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 การเข้าใช้งานระบบ MOC Agri Mart และการสมัครเป็นสมาชิกของระบบ 

1. เปิด Internet Browser (แนะนำให้ใช้    Google Chrome) 
2. กรอกเว็บไซต์ URL ของระบบดังนี้ 

URL : www.mocagrimart.com 
 

3. สมัครสมาชิกบัญชีผู้ใช้งานกระทรวงพาณิชย์ (MOC Account) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

 

 

3.1) กดปุ่ม    หลังจากนั้นระบบจะนำผู้ใช้งานไปที่หน้ารายการสมัครสมาชิก ดังภาพ 

 
3.2) กดปุ่ม  เพ่ือทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
3.3) กรอกข้อมูลการลงทะเบียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
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                            3.4) กรอกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อีเมล์ เป็นต้น จากนั้นกรอก
ข้อมูลประเภทบุคลากร ให้เลือก “บุคลากรภายนอกกระทรวงพาณิชย์” กรอกข้อมูลหน่วยงาน แผนก/ฝ่าย ตำแหน่ง และรหัสผ่าน
สำหรับลงชื่อเข้าใช้งานระบบ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียนสมาชิกและเข้าใช้งานทันที” 
 

                            3.5) กดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกถาวร ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุ (หากยังไม่
สะดวกยืนยันตัวตนให้กดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อยืนยนัการสมัครสมาชิกแบบชัว่คราว (ใช้งานได้ 60 วัน) และสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทนัที) 

3.1 เลือกประเภทสมาชิก “บุคคล (ไทย) 3.2 ทำเครื่องหมายถูกรับทราบการให้ความยินยอมข้อมูลฯ
ส่วนบุคคล 
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              3.6) เลือกยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนทั่วไป และกรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง 
จากนั้นกดปุ่ม“ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล” ระบบจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลบุคคล โดยเมื่อยืนยันข้อมูลสำเร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งานจะถูกปรับสถานะเป็นสมาชิกถาวร (ใช้งานได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุการใช้งาน) และมีสัญลักษณ์  ปรากฏ 
ที่ข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งสามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบ MOC Account ได้ทันที 
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 การสั่งซ้ือสินค้าเกษตร 

1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรได้ตามหัวข้อต่าง ๆ มีตัวอย่างดังภาพ 

 

หรือเลือกชมสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยเลือกเมนู “สินค้าเกษตรออนไลน์” และเลือกสินค้าเกษตร 
ที่ต้องการสั่งซื้อ ดังภาพ 

 

  
 

 

2. เมื ่อผู ้ใช้งานเลือกสินค้าที ่ต ้องการได้แล้วให้กดปุ ่ม  เพื ่อเพิ ่มส ินค้า 
ไปที่ตะกร้าสินค้า ระบบจะแสดงจำนวนสินค้าที่เลือกพร้อมกับราคา ดังภาพ 
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3. หลังจากเลือกรายการสินค้าแล้วให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  ระบบจะเข้าสู่หน้าจัดการตะกร้าสินค้า ดงัภาพ 

 
3.1) ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่มหรือลด จำนวนสินค้าได้ด้วยการกดปุ่ม  หรือหากจะลบสินค้า

เป็นรายชิ้นให้กดปุ่ม   

3.2) ผู้ใช้งานสามารถลบสินค้าของทั้งร้านค้าได้โดยการกดปุ่ม   
3.3) เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกสินค้าหลายชิ้นที่มาจากร้านเดียวกันให้เลือกรายการ ดังภาพ 
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3.4) เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกสินค้าชิ้นเดียวให้เลือกรายการ ดังภาพ 

 
4. เมื่อเลือกรายการสินค้าที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม  ระบบจะเข้าสู้หน้ากรอกที่อยู่ที่จัดส่ง วิธีการ

จัดส่ง และช่องทางการชำระเงิน ดังภาพ 
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5. หลังจากท่ีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่อย ู่ที่จัดส่งครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม  ระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อ 
และเปลี่ยนสถานะเป็น “รอรับคำสั่งซื้อ” (สามารถดูข้อมูลคำสั่งซื้อได้ที่ เมนูรายการสินค้าหรือการแจ้งเตือน) ดังภาพ 

 
 

6. หลังจากนั้นระบบจะส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายให้ยืนยันคำสั่งซื้อ ดังภาพ 
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7. เมื่อผู้ขายกดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อ” เพ่ือยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “รอชำระเงิน” 
และแสดงพ้ืนที ่ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน พร้อมกับพ้ืนที่ให้กรอก หลักฐานการชำระเงิน ดังภาพ 
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8. จากนั้นให้ผู้ใช้งานแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินเข้าไปที่ช่องอัพโหลดไฟล์ ดังภาพ 

 

9. หลังจากที่แนบสลิปหลักฐานการชำระเงินแล้ว ให้เลือกช่องทางการชำระเงิน และจำนวนเงินที่ชำระ 
(ระบบจะเพ่ิมข้อมูลวันที่ และเวลาให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติ) ดังภาพ 

 

 

10. ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูล หมายเหตุ ไปยังผู้ขายได้ เช่น ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น 
  



                     คู่มือการใช้งาน Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (สำหรบัผู้ซ้ือและผู้ขายสินค้าเกษตร) 
                    ระบบบริหารขอ้มูลสนิค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบรกิารประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 11 

 

11. หลังจากผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  สถานะ
จะเปลี่ยนเป็น “ชำระแล้ว/รอตรวจสอบ” เพ่ือให้ผู้ขายตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และยืนยันการชำระเงิน ดังภาพ 

 

12. หลังจากที่ผู้ขายตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และกดปุ่มยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะแสดง
สถานะ “ยืนยันการชำระเงิน/รอจัดส่ง” และให้ผู้ขายส่งเลขติดตามสถานะพัสดุ (Tracking No.) มาที่ผู้ซื้อ 
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13. เมื่อผู้ใช้งานได้รับสินค้าแล้ว ให้กดปุ่ม  หลังจากนั้นระบบจะแสดงสถานะเป็น  
“รับสินค้าแล้วเสร็จสิ้น” เป็นอันเสร็จสิ้นการซื้อขาย 

 

14. ผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนสินค้าและรีวิวได้ด้วยการกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่าง 
ให้คะแนนสินค้า ดังภาพ 

 

15. เมื่อผู้ใช้งานให้คะแนนสินค้าและรีวิวเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม เพื่อเป็นการยืนยัน 
การให้คะแนน และเสร็จสิ้นกระบวนการซื้อสินค้าผ่านระบบ 
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 การแชทสนทนากับผู้ขาย การแชร์ข้อมูล และการเปรียบเทียบสินค้าเกษตร 

ผู้ใช้งานแชทสนทนากับผู้ขาย แชร์ข้อมูล และการเปรียบเทียบสินค้าเกษตรได้ มีขั้นตอน ดังนี้ 

 
1. ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับผู้ขายด้วยการกดปุ่ม  ระบบจะนำไปที่หน้ากล่อง

ข้อความ และแสดงข้อมูลสินค้าที่สนใจในกล่องสนทนาทันที ดังภาพ 
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2. เมื่อผู้ใช้งานถูกใจสินค้าจะสามารถแชร์ หรือกด Like ได้ดังภาพ 

 

3. เมื่อผู้ใช้งานสนใจสินค้า สามารถบันทึกเข้าไปในรายการโปรได้ด้วยการกดปุ่ม  ระบบ

จะข้ึนแจ้งเตือนท่ีด้านบน และสามารถดูขอมูลรายการโปรดได้ ดังภาพ 
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4 . ผู ้ ใช ้งานสามารถเปรียบเทียบราคา และคุณภาพของสินค้าได ้โดยการกดปุ ่ม   
สามารถกดปุ่ม “เปรียบเทียบ” ของสินค้าแต่ละชนิด ดังภาพ 
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2 การใช้งาน Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (สำหรับผู้ขายสินค้าเกษตร) 

 
 การลงทะเบียนผู้ขายสินค้าเกษตร 

1. เปิด Internet Browser (แนะนำให้ใช้    Google Chrome) 
2. กรอกเว็บไซต์ URL ของระบบดังนี้ 

URL : www.mocagrimart.com 
 

3. สมัครสมาชิกบัญชีผู้ใช้งานกระทรวงพาณิชย์ (MOC Account) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

 

 

3.1) กดปุ่ม    หลังจากนั้นระบบจะนำผู้ใช้งานไปที่หน้ารายการสมัครสมาชิก ดังภาพ 

 
3.2) กดปุ่ม  เพ่ือทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
3.3) กรอกข้อมูลการลงทะเบียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
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                            3.4) กรอกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อีเมล์ เป็นต้น จากนั้นกรอก
ข้อมูลประเภทบุคลากร ให้เลือก “บุคลากรภายนอกกระทรวงพาณิชย์” กรอกข้อมูลหน่วยงาน แผนก/ฝ่าย ตำแหน่ง และรหัสผ่าน
สำหรับลงชื่อเข้าใช้งานระบบ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียนสมาชิกและเข้าใช้งานทันที” 
 

                            3.5) กดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกถาวร ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุ (หากยังไม่
สะดวกยืนยันตัวตนให้กดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อยืนยนัการสมัครสมาชิกแบบชัว่คราว (ใช้งานได้ 60 วัน) และสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทนัที) 

3.1 เลือกประเภทสมาชิก “บุคคล (ไทย) 3.2 ทำเครื่องหมายถูกรับทราบการให้ความยินยอมข้อมูลฯ
ส่วนบุคคล 
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4. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลงทะเบียนขาย” ระบบจะแสดงหน้าสำหรับกรอกข้อมูลการ

สมัครเป็นผู้ขาย ดังภาพ 

 
 

              3.6) เลือกยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนทั่วไป และกรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง 
จากนั้นกดปุ่ม“ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล” ระบบจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลบุคคล โดยเมื่อยืนยันข้อมูลสำเร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งานจะถูกปรับสถานะเป็นสมาชิกถาวร (ใช้งานได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุการใช้งาน) และมีสัญลักษณ์  ปรากฏ 
ที่ข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งสามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบ MOC Account ได้ทันที 
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ข้อมูลร้านค้า 

• ชื่อร้านค้า : กรอกชื่อร้านค้า 

• ข้อความแนะนำร้านค้า : กรอกข้อมูลคำแนะนำของร้านค้า เช่น ข้อมูลสินค้าที่จำหน่าย จุดเด่นของร้านค้า เป็นต้น 

• รูปภาพหน้าปก : อัพโหลดรูปภาพหน้าปกขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB, เฉพาะไฟล์นามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png 

สามารถเพ่ิมรูปภาพหน้าปกได้ 1 รูปภาพเท่านั้น (สามารถลากรูปภาพลงไปวางได้) 

• ข้อมูลที่ตั้ง : กรอกข้อมูลรายละเอียดสถานที่ตั้งของร้านค้า 

• ข้อมูลติดต่อ : กรอกข้อมูลรายละเอียดที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขายสินค้า 

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม  เพื่อบันทึกการสมัครเป็นผู้ขาย ระบบจะ
นำเข้าสู่หน้ารายละเอียดของข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลช่องทางการชำระเงิน และช่องทางการจัดส่งสินค้า เมื่อตรวจสอบ

ข้อมูลครบถ้วนตามท่ีต้องการแล้วให้กดปุ่ม  อีกครั้ง 
6. หลังจากกดยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน “สมัครเป็นผู้ขายเสร็จสิ้นแล้ว”  
7. เมื่อสมัครเป็นผู้ขายเสร็จสิ้นแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ิมข้อมูลการชำระเงิน ดังภาพ 

 
ส่วนเพิ่มช่องทางการชำระเงิน 

• ธนาคาร : เลือกธนาคารที่ต้องการให้ผู้ซื้อสินค่าชำระเงิน 

• เลขท่ีบัญชีธนาคาร : ผู้ใช้งานสามารถกรอกเลขบัญชีธนาคาร 

• ชื่อบัญชี : ผู้ใช้งานสามารถกรอกชื่อบัญชี 
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8. หลังจากตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม  
9. ระบบจะแสดงข้อมูลธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร และชื่อบัญชี ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชี

ธนาคารได้โดยการกดปุ่ม  และสามารถลบบัญชีธนาคารที่ไม่ต้องการด้วยการกดปุ่ม  (ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม
ช่องทางการชำระเงินได้มากกว่า 1 รายการ) ดังภาพ 

 

10. การเพิ่มข้อมูลการจัดส่งในเมนูจัดการร้านค้าเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นหัวข้อ ข้อมูลการจัดส่ง  
ให้เลือกการจัดส่งตามที่ต้องการ  ดังภาพ 

 

11. หลังจากท่ีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะส่ง
ข้อมูลร้านค้าให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพ้ืนที่พิจารณาอนุมัติร้านค้า มีตัวอย่าง ดังภาพ 

 
  ทั้งนี้ เมื่อร้านค้าได้รับอนุมัติแล้ว จะได้รับแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์และ Notification ดังภาพ 

 

  โดยหลังจากข้ันตอนนี้ สามารถจัดการข้อมูลร้านค้าและลงขายสินค้าเกษตรได้ทันที 
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 จัดการข้อมูลร้านค้า 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลร้านค้าได้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. เลือกเมนู แก้ไขข้อมูลร้านค้า ดังภาพ 

 

2. แก้ไขข้อมูลร้านค้าผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ ได้ที่เมนูนี้ 
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3. การแก้ไขข้อมูลการจัดส่ง และข้อมูลการชำระเงิน 
ในเมนูจัดการร้านค้าเลื ่อนลงมาด้านล่างจะเห็นหัวข้อ ข้อมูลการจัดส่ง ให้เลือกการจัดส่ง 

ตามท่ีต้องการ 

 

4. เพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลการชำระเงิน กดปุ่ม “เพ่ิมช่องทางการชำระเงิน” ดังภาพ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 24 

 

4.1) ระบบจะแสดงหน้าต่าง เพ่ิมช่องทางการชำระเงิน ดังภาพ  

 

4.2) หลังจากตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม  
4.3) ระบบจะแสดงข้อมูลธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร และชื่อบัญชี ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล

บัญชีธนาคารได้โดยการกดปุ่ม  และสามารถลบบัญชีธนาคารที่ไม่ต้องการด้วยการกดปุ่ม  (ผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิมช่องทางการชำระเงินได้มากกว่า 1 รายการ) ดังภาพ 

 

5. หลังจากท่ีผู้ใช้งานแก้ข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกการแก้ไขข้อมูล 
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สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 25 

 

 จัดการข้อมูลสินค้า 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลสินค้าได้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู จัดการสินค้า ดังภาพ 

 
2. หลังจากเลือกเมนู “จัดการสินค้า” กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายการสินค้า 
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สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 26 

 

3. เมื่อกดปุ่ม ระบบจะนำเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลรายการสินค้า ดังภาพ 

 
 

ส่วนเพิ่มรายการสินค้า 

• ชื่อสินค้าเกษตร : กรอกชื่อรายการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำมาขาย 

• หมวดหมู่สินค้าเกษตร : เลือกรายการที่ตรงกันกับรายการสินค้าเกษตร 

• รายละเอียดสินค้า : กรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าข้อมูลทั่วไปของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เช่น ราคา ปริมาณ ขนาด 

น้ำหนัก เป็นต้น 

• รูปภาพหน้าปก : อัพโหลดรูปภาพหน้าปกที่จะให้เป็นภาพหลักของสินค้า ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB, เฉพาะ

ไฟล์นามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png สามารถเพ่ิมรูปภาพหน้าปกได้ 1 รูปภาพเท่านั้น (สามารถลากรูปภาพ

ลงไปวางได)้ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 27 

 

 

 
 

• Certificate/มาตรฐานสินค้า : ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มมารตรฐานของสินค้าเพื่อเพิ่มการตัดสินใจของผู้ซื้อได้

ด้วยการกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เพ่ิมข้อมูลมาตรฐานสินค้า (สามารถเพ่ิม

มาตรฐานสินค้าได้มากกว่า 1 รายการ) 

 
o มาตรฐาน : ผู้ใช้งานสามารถเลือก มาตรฐานของสินค้าได้ 

o เลขท่ีทะเบียน : กรอกเลขที่ทะเบียนของมาตรฐานสินค้าที่ได้รับมา 

o วันท่ีได้รับ : เลือกวันที่ที่ได้รับ Certificate/มาตรฐานสินค้า 
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• น้ำหนักสินค้าเกษตร: กรอกน้ำหนักของสินค้าเกษตร 

• หน่วยน้ำหนัก : เลือกหน่วยน้ำหนักของสินค้า เช่น กรัม กิโลกรัม ปอนด์ เป็นต้น 

• ราคาต่อหน่วย (บาท) : กรอกราคาต่อหน่วย (เป็นตัวเลขเท่านั้น) 

• หน่วยบรรจุภัณฑ์ : เลือกหน่วยบรรจุภัณฑข์องสินค้า เช่น ถุง กระสอบ กล่อง ห่อ ขวด เป็นต้น 

• ฤดูกาล/เดือน ที่มีสินค้า : ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่า “สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี”, “สินค้ามีจำหน่ายเป็นฤดู” 

(ถ้าเลือกสินค้ามีจำหน่ายเป็นฤดู สามารถเลือกเดือนที่มีผลผลิตได้) 

• จำนวนสินค้าที่มีในสต๊อก : ผู้ใช้งานสามารถบอกปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ในคลังได้ 

 

• รูปภาพแกลอรี่ : ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรูปภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แบบหลายรูปได้ เพ่ือให้ผู้ซื้อสิ้นค้าได้

เห็นสินค้าหลากหลายมุม 

• วิดีโอมัลติมีเดีย : ผู้ใช้งานสามารถเลือกว่า “ไม่มี”, “เลือกวิดีโอของตัวเอง”, “นำ URL มาจาก Youtube” 
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• ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง : สามารถแนบเอกสาร อัพโหลดได้หลายไฟล์ แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB, 

เฉพาะไฟล์นามสกุล: .pdf  

4. หลังจากเพิ่มข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  หรือ

ถ้าจะบันทึกแล้วค่อยกลับมาทำต่อให้กดปุ่ม   
หมายเหตุ : หลังจากส่งพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อมูลที่ส่ง และเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้ว 

ระบบจะแจ้งเตือน (Notification) ไปยัง E-mail และ Mobile Application ของผู้จัดทำข้อมูล  

5. หลังจากที่ผู้ใช้งานได้รับการอนุมัติการพิจารณาสินค้าแล้ว ต้องการ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินค้า  

ให้กดปุ่ม  เพ่ือขอปรับปรุงข้อมูล 
หมายเหตุ : เมื่อขอปรับปรุงข้อมูล จะต้องดำเนินการพิจารณาตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะอนุมัติ 
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 จัดการคำสั่งซื้อสินค้า 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อได้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู จัดการคำสั่งซื้อสินค้า ดังภาพ 

 
1. ผู้ใช้งานเข้ามาที่เมนูรายการคำสั่งซื้อสินค้าหากมีรายการคำสั่งซื้อจากผู้ซื ้อ ระบบจะแสดงที่เมนู 

รายการคำสั่งซื้อ และข้ึนสถานะ “รอยืนยันการสั่งซื้อ” ดังภาพ 
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2. หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานกดเลือกรายการทีจ่ะยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของผู้ซื้อ 
เช่น ชื่อสินค้าท่ีซื้อ จำนวนที่ต้องการจะซื้อ วิธีการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ และท่ีอยู่ที่ให้จัดส่ง ดังภาพ 
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3. การเก็บค่าจัดส่ง หากผู้ขายต้องการเก็บค่าจัดส่งให้ เลือก  เก็บค่าจัดส่ง และกรอกราคาค่าจัดส่ง 
หากไม่เก็บค่าจัดส่งให้เลือก ไม่เก็บค่าจัดส่ง ในกรณีที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดคำสังซื้อไปยังผู้ซื้อ ให้ผู้ใช้งานเลือก 
แก้ไขรายละเอียดคำสั่งซื้อ และเพ่ิมหมายเหตุไปยังผู้ซื้อ 

4. ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  เพ่ือยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากนั้นระบบจะแสดงสถานะ “รอชำระเงิน” 
และส่งข้อมูลไปยังผู้ซื้อให้ชำระเงินพร้อมทั้งส่งใบเสร็จการชำระเงินมาที่ผู้ขาย ดังภาพ 
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5.  เมื่อผู้ซื้อชำระเงินแล้วระบบจะแสดงสถานะ “ชำระเงินแล้ว/รอตรวจสอบ” และส่งรูปภาพหลักฐาน 
การชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินมาที่ผู้ขาย ดังภาพ 
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6. เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดง  
สถานะ “ยืนยันการชำระเงิน/รอจัดส่ง” ดังภาพ 

 
7. ผู้ใช้งานจัดส่งสินค้าตามช่องทางการจัดส่งที่กำหนดไว้ เมื่อจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้นำหมายเลข 

ติดตามพัสดุ (Tracking No.) มากรอกที่ช่อง Tracking No. ดังภาพ 
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8. จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกสถานะการจัดส่ง” ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “อยู่ระหว่างจัดส่ง” ดังภาพ 

 
9. หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขการจัดส่งให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมลู” และทำการแก้ไขและทำการแก้ไขข้อมูล

สถานะการจัดส่ง ดังภาพ 
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10. เมื่อแก้ไขข้อมูลสถานะการจัดส่งเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึกสถานะการจัดส่ง” ดังภาพ 

 
11. หลังจากท่ีผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วและกดปุ่มยืนยันรับสินค้า ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น  

“รับสินค้าแล้ว/เสร็จสิ้น” เป็นอันเสร็จการซื้อขาย 

 

12. ผู้ขายสามารถให้คะแนนผู้ซื้อได้ด้วยการกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างให้คะแนน 

ผู้ซื้อเม่ือให้คะแนนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  
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 จัดการกล่องข้อความ 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลกล่องข้อความได้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู กล่องข้อความ ดังภาพ 

 
2. เมื่อมีข้อความจากผู้ซื้อระบบจะแสดงตัวเลขแจ้งเตือนที่เมนู กล่องข้อความ 

 
3. ผู้ใช้งานสามารถแชทพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าด้วยการพิมพ์ข้อความลงไปที่ช่องกรอกข้อความด้านล่าง  

และกดส่งข้อความด้วยการกดปุ่ม  
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4. เมื่อผู้ใช้งานต้องการแสดงรายการสินค้าอ่ืน ๆ สามารถกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการ
สินค้าทุกชนิดในร้านค้า ดังภาพ 

 

5. เมื่อผู้ใช้งานต้องการแสดงรูปภาพอ่ืน ๆ สามารถกดปุ่ม  เพ่ือแสดงรูปภาพจากอุปกรณ์ ดังภาพ 
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 จัดการการแจ้งเตือน 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลการแจ้งเตือนได้ มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู แจ้งเตือน ดังภาพ 

 
2. ระบบจะแสดงรายการการแจ้งเตือนและแสดง วันที่ เวลา ที่ได้รับการแจ้งเตือน  

 
3. ผู้ใช้งานสามารถเลือกแสดงเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้อ่านด้วยการกดปุ่มเมนูที่มุมขวาบน ดังภาพ  
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 จัดการจองสินค้า 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลการจองสินค้าได้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู จัดการจองสินค้า ดังภาพ 

 
2. เมื่อมีผู้ซื้อสินค้าที่ต้องการสินค้าตามฤดูกาล ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ต้องรอผู้ซื้อยืนยันการจอง 

ดังภาพ 
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3. หลังจากที่ผู ้ซื ้อกดยืนยันการจองระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “จอง” ผู ้ใช้งานสามารถกดปุ่ม

 เพ่ือยืนยันการจองสินค้า และกดปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการจอง 

 
4. ในกรณีที่ผู้ใช้งานยืนยันการจองสินค้าระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยืนยันแล้ว” ผู้ใช้งานกดปุ่ม

 เพ่ือนำรายการสินค้าที่ยืนยันการจองแล้วไปยังตะกร้าของผู้ซื้อ ดังภาพ 
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 จัดการจองเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลการจองเข้าร่วมกิจกรรมได้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู จัดการจองเข้าร่วมกิจกรรม ดังภาพ 

 
2. เมื่อมีผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ระบบจะแสดงรายการจองกิจกรรมที่ต้องรอผู้ใช้งานยืนยันการจอง 

ดังภาพ 
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3. ระบบจะแสดงสถานะ “รอยืนยัน” ในกรณีที่ผู้ใช้งานยืนยันการจองให้กดปุ่ม  

หากไม่ต้องการจองเข้าร่วมกิจกรรมให้กดปุ่ม  ดังภาพ 

 
4. ในกรณีกดยืนยันการจองระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยืนยันแล้ว” ดังภาพ 
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 จัดการแหล่งผลิต/แหล่งท่องเที่ยว 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลแหล่งผลิต/แหล่งท่องเที่ยวได้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู จัดการแหล่งผลิต/แหล่งท่องเที่ยว ดังภาพ 

 

2. หลังจากเลือกเมนู “จัดการแหล่งผลิต/แหล่งท่องเที่ยว” กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้มูลแหล่งผลิต
แหล่งท่องเที่ยว 

 
  



                     คู่มือการใช้งาน Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (สำหรบัผู้ซ้ือและผู้ขายสินค้าเกษตร) 
                    ระบบบริหารขอ้มูลสนิค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบรกิารประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 45 

 

3. เมื่อกดปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” ระบบจะนำเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลแหล่งผลิต/แหล่งท่องเที่ยว ดังภาพ 

 
 

ส่วนเพิ่มข้อมูลแหล่งผลิต/แหล่งท่องเที่ยว 

• ชื่อ : ชื่อของแหล่งผลิตหรือแหล่งท่องเที่ยว 

• รายละเอียด : บอกรายละเอียดของสถานที่ เช่น เป็นสวน เป็นฟาร์ม เป็นต้น 

• รูปภาพหน้าปก : อัพโหลดรูปภาพหน้าปกที่จะให้เป็นภาพหลักของสินค้า ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2  MB, เฉพาะ

ไฟล์นามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png 

• ประวัติความเป็นมา : ประวัติความเป็นมาของแหล่งผลิตหรือแหล่งท่องเที่ยว 

• ลักษณะเด่น : จุดเด่นที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาชม 

• กำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยว : เลือกใช่หากต้องการให้สถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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• ที่อยู่ : บอกท่ีอยู่ของสถานที่ 

• รูปภาพแผนที่ : สามารถแนบรูปภาพของแผนที่ และบอกพิกัด Latitude และพิกัด  Longitude 
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• ข้อมูลรูปภาพแกลอรี่ : เพ่ิมรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวแบบหลายรูปภาพ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB, เฉพาะไฟล์

นามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png 

• ข้อมูลวิดีโอมัลติมีเดีย : แนบไฟล์วิดีโอหรือลิงคว์ิดีโอของสถานที่ท่องเที่ยว 

• ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง : แนบเอกสารขนาดไม่เกิน 10 MB, เฉพาะไฟล์นามสกุล: .pdf 

• ข้อมูลวันที่และเวลาทำการ 

o เวลาทำการ : เพ่ิมวัน เวลาเปิดและเวลาปิดทำการของสถานที่ และกดปุ่ม  

o หมายเหตุเวลาทำการ : เชน่ หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ 

o ช่วงที่เหมาะสม : ช่วงเวลาทีเ่หมะต่อการท่องเที่ยว 
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• ข้อมูลอัตราค่าเข้าชม : กำหนดอัตราค่าเข้าชม 

o อัตราค่าเข้าชม : กำหนดอัตราค่าเข้าชม 

o หมายเหตุอัตราค่าเข้าชม: เช่น หากเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กอายุต่ำกว่า 10ปี เข้าชมฟรี 

o เวลาโดยประมาณท่ีใช้เท่ียวสถานท่ีนี้ : เวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวโดยประมาณ 

• ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย : กำหนดข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
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• ข้อมูล Social Network : เช่น ชื่อเพจเฟสบุ๊ค ช่องทางติดต่อทางไลน์ 

• ข้อมูลการเดินทาง : บอกวิธีการเดินทางมาท่ีสถานที่ท่องเที่ยว 

• ข้อมูลเพิ่มเติม : เพ่ิมข้อมูลอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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• ข้อมูลกิจกรรม : กดปุ่ม  หากสถานที่ท่องเที่ยวมีกิจกรรม ดังภาพ 

 
o ชื่อกิจกรรม : กำหนดชื่อกิจกรรม 

o ประเภทกิจกรรม : กำหนดประเภทกิจกรรม 

o ประเภทกิจกรรมรอง : กำหนดประเภทกิจกรรมรอง 

o รายละเอียด : กำหนดรายละเอียดที่ต้องการจะบอกผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

  



                     คู่มือการใช้งาน Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (สำหรบัผู้ซ้ือและผู้ขายสินค้าเกษตร) 
                    ระบบบริหารขอ้มูลสนิค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบรกิารประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 51 

 

• ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมได้ : กดปุ่ม  หากมีกิจกรรมที่เข้าร่วมได้ ดังภาพ 

 
o ชื่อกิจกรรม : กำหนดชื่อกิจกรรม 

o ค่าใช้จ่ายต่อคน : กำหนดค่าใช้จ่ายต่อคน 

o ค่าอาหารต่อคน : กำหนดค่าอาหารต่อคน 

o ช่วงเวลาท่ีเปิดรับ : กำหนดช่วงเวลาที่เปิดรับ และกดปุ่ม  

o หมายเหตุ : กำหนดหมายเหตุที่จะบอกผู้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว 

  



                     คู่มือการใช้งาน Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (สำหรบัผู้ซ้ือและผู้ขายสินค้าเกษตร) 
                    ระบบบริหารขอ้มูลสนิค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบรกิารประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 52 

 

 
• ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก : กำหนดข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก 

  



                     คู่มือการใช้งาน Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (สำหรบัผู้ซ้ือและผู้ขายสินค้าเกษตร) 
                    ระบบบริหารขอ้มูลสนิค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบรกิารประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่ 53 

 

 
• ข้อมูลสาธารณูปโภค : กำหนดข้อมูลสาธารณูประโภค 

 

4. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดแล้วให้กดปุ่ม  เพ่ือบันทึก
ข้อมูลและส่งพิจารณา 
หมายเหตุ : หลังจากส่งพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อมูลที่ส่ง และเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้ว 

ระบบจะแจ้งเตือน (Notification) ไปยัง E-mail และ Mobile Application ของผู้จัดทำข้อมูล  

 

 


