
รู้จักกับ Lnwshop 

 
เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ไม่ยากอีกต่อไป 

LnwShop ให้คุณเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ได้ทันที ฟรีโดยไม่มีเง่ือนไข ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วย
ระบบบริหารการขายของออนไลน์ที่ครบวงจร ทรงประสิทธิภาพ พร้อมช่องทางการขายที่
หลากหลาย เราพร้อมจะเคียงข้างธุรกจิออนไลน์ของคุณในทุกก้าวของการเติบโต 

 

 



ขายผ่านช่องทางต่างๆ 

ขายได้ทุกชอ่งทางการขายท่ีคุณต้องการ พร้อมจดัการได้ในท่ีเดียว 

ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าโซเชียล พ่อค้า Marketplace หรือมีอีกกีช่่องทางการขาย ก็บอกลา
อาการปวดหวัในการจัดการออเดอร์จากการขายหลายช่องทางได้ด้วย LnwShop นอกจากเราจะ
เชื่อมช่องทางที่หลากหลายแล้ว เทพชอ็ปยังช่วยลดความยุ่งยาก ให้คุณสามารถบริหารจัดการออ
เดอร์ได้ง่ายในที่เดียว 

 

 

ลงทุนในพื้นท่ีของตัวเองดีท่ีสุด 

เพราะเทพชอ็ปไม่ใช่แค่เว็บขายของ แต่เป็นร้านค้าออนไลน์ "ของคุณเอง" การมีพ้ืนที่เป็น
ของตัวเองก็เหมือนกับมีบ้านของตัวเอง บริหารจัดการสร้าง Brand ได้ถนัด ไม่ต้องกังวลกับความ
เปล่ียนแปลงเหมือนกับการอยู่ในพ้ืนทีท่ี่ไม่ใช่ของคุณ 

ไม่ว่าใครก็มีรา้นค้าออนไลน์เป็นของตัวเองได้ ด้วยระบบที่ครบครัน พร้อมขับเคล่ือนธุรกิจ
ออนไลน์ด้วยตัวคุณเอง และหมดห่วงไม่ต้องกังวลกับความเปลี่ยนแปลงที่อยู่เหนือการควบคุม 

 

 

 



ทําไมขายของออนไลน์ตอ้งสร้างแบรนด ์

เพราะแบรนด์ช่วยสร้างความเช่ือมั่น เพ่ิมการจดจําให้กับร้านของคุณ จะดีแค่ไหน หากช่ือ
แบรนด์ของคุณ เป็นรายชือ่ต้น ๆ ที่ลูกค้าคิดถึงเมื่อช้อปออนไลน์ 

 

บ่งบอกความเป็นคุณไดด้ั่งใจ 

เราช่วยให้การสร้าง และการตกแต่งร้านค้าออนไลน์กลายเป็นเรือ่งง่ายสําหรับคุณ ให้คุณ
ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการนําเสนอความเป็นคุณได้ง่ายกวา่ที่เคย 

 

 

 

 



ไม่จํากัดแคป่ระเทศไทย แตร่องรับลกูค้าได้ท่ัวโลก 

ไม่ว่าลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าหน้ารา้นของคุณได้ ด้วยระบบที่พัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ทําให้การขายของคุณไม่มีข้อจํา กัดอีกต่อไป 

 

เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นดว้ย Marketplace 

เพราะเราเชือ่มต่อ Marketplace (Lazada, Shopee ฯลฯ) ให้เป็นช่องทางการขายท่ีให้
คุณสามารถนําเสนอสินค้า หรือบริการให้กับคนหมู่มากได้ เปรียบเสมือนการฝากขายบนพื้นที่ของ
ห้างสรรพสินค้าที่มีคนเดินเที่ยวจํานวนมาก 

การขายของออนไลน์ ไม่ได้หยุดอยู่ที่เวบ็ไซต์เดียวอีกต่อไป การกระจายสินคา้ไปจําหน่ายที่ 
Marketplace ต่างๆ เป็นส่ิงที่ไม่ควรมองข้าม เราจึงได้คัดสรรช่องทางการขายมากมาย เพ่ือช่วย
เพ่ิมโอกาสในการขายให้คุณ เพียงมีสินค้าอยู่บน LnwShop ก็สามารถกระจายไปลงขาย หรือโป
รโมทผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ได้ทันที 

 



Lazada มาร์เก็ตเพลสยกัษ์ใหญ่ 

ศูนย์รวมชอปป้ิงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสินค้าคณุภาพท่ีครบถ้วนให้คุณเลือก 
พร้อมทั้งดีลพิเศษจากหลายหมวดสินค้า โปรโมช่ันจัดเต็มทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopee 

ถ้าคุณขายของออนไลน์ผ่าน Marketplace เช่น Lazada อยู่แล้ว คุณก็ไม่น่าจะมีเหตุผลที่
จะไม่ขายบน Shopee ด้วย 

 

 



LnwMall.com มาร์เก็ตเพลสขั้นเทพ 

แหล่งรวมสินค้าจากร้านคา้คุณภาพ เสริมความมั่นใจ ด้วยรวีิวจากผู้ซ้ือจริง ซ้ืออะไรก็มั่นใจ 
ได้ของชัวร์ 

 

สินค้าของคณุถูกกว่า เทียบกันให้เห็นๆ ไปเลยท่ี Priceza.com 

อีกหนึ่งช่องทางโปรโมทท่ีเน้นจุดเด่นเรื่อง ราคา ให้สินค้าของคุณเป็นส่วนหนึ่ง ของสุดยอด
เว็บไซต์เปรียบเทียบราคา Priceza ด้วย LnwShop 

 



Facebook Marketplace โอกาสในการเข้าถึงผู้คนกว่า 46 ล้านคน 

ตลาดใหม่ที่กําลังรอคุณ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการขาย พร้อมลูกค้ามากกว่า 46 ล้านคน 
จากทุกมุมโลกที่รอซ้ือสินค้าของคุณอยู ่

 

 

LnwShop ตื่นเต้นอย่างมากกับพันธมิตรใหม่ ๆ ท่ีรออยู่ข้างหน้านับจากนี้ 

เราจะไม่หยุดพัฒนา และเพ่ิมช่องทางการขายใหม่ ๆ กับพันธมิตรในอนาคต เพ่ือกระจาย
สินค้า และผลักดันยอดขายของคุณให้ได้มากท่ีสุด 

 

 



ขายผ่าน Social Facebook Line อย่างเป็นระบบ 

ไม่ต้องนั่งนับจํานวนออเดอร์ที่ลูกค้าพิมพ์ CF ไม่ต้องวุ่นวายพิมพ์ข้อมูลลูกค้าใหม่ทุกครั้ง 
LnwShop เรามีระบบที่จะช่วยให้คุณขายของผ่าน Social ได้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมระบบหลัง
บ้านที่รองรับการจัดการสต็อก และจัดการข้อมูลสินค้าได้แบบ Real Time 

เพราะคนไทย นิยมช้อปผ่านโปรแกรมแชทต่าง ๆ Messenger หรือ Line จึงสําคัญ แต่ไม่
ต้องเป็นห่วงไป เพราะไม่ว่าคุณจะขายผ่านช่องทางไหน เราก็รองรับ 

 

ทําไมคุณควรจะต้องขายผ่าน Social Network อย่างเป็นระบบ 

เบ่ือไหม ที่ต้องตอบคําถามเดิมซํ้า ๆ หรือตามหาแชทที่คุยกับลูกค้าไม่เจอ และความ
ผิดพลาดยังอาจเกิดข้ึนได้จากการจัดการที่ไม่เป็นระบบ แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีระบบที่ช่วยแก้ปัญหา
นี้ให้คุณได้ เมื่อปัญหาลดลง โอกาสในการขายก็จะเพ่ิมข้ึน ด้วยระบบของเรา "Chat Commerce" 

 



Chat Commerce คืออะไร? ช่วยคุณได้อย่างไร 

มิติใหม่ของการซ้ือขายออนไลน์ ผ่านระบบ 1-Link ที่สามารถเช็คสินค้า ชื่อที่อยู่ เลขที่
บัญชี และเลขพัสดุ พร้อมติดตามสถานะได้แบบ Real-time ช่วยลดการตอบคําถาม และลดการ
ตกหล่นของออเดอร์ ปิดการขายได้ใน Link เดียว 

 

 

ถ้าลูกค้าสั่งซ้ือได้เองจากเพจเลย จะดกีว่าไหม? 

เพราะเราเข้าใจลูกค้า และคุณ เราจึงออกแบบระบบที่จะช่วยให้คุณปิดการขายในขณะท่ี 
Chat กับลูกค้า เพ่ิมความสะดวกท้ังผู้ซ้ือ และผู้ขาย แถมยังสามารถจัดการออเดอร์ทั้งหมดได้จาก
หลังร้าน รองรับลูกค้ามากกว่าเดิม แต่จัดการง่ายเหมือนเดิม 

 



 

ค้าขายเป็นระบบ 

เรื่องหัวใจก็วุ่นวายอยูแ่ล้ว จะทําให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณวุ่นวายอีกทําไม 

บอกลาทุกปัญหาปวดหัวในการจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้คุณมีเวลาไปดูแลความรัก และ
คนท่ีคุณรักได้อย่างเต็มที่ ส่วนปัญหาธรุกิจออนไลน์ ปล่อยให้ระบบจัดการร้านค้าข้ันเทพ จาก 
LnwShop ช่วยจัดการแทนสิ 

 



จัดการได้ทุกอย่าง ง่าย ครบ จบท่ีเดียว 

ด้วยระบบจัดการหลังร้านที่ทรงพลัง และตรงกับความต้องการของผู้ขายของออนไลน์ ทํา
ให้เราสามารถสร้างเครื่องมืออํานวยความสะดวกให้กับงานทุกอย่างบนธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริง 

เราช่วยรับออเดอร์แทนคุณ ไม่ว่าจะขายผ่านช่องทางไหน เรากม็ีเครื่องมือที่ช่วยคุณให้รบั
ออเดอร์ได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น รวมถึงเรื่องการเงิน และการจัดส่งที่ทําให้คุณจัดการการขาย
ของคุณได้ง่ายข้ึน แนน่อนว่าระบบจะแจ้งเตือนทุกสถานะให้ทั้งคุณ และลูกค้าทราบแบบ Real 
time 

 

ช่วยคุณครบทุกขั้นตอน ตั้งแตต่้นจนจบ 

เริ่มต้นต้ังแต่มีรายการส่ังซ้ือเข้ามาก็แจ้งเตือนคุณทันที ทุกช่องทางไม่ว่าจะอีเมล SMS หรือ 
เด้ง Noti ผ่าน Manager App เช็ครายการแจ้งชําระเงินก็ง่ายดายด้วยระบบผูกรายการส่ังซ้ือ ไป
จนการจัดส่งด้วยระบบจัดรายการสินคา้เตรียมจัดส่ง และระบบกรอกเลขพัสดุอัตโนมัติ จนถึงมือ
ลูกค้าหากใชร้ะบบรับชาํระเงิน LnwPay ก็จะมีทีมงานคอยตรวจสอบการได้รับสินค้าของลูกค้าให้ 
พร้อมเชิญชวนให้ผู้ซ้ือกลับมารีวิวคุณต่อไป 

 

 

 



เรารู้ว่าคุณเก่ง แต่จะเหนื่อยทําเองทําไม ให้ระบบ Auto ของ LnwShop ช่วยลดงาน
ให้คุณ 

แน่นอนว่าขายของออนไลน์ไม่ได้สบายอย่างที่คิด ยงัมีอีกหลายส่ิงที่คุณต้องจัดการ ไม่ว่า
จะเป็นการทําสต๊อก รับออเดอร์ เช็คยอดเงิน จัดส่งสินค้า และอีกมากมาย จะดีกว่าไหมถ้าให้
ระบบเข้ามาจัดการแทน งานลดลง มีเวลาไปโฟกัสกับส่ิงที่จะทําให้ร้านของคุณเติบโตได้มากข้ึน 

 

 

ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากใครก็ได ้

ไม่ว่าคุณจะจัดการเอง หรอืจ้างพนักงานมาดูแล หากจัดการเป็นระบบความยอ่มผิดพลาด
เกิดข้ึนได้ทุกเมื่อ และอาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์ของคุณ การจัดการผ่านระบบที่มีฐานข้อมูล
อ้างอิง ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ ทําให้คุณไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาเดิม ๆ อีกต่อไป 

 

 



ใช้งานได้ ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีคุณต้องการ 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถจัดการร้านค้าของคุณได้ตามต้องการ แค่เพียงมี
อินเตอร์เน็ต คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในร้านค้าของคุณได้ทันทีไม่มีจํากัด 

 

 

ยกระดับการให้บริการ ไม่พลาดทุกรายการจากลกูค้า ด้วย LnwShop Manager App 

แอปพลิเคชันที่สร้างมาเพ่ือเจ้าของร้านค้าเทพช็อป จัดการทุกรายการส่ังซ้ือของคุณได้
อย่างง่ายดาย ทุกข้ันตอน พร้อมด้วยระบบ Notification บนมือถือแบบ Real-time ทําให้คุณไม่
พลาดทุกความเคล่ือนไหวบนร้านค้าของคุณ 

 

 

 



จัดการ Stock อย่างเป็นระบบ และอิสระตามใจคุณ 

ระบบคลังสินค้า ที่ออกแบบมาเพื่อการขายอย่างแทจ้ริง ไม่ว่าคณุจะขายของรูปแบบไหน 
ก็สามารถต้ังค่าระบบให้เหมาะสมกับการขายของคุณได้ตามต้องการ หมดกังวลเรื่องมีออเดอร์แต่
ไม่มีของไปได้เลย 

 

งานเอกสาร งานภาษี ก็ทําได้นะ 

ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสร็จให้กับผู้ซ้ือ, ออกใบกํากับภาษี, พิมพ์จ่าหน้าซอง พัสดุ หรือ
กระทั่งคํานวณรายได้ คํานวณภาษีให้อัตโนมัติ LnwShop ก็ทําให้คุณได้นะ อัตโนมัติด้วย 

ไม่ต้องนั่งปวดหัวกับการทําเอกสาร แค่ทําออเดอร์ผ่านระบบ เราสรุปข้อมูล และเตรียม
เอกสารไว้ให้ 

 



ใบเสร็จ ใบกํากับภาษี ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป 

จะออกใบเสร็จ หรือใบกาํกับภาษี เราก็มีระบบช่วยอํานวยความสะดวกให้คุณ เพียงคลิก
เดียว ก็สามารถออกใบเสร็จ และใบกํากับภาษีให้กบัลูกค้าของคุณได้แล้ว 

 

ยอดขายเท่าไหร่ ? ต้องเสียภาษีไหม? เราช่วยได ้

เรารวบรวมสถิติการขายให้คุณ ทั้งรายได้ ไม่ว่ารายปี หรือรายเดือน พร้อมคํานวณ
ประมาณมูลค่าภาษีให้คณุโดยอัตโนมัติ แถมยังช่วยออกเอกสารให้คุณได้อีกด้วย 

 



ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นระบบ 

ระบบตัวแทน คือ ระบบที่ช่วยให้คณุบริหารจัดการตัวแทนจําหน่ายของคุณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดงานท่ีต้องทําซํ้าๆ ป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เมื่อปัญหา
น้อยลง เวลาที่ใช้ในการทํางานลดลง คุณก็จะไม่ถูกจํากัดด้วยปรมิาณตัวแทนจําหน่ายที่รับไม่ไหว
อีกต่อไป 

 

 

 

 



 

เครื่องมือทางการตลาด 

รองรับทุกแผนการตลาด ใช้ได้ทุกกลยุทธ์การขายท่ีคุณต้องการ 

ไม่ว่าคุณจะวางแผนการตลาดไว้แบบไหน จะโปรโมทเพิ่มผู้เข้าชม หรือ อยากเพ่ิมยอดขาย
ให้พุ่งปรี๊ด เราก็มีระบบช่วยรองรับ 

 

Promote เพิ่มจํานวนผู้เข้าชม ให้ธุรกิจคุณโตแบบก้าวกระโดด 

เมื่อผู้ชมเพ่ิม โอกาสในการขายสินค้ากเ็พ่ิมข้ึนตาม LnwShop จึงมีระบบที่จะช่วยให้คณุ
ดึงผู้ชมเข้าสู่ร้านจากทั้ง Google Ads , SEO และ Facebook Ads 



 

ให้ลูกค้าเจอสินค้าของคณุ เม่ือพวกเขากําลังต้องการมัน ด้วย Google Ads 

ไม่ใช่แค่คุณกาํลังหาลูกค้า ลูกค้าก็กําลังค้นหาสินค้าของคุณเช่นเดียวกัน ด้วยโฆษณาท่ี
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงผ่าน Google จะทําให้คุณ และลูกค้าได้พบกัน แต่ไม่ต้องกังวลเรื่อง
เทคนิค ไม่จําเป็นต้องทําความเข้าใจ Google Adwords ด้วยตัวเอง เพราะบริการของ LnwShop 
จะช่วยจัดการในเรื่องยาก ๆ ให้คุณเอง 

เพิ่มยอดขายให้พุ่งปรี๊ดเหมือนติดจรวด 

ยอดขาย ส่ิงนี้ไม่มีร้านค้าไหนไม่ต้องการ! LnwShop จึงสร้างหลากหลายเครือ่งมือในการ
ทําการตลาด อาทิ ระบบโปรโมช่ัน, ระบบคูปอง รวมถึงส่วนลดท้ายบิล ที่พร้อมจะกระตุ้นให้เกิด
การซ้ือ และเปล่ียนผู้ชมร้านเป็นลูกค้าในที่สุด 

จัด Promotion ส่วนลดได้ตามใจชอบ แถมคํานวณราคาให้อัตโนมัต ิ

จัดโปรโมช่ันได้อย่างง่ายดาย รองรับการจัดส่วนลดสําหรับสินค้าแต่ละชิ้น แต่ละหมวดหมู่ 
จะกําหนดลดราคาปกติ หรือเป็น % ก็ทําได้ทั้งหมด พร้อมกําหนดช่วงวัน เวลาของโปรโมชั่น รวม
สร้างส่วนลดเฉพาะกลุ่มลูกค้าได้ โดยระบบจะช่วยคุณคํานวณราคาสุทธิอัตโนมัติ ให้ลูกค้าทราบ
ราคาสุทธใินหน้าตะกร้าสินค้าได้ทันที 

 

 

 



 

ลงโฆษณา Google Shopping ได้ในไม่ก่ีคลิก 

โฆษณารูปแบบใหม่ล่าสุดของ Google ที่จะแสดง รูปสินค้า, ชื่อ รวมไปถึงราคา ให้ลูกค้า
เห็นในผล Search เลย โดยข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลสินค้าของคุณที่ระบบของ LnwShop จะส่งไป
ยัง Google โดยอัตโนมัติ และ Google จะคํานวณและแสดงโฆษณาให้กับคนที่มีแนวโน้มจะสนใจ
สินค้าของคุณเอง 

 

ทําไมต้องโฆษณา ? 

จริงอยู่ที่สินค้าที่ดี สามารถโฆษณาได้ด้วยตัวเอง แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถเร่งให้
ผลลัพธ์นั้นเกิดได้เร็วข้ึน ด้วยเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม โฆษณาท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริง สามารถ
ทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตข้ึนอย่างก้าวกระโดด 

 



 

ช่องทางชําระเงินครบครัน 

กลัวไหมตอนสั่งซ้ือของออนไลน์ ถ้าคุณกลัว ลูกค้าคุณก็กลัว 

แล้วจะดีกว่าไหม ถ้าคุณทําให้ความกลัวของในการซ้ือของออนไลน์ลดลงได้ LnwPay 
ระบบรับชําระเงินออนไลน์ บริการที่จะช่วยเป็นตัวกลางรับชําระเงิน เราพรอ้มจะทําให้ลูกค้าของ
คุณรู้สึก “มัน่ใจ จ่ายง่าย ได้ชัวร์” 

 

 

 

 



15% ของลูกค้าไม่ซ้ือของเพราะไม่มีช่องทางชําระเงินท่ีต้องการ 

ลูกค้าอยากจ่ายทางไหน เราจัดให้ ด้วยระบบรับชําระเงินที่หลากหลายของ LnwPay 
พร้อมจะช่วยอํานวยความสะดวกในการชําระเงินให้กับลูกค้า แล้วรับรองว่า 15% ของลูกค้า จะไม่
หนีหายไปไหน 

 

ลูกค้าซ้ือของได้อย่างม่ันใจ ปลอดภัยทุกการชําระเงิน 

เพราะเราชว่ยดูแลในทุกข้ันตอนการชําระเงิน พร้อมด้วยระบบการชําระเงินทีม่ีมาตรฐาน 
เข้ารหัสอย่างปลอดภัย ให้ลูกค้าของคณุซ้ือของจากคุณได้อย่างม่ันใจ ได้ของชัวร ์

 

 

 

 

 



ขายของได้อย่างสบายใจ 

หากคุณเคยปวดหัวกับการตรวจสอบยอดเงินจํานวนมาก แถมยังจํานวนเงินเท่ากันอีก 
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเราจะจดัการให้เอง 

� ลดข้ันตอนการขาย ให้คณุมีเวลามากขึ้น 
� ระบบตรวจสอบยอดเงินอัตโนมัติของ LnwPay จะไม่ทําให้คุณต้องรอ 
� รู้ยอดเงินทันที ตรวจสอบเองได้ ถอนง่ายรวดเร็ว 

 

จะรับโอนเงินเองก็ทําได้ คุณเลือกได้เอง 

อยากใชร้ะบบรับชําระเงินเพ่ือรับบัตรเครดิต แต่ก็อยากรับโอนเงินด้วยบัญชตัีวเองด้วย 
คุณเลือกได้ ! เพราะเรามรีูปแบบการให้บริการที่พรอ้มตอบสนองความต้องการของคุณ หรือหาก
จะรับเงินเองก็ได้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไม่มีท่ีเก็บสินค้า? 

บ้านคือวิมาน บ้านเป็นทุกอย่างแห่งความสุข แตบ่้านต้องไม่ใช่โกดังเก็บของ 

อย่าให้คําว่า “วิมานของเรา” ต้องล่ม เพราะกลายเป็นโกดังเก็บของ! หากคุณต้องการ
พ้ืนที่เก็บของสําหรับการขายของออนไลน์ ให้ LnwPickPack ช่วย “เก็บ แพ็ค ส่ง” สินค้าแทนคุณ 
แล้วบ้านของคุณจะไม่ต้องเป็นโกดังเก็บของอีกต่อไป 

 

 



บริการ LnwPickPack ชว่ยคุณได ้

1. ชว่ย “เกบ็สินค้า” ให้คุณบอกลาโกดังในบ้าน  
2. ชว่ย “แพ็คสินค้า” ลดข้ันตอนการทํางาน และ  
3. ยังช่วย “จัดส่งพัสดุ” ให้คุณขายของออนไลน์ได้แสนสบาย 

จะจัดการเองก็ได้ ไม่ต้องช่วยท้ังหมด 

LnwPickPack เปิดให้คุณจัดการเองได้ เลือกได้เองว่าจะนําสินค้าเข้าคลังกี่ชิ้น แบ่งเก็บเอง
บางส่วนก็ทําได้ หรืออยากเลือกบริษัทขนส่ง เลือกรูปแบบหีบห่อพัสดุ เราก็มีให้คุณเลือก
หลากหลาย 

เวลาท่ีมีค่าของคุณ เอาไปทําอะไรไดอี้กเยอะ 

เมื่อคุณมีเวลามากข้ึนคุณก็สามารถขายของได้มากข้ึน มีเวลาหาสินค้าใหม่ๆ หรือ คิดจะ
ขยายร้านเพ่ือเปิดตลาดใหม่ๆ ก็ทําได้ไม่ยาก หรือจะเอาเวลาทีม่ี ไปดูแลครอบครัว ดูแลสุขภาพ 
ออกกําลังกาย ให้แฮปป้ีทัง้ชีวิตส่วนตัว และชีวิตการงาน 

 

 

 

 

 

 



 

จัดส่งไดห้ลายแบบ 

เลือกใช้บริการขนส่งได้ตามใจ 

อยากส่งพัสดุให้ลูกค้ารูปแบบไหน ส่งด่วนอย่างไร เราก็มีให้ตัวเลือกให้คุณ ด้วยตัวเลือกผู้
ให้บริการขนส่งมากถึง 7 บริษัท ที่พร้อมจะตอบสนองทุกความต้องการผู้ขายของออนไลน์ 

 

Exclusive Partner ของ LnwShop 

นอกจากจะมีหลากหลายผู้ให้บริการขนส่งให้เลือกใช้แล้ว LnwShop ยังเพ่ิมความสะดวก
ให้กับร้านค้าออนไลน์ด้วยบริการจาก Exclusive Partner ที่จะช่วยลดเวลา ความความสะดวกให้
คุณ อาท ิบรกิารออกเลขรหัสพัสดุให้อัตโนมัติ บริการฝากส่งแบบธุรกิจด่วนที่ไปรษณีย์โดยไม่ต้อง
ต่อคิว หรือ บริการรับ-ส่งสินค้าถึงโกดังของคุณได้เลยทันที ที่สําคัญ "เก็บเงินปลายทาง" ได้ด้วยนะ 



พิมพ์ใบปะหน้า บาร์โคด้ผ่านระบบไดเ้ลย 

ด้วยระบบ LnwExpress รวมกับระบบ Smart Print จะทําให้คุณสามารถออกใบปะหน้า
กล่องพัสดุ และส่ังพิมพ์ผ่านระบบได้ทันที พร้อมให้กําหนดต้ังค่ารูปแบบการจัดวางรวมถึงขนาด
กระดาษได้อย่างอิสระ 

แจ้งเตือนลูกค้าอัตโนมตั ิ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งของคุณเอง หรือใช้บริการ Exclusive Partner ของ LnwShop ทุก
ครั้งที่คุณจัดส่งสินค้า เลขรหัสพัสดุที่คุณกรอกจะถูกส่งไปในทุกช่องทางที่คณุเปิดใช้ ไม่ว่าจะเป็น 
อีเมล SMS หรือ Notification ที่หน้าเว็บของคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปิดการขายแลว้ ไงตอ่? 

80% ของกําไรในธุรกิจ เกิดจากลูกค้า 20% 

จะดีกว่าไหม ถ้าคุณรู้ว่าใครคือลูกค้าทีส่ร้างกําไร และจะดียิ่งข้ึนไปอีกไหม ถ้าคุณสามารถ
ดูแลเขาเหล่านั้นให้กลายเป็นลูกค้าประจํา LnwShop พร้อมช่วยคุณค้นหาลูกค้าคนนั้น เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของกําไรในธุรกิจคุณ 

 

 

 

 



Review จากลูกค้าตัวจริง ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ 

เคยไหมที่อ่านรีวิวแล้วรู้วา่ (หน้า) ม้าชวัร์! คุณรู้ ลูกค้าก็รู้ รีววิทีดี่ ที่จะช่วยเพ่ฎฎมความ
น่าเชื่อถือให้กับร้านได้ จึงต้องเป็น Review จากลูกค้าตัวจริง เหมือนระบบรีวิวของเรา ที่ให้ลูกค้า
ตัวจริงรีววิได้เท่านั้น 

จัดโปรโมชั่นพิเศษ ให้กับลกูค้าขาประจํา 

อยากจัดโปรโมชั่นพิเศษ หรือแจกคูปองส่วนลด เอาใจลูกค้าคนสําคัญ คุณกท็ําได้ด้วย
ตัวเอง ด้วยบริการอัพเกรดท่ีมากความสามารถจาก LnwShop เราให้คุณสร้างสิทธิพิเศษเพ่ือ
ลูกค้าของคุณได้ตลอดเวลา 

สินค้าของคณุโดนใจใครที่สุด ผู้ชาย หรือผู้หญิง? เด็กหรือผู้ใหญ่? 

LnwShop รวบรวมข้อมูลสถิติที่จําเป็นต่อการขายมาไว้ให้คุณในที่เดียว เพ่ือให้คุณทํา
การตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนายอดขายไปได้อยา่งไร้ขีดจํากัด 

อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า สรา้งความประทับใจ 

เพราะความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึงยอดขาย และการเติบโตของร้านค้าออนไลน์ 
LnwShop จึงมุ่งพัฒนาระบบต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก และช่วยสร้างความประทับใจสูงสุด
ให้กับผู้ซ้ือ 



ขั้นตอนการสมัครสมาชกิ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.lnwshop.com/myaccount 

- สมัครสมาชิก 

 

2. ใส่ข้อมูลการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน 

 

สมคัรสมาชิก 



 

 
 

 



3.ยืนยันการสมัครใน E-mail 

 
 

 



 

ใส่รายละเอียดและรูปภาพในร้านค้า คลิกแก้ไข 

 

**การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 



การเปล่ียนรปูภาพ และเพ่ิมข้อมูลที่อยู ่

 

 

 



คู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์ LnwShop 

การสร้างรา้นค้า คลิกที่เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี 

                

- กรอกรายละเอียดร้านค้า 

 

ส่วนท่ี1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี2 



 

 
 

 

 

 



การจัดรปูแบบหน้าร้าน 

1. คลิก Lnwshop หน้าร้าน เพ่ือปรับแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์ 

 

 

 

2. จัดรูปแบบหน้าร้าน  

 

 

  

 

 



 

- การเพ่ิม Widget 

 

 

- การเพ่ิมเน้ือหา  

 

 

- การปรับแต่งพ้ืนหลัง 

 

 

 

- การจัดรูปแบบหน้าร้าน 

 

 

 

 

 



- การจัดการ Template 

 

 

- การต้ังค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การยืนยันตวัตนใน LnwShop 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



การเพิ่มสินคา้ในร้านคา้ 

1. คลิกเพ่ิมสินค้า 

 

2. ใส่รายละเอียดสินค้า 

- ชื่อสินค้า  
- แบบสินค้า สี , ลาย  
- ราคา  
- รูปภาพ 

 

 

 



- ชื่อสินค้า , ราคาสินค้า 

 

 

- รูปภาพสินค้า สามารถใส่รูปภาพและวดีิโอได้ 

 

 



- ใส่หมวดหมู่สินค้า , ประเภทสินค้า  
* บังคับใส่ข้อมูล 

 

- บันทึกการเพ่ิมสินค้า 

 

 

 

 



- คลิกดูหน้าร้านเพ่ือเช็คข้อมูลสินค้าที่เพ่ิมเข้ามา 

 

 

 

 

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า 

1. คลิกเพ่ิมหมวดหมู่ 

 

 



2. .ใส่รายละเอียดหมวดหมู่ที่ต้องการเพ่ิม 

 

 

- คลิกปุ่มบันทึก  

 

เสร็จส้ินการการเพ่ิมหมวดหมู่สินค้า 

 

 



การสั่งสินค้า 

ส่วนของลูกค้า 

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.lnwshop.com/ 

 

2. ลูกค้าเข้าสู่ระบบ login ด้วย facebook หรือ Google ก็ได้  

 

 

 

 

 



3. ค้นหาสินค้า หรือร้านค้าท่ีต้องการ  

 
 

4. เข้าหน้ารา้นค้า เพ่ือเลือกสินค้าท่ีต้องการส่ังซ้ือ 

- คลิกที่รูปสินค้า 

 

 

 



5. รายละเอียดสินค้าท่ีเลือก  

- เลือกจํานวนที่ต้องการส่ัง 
- คลิก หยิบลงตะกร้า 

 

 

 

 



6. เมื่อเลือกสินค้าเสร็จแล้ว คลิกส่ังซ้ือสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ตรวจสอบที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้อง  

 

 

8. ตรวจสอบรายการส่ังซ้ือ  

 



9. ยืนยันการส่ังซ้ือ 

 

 

 

10. ส่ังซ้ือเรยีบร้อย (รอชําระเงิน)

 

 



11. ข้ันตอนชําระเงิน 

       

              

 



 

 

 



การจัดการออเดอร์สําหรับผู้ขาย 

สําหรับผู้ขาย  

1. เมื่อมีการส่ังซ้ือสินค้าเข้ามา  จะมีการแจ้งเตือนผู้ขาย  

           

 

2. คลิกรายการคําส่ังซ้ือ 

 

 

 

 

 



3. การแจ้งชําระแทนในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินมาแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งการโอนเงิน ผู้ขายสามารถแจ้ง
แทนลูกค้าได้ 

 

4. ข้ันตอนการขนส่ง  

 

 

 

 

 

 



- ใส่เลขพัสดุ เพ่ือให้ลูกค้าตรวจสอบการขนส่งได้  

 

 

 

 



** รหัสพัสดุต้องเป็นเลขจริงเท่านั้น  

 

 

- เสร็จส้ินข้ันตอนการส่งของตามออเดอร์  

 



วิธีการชําระเงิน 

สามารถชําระเงินค่าบริการของ LnwShop ได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. ชําระเงินออนไลน์ผ่าน LnwPay (บัตรเครดิต/เดบิต, Counter-service) 

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (สามารถดูวิธีการชําระเงินด้านล่าง) 

หากคุณต้องการชําระเงินด้วยวธิีอ่ืนนอกเหนือจากน้ี กรุณาติดต่อเราก่อนการชําระเงิน 

1. ชําระเงินผ่าน LnwPay 

คุณสามารถชําระเงินด้วย บัตรเครดิต/เดบิต, Internet-Banking, Counter Service 7-11, 
PayPal หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ต่างๆ ซ่ึง LnwPay ไม่มีค่าธรรมเนียมการชําระเพ่ิมเติม ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากผู้รับชําระเงินนั้นๆ เช่น 7-11, โอนต่างธนาคาร เป็นต้น 

 

2. โอนเงินบัญชีธนาคาร 

คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านทางช่องทางที่คุณต้องการได้ทั้งหมด เช่น ผ่านตู้ฝากเงิน
สด, โอนผ่านตู้ ATM, Internet Banking, Mobile Banking App เป็นต้น 

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ดูเลขบัญชีธนาคารท่ีคณุต้องการโอนเงิน 

 



 

2. โอนเงินผ่านธนาคารมายังเลขบัญชีที่คุณเลือก 

คุณสามารถโอนเงินผ่านธนาคารในทางเลือกท่ีคุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การโอนผ่านตู้ 
ATM , โอนผ่านธนาคาร , หรือ ใช้บริการ internet-banking ของแต่ละธนาคาร (วธิีการอาจ
แตกต่างกันในแต่ละธนาคาร) 

 

3. แจ้งชําระเงิน 

คุณสามารถแจ้งชําระเงินได้ 2 วิธีคือ 

1. แจ้งชําระเงินผ่านหน้าเว็บ หน้าแจ้งชําระเงิน (*แนะนําวิธีนี้ เนื่องจากระบบจะสามารถ
ทํารายการได้ทันที) 

2. แจ้งเข้ามาทางช่องทางต่างๆ (โทรศัพท์ หรืออีเมล) ดูรายละเอียดท่ีหน้า ติดต่อเรา 

 


