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อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 25/06/2018 

Browser ที่ใช้ : Google Chrome 

  

• ให้ผู้ใช้งานเข้า Link : https://new.fillgoods.co/ 

 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้ทำการกรอก “อีเมล และ รหัสผ่าน” ให้ถูกต้อง จากนั้นให้ทำการ 

 คลิกที่ปุ่ม                                                      เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ 

   

 

 เมื่อทำการ Log in เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าสรุปภาพรวม เป็นหน้าแรก 
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• หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกที่รูปธงชาติ ด้านบนขวามือ ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาที่จะเปลี่ยนได้ 2 ภาษา 

•       TH = ภาษาไทย 

•       EN = ภาษาอังกฤษ 

 ระบบ Fillgoods ประกอบด้วยเมนู 

• ภาพรวม 

• คลังสินค้า 

• ออเดอร์ 

• รายชื่อลูกค้า 

• ศูนย์ช่วยเหลือ 

 ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี่้ 
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 1.   ภาพรวม 
  แสดงภาพรวม สรุปยอดขาย, สรุปคำสั่งซื้อ, ออเดอร์ต่อวัน, สินค้าขายดีต่อวัน, แผนภาพ สินค้าขายดีและช่อง 

 ทางการขาย 

• สรุปยอดขาย 
  สรุปยอดขาย คือ การคำนวนจำนวนเงินที่ขายได้ทั้งหมด โดยจะคำนวนเป็นจำนวนเงินที่ขายได้ของ  

 วันนี้, สัปดาห์นี้, เดือนนี้ 

• สรุปคำสั่งซื้อ 
  สรุปคำสั่งซื้อ คือ จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด ที่ได้รับการยืนยันแล้ว โดยแบ่งเป็นคำสั่งซื้อ วันนี้, สัปดาห์นี้, เดือนนี้ 

  *note จำนวนตัวเลขเป็นผลรวมของคำสั่งซื้อที่มาจากเจ้าของร้าน (Admin) และทีมงาน 
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• ปริมาณการสร้างออเดอร์ (ออเดอร์ต่อวัน) 
  ปริมาณการสร้างออเดอร์ คือ จำนวนของออเดอร์ต่อวัน โดยจะแสดงชื่อของทีมงานที่สร้างออเดอร์               

 และจำนวนออเดอร์ที่สร้างในวันนั้นๆ 

  *note จำนวนตัวเลขเป็นผลรวมของคำสั่งซื้อที่มาจากทีมงานเท่านั้น 

 

 

• สินค้าขายดีวันนี้ 

  สินค้าขายดีวันนี้ คือ รายชื่อสินค้าที่ขายได้มากที่สุดหรือมีการสั่งออเดอร์มากที่สุดในวันนั้นๆ 10 อันดับ 

• แผนภาพสินค้าขายด ี

  แผนภาพสินค้าขายดี คือ แผนภาพแสดงเปอร์เซ็นของสินค้าที่ขายดีในวันนั้นๆ 

• ช่องทางการขาย 

  แผนภาพช่องทางการขาย คือ แผนภาพแสดงเปอร์เซ็นของช่องทางที่ใช้ในการขายสินค้าในวันนั้นๆ 
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ชื่อทีมงาน จำนวนออเดอร์ต่อวัน



 2.   คลังสินค้า 

  คลังสินค้า คือ เมนูที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลสินค้า โดยแบ่งเป็น 2 เมนูย่อย คือ  

• การจัดการสินค้า 

• กู้คืนสินค้า 

  2.1   การจัดการสินค้า 
  ระบบจะแสดงตารางสินค้าที่มีทั้งหมด ซึ่งข้อมูลในตารางประกอบด้วย รูปสินค้า, ชื่อสินค้า, รหัส SKU, ราคา(บาท), 

 น้ำหนัก(กรัม), ประเภทสต๊อก, จำนวนสินค้าในคลัง, จำนวนการจอง, วันที่สร้างสินค้า และปุ่มสำหรับแก้ไข/ลบสินค้า 
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• ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้า โดยพิมพ์ชื่อสินค้า, หมายเลขสินค้า และราคาที่ช่องค้นหา จากนั้นกด Enter 

• ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนการแสดงผลของจำนวนสินค้าในตารางได้ โดยคลิกที่ “จำนวนรายการต่อหน้า” ด้าน

ล่างมุมขวาของตาราง 

 

  2.1.1   เพิ่มสินค้า 

   หากต้องการเพิ่มสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ม                                จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างเพิ่มสินค้า 

  ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของสินค้าที่จะเพิ่มลงไป 

 

 

   เมื่อผู้ใช้กรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม                   เพื่อทำการบันทึก หากต้องการ

  ยกเลิกการเพิ่มสินค้าใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม                    
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  2.1.2   นำรายการสินค้าเข้า 

   ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้า โดยการอัพโหลดไฟล์จาก excel ได้ โดยให้คลิกที่ปุ่ม                                

  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง นำเข้าสินค้า ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม “Choose File” เพื่อเลือกไฟล์ excel ที่ต้องการ

  อัพโหลด 

 

   หากผู้ใช้ต้องการดูตัวอย่างไฟล์ที่ใช้ในการอัพโหลด ให้คลิกที่ ตัวอย่างตารางในการอัพโหลด กรณีที่ผู้ใช้

  เลือกไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม                  เพื่อทำการเพิ่มสินค้า หากต้องการยกเลิกการเพิ่มสินค้าใหม่ 

  ให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” 
 

  2.1.3   เพิ่มลดจำนวนสินค้าในสต๊อก 

   ผู้ใช้สามารถเพิ่มและลบจำนวนของสินค้าในสต๊อกได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม         เพื่อเพิ่มสินค้า และคลิกที่

  ปุ่ม        เพื่อลดจำนวนสินค้า ซึ่งปุ่มทั้งสองจะอยู่ท้ายสุดของตาราง 

  

    

   ระบบจะแสดงหน้าเพิ่ม/ลดสินค้า เพื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลใหม่ลงไป สำหรับในหน้าเพิ่ม/ลดสินค้า 

  ประกอบด้วยข้อมูลชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่มีในปัจจุบัน, ช่องสำหรับใส่จำนวนสินค้า และช่องหมายเหตุ หลังจาก

  กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการ  

  เพิ่ม/ลด สินค้า 

   ปุ่ม เพิ่ม/ลด สินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสต๊อก กรณีที่สินค้านั้นๆไม่ได้นับสต๊อก สองปุ่มนี้จะไม่แสดง

  ขึ้นมาในตาราง 
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  2.1.4   แก้ไขสินค้า 

   หากอยากแก้ไขข้อมูลสินค้า ให้คลิกที่          ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กรอกราย

  ละเอียดของสินค้าเสร็จแล้ว ให้คลิกที่  

 

  2.1.5    ลบสินค้า 

   เลือกสินค้าที่ต้องการลบ โดยการคลิกที่ช่อง Checkbox       ด้านหน้าตาราง (      แสดงถึงสถานะการ

  ถูกเลือก ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม                ระบบจะแสดง popup ยืนยันการลบสินค้าอีกครั้ง ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม ตกลง 

  เพื่อยืนยันการลบ หรือคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการลบสินค้า                          
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  2.2  กู้คืนสินค้า 

  คือหน้ารายการสินค้าที่ถูกลบออกจากเมนูจัดการสินค้า ซึ่งข้อมูลในตารางประกอบด้วย รูปสินค้า, ชื่อสินค้า, รหัส 

 SKU, ราคา(บาท),  น้ำหนัก(กรัม), ประเภทสต๊อก, จำนวนสินค้าในคลัง, จำนวนการจอง, วันที่สร้างสินค้า, วันที่ทำการลบ 

 และปุ่มสำหรับกู้คืน 

 

• หากอยากให้สินค้ากลับคืนสู่คลังสินค้า คลิกที่ปุ่ม          เพื่อทำให้สินค้ากลับคืนสู่คลังสินค้า ระบบจะแสดง 

popup ยืนยันการกู้คืนสินค้าอีกครั้ง ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อตกลงการกู้คืน หรือคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” 

เพื่อยกเลิกการกู้คืนสินค้า  

 

 

• กรณีที่ผู้ใช้ต้องการกู้คืนสินค้าหลายๆชิ้นพร้อมกัน ให้คลิกที่ช่อง Checkbox       ด้านหน้าตาราง (      แสดง

ถึงสถานะการถูกเลือก ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม                           

 

• ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้า โดยพิมพ์ชื่อสินค้า, หมายเลขสินค้า และราคาที่ช่องค้นหา จากนั้นกด Enter 
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• ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนการแสดงผลของจำนวนสินค้าในตารางได้ โดยคลิกที่ “จำนวนรายการต่อหน้า” ด้าน

ล่างมุมขวาของตาราง 

 3.   ออเดอร์ 
  ออเดอร์ คือ เมนูที่ใช้จัดการข้อมูลออเดอร์ทั้งหมด แบ่งเป็น 3 เมนูย่อย ได้แก่  

• รายการออเดอร์ 

• สร้างออเดอร์ 

• กู้คืนออเดอร์ 

  ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยคลิกที่ช่องวันที่ เลือกวันที่ต้องการและคลิก “ตกลง” ระบบ

 จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่สร้างในช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือกเท่านั้น 
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  3.1   รายการออเดอร์ 
  คือ หน้าจัดการเกี่ยวกับออเดอร์ทั้งหมด, แสดงสถานะของแต่ละออเดอร์ รวมทั้ง print และ export ไฟล์เป็น  

 excel ผู้ใช้สามารถสร้างออเดอร์จากเมนูรายการได้ โดยกดที่ปุ่ม                          วิธีการสร้างออเดอร์ผู้ใช้สามารถศึกษา

 ได้จากเมนู สร้างออเดอร์ (อ้างอิงเมนู 3.2) 

• สามารถค้นหาโดยใช้เลขออเดอร์, เลขแทร็คกิ้ง, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, สถานะการจ่ายเงิน, สถานะการปริ้นท ์จาก

นั้นกด Enter 

• เมนูนี้มี Tab ย่อยทั้งหมด 6 Tab ประกอบด้วย แสดงรายการทั้งหมด 1 Tab และสถานะอีก 5 Tab 

 

  ผู้ใช้สามารถศึกษาคำอธิบายของสถานะต่างๆได้ โดยการคลิกปุ่ม         ซึ่งอยู่หลัง tab สถานะ “สำเร็จ” 

  3.1.1    Tab ทั้งหมด 

   คือ ตารางแสดงข้อมูลออเดอร์ทุกสถานะในเมนูออเดอร์ 
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• ดูข้อมูลของรายการสั่งซื้อ 

   ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่ม         ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆด้านล่าง 

 

• แก้ไขรายการสั่งซื้อ 

   ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายการสั่งซื้อ โดยการคลิกที่ปุ่ม         ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้

  กรอกราย ละเอียดของออเดอร์เสร็จแล้ว ให้คลิกที่                        

  *note : สามารถแก้ไขได้เฉพาะสถานะ รอดำเนินการ และ เตรียมตัวส่ง 

  *note : การแก้ไขรายการสั่งซื้อสามารถทำได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น 
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• ลบรายการสั่งซื้อ 

   โดยให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม         ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม 

  ซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือ เพื่อทำการลบรายการสั่งซื้อนั้น 

  *note : สามารถแก้ไขได้เฉพาะสถานะ รอดำเนินการ และ เตรียมตัวส่ง 

  *note : การแก้ไขรายการสั่งซื้อสามารถทำได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น 

• คัดลอกรายการสั่งซื้อ 

   คัดลอกรายละเอียดการสั่งซื้อออกไปใช้ เช่น ส่งให้ลูกค้าทางแชท โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์รายละเอียดใหม่ 

  โดยข้อมูลที่ผู้ใช้คัดลอกไป ประกอบด้วย เลขออเดอร์, รายการสินค้า, ยอดรวม, การขนส่ง, วิธีการชำระเงิน และ

  ชื่อ - ที่อยู่ลูกค้า 
    

  ตัวอย่างข้อมูลที่คัดลอก 

 

 

   การคัดลอกรายการสั่งซื้อให้คลิกที่ปุ่ม         เพื่อทำการคัดลอก หลังจากคัดลอกรายการสั่งซื้อนี้เสร็จ

  แล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว  
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• ปริ้นท์รายการสั่งซื้อ 

   กรณีที่ผู้ใช้ต้องการปริ้นท์รายการสั่งซื้อ ให้คลิกที่ช่อง Checkbox       ด้านหน้าตาราง (       แสดงถึง

  สถานะการถูกเลือก ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม                   เลือกคำสั่งที่ต้องปริ้นท์ประกอบด้วย  

    

   Shipping Label คือ ปริ้นท์เพื่อเอาใบไปติดที่พัสดุที่จะทำการจัดส่ง ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม 

  เพื่อทำการเปลี่ยนสถานะการปริ้นท์ ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์ต่อหน้าได้ โดยกดที่ช่อง 

  ตัวเลขด้านหลังปุ่มทำเครื่องหมายว่าปริ้นท์แล้ว กำหนดการพิมพ์ต่อหน้าที่ 1 ออเดอร์ และ 4 ออเดอร์ 

 

   หลังจากจัดหน้ากระดาษเสร็จแล้ว และต้องการปริ้นท์ให้คลิกที่ปุ่ม 

   *note : หากต้องการปริ้นท์ 4 ออเดอร์ต่อหน้า สินค้าไม่ควรเกิน 6 ชิ้นต่อออเดอร ์
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เลือกจำนวนการปริ้นท์ 1 ออเดอร์ต่อหน้ากระดาษ

เลือกจำนวนการปริ้นท์ 4 ออเดอร์ต่อหน้ากระดาษ



   Stock Checklist คือ ปริ้นท์เพื่อเช็คจำนวนสินค้า (ตามออเดอร์ที่ได้เลือกมา) คลิกที่ปุ่ม                   

  เพื่อพิมพ์เอกสาร 

 

   Carrier Manifest คือ ปริ้นท์รายการการขนส่ง (ตามออเดอร์ที่ได้เลือกมา) คลิกที่ปุ่ม                   

  เพื่อพิมพ์เอกสาร 

 

• ส่งออกเป็นไฟล์ excel 

   เลือกออเดอร์ที่ต้องการ Export โดยคลิกที่ช่อง Checkbox       ด้านหน้าตาราง (      แสดงถึงสถานะ

  การถูกเลือก ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม                    เลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการ โดยคลิกที่ชื่อชนิดของไฟล์ จากนั้น

  ไฟล์ Excel จะถูก download อัตโนมัติ 
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  3.1.2    Tab รอดำเนินการ 

   หลังจากที่สร้างรายการสั่งซื้อเสร็จ สถานะของออเดอร์จะเป็นรอดำเนินการ สถานะนี้จะคล้ายๆการที่ผู้ใช้

  จัดเตรียมของที่ได้รับออเดอร์มา, แพ็คของ, รอลูกค้าโอนเงิน เป็นต้น ซึ่งจะแสดงอยู่ใน Tab นี้ โดยแบ่งข้อมูลตาม  

• เก็บเงินลายทาง 

• รอโอนเงิน 

• โอนเงินแล้ว 

• เคลม 

• ข้อมูลรวมทั้งหมด (ไม่แบ่งสถานะ) 

 

   ช่องทางการชำระเงินที่เป็นการโอนเงิน                            สามารถกด         เพื่อดูข้อมูลการชำระ

  เงินและรูปสลิปบิลได้ 
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   หากจะเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อเป็น เตรียมตัวส่ง ให้กดเลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 

  โดยคลิกที่ช่อง Checkbox       ด้านหน้าตาราง (      แสดงถึงสถานะ การถูกเลือก ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

  เลือก “จากที่เลือก” คือ ย้ายข้อมูลที่เลือกไปยังสถานะเตรียมตัวส่ง, สามารถเลือกเปลี่ยนสถานะจากการอัพโหลด

  ไฟล์ excel ได้ โดยเลือกที่ “จากไฟล์ Excel” 

   *note : กรณีที่ผู้ใช้ต้องการดูตัวอย่างไฟล์ Excel สามารถคลิกที่ปุ่ม “ตัวอย่างไฟล์ Excel” ได้ 

   หลังจากที่ย้ายสถานะเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง popup ผลการเตรียมตัวส่งขึ้นมา 
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  3.1.3    Tab เตรียมตัวส่ง 

   หลังจากเปลี่ยนสถานะจากรอดำเนินการ ข้อมูลจะมาอยู่ใน Tab เตรียมตัวส่ง เป็นการที่ผู้ใช้แพ็คของ 

  เสร็จแล้วและเตรียมตัวจะจัดส่งให้กับทางขนส่ง 

 

   หากจะเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อเป็น พร้อมจัดส่ง ให้กดเลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 

  โดยคลิกที่ช่อง Checkbox       ด้านหน้าตาราง (      แสดงถึงสถานะ การถูกเลือก ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

  เลือก “จากที่เลือก” คือ ย้ายข้อมูลที่เลือกไปยังสถานะพร้อมจัดส่ง, สามารถเลือกเปลี่ยนสถานะจากการอัพโหลด

  ไฟล์ excel ได้ โดยเลือกที่ “จากไฟล์ Excel”    

   *note : กรณีที่ผู้ใช้ต้องการดูตัวอย่างไฟล์ Excel สามารถคลิกที่ปุ่ม “ตัวอย่างไฟล์ Excel” ได้ 

    

   หากมีออเดอร์ที่สินค้ามีน้ำหนัก 0 กก. ระบบจะแสดง pop up ให้ผู้ใช้แก้ไขน้ำหนักที่แท้จริงของสินค้า

  เพราะหากน้ำหนักน้อยกว่าความเป็นจริง ทางผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มได้ หลังจากยืนยันเรื่องน้ำหนักสินค้าแล้ว

  ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบข้อมูลก่อนการจัดส่งให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กรณีที่ข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้

  ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม พร้อมจัดส่ง หากข้อมูลไม่ถูกและต้องการแก้ไขคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก ระบบจะกลับไปที่หน้าออเดอร์ 

  เตรียมตัวส่งอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูล หากข้อมูลไปอยู่ที่ Tab พร้อมจัดส่งแล้วผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้                      

   *note : หากยังมีรายการที่ยังไม่ได้ปริ้นท์ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน 
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   หลังจากคลิกปุ่ม “พร้อมจัดส่ง” แล้ว ระบบแสดงหน้าผลการจัดส่ง ซึ่งจะแสดงออเดอร์ที่สำเร็จจำนวน

  เท่าไหร่ หรือ ล้มเหลวจำนวนเท่าไหร่ และสร้างเลขแทร็คกิ้งให้ เฉพาะช่องทางการขนส่งที่เป็น SCG เท่านั้น ส่วน

  ช่องทางการขนส่งอื่นๆ จะไม่ได้สร้างเลขแทร็คกิ้งให้ แต่จะเปลี่ยนสถานะเป็น พร้อมจัดส่ง และไปอยู่ใน Tab  

  พร้อมจัดส่ง เช่นเดียวกับ SCG 

    

  3.1.4    Tab พร้อมส่ง 

   รายการสั่งซื้อที่พร้อมจัดส่ง และให้ทางขนส่งมารับสินค้าได ้

   ช่องทางการขนส่งที่ไม่ใช่ SCG จะไม่มีเลขแทร็คกิ้งให้ การขนส่งที่เป็น SCG สามารถตรวจดูสถานะการ--

  ส่งของได้ โดยคลิกที่ “เลขแทร็คกิ้ง” ระบบจะแสดง New Tab ที่เป็นเว็ปตรวจเช็คสถานะของ SCG ให้ 
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   จากนั้นหากจะเปลี่ยนสถานะเป็น อยู่ในระหว่างการจัดส่ง ให้กดเลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการเปลี่ยน

  สถานะ โดยคลิกที่ช่อง Checkbox       ด้านหน้าตาราง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม                         หลังจากที่ย้าย 

  สถานะเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง popup ผลการจัดส่งสินค้าที่เรียบร้อยแล้วขึ้นมา 

      

  3.1.5    Tab อยู่ในระหว่างจัดส่ง 

   รายการสั่งซื้อที่อยู่ในระหว่างการจัดส่ง โดยจะแยกตามสถานะการจัดส่งดังนี้ 

• ขนส่งรับสินค้าเข้าคลังแล้ว 

• พัสดุกำลังนำส่ง 

• ส่งไม่สำเร็จ 

• ข้อมูลรวมทั้งหมด (ไม่แบ่งสถานะ) 

   เมื่อสินค้าได้รับการส่งเรียบร้อยแล้วจะถูกย้ายไปอยู่ที่สถานะสำเร็จ 
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  3.1.6    Tab สำเร็จ 

   รายการสั่งซื้อที่ทำการส่งสำเร็จแล้ว โดยจะแยกตามสถานะการส่งตามนี้ 

• ส่งสำเร็จแล้ว 

• ถูกตีกลับ 

• เงินเข้าระบบแล้ว 

• ข้อมูลรวมทั้งหมด (ไม่แบ่งสถานะ) 

   *note : รายการสั่งซื้อที่ถูกลบ จะอยู่ในเมนู “กู้คืนออเดอร์” 

  3.2   สร้างออเดอร์ 

  ผู้ใช้สามารถสร้างรายการสั่งซื้อได้ 2 วิธี คือ  

   1. คลิกที่ปุ่ม                           ซึ่งจะอยู่ด้านบนตารางในเมนูรายการ (อ้างอิงหัวข้อ 3.1) 

   2. คลิกที่เมนู สร้างออเดอร์ 

  ซึ่งระบบจะนำผู้ใช้มายังหน้า สร้างรายการสั่งซื้อ เดียวกัน 
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  ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องกรอกเพื่อสร้างรายการสั่งซื้อประกอบด้วย 

   1.   ตัวแทน : สามารถพิมพ์ค้นหา ด้วยชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ ของตัวแทนนั้นๆได้  

    

   หลังจากเลือกตัวแทนแล้ว และกดปุ่ม          ที่อยู่ด้านหลังช่องตัวแทนจะเป็นการ lock ตัวแทน  

   (          แสดงสถานะ lock แล้ว) เพื่อใช้ในการสร้างรายการสั่งซื้อครั้งต่อไป ระบบจะเลือกตัวแทนนี้ค้าง

   ไว้ แต่ถ้ากดรีเฟรชจะหายไป 

   * note : ถ้าปิดระบบตัวแทนไว้ จะไม่สามารถเลือกระบบตัวแทนได้ (สามารถเปิด-ปิด ระบบตัวแทนใน

   เมนูจัดการตัวแทน) 

   

   

   2.   ช่องทางการติดต่อ : เลือกช่องทางที่ลูกค้าติดต่อ และกรอกลิ้งค์หรือช่องทางการติดต่อลูกค้า 
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   3.   รายละเอียดลูกค้า : กรอกข้อมูลของลูกค้า (หากเป็นลูกค้าเก่าที่เคยสร้างออเดอร์ไว้ เมื่อผู้ใช้พิมพ์

   ข้อมูลที่ช่องชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ ระบบจะแสดงข้อมูลเก่าที่เคยสร้างไว้ขึ้นมา ทำให้สามารถกดเลือก 

   ข้อมูลของลูกค้าคนนั้นได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่) รายละเอียดลูกค้าประกอบด้วย  

- ชื่อลูกค้า 

- ที่อยู่ 

- เบอร์โทรศัพท์ 

- เบอร์โทรศัพท์สำรอง 

- ตำบล 

- อำเภอ 

- จังหวัด 

- รหัสไปรษณีย์ 

    เมื่อผู้ใช้พิมพ์ชื่อตำบล, อำเภอ, จังหวัด หรือ รหัสไปรษณีย์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ช่องค้นหาที่อยู่ 

   ระบบจะแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด 
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   *หมายเหต ุ: กรณีที่ผู้ใช้เลือกลูกค้าเก่า ระบบจะแสดงข้อมูลออเดอร์ของลูกค้าที่ได้สร้างล่าสุดขึ้นมา เพื่อ

   ป้องกันการสร้างออเดอร์ซ้ำ และ pop up แจ้งเตือนการสร้างซ้ำ เมื่อคลิกปุ่ม “บันทึก” แต่หากผู้ใช้ 

   ยืนยันจะสร้างออเดอร์ใหม่ที่มีสินค้าชนิดเดียวกันก็สามารถทำได้ โดยคลิก “ตกลง” ที่อยู่ใน pop up 

   แจ้งเตือน  
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แสดงข้อมูลลูกค้าเก่า

เลื่อนหน้าจอลงมา ก่อนเพิ่มสินค้าระบบจะ

แสดงข้อมูลออเดอร์ล่าสุด เพื่อป้องกันการ

สร้างออเดอร์ซ้ำ

ผู้ใช้สามารถสร้างออเดอร์ที่มีข้อมูลเดียวกันได้ 

โดยคลิก “ตกลง” ที่ pop up ยืนยันการสร้าง

ออเดอร์ซ้ำ 

** ผู้ใช้จะได้เลขออเดอร์ใหม่ ที่มีข้อมูลเหมือน

กัน



   4.   เพิ่มสินค้า : เพิ่มสินค้าในรายการสั่งซื้อ โดยให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม                          จากนั้นระบบจะ

   แสดงหน้า เพิ่มสินค้าลงในรายการ  

    ผู้ใช้สามารถเลือกสินค้าโดยคลิกที่ตัวสินค้า หากไม่พบสินค้าที่ต้องการสามารถพิมพ์ค้นหา 

   สินค้าในช่องค้นหาได้ (ค้นหาจาก ชื่อสินค้า, หมายเลขสินค้า และราคา) 

 

    เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้าเสร็จแล้ว จะแสดงผลดังในรูป สามารถกรอกจำนวนที่ต้องการ, ราคา (หาก 

   ต้องการเปลี่ยนราคาใหม่) และ ส่วนลด ได้ หากต้องการ ลบ สินค้าให้คลิกที่ปุ่ม            ด้านท้ายตาราง 

   5.   ช่องทางการขนส่ง : ระบบจะตั้งค่า default ไว้ตามที่ร้านกำหนดไว้ กรณีที่ผู้ใช้ต้องการเลือกช่อง

  ทางการขนส่งเองให้คลิกที่ปุ่ม เลือกเอง และทำการเลือกช่องทางการขนส่งที่ต้องการ 
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หากไม่มีสินค้าที่ต้องการสามารถสร้างสินค้าใหม่ได้  

โดยคลิกปุ่ม                                  ผู้ใช้สามารถศึกษาวิธีการ

เพิ่มสินค้าใหม่ได้จากหัวข้อ 2.1.1



   6.   ช่องทางการชำระเงิน : ช่องทางการชำระเงิน มี 4 ช่องทางให้เลือก ระบบจะตั้งค่า default ไว้ตาม

  ที่ร้านกำหนดไว้ 

  * note : ถ้าเลือก Transfer จะต้องทำการกรอกรายละเอียดต่างๆ ของใบเสร็จด้วย  

  * note : รูปภาพสลิป จะทำการอัพโหลดหรือไม่ ขั้นอยู่กับการตั้งค่าไว้ของร้าน 

 

   7.   หมายเหตุ : ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการสั่งซื้อนี ้

   8.   ส่วนสรุป : หากต้องการคิดค่าส่ง หรือส่วนลดเพิ่มเติม ให้ทำการกรอกจำนวนลงในช่องนั้นๆ จากนั้น

  ระบบจะคำนวนราคา ส่วนลดรวม และ ยอดรวม ให้อัตโนมัติ เมื่อทำการกรอกรายละเอียดรายการสั่งซื้อเสร็จ 

  เรียบร้อย ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกรายการสั่งซื้อ หากต้องการยกเลิก คลิกที่ “กลับ” 
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  3.3   กู้คืนออเดอร์ 
  รายการสั่งซื้อที่ถูกลบจากเมนูรายการจะถูกส่งมาอยู่ในเมนูนี้ ผู้ใช้สามารถกู้คืนรายการสั่งซื้อนั้นๆได้ให้กลับไปอยู่ใน

 รายการ 

 

 

  วิธีการกู้คืนข้อมูล ให้ผู้ใช้เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม           ระบบจะแสดง popup ยืนยันการ

 กู้คืนรายการสั่งซื้อ ให้ผู้ใช้คลิก                   เพื่อกู้คืนข้อมูล หรือคลิก                   เพื่อยกเลิกการกู้คืน วิธีนี้จะสามารถกู้

 คืนรายการสั่งซื้อได้ทีละรายการเท่านั้น ผู้ใช้สามารถกู้คืนรายการสั่งซื้อหลายๆรายการได้ โดยคลิกที่ช่อง Checkbox       

 ด้านหน้าตาราง (           แสดงถึงสถานะการถูกเลือก ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “กู้คืน” 

 4.   รายชื่อลูกค้า 

  แสดงข้อมูลของลูกค้าที่เคยสั่งซื้อของในร้านนี้ ข้อมูลในตารางประกอบด้วย ชื่อลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ลูกค้า, 

ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ และจำนวนออเดอร์ที่สั่ง 
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• สามารถค้นหาโดยใส่ ชื่อ-นามสกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์ได้ ในช่องค้นหา แล้วกด Enter เพื่อทำการค้นหา 

• ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนการแสดงผลของจำนวนสินค้าในตารางได้ โดยคลิกที่ “จำนวนรายการต่อหน้า” ด้านล่าง

มุมขวาของตาราง 

 5.   ศูนย์ช่วยเหลือ 
  ผู้ใช้สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้โดยคลิกที่ปุ่ม “คู่มือการใช้งานระบบ” หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้

 ตามช่องทางดังนี้ 
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 6.   ตั้งค่าผู้ใช ้

  จัดการข้อมูลผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและแก้ไขได้ โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้ ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก “ตั้งค่าผู้ใช้” 

  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่กำลังเข้าใช้งานในขณะนั้น กรณีที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของร้านจะสามารถแก้ไขชื่อจริง,  

 นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และเปลี่ยน Password ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลได้  

  การเปลี่ยน Password ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม                              จากนั้นระบบจะแสดงหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านขึ้นมา 

 ให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้อยู่ลงในช่องแรก และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนในช่องที่สองและสาม จากนั้นคลิก          

 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ               เพื่อยกเลิกการเปลี่ยน Password   

 

  เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้เสร็จแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่                เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่หรือหากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล

 แล้วให้คลิก 

  *note : ผู้ใช้ที่เป็นพนักงานจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีเมลได ้                    
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 7.   จัดการร้านค้า 
  เมนูจัดการร้านค้าที่อยู่ในภายใต้การดูแลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและแก้ไขได้ โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้ ที่มุมขวาบน 

 จากนั้นเลือก “จัดการร้านค้า” 

 

  7.1   เพิ่มร้านค้าใหม่ 

  ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม                            ด้านบนขวาของตารางร้านค้า ระบบจะแสดงหน้าสร้างร้านค้าใหม่ขึ้นมาให้

 ผู้ใช้กรอกข้อมูล โดยข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องกรอกประกอบด้วย รูปภาพ, ชื่อร้านค้า,ประเภทสินค้าที่ขาย, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล,  

 Facebook, Instagram, LINE, ที่อยู่, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล และ รหัสไปรษณีย์ 
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  การสร้างร้านค้าใหม่ผู้ใช้สามารถกำเนิดการเปิดใช้งานระบบได้  4 ระบบคือ 

• อัพโหลดสลิป คือ เลือกว่าจะต้องอัพโหลดสลิปหรือไม่ (สลิปบิลที่อยู่ในเมนูออเดอร์) หากต้องการ

บังคับให้อัพโหลดสลิป ผู้ใช้ต้องคลิกที่ Checkbox        “อัพโหลดสลิป” กรณีที่ไม่ได้เลือกอัพโหลด

สลิป ช่องทางการชำระเงินแบบ Transfer ในเมนูออเดอร์จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ทันที 

 
• เปิดใช้งานระบบตัวแทน คือ เลือกว่าต้องการระบบตัวแทนหรือไม่ (ตัวแทนที่อยู่ในเมนูออเดอร์) หาก

ต้องการให้ใส่ตัวแทนได้ ผู้ใช้ต้องคลิกที่ Checkbox        “เปิดใช้ระบบตัวแทน” กรณีที่ไม่ได้เลือก

ระบบตัวแทน ช่องสำหรับค้นหาตัวแทนของร้านค้านั้นๆจะไม่แสดง 
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• แสดงที่อยู่ผู้ส่งบนใบปะหน้า คือ เลือกว่าจะต้องการแสดงที่อยู่ของผู้ส่งหรือไม่ (Shipping Label ที่อยู่

ในเมนูออเดอร์) กรณีที่ผู้ใช้ต้องการปริ้นท์ Shipping Label และให้แสดงชื่อ/ที่อยู่ผู้ส่ง ให้คลิกที่ 

Checkbox        “แสดงที่อยู่ผู้ส่งบนใบปะหน้า” หากไม่ได้เลือกจะแสดงเพียงชื่อผู้ส่ง/ร้านค้าเท่านั้น 

• ช่องทางการชำระเงิน คือ ผู้ใช้สามารถเลือกตั้งค่า Default ได้ว่าจะแสดง COD หรือ Transfer (ช่อง

ทางการชำระเงินที่อยู่ในเมนูออเดอร์) การกำหนดช่องทางการชำระเงิน จะทำให้ผู้ใช้สร้างออเดอร์ได้

เร็วขึ้น เพราะจะไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกช่องทางการชำระเงินทุกครั้งที่สร้างออเดอร์ที่มีช่องทางการ

ชำระเงินเหมือนกันหลายๆออเดอร์ 
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  เมื่อทำการกรอกข้อมูลร้านค้าเสร็จแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่                เพื่อบันทึกข้อมูล หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกการเพิ่ม

 ร้านค้าให้คลิก 

 

  7.2   แก้ไขร้านค้าใหม่ 

  ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าหรือกำหนดการเปิดใช้งานระบบได้ โดยคลิกที่ปุ่ม         ด้านขวาของตาราง ระบบ

 จะแสดงหน้าแก้ไขร้านค้าขึ้นมาให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูล เมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่                และคลิกที่                 

 เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล         

   

  7.3   ลบร้านค้า 

  การลบร้านค้าผู้ใช้สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม         ด้านขวาสุดของตาราง จากนั้นระบบจะแสดง popup แจ้ง

 เตือนเพื่อยืนยันการลบข้อมูลขึ้นมา ให้ผู้ใช้คลิก                 เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หากร้านค้านั้นๆมีการสร้างออเดอร์ไว้ 

 ระบบจะ แสดง popup ยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง หากผู้ใช้ไม่ต้องการลบร้านค้านั้นๆแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” 

  *note : ในการลบร้านค้าจะไม่สามารถลบร้านค้าที่เราใช้งานอยู่ในขณะนั้นได้ 
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หน้าสร้างออเดอร์



 

  7.4   นำร้านค้าที่ลบแล้วกลับมาใช้งาน 

  ผู้ใช้สามารถนำร้านค้าที่ถูกลบไป กลับมาใช้งานใหม่ได้และออเดอร์ถูกลบไปพร้อมกับร้านค้าก็จะถูกกู้คืนกลับมา

 ด้วย เมื่อผู้ใช้ลบร้านค้าสำเร็จแล้วจากหัวข้อที่ 7.3 ปุ่มในตารางด้านหลังชื่อร้านค้าจะเปลี่ยนเป็นปุ่มกู้คืน         เมื่อผู้ใช้คลิก

 ที่ปุ่มนี้ ร้านค้าจะกลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง 
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 8.   จัดการทีมงาน 
  เมนูจัดการทีมงานภายในร้าน กำหนดบทบาทให้ทีมงานรายนั้นๆ หรือร้านค้าที่ทีมงานจะต้องดูแล ผู้ใช้สามารถดู

 ข้อมูลและแก้ไขได้ โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้ ที่มุมขวาบน  จากนั้นเลือก “จัดการทีมงาน” 

  *note : เมนูนี้จะสามารถเข้าใช้ได้เฉพาะทีมงานที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น 

 

  8.1   สร้างทีมงานใหม่ 

  ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม                           ด้านบนขวาของตารางทีมงาน ระบบจะแสดงหน้าสร้างทีมงานขึ้นมา ให้ผู้ใช้

 กรอกข้อมูลใหม่ โดยข้อมูลประกอบด้วย รูปภาพ, ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน, ชื่อจริง, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์,  

 อีเมล, LINE ID 
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  หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ตารางถัดไปด้านล่างคือร้านค้าที่ทีมงานรายนี้จะต้องจัดการ/ดูแล วิธีการใช้งานคือ 

   1.   ให้ผู้ใช้เลือกร้านค้า โดยคลิกที่ Checkbox        หน้าชื่อร้านค้า 

   2.   เลือกบทบาท บทบาทคือหน้าที่ที่ทีมงานรายนี้จะจัดการกับร้านค้านั้นๆได้ เช่น เป็นพนักงาน หรือ ผู้

  จัดการร้าน 

 

 

  เมื่อทำการกรอกข้อมูลทีมงานเสร็จแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่                    เพื่อบันทึกข้อมูล หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกการ

 เพิ่มทีมงานให้คลิก 

 

  8.2   แก้ไขทีมงาน 

  ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลทีมงานหรือเพิ่มร้านค้าให้ทีมงานดูแลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม         ด้านขวาของตาราง ระบบ

 จะแสดงหน้าแก้ไขทีมงานขึ้นมาให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูล เมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่                    หรือคลิก                 

 เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล    

 

  8.3   ลบทีมงาน 

  ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม          ด้านขวาสุดของตาราง จากนั้นระบบจะแสดง popup แจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลขึ้นมา 

 ให้ผู้ใช้คลิก                 เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หากผู้ใช้ไม่ต้องการลบทีมงานแล้วให้คลิกที่ปุ่ม 
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 9.   จัดการบทบาท 
  ทีมงานบางคนอาจจะทำงานหรือมีสิทธิ์ที่ไม่เท่ากัน, มีหน้าที่ที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงควรกำหนดบทบาทให้กับทีม

 งานแต่ละคน ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขบทบาทได้ โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้ ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก “จัดการบทบาท” 

  *note : เมนูนี้จะสามารถเข้าใช้ได้เฉพาะทีมงานที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น 

 

  9.1   เพิ่มบทบาท 

  ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม                     ด้านบนขวาของตารางบทบาท ระบบจะแสดงหน้าสร้างบทบาทขึ้นมา ให้ผู้ใช ้

 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้านั้นๆให้กับทีมงาน โดยคลิกที่ Checkbox        หน้าบทบาท หลังจากกำหนดสิทธิ์เรียบร้อย 

 แล้วให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม                     หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกการเพิ่มบทบาทให้คลิกที่ปุ่ม 
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  9.2   แก้ไขบทบาท 

  ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม         ด้านขวาของตาราง ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขบทบาทพร้อมข้อมูล

 เดิมขึ้นมาให้ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่                    หรือคลิก                เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล    

  9.3   ลบบทบาท 

  ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม          ด้านขวาสุดของตาราง จากนั้นระบบจะแสดง popup แจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลขึ้นมา 

 ให้ผู้ใช้คลิก                   เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หากผู้ใช้ไม่ต้องการลบบทบาทแล้วให้คลิกที่ปุ่ม 

  *note : ในการลบบทบาทจะไม่สามารถลบบทบาทที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่ในขณะนั้นได ้

 10.   จัดการตัวแทน 

  คือ การจัดการเกี่ยวกับระบบตัวแทน ทั้งเพิ่ม, ลบ และแก้ไข การเปิดใช้ระบบตัวแทน สามารถทำได้จากเมน ู 

 จัดการร้านค้า (อ้างอิงเมนู 7) 
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• สามารถค้นหาโดยใส่ ชื่อตัวแทน หรือ เบอร์โทรศัพท์ ในช่องค้นหา แล้วกด Enter เพื่อทำการค้นหา 

  10.1   เพิ่มตัวแทน 

   หากต้องการเพิ่มตัวแทน คลิกที่ปุ่ม                             กรอกรายละเอียดของตัวแทนประกอบด้วย

  ชื่อร้านตัวแทน, Facebook, LINE, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล และรหัสไปรษณีย์ หลังจากกรอก

  ข้อมูล เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มตัวแทนรายใหม่  
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   เมื่อทำการเพิ่มตัวแทนเสร็จแล้ว ข้อมูลจะมาอยู่ใน Tab “ตัวแทนที่ใช้งาน” หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้

  คลิกที่        เพื่อทำการแก้ไขรายละเอียดของตัวแทน และ           เพื่อทำการลบตัวแทน ตัวแทนที่ถูกลบจะไป

  อยู่ใน Tab ตัวแทนถูกลบ 

 

 

   หากต้องการนำตัวแทนที่ถูกลบนำกลับมาใช้ใหม่ ให้คลิกที่               

 11.   ออกจากระบบ 

  วิธีการออกจากระบบ ให้ผู้ใช้คลิกที่ชื่อร้านตรงมุมขวาบนสุด จากนั้นคลิก “ออกจากระบบ” 

 

 12.   แจ้งปัญหาผ่านแชท Facebook 

  ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ/พูดคุย หรือแจ้งปัญหากับทางผู้จัดทำระบบได้ ผ่านการแชทโดยคลิกที่           ซึ่งจะอยู่

 ด้านมุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความแชทขึ้นมาให้ผู้ใช้ใช้งาน หากไม่มีกล่องข้อความแสดงขึ้นมา 

 ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม “แชทด้วยชื่อ (ชื่อ facebook ของผู้ใช้งาน)” และทำการ Login ด้วย username/password  

 facebook 

  กรณีที่ต้องการปิดกล่องข้อความให้คลิกที่           อีกครั้ง       
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