
คูม่อืการใชง้าน Plugin SHIPPOP

[Plugin Version 2.5.x]

ความตองการขั้นต่ำของ Plugin

1. PHP ตองเปน Version 5.5 ข้ึนไป

2. WordPress ตองเปน Version 4.8 ข้ึนไป

3. WooCommerce ตองเปน Version 3.1.2 ข้ึนไป



วิธีการใชงาน Plugin SHIPPOP

1. เม่ือทำการติดต้ัง Plugin SHIPPOP และ Active เสร็จแลว จะมีเมนู SHIPPOP ข้ึนมาแสดงทางดานซายมือ เม่ือคลิกท่ี Menu SHIPPOP จะพบกับหนา

Login โดยจะใหใส อีเมล และ รหัสผาน และตองเลือกประเทศท่ีจะใชงานโดยมี ประเทศไทย (Thailand) และ มาเลเซีย (Malaysia) สำหรับเขาใชงาน

ระบบ SHIPPOP หรือ หากยังไมเปนสมาชิก ก็สามารถคลิกท่ีปุม สนใจใชบริการ ไดเพ่ือทำการสมัคร และรอเจาหนาท่ีติดตอกลับ

2. เม่ือทำการคลิกสนใจบริการจะพบกับหนาจอลงทะเบียน

2.1. ช่ือบริษัท (ไมบังคับ)



2.2. ช่ือ นามสกุล ของผูสมัคร

2.3. เบอรโทรศัพท ของผูสมัคร

2.4. อีเมล ของผูสมัคร

2.5. ขนสงท่ีผูสมัคร สนใจจะเปดใชงาน

2.6. เลือกประเทศ ท่ีจะใชสมัครใชงาน



3. เม่ือทำการ Login เขาสู Plugin SHIPPOP ผานแลว จะพบกับหนา ต้ังคาขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี

3.1. ปุมออกจากระบบ

3.2. เมนู ต้ังคา

3.2.1. แสดง อีเมล ท่ีใชงาน Plugin SHIPPOP

3.2.2. แสดง ประเทศท่ีเลือกใชงาน

3.3. เมนู ท่ีอยูรานคา (ใชในการเขารับพัสดุ)

3.3.1. ช่ือ นามสกุล ท่ีใชในการออกใบปะหนา/เขารับพัสดุ

3.3.2. เบอรติดตอ ท่ีใชในการออกใบปะหนา/เขารับพัสดุ

3.3.3. ท่ีอยู ท่ีใชในการออกใบปะหนา/เขารับพัสดุ

3.4. เมนู ท่ีอยูใบแจงน้ีและใบเสร็จรับเงิน

3.4.1. ช่ือ นามสกุล บนใบแจงน้ีและใบเสร็จรับเงิน

3.4.2. เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร บนใบแจงน้ีและใบเสร็จรับเงิน

3.4.3. เบอรโทรติดตอ บนใบแจงน้ีและใบเสร็จรับเงิน

3.4.4. ทีอยู บนใบแจงน้ีและใบเสร็จรับเงิน



เม่ือกรอกขอมูลท่ีอยู ท้ัง 2 ชองระบบจะตรวจสอบวาท่ีอยูน้ันถูกตองหรือไม ถาหาก ยังไมถูก หรือ ไมครบถวน จะมี Popup แสดงข้ึนใหเลือกท่ีอยูท่ีถูกตองใหเลือก

หากกรอกท่ีอยู ถูกตองอยูแลว ระบบจะทำการ บันทึกขอมูลให ทันที



4. วิธีการส่ังซ้ือสินคา (เม่ือทำการ Login ดวย Admin อยูแลวใน Backend พอเขาใชงานสวนท่ีเปน Frontend จะสามารถใชงานไดเลย ใน Account

เดียวกัน)

4.1. ไปท่ีสวนหนา Frontend แลวทำการเพ่ิมสินคา เขาตระกราสินคาไป

4.2. จากน้ันคลิกท่ี ICON รูปตระกรา เพ่ือดู สินคาในตระกรา จากน้ันก็กด Process to checkout เพ่ือเขาสูข้ันตอนการชำระเงิน ท่ีกรอกท่ีอยู

4.3. จากน้ันตรวจสอบขอมูล ท่ีอยูท่ีตองการ และ เลือกวิธีการชำระเงิน Direct bank transfer (โอนผานธนาคาร) / Cash on delivery (COD /

ชำระเงินปลายทาง)

4.4. จากน้ันกดส่ังซ้ือ

5. กลับมาในระบบ Backend เม่ือเกิด คำส่ังซ้ือ ใหม ข้ึนในระบบ ใหเขาไป ต้ังคาคำส่ังซ้ือเพ่ิมเติม ดังน้ี

5.1. ตรวจสอบคำส่ังซ้ือน้ี ถาชำระเงิน เรียบรอย ให ปรับสถานะ คำส่ังซ้ือใหเปน Processing (ดำเนินการจัดสง) และ กำหนดขอมูลของกลอง

พัสดุ ของคำส่ังซ้ือน้ี และ กด Update

5.2. ตรวจสอบคำส่ังซ้ือน้ี ถาชำระเงิน ดวย วิธี COD ใหกำหนดขอมูลของกลองพัสดุ ของคำส่ังซ้ือน้ี และ กด Update



6. จากน้ันใหกลับมาท่ีหนา เลือกขนสง

6.1. ทำการ ต้ิกถูก หนา คำส่ังซ้ือท่ีตองการ จะทำการตรวจสอบราคา คาขนสง แลวคลิกท่ีปุม เลือกขนสง ทางดานมุมบนขวาของ ตาราง



7. เม่ือทำการคลิกท่ีปุมเลือกขนสงแลว จะเจอกับ Popup แสดง List รวมขนสงท่ีเราสามารถใชงานได ใหกดเลือกท่ีตองการ และ กดยืนยัน ท่ีดานลาง

7.1. ระบบจะแสดง ปุมใหกดเลือกทางดานขวามือ โดยจะคำนวณจาก ขอมูล ตนทาง ปลายทาง วามีขนสงไหน สามารถ ใชงานไดบาง และเรียง

ลำดับตามราคาถูกข้ึนกอน



7.2. ในกรณีท่ีเปนลูกคา Prepaid เม่ือกดยืนยันแลว ไดรับ Response มาวาสำเร็จ จะถูกระบบ Redirect ไปหนาชำระเงิน และเม่ือชำระเงิน

สำเร็จแลว ขอมูลจะถูกอัพเดตกลับมาให

7.3. ในกรณีท่ีเปนลูกคา Postpaid เม่ือกดยืนยันแลว ไดรับ Response มาวาสำเร็จ จะพบกับ Popup

8. เม่ือทำการชำระเงิน / ยืนยันการจอง สำเร็จแลว คำส่ังซ้ือน้ันๆ จะยายมาแสดงในเมนูหนา รายการจัดสงพัสดุ และเม่ือ ทาง SHIPPOP สงสถานะ

complete มาใหตัว Plugin SHIPPOP จะทำการ เปล่ียน สถานะคำส่ังซ้ือน้ัน ใหเปน สำเร็จใหทันที





8.1. เม่ือทำการคลิกท่ีหมายเลขรายการ หรือ หมายเลขติดตามพัสดุ ก็จะแสดงหนาตาง แสดงรายละเอียด สถานะการจัดสงของสินคาน้ันๆ



8.2. ถาหากตองการออกใบปะหนา ใหทำการ ต้ิก checkbox ท่ีดานหนาของแตละคำส่ังซ้ือ จากน้ัน เลือก ขนาดใบปะหนาท่ีตองการแลว กด

พิพมใบปะหนา ระบบจะทำการเปดหนาใหม และแสดงใบปะหนา ของคำส่ังซ้ือท่ีเราเลือก

ตัวอยางของใบปะหนาท่ี Download มา



8.3. การยกเลิกรายการ (ปุมยกเลิกรายการจะแสดงในหนา รายการจัดสงพัสดุ ใน tab ยืนยันการจอง) หลังจากยืนยัน การจองแลว กดท่ีปุม

ยกเลิก แลวกด ตกลง

9. เม่ือทำการยืนยันการชำระเงินสำเร็จแลวไดเลข Tracking มาระบบจะแสดงปุมติดตามพัสดุใหในตำแหนงดังน้ี

9.1. ในหนาแกไขคำส่ังซ้ือของระบบหลังบาน



9.2. ในหนา List รวมคำส่ังซ้ือของลูกคา

9.3. ในหนา Detail คำส่ังซ้ือของลูกคา



10. เมนูรายงาน COD จะแสดงรายละเอียด ของคำส่ังซ้ือท่ีมีวิธีการชำระเงินเปน COD


