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เข้าสู่เว็ปไซต์ https://www.chatnshops.com ท าการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการระบบ 
คลิกท่ีปุ่ม “สมัครใช้บริการ” ดังภาพ

ปรากฏหน้าต่างเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านหากเคยสมัครสมาชิกแล้วคลิกท่ีปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ” ถ้าท่านยังไม่เคยเข้าใช้งาน ChatnShops คลิกท่ีปุ่ม “สมัครสมาชิก” ดังภาพ

การสมัครสมาชิก

Chatnshops

https://www.chatnshops.com/


การสมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลอีเมล รหัสผ่าน ชื่อจริง นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ท่ีใช้ในการ
สมัครสมาชิกแล้วคลิก “สมัครสมาชิก”

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน
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เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าแรกคือหน้า “แผงควบคุม” ซึ่งจะสรุปการขายท้ังหมดของท่าน 
จ านวนลูกค้า จ านวนออเดอร์ จ านวนยอดขาย จะปรากฏในหน้านี้

การสมัครสมาชิก

เมนูด้านซ้ายมือ

แผงควบคุม >> แสดงสรุปยอดการขายท้ังหมด

ร้านค้า >> ให้ท่านสามารถเลือกดูข้อมูลสินค้า 
ลูกค้า และค าสั่งซื้อท้ังหมด

คอลแลกชัน >> ใช้สร้างกลุ่มสินค้าในการไลฟ์สดขาย
ของในแต่ละครั้ง

ค าสั่งซื้อ >> หน้าสรุปค าส่ังซื้อทั้งหมดของท่าน
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การสมัครแพ็คเกจ

หลังจากสมัครสมาชิกท่านจะได้แพ็คเกจใช้งานฟรี 15 วันทันที แต่ถ้าหากท่านต้องการต่อ
แพ็คเกจ สามารถท าได้โดย

1) คลิกท่ีลูกศรสามเหลี่ยมตรงแถบเมนูด้านขวาบน แล้วคลิก “สมัครแพ็คเก็จ”

2) หลังจากท่านคลิก “สมัครแพ็คเก็จ” ระบบจะเด้งเข้ามาในระบบสมาชิก ซึ่งท่าน
สามารถดูวันสิ้นสุดการใช้งานได้ท่ีแถบสีส้ม
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การสมัครแพ็คเกจ

3) สมัครแพ็คเกจ 
เลือกแพ็คเกจท่ีท่านสนใจ โดยมีแพ็คเกจดังภาพประกอบด้านล่างนี้

หลังจากเลือกแพ็คเกจเรียบร้อยแล้ว จะมีรายละแพ็คเกจท่ีท่านเลือกแสดงดังภาพประกอบ
ด้านล่างนี้ จากนั้นคลิก “สั่งซื้อ” จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ท่านยืนยันการส่ังซื้อ คลิก “OK”
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การสมัครแพ็คเกจ

เมื่อสั่งซื้อแพคเก็จเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับใบหนี้ดังภาพนี้

ท่านสามารถเลือกช าระเงินได้ 2 วิธี ได้แก่

1) โอนเข้าบัญชีธนาคาร สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีได้ตามใบแจ้งหนี้หลังจากโอนเงินเรียบร้อย 
กรุณาอัปโหลดสลิป โดยคลิกปุ่ม “Upload” เพ่ือยืนยันการโอน และรอแอดมินอนุมัติ

2) สแกนคิวอาร์โค้ด คลิกท่ีปุ่ม “QR” ท่ีจะมีป๊อปอัพแสดงคิวอาร์โค้ด ท่านสามารถเปิด 
Internet Banking ของท่าน เพื่อท าการสแกนคิวอาร์โค้ด หลังจากท่านช าระเงินเสร็จสิ้น 
ท่านจะได้รับการอนุมัติทันทีโดยไม่ต้องรอแอดมินอนุมัติ
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การสมัครแพ็คเกจ

ท่านสามารถอัปโหลดสลิปการโอนเงินได้ที่ปุ่มนี้

คลิกท่ีปุ่ม “QR” แสดงคิวอาร์โค้ดเพ่ือสแกนจ่ายค่าแพ็คเกจ

การช าระเงิน
ทา่นคลิกท่ี “รายละเอียดบลิ” เพ่ือเลือกระหวา่งท าการอปัโหลดสลิปหรือสรา้งควิอารโ์คด้เพื่อสแกนช าระเงิน
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เมนูตั้งค่า
เตรียมตัวก่อนไลฟ์ขายของโดยเข้ามาท่ีเมนูตั้งค่าเพื่อกรอกข้อมูลธนาคาร ท่ีอยู่ของผู้จัดส่งสินค้า
ส าหรับพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ ค่าจัดส่งพัสดุ 

เมื่อคลิกท่ีเมนูตั้งค่าจะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการเช่ือมต่อเฟซบุ๊ก ธนาคารท่ีใช้รับเงินช าระค่าสินค้าจาก
ลูกค้า ท่ีอยู่ของผู้จัดส่งสินค้า เพ่ิมบริการการจัดส่งพัสดุและค่าจัดส่งในแต่ละบริการ

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเฟซบุ๊ก

Chatnshops



ส่วนของการเชื่อมต่อเพจเฟซบุก๊ท่ีเลือกใช้ในการไลฟ์ขายของ ก่อนไลฟ์ขายของทุกคร้ังโปรดเข้ามา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เชื่อมต่อเพจเฟซบุก๊ส าหรับไลฟ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเฟซบุ๊ก

ถ้าท่านยังไม่ได้เชื่อมต่อเพจเฟซบุ๊กสามารถคลิกไปที่ “เช่ือมต่อเฟซบุ๊ก”

เมื่อเช่ือมเฟซบุ๊กจะปรากฏให้ท่าน Log in เข้าสู่ระบบเฟซบุ๊กโดยกรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ 
และรหัสผ่านจากนั้นคลิกท่ี “เข้าสู่ระบบ”

เมื่อเข้าสู่ระบบเฟซบุ๊กส าเร็จ ท่านสามารถเลือกเพจท่ีจะใช้ในการไลฟ์ขายของแล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”



จากนั้นให้ท่านคลิกปุ่ม “เรียบร้อย” เฟซบุ๊กจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านคลิกที่ “ตกลง”

การเช่ือมต่อเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วจะแสดงในหน้าตั้งค่าดังภาพด้านล่างนี้

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเฟซบุ๊ก
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ตั้งค่าการตอบแชทอัตโนมัติ

ตั้งค่าข้อมูลธนาคาร กระเป๋าเก็บคริปโตเคอเรนซี่ ท่ีอยู่ผู้จัดส่ง การจัดส่ง และการแจ้งเตือนลูกค้าช าระเงิน
ส่วนของธนาคารจะถูกน าไปแสดงในแชทให้ลูกค้าเลือกช าระเงินได้ตามข้อมูลธนาคารท่ีท่านเพิ่มข้อมูล
ส่วนของท่ีอยู่จัดส่งจะน าไปใช้ในใบปะหน้า
ส่วนของการจัดส่งจะถูกน าไปค านวณค่าจัดส่ง เพ่ือให้ได้ยอดเงินรวมค่าส่งท่ีลูกค้าต้องช าระ
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ตั้งค่าการตอบแชทอัตโนมัติ

เพ่ิมคริปโตเคอเรนซี่
ตั้งค่าข้อมูลกระเป๋าเก็บคริปโตเคอเรนซี่ เพ่ิมความสะดวกในการรับช าระเงินค่าสินค้าเป็น
เหรียญคริปโตเคอเรนซี่ เช่น BTC ETH USDT เป็นต้น 
แอดเดรสเปรียบเสมือนเลขที่บัญชีธนาคารซึ่งจะเป็นชุดรหัสตัวเลขที่ยาวชุดหนึ่งที่จะถูกใช้เป็นท่ี
อยู่ในการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง
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เพ่ิมบัญชีธนาคาร
ระบุบัญชีธนาคารของท่านเพ่ือใช้ในการรับช าระค่าสินค้า สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 บัญชี

ตั้งค่าการรับช าระเงิน



ตั้งค่าการตอบแชทอัตโนมัติ
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การตั้งค่ารับการแจ้งเตือนช าระเงินผ่านไลน์ ท่านสามารถรู้ได้ทนัทเีมื่อลูกค้าท าการช าระเงินค่า
สินค้าเข้ามาในบัญชีโดยที่ระบบจะแจ้งเตือนท่านผ่านทาง "LINE Notify" โดยระบุ 
Token แล้วกด “บันทึก

การตั้งค่าแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

1. เข้าสู่ระบบไลน์ที่ลิงก ์https://notify-bot.line.me/th/ 

2. คลิกที่ลูกศรชี้ลงที่อยู่ด้านบนขวาของหน้าจอแล้วเลือกที่ “My page” 

3. ให้ท่านเลื่อนลงมาด้านลา่งแล้วคลิกที่ปุ่ม “Generate token” จะปรากฏหน้าต่างให้
ท่านระบุชื่อการแจ้งเตือนที่ต้องการในกรอบสีแดง ตัวอย่าง “ลูกค้าช าระเงินแล้ว” ถ้าท่าน
ต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนไปที่ท่านคนเดียวให้เลือก “1-on-1 chat with LINE Notify” 
หรือต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท่านสามารถเลือกได้เพียงกลุ่มเดียว
เท่านั้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Generate token”

https://notify-bot.line.me/th/


ตั้งค่าการตอบแชทอัตโนมัติ
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การตั้งค่าแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

4. ปรากฏหน้าต่าง Your token is: ขึ้นมา โทเค็นที่ได้มีลัษณะเป็นตวัอักษรและตวัเลข
เรียงกันยาวๆ ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Copy” เพ่ือน าโทเค็นนี้ไประบุไว้ในหน้าตัง้ค่าของระบบ 
Chatnshops แล้วกดบันทึกถอืว่าด าเนินการตั้งค่าส าเร็จ

1

2

3

น าโทเค็นมาวางที่ช่องว่างด้านล่างนี้ในหน้าตัง้ค่าของระบบ Chatnshops แล้วกด   “บันทึก”



จัดเตรียมสินค้าเพ่ือขายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์

เลือกเมนูร้านค้าด้านซ้ายมือแล้วคลิกท่ี “สินค้า” ท่านจะสามารถตรวจสอบสินค้าท้ังหมดได้จากหน้านี้ 
โดยเพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดสินค้าตามต้องการ

คลิกปุ่ม “เพิ่มสินคา้” จากนัน้เพิ่มสินตามท่ีท่านตอ้งการ รหสัสินคา้นีจ้ะมีผลต่อการดดูคอม
เมนตอ์ตัโนมตัิท่านสามารถใชร้หสัตามท่ีตอ้งการไดเ้ช่น A001 CF02 ตวัอกัษรพมิพเ์ล็กพมิพ์
ใหญ่ใชแ้ทนกนัได ้จากนัน้คลิก “บนัทกึ” จะมีขอ้ความตอบรบัว่า “เพิ่มขอ้มลูส าเรจ็”
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จัดเตรียมสินค้าเพ่ือขายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์

คลิกท่ีบรรทัดข้อมูลของสินค้าท่ีท่านต้องการแก้ไข จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ท่านแก้ไขข้อมูล 
จากนั้นแก้ไขสินค้าท่ีท่านต้องการ

แก้ไขสินค้า

เลือกลบข้อมูลสินค้าท่ีท่านต้องการจะมีป๊อบอัพยืนยันการลบข้อมูลท่ีคุณเลือกขึ้นมาให้เลือก 
“ยืนยัน” จะมีข้อความตอบกลับว่า “ลบข้อมูลส าเร็จ!”เป็นการลบสินค้ารหัสนี้ทันที 

ลบสินค้า

แก้ไขสินค้า

ลบสินค้า
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จัดเตรียมสินค้าเพ่ือขายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์

เมนูนี้ไว้ส าหรับจัดกลุ่มสินค้า เพื่อเตรียมไลฟ์ขายของผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ 

คอลแลกชัน

คลิกปุ่ม “เพ่ิมคอลแลกชัน” ท่านสามารถเลือกสินค้าท่ีต้องการจาก “สินค้าท้ังหมด” ที่อยู่
ทางด้านซ้ายไปยัง “สินค้าท่ีเลือก” ท่ีอยู่ทางด้านขวาได้โดยการคลิกสินค้าทางด้านซ้ายท่ีท่าน
ต้องการแล้วลากไปใส่ช่องด้านขวา หรือดับเบิ้ลคลิกสินค้าทางด้านซ้ายท่ีท่านต้องการ สินค้าจะไป
อยู่ทางด้านขวาเช่นกัน หลังจากเพิ่มสินค้าแล้ว “กดบันทึก” เป็นอันเพิ่มคอลแลกชันเสร็จสิ้น 
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จัดเตรียมสินค้าเพ่ือขายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์

คลิกปุ่ม “เพ่ิมคอลแลกชัน” ท่านสามารถเลือกสินค้าท่ีต้องการจาก “สินค้าท้ังหมด” ท่ีอยู่
ทางด้านซ้ายไปยัง “สินค้าท่ีเลือก” ท่ีอยู่ทางด้านขวาได้โดยการคลิกสินค้าทางด้านซ้ายท่ีท่าน
ต้องการแล้วลากไปใส่ช่องด้านขวา หรือดับเบิ้ลคลิกสินค้าทางด้านซ้ายท่ีท่านต้องการ สินค้าจะไป
อยู่ทางด้านขวาเช่นกัน

หลังจากเพิ่มสินค้าแล้ว “กดบันทึก” เป็นอันเพิ่มคอลแลกชันเสร็จสิ้น

เพ่ิมชื่อคอลแลกชันและวันท่ีต้องการไลฟ์

คลิกท่ีคอลแลกชันข้อมูลของสินค้าท่ีท่านต้องการแก้ไข จากนั้นท่านสามารถ
เพ่ิมหรือน าสินค้าออกจากคอลแลกชันได้ด้วยการคลิกดับเบิ้ลคลิกท่ีสินค้านั้น

แก้ไขคอลแลกชัน
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ก่อนท าการไลฟ์เฟซบุ๊ก อย่าลืมเช็คสถานะก่อน ถ้าสถานะเป็นปุ่ม X สินค้าท่ีอยู่ในคอลแลก
ชันนั้น จะไม่ถูกน าไปขายได้ ท่านสามารถเปลี่ยนสถานะคอลแลกชันได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม
สถานะของคอลแลกชันนั้นๆ ถ้าแก้ไขสถานะส าเร็จจะมีแจ้งเตือนว่า “อัปเดตสถานะส าเร็จ!” 

จัดเตรียมสินค้าเพ่ือขายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์

ถา้ตอ้งการลบคอลแลกชนัสามารถคลิกท่ี X ในช่องสีแดง จะมีป๊อบอพั
ถามท่านว่า “ตอ้งการลบขอ้มลูใช่หรอืไม่?” แลว้คลิกยืนยนัถือเป็น
การลบคอลแลกชนัส าเรจ็

Chatnshops
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เมื่อท าตามขั้นตอนต่างๆตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเริ่มไลฟ์ขายของโดยเข้ามา
ท่ีเมนู Live Facebook

คลิกปุ่ม “เร่ิมถ่ายทอดสด” จะน าท่านไปท่ีหน้าเฟซบุ๊กของท่านเพื่อท าการไลฟ์ผ่านเพจบน PC
หรือท่านสามารถท าการไลฟ์ด้วยแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กบนโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกัน จากนั้น
ท่านสามารถไปเร่ิมไลฟ์เฟซบุ๊กเพจท่ีท่านเชื่อมต่อ ท่านขายสินค้าโดยให้ลูกค้าคอมเมนท์รหัสสินค้า 
เว้นวรรคตามด้วยจ านวนท่ีลูกค้าต้องการ ระบบจะดูดคอมเมนท์และมีแชทตอบกลับไปหาลูกค้า
อัตโนมัติ เมื่อไลฟ์จบแล้วกรุณาคลิกที่ “ก าลังถ่ายทอดสด” เพ่ือปิดการดูดคอมเมนต์อัตโนมัติ

กรอบเลข 2 จะแสดงจ านวนสินค้าในสต๊อกทั้งหมดที่เราก าลังไลฟ์ขายของ
กรอบเลข 3 แสดงค าสั่งซื้อจากลูกค้าท่ีสั่งสินค้าผ่านคอมเมนต์ขณะไลฟ์พร้อมท้ังสามารถ

ตัดสต๊อกสินค้าให้ท่านทันที
กรอบเลข 4 แสดงคอมเมนต์ค าสั่งซื้อตามรหัสท่ีท่านตั้งค่าไว้ถูกดูดเข้ามาอัตโนมัติ

4
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ตัวอย่างการตอบแชทอัตโนมัติ Chatnshops

Chatnshops

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะสรุปยอด
ค าสั่งซื้อของลูกค้า และแสดงวิธีจัดส่ง
ตามท่ีท่านได้กรอกข้อมูลได้ โดยค่าจัดส่ง
จะค านวนค่าส่งขั้นต่ าและชิ้นถัดไปให้
อัตโนมัติ ตามจ านวนสินค้าท่ีลูกค้าได้ท า
การสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถกดปุ่มวิธีจัดส่งท่ี
ต้องการได้เลย

เมื่อลูกค้าคอมเมนต์ขณะท่ีท่านไลฟ์ขายของ หากลูกค้าคอมเมนต์ตรงตามรูปแบบ (รหัสสินค้าเว้น
วรรคจ านวนสินค้า) ระบบจะดึงข้อมูลเพื่อสร้างออเดอร์อัตโนมัติ หากลูกค้าต้องการสั่งสินค้าเพ่ิม 
ลูกค้าสามารถคอมเมนต์รหัสสินค้าของสินค้าท่ีลูกค้าต้องการได้เลย และกดปุ่ม "สรุปออเดอร์" เมื่อ
ลูกค้าได้สินค้าตามท่ีต้องการ

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะสรุปยอดค า
สั่งซื้อของลูกค้า โดยระบบจะค านวณ 
(ราคาสินค้า+ค่าจัดส่ง) ให้ลูกค้ากับลูกค้า 
พร้อมท้ังให้ลูกค้าระบุ ท่ีอยู่จัดส่งสินค้า 
หรือถ้าลูกค้าเคยสั่งสินค้ากับท่าน ระบบจะ
แสดงท่ีอยู่จัดส่งเดิมล่าสุดของลูกค้า ถ้า
ลูกค้าต้องการให้ท่ีอยู่จัดส่งเดิมให้ลูกค้ากด
ท่ีปุ่ ม  " ท่ีอยู่ จั ดส่ ง เดิม "  หรือถ้ าลูกค้ า
ต้องการเปลี่ ยน ท่ีอยู่  ให้ ลูกค้ าคลิก ท่ี 
“กรอกท่ีอยู่ใหม่ในลิงก์”
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ตัวอย่างการตอบแชทอัตโนมัติ Chatnshops
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ข้อความต่อไปจะให้ลูกค้าของท่านเลือกช่องทางการช าระเงิน คือ เลือกได้ระหว่างการโอนเงินเข้า
บัญชีของท่านแล้วส่งสลิปมาทางข้อความ Messenger เพื่อเป็นหลักฐานการโอนเงิน หรือให้ลูกค้า
กดท่ีปุ่ม “QR” เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดช าระเงิน หากลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ดช าระเงินส าเร็จ จะมี
ข้อความยืนยันการช าระเงินตอบกลับลูกค้า ทันที แต่ถ้ าลูกค้า เลือก การช าระเงินด้วย 
cryptocurrency เมื่อช าระเงินเรียบร้อยให้ยืนยันการช าระเงินท่ีลิงก์ตามข้อความตอบกลับ

เมื่อลูกค้าเลือกเหรียญในการช าระค่าสินค้าจะปรากฏ
หน้าต่าง Qr code เพ่ือให้ลูกค้าสแกนจ่ายคริปโตตาม
มูลค่าสินค้านั้น หากลูกค้าไม่ช าระภายในเวลา 15 นาที
จ าเป็นจะต้องกลับไปเลือกเหรียญใหม่อีกครั้ง 
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ยืนยันการช าระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซี่
ลูกค้าท่ีช าระเงินค่าสินค้าด้วยคริปโตเคอเรนซี่ต้องยืนยันการช าระเงินเพื่อให้แม่ค้าสามารถ
ตรวจสอบยอดเงินการช าระสินค้าได้  เมื่อลูกค้าช าระเงินเรียบร้อยกรุณาระบุข้อมูลยืนยันการช าระ
เงินได้ท่ีลิงก์จากข้อความตอบกลับในแชท โดยจะต้องระบุหมายเลขค าสั่งซื้อ สกุลเงินของเหรียญ 
Hash(ลักษณะเป็นตัวเลขผสมตัวหนังสือแบบสุ่ม) และวันท่ีโอน แล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” จากนั้น
ระบบจะแสดงประวัติในการช าระค่าสินค้าด้วยคริปโตเคอเรนซี่ขึ้นมาเพื่อสะดวกต่อแม่ค้าในการ
ตรวจสอบยอดช าระเงิน



จัดการออเดอร์ Live Facebook

เมนูส าหรับจัดการออเดอร์ท่านสามารถเลือกดูออเดอร์ได้ตามไลฟ์ ท้ังก าลังไลฟ์อยู่และไลฟ์ที่
จบไปแล้ว เลือกไลฟ์ท่ีท่านต้องการจัดการ จากนั้นคลิก “ค าส่ังซื้อ” ของไลฟ์นั้น

จะปรากฏค าสั่งซื้อทั้งหมดของไลฟ์นั้น สั่งพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุได้ตามเลข 1 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบปะ
หน้า” ตรวจสอบคอมเมนต์ลูกค้าได้ท่ีไอคอนตามหมายเลข 2 ท่านสามารถจัดการค าสั่งซื้อได้โดย
คลิกท่ีไอคอนรูปปากกาตามเลข 3 เพื่อจัดการออเดอร์นั้นๆ เมื่อต้องการพิมพ์ใบปะหน้าให้ลูกค้า
แต่ละรายคลิกท่ีไอคอนเครื่องปร้ินตามหมายเลข 4 ท่านสามารถดูรายการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละ
รายตามหมายเลข 5 “รายการส่ังซื้อ”

Chatnshops
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รายละเอียดรายการสั่งซื้อ
แสดงรายการส่ังซื้อและยอดรวมของออเดอร์นั้นๆ ท่านสามารถกด “ยกเลิกค าส่ังซื้อ” เพ่ือยกเลิก
ออเดอร์ หรือถ้าลูกค้ายังไม่ช าระเงินท่านสามารถกด “ทวงหนี”้ เพ่ือให้แชทบอทส่งข้อความไป
แจ้งเตือนให้ลูกค้าช าระเงิน

ที่อยู่ผู้รับ
เป็นส่วนของท่ีอยู่ลูกค้าท่ีจะน าไปใส่ในใบปะหน้า ท่านสามารถคัดลอกข้อมูลท่ีอยู่ท่ีลูกค้าตอบกลับ
แชทบอทใส่ในช่องกรอกข้อมูลด้านบน

Chatnshops
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ยืนยันการช าระเงิน
เมื่อลูกค้าช าระเงินและส่งสลิปแล้ว ท่านสามารถน าสลิปมาอัปโหลดเพื่อเก็บ
หลักฐานว่าลูกค้าท าการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว หรือให้ลูกค้าสแกนคิวอาร์
โค้ดเพื่อช าระเงินได้เช่นเดียวกัน

ยืนยันการจัดส่ง
เมื่อท่านจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลจัดส่งมากรอกท่ีนี่ 
เพ่ือเพื่อยันการจัดส่งของท่านให้ลูกค้ารับทราบ

Chatnshops
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การพิมพ์ใบปะหน้า
เมื่อลูกค้าช าระเงินเรียบร้อย ท่านสามารถพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเพื่อส่งสินค้าไปยังลูกค้าของท่าน 
โดยตั้งค่าก่อนพิมพ์เป็นขนาดกระดาษ 4x6 นิ้ว (A5) แนวนอน หรือเป็นกระดาษ A4 ตาม
ประเภทเครื่องปริ้นของท่าน
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