
คูม่อืการใชง้าน Magento 2 และ Extension SHIPPOP x Magento

[Extension Version 1.x]

ความตองการขั้นต่ำของ Extension

1. PHP ตองเปน Version 7.2 ข้ึนไป

2. Magento ตองเปน Version 2.x ข้ึนไป



วิธีการใชงาน Extension SHIPPOP x Magento

1. เมื�อทําการตดิตั �ง Extension SHIPPOP จะพบกบัเมนู SHIPPOP ทางดา้นซา้ยมอื และเมื�อคลกิ
ที�เมนู  แสดงอยู ่กจ็ะถกูพามายงัหนา้ Login (เนื�องจากยงัไมไ่ดทํ้าการเขา้สูร่ะบบ)
1.1. ชอ่งอเีมล กรอกขอ้มลู อเีมล ที�ใชเ้ขา้สูร่ะบบ
1.2. ชอ่งรหสัผา่น กรอกขอ้มลู รหสัผา่น ที�ใชเ้ขา้สูร่ะบบ
1.3. เลอืกประเทศที�ใชบ้รกิาร เลอืกประเทศที�จะใช ้บรกิาร SHIPPOP
1.4. หากยงัไมม่ ีบญัชผีูใ้ช ้กส็ามารถคลกิที� สนใจใชบ้รกิาร เพื�อเขา้สูห่นา้สมคัรมาชกิ



2. และเมื�อคลกิที�สนใจใชบ้รกิารจะพบกบัหนา้จอสมคัรสมาชกิ
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 แสดงข้ึนใหเลือกท่ีอยูท่ีถูก

ตองใหเลือก หากกรอกท่ีอยู ถูกตองอยูแลว ระบบจะทำการ บันทึกขอมูลให ทันที

4. วิธีการส่ังซ้ือสินคา ทำการ Login ดวย Account User (Buyer) และเขาไปหนารานคา

4.1. เขาสูระบบดวย Account User (Buyer)

4.2. จากน้ันเพ่ิมสินคาลงตระกรา และ กดเขาตระกราสินคา เช่ือทำการ Checkout

4.3. กรอกขอมูลท่ีอยูในการจัดสงใหถูกตอง

4.4. เลือกวิธีการชำระเงิน COD / Bank Transfer

4.5. กด Place Order



5. กลับมาในระบบ Backend เม่ือเกิด คำส่ังซ้ือ ใหม ข้ึนในระบบ ใหเขาไป ต้ังคาคำส่ังซ้ือเพ่ิมเติม ดังน้ี

5.1. ไปท่ีเมนู Sale -> Orders จะเห็นคำส่ังซ้ือใหมท่ีเขามาและ กด คลิก เขาไปดู

5.2. (optional)  ใหคลิกเขาไปท่ีเมนูดายซายมือ ลางสุดเพ่ือทำการ ระบุขนาดของกลองพัสดุคำส่ังซ้ือ

5.3. (optional) จากน้ันใหทำการคลิกท่ีเมนูดานบน Invoice และทำการ Submit Invoice สถานะคำส่ังซ้ือจะเปล่ียนเปน Processing





6. จากน้ันใหกลับมาท่ีเมนู SHIPPOP -> เลือกขนสง จะเห็นคำส่ังซ้ือดังกลาวข้ึนมาแสดง

6.1. คลิกเลือก จากน้ัน กดปุม เลือกขนสง

6.2. จากน้ันใหเลือกขนสงท่ีตองการ และคลิกเลือก และคลิกยืนยัน



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

สำเร็จแลว ขอมูลจะถูกอัพเดตกลับมาให

6.4. ในกรณีท่ีเปนลูกคา Postpaid เม่ือกดยืนยันแลว ไดรับ Response มาวาสำเร็จ จะพบกับ Popup



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

complete มาใหตัว Extension SHIPPOP จะทำการ เปล่ียน สถานะคำส่ังซ้ือน้ัน ใหเปน สำเร็จใหทันที

7.1. เม่ือทำการคลิกท่ีหมายเลขรายการ หรือ หมายเลขติดตามพัสดุ ก็จะแสดงหนาตาง แสดงรายละเอียด สถานะการจัดสงของสินคาน้ันๆ



7.2. ถาหากตองการออกใบปะหนา ใหทำการ ต้ิก checkbox ท่ีดานหนาของแตละคำส่ังซ้ือ จากน้ัน เลือก ขนาดใบปะหนาท่ีตองการแลว กด

พิพมใบปะหนา ระบบจะทำการเปดหนาใหม และแสดงใบปะหนา ของคำส่ังซ้ือท่ีเราเลือก

ตัวอยางของใบปะหนาท่ี Download มา



7.3. การยกเลิกรายการ (จะอยูใน column Actions) คลิกท่ีปุมเลือก จากน้ัน เลือกราายการ ยกเลิกรายการ จะมี Popup ข้ึนมาให Confirm

จากน้ันกด OK

8. เม่ือทำการยืนยันการชำระเงินสำเร็จแลวไดเลข Tracking มาระบบจะแสดงปุมติดตามพัสดุใหในตำแหนงดังน้ี

8.1. ในหนารายละเอียดคำส่ังซ้ือของระบบหลังบาน



8.2. ในหนา List รวมคำส่ังซ้ือของลูกคา

8.3. คลิกเขาไปดูรายละเอียดคำส่ังซ้ือ ดานลางจะแสดงรายะเอียดการจัดสง

9. เมนูรายงาน COD จะแสดงรายละเอียด ของคำส่ังซ้ือท่ีมีวิธีการชำระเงินเปน COD


