ท%านเล�อก
คล#ก เพ#�มส#นค�า 
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จะแสดงหน�าจอส าหร�บการเพ#�มส#นค�า
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รห�สส�นค�า เป(นรห�สท��เจ�าของก#จการสามารถต�*งเองได�เพ��อออกเป(นเอกสารส าค�ญในการส��งซ�*อส#นค�า

ช'�อส�นค�า เป(นการบ%งบอกช��อส#นค�า

ย��ห�อ  เป(นการบ%งบอกย��ห�อของส#นค�า

ช'�อร%$น   เป(นการบ%งบอกร"%นของส#นค�า

ราคาส�นค�า  แบ%งออกเป(น 3 แบบ

• แบบใช�ราคาปกต#และราคาพ#เศษ

• แบบใช�ระบบหลายระด�บราคา

• แบบใช�ราคา Step Prices
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น01าหน�ก     แบ%งออกได� 2 แบบค�อ
- น *าหน�กของส#นค�าท�*งหมด
- น *าหน�กต%อช#*น

Shipping Type

แบ%งออกได� 5 แบบค�อ
-    ค#ดตามราคาส#นค�าถ�าเก#นน�*จะไม%ค#ดค%าขนส%ง

-    ค#ดตามจ านวนส#นค�าถ�าเก#นน�* จะไม%ค#ดค%าขนส%ง

-    ค#ดตามจ านวนส#นค�าในแต%ละช#*น

-    ค#ดตามระด�บจ านวนส#นค�า

-    ค านวนตามน *าหน�กใส% rate เอง

เว9บไซต=ท��เก��ยวข�อง ค�อเว(บไซตท��น าข�อม�ลของส#นค�ามาอ�างอ#ง

ไฟล=เอกสาร อาจจะเป(นใบอน"ญาต#ในการขายส#นค�า(ถ�าม�)

รายละเอ�ยดย$อ ค�อรายละเอ�ยดโดยย%อของส#นค�าจะแสดงท��หน�าแรกของส#นค�า

รายละเอ�ยดท�1งหมด  ค�อรายละเอ�ยดของส#นค�าท�*งหมดจะแสดงอย�%หน�าในเม��อคล#กด�ส#นค�าด�านใน

ภาพส�ญล�กษณ= เป(นการแสดงความส าค�ญของต�วส#นค�าน�*นๆ

สถานะส�นค�า    สถานะส#นค�า จะเล�อกแสดงตามความเหมาะสมท��เก#ดข<*นก�บส#นค�าต�วน�*นๆ

  -    สถานะปกต# ค�อโชวส#นค�าต�วน�*นตามปกต#

  -    สถานะซ%อน ค�อส#นค�าน�*นอาจขาดสต(อกช��วคราวจ<งซ%อนไว�เพ��อไม%ให�ล�กค�าเห(น

  -    สถานะหมด ค�อส#นค�าน�*นอาจหมดจากสต(อกรอการจ�ดส%ง แต%ย�งคงโชวให�ล�กค�าเห(นส#นค�า แต%ไม%สามารถส��งซ�*อได�



6

แสดงในหมวดหม#$พ�เศษ สามารถก าหนดหมวดหม�%พ#เศษได� เช%น ส#นค�าขายด� ส#นค�ามาใหม% ส#นค�าราคาพ#เศษ 

ร#ปแบบการส��งซ'1อส�นค�า  ม� 2 ร�ปแบบให�เล�อกค�อ 

• ใช�ป"%มส��งซ�*อส#นค�า (Add To Cart) เพ��อหย#บส#นค�าในรถเข(น

• ใช� ป"%มต#ดต%อกล�บ (Contact Button) เพ��อร�บข�อม�ลสอบถามเก��ยวก�บส#นค�า

ล0าด�บ  เป(นการเร�ยงล าด�บจากมากไปหาน�อย

การใส$ร#ปภาพม� 2 ส%วนค�อ 

• ร�ปภาพหล�กส#นค�าจะเป(นร�ปท��แสดงในหน�าแรกของเว(บไซต  

• ร�ปภาพเสร#ม เป(นร�ปภาพแสดงในหน�าการส��งซ�*อ สามารถใส%ได�หลายภาพ

ข�1นตอนการใส$ร#ปภาพหล�กและร#ปภาพเสร�ม

1. คล#กท��ป"%ม Browse ...  หาไฟลร�ปภาพท��จะใช�งาน

2. คล#กใส%ร�ปหล�ก

3. คล#กท��ป"%ม Browse ...  หาไฟลร�ปภาพท��จะใช�งาน

4.  คล#กเพ#�มร�ป

5. คล#กย�อนกล�บหน�าหล�ก เพ��อด าเน#นการเพ#�มส#นค�าต%อไป
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เพ��มหมวดย$อย

เป(นการเพ#�มหมวดหม�%ย%อย ของส#นค�าได�ถ<ง 5 ระด�บ ท าให�เล�อกด�ส#นค�าได�ง%าย  ซ<�งหน�าจอจะเหม�อนก�บการเพ#�มหมวดหม�%ส#นค�า

ข�1นตอนการเพ��มหมวดย$อย

1. หล�งจากท��ได�ท าการจ�ดการหมวดหม�%บนส"ดของส#นค�า แล�ว 

2. คล#ก หมวดหม�%ส#นค�าบนส"ดท��ต�องการเพ#�มหมวดย%อย จากน�*นระบบ จะปรากฎแถบเมน� คล#ก เพ#�มหมวดย%อย

3.  ระบบจะแสดงหน�าเพ#�มหมวดย%อย  กรอกข�อม�ลในส%วนต%าง ๆ  บ�นท<ก
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แก�ไขหมวดหม#$

เป(นการแก�ไขหมวดหม�%ส#นค�าท��ได�ท าการเพ#�มส#นค�าเข�าไปย�งระบบแล�ว

ข�1นตอนการแก�ไขหมวดหม#$

1. คล#กเล�อกท��หมวดหม�%ส#นค�าหร�อหมวดย%อยส#นค�า  จะปรากฎแถบเมน�ต%างๆ  ข<*นมา

2. คล#กเล�อกท��แก�ไขหมวดหม�%  เพ��อแก�ไขข�อม�ล

3. คล#กท��ป"%ม บ�นท<ก
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ลบหมวดหม#$

เป(นการลบหมวดหม�%ท��ไม%ต�องการออกโดยสามารถคล#กเล�อกท��หมวดหม�%ส#นค�าหร�อหมวดย%อยส#นค�า  จะปรากฎแถบเมน�
ต%างๆ  ข<*นมา แล�วคล#กเล�อกท��ลบหมวดหม�%  จะม�หน�าต%าง  windows Internet Explorer ปรากฎ ให�กดท��ป"%ม OK  กรณ�ม�ส#นค�าอย�%ใน
หมวดหม�%ท��ต�องการลบจะย�งไม%สามารถลบออกได�ท�นท�  จะต�องด าเน#นการย�ายส#นค�าท��อย�%ภายในไปย�งหมวดหม�%อ��นก%อน

การย�ายรายการส�นค�า

เป(นการย�ายรายการส#นค�าไปย�งหมวดหม�%อ��นๆท��ต�องการ  หร�อใช�ในกรณ�ท��ต�องการลบหมวดหม�%ออกโดยย�งต�องการใช�งาน
ส#นค�าภายในหมวดหม�%น�*นๆอย�%  

ข�*นตอนการย�ายรายการส#นค�า

1. ต#Eกเคร��องหมายถ�กท��หน�าส#นค�าท��ต�องการย�าย

2.คล#กล�กศรช�*ลง  เล�อก ย�ายรายการท��เล�อก  

3.กด ป"%ม OK

4. เล�อกหมวดหม�%ส#นค�า  ท��จะน าส#นค�าท��เราย�ายน�*นไปวาง  เม��อเล�อกเร�ยบร�อย  กด Submit
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การลบรายการส�นค�า

เป(นการลบรายการส#นค�ไม%ต�องการแสดง  ออกจากส%วนจ�ดการส#นค�าข�*นตอนการลบรายการส#นค�า
1. ต#Eกเคร��องหมายถ�กท��หน�าส#นค�าท��ต�องการลบ

2.คล#กล�กศรช�*ลง  เล�อก ลบรายการท��เล�อก  

3.กด ป"%ม OK
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4.  ข�*นหน�าต%าง Windows Internet Explorer  ข<*นข�อความ ต�องการลบรายการท��เล�อก !! ย�นย�น ?  กด OK

การต�1งค$าร�านค�า

เป(นต าแหน%งท��สามารถเล�อกร�ปแบบ เล�อกป"%มส��งซ�*อ และ เล�อกป"%มต#ดต%อกล�บ ได� ซ<�งท%านสามารถท��จะเล�อกใช�ตามร�ปแบบ
ท��ทาง ReadyPlanet ม�ให�เล�อกใช�งานหร�ออ�พโหลดไฟลท��ท%านได�ออกแบบเองมาใช�งานได�  รวมถ<งก าหนดการแสดงป"%มส��งซ�*อท��หน�า
เว(บไซตได�  หน%วยของส#นค�า  อ�ตราค%าขนส%งได�อย%างง%ายดาย
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แท9บส�นค�า  

ประกอบด�วย

• หน$วยของส�นค�า        

• ใช�ระบบ Stock   สามารถท0าหนดต�วเลขของส�นค�าเพ'�อให�ระบบ Stock ต�ดยอดเม'�อม�ล#กค�าส��งซ'1อส�นค�า
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• แสดงราคาสมาช�กเม'�อไม$ได� Login

• ประเภทการเช'�อมโยง ส�นค�าท��เก��ยวข�อง

• ประเภทการเช'�อมโยง ส�นค�าใกล�เค�ยง 

ท�1ง 2 ประเภทการเช'�อมดยงจะม�ให�เล�อก 2 ต�วเล�อกค�อ

เช��อมโยงทางเด�ยว เช%น เล�อก ส#นค�า A เช��อมโยงส#นค�า B   แต% ส#นค�า B จะไม% เช��อมโยง ส#นค�า A 

               เช��อมโยงสองทาง เช%น เล�อก ส#นค�า A ช��อมโยง ส#นค�า B ส#นค�า B จะ r ช��อมโยงส#นค�า A โดยอ�ตโนม�ต#

1. Log in เข�าส%วนสมาช#ก เล�อกเมน� ระบบ Vela Commerce  จากน�*นคล#กแท(บ จ�ดการส#นค�า

2. คล#กท��หมวดหม�%ส#นค�า และคล#กป"%ม แก�ไข ท��ส#นค�าท��ต�องการ
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3. เข�าส�%หน�าแก�ไขส#นค�า จะปรากฎห�วข�อ "ส#นค�าท��เก��ยวข�อง" และ "ส#นค�าท��ใกล�เค�ยง" โดยท%านสามารถคล#กป"%ม "จ�ดการส#นค�าท��
เก��ยวข�อง" หร�อ "จ�ดการส#นค�าใกล�เค�ยง" เพ��อก าหนดส#นค�าตามห�วข�อด�งกล%าวได�ตามต�องการ

• ส#นค�าท��เก��ยวข�อง (Related Product) ค�อ ส#นค�าท��ม�ความเก��ยวข�อง หร�อจ าเป(นต�องใช�ร%วมก�น ต�วอย%างเช%น

ส#นค�าเป(นกล�องถ%ายร�ปด#จ#ตอล ส#นค�าท��เก��ยวข�องอาจะเป(นขาต�*งกล�อง แฟลช เลนส หร�อ Memory Card เป(นต�น 

ส#นค�าเป(น VCD ภาพยนตรแอคช��นเร��อง องคบาก ส#นค�าท��เก��ยวข�องอาจจะเป(น VCD ภาพยนตรเร��องช(อกโกแลต ต�มย าก" �ง หร�อ
ภาพยนตรแนวแอคช��นเร��องอ��นๆ เป(นต�น

• ส#นค�าท��ใกล�เค�ยง (Similar Product) ค�อ ส#นค�าท��ม�ล�กษณะใกล�เค�ยง หร�อคล�ายก�บส#นค�าท��ก  าล�งแสดงอย�%ในขณะน�*น 

ต�วอย%างเช%น  ส#นค�าเป(นกล�องด#จ#ตอลย��ห�อ Kodak ร"%น V803 ส#นค�าท��ใกล�เค�ยงอาจจะเป(นกล�องย��ห�อ Kodak เหม�อนก�นแต%คนละร"%น 
หร�อคนละส� เป(นต�น 

ส#นค�าเป(น VCD ภาพยนตรเร��อง Starwars ภาค 1 ส#นค�าท��ใกล�เค�ยงอาจจะเป(น VCD ภาพยนตรเร��อง Starwars เหม�อนก�น แต%เป(นภาค 
2 ถ<ง 6 เป(นต�น

4. จะปรากฎหน�าต%าง "จ�ดการส#นค�าท��เก��ยวข�อง" สามารถคล#กเล�อกก าหนดรายการส#นค�าท��ต�องการแสดง คล#ก บ�นท<ก
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5. จะกล�บส�%หน�าหล�กส าหร�บแก�ไขรายละเอ�ยดส#นค�า สามารถแก�ไขหร�อก าหนดรายละเอ�ยดส#นค�าในห�วข�อต%าง ๆ ได� และคล#ก บ�นท<ก
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• การแสดงผลรายการส#นค�าท��เก��ยวข�อง และส#นค�าใกล�เค�ยงบนหน�าเว(บไซต
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• จ0านวนรายการแสดงประว�ต�การชมส�นค�า  เป9นการก0าหนดการแสดงผลท��หน�าเว9บไซต=ว$าจะให�แสดงก��รายการ

• ระบบส$วนลด   

• ระบบ custom field

• ก0าหนดขนาดร#ปภาพส�นค�า

• resize ร#ปภาพส�นค�าท�1งหมด  check เม'�อก0าหนดขนาดร#ปภาพส�นค�าใหม$ ระบบจะย$อร#ปส�นค�าท�1งหมดใหม$ ยกเว�นร#ป
ส�นค�าแสดงหน�าโฮมเพจ 
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แท9บป%$มส��งซ'1อ

ประกอบด�วย

• แสดงป%$มส��งซ'1อ (ส0าหร�บหน�ารายละเอ�ยดส�นค�า)
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• ป%$มส��งซ'1อ และป %$มต�ดต$อกล�บ

ท%านสามารถเล�อกร�ปแบบป"%มส��งซ�*อได� 3 ร�ปแบบค�อ ใช�ภาพป"%มส��งซ�*อท��ก  าหนดให�โดยคล#กท��วงกลมหน�าร�ปแบบท��ต�องการ  
ใช�เป(นข�อความท��ก  าหนดเอง หร�อใช�เป(นป"%มท��สร�างเอง(อ�พโหลดร�ป) รวมถ<งก าหนดแสดงป"%มส��งซ�*อ(ส าหร�บหน�ารายละเอ�ยดส#นค�า) 
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แท9บภาษ�

• ร�ปแบบของ Vat  ม� ไม%ค#ด vat,ราคาส#นค�าย�งไม%รวม vat  ,ราคาส#นค�ารวม vat แล�ว

• %Vat   สามารถกรอกต�วเลขท��ต�องการจะค#ดเป(นเปอรเซ(น Vat ของการส��งซ�*อส#นค�า

แท9บการจ�ดส$ง
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ประกอบด�วย

• ร�ปแบบการค#ดค%าขนส%ง

• อ�ตราค%าขนส%ง  สามารถแบ%งออกเป(น 5 แบบค�อ 

-      ค#ดตามราคาส#นค�าถ�าเก#นน�*จะไม%ค#ดค%าขนส%ง
-       ค#ดตามจ านวนส#นค�าถ�าเก#นน�* จะไม%ค#ดค%าขนส%ง
-       ค#ดตามจ านวนส#นค�าในแต%ละช#*น
-       ค#ดตามระด�บจ านวนส#นค�า
-       ค านวนตามน *าหน�กใส% rate เอง

          การต�*งค%าอย�%ท�� ต�*งค%าร�านค�า และ การจ�ดการส#นค�าของแต%ละช#*น การค านวนก(ข<*นอย�%ก�บว%า ค#ดค%าขนส%งท��ใหน ค#ดท�� ใบเสร(จก( 
เอา การต�*งค%าของในเสร(จมาค#ดท�� product ก(จะค านวนท�ละต�วแล�วรวมก�น
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แท9บรายการส��งซ'1อ

แท9บต�1งค$าการส$งอ�เมล   SMTP   
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ข�อม#ลประชาส�มพ�นธ=   เป(นส%วนท��ผ��ขายส#นค�าสามารถกรอกข�อม�ลประชาส�มพ�นธอ��นๆเพ#�มเต#มได�

1.Click  ระบบเสร#ม

2. Click เล�อกข�อม�ลประชาส�มพ�นธ

โดยแบ%งออกเป(น 2  ส%วนค�อ

• ข�อม�ลส าหร�บแสดงหน�าตะกร�าส#นค�า  เป(นการแจ�งข�อม�ลอ��นๆเพ#�มเต#ม เช%น ว#ธ�การช าระเง#น   เลขท��บ�ญช� ฯลฯ  ซ<�งข�อม�ล
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เหล%าน�* จะแสดงในหน�าตะกร�าส#นค�าไปตลอดกระบวนการส��งซ�*อส#นค�า  จะม�การแสดงท"กหน�าตลอดข�*นตอนการส��งซ�*อเสร(จสมบ�รณ 

• ข�อม#ลส0าหร�บแสดงในอ�เมลท��ส$งถbงผ#�ส��งซ'1อ
เป(นอ�เมลตอบกล�บการส��งซ�*อของล�กค�า ระบบจะส%งไปย�งอ�เมลท��ล�กค�ากรอกตอนท าการส��งซ�*อ

ส#นค�า  โดยม�การระบ"  ห�วข�ออ�เมล,ข�อความข<*นต�นอ�เมล, ข�อความลงท�ายอ�เมล
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ระบบการร�บช0าระเง�น

ระบบร�บช าระเง#นท�� Readyplanet รองร�บในการให�บร#การได�แก% ระบบโอนเง#น และ ระบบบ�ตรเครด#ต ซ<�งท%านสมาช#ก
สามารถใช�บร#การได�ท�*ง 2 แบบ โดยการเข�ามาก าหนดได�ท�� ระบบ Vela Commerce -> ระบบช าระเง#น  ->ด าเน#นการเล�อกผ��ให�
บร#การท��ต�องการได�ท��ในหน�าน�*

ระบบโอนเง�น  

การแสดงต�วเล�อกโอนเง#น สก"ลเง#นของระบบร�านค�า ภาษาแสดงหน�าช าระเง#น

• แสดงต�วเล�อกโอนเง#น 

• ไม%แสดงต�วเล�อกโอนเง#น 

• Thai Baht 

•  U.S. Dollar 

•  Thai 
• English 

ระบบบ�ตรเครด�ต 

ในร�ปแบบระบบบ�ตรเครด#ตน�*น Webmaster สามารถเล�อกใช�บร#การก�บ PaySbuy , Paypal , ธนาคารกส#กรไทย,ธนาคาร
กร"งเทพ ,SiamPay ได�ซ<�งรายละเอ�ยดของแต%ละผ��ให�บร#การม�ด�งน�*

ผ��ให�บร#การ ค"ณสมบ�ต#ระบบต�ดผ%านบ�ตรเครด#ต รายละเอ�ยด

• แสดงหน�าช าระเง#นเป(นภาษาไทย หร�อ อ�งกฤษ 
เท%าน�*น

• สามารถช าระเง#นด�วยสก"ลเง#น Baht หร�อ USD 
เท%าน�*น

สามารถร�บบ�ตรเครด#ตได� 2 ประเภทค�อ

• บ�ตรเครด#ต VISA ของท"กธนาคาร 

• บ�ตรเครด#ต MasterCard ของท"กธนาคาร 

ต#ดต�*งระบบช าระเง#นก�บ PaySbuy ได�ฟร� 
ไม%ม�ค%าธรรมเน�ยมในการต#ดต�*ง โดยสมาช#ก
ต�องท าการสม�ครบร#การด�วยตนเอง ท��เว(บไซต 
PaySbuy.com และน าอ�เมลท��สม�ครมาใส%ท��
หน�าระบบสมาช#ก -> ระบบร�านค�า หร�อ
ระบบ Vela Commerce -> ระบบช าระเง#น -
> PaySbuy

• แสดงหน�าช าระเง#นเป(นภาษาอ�งกฤษ เท%าน�*น

• ก าหนดสก"ลเง#นได� 16 ชน#ด เช%น USD, Euros, 
Pounds, Yen เป(นต�น

• ไม%สามารถร�บช าระเง#นเป(นเง#น บาท (Thai Baht) 
ได�

• เพ#�มความน%าเช��อถ�อให�ร�านค�า ก�บระบบท��ได�ร�บค%า
เช��อถ�อท� �วโลก

สมาช#กต�องด าเน#นการสม�ครระบบช าระเง#น
ก�บ PayPal.com ด�วยตนเอง แล�วแจ�งทาง 
ReadyPlanet เพ��อท าการต#ดต�*งให�ใช�งานก�บ
ระบบเว(บไซตได�ต%อไป โดยม�ค%าธรรมเน�ยม
ในการต#ดต�*งเข�าก�บเว(บไซต 2,000 บาท (จ%าย
คร�* งเด�ยว)
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• แสดงหน�าช าระเง#นเป(นภาษาไทย หร�อ อ�งกฤษ 
เท%าน�*น

• สามารถช าระเง#นด�วยสก"ลเง#น Baht หร�อ USD 
เท%าน�*น

สมาช#กต�องด าเน#นการสม�ครระบบช าระเง#น
ก�บ ธนาคารกส#กรไทย (Kasikornbank.com) 
ด�วยตนเองแล�วแจ�งทาง ReadyPlanet เพ��อ
ท าการต#ดต�*งให�ใช�งานก�บระบบเว(บไซตได�
ต%อไป โดยม�ค%าธรรมเน�ยมในการต#ดต�*งเข�าก�บ
เว(บไซต 5,000 บาท (จ%ายคร�* งเด�ยว)

• แสดงหน�าช าระเง#นเป(นภาษาไทย หร�อ อ�งกฤษ 
เท%าน�*น

• สามารถช าระเง#นด�วยสก"ลเง#น Baht หร�อ USD 
เท%าน�*น

ท%านสมาช#กต�องด าเน#นการสม�ครระบบช าระ
เง#นก�บ ธนาคารกร"งเทพ 
(Bangkokbank.com) ด�วยตนเองแล�วจ<ง
แจ�ง ReadyPlanet เพ��อท าการต#ดต�*งให�ใช�งาน
ก�บระบบเว(บไซตได�ต%อไปโดยม�ค%า
ธรรมเน�ยมในการต#ดต�*งเข�าก�บเว(บไซต 5,000 
บาท (จ%ายคร�* งเด�ยว)

• แสดงหน�าช าระเง#นเป(นภาษาอ�งกฤษ เท%าน�*น

• ก าหนดสก"ลเง#นได� 11 ชน#ด เช%น USD, 
Euros, Pounds, Yen เป(นต�น

ท%านสมาช#กต�องด าเน#นการสม�ครระบบช าระ
เง#นก�บ Siampay.com ด�วยตนเองแล�วจ<งแจ�ง 
ReadyPlanet เพ��อท าการต#ดต�*งให�ใช�งานก�บ
ระบบเว(บไซตได�ต%อไปโดยม�ค%าธรรมเน�ยมใน
การต#ดต�*งเข�าก�บเว(บไซต 2,000 บาท (จ%ายคร�* ง
เด�ยว)
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การสร�างฟอร=มต�ดต$อกล�บให�ก�บส�นค�า
ในกรณ�ท��ส#นค�าน�*น อาจไม%เหมาะในการคล#กส��งซ�*อในระบบรถเข(น เช%น เว(บไซตร�บซ�*อ – ขาย อส�งหาร#มทร�พย ขายบ�าน 

บ�านเช%า คอนโดให�เช%า ขายรถม�อสอง เป(นต�น เพราะส#นค�าเหล%าน�* เป(นส#นค�าท��ม�ขนาดใหญ% หร�อม�ราคาส�ง บางคร�* งอาจไม%ใช%การซ�*อ
แบบผ�กขาด ท าให�การคล#กส��งซ�*อผ%านทางระบบรถเข(น อาจไม%เหมาะสม สมาช#กสามารถสร�างแบบฟอรมต#ดต%อกล�บ ได�ท��หน�าส#นค�า

1. หล�งจากล(อกอ#นเข�าระบบส%วนสมาช#ก คล#ก  ระบบเสร#ม 

2. คล#กท�� “จ�ดการส#นค�า” เล�อก หมวดหม�%ท��ต�องการ เพ#�มแบบฟอรมต#ดต%อกล�บ คล#ก “แก�ไข”

3. ในเมน� “ร�ปแบบการส��งซ�*อส#นค�า” ให�เล�อก “ใช� ป"%มต#ดต%อกล�บ (Contact Button) เพ��อร�บข�อม�ลสอบถามเก��ยวก�บส#นค�า” คล#ก “บ�นท<ก”

4. ในหน�าเพ#�มส#นค�า ---> ก าหนดร�ปภาพส#นค�า ให�คล#ก “สร�างแบบฟอรมต#ดต%อกล�บ”
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5. คล#ก “เพ#�มฟอรม” เพ��อท าการเล�อกร�ปแบบการต#ดต%อกล�บ
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โดยร�ปแบบของช%องกรอกข�อม�ล หร�อ Type ม�รายละเอ�ยดด�งน�*

Textbox  หมายถ<ง ช%องกรอกต�วอ�กษรบรรท�ดเด�ยว เช%น ช��อ นามสก"ล เป(นต�น

Email   หมายถ<ง ช%องกรอกข�อม�ลท��เป(นอ�เมล

Textarea  หมายถ<ง ช%องกรอกต�วอ�กษรหลายบรรท�ด เช%น ท��อย�% เป(นต�น

Hidden  หมายถ<ง ไม%แสดงช%องน�*นในหน�า แต%จะใช�ในการส%งค%าไปด�วย เช%น รห�สของส#นค�า รห�สของบทความ

Radio Button  หมายถ<ง ป"%มต�วเล�อกท��ผ��ใช�สามารถเล�อกได�ค%าเด�ยว

Checkbox  หมายถ<ง ป"%มต�วเล�อกท��ผ��ใช�สามารถเล�อกได�มากว%าหน<�งค%า

Listbox  หมายถ<ง รายการท��แสดงให�ผ��ใช�เล�อก

All Country  หมายถ<ง รายช��อประเทศท�*งหมด

State(USA)  หมายถ<ง รายช��อเม�องท�*งหมดในประเทศสหร�ฐอเมร#กา 

Province(Thailand) หมายถ<ง รายช��อจ�งหว�ดท�*งหมดในประเทศไทย

Upload image หมายถ<ง ให�อ�พโหลดร�ปภาพได�เท%าน�*น
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ผลล�พท=ท��ได�
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ด#รายการส��งซ'1อ

     ในระบบ Vela commerce จะม�เมน�ท��ใช�ตรวจสอบว%าม�ผ��ซ�*อส#นค�าส��งเข�ามาในหน�าเว(บไซตหร�อไม%ท%านด�ได�ท��เมน� ด�รายการส��งซ�*อ 
คล#กเล�อกท��รห�สการส��งซ�*อเพ��อด�รายละเอ�ยดการส��งซ�*อ

ข�*นตอนการด�รายการส��งซ�*อ

1.Click   ระบบเสร#ม  -> เล�อก ข�อม�ลการส��งซ�*อ  -> เล�อกด�รายการส��งซ�*อ

2. คล#กรห�สการส��งซ�*อ

แสดงรายละเอ�ยดการส��งซ�*อ
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ด#รายการต�ดต$อกล�บ

ในกรณ�ท��ส#นค�าม�การร�บซ�*อ – ขาย อส�งหาร#มทร�พย ขายบ�าน บ�านเช%า คอนโดให�เช%า ขายรถม�อสอง เป(นต�น เพราะส#นค�า
เหล%าน�* เป(นส#นค�าท��ม�ขนาดใหญ% หร�อม�ราคาส�ง บางคร�* งอาจไม%ใช%การซ�*อแบบผ�กขาด ท าให�การคล#กส��งซ�*อผ%านทางระบบรถเข(น อาจ
ไม%เหมาะสม สมาช#กสามารถสร�างแบบฟอรมต#ดต%อกล�บ ได�ท��หน�าส#นค�าตามข�*นตอนข�างต�น

 Webmaster ก(สามารถเข�าตรวจสอบได�ว%าม�ใครต#ดต%อเข�ามาบ�าง ได�ท�� แท(บด�รายการต#ดต%อกล�บ ->  คล#กท��รห�สการต#ดต%อด�
รายละเอ�ยดการต#ดต%อกล�บ

รายการแจ�งโอนเง�น

กรณ�ท��ผ��ส��งซ�*อส#นค�าได�ช าระเง#นเมาแล�วไม%สะดวกแฟกซเอกสารการช าระเง#นย�นย�น  ผ��ส��งซ�*อสามารถกรอกข�อม�ลการช าระ
เง#นเข�ามาท��ฟอรมการย�นย�นช าระเง#นท��หน�าเว(บไซต
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 Webmaster ก(สามารถเข�าตรวจสอบได�ว%าม�ใครต#ดต%อเข�ามาบ�าง ได�ท�� ข�อม�ลการส��งซ�*อ -> รายการแจ�งโอนเง#น-> คล#กหมายเลขการส��งซ�*อ

แบบฟอร=ม

1.  Click เมน�ระบบเสร#ม

2.  Click เล�อกแบบฟอรม

3.  เล�อกแท(บ "แบบฟอรม " และคล#กป"%ม "เพ#�มฟอรม"
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4. ต�*งช��อฟอรมท��ต�องการและคล#ก บ�นท<ก

5. คล#ก กล�บส�%หน�าแบบฟอรม  จากน�*นคล#กท�� "เพ#�มฟ#ลด" เพ��อเพ#�มต�วเล�อกย%อยท��ฟอรมท��ต�องการ

6. จะปรากฎให�เล�อกประเภทต�วเล�อกย%อยท��ต�องการสร�าง ก าหนดรายละเอ�ยดต�วเล�อกย%อยของส#นค�าตามต�องการ และคล#ก 
บ�นท<ก โดยร�ปแบบของช%องกรอกข�อม�ลต�วเล�อกย%อย ม�รายละเอ�ยดด�งน�*
 - Textbox หมายถ<ง ช%องกรอกต�วอ�กษรบรรท�ดเด�ยว เช%น ช��อ นามสก"ล เป(นต�น
 - Email หมายถ<ง ช%องกรอกข�อม�ลท��เป(นอ�เมล
 - Textarea หมายถ<ง ช%องกรอกต�วอ�กษรหลายบรรท�ด เช%น ท��อย�% เป(นต�น
 - Hidden หมายถ<ง ไม%แสดงช%องน�*นในหน�า แต%จะใช�ในการส%งค%าไปด�วย เช%น รห�สของส#นค�า รห�สของบทความ
 - Radio Button หมายถ<ง ป"%มต�วเล�อกท��ผ��ใช�สามารถเล�อกได�ค%าเด�ยว
 - Checkbox หมายถ<ง ป"%มต�วเล�อกท��ผ��ใช�สามารถเล�อกได�มากว%าหน<�งค%า
 - Listbox หมายถ<ง รายการท��แสดงให�ผ��ใช�เล�อก
 - All Country หมายถ<ง รายช��อประเทศท�*งหมด
 - State(USA) หมายถ<ง รายช��อเม�องท�*งหมดในประเทศสหร�ฐอเมร#กา 
 - Province(Thailand) หมายถ<ง รายช��อจ�งหว�ดท�*งหมดในประเทศไทย
 - Date หมายถ<ง ว�นท��
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 - Date Time หมายถ<ง ว�นท��และเวลา

6. การแสดงผลแบบฟอรมเม��อสร�างเสร(จ

ว#ธ�การน าแบบฟอรมต�วเล�อกย%อยมาใช�ก�บส#นค�า ม�ข�*นตอนด�งน�*ค%ะ

1. เล�อกเมน�ระบบเสร#ม " คล#ก "จ�ดการส#นค�า" จากน�*นคล#กท��หมวดส#นค�าท��ต�องการ และคล#ก "เพ#�มส#นค�า" หร�อ คล#กแก�ไขส#นค�าท��
ต�องการ
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2. ท��ห�วข�อ "ต�วเล�อกย%อยของส#นค�า" ให�ท%านเล�อก "ใช�ต�วเล�อกย%อย" และท��ห�วข�อ "แบบฟอรมท��สร�างไว�" ให�คล#กเล�อกช��อของแบบ
ฟอรมท��ต�องการใช� จากน�*นคล#ก บ�นท<ก
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การแสดงผลแบบฟอรมต�วเล�อกย%อยของส#นค�าท��หน�าเว(บไซต
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รายงาน  
เป(นการรายงานการส��งซ�*อ  ซ<�ง webmaster สามารถค�นหาการส��งซ�*อได�ง%ายและสะดวกมากข<*น โดยค�นหาจากว�นท��  ยอดการ

ส��งซ�*อ  หร�อหมายเลขการส��งซ�*อ

ค�นหาส�นค�า

เป(นการค�นหาส#นค�าท��ระบบหล�งบ�านเพ#�อด<งกล�บมาแก�ไข  เปล��ยนแปลงข�อม�ล
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      บทท�� 2  การแสดงผลบนหน�าเว9บไซต=

Dynamic Layout  ค�อ ร�ปแบบการแสดงผลอ#สระ (Dynamic Layout) เป(นเมน�ท��สมาช#กเป(นผ��ก  าหนดว%าต�องการแบ%งการ
จ�ดเร�ยงหน�าเว(บไซตอย%างไร ต�องการแบ%งก��คอล�มน ต�องการให�เมน�หร�อหมวดหม�%ใดข<*นก%อน-หล�ง วางร�ปไว�ด�านซ�าย ขวา หร�อตรง
กลาง เพ��อให�เว(บไซตม�เอกล�กษณ ม�ร�ปแบบน%าสนใจ และไม%ซ * าแบบใคร

1. คล#กท��เมน� เล�อกจ�ดการเว(บไซต

2. เล�อกร�ปแบบเลเอาท

3. เข�าส�%ส%วนของการเล�อก Layout ให�คล#กป"%ม เล�อกใช� ท�� Layout ID: 99 ซ<�งเป(น Dynamic Layout
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 การสร�าง/จ�ดการ Window

ร�ปแบบ Dynamic Layout น�*น สามารถออกแบบการแสดงผลของหน�าแรกได� โดยการเพ#�ม Window เข�าไป  โดยเป(นการ
น าเสนอข�อม�ลเก��ยวก�บกล"%มบทความมาแสดง

• การเพ#�ม Window  แบบ 1 คอล�มท 

สร�างโดยเล�อกท��  เพ#�ม 1 column  แล�วคล#กท��  add  จะม�หน�าต%าง  windows Internet Explorer ปรากฎ ข<*นข�อความ เพ#�ม
คอล�มน  ย�นย�น  ให�กดท��ป"%ม OK    ตามด�วยย�อนกล�บ

ระบบจะแสดง Window ส าหร�บการเพ#�มข�อม�ล
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แก�ไข ใช�ส าหร�บเปล��ยนเส�นขอบ และเปล��ยนส�พ�*นหล�งของ Window

• เส�น : ใช�เล�อกเส�นขอบของ Window ให� แสดง/ไม%แสดง

• ส�พ�*นหล�ง : ใช�เล�อก หร�อเปล��ยนส�พ�*นหล�งของ Window   โดยจะม�ตารางส�แสดงด�งน�*

จ�ดร�ปแบบเร�ยบร�อยแล�ว คล#ก บ�นท<ก แล�วคล#ก กล�บหน�าหล�ก

ลบ  ใช�ส าหร�บลบ Window 

คล#ก ลบ  ม�หน�าต%าง  windows Internet Explorer ปรากฎ ข<*นข�อความต�องการลบหน�าต%าง  window 1 เด��ยวน�*  ! ซ<�งโมด�ลลท�*งหมด
จะถ�กลบโดยอ�ตโนม�ต#!  ย�นย�น??  ให�กดท��ป"%ม OK    ตามด�วยย�อนกล�บ
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• เพ#�ม Window  แบบ 2 คอล�มน      

สร�างโดยเล�อกท��  เพ#�ม 2 column   ก าหนดร�ปแบบการแสดงผลท��ปรากฎข<*นมา

 Left / Right: เป(นเคร��องม�อส าหร�บก าหนดความกว�างของ Window ในฝ��งซ�ายและขวา 

 Type: เป(นต�วก าหนด หน%วยของความกว�าง ม�ให�เล�อก percent /pixels 

เส�น: ใช�เล�อกเส�นขอบของ Window ให� แสดง/ไม%แสดง 

จ�ดร�ปแบบเร�ยบร�อยแล�ว คล#กท��  add จะม�หน�าต%าง  windows Internet Explorer ปรากฎ ข<*นข�อความ เพ#�มคอล�มน  ย�นย�น  ให�กดท��
ป"%ม OK    ตามด�วยย�อนกล�บ                                                             
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➢ ความกว�างรวมต�องไม%เก#น 570 Pixels ใน Template ขนาด 800 X 600 

➢ ความกว�างรวมต�องไม%เก#น 700 Pixels ใน Template ขนาด 1024 X 768 

ระบบจะแสดง Window ส าหร�บการเพ#�มข�อม�ล

แก�ไข ใช�ส าหร�บเปล��ยน เส�นขอบ และส�พ�*นหล�งของ Window
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• ความกว�างด�านซ�าย : ใช�ก าหนดความกว�างของ Window ด�านซ�าย

• ความกว�างด�านขวา : ใช�ก าหนดความกว�างของ Window ด�านขวา 

• ชน#ดความกว�าง : เป(นต�วก าหนด หน%วยของความกว�าง ม�ให�เล�อก percent /pixels

• พ�*นหล�งด�านซ�าย : ใช�เล�อก หร�อเปล��ยนส�พ�*นหล�งของ Window ด�านซ�าย

• พ�*นหล�งด�านขวา : ใช�เล�อก หร�อเปล��ยนส�พ�*นหล�งของ Window ด�านขวา

• แสดงเส�น: ใช�เล�อกเส�นขอบของ Window ให� แสดง/ไม%แสดง

เม��อแก�ไขเร�ยบร�อยแล�ว คล#กท��  บ�นท<ก แล�วคล#ก กล�บหน�าหล�ก

ลบ  ใช�ส าหร�บลบ Window 

คล#ก ลบ  ม�หน�าต%าง  windows Internet Explorer ปรากฎ ข<*นข�อความต�องการลบหน�าต%าง  window 1 เด��ยวน�*  ! ซ<�งโมด�ล
ท�*งหมดจะถ�กลบโดยอ�ตโนม�ต#!  ย�นย�น??  ให�กดท��ป"%ม OK    ตามด�วยย�อนกล�บ
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การสร�าง/จ�ดการ Catalog

สามารถออกแบบการแสดงผลของหน�าแรกได� โดยการเพ#�ม Window เข�าไป  โดยเป(นการน าเสนอข�อม�ลเก��ยวก�บส#นค�า
ต%างๆ ท��ท%านได�ท าการจ�ดการไว�เร�ยบร�อยแล�ว

1.คล#กเล�อกท�� Add Catalog ใน Window  ท��ต�องการจะท าการแสดงส#นค�า
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2.ปรากฎหน�าต%าง  E-Catalog Layout  ให�เล�อกหมวดหม�%ท��ต�องการแสดง โดยคล#กท��ล�กศร  เล�อกหมวดหม�%ท��แสดง  

3.หน�าจอปรากฎ  ร�ปแบบ  ขนาดภาพหน�าแรก  เส�นกรอบ  ห�วข�อท��แสดง  จ านวนรายการ  รายการต%อแถว  ให�ท%านเล�อกร�ปแบบตาม
ความเหมาะสม  เม��อท าการเล�อกเร�ยบร�อยแล�ว กดป"%ม บ�นท<ก  
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การแสดงผลในหน�า Window
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การแก�ไข Module

สามารถคล#กท��ป"%ม แก�ไข ของแต%ละ Module  ท��ท%านได� Add Catalog โดยหน�าจอจะปรากฎ ร�ปแบบ  ขนาดภาพหน�าแรก 
เส�นกรอบ  ห�วข�อท��แสดง  จ านวนรายการ  รายการต%อแถว  ให�ท%านแก�ไขอ�กคร�* งแล�วกดท�� บ�นท<ก

การจ�ดวางรายการส�นค�าท��เมน#ย$อย

ในระบบ Vela commerce สามารถแยกหมวดหม�%ของส#นค�าออกเป(น 10 ร�ปแบบ

• สร�างล#งคไปย�งหน�าตะกร�าส#นค�า

• แสดงหมวดหม�%ส#นค�าท� �วไป

• แสดงหมวดหม�%ส#นค�าตามย��ห�อ

• สร�างล#งคไปย�งหมวดหม�%ท��ต�องการ

• สร�างฟอรมค�นหาส#นค�า

• สร�างล#งคไปย�งหน�าตรวจสอบสถานะการส��งซ�*อ

• สร�างล#งคไปย�งหน�าย�นย�นการโอนเง#น 

• สร�างล#งคไปย�งหน�าประว�ต#การซ�*อส#นค�า

• สร�างเมน�pull down ตามย��ห�อส#นค�า(Brand)โดยอ�ตโนม�ต#
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• สร�างเมน� pull down ตามหมวดหม�%ส#นค�าโดยอ�ตโนม�ต#

โดยท%านสามารถคล#กท�� เมน#ระบบจ�ดการเว9บไซต= เล�อก จ�ดการเมน#  เล'อกก0าหนดเมน#ย$อย   เล�อกล�กษณะการล#งคท��
ต�องการได�ท�� เพ#�ม - เล�อกร�ปแบบของล#งค  เม��อเล�อกเร�ยบร�อยให�คล#กท�� เพ��ม อ�กคร�* ง

แสดงตะกร�าส�นค�า

เป(นการแสดงจ านวนส#นค�า และราคาส#นค�าท��อย�%ในตะกร�าส#นค�า  รวมถ<งสามารถเร�ยกด�ส#นค�าท��ได�ส��งซ�*อและการช าระเง#น
ได�ท��หน�าน�* เพ��อความสะดวก  รวดเร(วในการช าระเง#นให�ก�บล�กค�า

แสดงหมวดหม#$ส�นค�าท��วไป

เป(นการรวบรวมหมวดหม�%ส#นค�าท�*งหมดมาแสดงท��หน�าเว(บไซตโดยจะด<งข�อม�ลหมวดหม�%บนส"ดซ<�งจะม�การแยก

ว%าแต%ละหมวดหม�%ม�ส#นค�าย��ห�อใดบ�าง แต%ละย��ห�อม�ส#นค�าก��ช#*น

แสดงหมวดหม#$ส�นค�าตามย��ห�อ

เป(นการด<งข�อม�ลมาจากย��ห�อส#นค�าท��ท%านได�ท าการใส%ข�อม�ลในข�*นตอนการเพ#�มส#นค�า 
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สร�างล�งค=ไปย�งหมวดหม#$ท��ต�องการ

เป(นการสร�างล#งคไปย�งหมวดหม�%ท��ต�องการจะแสดงท��หน�าเว(บไซตโดยการแสดงจะม�ล�กษณะ Text Link เม��อคล#กไปย�ง
ห�วข�อน�*นก(จะแสดงหมวดหม�%ส#นค�าข<*นมา

สร�างฟอร=มค�นหาส�นค�า

เป(นการสร�างล#งคไปย�งฟอรมค�นหาส#นค�า  เพ��อค�นหาส#นค�าท��ต�องการทราบรายละเอ�ยด  ในการค�นหาส#น�าผ��กรอกสามารถ
ค�นหาได�จาก  ช��อส#นค�า , รห�สส#นค�า , รายละเอ�ยดย%อ, รายละเอ�ยดท�*งหมด  

การแสดงผลการค�นหาส#นค�า  
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สร�างล�งค=ไปย�งหน�าตรวจสอบสถานะการส��งซ'1อ 
เป(นการสร�างล#งคไปย�งฟอรมตรวจสอบสถานะ order ห�วข�อท��สร�างข<*นจะแสดงท��หน�าเว(บไซตโดยการแสดงจะม�ล�กษณะ 

Text Link เม��อคล#กไปย�งข<*นมาฟอรมตรวจสอบสถานะ order  สามารถสร�างได�ท�*ง เมน�หล�กและเมน�ย%อย เม��อผ��ส��งซ�*อท��ต�องการ
ตรวจสอบเข�าไปตรวจ ก(ให�ใส% order ID ลงไป แล�วจะแสดง status ของ order น�*นข<*นมา 

สร�างล�งค=ไปย�งหน�าย'นย�นการโอนเง�น 
เป(นการสร�างล#งคไปย�งฟอรมการย�นย�นการช าระเง#น  ห�วข�อท��สร�างข<*นจะแสดงท��หน�าเว(บไซตโดยการแสดงจะม�ล�กษณะ 

Text Link เม��อคล#กไปย�งข<*นมาฟอรมการย�นย�นการช าระเง#น สามารถสร�างจากเมน�หล�กและเมน�ย%อย เพ��อล#งคไปย�ง form การช าระ
เง#น และสามารถ แก�ไข form ได�เอง  จาก dynamic form ในการจ�ดการ form 
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การสร%ปรายการส�นค�าท��ส��งซ'1อ
เม��อสมาช#กได�ม�การเข�ามาส��งซ�*อส#นค�า  สมาช#กสามารถด�รายละเอ�ยดการส��งซ�*อส#นค�าได�จาก  รายละเอ�ยดส#นค�าในตะกร�า

ของท%าน ซ<�งท%านสามารถด�  รห�สส#นค�า  รายการส#นค�า  จ านวน  ราคา/หน%วย  ขนส%ง/หน%วย  ราคารวม  เม��อสมาช#กเช(ครายละเอ�ยด
เร�ยบร�อยแล�ว  คล#กท�� checkout เพ��อไปส�%หน�าการกรอก  สถานท��จ�ดส%งส#นค�า และ ท��อย�%ในการออกใบเสร(จ  เม��อกรอกข�อม�ลเร�ยบร�อย
แล�ว ให�เล�อก ว#ธ�การช าระเง#น
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บทท�� 3 การจดทะเบ�ยนผ#�ประกอบการพาณ�ชย=อ�เล9กทรอน�กส=

กองพาณ#ชยอ#เล(กทรอน#กส เป(นหน%วยงานท��ร�บผ#ดชอบในการส%งเสร#มและสน�บสน"นพาณ#ชย อ#เล(กทรอน#กส เพ��อเพ#�มและ
ขยายช%องทางการตลาดให�แก%ผ��ประกอบการ จากการด าเน#นงานท��ผ%านมาพบว%า พาณ#ชยอ#เล(กทรอน#กสของประเทศไทยย�งไม%เป(นท��
แพร%หลายมากน�ก สาเหต"หน<�งเก#ดจากการขาดความน%าเช��อถ�อของผ��ประกอบการ ท าให�ผ��บร#โภคขาดความม��นใจ เพราะไม%สามารถร��
หร�อทราบได�ว%าผ��ประกอบการเป(นใคร อย�%ท��ไหน กรณ�ม�ป�ญหาหร�อข�อพ#พาทต%าง ๆ ไม%สามารถตรวจสอบการม�ต�วตนของผ��ประกอบ
การได� 

ผ#�ม�หน�าท��จดทะเบ�ยนพาณ�ชย=อ�เล9กทรอน�กส=

ค�อ บ"คคลธรรมดาและน#ต#บ"คคลท��ม�สถานประกอบการต�*งอย�%ในประเทศไทย ซ<�งประกอบพาณ#ชยก#จในเช#งพาณ#ชยอ�นเป(น
อาช�พปกต# ด�งน�*

1. ซ�*อขายส#นค�าหร�อบร#การ ผ%านระบบเคร�อข%ายอ#นเทอรเน(ต ได�แก% บ"คคลท��ม�เว(บไซตเพ��อท าการซ�*อขายส#นค�าหร�อบร#การ 

2. บร#การอ#นเทอรเน(ต (ISP : Internet Service Provider) 

3. ให�เช%าพ�*นท��ของเคร��องคอมพ#วเตอรแม%ข%าย (Web Hosting) 

4. บร#การเป(นตลาดกลางในการซ�*อขายส#นค�าหร�อบร#การ โดยว#ธ�การใช�ส��ออ#เล(กทรอน#กสผ%านระบบเคร�อข%ายอ#นเทอรเน(ต (e-
Marketplace) 

เอกสารท��ต�องใช�ประกอบการจดทะเบ�ยน

               1.    ค าขอจดทะเบ�ยนพาณ#ชย (แบบ ทพ.) และ รายละเอ�ยดเก��ยวก�บเว(บไซต (เอกสารแนบ)

               2.    ส าเนาบ�ตรประจ าต�ว

                    - กรณ�บ"คคลธรรมดา ได�แก% ส าเนาบ�ตรประจ าต�วประชาชน

                    - กรณ�น#ต#บ"คคล ได�แก% ส าเนาบ�ตรประจ าต�วผ��จ�ดการของห�างห"�นส%วน หร�อของกรรมการผ��ม�อ านาจของบร#ษ�ทจ าก�ดหร�อ
บร#ษ�ทมหาชนจ าก�ด (ไม%ต�องแนบหน�งส�อร�บรองการจดทะเบ�ยนเป(นน#ต#บ"คคล)

                3.    หน�งส�อมอบอ านาจ (ถ�าม�)

                4.    หน�งส�อช�*แจง (กรณ�ย��นล%าช�าหร�อเก#นก าหนด)

ก0าหนดเวลาการย'�นค0าขอจดทะเบ�ยน

 ผ��ประกอบการพาณ#ชยอ#เล(กทรอน#กส ท��ย�งไม%ได�จดทะเบ�ยนพาณ#ชย ให�ย��นขอจดทะเบ�ยนให�แล�วเสร(จภายใน 30 ว�น น�บแต%
ว�นเร#�มประกอบการ 

ต�วอย$างเว9บไซต=ประเภทซ'1อขายส�นค�าหร'อบร�การท��ต�องจดทะเบ�ยน

-  ม�ระบบการส��งซ�*อ เช%น ระบบกรอกฟอรม ระบบตะกร�า e-mail หร�ออ��น ๆ 
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-  ม�ระบบการช าระเง#น ออฟไลน หร�อ ออนไลน เช%น การโอนเง#นผ%านระบบบ�ญช� การช าระด�วยบ�ตรเครด#ต หร�อ e-cash , e-wallet 
เป(นต�น เป(นต�น

-  ม�ระบบสม�ครสมาช#ก เพ��อร�บบร#การข�อม�ลหร�ออ��น ๆ โดยม�การค#ดค%าใช�จ%าย (ถ�อเป(นการขายบร#การ) เช%น บร#การข%าวสาร/บทความ/
หน�งส�อ การร�บสม�ครงานผ%านทางอ#นเทอรเน(ต เป(นต�น 

-  ม�ว�ตถ"ท��ประสงคหล�กในการร�บจ�างโฆษณาส#นค�าหร�อบร#การของผ��อ��น และม�รายได�จากการโฆษณาน�*น

-  ร�บจ�างออกแบบเว(บไซต หร�อเพ�ยงโฆษณาว%าเป(นผ��ร�บจ�างออกแบบเว(บไซต เพราะถ�อว%าการออกแบบเว(บไซตน�*นม�ช%องทางการค�า
ปกต#บนอ#นเทอรเน(ต

-  เว(บไซตให�บร#การเกมสออนไลนท��ค#ดค%าบร#การจากผ��เล%น (เจ�าของเว(บไซตต�องจดทะเบ�ยน)

-  เว(บไซตท��ม�การส%งมอบส#นค�าหร�อบร#การผ%านทางเคร�อข%ายอ#นเทอรเน(ต เช%น การ Download โปรแกรม เกมส Ringtone 
Screensaver SMS เป(นต�น

ต�วอย$างเว9บไซต=ประเภทซ'1อขายส�นค�าหร'อบร�การท��ไม$ต�องจดทะเบ�ยน

-  ม�เฉพาะหน�าร�านโชวส#นค�าของตนเอง แต%ท าการค�าในช%องทางปกต# (ไม%ใช%อ#นเทอรเน(ต) แม�จะม�ข�อความแจ�งว%าให�ต#ดต%อได� เช%น 
สนใจโทร.ต#ดต%อ… หร�อ สอบถามรายละเอ�ยดเพ#�มเต#มท�� ….

-  การโฆษณาส#นค�าของตนเอง โดยล�กษณะของการโฆษณาน�*นไม%ใช%ว�ตถ"ท��ประสงคหล�กของก#จการและไม%ใช%ช%องทางค�าปกต# แม�
จะม� banner ของผ��อ��นมาต#ดและม�รายได�จาก banner ก(ตาม

-  การประชาส�มพ�นธหร�อเผยแพร%ข�อม�ลแก%สมาช#กหร�อบ"คคลท��วไป โดยไม%ค#ดค%าใช�จ%ายหร�อบร#การ เช%น เพ��อการสอน ประกาศร�บ
สม�ครงาน

-  การประชาส�มพ�นธข�อม�ลเก��ยวก�บบร#ษ�ท หร�อส#นค�า

-  เว(บไซตส%วนต�ว (ส%วนบ"คคล) ท��สร�างข<*นเพ��อเผยแพร%ข�อม�ลส%วนต�ว การงาน การศ<กษา หร�อความสนใจส%วนต�ว 

-  เว(บไซตท��เป(นส��อกลางด�านข�อม�ล โดยม�จ"ดประสงคในการแลกเปล��ยนข�อม�ล โดยไม%ม�การเส�ยค%าสมาช#กหร�อ ค%าใช�จ%ายใด ๆ

-  ร�านอ#นเทอรเน(ตท��ให�บร#การในการเล%น net ท��เจ�าของร�านได�รายได�จากค%าช��วโมงการเล%นอ#นเทอรเน(ต (อ#นเทอรเน(ตคาเฟ%) และ 
เกมสคอมพ#วเตอร ประเภทน�*  เจ�าของร�านอ#นเทอรเน(ตฯ ไม%ต�องจดทะเบ�ยนเป(นผ��ประกอบการพาณ#ชยอ#เล(กทรอน#กส แต%ให�จด
ทะเบ�ยนพาณ#ชย ปกต# (ถ�อเป(นพาณ#ชยก#จธรรมดา ในช%องทางปกต# ไม%ใช% e-Commerce )


