
เว็บไซต�ตลาดสินค�าเกษตรออนไลน�
www.dgtfarm.com
สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห(งชาติ (มกอช.)
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e-Commerce  คืออะไร ?

e-Commerce หรือ การพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ หมายถงึ 
การดาํเนินธุรกจิทุกรูปแบบที"เกี"ยวข้องกับการซื (อขายสินค้าและ
บริการผ่านสื"ออเิล็กทรอนิกส์

“
”แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

- ด้านการขนส่ง e-Logistic
- ด้านการชาํระเงนิ e-Payment
- ด้านการประชาสัมพนัธ์ Online Marketing
- ด้านตลาดออนไลน์ e-Marketplace
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ด�านการขนส(ง e-Logistic
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ด�านการชําระเงิน e-Payment



5

ด�านการประชาสัมพันธ� Online Marketing
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ด�านการตลาดออนไลน� e-Marketplace
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                               DGTFarm คือ ช่องทางการ

ซื (อขายสินค้าเกษตรปลอดภยั มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ผ่านการรับรอง ในรูปแบบออนไลน์ 
โดยผู้ขายสามารถจาํหน่ายสินค้าเกษตร
ในตลาดคุณภาพและผู้ซื (อสามารถเข้ามา
เลือกชมสินค้าเกษตรในตลาดที"สนใจได้
ในทนัท ีทกุที" ทกุเวลา

“

”

ตลาดสินค�าเกษตรออนไลน� (DGT Farm)
www.dgtfarm.com
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DGTFarm มีตลาดจาํหน่ายสินค้า 3 ตลาด คือ

ตลาดสินค�าเกษตรออนไลน� (DGT Farm)
www.dgtfarm.com
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ซื (อขายสินค้า 
มีกระบวนการสั�งซื �อสินค้าผ่านระบบแบบค้าปลีกและค้าสง่ ผู้ ซื �อและผู้ขายสามารถติดตาม
สถานะการสั�งซื �อ การชําระเงิน และสง่สินค้าได้

จับคู่ผู้ซื (อผู้ขายอัตโนมัต ิ
สามารถจบัคู่สินค้าได้ตามความต้องการของผู้ ซื �อ เช่น สินค้า ราคา ปริมาณ จงัหวดั และสง่
อีเมล์แจ้งเตือนเมื�อได้ผลการจบัคู่ตามที�กําหนดไว้

บริหารจัดการร้านค้า
ผู้ขายมีหน้าร้านค้าเป็นของตนเอง สามารถจดัรูปแบบการแสดงผล และลงขายสินค้าในหน้า
เว็บไซต์ได้

ส่งเสริมการขาย
ผู้ขายสามารถกําหนดโปรโมชั�นของร้านค้า และสามารถสง่อีเมล์เพื�อแนะนําโปรโมชั�นให้กบั
ลกูค้าได้

ตลาดสินค�าเกษตรออนไลน� ทําอะไรได�บ�าง ?
www.dgtfarm.com
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-  ที่ปลอดภัย ได�มาตรฐาน 
-  รับประกันคุณภาพด�วย
   ระบบ QR TRACE 

อยากขายสินค�า
- ที่คุณภาพดี ปลอดภัย 
- ตรงตามความต�องการ

อยากซื้อสินค�า

ลงทะเบียน
www.dgtfarm.com

อยาก ซื้อ-ขาย ต�องทําอย(างไร ?
www.dgtfarm.com
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สร�าง
ร�านค�าออนไลน�

ลงขายสินค�า
ลงโปรโมชั่น

ผู�ขาย ผู�ซื้อ

ตรวจสอบ
รายการสั่งซื้อ

ตรวจสอบ
การชําระเงิน

จัดส(งสินค�า รอรับสินค�า

ค�นหาสินค�า

ชําระเงิน

เลือกสินค�า
ลงตะกร�า

ระบบตะกร�าสินค�า
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ผู�ขาย ผู�ซื้อ

ลงขายสินค�า ลงความต�องการ
ซื้อสินค�า

ระบบจับคู(อัตโนมัติ
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วิธีการ สมัครสมาชิก ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com

1. เข้าสู่เว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) เพื"อสมัครสมาชิก

1
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2. กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก
2.1 เลือกประเภทที"ต้องการสมัคร
     ( ซื (อ / ขาย / ซื (อ-ขาย (แนะนําให้สมัคร) )

2.2 กรอกข้อมูลทั"วไปของผู้สมัคร
     - รหสับตัรประชาชน
     - มาตรฐานสินค้าที"ได้รับ (ผู้ขาย)
     - รหสัผู้ประกอบการ QR-Trace (ถ้ามี) (ผู้ขาย)
     - ชื"อ-นามสกุล / ที"อยู่  /เบอร์โทรศัพท์
     - E-Mail (ที"ใช้งานจริง)
2.3 กรอกรหสัผ่าน และ รหสัตรวจสอบ (Captcha)

2.4 กดปุ่ม สมัครสมาชิก เพื"อยืนยันการสมัคร
     และรอการตรวจสอบจากทมีงาน DGTFarm

(แจ้งผลการสมัครผ่าน E-Mail)

2.1

2.4

2.2

2.3

วิธีการ สมัครสมาชิก ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com
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วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com

1. ผู้ขายเข้าใช้งานระบบ เมื"อได้รับการยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที"แล้ว 1

ผู�ขาย
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วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com

2. เมื"อเข้าสู่ระบบครั(งแรก 
   จะแสดงข้อมูลทั"วไป
   ของผู้ขายโดยสามารถ
   แก้ไขและเพิ"มรูปภาพ
   ส่วนตัวได้

2

*** ในครั(งแรกของการใช้งาน
     ระบบจะเตือนให้ผู้ขายทาํการ
     ตั (งค่าหน้าร้าน ที"เมนู “ตั (งค่า
     หน้าร้าน” ก่อน จงึจะสามารถ
     ลงขายสินค้าได้ ***

ผู�ขาย
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3. ขั (นตอนการตั (งค่าหน้าร้าน (หน้าเวบ็ไซต์ของร้านค้า)

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com

3.1 ไปที"เมนู “ตั (งค่าหน้าร้าน” เพื"อทาํการตั (งค่าหน้าเว็บไซต์ของร้าน จากนั(นกาํหนดชื"อ URL ร้านค้า  
     และกด “ตรวจสอบ URL” 
     ( URL ร้านค้า คือ ชื"อเรียกร้านค้าของเราบนอนิเตอร์เน็ต ควรใช้ชื"อที" สั (น จาํง่าย และเป็นภาษาอังกฤษ)

:  http://www.dgtfarm.com/moomeenfarm

3.1
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3. ขั (นตอนการตั (งค่าหน้าร้าน (หน้าเวบ็ไซต์ของร้านค้า)
      3.2 กาํหนดข้อความใน  หวัเรื"อง (ชื"อร้าน) / หวัเรื"องย่อย (สโลแกนร้าน) / รายละเอียด (รายละเอียดร้านแบบย่อ) 
           (สามารถกดปุ่ม   เพื"อดูความหมายของ หวัเรื"อง / หวัเรื"องย่อย / รายละเอียด ได้)?

:  http://www.dgtfarm.com/moomeenfarm

3.2

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com
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3. ขั (นตอนการตั (งค่าหน้าร้าน (หน้าเวบ็ไซต์ของร้านค้า)
      3.3 เลือกรูปแบบหน้าร้านค้าที"ต้องการ และกาํหนดสีข้อความ ของ หวัเรื"อง / หวัเรื"องย่อย / รายละเอียด

3.3

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com
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3. ขั (นตอนการตั (งค่าหน้าร้าน (หน้าเวบ็ไซต์ของร้านค้า)
      3.4 กรอกข้อมูลการชาํระเงนิและช่องทางการจัดส่ง (เพิ"มช่องทางการจัดส่งได้ โดยกดที"ปุ่ม                        )
           จากนั(นกด “บนัทกึข้อมูล”

3.4

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com
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4. ขั (นตอนการลงขายสินค้า
      4.1 เมื"อทาํการตั (งค่าหน้าร้านแล้ว จะมีเมนู “ต้องการขาย” เพิ"มขึ (นมา กดเข้าไปที"เมนู “ต้องการขาย”  จากนั(น

           กดที"ปุ่ม                       เพื"อทาํการลงขายสินค้า

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com

4.1
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4. ขั (นตอนการลงขายสินค้า
      4.2 กรอกข้อมูลของสินค้าที"ต้องการลงขาย
              - รูปแบบการขาย (ขายปลีก/ขายส่ง)                       - มาตรฐานของสินค้า
              - ตลาดที"ต้องการลงขาย                                      - พื (นที"ผลิต
              - กลุ่มสินค้า / ชื"อสินค้า / ยี"ห้อของสินค้า                 - พื (นที"จาํหน่าย

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com

4.2
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4. ขั (นตอนการลงขายสินค้า
      4.3 กรอกข้อมูลการจัดจาํหน่ายสินค้า

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com

4.3

- รูปแบบการขายสินค้า (ไม่บรรจุ / บรรจุ)                             - ช่วงเวลาจาํหน่าย
- ปริมาณของสินค้าทั (งหมด และปริมาณที"ขายขั (นตํ"า         - สถานะรายการสินค้า (เปิดจาํหน่าย / สินค้าหมด /ปิดการจาํหน่าย)
- ราคาของสินค้าต่อหน่วย
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4. ขั (นตอนการลงขายสินค้า
      4.4 กรอกรายละเอียดของสินค้า และใส่รูปภาพสินค้า  จากนั(นกดที"ปุ่ม                       เพื"อทาํการบนัทกึข้อมูล
           (ปุ่ม “บนัทกึข้อมูล” จะอยู่ด้านบนสุดของหน้าการลงขายสินค้า) 

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com

4.4
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4. ขั (นตอนการลงขายสินค้า
      4.5  ข้อมูลสินค้าจะถูกบนัทกึไว้ที"เมนู “ต้องการขาย” ผู้ขายสามารถกดปุ่ม                 เพื"อแก้ไขข้อมูลของสินค้า 

             และกดที"ปุ่ม                               เพื"อดูรายละเอียดของสินค้าที"ลงขาย

ผู�ขาย
วิธีการ ลงขายสินค�า ใน DGTFarm

www.dgtfarm.com

4.5
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ผู�ซื้อ

1. ผู้ซื (อเข้าใช้งานระบบ เมื"อได้รับการยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที"แล้ว 1

วิธีการ เลือกซื้อสินค�า ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com
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2. เมื"อเข้าสู่ระบบครั(งแรก 
   จะแสดงข้อมูลทั"วไป
   ของผู้ซื (อ โดยสามารถ
   แก้ไขข้อมูลและเพิ"ม
   รูปภาพส่วนตัว จากนั(น
   กดที"ปุ่ม “บนัทกึข้อมูล”
   เพื"อทาํการบนัทกึข้อมูล
   และกดที"ปุ่ม
   เพื"อกลับหน้าหลัก

ผู�ซื้อ

วิธีการ เลือกซื้อสินค�า ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com

2
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ผู�ซื้อ

วิธีการ เลือกซื้อสินค�า ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com

3. กดที"ปุ่ม “เข้าชมตลาด”    
    และเลือกประเภทตลาด
    ที"ต้องการเลือกซื (อสินค้า

3

- ตลาดสินค้า Organic
- ตลาดสินค้า GAP
- ตลาดสินค้า QR TRACE
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ผู�ซื้อ

วิธีการ เลือกซื้อสินค�า ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com

4. เลือกดูสินค้าตามต้องการ 
    โดยกดที"ปุ่ม
    เพื"อเข้าดูรายละเอียดของ 
    สินค้า หรือกดปุ่ม    
    เพื"อเลือกสินค้าลงตะกร้า

4
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ผู�ซื้อ

วิธีการ เลือกซื้อสินค�า ใน DGTFarm
www.dgtfarm.com

5. ข้อมูลรายละเอียดสินค้า 

   5.1 ผู้ ซื �อสามารถกดที�ปุ่ ม                  เพื�อเพิ�ม
         สินค้าลงตะกร้า หรือกดที�ปุ่ ม                 
         เพื�อขอใบเสนอราคา ในกรณีที�ต้องการซื �อ
         สินค้าในปริมาณมาก (ปุ่ ม              
         จะมีเฉพาะในสินค้าที�ผู้ขายเลือกประเภท
         การขายเป็น “ขายสง่” เท่านั �น) 

   5.2 ผู้ ซื �อสามารถให้คะแนนสินค้า และแสดง
         ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสินค้าได้
    

   

5.1

5.2



31

ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบตะกร�าสินค�า

ผู้ซื (อกดสั"งซื (อสินค้า
ผ่านระบบตะกร้า
สินค้า  ตรวจสอบ
รายการสินค้าและ
กดปุ่ม
เพื"อยืนยันการสั"งซื (อ

   

1

ระบบตะกร�าสินค�า
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เมื"อกดสั"งซื (อสินค้าแล้ว
ในเมนู “รายการสั"งซื (อ” 
จะมีรายการสินค้าที"สั" ง
แสดงอยู่ โดยจะแสดง
สถานะเป็น “สั"งซื (อ” และ
ผู้ซื (อสามารถกดปุ่ม          
เพื"อดูรายละเอียดการ
สั"งซื (อได้ 

2

ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบตะกร�าสินค�า

ระบบตะกร�าสินค�า
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3 ที"เมนู “รายการขาย” ผู้ขาย
จะเหน็รายการสั"งซื (อ  โดย
สามารถกดปุ่ม         เพื"อดู
รายละเอียดการสั"งซื (อ 
และทาํการยืนยันการสั"งซื (อ
พร้อมทั (งแจ้งช่องทางการ
ชาํระเงนิ / ช่องทางการจัดส่ง

ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบตะกร�าสินค�า

ระบบตะกร�าสินค�า
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เมื"อผู้ขายยืนยันการสั"งซื (อ
แล้ว  ใน “รายละเอียดการ
สั"งซื (อ” ผู้ซื (อจะเหน็สถานะ
ของสินค้าเป็น “รอชาํระเงนิ” 
โดยจะมีข้อมูลช่องทางการ
ชาํระเงนิ และช่องทางการ
จัดส่งสินค้าให้ผู้ซื (อได้เลือก
เมื"อผู้ซื (อชาํระเงนิแล้ว แจ้ง
ข้อมูลการชาํระเงนิ พร้อม
แนบหลักฐานการโอนเงนิ 
(ไฟล์รูป) ไปยังผู้ขาย 

4

ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบตะกร�าสินค�า

ระบบตะกร�าสินค�า
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5 เมื"อผู้ซื (อแจ้งชาํระเงนิแล้ว 
ใน “รายละเอียดการสั"งซื (อ” 
ผู้ขายจะเหน็สถานะของ
สินค้าเป็น “รอการจัดส่ง” 
และเหน็ขอมูลการชาํระเงนิ
ผู้ขายตรวจสอบการชาํระเงนิ
และทาํการจัดส่งสินค้า 
จากนั(นแจ้งข้อมูลการจัดส่ง
ให้กับผู้ซื (อ

ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบตะกร�าสินค�า

ระบบตะกร�าสินค�า
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เมื"อผู้ขายยืนยันการส่งสินค้าแล้วใน “รายละเอียดการสั"งซื (อ” ผู้ซื (อจะเหน็
สถานะของสินค้าเป็น “จัดส่งแล้ว” พร้อมทั (งบอกรายละเอียดการจัดส่ง
ผู้ซื (อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและรอรับสินค้า

6

ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบตะกร�าสินค�า

ระบบตะกร�าสินค�า
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
โดยการขอใบเสนอราคา

      ผู้ซื (อเข้าดูข้อมูล 
รายละเอียดสินค้าที"
ต้องการซื (อ และกด
ปุ่ม

1

ขอใบเสนอราคา
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
โดยการขอใบเสนอราคา

      ระบบจะให้กรอก
จาํนวนสินค้าที"ต้องการ
จากนั(นกด “ขอใบเสนอ
ราคา”   โดยที"เมนู “ใบ
เสนอราคา” จะแสดง
ข้อมูลใบเสนอราคาที"มี
สถานะ “รอผู้ขายเสนอ
ราคา” อยู่

2

ขอใบเสนอราคา
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
โดยการขอใบเสนอราคา

      ผู้ขายเข้าดูใบเสนอราคาได้ที"เมนู “รายการเสนอราคา”
จากนั(นเลือกดูรายละเอียดของใบเสนอราคา โดยผู้ขาย
ต้องกรอกข้อมูล “ราคาที"เสนอขาย” และกด “ส่งใบเสนอราคา”
ไปยังผู้ซื (อ

3

ขอใบเสนอราคา
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
โดยการขอใบเสนอราคา

           ผู้ซื (อเข้าไปที"เมนู
“ใบเสนอราคา” และเข้าดู
รายละเอียดใบเสนอราคา
จะเหน็ข้อมูลข้อมูลที"
ผู้ขายเสนอมา ทาํการใส่
จาํนวนสินค้าที"ต้องการ
จากนั(นกด “สั"งซื (อสินค้า”

4

ขอใบเสนอราคา
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
โดยการขอใบเสนอราคา

ผู้ซื (อจะเหน็รายการสั"งซื (อสินค้าแสดงอยู่ในเมนู “รายการสั"งซื (อ”  และผู้ขายจะเหน็รายการสั"งซื (อ
สินค้าอยู่ในเมนู “รายการขาย” (การซื (อ-ขายในขั (นตอนถัดไป จะเหมือนกับกรซื (อ-ขายผ่านระบบ
ตะกร้าสินค้า)

5

ขอใบเสนอราคา
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบการจับคู( (Matching Online)

ผู้ซื (อกดเลือกเมนู
“จับคู่ ซื (อขาย” จากนั(น
เลือกเมนู “ต้องการ
ซื (อ” 

1 1

ระบบจับคู(อัตโนมัติ
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบการจับคู( (Matching Online)

 ผู้ซื (อจะเข้าสู่เมนู  
 “ต้องการซื (อ”    
 จากนั(นกด “เพิ"ม
 ข้อมูล” เพื"อทาํการ 
 กรอกข้อมูลความ 
 ต้องการซื (อ และกด
 “บันทกึข้อมูล”

2

ระบบจับคู(อัตโนมัติ
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบการจับคู( (Matching Online)

 ระบบจะแจ้งผลการจับคู่
 เมื"อเจอผู้ขายที"ขายสินค้า
 ตรงกับเงื"อนไขที"กาํหนด
 (ระบบจะส่ง E-Mail แจ้ง
 เตือนไปยังผู้ซื (อ – ผู้ขาย)
 ผู้ซื (อสามารถเข้าดูข้อมูล
 สินค้าโดยกดที"ปุ่ม

3

ระบบจับคู(อัตโนมัติ
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ขั้นตอนการ ซื้อ-ขายสินค�า ใน DGTFarm
ผ(านระบบการจับคู( (Matching Online)

 ในหน้าข้อมูลสนิค้า ผู้ซื (อสามารถกดปุ่ม                   เพื"อหยบิสินค้าใส่
 ตะกร้าหรือกดปุ่ม                      เพื"อขอใบเสนอราคาไปยังผู้ขายได้ 

4

ระบบจับคู(อัตโนมัติ
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สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ"มเตมิที"

Facebook : DGTFarm : ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
(www.facebook.com/MyDGTFarm) 

โทรศัพท์ : 08-0352-1558 หรือ 02-579-8648

ID Line : dgtfarm

ตลาดสินค�าเกษตรออนไลน� (DGT Farm)
www.dgtfarm.com


