
 

 

 

              
 

 

โครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจริง 
การยกระดับกจิการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน ์

ด้วย eCommerce @ iMall.asia Market Place Platform  
และ GSB Payment Gateway 

 

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนยพ์ณิชยการพระนคร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) 

88 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 
 

กิจกรรม 2 วัน  : 1-2 ธันวาคม 2561 (09.00 – 16.30 น.) 
ทฤษฎี - ฝึกการสร้างเว็บไซด์จริงบนแพลตฟอร์ม DSP - ฝึกสร้างร้านค้าออนไลน์จริงบนเว็บออนไลน์ iMall 

 

* อบรมเชิงปฎิบัติ (Workshop) เพื่อน าผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ขึ้นจ าหน่ายบนเว็บ iMall พร้อมระบบช าระเงินออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
* ให้ฟรี.. สร้าง “เว็บไซด์ร้านค้าออนไลน์ และ เชื่อมระบบการช าระเงินออนไลน์ GSB Payment Gateway ให้เป็นของตนเอง”    
   โดยมอบสิทธพิิเศษนี้ ใหก้ับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของกจิการ-เจ้าของแบรนด์สินค้า เพียง 100 ราย 

 
ด าเนินการโดย 

ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (ศูนย์ IIC) มทร.พระนคร 
(โดยความร่วมมือ ภายใต้ MOU ของศูนย์ IIC และ มทร.พระนคร) 

 

ร่วมด าเนินการโดย 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เว็บไซด์ตลาดกลางออนไลน์ iMall.asia 
บริษัท ดีเอสพี เวิร์ค จ ากัด (DSP.Work) 

 

สนับสนุนโดย 
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจร้านค้ารับบัตรและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ธนาคารออมสิน 

ฝ่ายส่งเสรมิธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน 
 

----------------------------------------------------------------- 



 

 

 
 

โครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจริง 

การยกระดับกิจการและธุรกจิสู่โลกการค้าออนไลน์ 
ด้วย eCommerce @ iMall.asia และ GSB Payment Gateway 

 

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) 
88 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 

 

กิจกรรม 2 วัน  : 1-2 ธันวาคม 2561 (09.00 – 16.30 น.) 
ทฤษฎี - ฝึกการสร้างเว็บไซด์จริงบนแพลตฟอร์ม DSP - ฝึกสร้างร้านค้าออนไลน์จริงบนเว็บออนไลน์ iMall 

 

 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 
 ช่วงเช้า  :  ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (เข้าทางประตู 4 ถนนเลียบคลอง) 
  เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน (ภาคเช้า) ส าหรับผู้เขา้ร่วมงานที่สมัครทางออนไลน์ ท าการส่งเอกสาร-ตรวจสอบเอกสาร 
  เวลา 09.20 น. พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมสัมมนา / แนะน า โครงการของศูนย์ IIC (วิดีโอและสไลดป์ระกอบ) 
  เวลา 09.30 น. แนะน า ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงิน ของธนาคารออมสิน ตามนโยบายรัฐบาล 
  เวลา 10.00 น. แนะน า โครงการ “การยกระดับกจิการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์ ด้วย eCommerce และ GSB Payment” 
  เวลา 10.30 น. แนะน า เว็บไซด์ตลาดกลางออนไลน์ eCommerce @ iMall.asia Market Place Platform 
  เวลา 11.30 น. ช้ีแจงคุณสมบตัิ และตรวจสอบเอกสาร เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ GSB Payment Gateway 
    กลุ่มที่ 1  ผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น บริษัทจ ากัด, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด, หา้งส่วนส่วนสามัญนิติบุคคล 
    กลุ่มที่ 2  บุคคลธรรมดา ท่ีมผีลติภัณฑ์สินค้า/บริการ เป็นของตนเอง 

 ช่วงบ่าย  :  ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เข้าประตู 1 ฝั่งถนนพิษณุโลก) 
  เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน (ภาคบา่ย) ส าหรับผู้ทีม่ีคุณสมบัติ และผ่านการตรวจสอบเอกสาร 
  เวลา 13.30 น. ฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บร้านค้าออนไลนจ์ริง (Workshop) เพ่ือให้เป็นเว็บของตนเองและเปิดใช้ได้เลย 
    หัวข้อที่ 1  สอนวิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง บนแพลตฟอร์ม DSP.Work 
    หัวข้อที่ 2  สอนวิธีการสมัคร โดเมนเนม (เริ่มต้นด้วยการสมัคร โดยใช้ โดเมนเนมส ารอง ในเว็บ iMall.asia) 
    หัวข้อที่ 3  สอนวิธีการเลือกสินค้าเข้ามาที่ร้านของตนเอง และฝึกดาวน์โหลดสินค้ามาไว้ท่ีร้านค้าของตนเอง 
    หัวข้อที่ 4  สอนวิธีการแต่งหน้าร้าน ซึ่งเป็นช่ือร้านของตนเอง 
    หัวข้อที่ 5  สอนวิธีการใส่เลขบญัชี และ Payment Gateway 
    หัวข้อที่ 6  สอนวิธีการบริหารออร์เดอร์ (Order) ร้านค้าของตนเอง 
  เวลา 16.00 น. ถามตอบ / สรุป / นัดหมายการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในวันที ่2 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 

วันอาทิตยท์ี่ 2 ธันวาคม 2561 : 
 เช้า/บ่าย ใช้สถานที่เดิม ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เข้าประตู 1 ถนนพิษณุโลก) 
  เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน (ภาคเช้า) // หัวข้อการฝึก Workshop คือ ทบทวน – ฝึกท าซ้ า – แก้ปัญหา – แจ้งผล  
  เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน (ภาคบา่ย) // สรุปสถานะของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ท่ีมีคุณสมบัตผิ่านเกณฑ์ของธนาคารออมสิน 
  เวลา 16.00 น. พิธีปิดและมอบวุฒิบตัร 

----------------------------------------------------------------------------- 
** เอกสารส าหรับ นิติบุคคล หรือเจ้าของ แบรนด์  
เพื่อสะดวกในการรวบรวมเอกสาร กรุณา Download และแบบฟอร์ม ให้ Print และกรอก พร้อมแนบเอกสารประกอบตามใบ 
Check-list ใบ Check-List  เอกสารประกอบการสมัครร้านค้า รับบัตรอิเล็คทรอนิกสผ์่าน Internet (GSB- Payment Gateway)  

                                   



                       
 
 

 

โครงการ : ยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์ ด้วย eCommerce และ GSB Payment 
โดย : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร, ศูนย์ IIC มทร.พระนคร, ธนาคารออมสิน (ร้านค้ารับบัตรฯ/SME) เว็บตลาดออนไลน์ iMall, DSP.Work 

 

* อบรมเชิงปฎิบัติ (Workshop) เพื่อน าผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ขึ้นจ าหน่ายบนเว็บ iMall พร้อมระบบช าระเงินออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
* ให้ฟรี.. สร้าง “เว็บไซด์ร้านค้าออนไลน์ และ เชื่อมระบบการช าระเงินออนไลน์ GSB Payment Gateway ให้เป็นของตนเอง”    
   โดยมอบสิทธพิิเศษนี้ ใหก้ับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของกจิการ-เจ้าของแบรนด์สินค้า เพียง 100 ราย (Workshop 1-2 ธ.ค.61) 
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โครงการ : ยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์ ด้วย eCommerce และ GSB Payment 
โดย : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร, ศูนย์ IIC มทร.พระนคร, ธนาคารออมสิน (ร้านค้ารับบัตรฯ/SME) เว็บตลาดออนไลน์ iMall, DSP.Work 

 

* อบรมเชิงปฎิบัติ (Workshop) เพื่อน าผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ขึ้นจ าหน่ายบนเว็บ iMall พร้อมระบบช าระเงินออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
* ให้ฟรี.. สร้าง “เว็บไซด์ร้านค้าออนไลน์ และ เชื่อมระบบการช าระเงินออนไลน์ GSB Payment Gateway ให้เป็นของตนเอง”    
   โดยมอบสิทธพิิเศษนี้ ใหก้ับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของกจิการ-เจ้าของแบรนด์สินค้า เพียง 100 ราย (Workshop 1-2 ธ.ค.61) 
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โครงการ : ยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์ ด้วย eCommerce และ GSB Payment 
โดย : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร, ศูนย์ IIC มทร.พระนคร, ธนาคารออมสิน (ร้านค้ารับบัตรฯ/SME) เว็บตลาดออนไลน์ iMall, DSP.Work 

 

* อบรมเชิงปฎิบัติ (Workshop) เพื่อน าผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ขึ้นจ าหน่ายบนเว็บ iMall พร้อมระบบช าระเงินออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
* ให้ฟรี.. สร้าง “เว็บไซด์ร้านค้าออนไลน์ และ เชื่อมระบบการช าระเงินออนไลน์ GSB Payment Gateway ให้เป็นของตนเอง”    
   โดยมอบสิทธพิิเศษนี้ ใหก้ับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของกจิการ-เจ้าของแบรนด์สินค้า เพียง 100 ราย (Workshop 1-2 ธ.ค.61) 
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โครงการ : ยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์ ด้วย eCommerce และ GSB Payment 
โดย : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร, ศูนย์ IIC มทร.พระนคร, ธนาคารออมสิน (ร้านค้ารับบัตรฯ/SME) เว็บตลาดออนไลน์ iMall, DSP.Work 

 

* อบรมเชิงปฎิบัติ (Workshop) เพื่อน าผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ขึ้นจ าหน่ายบนเว็บ iMall พร้อมระบบช าระเงินออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
* ให้ฟรี.. สร้าง “เว็บไซด์ร้านค้าออนไลน์ และ เชื่อมระบบการช าระเงินออนไลน์ GSB Payment Gateway ให้เป็นของตนเอง”    
   โดยมอบสิทธพิิเศษนี้ ใหก้ับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของกจิการ-เจ้าของแบรนด์สินค้า เพียง 100 ราย (Workshop 1-2 ธ.ค.61) 
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โครงการ : ยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์ ด้วย eCommerce และ GSB Payment 
โดย : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร, ศูนย์ IIC มทร.พระนคร, ธนาคารออมสิน (ร้านค้ารับบัตรฯ/SME) เว็บตลาดออนไลน์ iMall, DSP.Work 

 

* อบรมเชิงปฎิบัติ (Workshop) เพื่อน าผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ขึ้นจ าหน่ายบนเว็บ iMall พร้อมระบบช าระเงินออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
* ให้ฟรี.. สร้าง “เว็บไซด์ร้านค้าออนไลน์ และ เชื่อมระบบการช าระเงินออนไลน์ GSB Payment Gateway ให้เปน็ของตนเอง”    
   โดยมอบสิทธพิิเศษนี้ ใหก้ับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของกจิการ-เจ้าของแบรนด์สินค้า เพียง 100 ราย (Workshop 1-2 ธ.ค.61) 
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เอกสารประกอบการสมัคร ร้านค้ารับบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ ผา่น อินเตอรเ์น็ต  (GSB-Payment) ธ.ออมสิน 
1) ใบสมัครร้านคา้รับบัตรและข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการผ่าน อนิเตอร์เนต็ 
2) หนังสือยินยอมให้ถอนหรือหักบัญชีเงินฝาก (รับได้ที ่หน้าห้องประชุม ช่วงลงทะเบียน) 
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
4) หนังสือรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท (ระบุ) 
      (4.1) ขอเป็นร้านค้ารับบตัรอเิล็กทรอนิกส ์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
      (4.2) ขอเปิดบัญชีเผื่อเรียก (กรณีต้องการใช้บัญชีท่ีมีอยู่แล้ว ให้ระบุว่า ขอใช้บัญชี 
           เผื่อเรียก พร้อมระบุสาขา และเลขท่ีบัญชีเพื่อรับค่าสินค้า และ/หรือบริการ 
5) ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอ านาจลงนาม 
6) ส าเนาหน้าบัญชี ธนาคารออมสนิ และ/หรือ สเตรทเม้นท์ย้อนหลงั 6 เดือน 
7) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) เช่น (1) ใบอนุญาตเปิดโรงแรม  (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
8) เอกสาร การครอบครองของสถานประกอบการ (ถ้ามี) เช่น (1) สญัญาเช่า หรือ (2) ทะเบียนบ้านท่ีตั้งร้าน 
9) แผนที่ตั้ง และรูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี) เช่น (1) ภาพป้ายหนา้ร้าน (2) ภาพสินค้า (3) ภาพภายใน-นอกร้าน 
10) หลักฐานการจดทะเบียนเวบ็ไซด์ ชื่อผู้จด ต้องเป็นชื่อบริษทั หรือกรรมการ 
11) ตัวอย่างเว็บไซด์ หนา้แสดงสินค้า และหน้ายืนยนัการสั่งซื้อสินค้า เพื่อท าการช าระเงนิ (Check Out) 
12) หลักฐานการติดตั้งโปรแกรม SSL Certificate 
** รายการล าดับ 13-15 เพิ่มเติม ทางโครงการจะเป็นผู้เตรียมให้ / รายการล าดับ 1-12 นั้น ให้มีไม่น้อยกว่า 8 ข้อ  
 

เอกสารประกอบการสมัคร ร้านค้ารับบตัรอเิลก็ทรอนกิส์  (รับเครื่อง EDC / เครื่องรูดบตัร) ธ.ออมสิน 
1) ใบสมัคร และ ข้อตกลงร้านค้ารับบัตรอเิล็กทรอนิกส ์
2) ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้มีอ านาจลงนาม 
3) ส าเนาหน้าปกบัญชี ธนาคารออมสิน และ สเตรทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน 
4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(ถ้ายังไม่มีใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบทะเบียนการค้า ให้ไปจดที่เทศบาล เสยีค่าธรรมเนยีม 50 บาท) 
5) ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบยีน และ วัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
6) ส าเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม ภ.พ.20 หรือ บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
7) หนังสือรายงานการประชุม ที่มขี้อความระบุว่า "ขอเป็นร้านค้ากบัธนาคารออมสิน" / โครงการจะจัดท าให้ 
8) เอกสาร การครอบครองของสถานประกอบการ เช่น (1) สัญญาเช่า หรือ (2) ทะเบียนบ้านท่ีตั้งรา้น 
9) แผนที่ตั้ง และรูปถ่ายสถานประกอบการ เช่น (1) ภาพป้ายหน้าร้าน (2) ภาพสินคา้ (3) ภาพภายใน-ภายนอกร้าน 
 

เอกสารเพิ่มเติม กรณีรับเครื่อง EDC / เครื่องรูดบัตร ธ.ออมสิน 
 1) ค าขอเช่าใช้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ AIS / DTAC / TRUE  (ใบขอจดทะเบียน SIM CARD) 
     กรณีต้องการขอติดตั้งอุปกรณ์/เครื่อง EDC ชนิดใช้กบัระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มอืถือ) 
 2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (ถ้าม)ี เช่น คลินิก, โรงเรียน, สถาบนัการศึกษา, โรงแรม, ขายยา 
     ขายเครื่องส าอาง, ขายสนิคา้มือสอง         

 

** รายการล าดับ 7 ทางโครงการจะเป็นผู้เตรียมให ้/ รายการล าดับ 1-9 นั้น ให้มีไม่น้อยกว่า 6 ข้อ 
 

* หมายเหตุ  :   
   1) การจัดอบรมสัมมนาและเชื่อมระบบ GSB-Payment Gateway ธ.ออมสิน ในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
   2) เอกสารและหลักฐาน ให้น ามาในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 และย่ืนเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน 

                                   


