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การส ัง่ซือ้ IV 
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1. เขา้ https://www.topup2rich.com 

2. เลอืก เมนู T2R Shop&Pay (สสีม้) 

3. ใสร่หัสสมาชกิ 

4. ใสร่หัสผา่น 

5. กด “เขา้สูร่ะบบ” 
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6. เลอืก เมนูหลัก (3ขดี) 

7. เลอืกเมนู “สัง่ซือ้ Invoice” 
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8.เลอืกซือ้ IV ส าหรับรา้นคา้ 

9.ใสร่หัสผา่นของทา่น 

10.กดยนืยันการสัง่ซือ้ 

12 .ระบ ุOTP ส าหรับการซือ้ IV 

11. รอ OTP Code จากระบบ 

13. กดยนืยันการสัง่ซือ้ IV รา้นคา้ 

14.  ระบบจะแจง้เลขที ่IV และรหัสผา่น 
       ส าหรับลงทะเบยีน กด OK  
       เพือ่เสร็จสิน้การซือ้ IV 
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15. ทา่นสามารถตรวจสอบประวตักิารซือ้ IV  
     ไดโ้ดยเลอืก Tab “ประวตักิารสัง่ซือ้” 
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การลงทะเบยีนสมาชกิ 
ประเภทรา้นคา้ 
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1. เขา้ https://www.topup2rich.com 

2. เลอืก เมนู T2R Shop&Pay (สสีม้) 

3. ใสร่หัสสมาชกิ 

4. ใสร่หัสผา่น 

5. กด “เขา้สูร่ะบบ” 
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6. เลอืก เมนูหลัก (3ขดี) 

7. เลอืกเมนู “ลงทะเบยีน Invoice” 

8 



8. ศกึษาเงือ่นไขบรกิารและเลอืกเครือ่งหมายถกู 

9. กด “ยอมรับ” เพือ่ด าเนนิการตอ่ 

10. ใสเ่ลขที ่IV ทีซ่ือ้มา 

11. ใสร่หัสผา่น 

12. กดปุ่ ม ลงทะเบยีน เพือ่เริม่ลงทะเบยีน 
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1.  เลอืกประเทศ โดยกด “แวน่ขยาย” 
     แลว้เลอืกประเทศผูส้มัคร 

2.  กดแวน่ขยาย 
     เพือ่เลอืกขอ้มลูผูส้มัคร 

3.  ระบขุอ้มลูการสมัครสมาชกิ 
     ของผูส้มัคร 

กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิและกรอกใหค้รบทกุชอ่ง 
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4.   ระบขุอ้มลูการสมัครสมาชกิของผูส้มัครใหค้รบ 
      (หา้มเวน้วา่ง ถา้ไมม่ขีอ้มลูใสเ่ครือ่งหมาย “-”) 

กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิและกรอกใหค้รบทกุชอ่ง 

ขอ้มลูส าคัญหา้มผดิ e mail, เบอรโ์ทรทีล่งทะเบยีน
, เครอืขา่ยโทรศัพท ์เนือ่งจากระบบจะสง่ รหัส
สมาชกิ และรหัสผา่นการใชง้านตามขอ้มลูสว่นนี ้
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5.   ระบขุอ้มลูรหัสสมาชกิผูแ้นะน ารา้นคา้ 
      (รหัสหลักของผูท้ีแ่นะน าทา่นเขา้มา) 

6. ระบขุอ้มลูบัญชธีนาคารของทา่น ในการรับเงนิโอนจากบรษัิทฯ     
   (6 ธนาคาร ประกอบดว้ย ไทยพาณชิย,์ ทหารไทย, กรงุไทย,  
    กรงุศร,ี กรงุเทพ, กสกิร) ธนาคารอืน่ไมรั่บ 

กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิและกรอกใหค้รบทกุชอ่ง 

7. ตรวจสอบขอ้มลูใหด้อีกีครัง้ 
   และกด”ยนืยันการลงทะเบยีน” 

8. กด OK อกีครัง้ 

9. ระบบจะสง่ รหัสสมาชกิและ
รหัสผา่นไปยัง email และเบอร์
โทรศัพท ์ทีล่งทะเบยีน หลังจาก
นัน้ กด OK เพือ่เสร็จสิน้การ
ลงทะเบยีนสมาชกิ 
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10. ตรวจสอบรหัสสมาชกิและรหัสผา่นเพือ่เขา้ใชง้าน
ระบบไดท้ี ่e mail ทีล่งทะเบยีนเอาไว ้ในกรณีเขา้มาแลว้
ไมพ่บ ใหต้รวจสอบทีจ่ดหมายขยะหรอื Junk Mail 
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ประเภทของรา้นคา้ 
3 ประเภท 
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ตัวอยา่งรา้นคา้ทัง้ 3 ประเภท 

เมือ่ผูซ้ ือ้กดเขา้ไปทีร่า้นคา้จะพบรายการสนิคา้เป็นรายชิน้ 
และสามารถเลอืกซือ้ไดเ้ป็นรายชิน้ ฝ่ังรา้นคา้ตอ้งเพิม่
สนิคา้ ก าหนดสว่นลด และคา่จัดสง่รวมถงึ รออนุมัตสินิคา้
ขึน้ขายทลีะรายการ 

P = รายสนิคา้ 
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ตัวอยา่งรา้นคา้ทัง้ 3 ประเภท 

เมือ่ผูซ้ ือ้กดเขา้ไปทีร่า้นคา้จะพบรายละเอยีดรา้นคา้ 
ขายอะไร ใหบ้รกิารอะไร เบอรต์ดิตอ่ วนัเวลาท าการ 
แผนทีร่า้นคา้  สนิคา้คา่สนิคา้จะช าระ ณ จดุขาย เหมาะ
กับรา้นอาหาร  รา้นขายของช า ทีร่วมสนิคา้หลายประเภท 
ใหส้ว่นลดเฉลีย่ ทัง้รา้นอัตราเดยีว 

B : จา่ยตามจ านวน 

ขอ้มลูเมือ่กดเขา้รา้นคา้ 

กดปุ่ ม B(สฟ้ีา) 
 เพือ่ไปสูห่นา้ช าระเงนิ 

ขอ้มลูหนา้ช าระเงนิ 
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ตัวอยา่งรา้นคา้ทัง้ 3 ประเภท 

สามารถช าระไดทั้ง้ 2 แบบ 

P = รายสนิคา้ 

B : จา่ยตามจ านวน 
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การลงทะเบยีนรา้นคา้ 
เพือ่เปิดหนา้รา้นขายสนิคา้ 
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1. เขา้ https://www.topup2rich.com 

2. เลอืก เมนู T2R Shop&Pay (สสีม้) 

3. รา้นคา้ใสร่หัสสมาชกิ 

4. ใสร่หัสผา่นรา้นคา้ 

5. กด “เขา้สูร่ะบบ” 
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1.เมือ่เขา้สูร่ะบบครัง้แรกจะมขีอ้ความเตอืน 
   (สแีดง)ใหส้มาชกิแกไ้ขการสมัครเป็นรา้นคา้ 
   อกีครัง้ โดยเขา้ทีเ่มนูหลัก 

2. เลอืกเมนู “สมัครเป็นรา้นคา้” 
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3. เมือ่เขา้เมนู สมัครรา้นคา้ จะพบขอ้มลู 2 คอื เงือ่นไข และประวตักิารสมัคร  ใหเ้ลอืก Tab ประวตักิารสมัคร 

4. ระบบจะไมอ่นุมัตริา้นคา้ใหค้รัง้แรก 
   สมาชกิตอ้งกดเขา้ไปทีปุ่่ มสดี า  
   เพือ่ปรับปรงุขอ้มลูการเปิดรา้นคา้ 
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1. กดเลอืกรปู เพือ่เลอืกหาภาพจาก Computer  
    ทีจ่ะเป็นสญัลักษณ์ หรอืโลโกข้องรา้น 

2.  เลอืก Logo รา้นคา้ โดยปรับขนาดของภาพ   
    ตามทีก่ าหนดคอื สงู 80 Pixels กวา้ง 125 Pixels 
    แลว้กดปุ่ ม Open เพือ่ด าเนนิการตอ่ 

3. กดปุ่ ม “อัพโหลดรปู” และ
รอสกัครู ่ภาพโลโกจ้ะปรากฏ 
ถา้ไมป่รากฏลองตรวจสอบวา่ 
ภาพ หรอืโลโกท้ีอ่พัโหลด 
มขีนาดตรงตามเงือ่นไข
หรอืไม ่

ถา้โลโกร้า้นคา้ไมไ่ดส้ดัสว่น หรอืไมส่วยงาม  
จะไมไ่ดร้บัพจิารณาใหเ้ปิดรา้นคา้ 

โดยระบบจะแจง้เหตผุลการไมอ่นุมตัริา้นคา้ 
กลบัมายงัสมาชกิในหนา้ประวตัลิงทะเบยีน 

ตวัอยา่งทีถ่กูตอ้ง 
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4. ตัง้ชือ่รา้นคา้ทีจ่ะแสดงบนเวป 

5. เลอืกวา่รา้นนีเ้ป็นลักษณะบคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคล 

ความแตกตา่งการเป็นรา้นคา้แบบบคุคลธรรมดาและนติบิคุคลคอื 
- การเป็นรา้นคา้ประเภทนติบิคุคล จะมภีาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ของสว่นลดรา้นคา้ โดยจะไดรั้บเขา้  
  ibox  ของรา้นคา้ โดยรา้นคา้ตอ้งน าเงนิพรอ้มแบบ สง่สรรพากร และออกใบรับรองภาษี ณ  
  ทีจ่า่ย ให ้T2R (รวบยอดเดอืนละ 1ใบ) แตใ่นกรณีบคุคลธรรมดาจะไมม่สีว่นนี ้
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6. เลอืกประเภทรา้นคา้วา่จะเป็นแบบ จา่ย
รายสนิคา้ หรอื รายบลิ หรอื ทัง้ 2 ประเภท 

7. เลอืกการจด Vat ของรา้นคา้วา่มหีรอืไม ่

6.1 กรณีเลอืกรายบลิ หรอื รายสนิคา้+รายบลิ จะมชีอ่งให ้
     ระบ%ุสว่นลดในการช าระรายบลิ 
     (สว่นลดจะค านวณจากราคาทีไ่มร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 ตัวอยา่ง  
     - สนิคา้ ราคาขาย รวม Vat 100 บาท 
     - รา้นใหส้ว่นลดแบบรายบลิเฉลีย่ 5% 
     - ค านวณสว่นลดได ้ 93.46 x 5% = 4.67 บาท 
       (93.46 เป็นราคาสนิคา้กอ่น Vat7%) 
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8. กดแวน่ขยายเลอืกหมวดหมูส่นิคา้ 
   (เลอืกไดเ้พยีง 1 ประเภท เทา่นัน้) 

9. กรอกขอ้มลูทีต่ัง้รา้นคา้ใหค้รบทกุชอ่ง 
    ชอ่งไหนไมม่ใีส ่“-” 
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9. กรอกขอ้มลูทีต่ัง้รา้นคา้ให ้ 
            ครบทกุชอ่ง 
         ชอ่งไหนไมม่ใีส ่“-” 

10. ระบรุหัสผา่น 

11. กดลงทะเบยีน 

26 



หลังจากเพิม่เตมิขอ้มลูและกดลงทะเบยีนไปแลว้ ในสว่น
ประวตักิารสมัครจะเปลีย่น สถานะเป็น “รออนุมัต”ิ 

หนา้สมาชกิจะแจง้ขอ้ความ รอผลการตรวจสอบและอนุมัติ
รา้นคา้ใหส้ามารถเพิม่สนิคา้ตอ่ไปไดห้รอืตอ้งกลับไปแกไ้ข
ขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืปรับภาพใหส้วยงามตามเหตผุลทีร่ะบบ
จะแจง้ใหท้ราบในสว่นประวตักิารสมัครดา้นบน 

รออนมุตัลิงทะเบยีนรา้นคา้ 
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กรณีระบบจะแจง้ผลการไมอ่นุมัต ิพรอ้มเหตผุลใหก้ารไมอ่นุมัต ิ
รา้นคา้สามารถตรวจสอบไดท้ีป่ระวตักิารสมัคร โดยจะขึน้ดังนี้ 

หนา้สมาชกิจะแจง้ขอ้ความ ไมไ่ดรั้บอนุมัตเิปิดรา้น 
กรณุากลับไปแกไ้ขขอ้มลูการสมัครอกีครัง้ 

รา้นคา้สามารถเขา้ไปแกไ้ขการลงทะเบยีนรา้นคา้
ใหถ้กูตอ้งและสง่ขอ้มลูลงทะเบยีนมาใหมไ่ดโ้ดย
ปุ่ มสถานะสดี าอกีครัง้ 

ไมอ่นมุตัลิงทะเบยีนรา้นคา้ 
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กรณีระบบจะแจง้ผลการอนุมัตสิ าเร็จเรยีบรอ้ย โดยจะขึน้ดังนี ้ อนมุตัลิงทะเบยีนรา้นคา้ส าเร็จ 

หนา้สมาชกิจะแจง้ขอ้ความ รา้นคา้ไดร้บัอนมุตัแิลว้  สามารถ
ไปเพิม่สนิคา้ไดโ้ดยกดตาม Link หรอื เขา้ไปที ่
https://www.topup2rich.com/customer 
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การเพิม่สนิคา้รา้นคา้ 
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ข ัน้ตอนและกระบวนการเพิม่สนิคา้ 

1. รา้นคา้เขา้ https://www.topup2rich.com/customer 
2. Log-in ดว้ยรหสัสมาชกิและ Password 
3. ก าหนดสนิคา้ ก าหนดราคา ก าหนดสว่นลด และสง่ใหบ้รษัิทฯตรวจสอบ(รายสนิคา้) 
4. ก าหนดรา่ยละเอยีดรา้นคา้ใหส้มบรูณ์ ดงึดดูน่าสนใจ ทีต่ัง้ ภาพประกอบ ประเภทสนิคา้ 

ชดัเจน (รายบลิ) 
5. บรษัิทฯตรวจสอบขอ้มลูสนิคา้และอนุมัตสินิคา้หรอืแจง้รา้นคา้ใหแ้กไ้ข 

ขอ้มลูสนิคา้แลว้สง่กลบัมาขออนุมัตอิกีครัง้ 

เกณฑใ์นการพจิารณาสนิคา้ขึน้รา้นคา้ 
1. รปูภาพประกอบสวยงาม 
2. ขอ้มลูสนิคา้ครบถว้น (กรณีรายสนิคา้) 
3. ขอ้มลูรา้นคา้และรายละเอยีดรา้นคา้ รวมถงึภาพโปรโมทรา้นคา้ สวยงาม 
    ครบถว้น(กรณีเฉพาะรายบลิ) 
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1. เขา้ https://www.topup2rich.com/customer 

2. กดเขา้ Topup2rich Store 

3. กดเมนู เขา้สูร่ะบบ 

4. ใสร่หัสสมาชกิและ   
    รหัสผา่นรา้นคา้ 

5. กดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ” 
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เลอืก เมนู T2R Shop & Pay 

ขอ้มลูการลงทะเบยีนรา้นคา้ 

เมนู การเพิม่-ลดสนิคา้ (รายสนิคา้) 

ดสูถานะรา้นคา้ และประเภทรา้นคา้ 

เมนู ใสร่ายละเอยีดรา้นคา้ (รายบลิ) 
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ขอ้มลูการลงทะเบยีนรา้นคา้ 

สามารถพมิพร์ายละเอยีดการลงทะเบยีนรา้นคา้ได ้

1. เมนูตรวจสอบและพมิพข์อ้มลูการลงทะเบยีน 
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2. การเพิม่สนิคา้และรายละเอยีดของรา้นคา้แตล่ะประเภท (3 ประเภท) 

รา้นคา้เป็นทัง้ 2 ประเภท 
รายสนิคา้+รายบลิ 

รา้นคา้รายสนิคา้ 
รา้นคา้รายบลิ  

(ช าระตามจ านวน) 

กรอกขอ้มลูสว่นนี ้

กรอกขอ้มลูสว่นนี ้

กรอกขอ้มลูสว่นนี ้
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2. การเพิม่สนิคา้เพือ่สง่ใหบ้รษัิทฯอนุมัต ิ(รายสนิคา้) 

เลอืกรา้นคา้ 
เขา้สูห่นา้แคตตาลอ้กรา้นคา้ 

เขา้สูห่นา้รายละเอยีดสนิคา้ 

ตวัอยา่งรา้นคา้รายสนิคา้ 
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2. กดเมนูรา้นคา้  
    เพือ่เพิม่รายการสนิคา้ 

2. การเพิม่สนิคา้เพือ่สง่ใหบ้รษัิทฯอนุมัต ิ(รายสนิคา้) 

1. เลอืก Shopping Product 

3.กดเครือ่งหมายบวก(สเีขยีว) เพือ่เริม่การเพิม่สนิคา้ 
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1. ใสร่หัสสนิคา้ (สมาชกิตัง้รหัสเอง) 

2. ชือ่สนิคา้ภาษาอังกฤษ 

3. ชือ่สนิคา้ภาษาไทย 

4. รายละเอยีดสนิคา้ อยา่งละเอยีด คณุสมบัตสินิคา้ ขนาด ส ี 
    น ้าหนัก สรรพคณุ และอืน่ๆ 
 
- รา้นคา้ใสข่อ้มลูสนิคา้ ใหล้ะเอยีดมากทีส่ดุเพือ่ใหผู้ซ้ ือ้จะม ี
  ความสนใจ ยิง่ใสล่ะเอยีด ยิง่ท าใหผู้ซ้ ือ้ตัดสนิใจดา่ย 

2. การเพิม่สนิคา้เพือ่สง่ใหบ้รษัิทฯอนุมัต ิ(รายสนิคา้) 

ข ัน้ตอนการเพิม่รายละเอยีดสนิคา้ 
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6. กด บวก เพือ่เลอืกกลุม่สนิคา้ 

7. ระบรุาคาสนิคา้ทีจ่ะขาย (รวม Vat) 

8. ระบคุา่จัดสง่ตอ่ชิน้ ตัวอยา่ง ถา้ระบ ุ100 :  คา่จัดสง่สนิคา้ชิน้ละ 100 บาท ซือ้ 2 ชิน้ คา่จัดสง่ 200 บาท 

9. เป็น option คา่จัดสง่ฟร ีเมือ่ซือ้ครบจ านวน xxxxx บาท เชน่ ถา้ระบ ุ50000 บาท หมายถงึถา้ซือ้ครบ  
    50,000 บาท จะจัดสง่ฟร ีจากตัวอยา่ง ราคาเครือ่ง 25,000 บาท ผูซ้ ือ้ตอ้งซือ้ 2 เครือ่งขึน้ไป จะไมม่คีจั่ดสง่ 

10. ระบสุว่นลดทีร่า้นคา้ใหบ้รษัิทฯ คดิเป็น % ของราคาสนิคา้ทีไ่มร่วม Vat7% 

ตัวอยา่ง ราคาสนิคา้ 25,000 บาท (รวมVat) ราคาไมร่วม Vat คอื 23,364.49 
            รา้นคา้ระบใุหส้ว่นลด 10% จะค านวณจากยอด 23,364.49  บาท 
            สว่นลดสทุธเิทา่กับ 2336.45 (ระบบค านวณอัตโนมัต)ิ 

2. การเพิม่สนิคา้เพือ่สง่ใหบ้รษัิทฯอนุมัต ิ(รายสนิคา้) 

ชอ่งสเีทาระบบจะค านวณอตัโนมตั ิ 39 



11. ระบ ุLink Youtube สนิคา้ (ถา้ม)ี 

12. ระบรุะยะเวลาจัดสง่หลังจากตัด iBox 

13. กดปุ่ มเพือ่เลอืกภาพสนิคา้จาก Computer และกด Open 

ไมต่อ้งระบ ุ

ไมต่อ้งระบ ุระบบค านวณอัตโนมัต ิ

ต าแหน่ง รูปสนิคา้ Catalog 

2. การเพิม่สนิคา้เพือ่สง่ใหบ้รษัิทฯอนุมัต ิ(รายสนิคา้) 
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14. กดปุ่ มเพือ่เลอืกภาพสนิคา้จาก Computer และกด Open 

14. กดปุ่ มเพือ่เลอืกภาพสนิคา้จาก Computer และกด Open 
ต าแหน่ง ภาพสนิคา้เมือ่ผูซ้ ือ้กดเขา้

มาดรูายละเอยีดสนิคา้ 

2. การเพิม่สนิคา้เพือ่สง่ใหบ้รษัิทฯอนุมัต ิ(รายสนิคา้) 
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15. กดปุ่ ม “บันทกึขอ้มลู” เพือ่สง่ใหบ้รษัิทฯ
ตรวจสอบ และอนุมัตกิารขายสนิคา้ชิน้ดังกลา่ว 

16. กด OK เพือ่ยนืยันการสง่ขอ้มลูเรยีบรอ้ย 

17. หลังจากกด OK แลว้ จะมรีายละเอยีดสนิคา้ทีส่รา้งขึน้ปรากฏ 
      สถานะ รออนุมัต ิ(รอใหบ้รษัิทตรวจสอบและอนุมัตสินิคา้) 

18. กรณีผา่นการอนุมัต ิจะมสีถานะ Active เป็นสเีขยีว สนิคา้จะถกู 
     แสดงบนรา้นคา้ทันท ี

19. กรณี ขอ้มลูไมส่มบรูณ์ จะขึน้สถานะ Reject พรอ้มเหตผุล 
      รา้นคา้สามารถกด เขา้ไปแกไ้ขและบันทกึขอ้มลูเพือ่ขออนุมัต ิ
      ใหมไ่ดต้ลอดเวลา จนกวา่สถานะจะเป็นสเีขยีว 

2. การเพิม่สนิคา้เพือ่สง่ใหบ้รษัิทฯอนุมัต ิ(รายสนิคา้) 
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3. การใสโ่ฆษณารา้นคา้และสนิคา้ รายบลิ (การช าระรายบลิ/ตามจ านวน) 

หนา้รา้นคา้ท่ัวไป 

รายละเอยีดรา้นคา้และสนิคา้เมือ่เลอืกรา้นคา้ 
พรอ้มภาพประกอบทัง้สนิคา้ และรา้นคา้ 

ตัวอยา่งรา้นคา้รายบลิ 
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3. การใสโ่ฆษณารา้นคา้และสนิคา้ รายบลิ (การช าระรายบลิ/ตามจ านวน) 

หนา้รา้นคา้ท่ัวไป 

ตัวอยา่งรา้นคา้รายบลิ 

รายละเอยีดรา้นคา้และสนิคา้
เมือ่เลอืกรา้นคา้ 

พรอ้มภาพประกอบทัง้สนิคา้ 
และรา้นคา้ เบอรต์ดิตอ่ 

ยิง่ใหข้อ้มลูละเอยีดและมา
เทา่ไร ยิง่งา่ยตอ่การตัดสนิใจ
ของผูซ้ ือ้ และงา่ยตอ่การ 

อนุมัตริา้นคา้ 
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3. การใสโ่ฆษณารา้นคา้และสนิคา้ รายบลิ (การช าระรายบลิ/ตามจ านวน) 

หนา้รา้นคา้ท่ัวไป 

ตัวอยา่งรา้นคา้รายบลิ 

รายละเอยีดรา้นคา้และสนิคา้
เมือ่เลอืกรา้นคา้ 

พรอ้มภาพประกอบทัง้สนิคา้ 
และรา้นคา้ เบอรต์ดิตอ่ 

ยิง่ใหข้อ้มลูละเอยีดและมา
เทา่ไร ยิง่งา่ยตอ่การตัดสนิใจ
ของผูซ้ ือ้ และงา่ยตอ่การ 

อนุมัตริา้นคา้ 
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1. เลอืก Shopping Store Detail 

3. การใสโ่ฆษณารา้นคา้และสนิคา้ รายบลิ (การช าระรายบลิ/ตามจ านวน) 

2. กด บวก เพือ่เริม่การใสข่อ้มลูรา้นคา้ 
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3. การใสโ่ฆษณารา้นคา้และสนิคา้ รายบลิ (การช าระรายบลิ/ตามจ านวน) 

1.ระบชุือ่รา้น 

2. เลอืกชือ่รา้น 

3. ใสร่ายละเอยีดโฆษณารา้นคา้ 
   - ทีต่ัง้รา้นคา้ 
   - ค าโฆษณารา้นคา้ 
   - ค าโฆษณาสนิคา้ 
   - ทีอ่ยูเ่บอรต์ดิตอ่รา้นคา้ 
   - ฯลฯ (ใหข้อ้มลูอยา่งละเอยีด) 

ต าแหน่งรายละเอยีดขอ้ความ ขอ้ 3 

เวน้เอาไว ้ไมต่อ้ง
ใสข่อ้มลู 
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1. เลอืก Shopping Store Detail 

3. การใสโ่ฆษณารา้นคา้และสนิคา้ รายบลิ (การช าระรายบลิ/ตามจ านวน) 

2. กด บวก เพือ่เริม่การใสข่อ้มลูรา้นคา้ 

4. กดปุ่ มเพือ่เลอืกภาพสนิคา้จาก Computer และกด Open 

4. กดปุ่ มเพือ่เลอืกภาพสนิคา้จาก Computer และกด Open 

ต าแหน่งรปูภาพประกอบที1่ 

ต าแหน่งรปูภาพประกอบที2่ 

5. กดบันทกึและรอการอนุมัต ิ
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3. การใสโ่ฆษณารา้นคา้และสนิคา้ รายบลิ (การช าระรายบลิ/ตามจ านวน) 

6. หลังจากบันทกึขอ้มลูแลว้ จะเห็นสถานะ 
    เป็น Not Active จนกวา่จะผา่นการอนุมัต ิ

7. กรณีผา่นการอนุมัตริา้นคา้ขึน้บนระบบแลว้ 
    สถานะจะเป็น Active รา้นคา้สามารถขาย 
    สนิคา้ไดทั้นท ี
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ขอ้มลูเพิม่เตมิอืน่ๆ 

1. กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลง % สว่นลดรายบลิ(เหมาทัง้รา้น) แจง้ขอ้มลูทาง e mail : partner@topup2rich.co.th 

2. ในกรณีทีร่า้นคา้ตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลูรา้นคา้ เบอรต์ดิตอ่ และสว่นอืน่ๆทีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดเ้อง ใหแ้จง้ขอ้มลู 
    ทาง e mail : partner@topup2rich.co.th 

3. ทกุครัง้ทีแ่จง้ e mail เขา้มาที ่Partner@topup2rich.co.th  กรณุาแจง้ชือ่ รหัสสมาชกิ และชือ่รา้นคา้ใหถ้กูตอ้ง 

4. รา้นคา้สามารถโทรเขา้มาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 02- 673-3111 ตอ่ 101 และสอบถามชือ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่การตดิตามงานของทา่น 

5. ในกรณีทีเ่พิม่สนิคา้เป็นเวลา 7 วนั แลว้สนิคา้ยังไมไ่ดข้ ึน้ระบบ รา้นคา้สามารถแจง้รายละเอยีดโดยสง่ e mail ที ่ 
    Partner@topup2rich.co.th 

6. หลังจากสนิคา้ของรา้นคา้ไดข้ ึน้ระบบแลว้ รา้นคา้ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูอกีครัง้วา่เป็นไปตามทีข่ออนุมัตสินิคา้หรอืไม ่หากไมเ่ป็นไปตาม 
    เงือ่นไขใหร้บีสง่ e mail แจง้รายละเอยีดเพือ่ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูทันท ี

Partner@topup2rich.co.th 
02-673-3111 ตอ่ 101 
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